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Primeira Divisão do futsal da Aifa estreia amanhã 

Como previsto, Banco do Brasil 
fecha unidade do bairro Cecap 

PONTAPÉ 

FIM

Motociclista de 42 anos morre em acidente

ANGELO GOUVÊA 

JME

A quadra do Sol-Sol, berço do futsal amador de Indaiatuba, foi escolhido para receber a abertura do 17º Campeonato Liga Regional Aifa Nishi Eletrônica 
2017. Quatro confrontos marcam a rodada de estreia amanhã, dia 4

A agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Francisco de Paula Leite, no bairro 
Cecap, encerrou suas atividades na última terça-feira, dia 28 de fevereiro. O BB não informou, 
porém, qual o número de funcionários e clientes a agência de Indaiatuba possuía.

Desde ontem, dia 2, a 
Receita Federal começou a 
receber as declarações do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF 2017), ano-
-base 2016. O Fisco espera 
receber 53.425 declara-
ções em Indaiatuba, até as 
23h59 do dia 28 de abril, 
quando encerra o prazo. A 
multa para quem não fizer 
a declaração ou passar do 
prazo será de, no mínimo, 
R$ 165,74.

No próximo dia 12 (do-
mingo) será realizada em 
Indaiatuba a 6ª edição da 
Mostra de Noivas. O en-
contro será no Hotel Royal 
Palm Tower, das 14h às 22 
horas, com entrada median-
te a doação de um litro de 
leite ou um quilo de açúcar, 
os quais serão doados para 
o Lar de Velhos São Fran-
cisco de Assis. O espaço 
conta com 22 fornecedores, 
de diversos segmentos. 

Seis equipes de Indaia-
tuba vão representar o Mu-
nicípio na disputa do 58º 
Torneio Aberto de Futsal 
Cruzeiro do Futsal, o tra-
dicional Cruzeirão 2017. 
Segundo a Secretaria de 
Esportes e Lazer de Soro-
caba, a competição contará 
com 219 times na categoria 
Principal, 14 no femini-
no,  29 no Veterano, 23 
no Superveterano e 21 no 
Quarentão.

Soltar pipa na rede elé-
t r ica  causou 311 desl i -
gamentos de energia no 
perímetro que compreende 
as cidades de Indaiatuba, 
Salto e Itu. O balanço foi 
divulgado durante a sema-
na pela Companhia Paulis-
ta de Força e Luz (CPFL 
Piratininga).
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Mais de 53 mil 
pessoas devem 
enviar declaração 

6ª Mostra de Noivas 
ocorre dia 12 no 
Royal Palm Tower

Cidade tem seis 
representantes no 
Cruzeirão 2017

Pipas causam 311 
desligamentos em 
Indaiatuba e região  

IRPF 

DESFILE 

FUTSAL

ENERGIA 

Youtuber Whindersson 
Nunes é atração no 

Ciaei no próximo dia 11 

Ele colidiu contra um ônibus do transporte público na tarde de ontem. Pág. 12 

Pág. 16A



02A Mais Expressão

O que falta no 
Carnaval de 
Indaiatuba?

RADARES DIAS - 04 A 10/03

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

“Acho que falta organização no 
carnaval do Parque Ecológico. 
Se tivesse organizado igual da 
praça seria perfeito”
Denise Nascimento, 19 anos, 
estudante

“Eu achei que o carnaval na pra-
ça estava 100%, porém as linhas 
de ônibus poderiam funcionar 
até mais tarde para que os foliões 
curtissem mais o carnaval”
Murilo Corrêa, 22 anos, aju-
dante de caminhoneiro

“Eu gostei muito do carnaval da 
praça, porém do Parque Ecológico 
houve muita confusão por falta de 
policiamento e organização”
Rosângela Sacomani, 46 anos, 
doméstica

“Eu acho que poderia ter mais 
atividades para todas as faixas 
etárias, dessa forma todos po-
dem se divertir” 
Carlos Roberto Machado, 49 
anos, caseiro

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

“Não costumo curtir muito, mas 
acredito que uma melhor organi-
zação faria com que o carnaval 
fosse mais divertido”
Beatriz Freire Silva, 18 anos, 
estudante

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

Ana Regina Caminha Braga (https://anareginablog.wordpress.com/) é escritora, psicopedagoga e 
especialista em educação especial e em gestão escolar.

Chega de bullying! 

opinião

O Projeto de Lei que tramita na Câmara de 
Indaiatuba, sobre a criação da semana de cons-
cientização e combate contra o bullying é mais 
que louvável e já passou da hora do assunto ser 
discutido aonde acontece mais este tipo de ação: 
na escola.

Para muitos parece ser engraçado, mas ser 
chamado de bolinha, tripa seca, tampinha, ou até 
mesmo ser perseguido diariamente por brincadei-
ras ofensivas, pode causar sérios danos a vida de 
um cidadão, um trauma que pode até ser levado 
pelo resto da vida. 

É trabalho das escolas sim combater esses fatos 
que ocorrem diariamente nas salas de aula, mas 
cabe também a sociedade em geral mostrar e en-
sinar para quem comete o bullying, muitas vezes 
meras crianças, que aquilo não é legal, é desres-
peito com o próximo, machuca e fere a honra e a 
dignidade das pessoas. 

O projeto traz uma excelente proposta, de pre-
venção. O trabalho de toda a sociedade e evitar que 
este tipo de atitude afete a vida das pessoas. Sim, por 
mais conscientização e menos sessões de teparia.  
Enfim, espara-se que todos sem excessão possam 
abraçar de vez esta causa em busca de um bem 
comum: o respeito com o próximo! 

A importância de brincar para educação
Você já reparou no seu filho brincando? Em como ele consegue resolver o mais variados tipos de 

situações usando apenas a imaginação? É no ato de brincar que as crianças desenvolvem diversas ca-
pacidades. Quem não lembra, de quando era criança, das brincadeiras que fazia?  Brincar de esconde-
-esconde, alerta, cabra-cega, lenço-atrás e amarelinha. Estas e outras brincadeiras auxiliam as crianças 
na descoberta de si e do mundo.

Ao longo do tempo e com os avanços tecnológicos, brinquedos e brincadeiras foram mudando, mas o 
prazer da criança em brincar é o mesmo. E é de extrema importância que nós, educadores, levemos a sério 
tal ato, não só para um melhor processo de aprendizagem das crianças, como também para sua evolução 
como ser humano. Nosso papel é orientar esse processo, com projetos que ajudem no desenvolvimento 
e nas habilidades específicas de cada faixa etária. 

A brincadeira não é o objeto em si, mas um conjunto de estratégias e habilidades que possibilitam 
as crianças experiências que revelam o mundo e as desenvolvem para o futuro. Enquanto brincam elas 
exercem determinadas funções sociais, pois, no interior de uma brincadeira ela acaba distinguindo vários 
tipos de reação grupal estimando as consequências agradáveis ou desagradáveis que eles acarretam.

O ato de brincar tem um papel fundamental para o desenvolvimento biopsicossocial da criança. É 
nesse momento que ela se desenvolve, explora característica de personalidade, fantasias, medos, desejos, 
criatividade e elabora o mundo exterior a partir de seu campo de visão. A criança precisa experimentar, 
ousar, tentar, conviver com as mais diversas situações. Brincar com outras crianças, com adultos, com 
objetos, com o meio. A brincadeira individual também é algo importante, mas brincando com o outro, 
essa criança desenvolve seu convívio social. 

As crianças necessitam de brinquedos e brincadeiras que favoreçam seu desen-
volvimento, suas habilidades motoras, coordenação grossa e fina, estruturação espaço 
temporal e lateralidade. Nossos pequenos estão em uma fase de descoberta, a brinca-
deira caracteriza vínculo importante com o seu meio social, seus familiares e amigos, 
e é desse convívio com o outro, que a criança começa a formar sua ideia de mundo. 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

4 SAB 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
4 SAB 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
5 DOM.   NÃO OPERA
6 SEG. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
6 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
6 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
6 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
6 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
6 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
7 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
7 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
7 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
7 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
7 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
7 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
8 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
8 QUAR. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
8 QUAR. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
8 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
8 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
8 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
9 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
9 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
9 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
9 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
9 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
9 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
10 SEX. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
10 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
10 SEX. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
10 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
10 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
10 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

VOCÊ É DONO DE SEU NARIZ
Ouço muitos suspiros, as pessoas afirmando que se tivessem mais dinheiro seriam felizes. Vejo pes-

soas com muito dinheiro com muito medo de perder o que conquistou, com medo de sair na rua, com 
medo de sequestro. Vejo casais brigando por cada besteira, ciúmes, paranoias, desgaste de relações, filhos 
abandonados, incompreensão. Gente empregada reclamando do chefe, do salário, do lugar, da cadeira, dos 
amigos da mesa ao lado. Desempregados que se tivessem um emprego seriam felizes. E o tempo passando, 
escorrendo como areia fina pelos dedos. As oportunidades passam na nossa vida e nem damos bola. Afinal, 
estamos ocupados demais em atender a esse ou aquele pedido dos outros, estamos nervosos na reclamação, 
na angústia, na incompreensão dos outros. Continuamos colocando sonhos malucos em nossa cabeça 
sem avisar as partes interessadas. Não percebem que a felicidade esta dentro de nós. Uma senhora (minha 
mãe) fazia feira há mais de vinte anos pensando nas coisas fresquinhas que iria levar para o marido, para 
o filhos, para o caçulinha. Um dia ela foi surpreendida pela pergunta do feirante: - E para a senhora, o que 
vai levar? Ela foi até em casa pensando nos pasteis que há muitos anos não comprava, apesar de adorar, ela 
nunca comprava o danado do pastel, pois ninguém em sua casa gostava. Nesse dia ela chegou em casa e 
voltou correndo para a feira e comprou alguns pasteis quentinhos,  como se fosse para uma rainha comeu 
com mais gosto ainda, sentindo-se a própria rainha. Quantas coisas boas deixamos para trás em nome da 
satisfação dos outros. Mas, e você? Infelizmente, tenho andado pelas ruas e continuo vendo as pessoas de 
olhar baixo, olhos cansados, semblante pesado, parece que as pessoas estão esperando algo acontecer para 
serem felizes. Se tivessem alguém para amar seriam felizes. Somos donos do nosso nariz, que se nos damos 
mal em alguma experiência, temos que nos levantar, tirar o aprendizado da experiência e tocar o barco. A 
nossa vida é um barquinho, sua vontade são os remos, os desafios são os rios turbulentos. Para avançar seu 
barquinho e alcançar um porto seguro, é preciso gostar de seu barquinho, fazer a manutenção, cuidar dele 
com carinho. Por isso, cuide primeiro do seu barquinho (sua vida), quando ele estiver firme, bonito, bem 
estruturado e preparado para vencer os rios, as correntezas, você poderá rebocar todos os que estiverem 

"perdidos pelo caminho". Seja uma pessoa diferente, mas melhor do que você já é. 
Treinamentos da Signa1 dias 17-8- e 19-03-2017 - 
www.signatreinamentos.com.br 019-38757898

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enquanto isso, cabe ao Brasileiro se informar e verificar quanto tempo 
falta para poder requerer o benefício e para tanto, cabe ir até o INSS pedir 
o extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) e calcular 
quanto tempo de contribuição já possui e quanto falta para o benefício que 
está em vigência hoje. 
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PL que cria campanha contra o 
bullying é aprovado em 1ª votação  
Proposta é que o tema seja debatido nas escolas na primeira semana de abril  

ROSE PARRA – ACS/CMI   

Projeto de autoria do vereador e presidente da Câmara, Hélio 
Ribeiro, foi aprovado durante a 2ª Sessão Ordinária 

Banco do Brasil fecha 
agência do Cecap

FECHAMENTO

Os vereadores apro-
varam na tarde de 
quarta-feira, dia 1º, 

durante a 2ª Sessão Ordinária 
da Câmara, um Projeto de Lei 
que cria a semana de conscien-
tização, prevenção e combate 
ao bullying nas escolas muni-
cipais de Indaiatuba. O PL de 
autoria do presidente da Câ-
mara, Hélio Ribeiro (PSB), foi 
aprovado em primeira votação 
por unanimidade. 

