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Usuários dizem estar 100% 
satisfeitos com o Poupatempo local 

Três agências da Caixa em 
Indaiatuba abrem neste sábado

‘O Pequeno Príncipe’ é encenado 
em duas sessões gratuitas

DIVULGAÇÃO 

PESQUISA

FGTS INATIVO

TEATRO 

O  P o u p a -
tempo Indaiatu-
ba obteve 100% 
de aprovação 
dos usuários na 
pesquisa anual 
de sat isfação 
2016. Na Re-
gião Metropoli-
ta de Campinas 
(RMC), somen-
te Indaiatuba e 
Campinas (uni-
dade  Campi-
nas Shopping) 
atingiram nota 
máxima.

Semana é marcada por 
quatro acidentes fatais

JEAN MARTINS

Em umas das ocorrências, ciclista bateu contra uma motocicleta da Guarda Civil. Pág.09

Termina neste domingo, 
dia 19, o Horário de Verão e 
os relógios deverão ser atrasa-
dos em uma hora. Durante os 
126 dias do horário especial, 
estima-se uma redução de 
0,34% no consumo de ener-
gia, suficiente para abastecer 
Indaiatuba por 7 dias.

O Ministro da Educação, 
José Mendonça Bezerra Filho, 
estará em Indaiatuba na próxi-
ma segunda-feira, dia 20, para 
participar de aula inaugural 
da Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura (Fiec). A 
visita acontece às 15 horas, no 
auditório da Fiec.

Morador em Indaiatuba, o 
médico ginecologista Mário 
Hiroshi Harima, de 62 anos, 
morreu no último sábado, dia 
11, após acidente com um 
barco de pesca. A ocorrência 
foi registrada na praia Boca 
da Barra, em Itanhaém. Além 
do médico, seu irmão e outros 
cinco amigos, todos moradores 
locais, estavam na embarcação.

A edição 2017 da Liga 
Paulista de Futsal (LPF) 
está programada para acon-
tecer a partir do dia 19 de 
março. A definição aconte-
ceu na última quarta-feira, 
dia 15, quando os clubes 
participantes do certame 
reuniram-se no auditório da 
Federação Paulista de Futsal 
(FPFS).
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Horário de verão 
termina na madrugada 
deste domingo  

Ministro da Educação 
participa de aula 
inaugural na Fiec

Médico ginecologista 
de Indaiatuba morre 
em acidente com barco

ADI já sabe quem 
enfrentará na Liga 
Paulista 2016 
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MUDANÇA ILUSTRE 

TRAGÉDIA FUTSAL
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Powerman deve ser a 
primeira competição 
oficial do velódromo
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Qual horário 
você mais gosta 
e porque?

RADARES DIAS - 18 A 24/02

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 prefiro o horário normal, 
pois meu corpo se adapta melhor 
e fico mais descansada”
Nivia Moreira Santos, 28 anos, 
copeira

“Pra mim tanto faz, não sinto 
tanta diferença nessa troca de 
horário”
Pericles Klinger, 44 anos, me-
talúrgico

“Eu prefiro o horário normal, 
porque acredito que meu meta-
bolismo funciona melhor”
Selma Paiva, 33 anos, auxiliar 
de produção

“Eu gosto do horário normal, 
porque durmo melhor e sinto-me 
melhor”
José de Castro, 68 anos, zelador

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

“Eu gosto do Horário de Verão, 
pois o dia rende mais e consigo 
aproveitar melhor o tempo”
Ivanda Vieira, 64 anos, dona 
de casa

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.) 

Luiz Gonzaga Bertelli é presidente do Conselho de Administração do CIEE

Todo cuidado é pouco!

opinião

O Governo Federal liberou na última terça-
-feira, dia 14, o calendário de saque do FGTS 
Inativo. Dessa forma, o dinheiro que estava há 
anos parado vai movimentar um pouco da eco-
nômia do País.

Muitos já têm planos para essa quantia e aguar-
dam,  ansiosamente, a data correspondente ao 
aniversário para sacar  o valor.

Alguns pensam em viajar, outros em adquirir 
um celular ou até mesmo um carro novo. Muitos 
desempregados levantam as mãos para o céu e 
agradecem a graninha que irá quitar as dívidas. 
Outros sortudos utilizarão o dinheiro para in-
vestir. 

Todas as formas de como utilizar o dinheiro 
são válidas, mas tal benefício pode ser um tiro 
no pé. Atualmente não é difícil ver pessoas que 
receberam um dinheiro inesperado e, na hora de 
utilizá-lo, acabou usando de forma inadequada, 
e pior, adquiriu dívidas que até então não faziam 
parte de sua vida. 

Todo cuidado é pouco e ficar atento ao que vai 
fazer com o dinheiro nunca é demais. Evitar gas-
tar em algo que custa mais do que recebeu já é um 
bom começo. Enfim, haja com razão e não com 
a emoção. Use seu dinheiro com consciência! 

O PREÇO DA IRRESPONSABILIDADE
Um quarto da população brasileira, ou 50 milhões de pessoas, sentirá o impacto do ajuste 

das contas públicas que deverá ser realizado pelos governos do Rio de Janeiro, do Rio Grande 
do Sul e, possivelmente, também de Minas Gerais. O ajuste é a contrapartida a ser oferecida na 
negociação – até agora envolvendo apenas os dois primeiros estados – para que a União abra os 
cofres federais em socorro da situação crítica em que mergulharam essas unidades da federação, 
a ponto de não contarem com recursos sequer para pagar salários de seus servidores.

É bom lembrar que a reorganização financeira, em que pesem suas consequências para os 
cidadãos, objetiva consertar danos que distorções, abusos, omissões e negligências na gestão 
governamental provocaram, entre outras, nas áreas de educação, saúde e segurança, quase todas 
marcadas pela precariedade e maus atendimento, resultantes da má administração e da falta de 
investimentos.

Além da ineficiência de gestão, outro fator contribuiu para que se chegasse ao ponto crítico: 
a facilidade com que as leis são desrespeitadas. Há 17 anos, a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) entrou em vigor, saudada com um avanço modernizante na busca do equilíbrio das finanças 
públicas – um dos fundamentos do desenvolvimento sustentável. Pois é, só que apenas alguns 
poucos entes federativos, entre municípios, estados e federação, seguiram as normas estabelecidas. 
Na grande maioria, a LRF foi jogada no cesto das tais leis que não pegam, esse vício até agora 
insanável da cultura nacional, com consequências sentidas por todos, em maior ou menor grau.

A crise – que provavelmente se manifestará em mais estados – deverá levar não só os políticos 
e gestores públicos, mas toda a sociedade a eleger como prioridade o respeito à responsabilidade 

fiscal, como missão indispensável de todos as esferas do governo. Acontece, 
como está se vendo na negociação dos gaúchos e fluminenses, que a conta acaba 
caindo sobre todos os brasileiros. Culpados ou inocentes. Só isso bastaria para 
transformar cada um de nós em fiscal da LRF. 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

18 SAB 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
18 SAB 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
19 DOM.   NÃO OPERA
20 SEG. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
20 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
20 SEG. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
20 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
20 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
20 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
21 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
21 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
21 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
21 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
21 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
21 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
22 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
22 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
22 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
22 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
22 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
22 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
23 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
23 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
23 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
23 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
23 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
23 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
24 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
24 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
24 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
24 SEX. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
24 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
24 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

Método de educação do jardineiro
Algum vez você já parou para pensar e comparou que poderá ser um jardineiro e 

ter as mesmas atitudes para educar seus filhos, avalie bem o que faz um jardineiro e 
faça uma autocritica no como estás educando seus filhos. O Jardineiro é o profissional 
responsável por cuidar do jardim dos prédios, casas, empresas, parques, condomínios, 
escolas e etc. Um Jardineiro se treina e  repara o solo, aduba a terra, rega as plantas, e 
poda as áreas ajardinadas em épocas determinadas. Está sob as responsabilidades de 
um Jardineiro fazer a manutenção da grama, cortar e regar, cultivar canteiros, plantar 
sementes, conservar áreas ajardinadas, adubar e arar adequadamente as áreas, removen-
do folhagens secas mantendo a limpeza, manter a estética, colocando grades ou outros 
anteparos conforme orientação, operar máquinas especificas da função de jardinagem, 
atuar com algumas aplicações de inseticidas e adubação de plantas, quando solicitado 
colaborar em organizações, montagem e desmontagem de eventos em geral, operar 
máquinas roçadeiras, podadores de cerca viva, cuidar do paisagismo, sempre manter 
organizado as ferramentas de trabalho, realizar cortes de grama, preparando terreno, 
plantando sementes ou mudas de flores e árvores e demais funções pertinentes ao 
cargo. Para que o profissional tenha um bom desempenho como Jardineiro é essencial 
que seja dinâmico e conhecimentos básicos em relação o meio ambiente e espécies de 
plantas. Comparou, avaliou, gostou? É essa preparação de atitudes e comportamentos 
que fazemos aos nossos treinandos na Signa para eles deixarem seus filhos desabro-

charem na vida para um futuro promissor. Inscreva-se para os dias 
17-18 e 19-02-2017, em Vinhedo, www.signatreinamentos.com.br ou 
telefone 019-3875-7898. Trevisan José

O que mudará com a reforma da previdência?
O Regime Geral de Previdência Social, junto com a assistência social e a saúde, fazem parte 

da chamada Seguridade Social. Especificamente a Previdência é um seguro público que tem 
a função de garantir meios de subsistência ao segurado quando este não consegue por meios 
próprios se manter e manter o sustento de sua família.

O RGPS é mantido por meio de contribuições para o pagamento dos benefícios aos segurados 
e recentemente, o Governo Federal tem feito uma forte campanha para a reforma da previdência 
sob o fundamento de que há um déficit de R$ 149,2 bilhões (2016), merecendo uma reforma 
urgente para mudar o cenário e garantir o pagamento dos benefícios futuramente.

E o que mudará com a reforma? Listo aqui algumas modificações importantes no dia a dia 
do Brasileiro que busca a tão sonhada a aposentadoria.

a) Idade mínima – A partir da reforma, para aposentadoria, o brasileiro deve ter no mínimo 
65 anos de idade e 25 anos de contribuição, enquanto a regra vigente  é necessária idade mínima 
de 65 anos (homem) e 60 anos (mulher) e 180 contribuições (15 anos).

b) Regras de Transição – Para homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 
anos, podem se aposentar antes dos 65 anos, mas vão trabalhar 50% a mais que o tempo que 
falta para se aposentarem. Exemplo: se faltavam 2 anos para aposentadoria, trabalharão 3 anos. 
Porém para a aposentadoria integral (sem incidência do fator previdenciário) terão que trabalhar 
49 anos.

c) Direito adquirido – Quem preencher os requisitos para aposentadoria nas regras de hoje, 
antes da reforma, e quiser aposentar depois da reforma, utiliza-se a regra anterior à reforma.

d) Igualdade – Atualmente, mulheres podem se aposentar com 60 anos e homens com 
65 anos. Com a nova regra, a idade será igual para ambos os sexos, 65 anos, porém atingirá 
mulheres acima de 45 anos e homens com mais de 50 anos.

e) Pensão por morte – Outra mudança está no benefício da pensão por morte, em que o 
salário benefício deverá ser reduzido a 50% e 10% para cada dependente do falecido. A pensão 
por morte será desvinculada do reajuste do salário mínimo que permite ganhos reais e pensões 
não poderão ser mais acumuladas.

A Reforma da Previdência tem sido alvo de muitas críticas, pois a discussão paira sobre 
se realmente existe um déficit como o governo quer transparecer, porém não se sabe como o 
congresso passará o texto do projeto.

Enquanto isso, cabe ao Brasileiro se informar e verificar quanto tempo 
falta para poder requerer o benefício e para tanto, cabe ir até o INSS pedir 
o extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) e calcular 
quanto tempo de contribuição já possui e quanto falta para o benefício que 
está em vigência hoje. 
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Horário de Verão termina domingo 
com economia de 0,34% de energia
Com o valor economizado, dá para abastecer Indaiatuba durante sete dias 

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO - JME

Termina a hora des-
te domingo, dia 
19, mais uma edi-

ção do Horário de Verão 
e os relógios deverão ser 
atrasados em uma hora. 

Segundo dados da dis-
tribuidora do Grupo CPFL 
Energia, durante os 126 
dias de duração do horário 
especial, estimou-se uma 
redução da ordem de 0,34% 
no consumo de energia. 
Essa economia alcançou 
16.666 MWh, volume sufi-
ciente para abastecer 6.944 
clientes residenciais, com 
consumo médio de 200 
kWh, durante um ano. 

A economia é suficiente 
também para abastecer In-
daiatuba por até sete dias. 

A medida, em vigor 
desde outubro de 2016, 
tem por objetivo propor-
cionar uma economia de 
energia para o País, com 
um menor consumo no 
horário de pico, entre 
as 18h e 21 horas, pelo 
melhor aproveitamento 
da luminosidade natural. 
“Na média, as pessoas 

começam a chegar em 
suas casas às seis da tar-
de, sendo que uma das 
primeiras ações é acender 
a luz. Na mesma hora, 
entram em operação a 
iluminação pública e os 
luminosos comerciais, 
por exemplo”, explica o 
diretor de Distribuição de 
Energia do Grupo CPFL, 
Thiago Freire Guth.

Para o executivo, ao 
se deslocar o horário ofi-
cial em uma hora, o que 
se espera é a diluição, 
por um período maior, 
do momento de entrada 
em funcionamento dos 
equipamentos domés-
t icos  e  indus t r ia i s ,  e 
de iluminação pública. 
Dessa forma, o ganho, 
além da economia, está 
em afastar os riscos de 
sobrecarga no sistema 
elétrico, no momento em 
que o sistema é mais de-
mandado. Porém, mes-
mo com o fim do horário 
de verão, a CPFL Pira-
t ininga incent iva que 
seus clientes continuem 
praticando o consumo 
inteligente de energia 
diariamente.

Cuidados
Com o adiantamento dos 

relógios em uma hora, o 
corpo humano entra em um 
processo de stress para se 
readaptar ao novo horário. 
“Todas as refeições, 
hábitos, trabalho, 
tudo fica deslocado 
em relação ao horá-
rio que o seu corpo 
já estava acostuma-
do. Então é muito 
normal as pessoas 
ficarem mais estres-
sadas e mais can-
sadas ao longo do 
dia”, explica Taty 
Nascimento, espe-
cialistas em desen-
volvimento pessoal 
e criadora do canal Vida com 
Método. 

Segundo a especialista, 
o tempo para que o corpo 
se acostume com o novo 
horário varia de pessoa 
para pessoa, mas em geral 
demora em média 15 dias. 

Para tanto o especia-
lista em desenvolvimento 
pessoal e criador do canal 
Vida com Método, Antonio 
Prates, diz que é importante 
ir reduzindo nessa fase a 
quantidade de estimulantes. 

“Diminuir a quantidade 
de café, por exemplo, vai 
contribuir para que você 
tenha um sono de maior 
qualidade”, orienta.

Além disso, a dica é  co-
meçar a dormir 
mais cedo para o 
corpo já ir acos-
tumando com o 
novo horário. 
“Dormir uns 5, 
10 minutos mais 
cedo irá ajudar 
a deixar o corpo 
bem descansa-
do para quando 
chegar o dia da 
mudança de ho-
rário, e dará uma 
carga extra de 

energia para encarar a mu-
dança”, aconselha Prates.

