
Carnaval começa hoje com festa na rua e nos clubes  
FOLIA

Entrega de ônibus novos é 
adiada para final de abril

DENISE KATAHIRA 

IMPRENSA – IC

A Prefeitura e VB Transportes, empresa responsável pelo transporte público em Indaiatuba, informaram que a entrega dos 20 ônibus, zero quilômetro, ocorrerá apenas no final do abril, dois 
meses depois do prazo acordado no ano passado. 

Tramita na Câmara o 
Projeto de Lei nº 003/2017, 
do vereador Arthur Ma-
chado Spíndola (PV), que 
prevê a proibição da sol-
tura de fogos de artifício 
em Indaiatuba. O PL foi 
apresentado durante a pri-
meira Sessão Ordinária do 
ano, realizada na tarde de 
segunda-feira, dia 21. 

O Carnaval está chegan-
do e com ele um feriado pro-
longado. Com isso, os servi-
ços considerados essenciais 
à população funcionarão em 
sistema de plantão. É o caso 
do Pronto Atendimento do 
Haoc e a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA-24h).

O anúncio de que o FGTS 
inativo seria liberado para os 
beneficiários, impulsionou 
as buscas por informações 
na Caixa Econômica Fede-
ral. Por isso, as agências em 
Indaiatuba irão realizar aten-
dimento especial em quatro 
sábados, sendo um por mês, 
até julho quando se encerram 
o saque.

A Polícia Militar, por meio 
da equipe de Ronda Ostensiva 
com Apoio de Motocicletas 
(Rocam), apreendeu vários ce-
lulares novos, mas que estavam 
sendo vendidos por um valor 
abaixo do mercado. A ocor-
rência foi registrava na última 
quarta-feira, dia 22.

As comemorações do Carnaval têm início hoje, dia 24, e se estende até a próxima terça-feira, dia 28. Muita folia e diversão estão 
programadas para as atrações de rua e também as programadas nos dois clubes sociais da cidade: Indaiatuba Clube e Clube 9 de Julho.  
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Câmara quer proibir 
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Confira o que abre 
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Piloto de Indaiatuba 
fica em 3º na Descida 
das Escadas de Santos

Outras melhorias no transporte público devem ser aplicadas a partir de março. Pág.03 

Cliente de banco descobre equipamento 
para fraudar caixa eletrônico 
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Você é a favor 
da proibição dos 
fogos de artifício?

RADARES DIAS - 25/02 A 03/03

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

“Sou a favor da proibição, pois 
sempre que soltam fogos meus 
cachorros se escondem de medo”
Lucas Fernando, 21 anos, de-
sempregado

“Concodo com a proibição, pois 
assusta muito os animais em geral”
Maria Aparecida, 52 anos, 
doméstica

“Depende da situação, pois os 
fogos fazem parte das comemo-
rações. Mas, para os animais, faz 
em muito mal”
Valdir Leite, 61 anos, aposen-
tado

“Sim, pois os fogos assustam muito 
as crianças e os animais”
Edmilson Lopes da Silva, 47 
anos, pedreiro

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

“Sou a favor, pois eu já perdi 
meus passarinhos devido aos 
fogos de artifício”
Adriano da Silva, 39 anos, 
eletricista

*Elaine Ribeiro é psicóloga clínica e organizacional da Fundação João Paulo II / Canção Nova.
www.elaineribeiropsicologia.com.br

É preciso tratar o transporte público 
com mais prioridade!

opinião

É nítido que, nesses quase dois meses de “comando”, 
a atual gestão vem mostrando preocupação e vontade em 
resolver a questão do transporte público, um pesadelo para 
os indaiatubanos que parece não ter fim. 

Mas é preciso que se dê ainda mais prioridade a esta 
questão que, para muitos, é o que mais prejudica a imagem 
da cidade. 

A entrega dos ônibus novos, por exemplo, deveriam 
ocorrer no máximo no início de fevereiro. Mas a notícia da 
semana é que os mesmos 20 veículos, zero quilômetro, só 
chegaram a Indaiatuba em abril. 

O atraso aconteceu, segundo representantes da VB Trans-
portes, por conta de um problema pessoal enfrentado pelo 
proprietário da empresa. 

Sabe-se sim que foi um momento muito conturbado para 
a família do empresário e lamentável nos dias de hoje, mas 
uma empresa do porte da VB, uma das maiores do estado 
de São Paulo e também do País, poderia sim manter seus 
projetos em execução mesmo com o imprevisto.

Enquanto isso, quem pega ônibus diariamente em Indaia-
tuba, sabe que o transporte público está longe do ideal. Quem 
não o utiliza, consegue acompanhar facilmente, pelas redes 
sociais, os problemas enfrentados pelos usuários.

Espera-se que o transporte público seja considerado 100% 
prioritário, que se cumpra os prazos estabelecidos, tudo isso 
em busca de benefícios a cidade. Transporte público de 
qualidade é sinônimo de mais usuários, mais arrecadação 
para o Município e empresa, e principalmente para ter um 
trânsito sem congestionamentos.  

Por que ser feliz apenas no Carnaval?
Carnaval: tempo de diversão, de folia, e para muitos, dias de extravasar e de colocar todas suas 

energias nestes 4 ou 5 dias de comemorações. Muitos preparam-se o ano todo para o Carnaval. Roupas, 
viagens, blocos carnavalescos e todo o aparato do marketing que leva o consumo para esta época do ano.

É uma festa tradicional, que movimenta milhões em recursos para a economia do Brasil. Para tan-
tos outros, tempo apenas para descansar e de buscar totalmente o contrário do que muitos desejam: a 
tranquilidade. 

Vivemos um tempo onde tudo sugere uma urgência e uma necessidade de exposição e intensidade. 
As redes sociais estão aí e como uma vitrine, expõe tudo e todos que nela se colocam, ou mesmo aqueles 
que não se colocaram e são alvos daqueles que tudo fotografam ou filmam.

A reflexão para este tempo é: será que a felicidade só mora nestes 5 dias do ano? Será que ao fi-
nal de tanta intensidade e entrega, você se sente completo, ou acaba estes dias com a sensação de ter 
exagerado na dose? Claro que a liberdade e a capacidade de reflexão pertence a cada um. Porém, é 
importante pensar quais são as consequências no pós-carnaval.

As fantasias assumidas nesta época podem envolver as pessoas com o evento. É como se fosse um 
tempo de liberdade e de rituais como forma encontrada pela sociedade de esquecer o mundo real e 
fixar-se num local onde a imaginação impera. É como se uma necessidade seja imposta e mergulhada 
nas brincadeiras, na sensualidade, no prazer, e num estado de alegria.

Mas, por estarmos em sociedade, um dos aspectos a serem avaliados é a pressão que se faz sobre 
aqueles que não gostam destas comemorações e para eles é sugerido que precisem estar ali, felizes e 
foliões, com máscaras ou vestimentas típicas, bebendo muito ou fazendo tudo o que é possível em 5 dias.

A atenção que se deve dar então é: por que agir assim? Por que preciso ir ao encontro do que 
a massa quer e me envolver indiscriminadamente com Carnaval? Se pudéssemos olhar a fundo 
o que a festa representa, ela vai muito além dos 5 dias de folia.

Comportamentos tipicamente privados, são expressos através das fantasias, máscaras e festa. 
Aquilo que é vergonhoso, que nos causa medo ou desconforto, pelo contexto, e pela situação, 
é favorecido no Carnaval.

Vale uma reflexão para que aquilo que é momentâneo não provoque depois o sofrimento 
e o arrependimento. Para que estejamos atentos àquilo que não condiz com 
o que somos ou ainda possa ser uma pressão desnecessária do grupo sobre o 
nosso comportamento. Não deixe de ser quem você é para ser conduzido pela 
"levada do bloco". 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

25 SAB 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
25 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
26 DOM.   NÃO OPERA
27 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
27 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
27 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
27 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
27 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
27 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
28 TER.   FERIADO
28 TER.   FERIADO
28 TER.   FERIADO
28 TER.   FERIADO
28 TER.   FERIADO
28 TER.   FERIADO
1 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
1 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
1 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
1 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
1 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
1 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
2 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
2 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
2 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
2 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
2 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
2 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
3 SEX. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
3 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
3 SEX. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
3 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
3 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
3 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

Carnaval?
Já entrei e participei desta farra, mas demorei para  entender este fenômeno chamado, 

Carnaval. Um povo sofrido, roubado, explorado, muitas vezes sem perspectivas, de uma 
hora pra outra, explode numa alegria sem motivo...sem limites, sem pudor. Homens que 
até  sexta feira, trabalharam de terno e gravata, no sábado vão para as ruas, maquiados, 
vestidos de mulher, soutien por cima de peitos peludos, braços  e pernas cabeludas, numa 
imitação  grotesca e sem sentido do sexo feminino. Mulheres que se matam em trabalhos, 
muitas vezes degradantes e mal remunerados...sofrem nas filas de hospitais e creches, 
aparecem na passarela, cobertas de brilho e rebolando, como se não  houvesse o amanhã. 
Os canalhas,  adoram esta orgia sem sentido, porque pelo menos por alguns  dias, o povo 
está  olhando pro outro lado, enquanto eles continuam sugando cada gota de sangue e 
cada centavo que puderem. As ruas estão  tomadas de foliões urrando de alegria...e eu 
me pergunto: VOCÊ  ESTÁ  ALEGRE POR QUÊ, ??? Sua vida melhorou de ontem pra 
hoje? Arrumou trabalho, saiu do desemprego. Seu salário  aumentou? Seu filho entrou 
numa boa escola? na faculdade estadual ou federal para não pagar absurda mensalidade. 
Se você  cair de um trio elétrico  e quebrar a cabeça, vão  te levar para um bom hospital? 

Você terá  água em casa, pra tomar banho, quando voltar da gandaia? 
Então  me explica. .TA RINDO DE QUE??? Você  irá pra rua com esta 
mesma vontade, para procurar  trabalho,  contra a corrupção absurda, que 
está  destruindo nosso país? Por estas e outras que os governantes adoram 
Carnaval e eu jamais vou entender por que nosso povo se comporta dessa 
maneira. FELIZ CARNAVAL!!

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 re-
forma 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 bene-
fícios 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 previ-
denciário) 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 so-
bre 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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Entrega de 20 ônibus novos do 
transporte público é adiada
Prefeitura e VB anunciaram outras novidades a serem executadas neste semestre   

JEAN MARTINS

A Prefeitura e a VB 
Transportes, empre-
sa responsável pelo 

transporte público em In-
daiatuba, informaram que a 
entrega dos 20 ônibus novos 
ao Município ocorrerá apenas 
no final do abril, dois meses 
depois do prazo acordado no 
ano passado, quando a viação 
assumiu o serviço na cidade. 

No dia 1º de outubro do 
ano passado, a VB Transpor-
tes tornou-se responsável pelo 
transporte público da cidade 
após comprar  a Viação In-
daiatubana. Na ocasião, uma 
das providências da empresa, 
visando a melhoria do serviço, 
seria o investimento de R$ 6 
milhões para a compra de 20 
veículos zero quilômetro, com 
elevadores para passageiros 
especiais e com motores com 
baixa emissão de resíduos. 

O prazo de entrega desses 
veículos era 120 dias, em 
janeiro deste ano. Mas nesta 
semana, empresa e Prefeitura 
informara que os mesmos 
devem começar a rodar na 
cidade no final de abril. 

Durante coletiva de im-
prensa na manhã de quarta-
-feira, dia 22, o diretor de da 
VB, Belarmino Marta Júnior, 
justificou que o sequestro 
do pai em outubro do ano 
passado atrasaram os planos 
da empresa. “Hoje estou aqui 
para reiterar o compromisso 
assumido com a Administra-
ção, e para pedir um voto de 
confiança”, disse. “Vamos nos 
esforçar para cumprir tudo o 
que foi combinado em prazos 

até menores do que nos com-
prometemos com o prefeito. 
Esse é nosso compromisso 
não só com a Prefeitura, mas 
principalmente com a popu-
lação.” 

Além dos 20 novos ôni-
bus, ainda nesta primeira 
quinzena de março, a empresa 
deverá substituir 14 ônibus, 
2010/2012, por veículos fabri-
cados em 2010 e 2012, todos 
com elevadores. 

Segundo a Secretaria de 
Relações Institucionais e Co-
municação da Prefeitura, os 
ônibus a serem trocados não 
estão com o prazo de rodagem 
vencido, prevista em contrato. 

A Prefeitura informou 

ainda que é possível estender 
o prazo de entrega dos 20 
ônibus novos, uma vez que 
foi um acordo entre as partes 
e que ocorreram algumas 
dificuldades conforme foi 
informado durante coletiva 
de imprensa. 

O Mais Expressão tam-
bém questionou o Executivo 
sobre as multas aplicadas des-
de que a VB Transportes assu-
miu o serviço em Indaiatuba, 
mas a assessoria da Prefeitura 
informou que está fazendo um 
levantamento para confirmar 
os números, junto a Secreta-
ria Municipal da Fazendo, os 
quais deverão ser divulgados 
na próxima semana. 

Segundo o prefeito Nil-
son Gaspar (PMDB), mes-
mo com os imprevistos, no 
pouco mais de 50 dias no 
governo a prioridade está 
sendo o transporte público. 
“Desde o início do meu man-
dato venho conversando com 
a  empresa (VB Transporte) 
para melhorar o transporte 
público. São providências 
que têm de ser tomadas 
agora. Quero resolver tudo 
isso ainda neste primeiro se-
mestre. Temos que melhorar 
para que as pessoas possam 
deixar seus carros em casa, 
utilizar um transporte pú-
blico de qualidade, e evitar 
trânsito”, salienta. 

Questionado sobre a pre-
visão de reajustes no valor 
da passagem, diante dos 
investimentos que serão 
feitos pela empresa, Gaspar 
informou que não existe 
qualquer previsão e que a 
Prefeitura não tratará desse 
assunto com a empresa até 
que se resolvam os proble-
mas relacionados ao trans-
porte coletivo.

Providências  
Desde que tornou-se respon-

sável pelo transporte público do 
Município, a VB Transportes 
fez a substituições de alguns ve-
ículos que estavam com o prazo 
de rodagem vencido. 

Foram colocados para 
rodar 11 ônibus na cor ama-
rela, 11 na cor prata e outros 
três veículos articulados, 
todos com ano de fabricação 
2012. Ao todo, segundo os 
representantes da empresa, 
serão investidos em veícu-
los este ano quase R$ 11 
milhões.

Atualmente a empresa 
conta com 64 veículos, sen-
do 59 em operação e outros 
cinco reservas. São ao todo 
26 linhas que atendem em 
média 12 mil passageiros 
em dias úteis e 23.456 por 
mês, as quais passam por 
oito terminais e 1.179 pontos 
de ônibus espalhados pela 
cidade. 

Empresa deve aumentar tempo 
do Cartão Integração em maio 

Também durante coletiva 
de imprensa na manhã de 
quarta-feira, dia 23, Prefeitura 
e VB Transportes anunciaram 
algumas melhorias no trans-
porte público. 

Uma delas é aumento no 
tempo do Cartão Integração, 
saindo dos atuais 35 minutos 
e indo para 1 hora. A mudança 
deve entrar em vigor a partir 
de maio e o passageiro poderá 
utilizar mais de uma linha, no 
prazo de 60 minutos, pagando 
apenas uma passagem. 

Entre março e junho, a 
empresa deverá criar novos 
pontos de recarga do cartão 
de transporte. As unidades 
serão criadas nos bairros: 
Parque Presidente, Parque 
Residencial Indaiá, Jardim 
Morada do Sol, Jardim Pau-
lista 1 e 2, Jardim Califórnia, 

Jardim Santa Cruz, Itaici, 
Jardim Monte Verde, Vila 
Georgina, Centro, Jardim 
Esplanada, Jardim Tropical, 
Vila Bergamo, Jardim Hubert, 
Residencial Campo Bonito e 
Terminal Rodoviário. Atual-
mente existe apenas um ponto 
de recarga na cidade. 

A  e m p r e s a  t a m b é m 
anunciou que trabalha com 
um plano de restruturação 
de linhas, de acordo com o 
Plano de Mobilidade Urba-
na, o que deve reduzir em 
1/3 o tempo de espera por 
um ônibus. A VB já iniciou 
também, desde fevereiro, 
um treinamento com moto-
ristas e cobradores, quando 
está sendo abordados temas 
como: procedimentos diá-
rios e excelência no trata-
mento com o usuário.   

Novos prazos foram estabelecidos pela VB Transportes e Prefeitura na última quarta-feira

Declaração de Imposto de Renda Pesso Física têm início na próxima quinta 
Os contribuintes terão entre 

a próxima quinta-feira, dia 2 de 
março, e 28 de abril para entre-
gar a Declaração de Imposto 
de Renda de 2017, referente 
ao ano-calendário 2016. 

Porém, o programa para 
preenchimento da Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Física 
de 2017, já está disponível para 
download, no site da Receita 
Federal. 