De acordo com o texto do 
PL, as atividades aconteceriam 
na primeira semana do mês de 
abril, com objetivo de orientar 
sobre os efeitos e danos causa-
dos pela prática da violência 
física e psicológica. 

Na ocasião, se propõe que 
se faça palestras, seminários, 
afixação de cartazes e folders ex-
plicativos e trabalhos escolares. 

Além de alunos e professo-
res, o projeto propõe ainda que 
participem da semana diversos 
segmentos da sociedade, bem 
como órgãos não-governa-
mentais, por meio de parcerias 
com entidades privadas. 

O autor do PL salienta ain-
da a necessidade de aprovação 
da Lei, por ser um problema 

que tem preocupado muito 
pais, professores, alunos, entre 
crianças e adolescentes, os 
quais já foram ou são vítimas 
em potencial. 

Durante a votação do PL, 

o presidente da Câmara lem-
brou que já existe um projeto 
de lei semelhante, aprovado 
e sancionado em 2010, que 
previa que ações constassem 
no projeto pedagógico das es-

colas. “Infelizmente não con-
seguimos acompanhar essas 
ações, o que será mais viável 
se for criado uma semana”, 
diz. “Sabemos que os casos de 
bullying acontecem muito nas 
escolas. É algo muito sério, 
um trauma que a criança pode 
levar pelo resto da sua vida.”

Projetos 
Outros sete projetos tam-

bém foram aprovados em 
primeira votação na última 
segunda-feira. 

Destaque para o PL nº 
007/2017, do vereador Ed-
valdo Bertipaglia (PSB), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade 
de divulgação do canal de aten-
dimento da Guarda Civil nos 
ônibus do transporte coletivo. 

Outro projeto, nº 009/2017 
do Executivo, dá nova reda-
ção aos dispositivos a Lei nº 
4.135, de abril de 2002, que 
institui o Conselho Municipal 
da Juventude. 

Já o PL nº 0012/2017, tam-
bém do Executivo, autoriza 
a premiação em dinheiro aos 
vencedores dos concursos 
promovidos pela Secretaria 
Municipal de Cultura.

A próxima Sessão acontece 
na segunda-feira, dia6, a partir 
das 18 horas  

A agência do Banco do 
Brasil, localizada na Ave-
nida Francisco de Paula 
Leite ,  no bairro Cecap, 
encerrou suas atividades 
na última terça-feira, dia 
28 de fevereiro. O BB não 
informou, porém, qual o 
número de funcionários e 
clientes a agência de In-
daiatuba possuía. 

Em nota  o  Banco do 
Brasi l  informou que as 
mudanças estão sendo am-
plamente comunicadas aos 
clientes em canais diver-
sificados, como o hotsite 
www.bb.com.br/novoaten-
dimento, SMS, aplicativo 
para celular, terminais de 
autoatendimento, além de 
correspondência e cartazes 
nas agências. Além disso, 
o Banco também disponi-
biliza telefones exclusi-
vos sobre a mudança da 
agência. Os números são 
4003-5282 ou 0800 729 
5282 para pessoas físicas 
e 4003-5281 ou 0800 729 
5281 para  empresas .  A 
Central funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
22 horas.

De acordo com o BB a 
mudança de agência é au-
tomática, de forma que os 
clientes não precisam fazer 
qua lquer  p roced imento 
adicional e podem manter 
seus cartões e senhas para 
transações na nova agên-

cia, mesmo que haja alte-
ração no número da conta. 

Ainda em nota o Banco 
do Brasil revê permanen-
temente sua rede de pontos 
de atendimento para buscar 
eficiência operacional e 
adequar os canais de aten-
dimento às demandas de 
seus clientes. 

O banco ainda busca 
ampl iar  o  inves t imento 
no atendimento digi ta l , 
retomar índices de renta-
bilidade compatíveis com 
os do mercado e garantir 
a sustentabilidade dos ne-
gócios. 

Sob re  o  f echamen to 
da agência do Cecap,  o 
BB informa que o redi-
mensionamento analisou a 
proximidade de agências, 
o sombreamento entre de-
pendências  e  pontos de 
atendimento e o compor-
tamento dos clientes em 
cada praça.

O BB ressalta que ne-
nhum município onde o 
Banco esteja presente fi-
cará desassistido, ou seja, 
todas as cidades que pos-
suem uma agência física 
p e r m a n e c e r ã o  c o m  u m 
ponto de atendimento do 
BB. Além disso, os funcio-
nários estão sendo recolo-
cados para outras agências, 
preferencia lmente  mais 
próximas daquela em que 
trabalhavam.
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DENISE KATAHIRA
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Mais de 53 mil pessoas devem declarar 
Imposto de Renda em Indaiatuba
Em 2016, segundo a Receita Federal, foram entregues 52.591 declarações no prazo 

SESCON CAMPINAS 

Declare Certo acontece dia 25 
de março, em Indaiatuba

O Sescon Campinas realiza 
no próximo dia 25 (sábado), 
a 6ª edição do Declare Certo, 
evento que visa esclarecer as 
dúvidas da população sobre o 
preenchimento da declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física 
(IRFP 2017), ano base 2017.

O Declare certo será rea-
lizado na Praça Prudente de 
Morais, das 8h às 13 horas, 
com apoio da Receita Federal 
de Campinas, instituições de 
ensino, entidades, escritórios 
contábeis e Prefeitura. A parti-
cipação é gratuita. 

Esta realização faz parte do 
projeto Sescon Mais, que visa 
levar informação, educação, 
ações sociais e eventos do Ses-
con Campinas para as cidades 
de sua base. Estas contam com 
coordenadores locais e estão 
agrupadas em oito regiões.

Em 2017, o presidente do 
Sescon Campinas planeja um 
evento ainda maior. “Estamos 
em nossa 6ª edição em Cam-
pinas e no segundo ano nas 
cidades da nossa região, sendo 
a primeira vez em Valinhos. 
Neste ano ampliamos a nossa 
parceria com a Receita Fede-
ral, instituições de ensino e 
algumas prefeituras da região. 
Além disso, a ideia é tornar o 
evento cada vez mais atrativo, 
oferecendo em algumas ci-
dades junto ao Declare Certo 
outros serviços à população, 

como ações na área da saúde, 
por exemplo, e até brinquedos 
com monitores voltados as 
crianças,” explica.

Na última edição do even-
to em 2016, o Declare Certo 
esclareceu gratuitamente as 
dúvidas sobre o preenchimen-
to da Declaração de Imposto 
de Renda de cerca de 475 
pessoas, em sete cidades da 
região de Campinas. Entre as 
principais dúvidas relatadas 
estavam a obrigatoriedade de 
declarar, declaração em con-
junto, rendimentos, declaração 
de bens, deduções, pensão, fi-
nanciamentos, rendimentos de 
aluguéis, declaração de imóveis 
e despesas médicas.

Assim como em 2016, Re-
ceita Federal de Campinas es-
tará presente mais uma vez no 
Declare Certo em Campinas, e 
nesta edição estenderá seus ser-
viços também para Indaiatuba.

Os serviços oferecidos gra-
tuitamente à população pela 
Receita incluirão: o forneci-
mento do número do recibo 
de entrega das últimas De-
clarações do IRPF; cópias 
de declarações; inscrição no 
Cadastro Pessoa Física (CPF) 
para dependentes de declaran-
tes do IR, com idades entre 12 
e 18 anos; e orientações sobre 
a destinação do IR para os 
Fundos Municipais da Criança 
e do Adolescente.

Desde ontem, dia 2, a 
Receita Federal co-
meçou a receber as 

declarações do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF 
2017), ano-base 2016. O Fisco 
espera receber 53.425 decla-
rações em Indaiatuba, até as 
23h59 do dia 28 de abril, quan-
do encerra o prazo. A multa 
para quem não fizer a declara-
ção ou passar do prazo será de, 
no mínimo, R$ 165,74. O valor 
máximo correspondente a 20% 
do imposto devido.

Devem enviar a declaração 
contribuintes que teve rendi-
mento tributáveis superiores a 
R$ 28.559,70 no ano passado. 

De acordo com a Receita 
Federal, em 2016, 52.591 
contribuintes de Indaiatuba 
declararam Imposto de Renda 
até a data limite, e 3.170 de-
clarações foram enviadas após 
o prazo, entre maio de 2016 a 
fevereiro de 2017. Os números 
incluem documentos originais 
e retificadores.

Ainda segundo a Receita 
Federal, não é possível pas-
sar dados de malha fina por 
cidade, mas o órgão informa 
que Indaiatuba faz parte da 
jurisdição de Campinas e que 
ainda estavam retidas em ma-
lha, até 19 de fevereiro, 15.589 
declarações. 

A entrega da declaração 
do IR pode ser feita pela in-
ternet, através do programa de 
transmissão da Receita Fede-
ral (Receitanet), online (com 

certificado digital), no site do 
Fisco ou por meio do serviço 
“Fazer Declaração”, disponí-
vel para tablets e smartphones. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o presidente do 
Sescon Campinas, Edison Fer-
reira Rodrigues, destaca a im-
portância do contribuintes se 
organizarem ao longo do ano. 
“Uma das principais dificul-
dades é que as pessoas deixam 
para separar os documentos em 
cima da hora. É importante que 
os contribuintes se organizem 
durante o ano, separando os 
documentos necessários, pois 
dessa forma facilita e também 
deixa de correr o risco de 
não encontrar ou esquecer de 

declarar algum documento 
importante”, orienta.

De acordo com a Receita 
Federal, devem declarar os 
contribuintes que receberam 
rendimentos isentos, não tri-
butáveis ou tributados exclu-
sivamente na fonte, cuja soma 
tenha sido superior a R$ 40 mil 
no ano passado.

Também devem prestar 
contas quem obteve, em qual-
quer mês de 2016, ganho ca-
pital na alienação de bens ou 
direitos, sujeito a incidência 
do imposto, ou realizou ope-
rações em bolsa de valores, 
de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas. 

A declaração deve ser en-

viada ainda por quem teve, 
também 2016, receita bruta em 
valor superior a R$ 142.798,50 
em atividade rural; e pessoas 
que teve, até 31 de dezembro, 
a posse ou propriedade de bens 
ou direitos, inclusive terra nua, 
de valor total superior a R$ 
300 mil.

Deve ainda prestar contas 
ao Leão quem passou à condi-
ção de residente no Brasil em 
qualquer mês e nessa condição 
encontra-se em 31 de dezem-
bro de 2016. Além disso, os 
contribuintes terão que infor-
mar o CPF das pessoas listadas 
como dependentes e que tenha 
12 anos ou mais. Até o ano 
passado, a exigência era para 
dependentes acima de 14 anos. 
Bens e direitos no Brasil ou no 
exterior, assim como dívidas, 
também devem constar na 
declaração.