Quanto a benefícios, 
Taty explica que alteração 
de horário não traz ne-
nhum. “A mudança causa 
muito cansaço nas pessoas 
que primeiro se adaptam 
a um horário e depois se 
adaptam ao segundo horá-
rio. O corpo fica nos dois 
momentos se readaptando 
a nova rotina, que gera es-
tresse no corpo e cansaço”, 
esclarece.Na madrugada domingo relógios devem ser atrasados em 1 hora

“Dormir uns 5, 
10 minutos mais 
cedo irá ajudar 
a deixar o corpo 
bem descansado 

para quando 
chegar o dia 

da mudança de 
horário"  

Antonio Prates, 
especialista em 

desenvolvimento 
pessoal
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Colégio Objetivo comemora aprovações no 
vestibular das principais universidades

INFORME PUBLICITÁRIO

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

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

LSFK Ambientes Planejados: referência 
em qualidade e atendimento diferenciado

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

LSFK Ambientes Planejados oferece o que há de melhor em matéria prima e mão de obra

Até terça, Colégio Objetivo contabilizada 166 aprovações

A LSFK Ambientes 
Planejados é uma 
empresa de móveis 

modulados que oferece aos 
seus clientes o que há de me-
lhor em matéria prima e mão 
de obra. Com loja em São 
Paulo, desde 2004, a empresa 
viu a necessidade de ampliar 
os negócios e instalou uma 
filial em Indaiatuba, trazendo 
móveis de qualidade, sofisti-
cação e ótimo acabamento. 

“Trouxemos a loja para In-
daiatuba, pois a demanda com 
clientes que moram no interior 
era muito grande. Desta forma 
podemos trazer dinamismo 
e facilidade para os nossos 
clientes”, relata a proprietária 
Lilian da Silva Spera. 

A LSFK trabalha com três 
tipos de móveis: planejado, 
modulado e sob medida. O 
primeiro são utilizados como 
matéria-prima módulos pré-
-fabricados em dimensões 
padronizadas que se encai-
xam entre si; os modulados 
são formados pela junção de 
módulos e peças criadas pela 
indústria moveleira, sendo 
possível escolher os formatos 
e a disposição; Já os móveis 
sob medida são projetadas 
do zero a partir das medidas 
exatas do imóvel e são fabri-

cadas pela marcenaria para 
encaixar milimetricamente 
nos ambientes. 

A empresa oferece ainda 
aos seus clientes dois tipos de 

matéria-prima: MDF e MDB. 
Ambos os materiais são de 
qualidade e tem garantia de 
fabricação. A mudança está 
na espessura e densidade do 

material. A Lsfk também 
trabalha com acessórios para 
todos os gostos e bolsos. 

A loja possui profissionais 
capacitados e especializados 

para atender os seus clien-
tes. Todos os projetos são 
desenvolvidos na hora, junto 
ao cliente, ou entregues con-
forme agendamento. “Nós 

queremos que os clientes fi-
quem satisfeitos com o nosso 
trabalho, por isso é impor-
tante que eles participem no 
desenvolvimento do projeto, 
para que possamos atender as 
necessidades e que haja fun-
cionalismo”, diz Lilian. 

Satisfação 
E quando se fala em pós-

-venda, a LSFK têm todo o 
cuidado para atender os clien-
tes quando algum problema 
surge. “Em todos esses anos, 
poucos clientes relataram 
algum problema. Mas assim 
como nos preocupamos com 
a venda e produção, também 
damos toda a atenção para o 
pós-venda. A nossa assistên-
cia existe para resolver”, enfa-
tiza Lilian. “Todos os projetos 
são fiscalizados por mim antes 
de ir para a indústria, por isso 
o nosso pós-venda, com recla-
mações, é quase nulo.”

Quanto à montagem dos 
móveis, a empresa possui seus 
próprios montadores que foram 
treinados e capacitados para a 
função. “Somos uma empresa 
idônea e trabalhamos com res-
ponsabilidade”, esclarece Lilian. 

A Lsfk Ambientes Plane-
jados está localiza na Aveni-
da Fábio Roberto Barnabé, 
2.362, Jardim Esplanada. Te-
lefone para mais informações 
(19) 3329-5411.

Se já é bom comemorar 
aprovações de vestibulandos 
alunos das 3ª séries do Ensi-
no Médio e dos Cursos Pré-
-Vestibulares, imagine a grata 
satisfação de comemorar essa 
mesma conquista com vários 
alunos que sequer concluíram 
o Ensino Médio. E não se trata 
de treineiros, os alunos aprova-
dos das 2ªs séries do Colégio 
Objetivo Indaiatuba competi-
ram como vestibulandos. Foi 
o que aconteceu com os onze 
alunos aprovados nas primeiras 
chamadas dos vestibulares da 
USP, Unicamp e Unesp, com 
destaque para Augusto de Mello 
Stedile e Alexandre Bérgamo 
dos Santos, aprovados em 1º 
e 2º lugares no curso de Física 
da Unesp.

Até o dia 14 de fevereiro, 
o Objetivo Indaiatuba conta-
bilizava 166 aprovações nos 
vestibulares 2017, sendo 98 em 
universidades públicas, com 

destaque para as Engenharias, 
como a Engenharia Mecânica 
e Mecatrônica na USP e na 
Unicamp.

 “O ambiente no Objetivo 
Indaiatuba é muito bom para 
estudar, tanto na sala de estudos, 
como na biblioteca, além do 
apoio dos professores e plan-
tonistas que sempre fizeram o 
máximo para deixar o conteúdo 
o mais claro possível. Eu fiquei 
muito feliz quando saiu a lista da 
USP e vi que fui aprovado! Foi 
um sentimento de recompensa 
por tudo o que eu estudei, pelo 
meu esforço, pelo sacrifício dos 
meus pais e pela dedicação dos 
professores”, comemora Yan 
Alves de Oliveira, do Curso 
Pré-Vestibular Extensivo Ma-
nhã, aprovado em Engenharia 
Mecânica na USP, Unicamp, 
Unesp e Unifei.

Para Débora Razori, psicólo-
ga responsável pelo Núcleo de 
Apoio ao Vestibulando, outro 

fator tem contribuído para os 
resultados dos alunos do Ob-
jetivo nos vestibulares. “Com 
o trabalho que é desenvolvido 
no Colégio, criamos a cultura 
do preparo para o vestibular. 
Mostramos aos alunos que a 
preparação começa antes da 3ª 
série do Ensino Médio e nossas 
aprovações de alunos das 2ªs sé-
ries, nos principais vestibulares 
do país deste ano, apontam isso. 
A escola facilita a participação 
desses alunos nos processos 
seletivos, inclusive nas 2ªs fases, 
para que eles possam conhecer 
as provas e, assim, chegar na 3ª 
série mais preparados. Isso faz 
diferença!”, afirma Débora.

Todas as conquistas dos 
alunos nos vestibulares 2017 
serão comemoradas na tradi-
cional festa Cabeça-Dinossauro, 
especialmente voltada para ex-
-alunos, neste sábado dia 18 de 
fevereiro, no Colégio Objetivo 
Indaiatuba.



05AMais Expressão



06A Mais Expressão

Colégio Montreal trabalha 
a consciência postural 
com pais e alunos

INFORME PUBLICITÁRIO

DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão

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

Poupatempo Indaiatuba 
alcança 100% de aprovação
Na RMC, apenas a unidade local e do Campinas Shopping conquistaram nota máxima

DIVULGAÇÃO

A unidade do Poupatempo Indaiatuba foi inaugurada em 2014 e já realizou mais de mil atendimentos  

O Poupatempo Indaia-
tuba obteve 100% de 
aprovação dos usuários 

na pesquisa anual de satisfação 
2016. Nos anos anteriores, 2015 
e 2014, o índice de avaliação 
geral do serviço prestado foi de 
91%. Na Região Metropolita 
de Campinas (RMC), somente 
Indaiatuba e Campinas (unidade 
Campinas Shopping) atingiram 
nota máxima. 

Para chegar a esse resultado, 
a empresa de inteligência de 
mercado Praxian, escolhida por 
meio de licitação pública, reali-
zou a pesquisa entre os dias 21 e 
26 de novembro do ano passado, 
e entrevistou 167 pessoas no 
posto de Indaiatuba. 

Na ocasião, durante a pes-
quisa, foram feitas perguntas 
como: perfil dos entrevistados; 
serviços mais utilizados; ava-
liação geral dos serviços; ava-
liação do atendimento; tempo 
de espera/filas; avaliação do 
agendamento; informações, 
prazos e erros; infraestrutura (or-
ganização, sinalização, conforto, 
segurança, limpeza); avaliação 
dos atendentes e orientadores; 
imagem do Poupatempo; capa-
citação tecnológica; e serviços 
oferecidos pela internet. 

O resultado foi anuncia-
do pelo governador Geraldo 
Alckmin, que classificou o 
Poupatempo como "um ser-
viço campeão, reconhecido 
pela população pela excelência 
dos seus serviços". Alckmin 
ainda destacou as inovações 
tecnológicas recentes do Pou-
patempo, como o aplicativo 
"SP Serviços", os totens de au-
tosserviço, a coleta biométrica 
e o "Poupinha", o atendente 
virtual que está em testes no 
portal do Poupatempo. 

Inaugurado em abril de 
2014, o Poupatempo de Indaia-
tuba já realizou mais de mil 

atendimentos. A unidade está 
aberta ao público de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17 horas; e 
aos sábados das 8h às 12 horas.

Geral 
Na pesquisa foram avaliadas 

73 unidades do Estado de São 
Paulo e apenas 27 obtiveram 
nota máxima. A média em 
todas as unidades do programa 
foi de 99%, a maior da história. 
Na pesquisa anterior, apenas 14 
unidades tiveram 100% de óti-
mo e bom para a qualidade dos 
serviços. Para a avaliação foram 
entrevistados 8.497 usuários 
logo após o atendimento em 72 

unidades fixas e uma móvel do 
Programa Poupatempo.

Nos últimos três anos, o 
Poupatempo teve média de 97% 
de ótimo e bom, nota máxima 
obtida desde 2001, quando foi 
feito o primeiro levantamento 
sobre a imagem do programa 
entre os usuários.

Para o superintendente de 
Novos Projetos do Poupatem-
po, Ilídio Machado, o índice 
recorde de aprovação é fruto do 
investimento em novos canais 
de atendimento eletrônico e do 
agendamento, instituído para 
evitar que os usuários precisem 
esperar para serem atendidos.

O Colégio Montreal reali-
za constantemente o trabalho 
de consciência postural com 
os alunos.  Durante as aulas, 
eles recebem orientações 
sobre a postura correta ao se 
sentar, ao fazer a lição, ao 
segurar o lápis. 

Os pais dos alunos também 
são orientados pela fisiotera-
peuta do Colégio, Ana Paola 
Cezare, sobre a importância 
dessa conscientização para a 
vida dos filhos. 

Crianças e adolescentes 
passam por uma série de alte-
rações psicológicas, afetivas, 
sociais e físicas. Essas altera-
ções influenciam a formação 
da postura juntamente com 
o pico do crescimento que 
acontece nessa fase, quando 
a coluna vertebral se desen-
volve com maior rapidez, 
provocando, algumas vezes, 
um crescimento desigual das 
vértebras ou um desenvol-
vimento desequilibrado da 
musculatura dorsal. A má pos-
tura também pode contribuir 
para o surgimento de lesões 
e deformidades e por isso é 
importante cada um cuidar do 
seu posicionamento em todas 
as atividades.  

 “Falamos com os alunos 
sobre a importância da boa 
postura e as consequências 
da má postura para a vida. 
Pedimos aos pais para que 

colaborem com o nosso tra-
balho em casa, orientando os 
filhos sobre o uso correto das 
mochilas, adequando o local 
em que eles realizam a lição 
de casa e reforçando essa 
importância, principalmente 
na era da tecnologia, que nos 
leva a ficar horas na mesma 
posição e a realizar movi-
mentos repetitivos com o uso 
de tablets e celulares”, afirma 
Ana Paola. “Precisamos sim 
da tecnologia, mas temos que 
usar com  equilíbrio para que 
nosso físico não seja preju-
dicado, daí a importância de 
despertar essa consciência em 
nossos filhos, desde peque-
nos", reforça.

No Colégio Montreal, os 
alunos que ao se sentarem 
nas carteiras não encostam os 
pés no chão, devido à baixa 
estatura, utilizam os apoios de 
pés, que servem de base para 
a organização postural, o que 
reflete na preensão correta do 
lápis e escrita adequada além 
de evitar possíveis dores, 
sobrecargas e tensões muscu-
lares desnecessárias.

“Acreditamos que a escola 
deva trabalhar sempre ao lado 
da família, contribuindo com 
informações que auxiliarão 
na formação de nossos jovens 
de forma global”, ressalta a 
coordenadora pedagógica, 
Mauricéia Pereira, .
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Indaiatuba participa do 2º Mutirão Regional contra a dengue
PREVENÇÃO 
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Agências da Caixa abrem amanhã 
para reforçar atendimento
Usuários poderão tirar dúvidas sobre como sacar o FGTS inativo, que teve calendário divulgado 

JEAN MARTINS

Três agências da Caixa em Indaiatuba funcionarão aos sábados para tirar dúvidas

Excepcionalmente, em 
fevereiro, as agências 
da Caixa Econômica 

Federal terão atendimento 
exclusivo com objetivo de 
solucionar dúvidas sobre o 
saque das contas inativas 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), 
regularização de cadastro dos 
trabalhadores e cadastramento 
de senha do Cartão Cidadão.

Amanhã, dia 18, as agên-
cias funcionarão das 9h às 
15 horas. Ontem e hoje, dias 
15 e 16, as unidades locais 
abrirão com duas horas de 
antecendência. 

A Caixa estuda ainda abrir 
as unidades em horário espe-
cial em outras datas, que serão 
divulgadas oportunamente.

Em Indaiatuba três uni-
dades da Caixa estarão aber-
tas amanhã para os clientes: 
Centro (Rua Candelária, 555); 
Jardim Kioto 2 (Avenida 
Francisco de Paula Leite, 
2.163); e Jardim Morada do 
Sol (Avenida Ário Barnabé, 
1.800). 

O calendário com as datas 
de saque do FGTS inativo foi 
divulgado na última terça-
-feira, dia 14, pelo Governo 
Federal, e vão de acordo com 
a data de nascimento do con-
tribuinte.  

Os saques começam no 
dia 10 de março, para nasci-
dos em janeiro e fevereiro. 
Pessoas nascidas em março, 
abril e maio poderão sacar 
em abril. Quem faz aniversá-
rio em junho, julho e agosto, 
deverão retirar a quantia em 
maio. Nascidos em setembro, 

outubro e novembro pode-
rão fazer o saque em junho. 
Em julho, retiram o dinhei-
ro nascidos em dezembro. 
Somente no Estado de São 
Paulo mais de 10 milhões de 
trabalhadores têm direito ao 
saque das contas inativas do 
FGTS, dando um total de R$ 
19.134.360.972,80.

Tem direito a sacar o di-
nheiro do FGTS quem possui 
saldo em uma conta inativa, 
quando deixa de receber de-
pósitos da empresa devido 
à extinção ou rescisão do 
contrato de trabalho, até 31 
de dezembro de 2015. Quem 

está empregado, também po-
derá sacar o valor, desde que 
o afastamento tenha ocorrido 
até dezembro de 2015. É im-
portante levar um documento 
com foto, carteira de trabalho 
e o número do PIS/Pasep ou 
NIT.

O trabalhador pode con-
sultar o saldo pelo site da 
Caixa ou do próprio FGTS, 
ou ainda através do aplicativo 
para smartphones e tablets. 