Devem declarar, neste ano, 

o contribuinte que recebeu ren-
dimentos tributáveis, sujeitos 
ao ajuste anual na declaração, 
cuja soma foi superior a R$ 
28.559,70; recebeu rendimen-
tos isentos, não-tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior 
a R$ 40 mil; relativamente à 
atividade rural: obteve receita 
bruta em valor superior a R$ 
142.798,50; realizou em qual-
quer mês do ano-calendário: 
alienação de bens ou direitos 

em que foi apurado ganho de 
capital, sujeito à incidência do 
imposto; ou operações em bol-
sas de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhada; teve 
a posse ou a propriedade bens 
ou direitos, em 31/12/2016, 
inclusive terra nua, cujo valor 
total foi superior a R$ 300 mil; 
passou à condição de residente 
no Brasil e encontrava-se nessa 
condição em 31/12/2016; op-
tou pela isenção do imposto 
sobre a renda incidente sobre 

o Ganho de Capital auferido na 
venda de imóveis residenciais.

Ainda neste ano a Receita 
Federal anunciou que haverá 
redução para 12 anos, a obriga-
toriedade de informar o Cadas-
tro de Pessoa Física (CPF) de 
dependente/alimentandos com 
12 anos ou mais, completados 
até a data de 31 de dezembro 
de 2016, conforme IN RFB nº 
1.688, de 31/01/2017.

Entre as inovações anun-
ciada pela Receita está a atu-

RECEITA 

alização automática do pro-
grama gerador de declarações 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física – PGD IRPF. Agora é 
possível atualizar a versão do 
aplicativo, sem a necessidade 
de baixar o programa. A atuali-
zação poderá ser feita automa-
ticamente ao abrir o PGD IRPF 
2017 ou pelo declarante, por 
meio do menu – ferramentas 
– verificar atualizações.

A entrega da declaração 
também poderá ser feita sem 

a necessidade de instalação do 
Receitanet. O programa Recei-
tanet foi incorporado ao – PGD 
IRPF, não sendo mais necessá-
rio sua instalação em separado. 
Esse ano o sistema também irá 
recuperar os nomes ao digitar o 
número do CPF ou CNPJ.

Segundo o auditor-fiscal 
Joaquim Adir, supervisor na-
cional do IR, a expectativa é 
de que 28,3 milhões de con-
tribuintes entreguem a Decla-
ração do IRPF 2018.
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Serviços essenciais funcionam em 
sistema de plantão no Carnaval
Horários e atendimentos deverão ser normalizados a partir da próxima quarta-feira, dia  1º

GIULIANO MIRANDA – RIC/PMI

O Carnaval está che-
gando e com ele um 
feriado prolongado. 

Com isso, os serviços consi-
derados essenciais à popula-
ção funcionarão em sistema 
de plantão. É o caso do Pronto 
Atendimento do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) e a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA-24h) do 
Jardim Morada do Sol, que 
irão funcionar para atendi-
mento emergencial. 

Ainda na UPA-24h a equi-
pe do Departamento Odon-
tológico estará de plantão 
amanhã, dia 25, e na segunda-
-feira, dia 27, das 7h às 15 
horas e no domingo, dia 26, e 
terça-feira, dia 28, das 7h às 
12 horas.

A Farmácia Popular fun-
cionará amanhã, das 8h às 12 
horas, e na segunda, das 8h 

às 17 horas. Na quarta-feira, 
dia 1º, o atendimento começa 
às 8 horas.

Entre os serviços de infra-
estrutura urbana mantidos pe-
las secretarias de Urbanismo e 
Meio Ambiente e de Obras e 
Vias Públicas, os plantões do 
feriado prolongado incluirão 
as equipes de manutenção 
elétrica e de trânsito, limpeza 
nas praças, coleta de lixo, lim-
peza dos banheiros públicos, 
cemitérios e feiras livres.

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) continuam 
o atendimento emergencial 
da população pelo telefone 
0800-7722195. O Museu da 
Água abrirá normalmente no 
sábado, domingo, terça-feira 
de Carnaval e também na 
Quarta-feira de Cinzas, das 
9h às 16 horas.

Não haverá mudanças no 
plantão normal dos serviços 
operacionais da Guarda Civil, 

ligada à Secretaria de Segu-
rança Pública. O telefone da 
Guarda para emergência é 
153, da Polícia Militar é 190, 
do Corpo de Bombeiros, 193, 
e da Central de Ambulâncias 
192.

Já a Prefeitura não have-
rá expediente na segunda e 
terça-feira de Carnaval. Na 
Quarta-feira de Cinzas, o 
atendimento ao público será 
iniciado às 12 horas. O mesmo 
vale para as fundações e autar-
quias municipais, conforme 
Decreto nº 12.875, de 25 de 
outubro de 2016. Os serviços 
essenciais e parte dos serviços 
públicos de lazer funcionarão 
em sistema de plantão.

O atendimento no Pou-
patempo de Indaiatuba no 
sábado de carnaval será nor-
mal, das 8h às 12 horas; na 
segunda e terça-feira não 
haverá expediente; e na quarta 
o atendimento será feito das 
12h às 17 horas.

Diversão 
As estações do Projeto 

Ecobike localizadas no Par-
que Ecológico funcionarão no 
fim de semana e na segunda-
-feira. No sábado e na segun-
da, o horário é das 8h às 12 
horas e das 13 às 15 horas. No 
domingo, das 8h às 12 horas 
e das 14h às 18 horas. Na 
terça-feira as estações estarão 
fechadas.

O Bosque e o Museu do 
Casarão Pau Preto funcio-
narão amanhã, das 9h às 17 
horas. No domingo, segunda 
e terça-feira, o Bosque estará 
aberto das 8h às 12 horas e o 
Museu das 13h às 1 7horas. 
Na quarta-feira o Casarão abre 
das 12h às 17 horas.

O Bosque do Saber ficará 
aberto ao público no sábado e 
domingo, das 8h às 17 horas. 
Segunda e terça-feira perma-
necerá fechado e reabrirá na 
quarta-feira, a partir das 12 
horas.

Parque Mall, Jaraguá e Polo 
Shopping também atuam em 
horário diferencido neste feriado

Na semana do Carnaval o 
Shopping Jaraguá funciona-
rá em horário diferenciado. 
Amanhã, dia 25, as lojas irão 
funcionar em horário normal, 
das 10h às 22 horas. No domin-
go, dia 26, a abertura será às 
12 horas e as atividades serão 
encerradas às 18 horas. 

Já na segunda-feira, dia27, 
as lojas funcionarão das 10 
às 22 horas. Na terça-feira de 
Carnaval, dia 28, as operações 
estarão abertas das 12h às 18 
horas. E na quarta-feira, dia 
1º, de cinzas, as atividades 
serão iniciadas às 12horas e se 
encerrarão às 22 horas. A praça 
de alimentação e as atividades 
de lazer funcionarão todos os 
dias das 11h às 22 horas. 

O Parque Mall também 
funcionará em horário espe-
cial. No domingo, segunda e 
terça-feira, o shopping estará 
fechado e apenas os serviços 
no Deck Gourmet e da Smart 
Fit estão disponíveis. 

No sábado de Carnaval, o 
shopping abre das 9h às 16 ho-
ras. Neste dia, serão realizados 
dois eventos gratuitos: uma 
aula de dança do ventre, às 
10h30, com a Escola de Dança 
Viva, e às 12h a apresentação 
de um Concerto de Carnaval 
com o Quarteto Guarany. 

Os cartórios de Registro de 
Imóveis e o de Notas, Protestos 
de Letras e Títulos – Tabelio-

nato Mesquita estarão em re-
cesso na segunda e terça-feira. 

O atendimento será reto-
mado na quarta-feira, após o 
meio-dia. A agencia do Itaú 
também estará fechada nesta 
segunda e terça-feira com 
atendimento normalizado na 
quarta-feira ao meio-dia. 

A academia Smart Fit 
funcionará todos os dias, po-
rém em horário diferenciado. 
No sábado será das 9h às 18 
horas; domingo, segunda e 
terça-feira, das 10h às 16 
horas. Na quarta-feira será re-
tomado o horário de costume.

O shopping segue sua 
programação normalmente 
a partir de quarta-feira, 1º 
de março, semanalmente das 
9h às 20h, aos sábados das 
9h às 16 horas e fechado aos 
domingos.

O Polo Shopping Indaia-
tuba funcionará em horários 
normais amanhã, domingo e 
segunda-feira  em horários 
especiais na terça-feira e na 
quarta-feira, para atender os 
visitantes.  Na segunda-feira, 
as lojas abrem das 10h às 22 
horas e a alimentação e lazer 
das 11h às 22 horas. Já na 
terça-feira, dia 28, de Carna-
val, as lojas abrem as 14h e 
encerram as atividades às 20 
horas. A praça de alimenta-
ção e lazer abrem das 11h às 
22 horas.

O Museu da Água abrirá normalmente para visita do público, todos os dias, das 9h às 16 horas

Volacc realiza a terceira edição do Rock in Heart no dia 25 de março, no Indaiá
BENEFICENTE 

A entidade Voluntários de 
Apoio no Combate ao Câncer 
(Volacc) realiza no dia 25 de 
março, a 3ª edição do Rock in 
Heart. O evento será realizado 
no salão social do Indaiatuba 
Clube, a partir das 20h30. A 
festa tem como objetivo an-
gariar fundos para a entidade.

Os convites para o evento 
já estão à venda e podem ser 
adquiridos na Volacc ou na 
secretaria do Clube IC pelo 
valor de R$ 35. A camiseta 
com o símbolo da festa custa 
R$ 25. E quem quiser adquirir 

o convite e a camiseta o valor 
cobrado é R$ 50.

Mais que um evento so-
lidário, o Rock in Heart tem 
a missão de levar alegria, 
autoestima e muita diversão 
através das assistidas que irão 
realizar uma apresentação 
especial coordenada pelos 
professores Doni Fragoso e 
Katia Shimada. 

A noite ainda conta com 
a participação das bandas 
Unha Encravada e Confraria 
d’ Asdrovnia e do DJ Ronaldo 
Ambiel. 

Para a realização do evento, 
a Volacc conta com o patro-
cínio exclusivo da Exsa De-
senvolvimento Urbano e com 
parceiros e apoiadores como 
as bandas que irão se apresen-
tar, Indaiatuba Clube, Buffet 
Infinitz e Restaurante Verona, 
GTA segurança, DJ Ronaldo 
Ambiel, Staff Tarik Costa e 
Prefeitura de Indaiatuba.

Mais informações podem 
ser obtidas através do Volacc 
pelo telefone (19) 3875-4544 
ou no Indaiatuba Clube (19) 
3834-2399.

Volacc
A Voluntários de Apoio no 

Combate ao Câncer (Volacc) 
é uma organização social sem 
fins lucrativos cujo trabalho é 
oferecer apoio sócio assistencial 
às famílias de pessoas portadoras 
de câncer na cidade de Indaia-
tuba. Atualmente, a entidade 
assiste 230 pacientes individuais, 
chegando a 700 pessoas quando 
somado com as famílias.

A entidade realiza seu traba-
lho prestando assistência total-
mente gratuita em todas as fases 
da doença. O primeiro passo é 

o acolhimento realizado pela 
Assistente Social, que aciona 
os recursos necessários para o 
suprimento das necessidades 
urgentes, tais como: medica-
mentos; alimentação básica e 
suplementar; cuidados de en-
fermagem; atendimento psico-
lógico; fisioterapia; orientação 
jurídica; equipamentos como 
cadeiras de roda, cadeiras de 
banho, cama hospitalar, muletas, 
próteses, bengalas, andadores, 
entre outros; e encaminhamento 
para os recursos da comunidade, 
efetivando o trabalho em rede. 

Por ser uma Organização Não 
Governamental (ONG) a Volacc 
mantém seus trabalhos através de 
festas e eventos diversos; bazares 
de artesanato; brechó, ente ou-
tros. Para quem tiver interesse em 
ajudar a entidade, a pessoa pode 
trabalhar como voluntário fixo 
ou eventual; sendo sócio contri-
buinte; doando roupas, sapatos, 
móveis e outros objetos; e sendo 
patrocinador de projetos e ações. 
Ou ainda realizando doação atra-
vés do Banco Bradesco, agência 
2698-0, conta corrente 1161-4. 
(Denise Katahira) 
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Ministro da Educação 
participa de aula 
inaugural do Médiotec 
Mendonça Filho esteve na Fiec na tarde da última segunda-feira, dia 20 

Ministro Mendonça Filho também teve a oportunidade de “testar” os projetos idealizados pelos alunos 

INFORME PUBLICITÁRIO

DIVULGAÇÃO 

JEAN MARTINS

DIVULGAÇÃO 

Colégio Objetivo oferece a partir deste ano a Oficina Little 
Maker para os alunos do Integral do Ensino Fundamental 1 

Todas as atividades trabalham aspectos cognitivos e motores

LittleMaker: a oficina que estimula a inventividade dos estudantes do Objetivo

Alunos do Colégio 
Montreal descobrem o 
universo do som

O conceito Maker está 
em voga nos países mais 
desenvolvidos tecnologi-
camente. Esse movimento, 
que fala sobre fazer você 
mesmo, trabalha uma ha-
bilidade que é natural do 
ser humano: a criatividade. 
Observando as crianças en-
quanto brincam notamos a 
facilidade que elas têm de 
inventar e criar. Entretanto, 
com o passar dos anos, ao 
se tornarem adultos, mui-
tos deixam de lado essa 
aptidão. 

Com o objetivo de esti-
mular o processo criativo 
dos alunos desde cedo e 
torná-lo um hábito, o Co-
légio Objetivo Indaiatuba 
oferece a partir deste ano 
a  Ofic ina Li t t le  Maker , 
para os alunos do Período 
Integral do Ensino Funda-
mental 1. 

Na metodologia Little 
Maker o conhecimento não 
é  apresentado da forma 
tradicional, do professor 
para o aluno. Ela é baseada 
em um processo de des-

coberta e o professor atua 
como um “facilitador de 
conhecimento”. As aulas 
acontecem numa sala ex-
clusiva para a oficina, onde 
a tecnologia e a arte servem 
de ingredientes para a cria-
tividade, e as ideias partem 
das próprias crianças. São 
trabalhados a organização e 
o planejamento das ativida-
des, a coordenação motora, 
o trabalho em equipe, o 
aprendizado por erros e 
superação, o compartilha-
mento do conhecimento e 

o prazer da conquista. Para 
a execução dos projetos 
os alunos trabalham com 
materiais alternativos, que 
vão da sucata à eletrônica. 

Com essa nova oficina, 
os alunos aprenderão ten-
tando, errando, reavalian-
do, corrigindo e superando 
as dificuldades. O resulta-
do é o prazer de construir a 
própria criação, o aumento 
da autoestima e da confian-
ça e o aprendizado através 
do compartilhamento de in-
formações e experiências. 

O ministro da Educa-
ção, Mendonça Filho, 
esteve em Indaiatuba 

na tarde de segunda-feira, 
dia 20, para acompanhar 
a primeira aula dos cursos 
do Médiotec na Fundação 
Indaiatubana de Educação e 
Cultura (Fiec). Na ocasião, 
160 alunos começaram a estu-
dar nos técnicos de Cozinha, 
Logística, Design de Interio-
res e Segurança do Trabalho.

Após conhecer a estrutura 
oferecida pela Fiec e os tra-
balhos desenvolvidos pelos 
próprios alunos da instituição, 
o ministro falou da importân-
cia de ser investir nos cursos 
técnicos no Brasil. 

“Com certeza a formação 
técnica é uma grande oportu-
nidade do jovem ser inserido 
no mercado de trabalho e 
qualificado para exercer a 
função”, salientou. “Venho 
a Indaiatuba para renovar 
os propósitos de continuar 
apoiando iniciativas como 
esta que estou vendo hoje 
(segunda-feira), uma vez 
que o objetivo do Médiotec 
é ampliar a oferta de cursos 
técnicos no Ensino Médio.”

Os 160 estudantes ini-
ciaram nos quatros cursos, 
que variam de dois a três 
semestres de duração. Para 
se inscreverem no Médiotec, 
todos deveriam estar matri-

culados e cursando a partir 
do segundo ano do Ensino 
Médio. 

Segundo a assessoria de 
imprensa da Fiec, todas as 
vagas disponíveis foram pre-
enchidas e houve fila de es-
pera, o que vai na contramão 
da realidade no Brasil. 

Segundo o ministro, atu-
almente existem dois milhões 
de jovens no Brasil que deve-
riam estar cursando o Ensino 
Médio. “Infelizmente são 
vítimas da violência. Muitos 
sentem-se excluídos e sem 
esperança de um futuro me-
lhor”, discursou. 

Ampliação 
Além dos quatro cursos que 

começaram na última segunda-
-feira, a Fiec oferecerá ainda, a 
partir de agosto e também pelo 
médiotec, vagas para outros 16 
cursos.

São eles: Análises Clínicas; 
Enfermagem; Farmácia; Imo-
bilizações Ortopédicas; Nutri-
ção; Segurança do Trabalho; 
Eletroeletrônica; Mecânica; 
Mecatrônica; Química; Admi-
nistração; Logística; Cozinha; 
Informática SI; Informática 
NET e Edificações.

Ao todo, este ano, o Médiotec 
disponibilizará 1.120 vagas para 

os cursos técnicos e serão for-
madas 28 turmas no total. Para 
atender a demanda, também a 
partir do segundo semestre será 
contratados 100 novos professo-
res após processo seletivo.