 
Restituição

As restituições começarão 
a ser pagas em 16 de junho e 
seguem até 15 de dezembro, 
para os contribuintes cujas 
declarações não caíram em 
malha fina. Segundo a Receita 
Federal, terão prioridade no 
recebimento contribuintes com 
idade igual ou superior a 60 
anos, portadores de deficiência 
física e mental, e portadores de 
doença grave.

A restituição deverá ser 
paga em sete lotes com início 
no dia 16 de junho, 17 de julho, 
15 de agosto, 15 de setembro, 
16 de outubro, 16 de novembro 
e 15 de dezembro. 

Orientação profissional gratuita acontece no próximo dia 25, 
na Praça Prudente de Moraes em Indaiatuba
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Fiec capacita alunos para o 
mercado de trabalho
Com o Médiotec, alunos fazem o Ensino Médio e curso técnico simultaneamente 

O estudante Lucas Silvestre Salatine e mais três estudantes da 
Fiec na montadora Land Rover, na Inglaterra

A Fundação Indaiatu-
bana de Educação e 
Cultura (Fiec), que 

tem como objetivo promover 
educação e cultura para os es-
tudantes locais, através de en-
sino técnico profissionalizante 
100% gratuito, tem sido base e 
apoio fundamental para alunos 
que procuram uma qualifica-
ção profissional para atender 
as demandas do mercado de 
trabalho. 

Como é o caso do estudante 
Lucas Silvestre Salatine, de 17 
anos, que irá concluir o curso 
de Mecatrônica em abril deste 
ano. “A Fiec me ajudou muito 
através do aprendizado que 
adquiri nesse um ano e seis 
meses de curso, tanto para o 
início da minha carreira quanto 
para a realização de um projeto 
internacional na qual fui esco-
lhido para participar”, revela. 

O projeto a qual Salatine 
se refere é o 4x4 In Scholl 
Technology Challenge, da 
montadora Land Rover, na 
Inglaterra, onde o estudante 
ganhou certificado e uma me-
dalha pela participação, além 
da Fiec que recebeu um troféu 
pelo desempenho do aluno. 

Na ocasião, Salatine e mais 
três alunos tinham o desafio de 
desenvolver um veículo 4x4 
de escala 1/18 rádio controle 
(carrinho de controle remoto) 
com inovações tecnológicas e 
sustentáveis. “O mais impor-
tante não era só o carrinho, mas 
sim as inovações que poderiam 

ser aplicadas em modelos re-
ais. Tivemos que desenvolver 
toda uma mídia visual, por-
tfolio, stand, uniforme, nome, 
inspiração, entre outros (tudo 
em inglês), para apresentar 
para engenheiros e executivos 
da Land Rover em Coventry/
UK”, explica.

A estudante Beatriz de 
Carvalho Amaral, 19 anos, 
que cursou o curso técnico 
Tecnologia da Informação 
(TI) também foi uma das 
alunas que se destacaram em 
dois projetos internacionais, 
junto a Fiec. Em sua experi-
ência, ela participou do plano 
IRH2015 da Associação de 
Robótica do Japão, na qual foi 
desenvolvido um robô na área 
da saúde, especificamente, na 
pediatria. No projeto, Beatriz 
e sua equipe foram certifica-
das como os melhores estudos 
desenvolvidos. 

No projeto 4x4 in Schools 
da Land Rover, que aconteceu 
na Inglaterra, foi desenvol-
vido um controle remoto off 
road, que fosse capaz de cum-
prir uma pista de obstáculos e 
se enquadrasse nas exigências 
dos organizadores. “Participei 
da equipe pioneira”, revela 
a estudante. “Participar dos 
projetos ajudou ainda mais, 
pois precisei desenvolver um 
trabalho em um terceiro perí-
odo, fora o que aprendi sobre 
falar em público, desenvolver 
pesquisas e trabalho em equi-
pe”, salienta.

Para Beatriz, a Fiec fa-
cilitou o acesso ao mercado 
de trabalho. “Sabemos que o 

curso técnico faz a diferença 
no currículo. Acredito tam-
bém que o curso me ajudou a 
desenvolver responsabilidade 
e a descobrir qual profissão 
seguir na vida”, conta. 

Médiotec
No último dia 20 de feve-

reiro, o ministro da Educa-
ção, Mendonça Filho, esteve 
na Fiec de Indaiatuba para 
acompanhar a primeira aula 
dos cursos da Médiotec na 
Fiec. Na ocasião 160 alunos 
começaram a estudar nos téc-
nicos de Cozinha, Logística 
e Design de Interiores. Os 
cursos variam de dois a três 
semestres de duração.

Para poder cursar os cursos 
da Médiotec, os estudantes 
deveriam estar matriculados e 
cursando a partir do segundo 
ano do Ensino Médio.

A estudante Thais Pontes 
Cardoso, 18 anos, foi à pri-
meira aluna a se matricular na 
Médiotec, da Fiec, no curso 
de Design de Interiores. “A 
minha vontade é tão grande de 
estudar na Fundação que ma-
druguei na fila. Fui a primeira 
da fila, pois cheguei no dia 8 
de fevereiro, às 19h40, sendo 
que a matricula aconteceria 
somente no dia 9”, conta.

E tanto esforço não foi 
por pouco. Thais acredita 
que a Fiec fará uma grande 
diferença em sua vida pro-
fissional. “Acredito na Fiec 
e sei que ela me dará suporte 
para entrar no mercado de 
trabalho”, salienta. 

Além dos quatro cursos 
que iniciaram em fevereiro, 
a Fiec oferecerá, a partir 
de agosto e também pelo 
médiotec, vagas para outros 
16 cursos. São eles: Análi-
ses Clínicas; Enfermagem; 
Farmácia; Imobilizações 
Ortopédicas; Nutrição; Se-
gurança do Trabalho; Eletro-
eletrônica; Mecânica; Meca-
trônica; Química; Adminis-
tração; Logística; Cozinha; 
Informática SI; Informática 
NET e Edificações.

Ao todo, este ano, o Mé-
diotec disponibilizará 1.120 
vagas para os cursos técnicos 
e serão formadas 28 turmas no 
total. Para atender a demanda, 
também a partir do segundo 
semestre será contratados 
100 novos professores após 
processo seletivo.

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da Fiec, 16 
mil jovens já se formaram nos 
cursos e 75% conseguiram 
emprego através dos mesmos. 
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Alunos do Colégio Montreal 
contam com orientação 
profissional com psicólogo
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Colégio Objetivo oferece aos alunos múltiplas ferramentas para que eles desenvolvam a escrita e consigam bons resultados nos vestibulares

Foco desse trabalho é preparar o aluno para que ele 
compreenda e construa a própria carreira

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

cidade Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Objetivo oferece métodos 
para desenvolver a escrita
Redação tem peso importante nos principais vestibulares e no Enem 

A redação tem um peso 
importante nos vesti-
bulares e no Enem e 

pode ser o fator decisivo para a 
aprovação do aluno nas princi-
pais universidades do país. 

O Colégio Objetivo Indaia-
tuba sabe da importância da 
redação nos processos seletivos 
e, por isso, oferece aos alunos 
múltiplas ferramentas para que 
eles desenvolvam a escrita, tanto 
em aulas de Laboratório de Re-
dação semanais, para os alunos 
das 3ªs séries do Ensino Médio 
e do Curso Pré-Vestibular, 
como nos plantões da área de 
Linguagens. “Oferecemos aos 
alunos ferramentas que permi-
tem a percepção e correção de 

problemas textuais,  o desen-
volvimento crítico de temas 
relevantes em nosso cotidiano, o 
conhecimento de características 
de diferentes gêneros textuais e o 
domínio de recursos linguísticos 
e coesivos”, conta a professora 
de Redação, Vanessa Alves. 

A professora explica que, 
durante as aulas de Laborató-
rio de Redação, ocorre amplo 
debate sobre o tema proposto 
, explicação teórica do gênero 
textual cobrado pela proposta 
apresentada e produção da reda-
ção com assessoria do professor 
e de mais um assistente. “Ao fim 
dos laboratórios, as redações são 
encaminhadas a nossos corre-
tores, com ampla experiência e 
devidamente treinados por nossa 
equipe. Quando as redações 
retornam corrigidas aos alunos, 

estes procuram os plantões 
semanais para sanar dúvidas e, 
posteriormente, reescrever seus 
textos a fim de corrigir os pro-
blemas apontados e aprimorar as 
qualidades desejadas”, explica 
Vanessa.

Além de tudo isso, os alunos 
contam com vários simulados  
que os preparam para lidar com 
diferentes  modelos de prova de 
redação e também com o con-
trole do tempo, que é um fator 
muito importante para a apro-
vação. “Ao longo dos últimos 
anos, todas essas ferramentas 
têm garantido a melhoria da 
qualidade dos textos de nos-
sos alunos e isso fica evidente 
quando recebemos notícias de 
alunos com desempenhos acima 
da média na redação, tanto no 
Enem, quanto nos vestibulares 

de renomadas universidades 
como USP, Unicamp e Unesp”, 
comenta a professora.

Foi exatamente isso que 
aconteceu com a aluna Jéssica 
Alessandra Iamamoto, apro-
vada em Ciências Biológicas 
na USP e na Ufscar. Jéssica 
obteve a nota 960 na redação 
do Enem deste ano. “As aulas 
de laboratório de redação me 
ajudaram muito, porque são 
muito fortes. Eu frequentei os 
plantões também, sempre fazia 
redações para as professoras 
corrigirem e então reescrevia 
o texto para deixá-lo melhor. 
Vendo os resultados, vejo que 
valeu a pena todo o esforço de 
escrever e reescrever minhas 
redações e de frequentar as au-
las. Com certeza valeu muito!”, 
comemora a aluna.

Escolher a carreira profis-
sional ainda no Ensino Médio 
é um dos maiores desafios 
enfrentados pelos jovens nesse 
período da vida. Para auxiliá-los 
nessa tarefa, o Colégio Montreal 
oferece Orientação Profissional 
com suporte de um psicólogo.

O projeto de Orientação 
Profissional tem como público 
principal os alunos da 3ª série 
do Ensino Médio, mas abrange 
também os alunos das 1ªs e 2ªs 
séries. O objetivo desse trabalho 
é preparar o aluno para que ele 
compreenda e construa a própria 
carreira, uma vez que é nesse 
momento que surgem muitas 
dúvidas e incertezas. E é nesse 
momento que se faz necessária a 
atuação do psicólogo, ajudando-
-os na significação deste impor-
tante momento.

Durante todo o ano, há en-
contros semanais com o profis-
sional. “Durante os encontros 
com os alunos são feitas dinâ-
micas de grupo e orientação 

individual com aplicação de 
testes psicológicos de persona-
lidade e orientação profissional 
com o intuito de promover o 
autoconhecimento”, explica o 
psicólogo e professor de Anto-
nio Lucas Cavalcante da Silva. 

O professor conta que o 
aluno recebe orientações sobre 
as profissões e o mercado de 
trabalho, as universidades e os 
vestibulares, áreas de pesquisa, 
tipos de processos seletivos e 
ainda é auxiliado a elaborar um 
roteiro de estudos. 