Ainda é possível realizar 
um cadastro para receber as 
informações por mensagens 
no celular ou por e-mail. 
Além dessas alternativas, o 

beneficiário também pode 
consultar seu extrato pre-
sencialmente no balcão de 
atendimento de uma agência 
da Caixa. O cartão de cida-
dão também é um meio de 
consulta, desde que tenha 
em mãos a senha. 

Saques
Os beneficiários que tem 

direito poderão sacar os 
valores através de quatro 
canais. Crédito em conta 
da Caixa, quando o cliente 
possui poupança de titula-
ridade única, o valor entra 
automaticamente na conta. 

Calendário para saque do FGTS inativo 
Mês de nascimento  Data para saque
Janeiro    Março
Fevereiro   Março 
Março    Abril
Maio    Abril 
Junho    Maio
Julho    Maio
Agosto    Maio
Setembro   Junho
Outubro   Junho
Novembro   Junho 
Dezembro   Julho 

Fonte: Ministério do Planejamento

Resgate do dinheiro é a oportunidade 
de investir ou quitar dívidas

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o coordenador 
dos cursos de Administra-
ção e Ciências Contábeis 
da Faculdade Anhanguera 
de Indaiatuba, Laerte Zotte 
Júnior, sugere que o ideal 
é que o dinheiro sacado do 
FGTS inativo seja investido 
de forma planejada e não 
para gerar mais dívida. 

“Como se trata de um di-
nheiro que estava ‘parado’ 
em uma conta a novidade 
virá em boa hora. A melhor 
forma de utilizá-lo é de 
acordo com o planejamento 
familiar e de cada indiví-
duo. Por isso, é preciso 
analisar com calma o me-
lhor investimento”, analisa. 

O professor recomen-
da que pessoas que estão 
inadimplentes usem seus 
recursos para quitar ou re-
negociar suas dívidas. “Se 
a família estiver com pro-
blemas financeiros e tiver 
contas com juros altos como 
cartão de crédito ou cheque 
especial, por exemplo, a 

Já os correntistas poderão 
optar pelo recebimento do 
crédito em conta corrente, 
através do site www.cai-
xa.gov.br/contasinativas. 
Também é possível no Auto 
Atendimento, para os tra-
balhadores que têm até R$ 
1.5 mil para sacar. Neste 
caso será necessária a senha 
do Cartão Cidadão. Acima 
desse valor, até R$ 3 mil 
com o Cartão do Cidadão 
e respectiva senha; Canais 
parceiros (correspondentes 
Caixa Aqui e Lotéricas), 
para trabalhadores que têm 
até R$ 3 mil para sacar, 
apresentar documento de 

identificação do trabalha-
dor, Cartão do Cidadão e 
senha; e Agências da Caixa, 
para valores acima de R$ 3 
mil. Caso o beneficiário não 
possua o Cartão do Cida-
dão, deve procurar uma das 
agências Caixa.

Os saques de dinheiro 
de contas inativas do FGTS 
restringem as retiradas até o 
dia 31 de julho. Após esse 
data não será mais possível 
realizar o saque, salvo outras 
situações previstas em lei, 
como aposentadoria ou após 
a conta de FGTS permanecer 
sem depósitos por 3 anos 
ininterruptos. 

melhor opção é saldar as dí-
vidas e se livrar dos juros”, 
orienta. “Se for organizada 
e tiver dinheiro guardado, o 
montante sacado poderá ser 
empregado para realiza um 
sonho em comum.”

Já para o beneficiário 
que está longe de se aposen-
tar, o professor recomenda 
iniciar um fundo de investi-
mento de longo prazo, como 
CDI e Tesouro Direto.

Júnior ainda alerta para 
as “armadilhas”. O ideal, 
segundo ele, é que o di-
nheiro seja investido de 
forma planejada e cons-
ciente para não gerar uma 
dívida. “Contrair uma dí-
v ida  que  não  ca iba  no 
orçamento familiar, pode 
trazer problemas financei-
ros. Histórias de pessoas 
que recebem um dinhei-
ro  inesperado e  gastam 
sem controle são comuns”, 
atenta. “Por isso, aconse-
lho refletir com calma an-
tes de empregar o dinheiro 
resgatado.”

Indaiatuba será uma das 
xxx cidades da região que 
irão participar do 2º Mutirão 
Regional de Combate ao 
mosquito Aedes Aegypti, 
mosquito transmissor da 
dengue. 

A ação, em parceria com a 
EPTV, ocorre amanh, dia 18. 
Em Indaiatuba, os participan-
tes se concentrarão na Praça 
D. Pedro II, às 8 horas, com 
distribuição de material in-

formativo para a população. 
Às 8h45, os participantes sa-
írão em carreata para a UPA 
no Jardim Morada do Sol.  

Após a caminhada, os 
profissionais do Programa 
de Controle da Dengue da 
Secretaria de Saúde irão fazer 
o mutirão contra a dengue em 
parte do Jardins Morada do 
Sol e São Conrado. A área 
escolhida são 32 quarteirões 
e 1800 imóveis, entre as 

ruas Oscar Ribeira, avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, Marginal Direita, 
subindo a Rua José de Cam-
pos e fechando com a Rua 
Martinho Lutero.

Os Agentes de Controle 
da Dengue e Agentes Comu-
nitários de Saúde das Uni-
dades de Saúde, realizarão 
as vistorias e identificação 
de criadouros e imóveis de 
difícil acesso. A ação conta 

com apoio das equipes das 
Secretarias de Urbanismo e 
Meio Ambiente, equipe da 
Defesa Civil (Segurança Pú-
blica) Secretaria de Relações 
Institucionais e Comunicação 
e Grupo de Resgate Voluntá-
rios de Indaiatuba.

No mutirão trabalharão 
no evento, 67 funcionários e 
ação contará com o trabalho 
de 20 voluntários do Grupo 
Regaste de Indaiatuba. 
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Centro Obstétrico “Maria Carolina Ambiel” foi inaugurado no Haoc com presença de autoridades
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Centro Obstétrico é 
inaugurado no Haoc
Prefeitura e hospital investiram quase R$ 1 milhão para a idealização do novo espaço

Aulas serão ministradas em uma escola móvel que estará no 
estacionamento do Sesi Indaiatuba, a partir de março   

OPORTUNIDADE

ILUSTRE 

Senai realiza cursos gratuitos 
em parceria com empresa

Ministro da Educação visita Indaiatuba para participar de aula inaugural na Fiec

A empresa  YAK em 
parceria com o Senai está 
oferecendo curso gratuito 
para pessoas que tenham 
interesse em trabalhar na 
indústria de vestuário. Os 
cursos oferecidos são de 
costureiro de máquina reta 
e overloque. As vagas são 
limitadas.

Para  se  candidatar  a 
vaga, o interessado deve 
atender os seguintes requi-
sitos: ser maior de 18 anos; 
ter concluído a 4ª  série 
do Ensino Fundamental 
(apresentar certificado ou 
histórico); residir exclu-
sivamente em Indaiatuba 
(comprovante de residência 
em nome do interessado); 
apresentar currículo atuali-
zado; cópia do RG e CPF; 
ter disponibilidade para 
realizar o curso em perío-
do integral; e interesse em 
trabalhar na indústria de 
vestuário.

O currículo deve ser en-
caminhado aos cuidados de 
Silmara, na Rua Topázio, 
220, Recreio Campestre 
Jóia, de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 17 horas.

Na sequência,  o candi-
dato poderá ser direcionada 
a realizar três módulos de 
curso que são ofertados, 
gratuitamente, sendo: cos-
tureiro de Máquina Reta 
e Overloque com duração 
de 160 horas; Costureiro 
de Tecidos Planos que tem 
duração de 100 horas; e por 
último Montagem de Cami-
sa com 90 horas de duração. 
Após a conclusão do curso, 
todos os participantes re-
ceberão certificado, porém 
somente dois candidatos 
serão selecionados para 
efetivação imediata. A rea-
lização do curso não carac-
teriza vínculo do candidato 
com a empresa. 

As aulas serão ministra-
das em uma escola móvel 
do Senai,  que estará no 
estacionamento do Sesi 
Indaiatuba e acontecerão 
de 6 de março até início do 
mês de maio, de segunda-
-feira das 13h às 17 horas; 
terça, quarta e quinta-feira, 
das 8h às 17 horas (período 
integral); e sexta-feira das 
8h às 13 horas. 

(Denise Katahira) 

O Centro Obstétrico 
“Maria Carolina Am-
biel” foi inaugurado 

ontem, dia 16, e será desti-
nado para acompanhamento 
e realização do parto. Para a 
idealização do novo espaço, 
Prefeitura e o Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) investiram quase R$ 
1 milhão.

Foram R$ 350 mil da Pre-
feitura, destinados para a 
compra de equipamentos mé-
dicos, cirúrgicos e mobiliário. 
O Haoc foi responsável pela 
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 conta 
com cinco quartos para Pré-
-Parto, Parto e Pós- Parto 
(PPP) com banheiros, posto 
de enfermagem, conforto 
médico, salas de espera, parto 
cirúrgico e normal, além de 
salas de avaliação e recepção 
de recém-nascidos. O novo 
espaço ainda conta com ex-
purgo, depósito de material 
de limpeza e banheiros para 
funcionários. 

O espaço ainda conta com 
salas equipadas para partos 
e sala de recuperação para 
acolher as mães. Os bebês 
terão uma sala de rotinas, o 
primeiro banho e a pesagem, 
além dos outros cuidados 
necessários. “Sonho que se 
tornou realidade, pois hoje o 
Haoc têm condições para re-
alizar parto humanizado com 
doula e um acompanhante”, 
disse o secretário municipal 
de Saúde, José Roberto Ste-

fani, durante evento de inau-
guração do espaço.

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 privacida-
de, tranquilo e seguro para 
a parturiente e seu acompa-
nhante. “Esse espaço é fruto 
da união de muitas pessoas 
que sonharam em trazer para 
a cidade um espaço onde fosse 
exclusivo para as mamães, 
bebês e familiares”, explicou 
o prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB). “É uma cobrança 
que vem a tempos de doulas 

que reivindicavam um espaço 
onde pudesse ser realizado 
parto humanizado”, completa.

Em 2016, foram realizados 
2010 partos na maternidade 
do Haoc, 909 foram partos 
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 que 

recebeu o nome de “Maria 
Carolina Ambiel” é em home-
nagem à enfermeira e parteira 
que trabalhou em Indaiatuba 

no início do século passado. 
Nascida em Indaiatuba em 

12 de fevereiro de 1895, Ma-
ria Ambiel, que morou a vida 
toda no munícipio, acompa-
nhou e executou mais de dois 
mil partos normais. Além de 
atender as parturientes, Maria 
Ambiel costurava e bordava 
enxovais, que doava para as 
mulheres carentes.

O nome da enfermeira/par-
teira foi analisado e aprovado 
pelo Conselho Consultivo e 
Conselho Administrativo da 
Fundação Pró-Memória de 
Indaiatuba e foi uma indica-
ção do gabinete do vereador 
Alexandre Peres. 

O Ministro da Educação, 
José Mendonça Bezerra Fi-
lho, estará em Indaiatuba 
na próxima segunda-feira, 
dia 20, para participar de 
aula inaugural da Fundação 
Indaiatubana de Educação e 
Cultura (Fiec). A visita acon-
tece às 15 horas, no auditório 
da Fiec.

Na ocasião, 160 alunos 

que cursam o 3º ano do ensi-
no médico irão se ingressar 
na instituição através do Mé-
diotec, e iniciarão nos cursos 
técnicos em Cozinha, Logís-
tica, Segurança do Trabalho 
e Design de Interiores.

A Fiec conseguiu aprovar 
960 vagas para o Médiotec 
e dispõe de 16 opções de 
cursos técnicos ofertados 

gratuitamente, para alunos da 
rede pública, sempre com fi-
nalidade de suprir a demanda 
por mão de obra capacitada, 
para o mercado de trabalho 
de Indaiatuba e região.

Os cursos são: Análises 
Clínicas; Enfermagem; Far-
mácia; Imobilizações orto-
pédicas; Nutrição; Segurança 
do Trabalho; Eletroeletrôni-

ca; Mecânica; Mecatrônica; 
Química; Administração; 
Logística; Cozinha; Infor-
mática SI; Informática NET 
e Edificações.

Estará presente também 
o superintendente da Fiec, 
João Neto;  a  secretár ia 
Executiva do Ministério 
da Educação, Maria Hele-
na Guimarães de Castro; a 

presidente do Inep (Insti-
tuto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais), 
Maria Inês Fini; a secretária 
de Educação Profissional e 
Tecnológica, Eline Neves 
Braga Nascimento; o diretor 
de Integração das Redes de 
Educação Profissional e Tec-
nológica, Geraldo Andrade 
de Oliveira; a coordenadora 

geral de Desenvolvimento e 
Monitoramento de Progra-
mas, Francismara Alves de 
Oliveira Lima; o deputado 
estadual Rogério Nogueira; 
o presidente da Fundação 
para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE) João Cury 
Neto; prefeitos da região; 
secretários municipais; ve-
readores e empresários.
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Semana é marcada por acidentes fatais
polícia

Médico de Indaiatuba morre 
em acidente com barco

TRAGÉDIA 

Pelo menos quatro mortes foram registradas desde sábado no trânsito de Indaiatuba
DANIEL MARTINS 

Em um dos acidentes registrado durante a semana, ciclista acabou colidindo contra a motocicleta da Guarda Civil 

Pelo menos quatro aci-
dentes fatais foram re-
gistrados no trânsito de 

Indaiatuba durante a semana. 
Um deles aconteceu na Rodo-
via Santos Dumont (SP-75), 
um na Estrada da General 
Motors, outro envolveu uma 
motocicleta da Guarda Civil e o 
último um ônibus do transporte 
público.

Ao todo já foram registra-
das, este ano, seis mortes por 
conta de acidentes de trânsito 
em Indaiatuba.

A primeira ocorrência acon-
teceu na noite do último sábado, 

dia 11. A vítima foi Flogecio 
Soares Neto, de 58 anos. Ele 
voltava do trabalho, por volta 
das 22h20, com sua motoci-
cleta Honda Biz pela Estrada 
da General Motors, quando na 
bifurcação com a estrada vici-
nal da Rodovia Santos Dumont 
acabou sendo atingido por um 
veículo Gol, o qual vinha na 
contramão.

A vítima teve uma parada 
cardiorrespiratória e foi enca-
minhado pelo Corpo de Bom-
beiros ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc), onde 
acabou falecendo.

O segundo acidente fa-
tal foi registrado na noite de 
segunda-feira, dia 13. Segundo 

a assessoria de imprensa da AB 
Colinas, por volta das 20h10, 
houve uma colisão entre um 
carro de passeio e uma mo-
tocicleta no km 46 da SP-75, 
sentido Indaiatuba à Campinas. 

Com a colisão, Cristina Apa-
recida de Lima foi arremessada 
no para-brisa do veículo. Ela foi 
socorrida mas, com ferimentos 
graves, faleceu no hospital.

Dose dupla 
Na terça-feira foram dois 

acidentes fatais registrados na 
cidade. O primeiro aconteceu 
pela manhã e envolveu uma 
bicicleta e uma motocicleta 
da Guarda Civil. O acidente 
ocorreu na Avenida Enge-

nheiro Fábio Roberto Barna-
bé, marginal do Parque Eco-
lógico, próximo ao semáforo 
da Avenida Ário Barnabé, no 
Jardim Morada do Sol.  

De acordo com informa-
ções da Prefeitura, por volta 
das 10h15, o guarda civil 
Hélio Marques trafegava pela 
via quando o ciclista, Osvaldo 
Laureano, de 65 anos, teria 
atravessado a preferencial e 
colidido com a moto.