Para este ano, foi repassado 
pelo Governo Federal o valor 
R$ 13 milhões, sendo 5 milhões 
referente ao término das turmas, 
em andamento na Fiec pelo 
Pronatec; e outros 8 milhões ao 
médiotec.

De acordo com a assessoria 
de imprensa da Fiec, 16 mil jo-
vens já se formaram nos cursos 
e 80% conseguiram emprego 
através dos mesmos. 

É por meio de muita pes-
quisa, exploração, experimen-
tação e produção sonora que 
os alunos da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental I do 
Colégio Montreal estão des-
cobrindo o mundo da música.

O professor de Música 
do Colégio, Gabriel Ribeiro 
Maron, explica que o trabalho 
parte da ideia de que o fazer 
musical deriva do uso e da 
manipulação de sua matéria-
-prima: o som. Assim, estão 
sendo desenvolvidas diversas 
atividades. “Em atividades 
de sonorização de histórias, 
por exemplo, descobrimos 
sons que podemos fazer com 
o próprio corpo, conhecemos 
instrumentos musicais, expe-
rimentamos diversas maneiras 
de tocá-los e produzimos uma 
grande variedade de timbres e 
texturas. Já em atividades de 
interpretação musical, após 
pesquisa sonora realizada no 
Colégio, representamos com a 
flauta doce cada ambiente pes-
quisado, experimentando va-
riações de intensidade, altura, 
timbre e duração. Realizamos 

também jogos e brincadeiras 
em que o som e o silêncio são 
as principais referências”, 
conta o professor.

De acordo com Gabriel, 
todas as atividades trabalham 
aspectos cognitivos e motores, 
promovem o relacionamento 
humano e tratam da sensibi-
lidade e das capacidades de 
ouvir, refletir e criar. Para ele, 
a educação musical contem-
porânea aponta para o pen-
sar, para a reflexão e análise 
crítica, aliada à aquisição de 
hábitos, entendimento de ro-
tina, ampliação de repertório 
e referências, não só musicais, 
mas culturais como um todo, 
à contextualização de cada 
conteúdo trabalhado e ao de-
senvolvimento da linguagem.

 “As crianças avaliam os 
resultados junto com o pro-
fessor, que não é o único a se 
impressionar com o que é pro-
duzido, uma vez que elas pró-
prias se impressionam com o 
salto de qualidade obtido após 
tentativas, erros, acertos, ava-
liações em conjunto e trabalho 
coletivo”, complementa.
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Cadastro de Imóveis Industriais 
é lançado em Indaiatuba
Novidade deve facilitar busca ativa de imóveis industriais disponíveis para investidores

Indaiatuba acaba de ganhar 
mais uma ferramenta que 
facilitará a busca ativa 

de imóveis industriais. O ca-
dastro de imóveis industriais 
tem por objetivo agilizar e 
estreitar o contato entre o seg-
mento empresarial que procu-
ra a Prefeitura em busca de 
informações para instalação 
de empresas no município e 
as imobiliárias, corretores de 
imóveis e pessoas físicas que 
possuem terrenos ou edifica-
ções para venda ou locação.

O sistema de cadastramen-
to ficará aberto para inclusão 
permanente de novos inte-
ressados.

O cadastro poderá ser feito 
no site da Prefeitura, no www.
indaiatuba.sp.gov.br, no setor 
de serviços da Secretaria de 
Governo, com o preenchi-
mento dos seguintes dados: 
pessoas físicas - Nome, RG, 
CPF, endereço, e-mail e te-
lefone. 

Para corretores de imóveis 
ou imobiliárias é necessário 
dados como razão social, 
Creci, CNPJ, endereço, e-
-mail, telefone, nome e CPF 
do responsável. A partir desse 

primeiro cadastro a pessoa po-
derá seguir os procedimentos 
para o cadastro do imóvel.

A Prefeitura conta com au-
xílio da Secretaria Municipal 
de Governo no processo de 
instalação de novas empresas, 
facilitando o acolhimento de 
novos empreendimentos, de 
modo a gerar emprego, renda 
e desenvolvimento econômico 
para a cidade. 

Neste contexto, o cadastro 
de imóveis industriais ajuda 
os investidores na identi-
ficação de localidades que 
atendam aos requisitos rela-
cionados a logística e infra-
estrutura, como água, esgoto, 
energia elétrica, gás, conexão 
rodoviária, zoneamento, entre 
outras, para a conclusão dos 
estudos de viabilidade dos 
investidores.

O secretário municipal 
de Governo, Renato Sto-
chi, destaca a importância 
deste cadastro. “Esse banco 
de dados tem grande valor 
para indicar as diretrizes e 
fornecer material de apoio 
aos interessados objetivando 
identificar a disponibilidade 
de imóveis localizados em 
Indaiatuba para o uso indus-
trial, inclusive dinamizando 
as informações junto a Investe 

São Paulo, buscando justa-
mente aprimorar o ambiente 
de negócios em Indaiatuba, 
de forma institucional e com 
predominância do interesse 
público na implementação de 
políticas públicas de fomento 
da atividade industrial no 
Município”, salienta Stochi.

As informações inseridas 
no site da Prefeitura serão 
sigilosas e serão acessadas 
apenas pela Secretaria de 
Governo. Conforme a deman-
da e solicitações, as mesmas 
informações serão inseridas 
no site da Investe SP e estas 
serão acessadas apenas pelos 
técnicos especializados para 
este trabalho.

Seleção 
A Agência Investe SP en-

via à Secretaria de Governo 
uma solicitação contendo as 
características do imóvel que 
possa atender a empresa que 
está buscando municípios no 
Estado de SP para sua instala-
ção. A Secretaria de Governo, 
através do banco de dados já 
preenchidos e inseridos no 
site da Investe SP enviará os 
imóveis que atendam as ca-
racterísticas requeridas pelos 
investidores.

Havendo interesse do in-

vestidor em determinado imó-
vel, a Investe SP encaminhará 
a informação à Secretaria de 
Governo para agendamento 
de visita técnica ao local, 
com a presença do corretor ou 
proprietário do imóvel visan-
do atender e esclarecer mais 
informações sobre o imóvel.

Quanto aos empresários/ 
investidores que procuram a 
Secretaria de Governo direta-
mente, o mesmo procedimen-
to será aplicado. A Prefeitura 
fará a consulta ao banco de da-

dos e selecionará os imóveis 
que atendam as características 
requeridas pelo empresário/ 
investidor, havendo interesse, 
é agendada uma visita técnica 
no local, com a presença do 
corretor ou proprietário do 
imóvel.

A Investe SP (Agência 
Paulista de Promoção de In-
vestimentos e Competitivi-
dade) vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Estado de São 

Paulo, envia constantemente 
para a Prefeitura solicitações 
de imóveis com o objetivo 
de atrair investimentos para 
o Estado de SP, atuando 
como porta de entrada para 
as empresas que pretendem 
investir na expansão dos 
seus empreendimentos. A 
agência fornece informações 
estratégicas que ajudam os 
investidores a encontrar o 
melhor local para o sucesso 
dos seus negócios no territó-
rio estadual.

Busca por imóveis industriais ficará mais fácil para quem deseja se instalar no Município 
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Soltar fogos de artifício 
pode tornar atividade 
proibida em Indaiatuba

cidade

Projeto de Lei tramita na Câmara e deve ser votado nas próximas sessões

Tramita na Câmara o Pro-
jeto de Lei nº 003/2017, 
do vereador Arthur Ma-

chado Spíndola (PV), que prevê 
a proibição da soltura de fogos 
de artifício em Indaiatuba, tan-
to em locais fechados quanto 
abertos. O PL foi apresentado 
durante a primeira Sessão Ordi-
nária do ano, realizada na tarde 
de segunda-feira, dia 21. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, Arthur explicou 
que o projeto de sua autoria 
é semelhante ao PL aprovado 
na vizinha Campinas e san-
cionado no começo de janeiro 
deste ano. Lá, quem soltar 
fogos, pode receber multa no 
valor de R$ 620,12. 

A ideia com a lei em vigor 
é preservar tanto a saúde das 
pessoas quanto dos animais. “A 

principal preocupação é com os 
idosos, principalmente os que 
sofrem de problemas cardíacos, 
e têm suas vidas colocadas em 
risco por conta dos fogos”, diz. 
“Mas tal atividade também é 
prejudicial as crianças, enfer-
mos, trabalhadores e também 
para quem está soltando fogos.”

Spindola lembra ainda que 
os animais também são outras 
“vítimas” dessa atividade. 
“Os cães, por exemplo, ficam 
desesperados. Eles fogem de 
casa e muitos acabam atro-
pelados. É inadmissível, que 
em pleno século 21, ainda é 
permitido este tipo de ação.”

A princípio, por orientação 
do Departamento Jurídico da 
Câmara, caberá a Prefeitura 
determinar qual órgão será 
responsável pela fiscalização 
e qual valor será aplicado na 
multa para quem soltar fogos 
de artifício.  

Para ser aprovado, o pro-
jeto, que está em análise nas 
comissões, dever ser levado 
a plenário, votado e aprovado 
pelo vereadores, e depois segui-
rá para o Executivo que terá até 
60 dias para sancioná-lo. 

Para Spindola, o PL deverá 
ser aprovado e sancionado, uma 
vez que é de grande interesse da 
população local. “Boa parte dos 
indaiatubanos pede para que este 
tipo de atividade seja proibida. Já 
existe uma lei no Município que 
proíbe a comercialização dos 
fogos e que é cumprida, não tem 
porque esta também não ser.”

Autuação 
Em Indaiatuba existe ou-

tra lei que trata a questão de 
fogos de artifício. De autoria 
do ex-vereador e atual prefei-
to de Elias Fausto, Maurício 
Baroni, o PL 6.111, de março 
de 2013, ela proíbe o uso de 

fogos de artifício, sinaliza-
dores, show pirotécnico com 
produtos inflamáveis ou com 
fogos similares em dancete-
rias, bares, teatros, auditó-
rios, clubes e locais fechados 
destinados a eventos. 

A lei foi proposta devido, 
principalmente, a tragédia 
que aconteceu na Boate Kiss, 
em Santa Maria/RS, que le-
vou a morte de 242 pessoas 
em janeiro de 2013. 

Segundo a Secretaria de 
Relações Institucionais e 
Comunicação da Prefeitura, 
desde que foi sancionada não 
houve nenhum flagrante que 
"desobedeça" a lei. 

Mas para Spindola, é uma 
determinação que não vem 
sendo cumprida. “Infelizmente 
existem alguns clubes sociais 
da cidade que ainda soltam fo-
gos de artifício, principalmente 
no final do ano”, lamenta.

Segunda Sessão Ordinária, na próxima semana, ocorre quarta-feira 
A segunda Sessão Or-

dinária da Câmara será re-
alizada na quarta-feira, dia 
1º de março, a partir das 
18 horas. Normalmente os 
encontros ocorrem às segun-
das, mas na próxima semana 
acontece em data diferente 

devido as comemorações do 
Carnaval. 

Na última segunda-feira, 
dia 21, ocorreu a primeira 
Sessão Ordinária do ano. 
Foram apresentadas ao todo 
80 Indicações, oito Moções 
e 10 projetos enviados às 

Comissões.
O encontro marcou ainda 

a “estreia” dos vereadores 
Adeílson Pereira da Silva, 
o Figura (PP); Alexandre 
Carlos Peres (SD), Arthur 
Machado Spíndola (PV), 
Edvaldo Bertipaglia (PSB), 

João de Souza Neto, o Janu-
ba (DEM); Jorge Luis Le-
pinsk, o Pepo (PMDB); Ri-
cardo Longatti França (PRP) 
e Silene Silvana Carvalini 
(PP). Foi também a primeira 
sessão presidida pelo verea-
dor Hélio Ribeiro (PSB). 

Segundo o autor da Lei, o vereador Arthur, preservar a saúde das pessoas e dos animais é o principal objetivo do projeto

ROSE PARRA/ACS-CMI
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“A ausência de dentes 
é um problema que 
atinge uma parcela 

significativa de pessoas, 
causando transtornos 
físicos e psicológicos. 

Oferecemos a elas acesso 
a alta tecnologia e a 

profissionais qualificados 
para um atendimento 

humanizado e acessível”
Dr. Caio Guarnieri, 

sócio-proprietário da 
Oral Sin 

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Oral Sin devolve o sonho do sorriso perfeito 
especial

Com mais de 100 clínicas, empresa é número 1 em implantes no Brasil
FOTOS: DAIANE RIBEIRO

Especializada em im-
plantes odontológi-
cos, a Oral Sin, recém-

-chegada à Indaiatuba, é a 
rede número 1 em implantes 
no Brasil. Com mais de 100 
clínicas em todo o território 
nacional, ela oferece a mais 
alta tecnologia em tratamen-
tos odontológicos, com valo-
res justos, para quem deseja 
realizar o sonho do sorriso 
perfeito.

Entre os serviços pres-
tados estão implantes den-
tários, próteses, ortodontia, 
estética, clínica geral e ci-
rurgias com e sem sedação. 
O corpo clínico da Oral Sin 
é composto por mestres, 
doutores e professores es-
pecializados em implanto-
dontia e prótese, ortodon-
tia, endodontia e cirurgia, 
preparados para oferecer 
um tratamento de altíssima 
qualidade, com atendimento 
humanizado, e o melhor, ao 
alcance de todos.

Para o sócio-proprietá-
rio da Oral Sin, dr. Caio 
Guarnieri, o objetivo do 
trabalho é devolver a quali-
dade de vida a uma grande 
parcela de brasileiros que 
sofrem com a falta de um 
ou mais dentes. “A ausência 
de dentes é um problema 

que at inge uma parcela 
significativa de pessoas, 
causando transtornos físicos 
e psicológicos”, explica. 
“Oferecemos a elas acesso 
a alta tecnologia e a profis-
sionais qualificados para um 
atendimento humanizado e 
acessível”, ressalta.

De acordo com a Pes-
quisa Nacional de Saúde 
(PNS), realizado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), 11% 
dos habitantes não possuem 
nenhum dente, o que cor-
responde a 16 milhões de 

pessoas. O número é maior 
entre as mulheres, quando 
cerca de 13,3% não possuem 
dentes, contra 8,4% dos ho-
mens. “O número de jovens, 
com idade entre 30 e 45 anos 
que estão perdendo os den-
tes vem crescendo devido, 
principalmente, ao estresse.”

Implantes
A principal diferença 

entre o implante e a denta-
dura é a forma de fixação. A 
prótese sobre o implante, por 
ser fixada e osseointegrada, 
oferece diversos benefícios 

como maior segurança, es-
tabilidade, aumento da capa-
cidade mastigatória, melhora 
da alimentação e deglutição, 
além de restaurar a autoesti-
ma e a autoconfiança para o 
convívio social. 

Para o paciente receber 
um implante é preciso ter 
gengivas saudáveis e ossos 
adequados para sustentá-lo. 
Caso o paciente não possua 
sustentação óssea necessá-
ria, é realizado um enxerto 
ósseo, feito com material 
sintético e biocompatível. 
“Essa perda óssea é normal 

entre pacientes mais velhos, 
pois é causada pelo desgas-
te natural dos ossos. Com 
a realização do enxerto, o 
osso volta a ter a espessura 
necessária para 
a fixação do im-
plante”, explica 
o implantodon-
tista, dr. Bruno 
Vieira.  

Os implantes 
são confeccio-
nados  de  ma-
neira exclusiva 
e personalizada 
para  cada pa-
ciente, de acor-
do com as ne-
cessidades de cada caso. 
“Buscamos manter a cor 
e o formato dos dentes do 

paciente para garantir a 
harmonia do resultado. Com 
a alta tecnologia envolvida 
nos nossos processos, conse-
guimos devolver um sorriso 

bem semelhante 
ao original ou ao 
desejo do pacien-
te”, informa.

A Oral  Sin 
es tá  loca l iza-
da na Rua 11 
de Junho, 622, 
Centro. Mais in-
formações pelo 
t e l e fone  (19 ) 
3825-5200, ou 
pelo site www.
oralsinindaiatu-

ba.com.br. A clínica também 
está no Facebook, no face-
book.com/oralsinindaiatuba.

 Corpo clínico da Oral Sin é composto por mestres, doutores e professores especializados

oA Oral Slin oferece a mais alta tecnologia em tratamentos 
odontológicos, com valores justos
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Cerca de 5 mil moradores 
participam da 2ª edição do 
Mutirão contra a Dengue
Cidade tem 24 casos notificados, destes sendo um caso de chikungunya e dois suspeitos para zika vírus

Horóscopo de 24/02 a 02/03 por Alex Costa Guimarães

Cidade

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

O ariano estará mais agitado e atirado que nunca por 
estes dias. Deve tomar cuidado com acidentes e o ex-
cesso de agressividade, já que isso trará conflitos em 
sua vida pessoal e no trabalho. Tenderá a expressar de 
forma mais clara o que sente diante dos fatos e isso 
será importante no ambiente de trabalho. Aproveite 
essa força para negociar seus contratos. 