“Através da orientação 
psicológica assertiva, o aluno 
pode se permitir descobrir os 
vários campos de atuação no 
mercado de trabalho, a fim de 
estabelecer livremente qual 
área tem mais ligação com 
sua personalidade, potencia-
lidades, limitações, sonhos ou 
projetos possibilitando, assim, 
uma formação saudável neste 
período tão delicado da forma-
ção dos jovens”, conclui.
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Município consegue 
baixar maioria dos 
índices criminais

cidade

Dados são divulgados mensalmente pela Secretaria da Segurança Pública do Estado 

DIVULGAÇÃO

Indaiatuba conseguiu 
baixar a maioria dos 
índices criminais no 

ano passado, quando com-
parados com números de 
2015. Com base em dados 
mensais divulgados pela 
Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) do Estado de 
São Paulo, a cidade só não 
reduziu os casos de estupro, 
roubo de veículo e roubo 
de carga. 

Por outro lado, o Municí-
pio conseguiu reduzir outros 
11 índices na comparação 
dos últimos dois anos. 

Um dos crimes com re-
dução mais significativa 
foi lesão corporal culposa 
– outras. Foram 145 regis-
trados na cidade em 2015 
contra 53 no ano passado, 
uma redução de 63,5%. 

Indaiatuba também con-
seguiu baixar os casos de 
tenta t iva  de homicídio . 
Dos 27 casos registrados 
no ano retrasado, no ano 
passado a cidade conseguiu 
reduzir para 11, diferença 
de 59,3%. Foram ainda 7 
homicídios em 2015 contra 
5 no ano passado. 

Já as mortes no trânsito 
tiveram uma redução de 
30%, saindo de 20 ocorrên-
cias em 2015 para 14 no ano 
passado. 

Ainda no trânsito, os 
acidentes também tiveram 
queda significativa. En-
quanto que em 2015 foram 
495 registros, no ano pas-
sado foram 332. 

Luta
Apenas três tipos de crimes 

não foram reduzidos na com-
paração dos últimos dois anos. 

Um deles é o estupro, in-
cluído de vulnerável. Foram 
50 casos no ano retrasado 

contra 58 em 2016. 
Outro crime com difi-

culdade em ser combatido 
foram os roubos de veículo. 
Dos 100 casos registrados 
em 2015, houve um aumento 
de mais 107 no ano passado. 

Para completar, os rou-
bos de carga também tive-
ram aumento. Três foram 
registrados em 2015, mas no 
ano passado subiu para sete 
casos. (Confira o registros 
no box)

Crimes       2016  2015 
Homicídio doloso      5  7
Homicídio culposo por acidente de trânsito  14  20
Tentativa de homicídio      11  27
Lesão corporal dolosa     703  621
Lesão corporal culposa por acidente de trânsito  332  495
Lesão corporal culposa – outras    53  145
Latrocínio       0  2
Estupro (inclui estupro de vulnerável)    58  50
Roubos – Outros (inclui contra bancos e cargas)  627  698
Roubo de veículo     107  100
Roubo a banco      0  0
Roubo de carga      7  3
Furto – outros       1.743  1827
Furto de veículo     222   302

Fonte: Secretaria de Segurança Pública (SSP)

Primeiro mês deste ano é mais ‘violento’, segundo a Secretaria 
J a n e i r o  d e  2 0 1 7  f o i 

mais violento quando com-
parado com o mesmo mês 
no ano passado, segundo 
d a d o s  d i v u l g a d o s  p e l a 
Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) do Estado 
de São Paulo. 

Das  oco r rênc ia s  que 
tiveram registros, foi con-
tabilizada uma morte do 
trânsito no período este ano 

contra nenhuma em 2016. 
Houve também aumento 

nos casos de lesão corporal 
dolosa, com 30 casos no 
passado e 84 em janeiro 
deste ano. 

Nas ocorrências de lesão 
corporal culposa por aci-
dente de trânsito este ano 
teve um caso a mais que 
2016, com 21 registros. 

Foram contabil izados 

também 15 casos de lesão 
corporal culposa  - outras 
em 2017 e nenhuma no ano 
passado.

As ocorrências de estu-
pro cresceram de 1 para 5 
casos em janeiro deste ano. 

Outro aumento foi no 
crime de furto – outros, 
com 119 casos registrados 
em janeiro de 2016 contra 
157 este ano. Os furtos con-

tra veículos também cres-
ceu, sendo 25 no começo 
do ano passado contra 27 
em janeiro deste ano. 

Redução 
Apenas três crimes tive-

ram redução: roubo de ve-
ículo, de 14 para 9 casos; 
tentativa de homicídio, de 
2 para 1; e roubos – outros, 
de 44 para 37 ocorrências. 

Indaiatuba 
conseguiu baixar 11 
índices criminais no 
ano passado
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Atividades sobre o Carnaval 
são aplicadas no Colégio Meta

Pipas causam 311 quedas 
de energia na região 
Dados divulgados pela CPFL ocorreram em Indaiatuba, Salto e Itu

cidade

ARQUIVO – JME 

DIVULGAÇÃO

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Soltar pipa na rede elé-
trica causou 311 desli-
gamentos de energia no 

perímetro que compreende as 
cidades de Indaiatuba, Salto e 
Itu. O balanço foi divulgado 
durante a semana pela Com-
panhia Paulista de Força e Luz 
(CPFL Piratininga). 

De acordo ainda com a 
empresa, responsável pelo 
fornecimento de energia em 
27 municípios do interior do 
Estado de São Paulo e Baixada 
Santista, entre o final do ano 
passado e janeiro deste ano, pe-
ríodo de férias escolares, foram 
registradas 101 interrupções.

Em todos os municípios 
atendidos pela CPFL, foram 
registrados 2.714 desligamen-
tos pela utilização das pipas 
próximas à rede elétrica, em 
2016, com uma média de 109 
clientes afetados por ocorrência. 
Somente nas férias de dezembro 
de 2016 a janeiro de 2017, foram 
registrados 749 desligamentos, 
com uma média de 87 clientes 
afetados por ocorrência.

Na região de Sorocaba, foram 
registrados 852 de desligamentos 
em 2016 e 270 durante as férias 
do final de ano e início de 2017 
(contabilizados os casos de ja-

No Colégio Meta, durante 
todo o ano letivo, são desen-
volvidos diversos projetos que 
integram o trabalho pedagógico 
dentro e fora da sala de aula. 

Entre eles, o colégio atua 
no resgate às datas comemo-
rativas, quando são planeja-
das atividades que agregam o 
aprendizado e a socialização. 

Sendo o Carnaval uma data 
contribuinte para a formação 
da cultura brasileira e símbolo 
de identidade nacional, a equi-
pe de Direção e Coordenação 
do Colégio Meta, juntamente 
com seus professores, propor-
cionou aos alunos da Educação 
Infantil e Fundamental 1, uma 
semana dinâmica e envolvente, 
sendo convidados a “mergu-
lhar” no tema Carnaval.

Na ocasião, os alunos “viaja-
ram” por cada Região Brasileira 
e conheceram as peculiaridades 
de cada festa, como o Frevo, os 
Bonecos Gigantes de Olinda, o 
Carnaval em São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Bahia, Amazonas e outros.

Durante a semana, os alunos 

confeccionaram com sucata, 
instrumentos musicais, cartazes e 
adereços para decoração do salão 
em que ocorreu o baile, incenti-
vando também a reciclagem.

O aguardado baile de Car-
naval do Colégio Meta acon-
teceu na sexta-feira, dia 24 de 
fevereiro, sendo mais vez um 
grande sucesso!

Foi um momento de grande 
diversão e aprendizagem para 
nossos pequenos, sem contar a 
alegria estampada no rostinho 
de cada um dos alunos. Tal 
alegria é reflexo de estudar no 
Colégio Meta, que valoriza e 
incentiva o envolvimento de 
alunos e familiares em suas 
atividades diárias.

Para conhecer mais sobre 
os projetos desenvolvidos pelos 
profissionais do Colégio, acesse 
o portal www.colegiometa.com 
ou faça uma visita. A Unidade 
1 está situada na Rua Hermínio 
Steffen, 96, no Jardim Regina; 
e a 2 na Avenida Coronel An-
tônio Estanislau do Amaral, 
1.541 Itaici.

Alunos 
puderam 
conhecer um 
pouco mais 
sobre a cultura 
do Carnaval 
nos estados 
brasileiros  

Acidentes com pipa causaram 311 desligamentos na rede elétrica em Indaiatuba, Salto e Itu 

neiro). Na região de Jundiaí, 
ocorreram 356 de desligamentos 
em 2016 e 93 durante as férias do 
final de ano e início de 2017 (con-
tabilizados os casos de janeiro). 

A CPFL Piratininga orienta 
para que pais e responsáveis 
acompanhem e instruam crian-
ças e adolescentes ao utilizarem 
o brinquedo. “É preciso ter cui-
dado com as crianças e adoles-
centes quando estão brincando. 
Manusear a pipa em locais onde 
existem redes elétricas aéreas 
gera risco de choque. Por esse 

motivo, é importante que pais 
e responsáveis estejam sempre 
atentos ao material utilizado 
na confecção – cerol e tipo de 
papel”, alerta o gerente regional 
da CPFL Piratininga, Edson 
Amaral Junior.  

Cuidados
Acidentes elétricos causados 

pelas pipas geram preocupação 
pois, além de deixar muitos 
clientes sem energia, colocam 
a vida dos envolvidos em risco. 

Segundo a CPFL, os aci-

dentes poderiam ser evitados 
se a população adotasse alguns 
cuidados, como escolher um 
local longe da fiação elétrica – 
campos abertos e parques com 
áreas planas –, longe do entorno 
de rodovias ou das avenidas de 
intenso movimento.

Em caso de falta de energia, 
rompimento de cabos por linhas 
de cerol ou curto circuitos cau-
sados por pipas, a população 
deve acionar imediatamente 
a distribuidora, por meio dos 
canais de atendimento.
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Homem de 42 anos morre 
após acidente com ônibus 

cidade

José Reinaldo Teixeira foi a oitava vítima fatal por acidente de trânsito 

JEAN MARTINS 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Colégio Polo alcança 
mais de 50 aprovações 
no Vestibular 2017

Proposta educacional em parceria com o sistema Poliedro e 
plataforma de simulados digital contribuíram para o resultado

Acidente entre motocicleta e ônibus do transporte público 
ocorreu na tarde de ontem, na Alameda Filtros Mann 

TV SOL COMUNIDADE  

DONIZETE MULLER

O motociclista iden-
tificado como José 
Reinaldo Teixeira, 

de 42 anos, morreu na tar-
de de ontem, dia 2, após 
se envolver num acidente 
de trânsito com um ônibus 
do transporte público. A 
ocorrência foi registrada na 
Alameda Filtros Mann, no 
Jardim Kyoto. 

Segundo informações, 
Teixeira trafegava com sua 
motocicleta e, ao fazer a 
curva no intuito de acessar 
a alameda, acabou batendo 
contra o veículo que também 
fazia a mesma manobra. 

Com a colisão, o moto-
ciclista acabou ficando em 
baixo do coletivo. Ele foi 
resgatado por homens do 
Corpo de Bombeiros e foi 
encaminhado ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc), onde, segundo 
informações, já chegou sem 
vida. 