A vítima teve uma parada 
cardiorrespiratória no local do 
acidente, foi reanimada pelo 
Resgate e encaminhada para 
a Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA), que era o aten-
dimento mais próximo, mas 

Morador em Indaiatuba, o 
médico ginecologista Mário 
Hiroshi Harima, de 62 anos, 
morreu no último sábado, dia 11, 
após acidente com um barco de 
pesca. A ocorrência foi registra-
da na praia Boca da Barra, em 
Itanhaém. Além do médico, seu 
irmão e outros cinco amigos, 
todos moradores locais, estavam 
na embarcação.

Segundo informações, o 
acidente aconteceu por volta das 
14h30 e o acidente teria ocorrido 
logo após o barco ter se chocado 
com pedras no mar.

Com o impacto, todas as pes-
soas do barco foram jogadas na 
água. As vítimas foram socorri-
das por outros barcos pesqueiros 
que passavam pelo local. 

O médico ginecologista uti-
lizava dois coletes salva-vidas. 

Ele foi resgatado pelo guarda-
-vida do local, com uma moto-
aquática da Unidade de Resgate 
e Salvamento Avançado (Ursa), 
foi encaminhado a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) da 
cidade, mas acabou morrendo 
antes mesmo de dar entrada no 
hospital.

A Capitania dos Portos de 
São Paulo informou que foi feita 
perícia e que conforme a Mari-
nha do Brasil, será instaurado 
um procedimento administra-
tivo, com prazo de conclusão 
de até 90 dias. As informações 
apuradas serão juntadas aos 
autos do processo que tentará 
identificar as causas do acidente. 

O corpo do médico foi enter-
rado na tarde de segunda-feira, 
no cemitério Jardim Memorial 
em Indaiatuba.

não resistiu aos ferimentos e 
faleceu. O Guarda Civil foi 
levado ao Haoc e passa bem. 

A Secretaria de Seguran-
ça Pública informa que uma 
Sindicância Administrativa 
será instaurada baseada na 
ocorrência e que lamenta pro-
fundamente a fatalidade com 
o ciclista e envia condolências 
aos familiares. 

O quarto e último acidente 
ocorreu também na terça-feira 
e causou a morte do motoci-
clista Lohan de Lima Bueno, 

de 21 anos. 
Segundo informações, ele 

saia de seu trabalho no Dis-
trito Industrial Vitória Mar-
tini quando, no cruzamento 
das ruas Esmeralda Martini 
Paula e Mafalda Barnabé, foi 
atingido por um ônibus do 
transporte municipal. 

A vítima foi socorrida 
pela Unidade Resgate (UR) 
do Corpo de Bombeiros, mas 
não resistiu aos ferimentos e 
morreu quando era atendido 
no Haoc.
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FEMININO 

SOCIETY 

Elas de Tietê está na liderança da Copa Cidade de Futsal  

Rodada no Indaiatuba Clube tem três jogos neste domingo

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Liga Paulista de Futsal 
começa dia 19 de março 

esportes

ADI está no Grupo A com Magnus, AABB, Jales, Barueri, Intelli, Grêmio Mogi e São José  

ANGELO GOUVÊA

IMPRENSA – IC

A edição 2017 da Liga 
Paulista de Futsal 
(LPF) está programa-

da para acontecer a partir do 
dia 19 de março. A definição 
aconteceu na última quarta-
-feira, dia 15, quando os clu-
bes participantes do certame 
reuniram-se no auditório da 
Federação Paulista de Futsal 
(FPFS). 

Ainda não foi definida a 
tabela com os jogos, mas a 
ADI/Pipocas Clac/P de Julho 
está no Grupo A da competi-
ção, ao lado de Magnus Futsal, 
AABB/Mapfre, Jales, Grêmio 
Barueri, Intelli, Grêmio Mogi 
e São José Futsal. 

Na Chave B, estão as equi-
pes do Corinthians, Yoka/
ACR/Unisal/Sicredi, Tempe-
sul/Dracena, Pulo do Gato/
Sanasa, Hortolândia, AA FIB, 
Araraquara e ADC Ford/Tau-
baté. 

Segundo o regulamento 
da competição, os times se 
enfrentam dentro do grupo, em 
turno e returno, classificando-
-se para a próxima fase os 
quatro melhores de cada chave. 

Entre as novidades desta 
sexta edição, destaque para a 
inclusão das equipes do Hor-

tolândia, Araraquara, Jales, o 
retorno do Barueri (após dois 
anos), e a renovação do Tem-
persul como clube convidado. 

Pediram licença da compe-
tição este ano o São Caetano 
do Sul, São Paulo, AD São 
Bernardo, AA Itapeva e Ja-
careí.  A equipe do São José, 
por problemas com patrocínio, 
ainda estuda a possibilidade de 
disputa da competição e pediu 
um prazo à Federação para 
oficializar a participação.

No ano passado, a ADI 
conseguiu alcançar um feito 

inédito e chegou as quartas de 
final da competição, quando 
acabou eliminado pela forte 
Magnus. No jogo de ida, fora 
de casa, os indaiatubanos aca-
baram derrotados pelo placar 
de 1 x 0.

Na volta, em Indaiatuba, o 
time local deu adeus ao certa-
me após empatar em 2 x 2. 

Preparação
A equipe principal da ADI 

já vem trabalhando desde 
o início do mês, visando às 
competições desta temporada. 

O comando continuará 
sendo do técnico Juliano 
Ripabelo. O elenco deste 
ano é formado pelos goleiros 
Eduardo (ex-ADC Intelli) 
e Diego (ex-Guarulhense); 
os fixos Klebinho, Juninho 
Indaiá e Igor Branco; os alas 
dentro Igor Preto e Bid (ex-
-Mogi das Cruzes); os alas 
canhotos Juninho e Grilo; e 
os pivôs Guilherme e Rodrigo 
(ex-Dracena). Além desses 
atletas a equipe adulto contará 
com mais seis da categoria 
Sub-18. 

No Grupo A da Liga 
Paulista, novamente a 
ADI terá a equipe do 
Magnus pela frente 

A equipe Elas no Futsal, 
da cidade de Tietê, está na 
liderança da 16ª edição da 
Copa de Futsal Feminino 
Cidade de Indaiatuba, orga-
nizada por Raul Fernandes. 
Com duas rodadas dispu-
tadas, a competição segue 
neste domingo, dia 19, com 
três partidas na quadra 1 do 
Centro Esportivo do Traba-
lhador (CET).

Com duas vitórias em 
dois jogos, a equipe Elas 
está na liderança da com-
petição, com seis pontos 

A primeira rodada das duas 
copas de futebol society do In-
daiatuba Clube continua neste 
domingo, dia 19, com mais três 
partidas.

Pela Copa Lojas Matheus de 
Futebol Society – Categoria Ve-
teranos, quatro equipes entram em 
campo. A partir das 8h, o Vizzent 
Calçados enfrenta o Multifer. 
Logo depois, com previsão de 
início para às 9h10, o Brasiltex 
encara o Verona Restaurante.

Fechando o dia de jogos, por 
volta das 10h15 o Limpa Mais 

joga contra o Marquinhos Des-
pachante na única partida da Copa 
Colégio Pólo de Futebol Society – 
Categoria Adultos, marcada para 
o domingo.

O pontapé inicial para as 
duas competições começaram no 
domingo, dia 12, com a realização 
de três jogos.

Pelos Veteranos o Imuno Va-
cin fez 4 a 2 contra o Indy Kids. 
Já nos Adultos o DF Engenharia 
goleou o Red Ballon por 6 a 3 e o 
Seven Fitness ganhou de 3 a 2 do 
Colégio Pólo.

ganhos, mesma pontuação 
do Atlético Oliveira na se-
gunda posição. 

Em terceiro lugar está o 
Resgate, com três pontos, 
mesma pontuação do Social 
Gálatas de Sorocaba em quar-
to lugar.

Abaixo, sem pontuar, 
estão Dinho Água/Super-
mercado Cisol/Andrax, EC 
Elite e Comunidade Cristã. 

Neste domingo, três par-
t idas marcam a terceira 
rodada da competição. No 
primeiro duelo, às 9 horas, 

jogam Resgate x Dinho 
Água. Logo em seguida, 
às 10 horas, o Atlético Oli-
veira pega o Comunidade 
Cristã. Para fechar o final 
de semana, às 11 horas, o 
embate será entre Elite x 
Social Gálatas. 

Rodada 
Outras três partidas foram 

disputadas no último domin-
go, dia 11, pela terceira ro-
dada do certame. Os placares 
foram: Elas no Futsal 15 x 4 
Comunidade Cristã, Resgate 

7 x 2 Gálatas e Atlético Oli-
veira 6 x 4 Elite.

No domingo foi dado o pontapé inicial da temporada 2017 
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“A tradição e os 
investimentos feitos 
pelo Município, no 
desenvolvimento de 

eventos de corrida de 
rua e infraestrutura 

para o ciclismo, foram 
fatores determinantes 

para que a cidade 
fosse escolhida como 

nova sede”
Luiz Amaral, 
presidente da 

Powerman Brasil

Velódromo deve 
receber sua primeira 
competição oficial 
Powerman confirmou Indaiatuba como nova sede para a competição em agosto

Horóscopo de 17 a 23/02 por Alex Costa Guimarães

esportes

Powerman Brasil será disputado no velódromo municipal e no Parque Ecológico com entrada gratuita 

ARQUIVO – ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

Durante esta semana, as energias estão direcionadas para 
diversos benefícios que estejam ligados á sua vida financeira 
e material, pode inlusive fechar uma parceria interessante, 
ou uma nova reformulação no contrato que já venha desen-
volvendo ou conhece uma pessoa que resulta em parceria 
comercial. Sua vida social e qualquer trabalho realizado em 
equipe ganham mais força. 

O taurino tem oportunidade nestes momento para realizar 
seu crescimento e expansão em todos os setores de sua vida, 
especificamente especialmente no campo profissional e 
material. Novos projetos podem surgir e com elas a possibi-
lidade de concretização. Grandes oportunidades começam 
aparecer em sua vida profissional, o nativo começa a ser 
visto pelos outros e pode gerar sucesso e reconhecimento 
de seus esforços.

O geminiano pode se ver mais fechado, mais sismado e re-
flexivo, com suas emoções precisando de seus cuidados, pois 
corre o risco de se ver perdido em seu mundo emocional. 
O momento é muito bom para fazer planejamentos e não 
muito para concretizar, seja em sua vida profissional, seja em 
sua vida amorosa. Fase para renovar sua fé e seu otimismo.

O canceriano estará com maior facilidade de se envolver  
e gerar compromissos sociais. Essa fase envolve surgi-
mento de novas amizades e re-aproximação de algumas, 
pode inclusive despertar paixões nesse período. Excelente 
momento para contatar empresas, instituições ou pessoas 
que tenham possibilidades de gerar seus sonhos. Um novo 
contrato pode ocorrer e o dinheiro pode vir daí ou de situ-
ações como divórcio.

O leonino que estiver buscando deslanchar sua profissão terá 
agora oportunidades muito interessantes para sua carreira. Um 
plano de negócios antigo pode ser colocado em prática ou 
passa a ser visto e considerado e o nativo tem que dar atenção 
a esse projeto. Os relacionamentos pessoais e profissionais es-
tão ativados e isso pode aumentar seu compromissos sociais.

O virginiano estará desejoso de largar tudo e sair do país, 
mas ao mesmo tempo se sentirá muito envolvido em 
novos projetos de médio prazo e com pessoas que vem 
de longe. Bom momento para fazer projetos de viagens, 
de mudança de casa ou de cidade. Sua rotina de trabalho 
estará movimentada. Sua energia vital se encontra em uma 
fase de equilíbrio.

O libriano pode se sentir mais fechado ou mais introspectivo 
nessa semana, e o nativo entrará em contato mais fortemente 
com seu mundo emocional. É importante nesse momento, 
saber largar e não acumular: sentimentos, pessoas objetos 
que não fazem sentido em sua vida devem ser afatado de 
sua vida. Apesar dessa introspecção desejada, o nativo se 
verá envolvido nos contatos sociais e conhecerá muitas 
pessoas novas.

O escorpiano começa essa semana percebendo que os 
esforços feitos em sua vida profissional ou em seu trabaho 
rendem benefícios e nesta semna continuam os indícios 
desse movimento em seus relacionamentos pessoais e pro-
fissionais. Uma nova parceria ou sociedade, que começou a 
ser negociada há alguns dias pode ser firmada, mas precisa 
ser avalilada para não fiar totalmente cego diante dos fatos.

O sagitariano pode sentir uma certa pressão para realizar 
seu trabalho pois há indícios de que sua energia está 
focada no campo profissional, no entanto precisa se 
aprofundar e conhecer melhor os detalhes daquilo em 
que está trabalhando.apresente suas ideias, seus projetos, 
esse é o momento. Novos acordos e negociações podem 
gerar novos contratos, nessa fase.

Sua vida social e seus sentimentos estarão sendo um 
foco de atenção. Pessoas queridas podem ir embora de 
sua vida ou vir a falecer. Ao mesmo tempo o nativo 
poderá se sentir mais leve e com mis possibilidade de 
se soltar e relaxar (o que é dificil na maior parte das 
vezes). Um romance pode vir a ocorrer nessa fase que 
também ́ s muito boa para aquisição de bens e imóveis.

O aquariano sente dentro de si maior possibilidade de 
entrar em contato consigo mesmo e equilibrar suas forças 
interiores, o resultado disso ocorrerá como ajustes em 
sua vida doméstica e nos relacionamentos familiares. 
Aproveite para mexer e remodelar sua casa ou o lugar 
que você fica, deixe-o com sua cara. Estará mais afetu-
oso e desejará conversar com todos essa força irá trazer 
benefícios. 

Apesra do inferno astral o nativo sente que pode 
criar um bem-estar mental e dar prosseguimento a 
seus projetos pessoais ou profissionais. O momento 
é ótimo para a comunicação, o comércio, a moda 
e as vendas, se você trabalha com isso terá muitas 
chances. Aproveite para o planejar os que irá fazer 
em sua vida pessoal (principalmente amizades) ou 
profissional.

Inaugurado em abril de 
2016, o Velódromo Mu-
nicipal “Joaraci Mariano 

de Barros” receberá sua pri-
meira competição oficial. Em 
agosto, mais precisamente 
nos dias 18, 19 e 20, o espaço 
e mais um trecho do Parque 
Ecológico receberão a disputa 
do Powerman Brasil, umas 
das principais provas interna-
cionais de duatlhon (corrida e 
pedalada). 

A versão brasileira da 
competição é disputada há 
dois anos e neste período teve 
como sede a cidade de Floria-
nópolis. Segundo o presidente 
da Powerman Brasil, Luiz 
Amaral, Indaiatuba mostrou 
ter uma infraestrutura ade-
quada para sediar a prova, por 
isso foi escolhida para receber 
a prova deste ano. 

“A cidade possui todas as 
características técnicas ne-
cessárias para a realização da 
etapa nacional do Powerman”, 
explica. “Indaiatuba também 
está localizada a 100 km de 
São Paulo e a 15 minutos do 
aeroporto de Viracopos, o que 

permite que os atletas parti-
cipem e busquem uma vaga 
para o Campeonato Mundial 
na Suíça. A tradição e os 
investimentos feitos pelo Mu-
nicípio, no desenvolvimento 
de eventos de corrida de rua e 
infraestrutura para o ciclismo, 
foram fatores determinantes 
para que a cidade fosse esco-
lhida como nova sede.”