Ser mais positivo e sincero ou ter um comporta-
mento mais objetivo e direto é o que será exigido 
do taurino por estes dias. Tente manter a calma 
enquanto for assertivo com as coisas, evite ficar 
impaciente ou impulsivo com os fatos. Sua vida 
profissional ainda possui as induções de destaque 
de forma positiva. Sua maneira de se expressar 
também fica mais fácil.

Esses dias podem trazer algumas complicações para 
o nativo, como dificuldades em situações domésti-
cas ou familiares. Além disso o nativo estará muito 
sensível. Pode planejar, por estes dias, a compra 
de um bem ou imóvel. Sucesso com pessoas que 
moram longe ou que sejam de lugares distantes de 
onde o nativo mora.

A semana apresenta certa tensão mental, um grau de 
ansiedade, é provável conflitos desagradáveis nos 
relacionamentos. Um contrato importante pode ser 
desfeito. O canceriano estará mais fechado e voltado 
para suas emoções. Aproveite para viajar se puder, 
pois isso trará uma reposição de energia em sua vida.

Esta semana pede para o leonino focar 
em sua vida profissional, novo rumo pode ser tomado, 
um caminho pode ser aberto, mas o nativo precisa 
saber lidar com suas emoções e com as emoções dos 
outros. Ao fazer isso, sua vida pessoal ganha brilho, 
pois os contatos que vierem pelo lado profissional 
trarão benefícios. Momento de grande sensibilidade.

O virginiano sentirá essa semana um pouco tensa 
pois estará enfrentando alguns fatos difíceis. É 
importante manter a calma e seu lado racional. No 
trabalho seus superiores olham de forma agradável 
para o nativo. O momento pede para cuidar da 
saúde, quem sabe até começar uma dieta. Sua vida 
social pode ficar agitada.

O libriano pode começar essa semana um pouco 
tenso, pois pode assumir as dores de seu parceiro 
conjugal ou de seu sócio. Tenha calma e seja racio-
nal. Essa fase está muito boa para sua vida amorosa, 
poderá encontrar um novo amor facilmente, caso 
tenha terminado um relacionamento por estes dias.

O escorpiano pode enfrentar uma semana pesa-
da para seus trabalhos em equipe. Mas também 
começará a encontrar informações que trarão 
grandes conhecimentos sobre si mesmo. O mo-
mento pode auxiliar a encontrar alguém interes-
sante para quem estiver solteiro. Receberá ajuda 
inesperada para saber mais sobre si. Esta semana 
ajudará nesse aspecto.

O sagitariano pode ter que enfrentar problemas 
em sua vida profissional. Pode sentir o ambiente 
meio que fechado sobre si, evite discutir com as 
pessoas, procure trabalhar dentro das normas, 
evite quebrá-las para manter a harmonia do grupo. 
O momento pede que foque em sua vida profis-
sional, o que você realmente gostaria de fazer?

Essa semana os aspectos astrológicos indicam 
que o capricorniano se verá forçado a tomar uma 
atitude acerca de situações em sua vida, sejam 
esses fatos profissionais ou pessoais. Tenha 
calma diante de imprevistos, uma proposta de 
trabalho pode surgir ou um novo rumo pode 
aparecer em sua vida. Aproveite.

O aquariano ainda está um pouco sensível embora seu 
inferno astral tenha terminado. É que o nativo precisa 
tomar contato com suas necessidades emocionais. O 
nativo vai perceber que certas emoções ou pessoas 
ou objetos precisam ser deixadas para trás. Agora 
é uma fase socialmente agitada, novos amigos se 
aproximam, e sua maneira de se comunicar deverá 
ser retrabalhada.

O pisciano vive momentos de forte tensão em 
seus relacionamentos pessoais ou profissionais, 
devido a isso, pode acabar ficando mais agressi-
vo, ou agir sem pensar. Pense antes de falar ou 
de agir. Tenha calma. Um romance do passado 
pode ressurgir e agitar o nativo. Calma que o 
inferno astral logo acabará.  

O 2º Mutirão Regional 
de Combate ao Ae-
des Aegypti acon-

teceu no último sábado, dia 
18, e contou com a presença 
de aproximadamente 5 mil 
pessoas. E quatro horas de 
trabalho, foram visitados 
1.420 imóveis, nos quais 
foram encontrados 53 cria-
douros já com larvas. Atual-
mente, segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, nenhum 
caso da doença foi registrado 
em Indaiatuba.  

Durante a ação no sába-
do, realizada em parceria en-
tre a Prefeitura e a EPTV, os 
agentes recolheram 27 sacos 

de 100 litros de recipientes 
pequenos, possíveis criadou-
ros do mosquito transmissor 
da dengue, zika e febre chi-
kungunya, e outros materiais 
maiores, que encheram dois 
caminhões. 

A atividade teve início na 
Praça Dom Pedro II, onde 
foram distribuídos mate-
riais informativos para a 
população. Na sequência, os 
agentes saíram em carreata 
com destino à Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
no Jardim Morada do Sol.

Participaram do Mutirão 
66 servidores da Secretaria 
da Saúde, que contaram 
com o apoio das equipes das 
secretarias de Urbanismo e 
Meio Ambiente e Relações 

Institucionais e Comunica-
ção, equipe da Defesa Civil 
(Segurança Pública) e mais 
oito integrantes do Grupo 
Resgate Voluntários de In-
daiatuba.

Nesse primeiro mutirão 
parte dos bairros Jardins 
Morada do Sol e São Con-
rado foram vistoriados e 
identificados criadouros em 
imóveis de difícil acesso. A 
área abrangeu as ruas Oscar 
Ribeira, avenida Engenhei-
ro Fábio Roberto Barnabé, 
marginal direita do Parque 
Ecológico, subindo a Rua 
José de Campos e fechando 
com a Rua Martinho Lutero. 

A região trabalhada in-
tegra a sequência de áreas 
delimitadas pelo Programa 

Cuidados contra o mosquisto devem ser intensificados neste Carnaval
A população deve ficar 

em alerta quanto a neces-
sidade de intensificar os 
cuidados para prevenir a 
proliferação contra Aedes 
Aegypti  neste Carnaval. 
Esse é o aviso emitido pelo 
Programa de Controle da 
Dengue. 

Para aqueles que têm 
viagem programada a reco-
mendação é que os mesmos 
busquem informações com 
a Vigilância em Saúde do 
munícipio de destino e ado-

tem métodos de prevenção 
como o uso de repelentes 
aprovados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa).

Além da prevenção no 
deslocamento, o coordena-
dor do Programa de Controle 
da Dengue, Ulysses Bernar-
dinetti, atenta para os cuida-
dos com a residência durante 
a ausência dos moradores. 
"A orientação é não dei-
xar objetos que acumulem 
água na casa fechada, nem 

expostos à chuva", instrui. 
Outro alerta é direcionado 
aos moradores de imóveis 
com piscinas. 

Quem possui animais de 
estimação também precisa 
ter atenção redobrada. Caso 
não possa deixá-los aos 
cuidados de outro respon-
sável, o tutor deve recorrer 
a alguém de confiança para 
visitas em dois períodos di-
ários para alimentação e hi-
gienização dos recipientes e 
espaço dos animais. A água 

deve ser trocada diariamente 
e a vasilha deve ser lavada 
com o uso de uma bucha 
para limpeza.

No período que compre-
ende os meses de fevereiro 
a maio é registrado o maior 
número de casos de Dengue 
durante o ano. As condições 
climáticas do Verão, com 
chuvas e altas temperaturas, 
junto ao deslocamento de 
pessoas nessa época são fa-
tores que influenciam a alta 
do índice da doença.

no planejamento de mutirões 
aos finais de semana.

O Programa de Controle 
da Dengue segue com mu-
tirões. Amanhã, dia 25, a 
equipe percorrerá o Jardim 
São Conrado, entre as ruas 
Martinho Lutero, Carlos Al-
berto Garcia, até a Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé (marginal direita) 
e também a Rua Oscar Ri-
beira, retornando à Martinho 
Lutero.

Casos
De acordo com dados 

da Secretaria Municipal de 
Saúde, este ano não há re-
gistros de casos confirmados 
de dengue em Indaiatuba. 
Porém, existem 24 casos 
notificados, destes sendo 
um caso para chikungunya 
e dois casos notificados para 
zika vírus. Todos os casos 
aguardam resultados. Outros 
10 foram descartados.

Ainda de acordo com a 
Pasta, a cada ano o número 
de casos no município tem 
uma redução considerável 
nas ocorrências autóctones, 
casos em que a doença é 
contraída no próprio muni-
cípio. De acordo com dados 
da pasta, em 2015 foram 
apontados 1.922 casos, con-
tra 471 ocorridos em 2016. 

Com esses dados, a ci-
dade de Indaiatuba foi con-
siderada o 2º melhor índice 
da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) contra o 
Aedes Aegypti. O muníci-
pio “perde” somente para a 
cidade de Sumaré.

Mutirão visitou 1.420 imóveis onde foram encontrados 53 criadouros com larvas da dengue
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Agências da Caixa 
devem funcionar em 
quatro sábados até julho

cidade
CINEMA

A GRANDE MURALHA - Lançamento  -  Ação  -  Classificação 12 anos  
-  103 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   14h25
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   19h25
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   17h00  /  21h50
....................................................................................................................
INTERNET - O FILME - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 14 
anos  -  95 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   15h10  /  19h45  /  22h00
....................................................................................................................
MONSTER TRUCKS - Lançamento  -  Ação / Comédia  -  Classificação 
livre  -  105 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   14h00  /  17h25
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   19h45
....................................................................................................................
LION - UMA JORNADA PARA CASA - Estreia  -  Drama  -  Classifi-
cação 12 anos  -  118 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   18h20
....................................................................................................................
A QUALQUER CUSTO - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama  
-  Classificação 14 anos  -  102 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (25):  14h30. *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
....................................................................................................................
ALIADOS - 2ª semana  -  Ação / Drama / Romance  -  Classificação 14 
anos  -  124 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   15h40  /  18h40  /  21h20
....................................................................................................................
A CURA - 2ª semana  -  Suspense / Terror  -  Classificação 16 anos  -  147 
minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Terça (28):   20h30
*Atenção:  este filme será exibido somente até terça, dia 28
....................................................................................................................
JOHN WICK - UM NOVO DIA PARA MATAR - 2ª semana  -  Ação  
-  Classificação 16 anos  -  123 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   17h50  /  21h00
....................................................................................................................
CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS - 3ª semana  -  Romance Erótico  
-  Classificação 16 anos  -  117 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   19h15
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Terça (28):   16h25 /  19h00 /  21h30
Quarta (1º):   16h25 /  19h00 /  20h30
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   16h45  /  21h45
....................................................................................................................
LEGO BATMAN: O FILME - 3ª semana  -  Animação -  Classificação 
livre  -  104 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   15h50  /  18h35
....................................................................................................................
O CHAMADO 3 - 4ª semana  -  Terror  -  Classificação 14 anos  -  102 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: De Sábado (25)  a  Terça (28):  22h10. *Atenção:  este 
filme não será exibido na quinta , sexta e na quarta
....................................................................................................................
A BAILARINA - 5ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  90 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (23),  Sexta (24)  e  Quarta (1º): 16h20. Sábado 
(25)  a  Terça (28):   14h15  /  16h20
....................................................................................................................
QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO - 5ª semana  -  Drama / Comédia  
-  Classificação 10 anos  -  105 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   15h20
....................................................................................................................
LA LA LAND - CANTANDO ESTAÇÕES - 6ª semana  -  Romance / 
Musical  -  Classificação livre  -  129 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   20h50
....................................................................................................................
MOANA - UM MAR DE AVENTURAS - 8ª semana  -  Animação  -  
Classificação livre  -  113 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: De Sábado (25)  a  Quarta (1º): 14h45. *Atenção:  este 
filme não será exibido na quinta e na sexta
....................................................................................................................
MINHA MÃE É UMA PEÇA 2 - 10ª semana  -  Comédia  -  Classificação 
12 anos  -  86 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Quarta (1º):   17h30
...............................................................................................................
LOGAN - Pré-estreia  -  Ação / Ficção  -  Classificação: 16 anos  -  132 
minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quarta (1º):   21h30. *À partir de quinta, dia 2, em todos 
horários e nas versões dublada e legendada.

Unidades em Indaiatuba fazem plantões devido ao saque do FGTS inativo 
JEAN MARTINS

DENISE KATAHIRA 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O anúncio de que o 
Fundo de Garantia 
do Tempo de Ser-

viço (FGTS) inativo seria 
liberado para os beneficiá-
rios, impulsionou as buscas 
por informações na Caixa 
Econômica Federal (CEF). 
Por isso, as agências em 
Indaiatuba irão realizar 
atendimento especial em 
quatro sábados, sendo um 
por mês, até julho quando 
encerra o período de saque 
do benefício.

Segundo a assessoria 
de imprensa do banco, a 
abertura em caráter especial 
acontece no dia 11 de mar-
ço, 13 de maio, 17 de junho 
e 15 de julho, sempre das 9h 
às 15 horas. 

Em Indaiatuba três agên-
cias irão abrir no dia 11 de 
março: Centro, na Rua Can-
delária, 555; Jardim Kioto 
II, localizada na Avenida 
Francisco de Paula Leite, 
2.163; e unidade do Jardim 
Morada do Sol ,  s i tuada 
na Avenida Ário Barnabé, 
1.806.

No sábado passado, dia 
19, foi o primeiro dia em 
que agência abriu para ti-
rar dúvidas dos clientes. A 
unidade funcionou das 9h 
às 15 horas. Questionada, 
a assessoria de imprensa da 
Caixa não soube informar 
quantas pessoas passaram 
pelas agências no final de 
semana. 

Para o saque do FGTS 
inativo, a Caixa Econômi-
ca divulgou o calendário 
oficial e os recursos serão 
liberados, gradualmente, 
para evitar uma corrida às 
agências. 

Os primeiros a recebe-
rem, a partir de 10 de mar-
ço, serão os trabalhadores 
que nasceram nos meses de 
janeiro e fevereiro. Pessoas 
nascidas em março, abril e 
maio sacam em abril. Quem 
faz aniversário em junho, 
julho e agosto, deverá reti-
rar a quantia em maio. Nas-
cidos em setembro, outubro 

e novembro poderão fazer o 
saque em junho. Em julho, 
deverão fazer a retirada 
do valor quem nasceu 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. 

O governo anunciou a 
possibilidade do saque de 
contas inativas em dezem-
bro do ano passado, em 
meio ao lançamento de um 
pacote de medidas para es-
timular a economia.

Tem direito ao saque 
todos os trabalhadores que 
encerraram um contrato 
de trabalho formal até 31 
de dezembro de 2015, seja 
porque pediram demissão, 
foram demitidos por justa 
causa ou foram demitidos 
sem justa causa,  porém 
optaram por não sacar o 
dinheiro naquele momento. 

Quem está empregado, 
também poderá sacar o va-
lor, desde que o afastamento 
tenha ocorrido até dezembro 
de 2015.

O trabalhador pode con-
sultar o saldo pelos sites da 
Caixa ou do 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 alternati-
vas, o beneficiário também 
pode consultar seu extrato 
presencialmente no balcão 
de atendimento de uma 
agência da Caixa. O Car-
tão Cidadão também é um 
meio de consulta, desde 
que tenha em mãos a senha. 
         

Saques
Os beneficiários que têm 

direito poderão sacar os 
valores através de quatro 
canais. Um deles é o crédito 
em conta Caixa, quando o 
cliente possui poupança de 
titularidade única, o valor 
entra automaticamente na 
conta. Já os correntistas 
poderão optar pelo recebi-
mento do crédito em conta 
corrente, através do site 
www.caixa.gov.br/contasi-
nativas.

Para valores de até R$ 1,5 
mil, é possível sacar só com 
a senha do Cartão Cidadão, 
mesmo que o beneficiário 
tenha perdido o documento. 
Para valores de até R$ 3 mil, 
o saque pode ser feito com 
Cartão Cidadão e a respec-
tiva senha.

O saque também pode ser 
feito em caixas eletrônicos. 
Os valores do FGTS inativo 
também podem ser retirados 
em agências lotéricas e cor-
respondentes Caixa Aqui. 
Neste caso, o beneficiário 
vai precisar do Cartão Ci-
dadão, da senha e de um 
documento de identificação.

Há, ainda, a possibili-
dade de retirar o dinheiro 
diretamente nas agências 
bancárias. Os documentos 
necessários são o número de 
inscrição do PIS (Programa 
de Integração Social) e o 
documento de identificação 
do trabalhador.

É recomendado levar 
também o comprovante da 
extinção do vínculo (car-
teira de trabalho ou termo 
de rescisão do contrato de 
trabalho).

Em Indaiatuba três agências irão abrir no dia 11 de março, das 9h às 15 horas
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Jovem é presa por 
tráfico de drogas 

polícia

Equipamento para fraudar caixa eletrônico é descoberto por cliente de banco

PM apreende celulares 
novos que estavam sendo 
vendidos abaixo do valor

ESQUEMA 

SUSPEITO  

Ela já havia sido detida pelo mesmo crime quando ainda era menor 
DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

Aparelhos novos estavam sendo vendidos por R$ 300 cada um 

Mais um caso de 
tráfico de drogas 
foi registrado em 

Indaiatuba na última quarta-
-feira, dia 22. A Polícia Mi-
litar prendeu, na ocasião, 
Karina de Amorim Simonato, 
de 20 anos, que praticava o 
comércio ilegal no Jardim 
Morada do Sol. 