Teixeira foi a oitava ví-
tima fatal causada por aci-
dente de trânsito este ano em 
Indaiatuba, sendo a segunda 
envolvendo um ônibus do 
transporte coletivo. 

No dia 14 de fevereiro, o 
também motociclista Lohan 
de Lima Bueno, de 21 anos 
saia de seu local de trabalho, 
no Distrito Industrial Vitória 
Martini, quando, no cruza-
mento das ruas Esmeralda 
Martini Paula e Mafalda 
Barnabé, foi atingido por 
um ônibus do transporte 
municipal. 

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

Dados 
As mortes no trânsito este 

ano cresceu 33% na Região 
Metropolitana de Campinas, 
segundo o Relatório do Sis-
tema de Informações de Aci-
dentes de Trânsito do Estado 
de São Paulo (Infosiga).

No comparativo de janei-
ro deste ano com o mesmo 
período do ano passado, 
Indaiatuba foi a cidade da 
RMC onde o índice de mor-
tes fatais no trânsito dispa-
rou. 

Enquanto que no ano pas-
sado a cidade não registrou 
nenhuma morte, em janeiro 
deste ano já foram sete. 

INFORME PUBLICITÁRIO

O Colégio Polo de Indaiatu-
ba, desde 2016, adota o sistema 
Poliedro de ensino para as 
turmas do Ensino Médio e do 
curso Pré-Vestibular. A nova 
proposta educacional, somada 
a seriedade no ensino e a uma 
plataforma digital de simulados, 
resultou em um índice alto de 
aprovações de alunos em uni-
versidades públicas e também 
privadas, nos cursos que são 
mais concorridos.

No total, foram 51 aprova-
ções em universidades como 
Unicamp, USP, Unesp, Ufscar e 
outras, entre elas duas em Medi-
cina, seis em Engenharias, três 
em Farmácia, três em Direito e 
quatro em Odontologia. "Sabe-
mos que o sucesso é resultado 
de parcerias fortes, seja entre as 
famílias e a escola, seja entre a 
escola e seus parceiros didáti-
cos. Estamos felizes, pois, em 

apenas um ano, os resultados 
cresceram muito", comenta 
diretor do Colégio Polo, Luíz 
Antônio Tolofo Júnior.

A escola mantém parceria 
com o Portal Evolucional, uma 
plataforma de simulados online 
em que os alunos podem, atra-
vés da simulação no Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), 
avaliarem seu desempenho e 
saber em quais universidades 
seriam aprovados pela nota 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem).

"O que nos move é a certeza 
de que estamos entregando dia a 
dia uma formação que não abre 
mão dos valores e que também 
prepara os alunos para alcança-
rem resultados significativos. 
Por isso, a escola parabeniza 
todos os alunos e os professores 
pelo sucesso já obtido!", finaliza 
o diretor.
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Cidade tem seis representantes 
na disputa do Cruzeirão deste ano

esportes

Competições de society do Indaiatuba Clube retornam com três jogos no domingo 
COPAS 

Indaiatuba será defendida por R5, União Tribuna, Projeto Restitui, Elite, Nishi e SM 
DIVULGAÇÃO 

União Tribuna será um dos representantes de Indaiatuba no Cruzeirão 2017 

Seis equipes de Indaiatuba 
vão representar o Muni-
cípio na disputa do 58º 

Torneio Aberto de Futsal Cruzeiro 
do Futsal, o tradicional Cruzeirão 
2017. Segundo a Secretaria de 
Esportes e Lazer (Semes) de So-
rocaba, a competição deste ano 
contará com 219 times na catego-
ria Principal, 14 no feminino, 29 
no Veterano, 23 no Superveterano 
e 21 no Quarentão. 

Como representantes de 
Indaiatuba foram confirmadas, 
pela categoria Principal, as 
equipes do União Tribuna, R5 
Futsal, Futsal Projeto Restitui e 
Elite/Tigres Azuis. O  Nishi Ele-
trônica está no Superveterano e o 
SM Indaiatuba é o representante 
feminino da cidade. 

A tabela com os jogos ainda 

Após a folga no domingo 
de Carnaval, as duas copas 
de futebol society do Indaia-
tuba Clube retornam neste 
domingo, dia 5, com três 
estreias.

Pela Copa Lojas Matheus 

de Futebol Society – Cate-
goria Veteranos, a partir das 
8h os times do Flexchange e 
Casagrande Turismo fazem 
a estreia na competição 
abrindo o dia de disputas. 
Logo depois, com previsão 

de início para às 9h10, o 
Verona Restaurante entra 
em campo para encarar o 
Multifer.

No jogo isolado da Copa 
Colégio Pólo de Futebol 
Society – Categoria Adultos, 

o Ultragaz estreia contra o 
Colégio Pólo a partir das 
10h15.

Devido ao número de equi-
pes por competição, as parti-
das do Flexchange contra o 
Casagrande Turismo nos Ve-

teranos e do Ultragaz enfren-
tando o Colégio Pólo ainda 
valem pela primeira rodada.

Resultados
No dia 19 de fevereiro 

aconteceram três partidas 

pela rodada de abertura.
O Verona Restaurante fez 

4 a 2 no Brasiltex, o Multifer 
venceu o Vizzent Calçados 
por 2 a 1 e o Limpa Mais 
ganhou do Marquinhos Des-
pachante por 2 a 0.

não foi divulgada, pois o con-
gresso técnico estava progra-
mada para a noite de ontem, dia 
2. Até o fechamento da matéria 
a reunião não havia terminado. 

Também participam da com-
petição este ano times de Soroca-
ba, Pilar do Sul, Araçariguama, 
Tatuí, Votorantim, Iperó, São 
Roque, Itu, São Miguel Arcanjo, 
Araçoiaba da Serra, Mairinque, 
São Paulo, Capela do Alto, Alu-
mínio, Porto Feliz, Piedade, Salto 
de Pirapora, Vargem Grande 
Paulista, Itapetininga 

A abertura da competição 
regional acontece na próxima 
segunda-feira, dia 6, com a tra-
dicional cerimônia de abertura 
no Ginásio Municipal de Es-
portes Dr. Gualberto Moreira, 
em Sorocaba. 

Uma das atrações previstas 
durante a cerimônia de abertura 

da competição, que começa às 
19h, será a partida amistosa en-
tre os craques das quadras, com 
jogadores de futsal do Magnus 
enfrentando atletas da Liga Soro-
cabana de Basquete/Uniso. 

Serão dois tempos de 12 mi-
nutos, sendo o primeiro tempo 
com a bola de futsal rolando e 
na segunda etapa as traves dão 
lugar as cestas de basquete. 

O mesmo duelo acontece 
com atletas da categoria de 
base, com atletas do Projeto Ar-
remesso e da Escolinha Falcão 
12, de Indaiatuba. 

Outra atração da noite será 
a disputa do título da Copa dos 
Campeões da Liga Sorocabana de 
Futsal de Salão (Lisofus), entre os 
vencedores de Kamikaze x Boca 
Madella e Manchester Paulista /
CJA x Piedade, que disputaram 
as semifinais na noite de ontem.
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Primeira Divisão do futsal 
da Aifa começa amanhã

esportes

Rodada de estreia terá partida inédita entre os times A e B do União Tribuna
ANGELO GOUVÊA 

Campeão no ano passado, equipe do Shalke inicia a caminhada em busca do bicampeonato da principal competição de futsal da Aifa

Horóscopo de 03 a 09/03 por Alex Costa Guimarães

O ariano estará se sentindo cheio de vitalidade, desejará 
viajar para longe, ou simplesmente fazer algo que mude 
toda sua rotina. É importante que ele use essa força neste 
momento, para melhorar as condições e progresso em 
seu emprego, poderá criar situações benéficas ao seu 
redor e chamar atenção de pessoas que podem ajudá-lo 
futuramente. Outros podem ver a coragem do nativo e se 
inspirar para enfrentar os desafios da vida.

O taurino estará focando em seus projetos pessoais durante 
essa semna, por estes dias poderá até ficar confuso com 
relação a isso, mas idéias não vão faltar, e muito menos 
força para isso, no momento é importante trabalhar em 
equipe. Evite situações que possam colocá-lo em choque 
com os outros, mude sua estratégia de relacionamento.

O foco durante esta semana para o geminiano é mudar sua 
vida profissional ou criar algo que o faça sentir-se bem 
nesse contexto. De início ainda pode sentir-se confuso, 
pois estará meio abstraído em suas idéias e isso pode gerar 
falta de foco em sua vida profissional. Sua vida familiar 
estará afetando muito sua ação profissional. 

Durante estes dias o canceriano estará cheio de energia 
e coragem, isso ajudará para conseguir resolver algumas 
pendências que o estão preocupando. Essa disposição o 
ajudará a seguir adiante com seus projetos pessoais. No 
trabalho vai ter que aprender a ser dinâmico e ao mesmo 
tempo aprender a não ter pressa. Aprenda a se adaptar 
às circunstancias. Término de relacionamentos é algo 
esperado para este período.

O leonino estará enfrentando um período confuso e turbu-
lento. Poderá ver coisas onde não existem. Procure encarar 
os problemas como desafios. Neste momento sua forma de 
batalhar pela vida , seus valores pessoais, seu dinheiro, seu 
circulo de amizades, sua vida profissional e sua maneira de 
pensar estão sofrendo algumas reformas, não é a toa que 
posa ficar confuso com tantas mudanças.

O momento atual não é muito fácil para o virginiano já que 
sua energia vital pode ficar temporariamente em baixa. O 
nativo estará tentando ajustar seu relacionamento (alguns 
tem a sensação de estarem iludidos com o parceiro), há 
uma grande possibilidade de vir a encerrar uma relação 
por estes dias. Recordações de relacionamentos são 
freqüentes. Tente o equilíbrio com meditação: acalme 
o burburinho de sua mente e escute mais o seu coração!

O libriano poderá sentir-se mais vivo e feliz e isso atrairá 
simpatias e novas amizades que podem ser úteis para levar 
adiante os seus projetos pessoais. No entanto, aprenda a 
discernir e priorizar os compromissos mais importantes e 
úteis para o seu futuro profissional. Estará focando mais 
seu trabalho pois alguma coisa nova está acontecendo e 
isso será um progresso. Aproveite e conheça algo novo 
que futuramente será muito bom.

O escorpiano pode estar priorizando sua força pessoal 
para melhorar projetos pessoais e aperfeiçoar seus ganhos. 
Buscará novas estratégias para melhorar seus ganhos e 
seu trabalho. Para isso, ao invés de ficar irritado com as 
condições adversas, precisará trabalhar sua criatividade 
para melhorar as situações. O momento é de aprender 
a perdoar e com esse aprendizado vem alguns ganhos 
materiais importantes.

Durante as próximas semanas o nativo sentirá mais impetuo-
so que nunca e isso pode criar um impasse dentro de si, que 
vem buscando agir de forma cautelosa e profunda. Pode ter 
que enfrentar uma mudança em seu rumo de forma inespe-
rada e isso exigirá adaptação de sua parte. Porém, mantenha 
seu natural otimismo e a sua fé para chegar aonde deseja.

Nesse momento o capricorniano, 
mesmo com algumas dificuldades, avança firmemente 
rumo aos seus objetivos pessoais. A questão de tempo 
será importante, pois usa mente estará muito agitada, mas 
conseguirá dar conta de inúmeros compromissos. Dentro 
de casa alguma situação estará exigindo mudanças pro-
fundas e podem dar um pouco mais de irritabilidade, mas 
conseguirá organizar direitinho.