Amaral explica ainda que 
o público poderá acompanhar 
a competição, nos três dias de 
prova, de forma gratuita. 

Além do velódromo, a dis-
puta utilizará ainda o Parque 
Ecológico. Segundo Amaral, 
o percurso ainda está sendo 
acertado com a Prefeitura, 
mas a ideia é utilizar prati-
camente toda a extensão do 
Parque. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o secretário mu-
nicipal de Esportes, Marcos 
Antônio Moraes, o Marqui-
nhos, confirmou o evento e 
disse apenas que reuniões 
estão sendo feitas durante a 
semana para acertar os deta-
lhes do torneio. 

Para o presidente do Po-
werman Brasil, realizar a 

primeira prova oficial do 
velódromo de Indaiatuba é 
um grande privilé-
gio. “É uma alegria 
enorme. Utilizar a 
estrutura de um ve-
lódromo que é lega-
do de um programa 
do Ministério dos 
Esportes, deixado 
durante o Rio 2016, 
tem toda a sinergia 
com o Powerman 
Brasil”, comemora. 

Infraestrutura 
A prova deste ano segue 

o mesmo formato da edição 
passada, com disputas nas ca-
tegorias Classic, Sprint e Kids. 
Entretanto, uma novidade está 
na distância do Sprint, que será 
composta por duas etapa de 5 
km de corrida intercaladas por 
um percurso de 30 km de ciclis-
mo. O Classic segue com duas 
pernas de 10 km de corrida inter-
valadas por 60 km de ciclismo. 

As inscrições para a com-
petição começaram na última 
quarta-feira, dia 15, e podem 
ser realizadas no site oficial 
da organizadora na prova, no 
www.powermanbrasil.com. 

O primeiro lote terá valor 
promocional, sendo R$ 500 

+taxa (Classic) e R$ 
250+taxa (Sprint) 
para os 50 primeiros 
inscritos. 

Assessorias es-
portivas, grupos e 
duatletas de Indaia-
tuba também terão 
descontos nas ins-
crições. Para mais 
informações basta 
entrar em contato 
com a organização 
através do e-mail 

powermanbrasil@e2x.com.
br.

Além da competição, se-
gundo Amaral, o evento ofe-
recerá outras atrações aos 
presentes. “Teremos a Expo 
Sports, uma feira com expo-
sitores de produtos de várias 
categorias, como revendedo-
res de bike, suplementação, 
camisetas, etc”, conta. “Ainda 
contaremos com um Food 
Truck Park, onde disponibi-
lizaremos para que atletas, 
familiares e toda população 
possam se alimentar durante 
o evento e curtir o final de 
semana esportivo.”
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‘O Pequeno Príncipe’ 
é encenado em duas 
sessões gratuitas

cultura & lazer
CINEMA

ALIADOS - Lançamento  -  Ação / Drama / Romance  -  Classificação 14 
anos  -  124 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (16)  a  Quarta (22):   15h35
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (16)  a  Quarta (22):   18h45  /  21h35
....................................................................................................................
A CURA - Lançamento  -  Suspense / Terror  -  Classificação 16 anos  
-  147 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (16),  Sexta (17),  Segunda (20),  Terça (21)  e  Quarta 
(22):   17h30. Sábado (18)  e  Domingo (19):   14h15  /  17h30
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (16)  a  Quarta (22):   20h15
....................................................................................................................
JOHN WICK - UM NOVO DIA PARA MATAR - Lançamento  -  Ação  
-  Classificação 16 anos  -  123 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (16)  a  Quarta (22):   18h55
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (16)  a  Quarta (22):   17h10  /  21h30
....................................................................................................................
MANCHESTER À BEIRA MAR - Estreia  -  Drama  -  Classificação 14 
anos  -  137 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (16)  a  Quarta (22):   20h45
....................................................................................................................
O APARTAMENTO - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama  -  Clas-
sificação 12 anos  -  125 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (18): 16h00. *Atenção:  para o Cine-
clube os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 5,00
....................................................................................................................
A QUALQUER CUSTO - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate 
após a exibição*  -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  102 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente Terça (21): 19h35. *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
....................................................................................................................
CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS - 2ª semana  -  Romance Erótico  
-  Classificação 16 anos  -  117 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (16),  Sexta (17),  Segunda (20),  Terça (21)  e  
Quarta (22): 19h15. Sábado (18)  e  Domingo (19):   14h00  /  19h15
Polo Shopping: Quinta (16)  a  Quarta (22):   14h50  /  16h40  /  19h15  /  
20h40  /  21h50
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (16)  a  Quarta (22):   16h40  /  21h50
....................................................................................................................
LEGO BATMAN: O FILME - 2ª semana  -  Animação -  Classificação 
livre  -  104 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (16),  Sexta (17),  Segunda (20),  Terça (21)  e  Quarta 
(22): 16h05. Sábado (18)  e  Domingo (19):   13h40  /  16h05
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (16)  a  Quarta (22):   18h35
....................................................................................................................
ESTRELAS ALÉM DO TEMPO - 3ª semana  -  Drama  -  Classificação 
livre  -  127 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (16)  a  Segunda (20)   e  na  Quarta (22):   
18h15. *Este filme não será exibido na terça, dia 21
....................................................................................................................
O CHAMADO 3 - 3ª semana  -  Terror  -  Classificação 14 anos  -  102 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (16)  a  Quarta (22):   21h10
....................................................................................................................
A BAILARINA - 4ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  90 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (16),  Sexta (17),  Segunda (20),  Terça (21)  
e  Quarta (22):   16h15. Sábado (18)  e  Domingo (19):   14h15  /  16h15
....................................................................................................................
QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO - 4ª semana  -  Drama / Comédia  
-  Classificação 10 anos  -  105 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (16)  a  Quarta (22):   15h20
....................................................................................................................
LA LA LAND - CANTANDO ESTAÇÕES - 5ª semana  -  Romance / 
Musical  -  Classificação livre  -  129 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (16)  a  Segunda (20)   e  na  Quarta (22):   
21h05. *Este filme não será exibido na terça, dia 21
....................................................................................................................
MOANA - UM MAR DE AVENTURAS - 7ª semana  -  Animação  -  
Classificação livre  -  113 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Somente Sábado (18)  e  Domingo (19): 14h00
....................................................................................................................
MINHA MÃE É UMA PEÇA 2 - 9ª semana  -  Comédia  -  Classificação 
12 anos  -  86 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (16),  Sexta (17)   e  de  Domingo (19)  a  Quarta 
(22):   15h10  /  18h30. Sábado (18):   13h45  /  18h30
....................................................................................................................

Apresentações ocorrem  neste domingo, às 15h e às 17 horas, no Polo Shopping                 
DIVULGAÇÃO

GRATUITO 

TEATRO 

Shopping realiza 1º Encontro de Crespas e Cacheadas 

‘Na Boleia do Caminhão’ encerra programação do 
Festival de Férias, no Novo Centro Cultural Morada do Sol 

Um dos maiores clás-
sicos da literatura, 
a obra “O Pequeno 

Príncipe” será atração do 
Polo Teatro neste domingo, 
dia 19. Serão duas sessões 
gratuitas, às 15h e às 17 
horas, no Polo Shopping 
Indaiatuba, no lounge em 
frente à loja Morata. 

O espetáculo, da Cia Arte 
& Manhas, conta a história 
de um Pequeno Príncipe que 
viaja por vários planetas e 
nesta trajetória fantástica, o 
protagonista conhece alguns 
amigos que o fazem questio-
nar a essência da vida. 

Para a autora da adap-
tação, Tamires Faustino, 
o espetáculo propõe uma 
reflexão que encanta tanto 
os adultos quanto aos pe-
quenos. “Já tivemos casos de 
pessoas que assistirem mais 

de uma vez, pois em cada 
oportunidade que prestigia-
ram a montagem, descobrem 
ou absorvem algo novo e di-
ferente, tamanha densidade 
proposta por Exupéry”, diz.

Entre os destaques do 
espetáculo, as trocas rápi-
das de figurino, com dois 

atores interpretando os per-
sonagens "Aviador", "Rei", 
"Homem de Negócios" , 
"Super Vaidoso", "Acende-
dor de Lampião", "Rosa", 
"Raposa" e "Cobra", além 
do próprio Pequeno Prín-
cipe, interpretado por um 
terceiro ator.

Serviço
Polo Teatro - Espetáculo “O 
Pequeno Príncipe”
Quando: Domingo, 19/02
Horário: 15h e 17h
Local:  Polo Shopping Indaiatuba 
(Lounge em frente à loja Mora-
na) - Alameda Filtros Mann, 670, 
Apresentação gratuita

Espetáculo será encenado neste domingo com duas sessões gratuitas

O Shopping Jaraguá In-
daiatuba realiza neste do-
mingo, dia 19, o 1º Encontro 
de Crespas e Cacheadas da 
cidade. O evento, gratuito, 
acontece das 13h às 17 horas 
para pessoas que queiram 
aprender um pouco mais 
sobre os cuidados com este 

tipo de cabelo.
Na ocasião, uma profis-

sional estará presente ensi-
nando a história do turbante e 
diversos tipos de amarrações 
para usar de maneira estilosa 
e ousada. 

A cabelereira Sinha Mar-
ques e a psicóloga Fabiana 

Mazza Vertamatti irão bater 
um papo com o público sobre 
autoestima e feminilidade. 
Haverá ainda orientações so-
bre transição capilar, sorteio 
de maquiagem e tratamento 
de pele/cabelo e troca de 
produtos e dicas com todos 
os participantes.

Serviço
1º Encontro de Crespas e 
Cacheadas 
Data: 19 de fevereiro
Horário: 13h às 17h 
Local: Em frente à loja O Boti-
cário do Shopping Jaraguá - 15 
de Novembro, 1.200, Centro. 
Evento gratuito

A comédia na “Boleia 
do Caminhão”, encenada 
pelo grupo Enrolados, en-
cerrará a programação do 
Festival Férias no Teatro. 
A sessão única e gratuita 
acontece neste domingo, 
d ia  19 ,  a  pa r t i r  das  16 
horas ,  no  Novo  Cen t ro 
Cultural Morada do Sol. 

O  g r u p o  E n r o l a d o s 

existe há quatro anos e, 
desde a sua formação, já 
r ea l i zou  d iversas  apre -
sentações em Indaiatuba 
e cidades da região, como 
n a  a b e r t u r a  d a  V i r a d a 
Cultural Paulista no ano 
passado; apresentações na 
Mostra de Artes Cênicas e 
a montagem da apresen-
tação de encerramento do 

projeto “O Livro Virtual”, 
da Secretaria Municipal 
de Educação. 

Na peça,  fazem parte 
do elenco os atores Ale-
ph Bento, Bruno Basilio, 
Gabr i e l  Gro t to ,  Gre i ce 
Danie le ,  Junior  Grot to , 
Lucas Daniel, Lucas Gia-
comet i ,  Nicoly  Stefani , 
Rafae l  Gro t to ,  Ra fae l a 

Garcia, Tatiane Arruda e 
Vinicius Adriano. Texto 
e direção ficam por conta 
de Junior Grotto, e a clas-
sificação da peça é livre.

O Novo Centro Cultu-
ral Jardim Morada do Sol 
fica localizado na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, na marginal do 
Parque Ecológico, 5.924. 
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/

social

A professora Daiane realiza atividade com os alunos do Maternal 1 
do Colégio Meta

Alunas Mariana e Laysa durante o intervalo no Colégio Meta

Rock in Heart 2017 em prol da VolaccNos 60 anos, Indaiatuba Clube faz 
promoções para noites de Carnaval

1º Festival de Churros em Indaiatuba 29ª Reunião do Rotary Club 
Indaiatuba – Cocaes 

Festa de Aniversário de Roberto e Renato

A entidade Voluntárias de Apoio no Combate ao Câncer 
(Volacc) realizou na tarde de terça-feira, dia 14, o coquetel 
de lançamento da terceira edição do show de rock mais 
aguardado de Indaiatuba: o Rock in Heart 2017. O even-
to tem o patrocínio exclusivo da Exsa Desenvolvimento 
Urbano e como parceiros e apoiadores as bandas Unha 
Encravada e Confraria D'asdrovina, além do DJ Ronaldo 
Ambiel, Restaurante Verona, Buffet Infinitz, GTA e Pre-
feitura de Indaiatuba.

Dentro das ações que integram as comemorações dos 60 
anos de fundação, o Indaiatuba Clube realiza entre os dias 24 
e 28 de fevereiro o “Carnaval 60 Anos de Folia”, que terá uma 
série de atrações aos associados e convidados. E para celebrar 
o IC vai presentear os amantes do Carnaval com ingressos para 
as noites de folia.

Para que os foliões possam se divertir no Carnaval junto com 
o Indaiatuba Clube, a Diretoria Social criou duas ações que vão 
beneficiar os convidados, já que os associados não pagam para 
se divertir nas três noites e duas matinês.

A primeira medida é válida para todos os interessados. Quem 
comprar, de forma antecipada, o ingresso para a noite do sábado, 
dia 25, vai ganhar o ingresso para curtir a noite da segunda-
-feira, dia 27. Para isso, basta comprar o convite, diretamente 
na Secretaria Social, até às 17 horas de sexta-feira, dia 24.

A outra promoção é válida para quem participou do evento 
do Bloco “Só Vou Se Você For”, que aconteceu no Indaiatuba 
Clube no último sábado, dia 11. Quem for passar a noite de 
segunda-feira, dia 27, e estiver usando o abadá do Bloco terá 
desconto no valor do ingresso, de R$ 30 para R$ 20.

Concluindo as promoções, o IC sorteará 10 pares de in-
gresso em uma ação que acontece na página oficial do Clube 
no Facebook. Quem acessar a página e seguir as instruções da 
promoção concorre aos ingressos.

Os amigos queridos, Roberto e Renato, comemoraram o 
aniversário em grande estilo no Esplanada Eventos, onde rece-
beram amigos e familiares com toda a pompa e circunstância! 
Festa maravilhosa, com uma noite de encontrar velhos amigos 
e de fazer novas amizades. Com pessoas do bem, divertidas e 
cultas, o encontro teve ainda música de excelente qualidade, 
pelas mãos do amigo Atílio, e comidinhas excelentes feitas pelo 
Buffet Nina Moreira. Parabéns meninos, por esta lindíssima 
festa. Quem não foi, não sabe o que perdeu!

O Shopping Jaraguá Indaiatuba realizou de sexta a domingo, 
de 10 a 12, seu 1º Festival de Churros. Ao todo foram nove 
opções, com mais de 30 variações e mais seis foods trucks, com 
salgados e bar central. Além de churros, teve ainda foods trucks 
com brownie, recheados com cremes de vários sabores. Nos 
salgados, o must foi o choripán, verdadeiramente uma delícia, 
um excelente almoço ou um jantar.

A 29ª Reunião do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes 
acontece na noite de terça-feira, dia 14, na Casa da Es-
fhia. Desta feita, tivemos a informação rotária sobre “A 
Importância da Frenquência nas Reuniões do Rotary”, 
realizada pelo companheiro Zumbini, e informações de 
TI pelo companheiro Ivan, que falou também sobre o 
pague seguro.