Segundo informações, 
após denúncia anônima de 
tráfico, policiais militares 
da Ronda Ostensiva com 
Apoio de Bicicletas (Rocan) 
deslocaram-se até o endereço 
indicado, na Rua Antônio 
Fernandes da Silva, local onde 
Karina traficava. 

No caminho à residência 
indicada, os policiais recebe-
ram informações do local exa-
to onde a jovem costumava se 
esconder. 

No local, a viatura lo-
calizou Karina que, ao ser 

questionada sobre a denúncia, 
confessou imediatamente que 
estava traficando, pois estava 
passando necessidades. 

Mesmo assim, a jovem re-
cebeu voz de prisão dos poli-

ciais militares e foram levados 
a Plantão Policial. No DP, o 
delegado de plantão ratificou 
o flagrante de tráfico de drogas 
e Karina permaneceu presa à 
disposição da Justiça. 

Segundo informações da 
Polícia Militar, a jovem já ha-
via sido presa anteriormente, 
pelo mesmo crime de trafico, 
porém quando ainda era me-
nor de idade.  

Um equipamento para 
fraudar caixa eletrônico foi 
descoberto por uma cliente, 
em uma agência local do 
Banco Santander. O caso, 
atendido pela Polícia Mili-

tar, aconteceu às 16 horas 
do último domingo, dia 19.

Segundo informações, 
os policiais militares foram 
acionados para atender uma 
ocorrência na agência do 

Santander, onde foi encon-
trado um dispositivo plás-
tico semelhante a entrada 
de envelope de um caixa 
eletrônico. 

Segundo a cl iente do 

banco, que solicitou a PM, 
ela inseriu um envelope de 
depósito, R$ 300 em dinhei-
ro, mas o caixa eletrônico 
parou de funcionar e travou 
a quantia depositada. 

A vítima, desconfiada, 
decidiu mexer e  acabou 
descobrindo a fraude. Ela 
acionou à PM que, cha-
gando ao local, constatou 
a irregularidade. 

Diante do crime, os po-
liciais solicitaram o perito 
fotógrafo e o investigador 
da Polícia Civil de Indaia-
tuba. 

A Polícia Militar, por meio da 
equipe de Ronda Ostensiva com 
Apoio de Motocicletas (Rocam), 
apreendeu vários celulares novos, 
mas que estavam sendo vendidos 
por um valor abaixo do mercado. 
A ocorrência foi registrava na 
última quarta-feira, dia 22.

Em patrulhamento nas ime-
diações da Faculdade Max Plan-
ck, policiais militares foram 
solicitados por um cidadão que 
informou que um indivíduo, em 
uma Saveiro amarela, estava 

vendendo celulares novos pelo 
preço de R$ 300 cada. 

A PM então iniciou patrulha-
mento em busca do “vendedor”, 
que não teve sua identidade di-
vulgada, e acabou o encontrando. 
Após busca em seu veículo, os 
policiais localizaram os aparelhos 
que procedência duvidosa. 

O suspeito foi encaminhado 
à Delegacia Central, onde foi 
elaborado o Boletim de Ocorrên-
cia (BO) e os aparelhos ficaram 
apreendidos. 

Karina já havia sido presa por tráfico, em outra ocasião, quando ainda era menor 
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DESAFIO 

DISPUTA 

Indaiatubanos devem pedalar 
320 km no Caminho da Fé

Natação de Indaiatuba sobe ao pódio no Circuito Maratonas Aquáticas 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Aifa dá o pontapé 
inicial a 9ª edição do 
Campeonato Máster 50

esportes

Três partidas marcam o pontapé inicial da competição neste sábado
DIVULGAÇÃO 

ARQUIVO PESSOAL 

DIVULGAÇÃO RIC/PMI

Equipe de Indaiatuba foi representada por 14 nadadores no parque aquático Wet'n Wild 

Bicampeão do Máster 50, Botafogo anunciou que não disputará a competição este ano 

Ciclistas de Indaiatuba vão superar os desafios em 4 dias de pedalada

Mesmo com as co-
memorações do 
Carnaval, a bola 

rola nos gramados locais. 
A Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa) 
inicia a partir de amanhã, dia 
26, a disputa da 9ª edição do 
Campeonato Máster 50. Três 
partidas marcam a rodada de 
abertura.

Para começar com o “pé-
-direito” na competição, às 
8h50 e no campo da Osan, 
o Moscou busca os três pri-
meiros pontos contra a equi-
pe local do Independente.    

Na estreia diante de seu 
torcedor, o Ferroviário quer 
começar bem sua campanha 
rumo ao título do certame e, 
às 10h30, pega o Indepen-
dente/Elias Fausto. 

Na partida que fecha a 
rodada, o XV de Novembro 
também joga com o apoio de 
seu torcedor. Em seu estádio, 
às 10h40, o Alvinegro pega 
o Luiz Gama. 

Com base no regulamen-
to, a competição será dispu-
tada em turno único, todos 
contra todos, classificando-
-se para as semifinais as 
quatro melhores equipes. 

A final do campeonato 

está agendada para o estádio 
do XV, também em partida 
única. Em caso de empate, 
leva o título quem fizer a 
melhor campanha na fase de 
classificação.

Além das premiações 
tradicionais, este ano a com-
petição premiará os atletas 
Bola de Ouro, Prata e Bron-
ze. Outra novidade é que 
neste ano foi aprovado a par-
ticipação de quatro atletas 
com idade de 49 anos. 

Também foi limitada a 

participação de jogadores 
com idadade até 57 anos. 

A arbitragem ficará por 
conta da Associação Indaia-
tubana de Árbitros (AIA). 
“Convidamos todos para 
prestigiarem os bons jogos 
desta edição, pois tem muito 
boleiro jogando bem e fa-
zendo a diferença”, salienta 
o presidente da Aifa, Jonas 
Anhaia.

Na última edição do cam-
peonato, o Botafogo sagrou-
-se campeão depois de ven-

cer o XV de Novembro A 
por 3 x 0.   

 Desistência
Quatro equipes, que ha-

viam confirmado presença, 
desistiram da disputa do 
certame. Uma delas foi o Bo-
tafogo, atual bicampeão do 
Máster. Outra desistência, 
por conta de reestruturação, 
foi confirmada pelo Flamen-
guinho de Salto. Completam 
a lista os times do União da 
Vila e Avenida.

Seis Indaiatubanos vão 
encarar um grande desafio 
neste final de semana. A par-
tir de hoje, dia 24, eles vão 
pedalar 320 quilômetros no 
percurso do Caminho da Fé, 
durante quatro dias. 

O trajeto será realiza-
do pelos ciclistas Agnaldo 
Oliveira, Guilherme Mano, 
Marcio Silva, Beto Foca, 
Hednaldo Marques, Ramon 
Orives. O apoio à equipe fi-
cará por conta de Alexandre 
Pinto. 

Com média de 80 km 
percorridos diariamente, eles 
saem de Indaiatuba e vão até 
Águas de Prata. Eles irão 
pernoitar na casa do romeiro 
e efetuar o credenciamento, 
documento que no caminho 
vai recebendo carimbos, os 
quais irão garantir, no final 
do percurso, um certificado 
de conclusão do Caminho 
da Fé. 

De Águas da Prata, eles 
pedalam rumo à Aparecida 
do Note, entra pelo estado 
de Minas Gerais, pela Serra 
da Mantiqueira e depois re-
tornam para São Paulo por 
Campos do Jordão. 

De acordo com o guia 
Beto Foca, são vários de-

safios a serem enfrentados 
durante o percurso. “O maior 
obstáculo somos nós mes-
mos. O caminho é muito di-
fícil e os cicloromeiros têm 
que manter a cabeça muito 
positiva, ou seja, além de 
treinar muito é necessário ter 
muita resiliência para con-
cluir o 320 km sem utilizar 
o carro de apoio”, salienta. 

Tradição 
O Caminho da Fé é um 

já conhecido caminho de 
peregrinação brasileiro que 
foi estruturando nos mesmo 
padrões do Caminho de 
Santiago de Compostella, 
inclusive a sinalização do 
caminho também é feita com 
setas amarelas assim com o 
caminho de Santiago.

As pessoas percorrem o 
trajeto por inúmeros moti-
vos. Algumas pessoas vão 
somente pelo desafio, pois 
o Caminho da Fé é conside-
rado o trajeto mais difícil no 
Brasil para realizar de bici-
cleta, como cicloturismo. 
Outros realizam o caminho 
buscando cumprir promessas 
e têm os que fazem com o in-
tuito de fazer uma introspec-
tiva e se conhecer melhor. 

A equipe de natação ADI/
Secretaria Municipal de Es-
portes competiu, no último 
sábado, dia 18, da 2ª etapa 
do Circuito de Maratonas 
Aquáticas 2017, realizado 
no parque aquático Wet’n 
Wild. Com a disputa no per-
curso curto (650 metros), na 
categoria Junior, Indaiatuba 
garantiu ouro com Gustavo 
Pedroso e bronze com Maria 
Fernanda, Aline Takenaka e 
Samara Cruz.

O evento, que reuniu em 
média de dois mil atletas, faz 
parte do calendário oficial 
do parque e é realizado pela 

Associação Aquática, com 
os apoios da Speedo e Wet’n 
Wild. 

O circuito é considerado 
o maior da modalidade nas 
Américas e a etapa, que possui 
três opções de percurso: curto 
(650m), médio (1,6 km) e 
longo (3,2 km), aconteceu no 
lago que faz parte do comple-
xo aquático. 

Segundo o árbitro-geral, 
Igor de Souza, diretor técnico 
da seleção brasileira e chefe 
da delegação brasileira nos 
jogos Olímpicos de Londres, 
a etapa recebeu atletas olímpi-
cas como Gabrielle Roncantto 

e Ana Marcela Cunha, ouro no 
Mundial de Kazan, em 2015.

Os atletas de Indaiatuba 
que participaram das provas 
foram: Gustavo Pedroso, 
João Militão, Gabriel Silva, 
Leonardo Tolentino, Gabriel 
Furlan, Lucas Babugia, Luis 
Guilherme Betarelli, Gui-
lherme Freire, Mariah Costa, 
Letícia Prado, Maria Fernanda 
Betarelli, Natália Medeiros, 
Aline Takenaka e Samara 
Cruz. 

Além dos troféus, os de-
mais atletas ficaram entre os 
oito melhores de suas cate-
gorias.
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“São 
campeonatos de 

suma importância 
para a minha 
carreira e que 
fizeram com 

que meu nome 
entrasse cada vez 
mais no cenário 

nacional”
Gabriel 

Giovannini, 
piloto de 
bicicross 

CAMPEÕES  

São José e Carlos Barbosa vencem a 7ª edição da Copa Arena de Futsal

Gabriel Giovannini fica em 3º lugar 
na Descida das Escadas de Santos
Esta é a segunda vez no ano que o piloto de bicicross de Indaiatuba sobe ao pódio 

esportes

SERGIO BORGES

EDUARDO TURATI 

O ano começou bem 
para o piloto de bici-
cross de Indaiatuba, 

Gabriel Giovannini, de 24 
anos. Na sua segunda com-
petição do ano, novamente 
ele subiu na terceira posição 
do pódio. Dessa vez a con-
quista veio na tradicional 
competição Descida das Es-
cadas de Santos, realizada de 
sexta à domingo, de 17 a 20, 
no Morro do Pacheco. 

Giovannini já havia con-
quistado a terceira posição 
também em janeiro deste 
ano, na disputa da Copa 
América de Downhill – 4X, 
que aconteceu no Ski Moun-
tain Park de São Roque. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o piloto ressal-
tou a importância de mais um 
pódio na carreira. “Foram 
conquistas nas duas compe-

tições com mais visibilidade 
no Brasil, pois são transmiti-
das ao vivo pela TV Globo. 
São campeonatos de suma 
importância para a minha 
carreira e que fizeram com 
que meu nome entrasse cada 
vez mais no cenário 
nacional”, salienta. 
“Estou muito feliz 
com os resultados, 
pois mostram que 
estou no caminho 
certo.” 

Para este ano, o 
competidor conta 
que muitas mudan-
ças ocorreram no 
traçado. “Com a mu-
dança de local (antes 
ocorria no Monte 
Serrat), a pista mu-
dou totalmente. É mais rápi-
da, estreita, que leva o piloto 
a ter mais cautela”, analisa. 
“Na semifinal fiz o melhor 
tempo e na final vim numa 
descida muito boa. A minha-

primeira parcia foi mais alta, 
mas na segunda consegui 
tirar. Estava com o melhor 
tempo, porém no finalzinho 
cometi um pequeno erro que 
custou-me a vitória, e acabei 
ficando com a terceira posi-

ção.”
Com duas con-

quistas garantidas, 
o piloto tem agora 
outro desafio, dessa 
vez fora das pistas. 
Ele busca apoio para 
custear a viagem à 
Colômbia, em mar-
ço, para poder com-
petir no Panameri-
cano de Downhill.

A n t e s ,  c o m  a 
equipe  local ,  e le 
competirá na pri-

meira etapa do Campeonato 
Paulista de Bicicross. O 
piloto também deve dispu-
tar outras competições de 
Downhill, porém de menor 
expressão. 

Carreira
Nascido em Juiz de Fora 

e há mais de dez anos em In-
daiatuba, Giovannini cresceu 
na modalidade por influência 
do pai, Miguel Giovannini, 
um ícone do esporte nacional. 

Para ir bem nas competi-
ções, o atleta enfrenta uma ro-
tina intensa de treinamentos. 
A preparação ocorre tanto em 
Indaiatuba quanto nas cidades 
da região. 

“Como é um esporte prati-
cado em morros e Indaiatuba 
não tem grandes montanhas, 
pratico o BMX na pista do 
Parque Ecológico e parte de 
condicionamento físico e 
treinos específicos de dow-
nhill são realizados em outras 
cidades da região”, explica.

Atualmente o piloto conta 
com apoio da IMS Racing, 
Gantech Gancheiras, Acade-
mia Vip Indaiá e dos restau-
rantes O Mineiro e Chácara 
de Minas.

Giovannnini 
começa o ano 
com o “pé 
direito” e com 
dois pódios 
garantidos 

As equipe do São José e 
Carlos Barbosa sagraram-
-se campeãs da 7ª edição 
da Copa Arena de Futsal 
do Clube 9 de Julho, cuja a 
final foi disputada no últi-
mo domingo, dia 19. Pelo 
Adulto Veterano, o São 
José levantou o “caneco” 
após vencer o Magnus por 
3 x 0. Na outra final, pelo 
Máster, o Carlos Barbosa 
soltou o grito de campeão 

depois de fazer 4 x 1 no 
São José. 

A competição premiou 
ainda os goleiros Cardo-
so e Rogério, do Carlos 
Barbosa ,  como defesa 
menos vazada do Adulto/
Veterano com sete gols 
sofridos. Os artilheiros 
da competição foram Re-
nan e Fininho, ambos do 
Magnus, com nove gols 
anotados. 

Na categoria Máster, 
Martinho e Claudinho, do 
Magnus, tomaram apenas 
14 gols e ficaram com o 
troféu de defesa menos 
vazada do certame. Elvis, 
do Carlos Barbosa, mar-
cou 16 gols e ficou com o 
troféu de artilheiro.

Campeonato
A Copa Arena come-

çou no dia 8 de janeiro, 

teve 48 jogos e 292 gols 
marcados. Foram mais de 

160 atletas divididos em 
equipes nomeadas em ho-

menagem a Liga Nacional 
e a Liga Paulista de Futsal. 

Equipe do São José fez 3 x 0 no Magnus e ficou com o título da competiçãoCarlos Barbosa soltou o grito de campeão após final no último domingo 

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

Carnaval começa a partir de hoje  
cultura & lazer

Além das atrações de rua, clubes sociais também são opções na folia deste ano 
DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Bateria Classe A é atração confirmada no Carnaval de rua, no Clube 9 e no Indaiatuba Clube

EDUARDO TURATI 

As comemorações do 
Carnaval têm início 
hoje, dia 24, e se es-

tende até a próxima terça-feira, 
dia 28. Muita folia e diversão 
estão programadas para as 
atrações de rua e também nos 
dois clubes sociais da cidade: 
Indaiatuba Clube e Clube 9 
de Julho.  

O Carnaval de rua em In-
daiatuba ocorre a partir ama-
nhã, dia 25, com apresentação 
da Bateria Classe A, no palco 
montado na Raia de Remo do 
Parque Ecológico, a partir das 
20h30. A participação é gratuita.

Ainda na noite de amanhã 
haverá a apresentação das es-
colas de samba Imperador de 
Santa Cruz e Acadêmicos do 
Sereno, e do Bloco da Pastoral 
da Juventude, além do show de 
um grupo de dançarinos de axé. 

Já no domingo, dia 26, no 
mesmo palco, as crianças po-
derão se divertir na matinê com 
shows de axé e zumba voltados 
ao público infantil. A matinê 
acontece das 16h às 20 horas. 