O aquariano foca em direção da sua maneira de ganhar a vida, 
de como seus rendimentos e seus valores pessoais pode trazer 
dificuldades ou bem-estar em sua vida. Seus pensamentos, 
sua vida emocional, bem como sua filosofia de vida sofrem 
mudanças nessas semanas e isso pode se refletir nos contratos 
de serviços, nos relacionamentos (que para alguns aquarianos 
correm o risco de serem infelizes por não saberem valorar os 
sentimentos de sua relação).

O pisciano estará um pouco desfocado de si durante alguns 
dias, pois sua maneira de lidar com os relacionamentos 
com os outros com seus amigos e com seu trabalho precisa 
ser visto sem ilusões. E alguns podem segurar fortemente 
seu relacionamento na ilusão de algumas atitudes podem 
segurar a pessoa. Alguns nativos têm seu relacionamento 
em situação mais confusa nessa fase.

A quadra do Sol-Sol, 
b e r ç o  d o  f u t s a l 
amador de Indaia-

tuba, foi escolhida para 
receber a abertura do 17º 
Campeonato Liga Regional 
Aifa Nishi Eletrônica 2017. 
Quatro confrontos marcam 
a rodada de estreia amanhã, 
dia 4. Outras cinco partidas 
ocorrem também pela aber-
tura Série B. Na bronze, 12 
jogos serão disputados pela 
quinta rodada. 

Pela Primeira Divisão, 
na Sol-Sol, a partida de 
estreia será às 14h40, com 
o duelo entre Meninos do 
G5 e Nova Aliança/XII de 
Junho que, após retorno ao 
futsal, volta disputar a série 
principal. 

O segundo duelo é iné-
dito no esporte local. Às 
15h30, o confronto será 
entre as equipes A e B do 
União Tribuna. 

Diante de seu torcedor, a 
Sol-Sol busca os primeiros 
pontos em casa e enfrenta, às 
16h20, o time do ML Infor-
mática/Drogaria Unifarma.

Para fechar a primeira 
rodada, às 17h10, o embate 
será entre Flamengo/Ponte 
Preta e Schalke Grillos/
Tamandaré Tintas. 

O regulamento prevê que 
os times duelam no grupo, 
em turno único, classifican-
do-se para as semifinais os 
quatro melhores colocados. 

O Schalke é o atual cam-

Bronze chega a quinta rodada com 12 jogos
A Terceira Divisão da 

17º Campeonato Liga Re-
gional Aifa Nishi Eletrôni-
ca 2017 prossegue também 
amanhã, dia 4, com a dis-
puta da quinta rodada. Ao 
todo são oito jogos.

No ginásio da Sol-Sol, 
o primeiro jogo será às 
12h50 entre Barcemlona 
x Deu Ruim Futsal. Logo 
em seguida, às 13h50, en-
tram em quadra Atlético 
Elias Faustense x Schalke 
Grillos/Paulistinha. 

Mais tarde, às 18 horas, 

o duelo será entre Colégio 
Conquista x Zenit/Atlético 
Elias Faustense. 

Outros dois jogos ocor-
rem no Carlos Aldrovan-
di: Tapiratiba x Ajax, às 
12h50; e FutShow/Colégio 
Meta x Palermo/Miranda 
Supermercados às 18h.

No Ginásio da Sol-Sol são 
mais 12 partidas. Às 12h50 
jogam Focus Academia e 
Tancredo Neves, enquanto 
que logo em seguida o duelo 
será entre Elite/Tigres Azuis x 
Real & Lazer Futsal. Logo em 

seguida, às 14h40, o embate 
entram em quadra BVB/Des-
pachante Pachelli/Uni Corte x 
Olimpic Sabor da Terra. 

Às 15h30, o confronto 
será entre Carvalhada Fut-
sal pega o Clube 9 de Julho, 
enquanto que Tênis  de 
Ouro e União Zona Leste 
duelam às 16h20. 

Para fechar a rodada, 
Celtic/Central MF x Real 
Klorofila joga às 17h10, 
enquanto que às 18 horas 
entram em quadra Otro 
Iskema x Mastiga Samba.    

peonato do certame. No ano 
passado, o time venceu o 
União Tribuna A pelo placar 
de 2 x 1 já na prorrogação.  

Série B
Amanhã também será dia 

de estreia na Série Bronze 
do futsal da Aifa, quando 
serão disputadas no ginásio 
do bairro Carlos Aldrovandi. 

O pontapé inicial será 
às 13h50 com o confronto 
entre Parque Indaiá x União 

Audax/Imobiliária F Lopes. 
Na sequência, às 14h40, jo-
gam Projeto Restitui e Ceby/
VM – Cumf.

O Bayern 07 enfrenta o 
Atlético Oliveira às 15h30, 
enquanto que R5/Colégio 
Meta e Kautela/Elias Fausto 
jogar às 16h20. 

Mais tarde, às 17h10, 
o embate será entre The 
Rocket e Juventus Futsal. 
Fechando a rodada, às 18 
horas, jogam FutShow/Colé-

gio Meta contra o Palermo/
Miranda Supermercado. 

Com base no regulamen-
to, as equipes se enfrentam 
também dentro da chave e 
garantem vaga nas semi-
finais os quatro melhores 
colocados. 

No ano passado, o “cane-
co” do certame foi levantado 
pela Nova Aliança/XII de 
Junho, que venceu na final 
o União Tribuna pelo placar 
de 5 x 2.
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Cerca de 30 mil prestigiam o 
Carnaval, segundo Prefeitura

Associação realiza 
Feira de Orquídeas 
no Sindicato Rural 
Evento acontece nos dias 11 e 12 de março com entrada gratuita

cultura & lazer
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Especial para o Mais Expressão 
cultura@maisexpressao.com.br

AIO

ELIANDRO FIGUEIRA - RIC/PMI

Mais de 3 mil plantas compõe a segunda edição da Feira de Orquídeas

Público de 10 mil pessoas foi recorde no Carnaval das Marchinhas 

A Associação Indaiatu-
bana de Orquidófilos 
(AIO) promove nos 

dias 11 e 12 (sábado e do-
mingo), 2ª edição da Feira de 
Orquídeas. O evento acontece 
no Sindicato Rural, das 9h às 
17 horas, com entrada gratuita.

A feira que está na sua 
segunda edição tem como 
objetivo arrecadar verba para 
custear a Exposição Nacional 
de Orquídeas, realizada anu-
almente no mês de novembro. 

Na feira os visitantes po-
derão conhecer mais de 500 
espécies diferentes de orquí-
deas, além de bromélias, flor 
do deserto, entre outros. 

No total, mais de 3 mil 
plantas estarão disponível 
na feira, tanto para visitação 
como para venda. As plantas 
serão vendidas no valor a 
partir de R$ 5. Ainda duran-
te o evento, estará a venda 
insumos, vasos, cachepôs, 
inseticida e adubos orgânicos. 

Para o presidente da asso-

ciação, Marcos Fábio Azeve-
do Scarpa, a expectativa para 
mais uma edição da feira é 
grande. “Esperamos receber 
nos dois dias de evento cerca 
de 2 mil pessoas”.

Ainda no evento haverá duas 
palestras que acontecem nos 
dois dias de feira. No sábado 

acontece a partir das 15 horas e 
no domingo, às 10 horas. Ambas 
as palestras serão ministradas 
pelo presidente da associação 
e por Gesiel Krahenbuhl. A 
instrução ensinará noções bá-
sicas de cultivo de orquídeas, 
manutenção, replante, controle 
de pragas e doenças. 

A participação é gratuita e não 
necessita inscrição antecipada. 
Ainda ao final da palestra serão 
sorteados mudas de orquídeas.

O Sindicato Rural de In-
daiatuba está localizado na Rua 
Bernadino de Campos, 138, no 
Centro. Para maiores informa-
ções (19) 99944-5353.

Aproximadamente 30 mil 
pessoas prestigiaram as atra-
ções promovidas pela Prefei-
tura em Indaiatuba. Houve, na 
ocasião, shows com baterias 
das escolas de samba, no Par-
que Ecológico, e mais uma edi-
ção da tradicional Marchinha 
na Praça Prudente de Moraes.   

O Carnaval das Marchi-
nhas, que foi realizado na noi-
te de segunda-feira, dia 27 de 
fevereiro, reuniu mais de 10 
mil pessoas na praça Prudente 
de Moraes, o maior público 
desde 2010 quando o evento 
foi promovido pela primeira 
vez. Cerca de 20 mil pessoas 
também passaram pelo Parque 
Ecológico nas duas noites de 
samba e axé e na tarde de 
matinê promovidas no palco 
montado ao lado do Barco.

O tempo colaborou e não 
faltou criatividade nas fan-
tasias, confete, serpentina e 
muita animação. 

Como não foi paga nenhu-
ma subvenção ou premiação 
para as escolas participan-
tes, as agremiações ficaram 
responsáveis pela praça de 
alimentação que foi montada 
no local. Na Praça Prudente 
de Moraes parte da renda 
da praça de alimentação foi 
revertida ao Fundo Social 
de Solidariedade (Funssol) 
de Indaiatuba. O cheque foi 
entregue na manhã desta 
quinta-feira, dia 2.

Para completar a festa, a 
Guarda Civil de Indaiatuba 
não registrou nenhuma ocor-
rência durante os três dias de 
eventos públicos.
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Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

6ª Mostra de Noivas 
ocorre no próximo dia 12

cultura & lazer
CINEMA

L O G A N - Lançamento  -  Ação / Ficção  -  Classificação: 16 anos  -  
132 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2)  a  Quarta (8):   18h40
Polo Shopping: Quinta (2)  a  Quarta (8):   14h30  /  18h40  /  21h40
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2)  a  Quarta (8):   15h40  /  21h40
Polo Shopping: Quinta (2)  a  Quarta (8):   17h30  /  20h30
....................................................................................................................
MOONLIGHT - SOB A LUZ DO LUAR - Estreia  -  Drama  -  Classifi-
cação 16 anos  -  111 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2)  a  Quarta (8):   16h30  /  19h00   /  21h25
Polo Shopping: Quinta (2)  a  Terça (7):   15h00  /  20h10
Quarta (8):   somente 20h10
....................................................................................................................
A GRANDE MURALHA - 2ª semana  -  Ação  -  Classificação 12 anos  
-  103 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2)  e  Sexta (3):  não haverá sessão desta versão
Sábado (4)  e  Domingo (5):   14h10. Segunda (6),  Terça (7)  e  Quarta 
(8):   16h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2)  a  Quarta (8):   19h05
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (2)  a  Domingo (5):   16h45  /  21h20. Segunda (6),  
Terça (7)  e  Quarta (8):   21h20
....................................................................................................................
INTERNET - O FILME - 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação 14 anos  
-  95 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (2)  a  Quarta (8):   15h20  /  18h20
....................................................................................................................
MONSTER TRUCKS - 2ª semana  -  Ação / Comédia  -  Classificação 
livre  -  105 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2),  Sexta (3),  Segunda (6),  Terça (7)  e  Quarta 
(8):  16h20. Sábado (4)  e  Domingo (5):   13h50  /  16h20
....................................................................................................................
LION - UMA JORNADA PARA CASA - 2ª semana  -  Drama  -  Clas-
sificação 12 anos  -  118 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2)  a  Domingo (5): 16h05. *Atenção:  este filme 
será exibido somente até domingo, dia 5
....................................................................................................................
ALIADOS - 3ª semana  -  Ação / Drama / Romance  -  Classificação 14 
anos  -  124 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2)  a  Quarta (8):   20h30
....................................................................................................................
JOHN WICK - UM NOVO DIA PARA MATAR - 3ª semana  -  Ação  
-  Classificação 16 anos  -  123 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (2)  a  Quarta (8):   18h15
....................................................................................................................
CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS - 4ª semana  -  Romance Erótico  
-  Classificação 16 anos  -  117 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2)  a  Terça (7):   15h40  /  20h55. Quarta (8):   
14h00 (Cinematerna)  /  15h40  /  20h55
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2)  a  Quarta (8):   21h55
....................................................................................................................
LEGO BATMAN: O FILME - 4ª semana  -  Animação -  Classificação 
livre  -  104 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2)  a  Quarta (8):   17h50
....................................................................................................................
A BAILARINA - 6ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  90 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (4)  e  Domingo (5): 14h25. PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA”:  para este filme, no sábado e no domingo, ingresso 
único R$ 5,00 por espectador. Quarta (8):   15h00
....................................................................................................................
QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO - 6ª semana  -  Drama / Comédia  
-  Classificação 10 anos  -  105 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (4)  e  Domingo (5): 13h30. PROMOÇÃO “SESSÃO 
FAMÍLIA”:  para este filme, no sábado e no domingo, ingresso único R$ 
5,00 por espectador
....................................................................................................................
LA LA LAND - CANTANDO ESTAÇÕES - 7ª semana  -  Romance / 
Musical  -  Classificação livre  -  129 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2)  a  Quarta (8):   19h20