Pedro Mendes, do Açaí Futuro, recebendo o certificado Frutos de Indaiá

Letícia Barbosa escolheu look 
com camisa e saia das Lojas 
Cris Bandeira, para participar 
da seletiva do Miss São Paulo 
2017

As Lojas Cris Bandeira já estão 
preparando todas as cores do 
Carnaval, para você curtir toda a 
agitação com um visual incrível, 
na moda e cheio de conforto

Wilian, Gustavo, ambos de Indaiatuba, Fred (Americana) e Raian, 
também prata da casa, agora vestem a camisa do Palmeiras nas 
categorias de base do futsal.
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Tutti Sposa

Barbearia/trajes masculinos

Promoção

Papel de parede

Doces Árabes

Kostela do Japonês: não existe igual

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

Continua na Vitorello promoção imperdível: 
vestidos de festa com 20% de desconto, demais 
peças em moda, moda fitness com calças e ber-
mudas estampadas com 20% off e muito mais. 
Confira moda jovem da coleção verão que está 
surpreendente. Demais!

Aproveite a promoção do Espaço Masculino 
B4Alpha: de segunda a quarta-feira, 1 cabelo 
mais 4 barbas pacote de R$160 e dubble chopp 
até quinta. Vale lembrar que o espaço oferece 
corte, barba, pigmentação, progressiva, hidra-
tação, 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!

A Micropig-
mentação é um 
procedimento 
super natural 
para corrigir as 
falhas, disfarçar 
imperfeições, 
valorizar os tra-
ços da face e dar 
mais expressão 
ao rosto femini-
no. Sua perma-
nência na pele é 
de até 18 meses. 

O espaço Flor de Lis Cabelo, Depilação & Esmalteria está com preços 
especiais. Aproveite! Agende o seu horário através dos telefones (19) 
99921-7576 (WhatsApp) ou 3825-0623. Rua Alberto Santos Dumont, 
1209 - Cidade Nova I - entre as ruas Ademar de Barros e Tuiuti.

Quando pensar em decoração, 
a Adelaide Decoração é a me-
lhor 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 mar-
cada. Pagamento com cartão e 
dividido 5 vezes com cheque ou 
boleto. Faça um orçamento sem 
compromisso. Demais!

Depois de degustar as delicias da Casa da Esfiha, nada 
melhor que saborear de sobremesa os maravilhosos doces 
árabes. Aproveite!

Aproveite na Estilo Mil 
Coisas maravilhosos vesti-
dos, das mais famosas mar-
cas, com 20% de desconto. 
Essa é demais!

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

Parabéns a querida noiva Josemara Pereira, 
pelo lindo casamento. "A Nova Loja" agradece a 
preferência e deseja felicidades!

O cliente 
Blue, da 
Clínica 
Veterinária 
Bicho Amigo, 
após o seu 
delicioso 
banho/tosa

Foi na última sexta-feira, dia 10, o aniversário de 2 aninhos do lindo 
Matheus, filho de Daiane e Vinicius, que comemorou a data com 
uma linda festa no Buffet Indy Kids, onde reuniu amigos e familiares. 
Parabéns e felicidades sempre, que Deus te proteja e o ilumine. 
Beijos! 

Mais uma novidade na Flor de Lis
Micropigmentação de sobrancelhas

Vitor Araujo, Guilherme e Gabriel

Murilo, Denise e Renata

Rafael e Luciana
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Nilson Carotti, na Big House, que 
fica na Rua Siqueira Campos, 
595 -  Tel fone:  3885-1246

Marcelo Santos, Marcelo Bitencourt e Jonas, na Pizzaria Babbo 
Giovani, que fica na Avenida Presidente Vargas, 1.540 - F: 3834-1008

Marcelo e Adriana, no Restaurante Açafrão, situado na Rua 15 de 
Novembro, 492. Contate-nos: 3816-8347

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

Leonardo, no Restaurante Caipirão, 
localizado na Rua Martha Camargo 
Ifanger, 18. Tel: 3885-5434

Eduardo e Flávia, na Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195

Carol e Eduardo, na Fit Burgers, localizada na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195

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

Alexandre, Luis Eduardo, Ameliane, Valeria e Guilherme, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. 
Telefone: 3885-5434

Lucas, Márcio e Marco, no Cintra Restaurante, situado na 
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711, no Recreio 
Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

Juliano, no Cintra Restaurante, situado na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Aleksandro e Antonio Dias, garçons do Restaurante Casa da 
Moqueca, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade 
Nova 1 - Tel: 3885-0866
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Aniversariantes da semana - Atento

CT Toquinha da Raposa

Onde nas-
cem os 
campeões: 
treinos de 
manhã, tarde 
e noite, com 
professores 
capacitados 
para aten-
der diversas 
idades, entre 
3 a 17 anos. 
Dê "bola" ao 
talento de 
seu filho!

JHD COMUNICAÇÃOJHD COMUNICAÇÃO

Janete Bezerra comemorou 
no último dia 10

Renato Ramos celebrou no 
último dia 13

Natalina comemorou no 
último dia 15

Tommy, do proprietário Alberto, não 
sente mais nenhuma dorzinha após 
sessão de acupuntura com a doutora 
Bruna, da Casa & Campo

Equipe Sub-9, da Escola de Futebol do Cruzeiro, em recente 
torneio interno

Time Sub-11, da Escola de Futebol do Cruzeiro, durante 
torneio interno

Equipe Sub-7, da Escola de Futebol do Cruzeiro, que 
competiu em recente torneio interno

Everton e Alexandre, ganhadores do troféu 
na disputa do torneio interno 

Treinamento NR 35 - Trabalho em Altura realizado na Sanare

Quem comemorou 7 aninhos foi a linda Isabela, filha do Alan e da 
Kelly, que reuniu amigos e familiares no Buffet Indy Kids com uma 
belíssima festa. Parabéns, muitas felicidades e que Deus abençoe 
e ilumine sempre seu caminho

Tom, Bruno e Gustavo do Açougue Filé na Brasa

Rebeca, do Supermercado Bandeira, com Elaine Pacheco

Julia comemora as aprovações 
em Química na Unesp, UFMG e 
PUC Campinas

Henrique comemora as 
aprovações em Engenharia de 
Produção na UFU e Mackenzie

Representante Fabio com o 
novo cliente, a Casa de Carnes 
Primus em Salto

Representante Fabio, com 
Ligislene e Abner, da Adega do 
Kiki em Salto



LOCAÇÃO

VENDA

CA06918 - JARDIM MONTREAL RESI-
DENCE - AT. 154 m² AC. 157 m² - 3 
dormitórios (1 suíte), wc social, cozinha 
planejada, sala, lavabo, lavanderia, 
área gourmet com churrasqueira em 
alvenaria e garagem para 2 autos (1 
coberta). R$ 509.000,00

CA06921 - JARDIM DO SOL - AT. 137 
m² AC. 143 m² - 2 dormitórios (1 suíte), 
sala de jantar, sala de estar com varanda, 
cozinha americana planejada, WC social, 
quintal com lavanderia e 1 quarto de 
despejo e 2 vagas de garagem coberta. 
R$ 380.000,00

CA06896 - JARDIM FLORENÇA - AT. 161 m² 
- AC 70 m² -Residencial/Comercial - Uso Mixto - 
Salão/Residência - Térrea com 2 dormitórios sen-
do 1 suite-  1 dormitório/Sala de estética, Salão/
Sala 2 ambientes - Lavabo/WC - Laboratório/
Lavabo- Cozinha Planejada - área de serviço, 
Quintal, 2 vagas de garagem, R$ 265.000,00.

CA06920- JD. RES. MARIA DULCE - AT 343m² AC 
210m² - 3 Suites, sendo 1 c/ closet, área de luz, wc social, 
sala , escritório,lavabo, coz. c/ coifa, cooktop,dispensa, 
quarto de despejo, área gourmet c/ churr., piscina, casa 
preparada p/ aquec. solar e ar cond., toda iluminação 
c/ lampadas de led, 2 vagas de gar. cobertas, COND. 
COM ÁREA DE LAZER COMPLETA. R$ 935.000,00. 

caderno de negóciosNº 734

CASAS 
CA06204- JD. BRASIL - Casa com 02 
dormitórios sendo 01,sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem para 02 carros cobe-
rtos R$ 900,00+ IPTU.
CA06877 - VILA FORMOSA - AT 130m², 
AC 76m² - Casa nova com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte todos com armários plane-
jados, WC social, sala, cozinha planejada, 
lavanderia 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, lavan-
deria, quintal, varias vagas de garagem 
descoberta. R$ 1.300,00 + IPTU.
CA06914 - MONTREAL RESIDENCE - AT. 
150 m² AC. 103,00 m² - 3 dormitórios (1 
suíte), cozinha americana, sala, wc so-
cial, lavanderia, churrasqueira, quintal e 
2 vagas de garagem sendo 1 coberta. R$ 
1800,00 + COND + 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.
CA06915 - JARDIM SANTIAGO - AT. 320 
m² AC.220 m² - 3 dormitórios com armários 
sendo(2 suíte, 1 com hidro), WC social, 
cozinha planejada integrada com sala de 
jantar, sala de estar ampla, lavanderia, 
quintal, área gourmet com churrasqueira em 
alvenaria e pia com gabinete, edícula com 
quarto e wc e garagem para vários carros 
sendo 4 cobertas. R$ 3.000,00 + 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..
AP03260 - PÁTIO ANDALUZ - AU 84m² - 03 
dormitórios sendo 1 suítes planejada, sala dois 
ambientes, banheiro social, roupeiro no corredor, 
cozinha americana com planejados e cooktop, 2 
vagas cobertas. Condomínio com área de lazer 
completa. R$1.900,00 + COND. + IPTU.
AP01405 - CENTRO - AU 80m² - 02 dormitórios 
c/ armários (01 suíte), WC social, sala com 
varanda, cozinha c/ armários, lavanderia, gara-
gem para 01 auto. R$ 1.000,00 + COND. + IPTU
AP01901 - PÁTIO ANDALUZ - AU. 85 m²- 03 
dormitórios planejados, sendo 01 suíte, WC 
social, sala 02 ambientes, terraço gourmet, coz-
inha, área de serviço, 02 vagas no subsolo.Área 
de lazer completa. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.

AP03280 - APARTAMENTO VILA BRIZZOLA  
AU:73m² com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala dois ambientes,  banheiro social, cozinha 
planejada e 1 vaga de garagem. Condomínio 
com área de lazer completa. R$ 1.200,00 + 
COND + IPTU.
AP02849 - RESIDENCIAL JEQUITIBÁ - 
AU 50m² - 02 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, garagem para 01 auto. R$ 800,00 + 
condomínio + IPTU.
AP03338 - MAROC - AU 83m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte com armários, WC 
social, sala ampla dois ambientes, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, 
garagem para dois autos. Condomínio com 
infra-estrutura de lazer completa. R$ 2.000,00 
+ COND. + IPTU.
AP03318 - VERTENTES DE ITAICI - AU 85m² 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte com armários 
e ar condicionado, WC social, sala ampla dois 
ambientes com ar condicionado, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 
02 autos. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU. 

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

TE04748 - ITAICI - AT. 226,84 m² - terreno em excelente localização já com 
terraplenagem, próximo à supermercado, farmácia e unidade de saúde. R$106.000,00
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IMÓVEIS A VENDA

AP00254 – Cond. Azaleia - 3 dorm, 
cozinha com armários, 1 vaga portaria 
24 horas, área de lazer R$ 900,00 + 
cond. 250,00 + Iptu
AP00483 Cond Belvedere - 3 dorm. 
Sendo 1 reversível, 1 suite, 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
AP00457 – Cidade Nova II - Apto novo, 
1ª locação. 7º andar. SOL DA MANHÃ. 
Todo em Porcelanato. Varanda Gour-
met na sacada com pedra em granito. 3 
Dormitórios (1suíte e 1 dormitório ricos 
em armários). 2 wc (Suíte e Social) 
box em vidro e todos os acessórios 
instalados: chuveiros, metais, ducha 
higiênica, gabinete e espelho. Cozinha 
Americana planejada, com grande 
bancada em granito e cooktop insta-
lado. Lavanderia com armários e vidro 
divisor de ambiente. 2 vagas amplas 
no subsolo tipo gaveta. R$ 1.900,00 + 
cond. 400,00 + Iptu 100,00
AP00462 – Solar do Itamaraca – Apto 
no Cond. Rachid Sfeir, 3 dorm. Sendo 
1 suite com armários planejado , sala 
com 2 ambientes, varanda, WC social, 
cozinha planejada, lavanderia com 
armários, R$ 1.300,00 + Cond 550,00 
+ 74,00 IPTU, com elevador e janelas 
anti ruído.

AP00476 – Bosque do Indaias – 
2 dorm. Sala 2 amb 1 wc, cozinha 
com armários e fogão, 1 garagem 
R$ 1.000,00 ( incluso condomí-
nio e IPTU)
AP00481 – Edif, Place View – 3 
dorm. Sendo 1 suite , 2 dorm. com 
arm., Sala 2 amb., Cozinha ame-
ricana, 2 vagas de garagem, pis-
cina, churrasqueira. R$ 2.500,00 
incluso Iptu e condomínio
AP00489 – Spazio Illuminari – 3 
dorm. Sendo 1  suite, coz. ame-
ricana, sala 2 ambientes. Com 
área de lazer total. R$ 1.000,00 
+ cond + Iptu.
AP00498 – São Conrado –  2 
do rm.  g rande  Sendo  1  su i te  
grande, sala cozinha grande, sem 
condomínio R$ 750,00
AP00528 – Cond. Ibira Umuara-
ma – 2 dorm. sendo um com guar-
da roupa ,cozinha com armários , 
1 vaga de garagem coberta  R$ 
950,00 ( incluso cond. e Iptu)
AP00542 – Edifício  Pictor  – 
Centro ,com 2 dorm sendo 1 suite 
com armários planejados nos 2 
dorm. cozinha com planejados, 
WC, sala com planej .  1  vaga 
coberta, com piscina e salão de 
festa R$1.200,00 + cond. 500,00 
+ Iptu .

AP00568 – Cond Gran Ville – Cecap 
com 3 dorm. sendo 1 suite, e vaga de 
garagem, cozinha com  gabinete,  2 
andar  , área de lazer com piscina, R$ 
1.100,00 + cond. 220,00 + IPTU
AP00549 – Cond. Premium Residen-
ce – 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
AP00570 – Cidade Nova – Edificio San 
Marino 11 andar com 3 dorm. sendo 1 
suite com armários, sala 2 ambientes , 1 
vaga de garagem R$ 2.000,00 ( incluso 
condomínio e Iptu)
CC.00351 – Cond. Santa Clara – 4 
suites, todas com planejados com sa-
cada, 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 cô-
modos grandes sendo  2 dormitórios,  
copa e cozinha separada ambas com 
pia ,1 sala grande ,1 banheiro, 1 cômo-
do para dispensa ou quarto, garagem 
para 3 carros, cm edícula no fundo. R$ 
1.500,00 + IPTU  . 