A segunda-feira, dia 27, 
será marcada pelo encerra-
mento da programação de Car-
naval, e serão realizados dois 
eventos. A partir das 20h30 os 
foliões poderão se divertir com 
a tradicional Marchinhas de 

Carnaval, na praça Prudente de 
Moraes, das 19h às 23 horas.

Este ano as escolas de sam-
ba de Indaiatuba irão realizar 
apresentações apenas no palco 
montado na Raia de Remo.

Clubes
Para celebrar os 60 anos de 

fundação, o IC terá uma pro-
gramação pra lá de especial. 
O “Carnaval 60 anos de folia” 
vai animar os foliões em três 
noites, duas matinês e uma 
ação especial com atividades 
de Zumba no Parque Aquático.

Sob o comando da Banda 
Medley, a folia começa de 
hoje, a partir das 21 horas, com 

o Carnaval da Saudade e as 
tradicionais marchinhas.

Neste dia, os associados e 
convidados que forem fanta-
siados poderão participar do 
concurso que premia as fantasias 
mais criativas e os grupos. A 
entrada é permitida apenas para 
maiores de 16 anos. 

Amanhã, a diversão começa 
às 23 horas, com a Banda Me-
dley, que tocará muito samba, 
axé, pagode, funk e sertanejo 
universitário. Atração permitida 
para maiores de 14 anos. 

Já no domingo, a festa acon-
tece em dois momentos.

A partir das 10h30, no 
Parque Aquático, será a vez 

do CarnaZumba, onde os 
professores do Clube vão 
ministrar um “aulão” para 
associados e convidados.

Logo após a Zumba, a diver-
são continua com a apresentação 
da Bateria Classe A, com show 
de mulatas e o Grupo Pintou o 
Samba. Ainda no domingo, a 
partir das 15 horas, o Carnaval 
volta para o Salão Social quando 
ocorre a primeira matinê com 
muita animação para as crianças.

Na segunda-feira, a festa 
prossegue com os mesmos 
estilos musicais e limite de 
idade do sábado.

O encerramento do Car-
naval no Indaiá será na terça-

-feira, quando às 15 horas 
acontece a última matinê. 
Neste dia ocorre a premiação 
para as melhores fantasias e 
todas as crianças que estiverem 
fantasiadas vão receber uma 
medalha de participação.

Os convites para todas as 
noites, assim como a reserva 
de mesas, já estão disponíveis 

na Secretaria Social do IC. Nas 
matinês, crianças até cinco 
anos completos não pagam 
para entrar. Meninos e meninas 
entre cinco e 13 anos comple-
tos pagam um valor especial 
e maiores de 13 anos pagam 
ingresso normal. Informações 
sobre valores devem ser obtidas 
pelo telefone (19) 3834-2399.

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

A festa começa amanhã, dia 
25, a partir das 22 horas, com 
animação da banda Fórmula 2. 
No domingo, dia 26, a matinê 
será das 14h às 17 horas, para 
crianças e adolescentes curti-
rem o clima da festa com o DJ 
Rodrigo Bramucci. Após às 17 
horas, acontece a pós-matinê com 
muito samba, com a participação 
da Bateria Classe A, passistas, 
mestre-sala e porta-bandeira, 
além do Grupo Sempre a Frente.

A novidade deste acontece na 
segunda-feira de Carnaval, dia 
27. Para quem é fã das famosas 
marchinhas, a partir das 22 horas 
o Clube traz de volta os bons tem-
pos desta tradição carnavalesca 

com a Corporação Musical União 
dos Artistas. Na terça-feira, dia 
28, das 15h às 18 horas, haverá 
mais uma matinê para reunir toda 
a família, com participação do DJ 
Rodrigo Bramucci. Após este 
horário, o Carna9 se despede com 
uma noite de muito pagode com 
o grupo Pintou o Samba.

As Peruas não poderiam ficar 
de fora do Carnaval do Clube 
9. No domingo, a partir das 9 
horas, um passeio de trem, com 
os associados homens trajando 
figurinos femininos, acontece 
pelas principais avenidas da 
cidade. Na sequência, as Peruas 
farão um desfile, com direito a 
premiação de rainha, princesa e 
miss simpatia e finalizam com o 
tradicional jogo de futebol.

Os ingressos para o Carna9 
2017 já estão à venda na secreta-
ria do Clube. Mais informações 
pelo telefone (19) 3875 9833.

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

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

social

Tornados de Indaiatuba - rúgbi na veia Inauguração do Centro 
Obstétrico no Haoc

Gaspar participa de abertura do 
projeto do Consórcio PCJ

 Inauguração da Clínica 1

30ª Reunião do Rotary Club de 
Indaiatuba – Cocaes

Inscrições abertas para a adesão dos 
colégios que querem contribuir para 
a construção de uma cidade melhor

No sábado, dia 18, foi dia de rúgbi e o nosso querido Tor-
nados jogou contra o Wallys, em Louveira, e claro vencemos 
por 19 x 12. Avante, Tornados! Na manhã do último dia 16, foi inaugurado o novo Centro 

Obstétrico Maria Carolina Ambiel. Com a presença de diretores 
do Hospital Augusto de Oliveira Camargo (Haoc), autoridades 
locais e convidados, tudo ocorreu perfeitamente com a organi-
zação de Heloisa Pignatelli Santaliestra e cerimonial da equipe 
da Prefeitura, sob o “comando” impecável da talentosa chefe 
de cerimonial Mariza Aparecida P. Campos Silva.

O prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, e o superintendente 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Sandro Coral, 
deram as boas-vindas aos participantes da abertura do Programa 
Gota D'água do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiai (PCJ), que contou com a impor-
tante participação do presidente do Conselho Mundial da Água 
e secretário de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo, 
Benedito Braga e do diretor presidente da Agência Nacional de 
Águas (ANA), Vicente Andreu. Esse ano o programa tem como 
tema "Compartilhando Caminhos para Brasília 2018" e preten-
de engajar as pessoas para participar do 8º Fórum Mundial da 
Água, que acontecerá de 18 a 23 de março de 2018, em Brasília.

O Rotary Cocaes realizou na noite de terça-feira, dia 21, sua 
30ª Reunião Ordinária, seguida de assembleia para escolha do 
Prêmio Jorge Narciso de Matos, que acabou ficando com Ivan 
Assaritti. A seguir aconteceu a aprovação da diretoria para a 
próxima gestão, para o ano  rotário 2017/2018. A noite foi 
encerrado com um excelente companheirismo.

Marina e Ricardo Arcar realizaram na noite de quarta-feira, 
dia 22, o happy hour de inauguração de sua Clínica 1,  especia-
lizada em ortopedia e fisioterapia. O casal recebeu os amigos 
e familiares com um coquetel delicioso, tudo pelas mãos de 
Kleber Patricio. A clínica está instalada na Rua Padre Luiz 
Soriano, 68, no Centro de Indaiatuba.

Você sabia que todas as experiências que vivenciamos nos 
primeiros anos de vida (a forma como viemos ao mundo, como 
fomos amamentados, o carinho e os cuidados que recebemos da 
nossa família – ou até mesmo a violência que sofremos dentro 
de casa) são determinantes para o resto da vida? Tudo o que 
passamos nos primeiros seis anos de vida farão uma enorme 
diferença em nossa vida adulta. E para aumentar o conhecimento 
das famílias e educadores que convivem com a criança nesta fase 
da primeira infância, o programa Escolas do Bem, já realizado 
em algumas escolas de Indaiatuba, está com inscrições abertas 
para novas adesões. Trata-se de um programa de comunicação 
com pais e educadores das escolas de Educação Infantil e Fun-
damental 1 (públicas e privadas), e que está vinculado a 7 dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das 
Nações Unidas (ONU). O Programa leva orientações às famílias 
relacionadas a temas como pré-natal, parto, amamentação, saúde 
da criança, prevenção de acidentes na infância, alimentação sau-
dável, importância do brincar, e outros temas relevantes. O traba-
lho é feito através da disseminação do conhecimento produzido 
por organizações de referência, como Unicef, Fundação Maria 
Cecília Souto Vidigal, Instituto Alana, Organização Mundial da 
Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, entre outros.

Andrea e Simone da Cazza Decor Móveis Planejados

Vargas, Lina, Vani, Ricardo e Valtelice no Feito Para Dançar do 
Indaiatuba Clube

A professora Cynara e a turma do 1º ano fazem bombom de leite 
ninho na cozinha do Colégio Meta

O mascote Mado, da proprietária Nathany, fazendo sua acupuntura 
com a doutora Bruna, da Casa & Campo, antes da folia de Carnaval
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Sônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.brnovidades
Vestido de noiva Promoção

Espaço Masculino

Fitness

Pisos laminados

Kostela do Japonês: não existe igual

Quando pensar em decoração, a Adelaide Decoração é a 
melhor opção. Ela oferece cortina, persiana, papel de pare-
de, colcha sob medida, almofadas, pisos laminado/vinilico 
e tapetes. Tudo o que há de mais moderno e sensação do 
momento você encontra na loja. Atendimento diariamente no 
horário comercial e aos sábado só com hora marcada. Paga-
mento com cartão e dividido 5 vezes com cheque ou boleto. 
Faça um orçamento sem compromisso. Demais!

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

Não deixe de conferir, na Vitorello, 
uma moda maravilhosa que acaba de 
chegar para você curtir o Carnaval. 
Aproveite também a promoção de 20% 
de bermudas e calças estampadas fitness 
e vestidos de festa com 20% de descon-
tos.  Imperdível!

O Espaço Masculino B4Al-
pha está com uma incrível no-
vidade: agora está realizando 
também lindíssimas tatuagens 
com excelente profissional. Além 
disso oferece corte, inclusive para 
crianças, barba, pigmentação, 
progressiva, hidratação, manicure 
e pedicure e trajes masculinos, 
social e a rigor, com locação e 
venda, além de um bar onde o 
cliente poderá tomar cerveja ou 
chopp, com mesa de bilhar e TV 
com vídeo game. Completíssimo! 

Não deixe de conferir, na 
Paula Amorim Fashion Club, a 
maravilhosa coleção fitness, ex-
celente para o Carnaval. Demais!

Que tal passar o Carnaval com as unhas impecáveis? Na 
Flor de Lis Cabelo, Depilação & Esmalteria você encontra os 
serviços de manicure, pedicure, podologia, micropigmentação de 
sobrancelhas, cabelo, depilação, limpeza de pele, alongamento de 
cílios e design de sobrancelhas. Vá conhecer um espaço bonito 
e aconchegante. Aproveite para tomar um delicioso cappuccino! 
Agende o seu horário pelos telefones (19) 9.9921-7576 (WhatsA-
pp) ou 3825-0623. Rua Alberto Santos Dumont, 1.209 - Cidade 
Nova 1 - entre as ruas Ademar de Barros e Tuiuti. Acesse a página 
da Flor de Lis: facebook.com/flordelisindaiatuba

Foi no último sábado, dia 18, o aniversário de 8 anos do lindo 
Domênico e sua mãe Flávia Fonseca, que comemoraram a data em 
sua chácara no Lagos de Shanadú. A festa contou com a presença 
de amigos e familiares, em uma linda festa, inclusive com dupla 
sertaneja. Parabéns aos aniversariantes, felicidades sempre. Beijos!

Com esse calor nada melhor do que um lanche bem saudável, como 
o Beirute de Peito de Peru da Casa da Esfiha. Não existe nada melhor!

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

Renê, Gisele, Karina e Antonio

Rafael e Rodrigo

Jeniffer e Rinaldo

Doutora Sueli Midori, médica veterinária da Clínica Bicho Amigo, com a 
família Brito, a linda cadela Flecha, e seus proprietários Bruna e Gabriel

Flávia, Domênico, Cosmo e Vicenzo

Parabéns Mariane Barbosa 
pelo lindo casamento. Você 
ficou maravilhosa! "A Nova 
Loja" agradece a preferência e 
deseja felicidades! 

Karen e Paulo, do Espaço Cultural Stahl Soler, comemorando 
o aniversario do lindo filho, João Vitor, que completou 5 anos. 
Parabéns, felicidades sempre!
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social & gastronomia
fotos@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br 

Nelson Ritter, Rangel, Fábio e Luiz, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.145 - Cidade Nova I - Telefone: 3885-0866

Maria Eduarda, Giovana e Elis, no Restaurante Açafrão, localizado 
na Rua Quinze de Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

Marco Origuela, Maria Clara, Josiane e Fábio, na Pizzaria Babbo Giovani, localizada na Avenida 
Presidente Vargas, 1.540 - Contate-nos: 3834-1008

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

Erica e Hudson, no Cintra Restaurante, que fica na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Fone: 3816-1417

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

Elisabete, Karin e Ana Paula, no Cintra Restaurante, na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Denilson, Bruno e João Toni, no Restaurante Caipirão, situado na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. F: 3885-5434

Daniele e Marcos, na Joy Pizzaria, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy - Contate-nos: 3834-5051

Anderson, Ivone, Newton e Helga, na Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.195
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Aniversariante 
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!Professor Zeca e o goleiro Renan, do Sub-17

João, atleta do Cruzeiro, foi aprovado na categoria Sub-13 do 
Guarani de Campinas

Confraternização dos Atletas Sub-15 e 17

Atletas do Cruzeiro Sub-13 no Campeonato da Amizade

Fábio, do Supermercado Bandeira, com Rosilene Silvestrini Senhor Orlando Placas e Túmulos

Paula Morceli e Angela Redigolo da Drogaria Bem Estar

O Mister São Paulo, Léo Barbozza, e a Miss Mundo São Paulo, 
Daniele Arruda, fotografaram para a campanha do concurso 
estadual com roupas das Lojas Cris Bandeira de Indaiatuba

Camila Liskoski com o lindo 
vestido da Will Modas Boutique

Bruno, Marlon e Tom do 
Açougue Filé na Brasa 

Turma do Treinamento NR 35 - Trabalho em Altura realizado na Sanare

Juliana Antico comemorando 
a aprovação em Ciências dos 
Alimentos na USP

Fabiana Leão, secretária da 
Cetec

Ex-alunos na festa dos aprovados no vestibular do Objetivo

Equipe da Segurança do 
Trabalho, com o médico Edson 
Lisboa, coordenador da Sanare

Cerimonialista, Ivanilde Reis, 
organizou o casamento que ficou 
em terceiro lugar no concurso "O 
Casamento mais Lindo do Brasil", 
em 2016, pela Revista Zankyou

Cerimonialista e blogueira, Ivanilde Reis, presente no coquetel 
de reinauguração da Líquido, ao lado dos proprietários Carlos e 
Alessandra Leituga e Alyne Cervo

Augusto de Mello Stedile 
comemorando o 1º Lugar em 
Física na Unesp

Claudinei comemora domingo, dia 26, mais um 
ano de vida 

A Bono Pneus está com novo horário de 
atendimento. A partir de março, a loja abrirá 
às 7 horas, para melhor atender seus clientes. 
Agende seu horário, trabalhamos com o 
sistema leva e traz. Na foto estão Jeferson, 
Cesar e Maycon, parte da equipe de excelência



LOCAÇÃO

VENDA

CH01622-COLINAS DE INDAIATUBA II, AT 
1.300m² AC 250m² -03 Dormitórios, sendo 01 
suíte, wc social, sala, copa, cozinha, lavan-
deria, toda varanda. Edícula com 02 quartos, 
área gourmet com banheiro, pomar, quintal, 
canil, piscina. R$ 800.000,00.

TE04297- VILA 
VERDE - 

AT:290m² - Óti-
ma localização. 
Oportunidade!! 
R$ 159.000,00

CA06922 JD VILA PARADISO 
AT:491m²  AC:366m² - 3 stes c/ ar 
cond. e varanda, sendo 2 c/ closet, 
home no piso sup.,  escrit., sala 
de jantar e estar, coz. planejada, 
área gourmet c/ bancada frigorífica, 
piscina e  4 vagas. Cond. fechado 
c/ portaria 24h, mata nativa, paisa-
gismo, lagos, sistema de fiação 
subterrânea, infraestrutura de lazer 
completa, exclusivo clube com cam-
po de futebol, quadras de tênis e 
poliesportiva.  ACEITA PERMUTA. 
R$ 2.300.000,00

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

caderno de negóciosNº 735

CASAS 
CA06204- JD. BRASIL - Casa com 02 dor-
mitórios sendo 01 sala, cozinha, wc, lavan-
deria, garagem para 02 carros cobertos R$ 
900,00+ IPTU.
CA06877 - VILA FORMOSA - AT 130m², AC 
76m² - Casa nova com 03 dormitórios sendo 
01 suíte todos com armários planejados, WC 
social, sala, cozinha planejada, lavanderia 
com armários, quintal, garagem para 02 autos. 
R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.
CA06812-CHÁCARA AREAL, AT250m² AC 
78m²- 02 Dormitórios, sendo 01 suite, wc 
social, sala, cozinha americana, lavanderia, 
quintal, várias vagas de garagem descoberta. 
R$ 1.300,00 + IPTU.
CA06933 - JARDIM MORADA DO SOL - AT. 
120 m² AC. 60 m² - 1 dormitório, cozinha, wc 
social, lavanderia e garagem pequena para 
moto. R$ 600,00

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.
CA06914 - MONTREAL RESIDENCE - AT. 
150 m² AC. 103,00 m² - 3 dormitórios (1 
suíte), cozinha americana, sala, wc social, 
lavanderia, churrasqueira, quintal e 2 vagas 
de garagem sendo 1 coberta. R$ 1800,00 
+ COND + IPTU

APARTAMENTOS
AP03321 APARTAMENTO NO CENTRO 
AU:69m² com 3 dormitórios, sendo 1 suíte 
planejada,  sala dois ambientes com home, 
banheiro social com armário, cozinha 
planejada com cooktop e forno, 2 vagas de 
garagem coberta. condomínio com área de 
lazer completa. R$ 2.000,00 + COND + IPTU.
AP03365 - PREMIUM RESIDENCE - AU 
91m² - 03 dormitórios sendo 02 suítes com 
armários, WC social, sala 02 ambientes, 
varanda gourmet, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, garagem para 02 
autos. R$ 2.200,00 + COND. + IPTU.
AP03374 - VILLAGIO DI AMORE - AU 
82m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala ampla dois ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para dois 
autos. R$ 1.750,00 com condomínio e IPTU 
inclusos.