Evento acontece das 14h às 22 horas no Hotel Royal Palm Tower
ARQUIVO/IVANILDE REIS

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

“Estarão na mostra 
fornecedores de minha 
confiança, produtos e 
serviços que as noivas 
podem confiar. Além 
disso, o espaço irá 

permitir que as mesmas 
avaliem o trabalho de 
cada um, sem perder 

tempo agendando 
reuniões para fazer 

orçamentos”
Ivanilde Reis, 

organizadora do evento

ATRAÇÃO 

Youtuber Whindersson Nunes traz o show  
Proparoxítona no palco do Ciaei em Indaiatuba 

Mostra de Noivas de Indaiatuba traz em sua sexta edição, no 
próximo dia 12, 22 fornecedores de diversos segmentos

DIVULGAÇÃO

No próximo dia 12 (do-
mingo) será realizada 
em Indaiatuba a 6ª edi-

ção da Mostra de Noivas. O en-
contro será no Hotel Royal Palm 
Tower, das 14h às 22 horas, com 
entrada mediante a doação de um 
litro de leite ou um quilo de açú-
car, os quais serão doados para o 
Lar de Velhos São 
Francisco de Assis. 

O evento que 
tem como objeti-
vo apresentar aos 
visitantes os me-
lhores fornecedo-
res e prestadores 
de serviço para a 
realização de um 
casamento.

O  e s p a ç o 
conta  com 22 
fo rnecedores , 
de diversos seg-
mentos, sendo que cada for-
necedor terá um local “table 
top”, onde acontece primeiro 
a visitação e negociação.

A mostra permitirá ainda 
a degustação de doces e de 
pratos oferecidos pelo hotel. 
Os visitantes poderão pres-
tigiar também a apresenta-
ção ao vivo da produção de 
um penteado. 

Para essa edição, a mostra 

conta com a participação de 
uma empresa que divulgará 
peças para compor o enxoval 
das noivas, além da exposição 
de lingerie. 

Para a organizadora do 
evento, Ivanilde Reis, o espa-
ço será uma forma de ajudar 
as noivas na hora de orçar o 
casamento. “Estarão na mos-
tra fornecedores de minha 
confiança, produtos e servi-

ços que as noivas 
podem confiar. 
Além disso, o es-
paço irá permitir 
que as mesmas 
avaliem o traba-
lho de cada um, 
sem perder tempo 
agendando reuni-
ões para fazer or-
çamentos”, disse.

A Mostra de 
Noivas também 
realizará um des-
file com tipos de 

penteados, com o cabelereiro 
Tiago Costa, maquiagem de 
Edilaine Melo e vestidos de 
noiva da Finesse. 

A 6º Mostra de Noivas 
de Indaiatuba conta com a 
parceria entre Ivanilde Reis, 
Cerimonial e Organização 
de Eventos e Hotel Royal 
Palm Tower. Mais infor-
mações sobre o evento pelo 
(19) 9.8282-8279.

O youtuber Whindersson 
Nunes traz para Indaiatuba o 
seu novo show Proparoxítona. 
A apresentação será no dia 
11 de março (sábado), às 21 
horas, no Centro Integrado 
de Apoio à Educação de In-
daiatuba (Ciaei). A duração 
do show é de 70 minutos com 
classificação etária 14 anos. 

Os ingressos já estão à ven-
da e podem ser adquiridos pelo 
site www.bilheteriarapida.com 
ou em lojas físicas como Nobel 
Polo Shopping Indaiatuba, 
Star Computer Itu e Kidstok 
Salto. Os valores são R$ 100 
(inteira), R$ 50 (meia-entrada), 
R$ 50 (Clube GT) e R$ 50 
(Cliente Pague Menos).

Um novo show, comple-
to, com piadas que mantem 
o cuidado observador e cô-
mico do artista. Whinders-
son não deixará de contar 
histórias de sua infância, 
porém, agora conta àque-
las  guardadas no fundo 
do baú, para deixar todo 
mundo de barrida doendo 
de tanto rir. 

Mas não pense que o 
show ficará somente com 
histórias do passado, na 
apresentação também se-
rão contadas situações en-
graçadas e rotineiras antes 
e depois da fama. O youtu-
ber ainda fala sobre filmes 
e músicas de sucesso. 

Youtuber 
Whindersson 
Nunes 
apresenta 
seu show 
Proparoxítona 
no Ciaei
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Boanerges Gonçalves

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

social

Marchinhas sexta-feira no Indaiatuba Clube

A galera jovem também se divertiu 
no Indaiatuba Clube

Domingo de zumba e samba com mulatas no IC 

Carnaval das Marchinhas na Praça Prudente de Moraes

Modelos da Fetiche Models são 
deuses gregos no Carnaval de SP

Como todo ano, a atração mais aguardada no Carnaval do 
Indaiatuba Clube é a tradicional noite das Marchinhas. Muita 
gente se fez presente, com ou sem fantasia, mas todos com muita 
alegria. Blocos organizados, casais com fantasias conjugadas 
e foliões que sempre dão um arraso. Tudo isso sem brigas e 
lamentações. Para alegrar a noite, a excelente Banda Medley 
levou ao público as melhores marchinhas. Parabéns ao Indaia-
tuba Clube por manter esta tradição deliciosa.

O Carnaval no Indaiatuba Clube continuou “bombando” 
com a noite da galera mais jovem

No domingo de Carnaval, dia 26 de fevereiro, nas piscinas do Indaiatuba Clube, aconteceu a aula aberta de zumba, para os foliões mais afoitos. Na sequência, entrou em cena a Bateria Classe 
A, o show de mulatas e o grupo Pintou o Samba.  Mais a tarde houve ainda a matinê para as crianças.

Na segunda de Carnaval, 
dia 27 de fevereiro, a noite 
foi marcada por mais um 
tradicional Carnaval das 
Marchinhas, na Praça Pru-
dente de Moraes. A cada 
ano o evento fica melhor, 
blocos animadíssimos, fan-
tasias elaboradas e muita, 
mas muita alegria dos fo-
liões indaiatubanos. Tudo 
com segurança e diversão 
para a festa de "Momo".

Modelos da Fetiche Models foram destaques na ultima 
sexta-feira, dia 24 de fevereiro, no carro abre-alas da escola de 
samba Acadêmicos do Tucuruvi, em São Paulo. Jonathan Lima 
ficou entre os três primeiros colocados no concurso Garoto 
Estudantil Estadual em 2016, além de ser o Mister Indaiatuba 
no concurso Mister SP. Leo Barbozza foi o segundo colocado 
no concurso Garoto Estudantil 2016 e neste ano foi eleito o 
homem mais belo do estado, tornando-se Mister São Paulo 
2017. Ambos representaram os Deuses Gregos e arrancaram 
suspiros no sambódromo.
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Sônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.brnovidades
Tutti Sposa

Espaço Masculino

Novidades

Parabéns à todas as mulheres

Persianas Delicioso almoço da Kostela do Japonês

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

Que tal realçar ainda mais o seu olhar? A 
Micropigmentação de Sobrancelhas é uma 
excelente opção. Consulte as  condições 
especiais da Flor de Lis Cabelo, Depilação 
& Esmalteria. Rua Alberto Santos Dumont, 
1.209 - Cidade Nova 1 - entre as ruas Ademar 
de Barros e Tuiuti. (19) 9.9921-7576 What-
sApp (19) 3825-0623. Agende o seu horário!

Não é só a noiva que preci-
sa de um atendimento especial 
nesse dia. Por isso a Barbearia 
Be For Alpha oferece um 
serviço exclusivo para você e 
os padrinhos. Vale a pena con-
ferir a nova coleção de ternos.

Não deixe de conferir na "A Nova Loja" os mara-
vilhosos vestidos de noiva da Coleção Tutti Sposa, que 
estão deslumbrantes. E para festas em geral, dê uma 
espiada na coleção moda festa com lindos vestidos de 
renda, cetim, transparência, muito brilho e com cores 
da nova estação, tudo na opção venda ou aluguel. De-
mais! Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Acaba de chegar na Vitorello incríveis novidades em 
moda jovem, de todos os tamanhos com lindos vestidos, 
moda festa, vestidinhos, calças, blusinhas e moda fitness 
também com blusinhas, calças, tops e bermudas. Apro-
veite a promoção de moda com peças a partir de R$ 39,90 
e promoção fitness, com calças e bermudas estampadas, 
com 20% de desconto. Não dá para perder!

Aproveite na Fatto a Mano: compre um 
terno e a segunda peça de igual ou menor 
valor sai com 50% de desconto. Confira no 
Shopping Jaraguá

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

André, Rosana, Vladimir e Matteu

Geovana e Bruno Martins

Rogério e Mozar

Na próxima quarta-feira, 
dia 8, Dia Internacional da 
Mulher, a Hope Indaiatuba 
es tá  comp le tando  3 
meses. Para celebrar, 
a Hope Indaiatuba em 
parceria com a Onodera 
estarão presenteando 
todas as clientes que 
comprarem neste mês 
com uma massagem 
modeladora ou relaxante 
de 30 minutos por CPF. 
Venha celebrar conosco 
esta data e este mês tão 
importante para todas 
nós! Avenida Presidente 
Kennedy,  1 .417 -  F. 
3825-8963 / 9.7133-1417. 
Facebook: hope store 
Indaiatuba - Instagram: 
hope.store indaiatuba

Parte da equipe da Kostela do Japonês: Léo, Ítalo, Eliane, Fabia e Carlos

Não há nada mais bonito do que um casal 
verdadeiramente apaixonado. Que as bençãos de 
Deus caiam sobre vocês e fortaleça sempre esse amor 
lindo.Parabéns Ana Paula Nunes e Herbert Pontes. "A 
Nova Loja" agradece a preferência e deseja felicidades!