CA00998 – Vila Lopes – Casa pra 
locação – Casa na marginal do par-
que ecológico, com 3 dorm. 1 wc,copa 
e cozinha com armários planejados, 
sala com jardim de inverno, lavande-
ria e dispensa  garagem para 3 carros 
coberta R$  2.300,00 + Iptu 
CA01006 – Cecap -  2 dorm , coz. 
americana e sala, cômodos pequenos  
R$1.100,00
CA01019 – Jd. Esplanada – Sobrado 
Pavimento superior 1 suíte máster 
com closet + 2 dorm. 1 wc, sala intima, 
sala TV, todos os dorm. com  sacada. 
Piso inferior, cozinha, dispensa, sala 
intima, sala de jantar, sala de estar/
TV, escritório, lavabo, área de servi-
ço, garagem coberta para 2 coberta 
e 2 descoberta. R$ 3.000,00 + Iptu
CA01021- Jardim Androvandi – 2 
dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 1 vaga 
R$ 900,00
CA01046- Jardim Califórnia – varias 
casas de 1 e 2 dorm. Tipo apto , WC 
com Box, coz. e sala sem garagem, 
R$700,00 a 850,00`
CA01093 – Cidade Nova – Sobrado 
parte inferior, sala com lavabo,copa, 
cozinha com armários, lavanderia- 
piso superior 3 dorm. sendo suíte com 
banheira, 1 wc social no fundo edícula 
com 1 dorm. 1 wc pequeno, portão 
eletrônico R$ 2.400,00 + IPTU 130,00

CA01123 –Esplanada 1 – Sobra-
do parte superior 4 dorm. todos 
com armários,ar condicionado e 
ventilador de teto, WC social, 2 
com sacada 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 elétrica, aquecedor 
solar, vaga pra 4 carro sendo 2 
coberta R$ 4.500,00
CA01128- Jardim Adriana – So-
brado  parte superior 2 dormitório 
com ar condicionado,  uma peque-
na sala 1 wc , piso inferior sala, 
cozinha , WC, lavanderia no fundo 
e um pequeno quintal, garagem 
coberta – R$ 1300,00 + Iptu
GL00015 – Distrito Industrial – 
2000 m2 AC em terreno de 3000 
m2, PE dire i 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, 
cozinha planejada, salão de festa 
com cozinha , varanda e churras-
queira 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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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 DORM

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 – 2dorms, sala, 
coz, wc.

CASAS DE 2 DORMS - 
FINANCIAMENTO PELA 
CAIXA ECÔNOMICA DO 

TERRENO E DA CONSTRUÇÃO 
- CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMS

CA.301 – JD.MONTE VERDE 
– R$328 MIL – 3dorms(1st)sala, 
coz, WC, gar p/ 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 – 3Ds(1st), sala de estar 
e jantar, coz americana, lavan-
deria, churr., gar. para 2 carros.
CA.367 – COND.MONTREAL – 
R$390 MIL – 3dorms(1st), sala 2 
ambientes, coz americana, lav., 
WC, churr. c/pia, gar. coberta p/ 1 
carro e descoberta para 1 carro.
CA.407 – COND.MARIA DUL-
CE – 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.

APARTAMENTOS

AP.516 – CIDADE NOVA – 
R$390 MIL – 3Ds, sala, coz, 
2wc, WC de empregada, lav., 
sacada, 1 vaga de gar.coberta
AP.542 – CHACARA DO TRE-
VO – R$370 MIL – 3Ds(1st), sala 
de estar e jantar, coz, varanda, 2 
WC, gar. coberta para 2 carros.

TEMOS CASAS E 
APTOS FINANCIÁVEIS – 

Consulte- nos!
  

TERRENOS
   

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

TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 
MIL mais parcelas – 170m² 
TE.31 – COND. QUINTAS 
TERRACOTA – R$190 MIL 
– 1.200m²
TE.42 – ESTRADA DO MIRIM 
– R$3.905.000,00 – 71.000m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR 
APARTIR DE 21.000 M²  

R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – 
R$220 MIL – AT: 5.130m²
CH.718 – FOGUETEIRO – 
R$190 MIL – 1000m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC.09 – CID. NOVA – R$790 
MIL – casa terrea com ga-
ragem e campo de futebol 
AT: 419, 50m² AC:309,05m²  

IC.10 – CENTRO – R$260 
MIL – 46m², recepção externa, 
sala ampla de espera, ar con-
dicionado, WC privativo
         

LOCAÇÃO – CASAS C/  
1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

  
JD.CARLOS ANDROVANDI 
–  R$500,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$530,00 
– dorm, coz, WC, sem ga-
ragem
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
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, entra-
da de carro.
CECAP III – R$800,00 – 2dor-
ms, 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 – 
2dorms, sala, coz, wc, entrada 
de carro.

PQ.INDAIA – R$900,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, sem 
garagem
VL.FURLAN – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, sem garagem
PQ.SÃO LOURENÇO – 
R$900,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – 
R$900,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
VL.MERCEDES – R$940,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem
J D . R E M U L O  Z O P P I  – 
R$1000,00 – dorm, sala, 
coz, WC, lavanderia, 1 vaga 
de garagem
P Q . D A S  N A Ç Õ E S  – 
R$1000,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
VILA SUIÇA - R$1.100,00 
– edícula – dormitório, sala, 
cozinha, WC, entrada para 
carro
JD.MORADA DO SOL – 
R$1.100,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC, lavanderia, quintal, 
churrasqueira, garagem para 
2 carros.
JD.DO VALE – R$1.200,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, sem 
garagem
JD.HUBERT – R$1.200,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 
garagem
JD.MORADA DO SOL – 
R$1200,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
V L . R U Z  P E R E S  – 
R$1.400,00 – 2 dormitó-
rios, sala, copa, cozinha, 
wc, quartinho nos fundos, 
garagem

JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 
– 2dorms(1st), sala, coz ame-
ricana, as, WC, garagem para 
2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem. 
Nos fundos ;dorm e WC
JD.COLONIAL – R$1500,00 
– (SOBRADO) – em cima:3 
dorms, 2wc . em baixo:sala, coz, 
WC, as, garagem p/2 carros, 
portão eletrônico.
J D . R E M U L O  Z O P P I  – 
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.
J D . M O N T E  V E R D E  – 
R$2.500,00 – COMERCIAL 
– 3dorms(1st), sala, coz ameri-
cana, WC, as, entrada de carro
CENTRO – R$1.800,00 – CO-
MERCIAL -   4 salas,  recepção, 
2 wc (1 para cadeirante),  coz,  
dorm de despejo nos fundos

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – 
R$ 3 MIL – SOBRADO PISO 
SUPERIOR : 3dorms c/ ar 
condicionado(2st), wc social,  
PISO INFERIOR: sala 2 am-
bientes, coz c/a/e, lavanderia, 
churrasqueira, garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – 
sobrado – 3sts, dorm reversível, 
sala 2 ambientes, 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 garagem.
JD.MORADA DO SOL – 
R$650,00 –  dorm,  sa la , 
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  ga-
ragem.
JD.ELDORADO – R$730,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 
1vaga de garagem (incluso 
condomínio e IPTU)
P Q . I N D A I A   R $ 7 3 0 , 0 0  
2dorms,  sa la ,  coz ,  WC, 
sacada, 1 vaga de garagem
JD.ALICE – R$800,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, as, 
1 vaga de garagem coberta
VL.FURLAN – R$830,00 – 
2dorms, sala, coz, ec, gara-
gem (SEM CONDOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem (SEM 
CONDOMINIO)
ITAICI – R$880,00 – 3dor-
ms,  sa la ,  coz ,  WC,  ga -
ragem.
JD.MORUMBI – R$1.000,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem
ITAICI – R$1100,00 – 3dor-
ms, sala, coz, WC c/Box, 1 
vaga de garagem (INCLU-
SO CONDOMINIO E IPTU)
J D . P E D R O S O  –  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 – 2Ds, 
sala, coz, WC, garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e 
jantar, coz, wc, as, garagem 
coberta para 2 carros 

CHÁCARAS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – 
R$600,00 – 45m², wc
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
J D . D O S  C O L I B R I S  – 
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 cadei-
rante, WC social, mesanino, 
garagem para 4 carros
CIDADE NOVA – R$5.500,00 
– 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO 
GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 
45m² á +ou- 55m² com WC 
privativo, 1 vaga de gara-
gem, no edifico : elevador, 
escadas, serviço de limpeza, 
portaria virtual, monitoramen-
to 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1000,00 + 
COND. – 46m², recepção 
externa, ampla sala de es-
pera, ar-condicionado, WC 
privativo
J D . P A U - P R E T O  – 
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 

VENDE-SE

Cecap – II a 100 metros do banco 
Bradesco – 2 dorm, sala e coz am-
plas, lav, abrigo com churrasq. nos 
fundos, gar. para 02 autos, ótima 
também para comércio (quase na 
Avenida Fco.Pp. Leite. Apenas 
R$350.000,00 aceita financiamen-
to, lote, carro. Corra!
Imperdível! Morada Do Sol - casa 
de 04 cômodos em lote inteiro + 
uma casa simples nos fundos por 
apenas: R$240.000,00. Corra!
Oportunidade! Apto de 02 dormi-
tórios, 1 vaga de garagem 60m² 
de construção. R$35.000,00 de 
entrada + R$2.000,00 por mês 
direto com o proprietário.
M. Sol – Rua 57 - 01 dormitórios 
sala, cozinha, wc social, lavande-
ria, garagem, toda em estrutura 
para sobrado. Oportunidade única! 
Apenas: R$215.000,00 ac. financ, 
ou terreno no negócio. ou ainda, 
entrada + parcelamento direto com 
proprietário. Corra!
Oportunidade! para investimento: 
02 residências edificadas em ½ 
lote de 130m², de frente para a 
rua Silvio Candelo em pleno centro 
comercial. R$ 260.000,00. Aceita 
lote no negócio.
M. Sol - Rua-58 - 02 dormitórios 
sala, cozinha, wc social, lavan-
der ia,  garagem. Oportunidade 
única! Apenas: R$220.000,00 ac. 
financ, ou terreno na metade do 
valor. Corra!!
Á r e a  R u r a l  -  v e n d e - s e 
2 0 . 0 0 0 m ² / 4 0 . 0 0 0 m ²  p r ó x i m o 
a Monte Mor:  boa topograf ia ; 
R$25,00 p/m². ac. veículo,  ou 
imóveis.

SÍTIOS - VENDE-SE
   

Sítio em Piedade SP, 26.000m², 
casa c/ 03 dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gramada,  po-
mar, área de cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques com peixes 
abastecido com água por gravi-
dade,  diversas árvores frutíferas, 
playground, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcelamento. 

ALUGA-SE INDAIAUBA

Jd. Morada do sol (ant-10) (pav.
inf.) 02dorm, sala, coz, wc, garagem 
R$800,00 garantia: fiador
Jd. Morada do Sol (ant-10) (pav.
sup.) 02dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem R$750,00 garantia: fia-
dor
Jd. Morada do Sol (ant-27) (fun-
dos) 01dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem R$500,00 garantia: fia-
dor /calção locatícia
Jd.  Morada do Sol  (ant -34) . 
01dorm, sala, coz, wc, R$500,00 
garantia: fiador /calção locatícia
Jd. Morada Do Sol (ant-53). 02 
dorm., coz., sala, wc, lav, garagem 
R$ 900,00 + IPTU garantia: fiador 
/calção locatícia

Jd.  Morada Do Sol  (ant -58) . 
(fundos) 01 dorm.,coz., sala, wc, 
lav, entrada para carro R$ 750,00 
garantia: fiador /calção locatícia
Jd. Morada Do Sol (ant-76). (pav.
sup.) 01 dorm., coz., sala, wc, lav, 
entrada para carro R$ 700,00 + 
IPTU garantia: fiador /calção 
locatícia.
Jd. Morada Do Sol (ant-87) (fren-
te) 01dorm, sala, coz, wc, lav, 
garagem R$ 700,00   garantia: 
fiador/calção locatícia
Vila Brizolla (frente) 01dorm, sala, 
coz, wc, lav R$ 700,00 entrada 
para carro garantia: fiador/cal-
ção locaticia

SALÃO COMERCIAL

Jard im Morada  Do Sol :  rua 
70 (próximo a loja Sonho Meu) 
R$600,00 garantia: fiador / cal-
ção locatícia
Jard im Morada  Do Sol  : rua 
70 (próximo a loja Sonho Meu) 
R$600,00 garantia: fiador / cal-
ção locatícia

ALUGA-SE CASA EM SALTO SP

Jd.Nair Maria - rua: Emilio Chieri-
guini  - 01dorm, sala, coz, wc, ga-
ragem R$800,00 garantia: fiador 
/calção locatícia

| 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

Casas - 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
F. (19) 98136-7331 
ou (19)3885-4500 - 
CRECI 74.092
Excelente casa tér-
rea no Pq. São Lou-
renço a 50m do Pq. 
das Frutas, 3 Dorms. 
(1 suíte), 1 WC so-
cial, coz. c/ armários, 
lavanderia coberta e 
fechada, quintal com 
churrasqueira, 2 gara-
gens cobertas, portão 
eletrônico. Bairro dife-
renciado, bem arbori-
zado e fácil acesso ao 
Centro e a Rod. SP 
75. Documentação 
ok. Tratar (19) 3875-
0423 ou 99346-7999 
com proprietário.
Imperdível!! per-
muta-se uma ótima 
casa em ½ lote, no 
jd.do valle, por uma 
na  cecap .  base : 
R$320.000,00 se 
for  de maior  va-
lor ,  posso vo l tar 
até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.

Jardim Montreal 
Residence casa 3 
dorm. suíte, WC, 
sala, coz. Planej. ,lav. 
2 vagas R$ 495 mil 
creci 90879 F. (19) 
9.8406-6590
Jd. Bela Vista - Ven-
do Sobrado localizado 
em Avenida (comer-
cial ou residencial).  
AT. 250m² AC 136m². 
Tratar com o proprie-
tário 99117-5233
Jd. Colibris (aceito 
financiamento) – 
Casa nova. 3 Dorms. 
(1 suíte) WC Social, 
sala, copa e cozinha, 
área de serviço, chur-
rasqueiro, gabinete 
em todas as pias, 
instalação aquec. 
solar, vaga 3 carros. 
AC 100m² AT 150m² 
R$340.000,00. Es-
tudo oferta Contato: 
98716-9978
Jd.  Europa  com 
dorm e WC AT: 250 
AC: 50 R$290 mil 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Vendo/Troco casa 
Jd. Regina terreno 
com 250m² ótima 
casa com 2 dormi-
tórios próximo ao 
Colégio Meta. Tratar 
direto com proprie-
tário 99267-7603 ou 
99124-6227

Jd. Pau Preto - casa 
de 2 dorms R$450 mil 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Jd. Regina: Vendo/
Troco casa terre-
no inteiro próximo 
ao co lég io  Meta 
R$420.000,00, acei-
to terreno de até 
R$200.000,00 e a di-
ferença em dinheiro, 
aceito proposta. Tratar 
com proprietário F.: 
99124-6227.
M. Sol - rua-57, 1 
dormitórios sala, cozi-
nha –wc social- lavan-
deria, garagem. toda 
em em estrutura para 
sobrado. oportunida-
de única!! valor: Ape-
nas: R$215.000,00 
Ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
Vendo Casa térrea 
em Cond. Terra Mag-
na, 3 dorm. Sendo 
1 suíte  com closet 
com arm.. , lavabo, 
sala 2 ambientes , PE 
direito alto , WC social 
, mezanino , escritório, 
coz. Com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em con-
domínio como parte 
de pagamento. Luiz 
creci 166776 F. (19) 
9.9147-5047

Vendo ou troco casa 
no Bairro Maria He-
lena por casa me-
nor (2 dormitórios). 
Terreno 370m² com 
duas casas (186m² 
e 43m²) individuais 
com quintal. Tratar 
com proprietário F.: 
99237-6716

 
Alugo 2 casas no 
bairro Tombadouro 
com 2 dorm, sala, 
cozinha e WC , com 
quintal grande R$ 
1.000,00 cada uma. 
Regina creci 167606 
– F. (19) 9.9177-
7051 whatsapp
A l u g o  a p t o  n o 
Cond.Spazio Ilumi-
nari  sendo 3 dorm,1 
suti, coz. americana, 
sala 2 ambientes 
R$ 950,00 ( inclu-
so Cond. + Iptu Tr. 
Regina Kuga cre-
ci  167606 – (19) 
99177.7051
Alugo um quarto 
com banheiro no 
centro da cidade, ir 
ver no local na parte 
da manhã, Rua Pe-
dro Gonçalves, 1249 
fundos