AP02235 - VILA FELICITÁ - AU83m² - 03 dorms, 
sendo 1 suíte, todos c/ armários, WC social, sala, 
varanda, coz. planejada, lav., gar. para 02 autos 
cobertos. R$ 1600,00 + IPTU + Condomínio.
AP02849 - RESIDENCIAL JEQUITIBÁ - AU 
50m² - 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
gar. para 1 auto. R$ 800,00 + cond. + IPTU.
AP03206- JARDIM RECANTO DO VALE- 
AU40m²-Apartamento, com 01 dormitório, sala, 
cozinha, wc social, lavanderia. R$ 800,00 + IPTU.
AP02288 AU:68m² PATIO ANDALUZ - apar-
tamento com 2 dormitórios(sendo uma suíte), 
sala dois ambientes, banheiro social, cozinha e 
banheiro com armários. Garagem para 1 carro. 
Área de lazer completa. R$ 1.500,00 + con-
domínio + IPTU.
AP02808-VILLAGE AZALEIA - AU 64m² - 02 
dormitórios planejados, sala, cozinha planejada 
com fogão e coifa, lavanderia, garagem para 01 
auto. R$ 1.100,00 + cond.+IPTU

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

APTO ED. PARMA- AU. 57m² - c/ varanda e kit gourmet, 2 dorms, sendo uma suíte, sala 2 ambs, wc 
social, cozinha, AS, garagem p/ 1 carro. Cond. c/ salão de festa e excelente localização. R$ 250.000,00
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IMÓVEIS A VENDA

AP00254 – Cond. Azaleia 3 dorm, 
coz. 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, coz. amarica-
na com planejado, 1 vaga, área de lazer 
c/ piscina, quadra, mini golf,  c/ 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. Va-
randa Gourmet na sacada com pedra 
em granito. 3 Dormitórios (1suíte e 1 
dormitório ricos em armários). 2 wc 
(Suíte e Social) box em vidro e todos 
os acessórios instalados: chuveiros, 
metais, ducha higiênica, gabinete e es-
pelho. Coz. Americana planejada, com 
grande bancada em granito e cooktop 
instalado. Lavanderia com armários 
e vidro divisor de ambiente. 2 vagas 
amplas no subsolo tipo gaveta. R$ 
1.900,00 + cond. 400,00 + Iptu 100,00
AP00462 – Solar do Itamaraca – Apto 
no Cond. Rachid Sfeir, 3 dorm. Sendo 
1 suite com armários planejado , sala 
com 2 ambientes, varanda, WC social, 
cozinha planejada, lavanderia com 
armários, R$ 1.300,00 + Cond 550,00 
+ 74,00 IPTU, com elevador e janelas 
anti ruído.

AP00570 – Edificio San Marino 
– 3 dorm. sendo 1 suite , . e com 
armários e garagem R$ 2.000,00 
( incluso cond. e IPTU)
AP00576 – Bosque do Indaias 
– 2 dorm. sendo um com moveis  
Sala 2 amb 1 wc, cozinha com 
armários  planejados, 1  vaga  de 
garagem  aluguel R$ 1.000,00  + 
cond. 200,00 +  IPTU
AP00481 – Edif, Place View 
– 3 dorm. Sendo 1 sui te ,  2 
dorm. com arm., Sala 2 amb., 
Cozinha americana, 2 vagas de 
garagem, piscina, churrasquei-
ra. 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 
dorm. grande Sendo 1 sui te  
grande, sala cozinha grande, 
sem condomínio R$ 750,00
AP00528 – Cond. Ibira Umua-
rama – 2 dorm. sendo um com 
guarda  roupa  ,coz inha  com 
armários , 1 vaga de garagem 
coberta  R$ 950,00 ( incluso 
cond. e Iptu)

AP00542 – Edifício  Pictor – Cen-
tro ,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 Re-
sidence – 3 dorm. sendo 2 suites, 
WC social, cozinha planejada, com 
planejados em 1 dos dorm. 2 vagas 
coberta, com área de lazer total, R$ 
2.000,00 + cond + IPTU
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)
CA00998 – Vila Lopes – Casa 
pra locação – Casa na marginal 
do parque ecológico, com 3 dorm. 
1 wc,copa e cozinha com armários 
planejados, sala com jardim de 
inverno, lavanderia e dispensa  
garagem para 3 carros coberta R$  
2.300,00 + Iptu 

CC.00351 – Cond. Santa Clara 
– 4 suites, todas com planejados 
com sacada, 1 suíte  máster, 
sala 3 ambientes com lavabo, 
cozinha, planejada, Lavanderia 
com armários, varanda gour-
met com churrasqueira, piscina 
jardim, quarto de empregada 
com banheiro., 4 vagas sendo 
2 cobertas. R$ 5.000,00 com 
condomínio e IPTU. 
CA01006 – Cecap -  2 dormitó-
rios, cozinha americana e sala, 
cômodos pequenos  R$1.100,00
CA01021- Jardim Androvandi – 
2 dormitórios, Cozinha, banheiro, 
lavanderia Coberta e 1 vaga R$ 
900,00
CA01046- Jardim Califórnia 
– varias casas de 1 e 2 dorm. 
Tipo apto , WC com Box, coz. 
e sala sem garagem, R$700,00 
a 850,00`
CA01093 – Cidade Nova – So-
brado parte inferior, sala com 
lavabo,copa, cozinha com armá-
rios, lavanderia- piso superior 3 
dorm. sendo suíte com banheira, 
1 wc social no fundo edícula com 
1 dorm. 1 wc pequeno, portão 
eletrônico R$ 2.400,00 + IPTU 
130,00

CA01123 –Esplanada 1 – Sobrado 
parte superior 4 dorm. todos com 
armários,ar condicionado e ven-
tilador de teto, WC social, 2 com 
sacada e 1 suite máster, parte infe-
rior 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
CA01135 – Jd. Morada do Sol – So-
brado piso superior 2 dorm. 1wc, sala 
com sacada, cozinha com um lindo 
gabinete, lavanderia  com sacada no 
fundo, piso inferior  garagem, um WC 
e um quartinho. Proximo ao mercado 
dia R$ 1300,00 + IPTU
GL00015 – Distrito  Industrial – 
2000 m2 AC em terreno de 3000 m2, 
PE direito 12m 15 vagas garagem, 
com instalação ADM, recepção, 
escritório e laboratório, almox. 
Refeitório  e vestiário R$ 34.000,00 
Cond 2.000,00
CH00106 – Colinas de Indaiatuba  
4 suites máster com sacadas-
-closet- hidro- escritório, 2 salas 
ambiente, com jardim e lavabo, co-
zinha planejada, salão de festa com 
cozinha , varanda e churrasqueira 
R$ 6.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

AP00566 - Oportunidade de apto em 
excelente localização próx. ao acesso a 
rodovia para Campinas, Salto, Sorocaba, 
contendo 2 dorms, sala, coz., lav., wc social, 
c/ 1 vaga coberta. R$ 195.000,00

CC00393 – Casa Térrea 130m2 de área 
construída com 3 dorm. sendo 1 suite, wc so-
cial, espaço gourmet, 1 vaga coberta – aceita 
permuta ate 50% do valor  R$ 515.000,00

CA01131 - Sobrado em boa localização 
próx. ao Shopping Polo contendo 3 dorms 
sendo 1 ste, sala 2 amb., cozinha planejada, 
área de churrasqueira, quintal, portão ele-
trônico, com 03 vagas. R$370.000,00

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

TE00589 – Jardim Residencial 
Veneza - 150m2 – R$ 98.000,00

TE00592 – Terreno em Condominio 
Pq. Residencial Indaia, AT 200M2, 
otima locacao  R$  140.000,00

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

| Mais Expressão

CH00152 - Chácara bem localizado prox a 50 metros da  
estr. do fogueteiro, contendo 3D, sala coz., wc social, 
toda avarandada, c/ área de churr., piscina, mais 2 wc 
externos e quarto de despejo. Ac. permuta por dois 
imóveis de menor valor, ou um imóvel até 280.000 
mais um terreno e diferença em dinheiro R$ 550.000,00
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035861 – JD. ALICE - AT.150M² AC.100M² 
2 DORM./ SUITE / SALA / COZ. / WC / 
AS / GAR. 2 VAGAS / R$ 1.200,00 + IPTU

374591 – JD. MORADA DO SOL - 2 
DORM/ SALA/ COZ/ LAVANDERIA/ WC 
/ 1 GAR COBERTA R$165.000,00

434591 - CHÁCARA ALVORADA – 2D / 2 
SALA / COZ / 2 WC /VARANDA GOURM/ 
CHURR / PISCINA / GAR R$620.000,00 

560591 - JD. M. DO SOL - 2DORM/ 1 SUITE/ 
SALA/ COZ/ LAV/ WC / 1 GAR COB / ÁREA 
GOURMET / CHURR R$1.350,00 ISENTO IPTU

614591 - TOMBADOURO – 3D / 1 SUITE 
/ 3 SALAS / COZ PLANEJ / WC SOCIAL 
/ WC SOCIAL / LAVANDERIA / GAR / 
ARVORES FRUTÍFERAS R$2.000,00

674591 – JD. MOACYR ARRUDA - 3 
DORM/1 SUÍTE/ SALA/ COZ AMERI-
CANA/WC SOCIAL/LAVANDERIA /QUIN-
TAL GRAMADO/2 GAR R$380.000,00 

706361 - JD. ALICE  - 3 DORM.(SUÍTE) 
/ SALA / LAVABO / COZ. / COPA / WC / 
AS / PORTÃO ELET. / GAR.2 VAGAS /
R$ 410.000,00

981581 - JD. PAULISTA - AC 40 M² - 1 DOR-
MITÓRIO / SALA / COZINHA / BANHEIRO / 
R$ 650,00 ISENTO IPTU

556391 - TERRENO RESIDENCIAL EM 
CONDOMÍNIO FECHADO COM 200 M² 
R$145.000,00 

091211 – JD. MORADA DO SOL - 1 
DORM. / SALA / COZ. / WC / AS / 2 GAR 
. R$ 800,00 ISENTO IPTU

244751 - JD. PEDROSO - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / QUINTAL / GAR. 
R$230.000,00 

271391 - ED ANA MARIA - 3 DORM / 
SUITE / SALA / COZ / WC / 2 GAR - R$ 
1.300,00 + IPTU + COND

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 C/ 1 E 2 DORMS

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 C/ 3/4 DORMS

CA.301 – JD.MONTE 
VERDE – R$328 MIL – 
3dorms(1st)sala, coz, WC, 
garagem para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – 
R$320 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, lavabo, lav., gar. 

COND. FECHADOS – CASAS 
 
CS.310 – PQ.REAL  – 
R$420 MIL – 3Ds(1st), 
sala de estar e jantar, coz 
americana, lav. churr., 
garagem para 2 carros.

APARTAMENTOS

AP.516 – CIDADE NOVA 
– R$390 MIL – 3dorms, 
sala, coz, 2wc, WC de em-
pregada, lav., sacada, 1 
vaga de garagem coberta

AP.542 – CHACARA 
DO TREVO – R$370 
MIL – 3 dormitórios (1 
suíte), sala de estar e 
jantar, cozinha, varanda, 
2 banheiros, garagem 
coberta para 2 carros.  

TERRENOS

TE.24 – JDS DI ROMA – 
R$150 MIL – 300m²  
TE.17 – PQ.LAGUNA – 
R$50 MIL mais parcelas 
– 170m² 
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 GRA-
MA – R$220 MIL – AT: 
5.130m²
CH.718 – FOGUETEIRO 
– R$190 MIL – 1000m²

IMÓVEL COMERCIAL

I C . 1 0  –  C E N T R O  – 
R$260 MIL – 46m², re-
cepção externa,  sala 
ampla  de espera,  ar 
condicionado, banheiro 
privativo

LOCAÇÃO – CASAS C/  
1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
  
JD.CARLOS ANDRO-
VANDI –  R$500,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 
sem garagem
J D . C A L I F O R N I A  – 
R$530,00 – dorm, coz, 
WC, sem garagem
JD.MORADA DO SOL – 
R$580,00 – dorm, coz, WC
JD.CARLOS ANDRO-
VANDI – R$600,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC
JD.MARINA – R$650,00 – 
dorm, sala, coz, WC, sem 
garagem
VL.FURLAN – R$650,00 – 
dorm, sala, coz, WC, s/ gar.
VL. BRIZOLA – R$650,00 
– dorm, coz, WC
JD.RENATA – R$690,00 – 
dorm, sala, coz, wc
JD.MARINA – R$750,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 
entrada de carro.
CECAP III – R$800,00 
– 2dorms, sala,  coz, 
WC.garagem
JD.NELLY – R$800,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 
sem garagem
V L . M E R C E D E S  – 
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
V L . M E R C E D E S  – 
R$940,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – 
edícula – dorm, sala, coz, 
WC, entrada para carro
JD.MORADA DO SOL 
– R$1.100,00 – 3dorms, 
sala, coz, WC, lavanderia, 
quintal, churrasqueira, ga-
ragem para 2 carros.
J D . D O  V A L E  – 
R$1.200,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem ga-
ragem
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 – 2dorms, 
sala, copa, coz, , wc, quar-
tinho nos fundos, garagem
J D . I T A M A R A C Á  – 
R$1480,00 – 2dorms(1st), 
sala, cozinha americana, 
as, WC, garagem para 2 
carros.

J D . C O L O N I A L  – 
R$1500,00 – (SOBRADO) 
– em cima: 3Ds, 2wc. embai-
xo: sala, coz, WC, as, gar. p/ 
2 carros, portão eletrônico.
JD.REMULO ZOPPI – 
R$1500,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, lavanderia, 1 vaga 
de garagem
JD.AMERICA – R$2.300,00 
– 3dorms(1st), sala de estar  
jantar, coz planejada, WC, 
nos fundos dorm e WC, are 
acoberta, gar. para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – 
R$2.500,00 – COMERCIAL 
– 3dorms(1st), sala, coz 
americana, WC, as, entrada 
de carro

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – 
R$530,00 – 1dorm, sala, 
coz, wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – 
R$650,00 – dorm, sala, coz, 
WC, as
JD.PARAISO – R$700,00 
– dorm, sala, coz, WC, as, 
entrada de carro.
PQ.SÃO LOURENÇO – 
R$700,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, 1vaga de gara-
gem.
J D . E L D O R A D O  – 
R$730,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso cond. e IPTU)

PQ.INDAIA  R$730,00  
2dorms, sala, coz, WC, sa-
cada, 1 vaga de garagem
JD.ALICE – R$800,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 
as, 1 vaga de garagem 
coberta
VL.FURLAN – R$830,00 
– 2dorms, sala, coz, ec, 
garagem (SEM COND.)
J D . J E Q U I T I B A  – 
R$830,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1 vaga de gara-
gem (SEM COND.)
ITAICI – R$880,00 – 3dor-
ms, sala, coz, WC, ga-
ragem.
J D . M O R U M B I  – 
R$1.000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem
ITAICI – R$1100,00 – 
3dorms, sala, coz, WC 
c/Box, 1 vaga de gara-
gem (INCLUSO COND. 
E IPTU)
J D . P E D R O S O  –  R $ 
1.200,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, 1 vaga de ga-
ragem
J D . S A N T A  C R U Z  – 
R$1200,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, as, garagem (IN-
CLUSO COND. E IPTU)
J D . P A U - P R E T O  – 
R$1300,00 – 3dorms, 
sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem (incluso con-
domínio)

JD.NELLY – R$1320,00 
– 3dorms(1st), sala, coz, 
WC, 1 vaga de garagem
VL.FURLAN – 1.500,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 
garagem
V L . B R I Z O L A  – 
R$1.500,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, 
wc, as, garagem coberta 
para 2 carros 

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – 
R$600,00 – 45m², WC
VL.ALMEIDA – R$650,00 
– 60m², WC, mesanino
JD.MORADA DO SOL – 
R$900,00 – 50m², WC
J D . D O  V A L E  – 
R$1.100,00 – 90m², wc
J D . F L O R I D A  – 
R$1.200,00 – 115 m², 2wc
JD.DOS COLIBRIS – 
R$1.500,00 –   80m², com 
2wc e duas portas de en-
trada..
JD.MORADA DO SOL – 
R$2.000,00 – 130 m², wc.
J D . D O  V A L E  – 
R$2.200,00 – 150m², wc
JD.MORADA DO SOL – 
R$2.300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$4.500,00 
– 250m², coz, WC para 
cadeirante, WC social, 
mesanino, garagem para 
4 carros

C I D A D E  N O V A  – 
R$5.500,00 – 260m² + 
100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDI-
F I C I O  G R A N A D A  – 
R$900,00 á R$1.000,00 
– salas de +ou- 45m² á 
+ou- 55m² com WC priva-
tivo, 1 vaga de garagem, no 
edifico : elevador, escadas, 
serviço de limpeza, portaria 
virtual, monitoramento 24h, 
WC para cadeirantes.
C E N T R O  – 
R$1000,00+COND. – 
46m², recepção externa, 
ampla sala de espera, 
ar-condicionado, WC pri-
vativo
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

J D . S A N T A  R I T A  – 
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$800,00 garantia: fiador 
/calção locatícia
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CONSULTEM-NOS: NOVAS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO 
MINHA CASA MINHA VIDA - CASAS NOVAS = R$ 240.000,00
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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 garagens cober-
tas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado, 
bem arborizado e fá-
cil acesso ao Centro 
e a Rod. SP 75. Do-
cumentação ok. Tra-
tar (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 valor, pos-
so voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-
3294.

Jardim Montreal Re-
sidence casa 3 dorm. 
suíte, WC, sala, coz. 
Planej. ,lav. 2 vagas 
R$ 495 mil creci 90879 
F. (19) 9.8406-6590
Jd. Bela Vista - Vendo 
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
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 dor-
mitórios sala, cozinha 
–wc social- lavanderia, 
gar. toda em em estru-
tura p/sobrado. opor-
tunidade única!! valor: 
Apenas: 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 Hele-
na por casa menor (2 
dormitórios). Terreno 
370m² com duas ca-
sas (186m² e 43m²) 
individuais com quintal. 
Tratar com proprietário 
F.: 99237-6716
Vendo/Troco casa 
Jd. Regina terreno 
com 250m² ótima casa 
com 2 dormitórios pró-
ximo ao Colégio Meta. 
Tratar direto com pro-
prietário 99267-7603 
ou 99124-6227

 

Alugo 2 casas no bair-
ro Tombadouro com 
2 dorm, sala, cozinha 
e WC , com quintal 
grande R$ 1.000,00 
cada uma. Regina cre-
ci 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. america-
na, sala 2 ambientes 
R$ 950,00 ( incluso 
Cond. + Iptu Tr. Regi-
na Kuga creci 167606 
– (19) 99177.7051
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$2.400,00 + 
Iptu. Tr. Regina Kuga 
creci 167606 F. (19) 
99177.7051
Alugo um quarto com 
banheiro no centro da 
cidade, ir ver no local 
na parte da manhã, 
Rua Pedro Gonçal-
ves, 1249 fundos
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Cond. Vila das Pra-
ças  – apto  2 dorm. 
Todos com plane-
jados, 1 vaga – R$ 
235 mil creci 90879 
- F. 9.8406.6590
Jd. Sevilha: Vendo 
apartamento mobi-
lhado no Belvedere 
com 3 quartos (1 
suíte) WC Social, + 
área gourmet. Ga-
ragem para 1 veí-
culo. Tratar direto 
com o proprietário 
F . :  9 9 2 8 4 - 2 6 7 4 . 
R$330,000,00.
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 propr ietár io.  F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
S ã o  P a u l o  ( P e -
nha) - 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

V e n d o  –  C o n d . 
Vila das Praças  – 
apto  2 dorm. To-
dos com planejados  
,1vaga R$ 235 mil 
creci 90879 F. (19) 
9.8406-6590
Vendo ou t roco 
Apto no Edifício 
Rocaporena, 5º An-
dar, c/ 1 dorm. e de-
mais dependências 
por terreno ou casa. 
F: (19) 99324-7676

 
Aluga-se apto Con-
domínio  V i l lage 
Azaleia  - 3 quar-
tos, sala, coz, wc, 
sa lão  de  fes tas , 
playground, quadra, 
quiosque no dire-
to com proprietá-
rio. R$ 950,00 mais 
iptu e condomínio F.  
9.9885-0454 com 
Juliana ou 9.9315-
5273 com Rafael
Alugo apto Umuara-
ma   -  2 dorm.  sendo 
1 com armário , sala, 
cozinha, e 1 vaga 
de garagem  coberta 
R$ 950,00 ( Incluso 
condomínio e IPTU) – 
Regina creci 167606-
19 99177.7051 what-
sapp 

 

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
Jd. Bela Vista com 
300m² R$155 mi l 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Terreno no Helve-
tia Park com 490m² 
R$350 mi l  -  (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Vendo – Cond. Ter-
ra Magna  terreno de 
360m com boa topo-
grafia  R$ 225.000 
Creci  27252 J F. (19) 
9.8406-6590
Vendo no Parque 
Real Terreno  na 
Quadra :  16  com 
150m². Tratar direto 
com o proprietário 
R$127.000,00 F.: 
3935-4509/99808-
0442/(11) 96859-
2528.
Vendo ou troco ter-
reno c/ 2750m² no 
Cond. Mosteiro de 
Itaici, murado, próxi-
mo a portaria. Preço 
a combinar. F: (19) 
99324-7676

 

Sítio em Toledo, 
próximo a Bragança 
Paulista.13.000m², 
casa semi-acabada c/ 
3 dorm, 2 wcs – toda 
avarandada, gramada, 
pasto, pomar, boa to-
pografia, água de mina, 
2 tanques com peixes 
sendo um compartilha-
do e outro exclusivo, 
diversas aves, e árvores 
frutíferas, a 8 km do 
centro, de frente p/ o 
asfalto, R$270.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
Sítio em Piedade 
SP, 26.000m², casa c/ 
3 dorm, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques c/ peixes 
abastecido c/ água por 
gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud ,a 12 km do cen-
tro, R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294 
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V e n d e - s e  s a l ã o 
comercial no Bair-
r o  C i d a d e  N o v a 
Contato F.: 3392-
6569 / 99292-4120

Bicicletas  novas 
e  b i c i c l e t a s  d u -
plas. Rua Alberto 
S a n t o s  D u m o n t , 
73 (próximo ao ce-
m i t é r i o ) .  F :  ( 19 ) 
2516-5110 c/ Fer-
nando
C a b e ç o t e  c o m 
v á l v u l a s  I v e c o 
3 5 1 0  a n o  1 9 9 7 . 
R $ 3 0 0 0 , 0 0 .  M o -
tor arranque Iveco 
3 5 1 0  a n o  1 9 9 7 . 
R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Colchão de Casal, 
excelente estado 
“Novíssimo” D45. 
F: (19)9 83787713 
ou 19 991329090 - 
ANTONIO

Manequins femi-
n i n a  a  u n i d a d e 
R $ 8 0  p e r n a ,  f e -
min ina a  R$60 e 
masculino a R$100. 
F. (19)99558-7182 
W h a t s A p p .  O b s : 
Valor é para reti-
rar, para entregar 
sujeito a alteracao 
no valor
Fr i t ade i ra  Ac t i -
f r y  A r n o  S e m i -
-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 
3017-5541 / 99259-
1877 (claro)
Geladeira Duplex 
Brastemp Frostfree 
em perfeito estado 
F.: 99324-7676
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 
9 e m  1  n a  c a i x a 
R$200,00 F.: 3017-
5541 / 99259-1877 
(Claro)
Piscina 5000 litros. 
R$350,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo

Transformador 110 
/ 220 ou 220/110. 
75000 vts. R$450,00. 
F: (19) 3835-3350 
Paulo
T r o c o  v á r i a s 
b i c i c l e t a s  n o v a s 
por carro valor + 
30.000,00  F: (19) 
3835-3350 Paulo
Uma bicicleta Aro 
26 21 marchas em 
ót imo estado. F. : 
99324-7676
V e n d o  -  T a p e t e 
castor (pelo alto), 
2 TV de 14 (uma 
precisa de concer-
to), mesa de centro 
de  v id ro ,  1  qua -
dro de f lores e 1 
aba jur .  Preço de 
opor tun idade .  F : 
3016-4493
Vendo Gel  para 
dor Muscular: Tipo 
Do to rz i nho ,  com 
banha de carneiro, 
arnica e anti-infla-
matório muscular F: 
(19) 99830-0614 / 
Whats 98996-4867
V e n d o  s a l a  d e 
j a n t a r  L u i s  X V 
completa ou sepa-
rada. (Só a mesa 
com 10  cade i ras 
R$6.900,00)
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Tapete para sala, 
quadro de f lo res 
para sala, TV 14” 
precisa de conser-
to, mesa de centro 
de vidro, vendo ou 
troco urgente por 
falta de espaço Rua: 
Argentina, 365 - Vl. 
Castelo Branco F. 
9.9767-8484

Dell Rey 90 - com-
pleto, direção, trava, 
vidros elétr icos e 
desembaçador tra-
seiro. R$4000 acei-
to  propostas.  Tr . 
993347959 Roberto
E s c o r t  X R 3  8 8 
-  R $ 2 0 0 0 .  T r . 
993347959 Roberto 
Vendo Corolla Seg 
2009 -  Preto 107 mil 
Km R$42.500,00. 
Tratar com proprie-
tário F.: 99429-7099
Vendo ou t roco 
por carro mais novo 
Corolla 2003, auto-
mático, em bom es-
tado. F: (19) 99324-
7676
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Uno Way - 1.0 - 2012 
/ 2013 cor verde par-
ticular – Completo 
R$23.700,00 Con-
tato Mauricio (11) 
960629892 What-
sApp e (19) 99669-
2481.

Como pedreiro, en-
canador e reformas 
em gerais  (Cons-
trução civi l)  João 
(19)98329-8580
CUIDADORA ofe-
reço me para cuidar 
de idosos, crianças, 
pessoas com neces-
sidades especiais 
etc .  Atendimento 
residencial e hos-
pi talar.  Cursando 
Tec. Enfermagem. 
Possuo experiência 
e referencias. Eve-
lyn 9.8951-0353 / 
9.9980-2723
Lingerie Pague so o 
que vender, lucros 
de 30 a 40%, voce 
monta a propria sa-
cola.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 bás ico ao ao 
acabamento. Aceito 
carro e moto. Fone: 
3318-3573  (Evandro)
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 cui-
dar de crianças. For-
mada em pedagogia. 
Contato. 3834-8345 / 
99411-7179.
Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. 
Bom conhecimento 
Capital e Interior – Fixo 
ou Freelancer F (19) 
99793-4700.

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 
q u a l q u e r  r e p a r o 
em sua residência 
(Hidráulica, elétri-
ca, piso, pintura, te-
lhado, etc...  F: (19) 
99830-0614 / Whats 
98996-4867
Ofereço-me para 
trabalhar como ca-
seiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, di-
vorciado, sem filhos. 
Faço trabalhos de 
jardinagem (corte de 
grama) também. Te-
nho maquina, não 
tenho vícios . Tra-
tar com Denis (11) 
952237579.
Ofereço-me  para 
trabalhar como cui-
dadora de idoso, 
diurno ou noturno, 
em hospitais e resi-
dência. 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 para 
trabalhar como free-
lancer em auxiliar de 
cozinha, balconista de 
padaria ou sorveteria. 
Renata Aparecida. F.: 
3935-7618
Ofereço-me  como 
marido de aluguel. 
Faço consertos gerais 
em residências (hi-
dráulica, elétrica e 
etc.). F: (19) 99830-
0614 c/ Kiko
Ofereço-me  como 
Motorista. Categorias 
A/D. Experiência com 
cargas de pequenos e 
grandes portes. Tel.: 
3936-4053/ 99804-
7578
Precisa-se de domés-
tica 3 vezes na sema-
na para o período 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 / 3835-5215

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 ex-
periência na função. Para trabalhar 
em Limpeza de empresas e con-
domínios. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
CUSTOMIZADOR (A) – Para tra-
balhar em lavanderia Industrial. 
Possuir experiência na área de 
produção. Ensino fundamental. Re-
sidir 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 – Pos-
suir experiência em caldeira a gás 
ou a lenha. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Ensino fundamental. Dis-
ponibilidade de horário.
OPERADOR DE FORNO (CA-
DASTRO) -  Possuir Técnico em 
Mecatrônica, Metalurgia, Auto-
mação 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. 
Disponibilidade de horário.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e 
moni toramento.  Ensino médio 
completo. Conhecimentos em In-
formática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS 
– Possuir experiência como tro-
cador de moldes e preparador de 
máquinas injetora. Ensino médio 
completo. Residir em Indaiatuba, 
Campinas, Hortolândia, Elias Faus-
to ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
SOLDADOR – Possuir experiência 
em Solda MIG e TIG. Residir em 
Indaiatuba.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Pos-
suir Técnico em Plásticos. Experi-
ência 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 elétr ica  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.

ANAL. DE CONTROLE QUALIDADE 
JR (7926): Tec. em quimica ou farmacia. 
Vivência em laboratório de anál. químico/
físico. Conh. em avaliação de amostra  e 
ter vivência em HPLC. Res. em Indaiatuba, 
Salto ou Campinas.
ANAL. FINANCEIRO (7907): Ens. Sup. 
(Adm. e/ou afins). Vivência em auditoria 
administr. Ter disp. p/ viagens e res. na 
região de Indaiatuba ou Salto. 
ASSIST. ADM./ RH (7933): Ens. médio 
compl. ou superior em áreas adm. Vivência 
com rotinas adm. generalista, como rotinas 
de RH, comercial, faturamento, contas a 
pagar e a receber e aduaneira. Residir 
em Indaiatuba. Possuir condução própria. 
AUX. ADM. (7914): Ambos os sexos. Ens. 
médio compl. Vivência em contas a pagar 
e receber, emissão de NF eletrônica e bo-
letos. Conh. em Excel. Res. em Indaiatuba. 
AUX. LIMPEZA (7923): Ens. Fundamental 
Compl. Vivência em limpeza e conserva-
ção de indústrias ou comércio. Possuir 
condução própria. Residir em Indaiatuba. 
COMPRADOR (7913): Ambos os sexos. 
Sup.compl. ou cursando. Vivência na 
função. Conh. em sistema integrado SAP 
(mandatório) Inglês nível intermediário ( 
diferencial). Residir em Indaiatuba ou Salto. 
COORD. COMERCIAL (7911): Sup. com-
pl. em Mkt e/ou afins. Vivência como gestor 
na área comercial (desenvolv. de novos 
cliente e visitas). Residir em Indaiatuba.
COZINHEIRA (7902): Ens. Médio Compl. 
Vivência na função. Residir em Indaiatuba. 
EST. ENG. MECÂNICA/ PROD. (7919): 
Cursando sup. em eng. mec. e/ou de 
produção. Disp p/ trab. em Valinhos no 
setor comercial. Inglês avançado/fluente. 
Possuir condução própria.
FERRAMENTEIRO (7934): Ens. médio 
compl., cursos de ferramentaria. Vivência 
em bancada como manut. de moldes e 
componentes.(PLASTICO) Desenvolver 
ferramentas, efetua constr. de disp. p/ máq. 
de injeção e sopro, preenchimento de rela-
tório ref. a ferramenta. Res. em Indaiatuba.
GERENTE INDUSTRIAL (7931): Forma-
ção Eng. c/ CREA ativo ( Mec. , Elétrica , 
Mecatrônica, Produção ou Automação ). 
Vivência em indústria de equipamentos 
hidráulicos, manuseio de Autocad e Soli-
dworks., coordenação de equipes e PCP.
MEC. MANUT. (7928): Ensino Médio 
Completo ou Téc. em Mecânica e/ou afins. 
Cursos na área de elétrica, NR10. Vivência 
em manutenção de máquinas de Tear do 
setor Têxtil. Res. em Indaiatuba ou Salto. 
MECANICO REFRIGERACAO (7904): 
Técnico cursando ou completo em Mecâni-
ca, Elétrica ou Refrigeração. Vivência com 
manutenção de máquinas de Refrigeração 
Industriais e Sistemas de linhas de gás. 
Residir em Indaiatuba. 
MONTADOR DE MÁQUINAS (7873): 
Ensino médio completo. Vivência em 
montagem de equipamentos industriais 
e estruturas metálicas de acordo com 
desenhos. Trabalhara em campo. Possuir 
disponibilidade para viagens. Residir em 
Valinhos ou região.
OPERADOR EMPILHADEIRA (7927): 
Ensino médio completo. Vivência setor 
logístico. Possuir certificado de op de em-
pilhadeira. 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.

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.

| Mais Expressão

Auxiliar de Limpeza – Desejável experiên-
cia em limpeza. Disponibilidade de horários. 
Auxiliar de Serviços Gerais - Mascu-
l ino. Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços gerais de 
limpeza, jardinagem, pequenos reparos na 
área hidráulica e elétrica, e manutenção 
de piscinas.
Zelador - Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços de portaria, en-
trega de correspondências, medição de gás 
e água, limpeza, jardinagem, piscina e pe-
quenos reparos na área hidráulica e elétrica.
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