Classificados24B

Alugo Sobrado na 
Cidade Nova, piso 
superior com 3 dorm, 
1 suite com banheira 
, WC, piso inferior  
sala, cozinha com 
armários, lavande-
ria  área goumet no 
fundo,  com 1 dormi-
torio  e 1 wc Com 2 
vagas portão eletrô-
nico. R$2.400,00 + 
Iptu. Tr. Regina Kuga 
creci 167606 F. (19) 
99177.7051
 

Cond. Vila das Pra-
ças  – apto  2 dorm. 
Todos com planeja-
dos, 1 vaga – R$ 235 
mil creci 90879 - F. 
9.8406.6590
Jd. Sevilha: 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$330,000,00.
Vendo – Cond. Vila 
das Praças  – apto  2 
dorm. Todos com pla-
nejados  ,1vaga R$ 
235 mil creci 90879 
F. (19) 9.8406-6590

O p o r t u n i d a d e ! 
apartamento de 2 
dormitórios 1 vaga 
de garagem 60m² 
d e  c o n s t r u ç ã o . 
R$35.000,00 de en-
trada + R$2.000,00 
por mês direto com o 
proprietário. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
São Paulo (Penha) 
- Vendo/troco apto. 
duplex vago em SP 
AC 230m² área útil 
170m² por imóvel ou 
galpão em Indaiatuba 
R$500 mil. Contato: 
(19) 988175312 / (11) 
993532179
Vendo ou troco 
Apto no Edifício Ro-
caporena, 5º Andar, 
c/ 1 dorm. e demais 
dependências por 
terreno ou casa. F: 
(19) 99324-7676
 

Alugo apto Umuara-
ma   -  2 dorm.  sendo 
1 com armário , sala, 
cozinha, e 1 vaga de 
garagem  coberta R$ 
950,00 ( Incluso con-
domínio e IPTU) – Re-
gina creci 167606-19 
99177.7051     what-
sapp 

Aluga-se apto Con-
domínio Village Aza-
leia - 3 quartos, sala, 
coz, wc, salão de 
festas, playground, 
quadra, quiosque no 
direto com proprietá-
rio. R$ 950,00 mais 
iptu e condomínio F.  
9.9885-0454 com Ju-
liana ou 9.9315-5273 
com Rafael
 

Pq. Da Grama - com 
muitas árvores frutí-
feras 5.130m² R$ 220 
mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 
dormitórios, 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 Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294

Sítio em Toledo, 
próximo a Bragança 
Paulista.13.000m², 
casa semi-acabada 
c /  3  dormi tór ios , 
2 wcs – toda ava-
randada, gramada, 
pasto, pomar, boa 
topogra f ia ,  água 
de mina, 2 tanques 
com peixes sendo 
um compartilhado 
e outro exclusivo, 
diversas aves, e ár-
vores frutíferas, a 
8 km do centro, de 
frente para o asfal-
to, R$270.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Es-
tuda entrada + par-
celamento. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
 

Compro terreno 
de até 1000m² até 
150.000,00 ou casa 
de até 280.000,00. 
Pago a vista. Tra-
tar 99267-7603 ou 
99124-6227
Terreno no Helve-
tia Park com 490m² 
R$350 mi l  -  (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
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Vendo – Condo-
mínio Terra Mag-
na  terreno de 360 
metros quadrados,  
com boa topografia  
R$ 225.000,00 Cre-
ci  27252 J Fone. 
(19) 9.8406-6590
Vendo no Parque 
Real Terreno  na 
Quadra :  16  com 
150 metros quadra-
dos. Tratar direto 
com o propr ie tá-
r io R$127.000,00 
Fone: 3935-4509 / 
99808-0442 / (11) 
96859-2528.
Vendo ou t roco 
terreno com 2750 
metros quadrados 
n o  C o n d o m í n i o  
Mosteiro de Itaici, 
murado, próximo a 
portar ia.  Preço a 
combinar. F: (19) 
99324-7676
 

Vende-se salão co-
mercial no Bairro 
Cidade Nova Con-
tato F.: 3392-6569 
/ 99292-4120

 
Bicicletas  novas 
e bicicletas duplas. 
Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próxi-
mo ao cemitério). F: 
(19) 2516-5110 c/ 
Fernando
Cabeçote com vál-
vulas Iveco 3510 ano 
1997. R$3000,00. 
Motor arranque Ive-
co 3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Colchão de Casal, 
excelente estado 
“Novíssimo” D45. F: 
(19)9 83787713 ou 
19 991329090 - AN-
TONIO
Fritadeira Actifry 
A rno  Semi -nova 
pouco uso R$300,00 
Fones: 3017-5541 / 
99259-1877 (claro)
Geladeira Duplex 
Brastemp Frostfree 
em perfeito estado 
F.: 99324-7676
Máquina  costu-
ra reta  c/ motor. 
R$350,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo

Manequins femi-
n i n a  a  u n i d a d e 
R$80  pe rna ,  f e -
minina a R$60 e 
masculino a R$100. 
F. (19)99558-7182 
Wha tsApp .  Obs : 
Valor é para reti-
rar, para entregar 
sujeito a alteracao 
no valor
Maquina de Lavar 
brastemp 110V F.: 
99324-7676
Máquina de sol-
da NM 250 Turbo 
Bambosi R$230,00 
Fones: 3017-5541 / 
99259-1877 (claro)
Multiprocessador 
Philco Master-Pró 
9em 1  na  ca i xa 
R$200,00 F.: 3017-
5541 / 99259-1877 
(Claro)
Piscina 5000 litros. 
R$350,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
T r a n s f o r m a -
d o r  1 1 0 / 2 2 0  o u 
220/110. 75000 vts. 
R$450,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Vendo sala de jan-
tar Luis XV comple-
ta ou separada. (Só 
a mesa com 10 ca-
deiras R$6.900,00)

25BClassificados

Bicicleta Aro 26 21 
marchas em ótimo 
estado. F.: 99324-
7676
Vendo - Tapete cas-
tor (pelo alto), 2 TV 
de 14 (uma precisa 
de concerto), mesa 
de centro de vidro, 
1 quadro de flores 
e 1 abajur. Preço 
de oportunidade. F: 
3016-4493
Vendo Gel para dor 
Muscular: Tipo Do-
torzinho, com banha 
de carneiro, arnica 
e anti-inflamatório 
muscular F:  (19) 
99830-0614 / Whats 
98996-4867
 

Dell Rey 90 - com-
pleto, direção, tra-
va, vidros elétricos 
e  desembaçador 
t rase i ro .  R$4000 
aceito propostas. 
Tr. 993347959 Ro-
berto
E s c o r t  X R 3  8 8 
-  R $ 2 0 0 0 .  T r . 
993347959 Roberto 
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U n o  W a y   1 . 0 
2012/2013 cor ver-
de particular – Com-
pleto R$23.700,00 
Contato Mauricio (11) 
960629892 WhatsApp 
e (19) 99669-2481.
Vendo Corolla Seg 
2009 -  Preto 107 
mil Km R$42.500,00. 
Tratar com proprietá-
rio F.: 99429-7099
Vendo ou troco por 
carro mais novo Co-
rolla 2003, automati-
co, em bom estado. 
F: (19) 99324-7676
 

Como pedreiro, en-
canador e reformas 
em gerais  (Cons-
trução civi l) João 
(19)98329-8580
Cuidadora ofereço me 
para cuidar de idosos, 
crianças, pessoas com 
necessidades espe-
ciais etc. Atendimento 
residencial e hospitalar. 
Cursando Tec. Enfer-
magem. Possuo ex-
periência e referencias. 
Evelyn 9.8951-0353 / 
9.9980-2723

Lingerie Pague so o 
que vender, lucros de 
30 a 40%, voce mon-
ta a propria sacola.19 
99275- 9625 whats 
ou 19 2146-1446. 
Ofereço me como 
cuidadora de idosos, 
pessoas com neces-
sidades especiais 
etc. Residencial e 
hospitalar. Cursan-
do enfermagem F. 
9.9980-2723
Ofereço-me como 
empreiteiro de obras 
do básico ao ao 
acabamento. Aceito 
carro e moto. Fone: 
3318-3573  (Evan-
dro)
Ofereço-me como 
marido de aluguel 
- Odair F.: 99776-
6841/99130-7264.
Ofereço-me como 
massagista – Maria 
Cícera F: 2516-0217
Ofereço-me  para 
conserto de maquina 
de costura industrial 
e doméstica F: (19) 
99212-1731.
Ofereço-me para 
cuidar de crianças. 
Formada em peda-
gogia. Contato. 3834-
8345 / 99411-7179.

Ofereço-me para fa-
zer faxina e passar 
roupa. Fone: 99595-
9448 – Sueli
Ofereço-me  para 
manutenção em má-
quina de costura in-
dustrial: Galoneira, 
Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Tra-
vete. F.: 99212-1731
Ofereço-me  para 
M o t o r i s t a  a d m i -
nistrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom co-
nhecimento Capital 
e Interior – Fixo ou 
Freelancer F (19) 
99793-4700.
Ofereço-me para 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi-
dráulica, elétrica, 
piso, pintura, telhado, 
etc...  F: (19) 99830-
0614 / Whats 98996-
4867
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro 
ou chacareiro. Tenho 
39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço tra-
balhos de jardinagem 
(corte de grama) tam-
bém. Tenho maqui-
na, não tenho vícios 
. Tratar com Denis 
(11) 952237579.

Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idoso, diurno ou no-
turno, em hospitais e 
residência. F : 9.9479-
0454 ou 2516-7008
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidado-
ra de idosos. Possuo 
referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778.
Ofereço-me  como 
marido de aluguel. 
F a ç o  c o n s e r t o s 
gerais em residências 
(hidráulica, elétrica e 
etc.). F: (19) 99830-
0614 c/ Kiko
Ofereço-me  como 
Motorista. Categorias 
A/D. Experiência com 
cargas de pequenos 
e grandes portes. 
Te l . :  3936-4053/ 
99804-7578
Precisa-se de do-
méstica 3 vezes na 
semana para o pe-
ríodo da tarde. Com 
referência. Contato: 
982328303.
Promoção Pé + Mão 
gratis sobrancelha. 
Selamento 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: 3834-8862 / 3834-4121

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 
Possuir experiência em contas a pagar 
e receber. Ensino superior completo 
ou cursando. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) CADASTRO – Possuir expe-
riência na função. Para trabalhar em 
Limpeza de empresas e condomínios. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para 
trabalhar em Metalúrgica no Bairro 
Cidade Nova. Possuir curso de me-
trologia e leitura e interpretação de de-
senho. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. Ensino fundamental.
CUSTOMIZADOR (A) – Para trabalhar 
em lavanderia Industrial. Possuir expe-
riência na área de produção. Ensino 
fundamental. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
MONTADOR DE ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO – Possuir experiência com 
montagem e instalação de esquadrias 
de alumínio. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em 
horário comercial.
OPERADOR DE CALDEIRA – Possuir 
experiência em caldeira a gás ou a 
lenha. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Ensino fundamental. Disponibilidade 
de horário.
OPERADOR DE FORNO (CADAS-
TRO) -  Possuir Técnico em Me-
catrônica, Metalurgia, Automação 
Industrial ou áreas afins. Experiência 
como Operador de máquinas. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade total 
de horários.
PASSADOR (A) - Para trabalhar 
em lavanderia Industrial. Residir em 
Indaiatuba. Possuir experiência em 
produção ou serviços gerais. Disponi-
bilidade de horário.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e mo-
nitoramento. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Re-
sidir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador de 
moldes e preparador de máquinas in-
jetora. Ensino médio completo. Residir 
em Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, 
Elias Fausto ou Monte Mor. Disponibili-
dade para trabalhar em turnos.
SOLDADOR – Possuir experiência 
em Solda MIG e TIG. Residir em 
Indaiatuba.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Possuir 
Técnico em Plásticos. Experiência em 
controle de arquivos de parâmetros 
de processos. Try-out, construção e 
troca de moldes. Conhecimentos em 
Ferramentas da qualidade (FMEA 
e PPAP). Residir em Indaiatuba, 
Campinas, Hortolândia, Elias Fausto 
ou Monte Mor. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.
ZELADOR – Possuir experiência em 
manutenção predial, corte de grama e 
pequenos reparos prediais, tais como: 
pintura, encanamento e elétrica básica. 
Residir em Indaiatuba.

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

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

FONE/FAX: (19) 3875-3759

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

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

ANALISTA FINANCEIRO (7907): 
Ensino Superior (Administração e/ou 
afins). Vivência em auditoria adminis-
trativa. Ter disponibilidade p/ viagens 
e residir na região de Indaiatuba 
ou Salto. 
ANALISTA DE DEPTO PESSOAL 
(7920): Ambos os sexos. Vivência em 
administração de pessoas. Domínio 
em folha de pagamento e sistema 
integrado. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7914): 
Ambos os sexos. Ensino médio com-
pleto. Vivência em contas a pagar e 
receber , emissão de NF eletrônica 
e boletos. Conhecimento em Excel. 
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 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 FATURAMENTO (7917): 
Ensino Médio completo ou Superior 
cursando em áreas administrativas. 
Vivência em rotinas administrativas 
de faturamento tais como emissão 
e conferência de Notas Fiscais, 
cadastramento, liberação, baixa de 
entregas e arquivos. Possuir disponi-
bilidade de horários. Residir em Salto 
ou Indaiatuba.  
AUXILIAR LIMPEZA (7923): Ensino 
Fundamental Completo. Vivência em 
limpeza e conservação de indústrias 
ou comércio. Possuir condução pró-
pria. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR LIMPEZA/ PRODUÇÃO 
(7892): Ensino Médio Completo. 
Vivência na área de limpeza em 
indústrias. Terá responsabilidade 
com o setor de limpeza e parte do 
período ajudará na linha de produção. 
Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba. 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO/ OPERA-
DOR MULTIFUNCIONAL (7921): En-
sino médio completo. Vivência como 
operador de máquinas (furadeira, 
rosqueadeira, rebarbação, polimento). 
Conhecimento em instrumentos de 
medição (Paquímetro e Micrômetro). 
Disponibilidade de horários e pos-
suir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.
COORDENADOR COMERCIAL 
(7911): Superior completo em Marke-
ting e/ou afins. Vivência como gestor 
na área comercial( desenvolvimento 
de novos cliente e visitas) . Residir 
em Indaiatuba.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

QUALQUER MOMENTO.
Auxiliar de costura – 1 
Auxiliar de manutenção predial – 1 
Cozinheira – 1 
Empregada domestica -1 
Lavador de carros – 1 
Mecânico de manutenção elétrica - 1
Mecânico de refrigeração – 1 
Montador de estrutura de alumínio – 1 
Motorista de caminhão – 1 
Pedreiro – 1 
Representante comercial – 1
Serralheiro – 1 
Técnico de refrigeração – 2 
Vendedor – 2 

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. Disponibilidade de horários. 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Mas-
culino. Experiência na função. Desejável co-
nhecimentos com serviços gerais de limpeza, 
jardinagem, pequenos reparos na área hi-
dráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.

| Mais Expressão

Zelador - Exp. na função. Desejável conhecimentos 
com serviços de portaria, entrega de correspondências, 
medição de gás e água, limpeza, jardinagem, piscina 
e pequenos reparos na área hidráulica e elétrica. 

ESTAMOS CADASTRANDO:

PORTEIRO - Masculino. Desejável experiência 
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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