Doutora Sueli Midori, da Clínica Bicho Amigo, 
com o tosador Darik e o mascote Max, da Auto 
Escola Max

Vale 
ressaltar 
esta 
semana 
o incrível 
salão de 
beleza 
da Paula 
Amorim 
Fashion 
Club com 
cabelo, 
pé e mão, 
cílios fio 
a fio e 
muito mais. 
Conheça!
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social & gastronomia
fotos@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br 

Tarson e Hamilcar, na Fit Burgers, localizada na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195

Raquel Colaboni, no Restaurante Açafrão, que fica na Rua Quinze 
de Novembro, 492. Telefone: 3816-8347

Raffaele, D'Angelo e Fernando, no Restaurante Caipirão, situado na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. 
Contate-nos: 3885-5434

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

Rafael Farah e Denise Mezadri da JCS Brasil (Cadence), no Restaurante Caipirão, que fica na Rua 
Martha Camargo Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Rafael Domingues e Viviane Matavelli, no Restaurante Açafrão, 
localizado na Rua Quinze de Novembro, 492. F: 3816-8347

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

Miriam e Tamires, do Disk Pizza Joy, que fica na Avenida 
Presidente Kennedy, 313 - Telefone: 3934-5051

Erica e Hudson no Cintra Restaurante. Av. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel.: 3816-1417

Eloá e Rafael, na Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195

Frank e Lucas, no Cintra Restaurante, que fica Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Equipe da Casa de Carnes Filé na Brasa, que fica na Avenida 
Francisco de Paula Leite, 1.232 - Tel: 3894-1606



20A Mais Expressão

CT Toquinha da Raposa
Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde 
e noite, com professores capacitados para atender 
diversas idades, entre 3 a 17 anos. Dê "bola" ao 
talento de seu filho!

Professora Indira e alunos do Maternal no 
Carnaval da unidade 2 do Colégio Meta

A simpática Kelly, que trabalha 
para a Atento Segurança, 
comemora no próximo dia 9, 
mais um ano de vida. Parabéns!

Jefferson, Valéria, Rodrigo e Priscila no Carna 9 Guilherme, Thais, Beatriz e César no Carna 9

Carnaval na ASPMI foi celebrado com uma festa super divertida 

Alunos do 3º Ano do Ensino Médio, do Colégio Meta, fazem 
trote de Carnaval

Odair e Liliane se casaram no último dia 4 de fevereiro, com uma 
linda cerimônia, quando receberam amigos e familiares. Que Deus 
abencõe essa união. Parabéns!

A moda masculina das Lojas Cris Bandeira continuam em alta e 
cheia de novidades. Para homens de todos os estilos e para todos 
os bolsos

Festa de Carnaval no Clube de Campo da ASPMI

Fernando comemora as aprovações 
em Engenharia Elétrica na PUC 
Campinas e na Unisal

Aprovados nos vestibulares em festa no Colégio Objetivo

Letícia de Gennaro Sigrist 
comemora a aprovação em 
Direito na MackenzieFábio, representante do Carvão Indaiá, no Mercado Bela Fruta em 

Salto 



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 736

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 dor-
m,cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer 
R$ 900,00 + cond. 250,00 + Iptu
AP00483 Cond Belvedere 3 dorm. 
Sendo 1 reversível, 1 suite, cozi-
nha amaricana com planejado, 1 
vaga, área de lazer com piscina, 
quadra, mini golf,  com sacada na 
sala R$ 1.200,00 + cond.350,00 
+ IPTU
AP00457 – Cidade Nova II - Apto 
novo, 1ª locação. 7º andar. 
SOL DA MANHÃ. Todo em 
Porcelanato. Varanda Gourmet 
na sacada com pedra em gra-
nito. 3 Dormitórios (1suíte e 1 
dormitório ricos em armários). 
2 wc (Suíte e Social) box em 
vidro e todos os acessórios 
instalados: chuveiros, metais, 
ducha higiênica, gabinete e 
espelho. Cozinha Americana 
planejada, com grande banca-
da em granito e cooktop insta-
lado. Lavanderia com armários 
e vidro divisor de ambiente. 2 
vagas amplas no subsolo tipo 
gaveta. R$ 1.900,00 + cond. 
400,00 + Iptu 100,00

AP00462 – Solar do Itamaraca – Apto 
no Cond. Rachid Sfeir, 3 dorm. Sendo 1 
suite com armários planejado , sala com 
2 amb., 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  pla-
nejados, 1  vaga  de garagem  aluguel 
R$ 1.000,00  + cond. 200,00 +  IPTU
AP00481 – Edif, Place View – 3 dorm. 
Sendo 1 suite , 2 dorm. com arm., Sala 
2 amb., Cozinha americana, 2 vagas 
de garagem, piscina, churrasqueira. R$ 
2.500,00 incluso Iptu e condomínio
AP00489 – Spazio Illuminari – 3 dorm. 
Sendo 1  suite, coz. americana, sala 2 
ambientes. Com área de lazer total. R$ 
1.000,00 + cond + Iptu.
AP00498 – São Conrado –  2 dorm. 
grande Sendo 1 suite  grande, sala cozi-
nha grande, sem condomínio R$ 750,00
AP00528 – Cond. Ibira Umuarama 
– 2 dorm. sendo um com guarda 
roupa ,cozinha com armários , 
1 vaga de garagem coberta  R$ 
950,00 ( incluso cond. e Iptu)

AP00542 – Edifício  Pictor – 
Centro ,com 2 dorm sendo 1 suite 
com armários planejados nos 2 
dorm. cozinha com planejados, 
WC, sala com planej .  1 vaga 
coberta, com piscina e salão de 
festa R$1.200,00 + cond. 500,00 
+ Iptu .
AP00568 – Cond Gran Ville – 
Cecap com 3 dorm. sendo 1 suite, 
e vaga de garagem, cozinha com  
gabinete,  2 andar  , área de lazer 
com piscina, R$ 1.100,00 + cond. 
220,00 + IPTU
AP00549 – Cond. Premium 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 – Edi-
ficio   San Marino 11 andar com 
3 dorm. sendo 1 suite com armá-
rios, sala 2 ambientes , 1 vaga de 
garagem R$ 2.000,00 ( incluso 
condomínio e Iptu)
AP00578 – Spazio Iluminare – Pq 
São Lourenço – 2 dorm. sala 2 am-
bientes cozinha 1 vaga coberta – R$ 
950,00 ( incluso IPTU e COND)
CA01021- Jardim Androvandi – 
2 dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 
1 vaga R$ 900,00

CC.00351 – Cond. Santa Clara – 4 
suites, todas com planejados com 
sacada, 1 suíte  máster, sala 3 
ambientes com lavabo, coz, planj. 
Lavanderia com armários, varanda 
gourmet com churrasqueira, piscina 
jardim, quarto de empregada com 
WC., 4 vagas sendo 2 cobertas. R$ 
5.000,00 com cond. e IPTU. 
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 
CA01046- Jardim Califórnia – va-
rias casas de 1 e 2 dorm. Tipo apto 
, WC com Box, coz. e sala sem 
garagem, R$700,00 a 850,00`
CA01093 – Cidade Nova – Sobrado 
parte inferior, sala com lavabo,copa, 
cozinha com armários, lavanderia- 
piso superior 3 dorm. sendo suíte 
com banheira, 1 wc social no fundo 
edícula com 1 dorm. 1 wc pequeno, 
portão eletrônico, R$ 2.400,00 + 
IPTU 130,00
CA01139- Cidade Nova – 2 dorm. 
sala, cozinha e WC. Com quintal de 
terra no fundo, lavanderia fechada e 
churrasqueira – R$ 1.350,00 + Iptu

CA01123 –Esplanada 1 – Sobrado 
parte superior 4 dorm. todos com 
armários,ar condicionado e ventilador 
de teto, WC social, 2 com sacada e 1 
suite máster, parte inferior sala 2 amb. 
Com lavabo, jd. De inverno, cozinha 
plan., lavanderia com armários, área 
gourmet, com churrasqueira, pia e WC. 
Cerca elétrica, aquecedor solar, vaga 
pra 4 carro sendo 2 coberta R$ 4.500,00
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. Próximo 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- hi-
dro- escritório, 2 salas ambiente, com 
jardim e lavabo, cozinha planejada, 
salão de festa com cozinha , varanda 
e churrasqueira R$ 6.000,00
SA00010 – Office Premium – Torre 
Bunises – Locação sala de 44m2 
com 1wc- sexto andar – aluguel 
R$1.000,00 + cond. + IPTU

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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classificados

Casa térrea em 
Cond. Terra Magna, 
3D. Sendo 1 suite  c/ 
closet com arm., la-
vabo, sala 2 amb., pé 
direito alto, WC social, 
mezanino, escritório, 
coz. com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 
ac. terreno em cond. 
como parte de pagto. 
creci 166776 F. (19) 
99177.7051
Casas - 2D – Finan-
ciamento pela caixa 
econômica do terreno 
e da construção – con-
sulte-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, 3D. (1 su-
íte), 1 WC social, coz. 
c/ arm, lav. coberta e 
fechada, quintal com 
churr, 2 gar cober-
tas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado, 
bem arborizado e fácil 
acesso ao Centro e a 
Rod. SP 75. Doc.ok. 
Tratar (19) 3875-0423 
ou 99346-7999 com 
proprietário.

I m p e r d í v e l ! ! 
permuta-se  uma 
ó t i m a  c a s a  e m 
½ lote, no Jd. do 
V a l l e ,  p o r  u m a 
no Cecap. Base: 
R$320.000,00 se 
for de maior valor, 
posso vol tar  até 
R$30mil. F. 3017-
2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Jardim Montreal 
Residence - casa 
3 dorm., suite, WC, 
sala, coz. Planej., 
lav. 2 vagas R$ 495 
mil creci 90879 F. 
9.8406-6590
Jardim Montreal 
Residence - casa 
3 dormitórios, suí-
te, WC, sala, coz. 
Planej. ,lav. 2 va-
gas R$ 495 mil cre-
ci  90879 F. (19) 
9.8406-6590
Jd. Bela Vista  - 
V e n d o  S o b r a d o 
localizado em Ave-
nida (comercial ou 
residencial).  AT. 
250m² AC 136m². 
Tratar com o pro-
pr ie tár io  99117-
5233
Jd. Europa  com 
dorm e WC AT: 250 
AC: 50 R$290 mil 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

Jd. Colibris (acei-
to f inanciamen-
to) – Casa nova. 
3 Dorms. (1 suíte) 
WC Social, sala, 
copa e coz inha, 
área de serviço, 
churrasqueiro, ga-
b inete em todas 
as p ias,  insta la-
ção aquec. solar, 
vaga 3 carros. AC 
100m² AT 150m² 
R$340.000,00. Es-
tudo oferta Conta-
to: 98716-9978
Jd. Regina: Ven-
do/Troco casa ter-
reno inteiro próxi-
mo ao colégio Meta 
R $ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
aceito terreno de 
até R$200.000,00 
e a diferença em 
d inhe i ro ,  ace i to 
proposta.  Tratar 
com propr ietár io 
F.: 99124-6227.
M. Sol - rua-57, 1 
dormitórios sala, co-
zinha –wc social- la-
vanderia, garagem. 
toda em em estru-
tura para sobrado. 
oportunidade úni-
ca!! valor: Apenas: 
R$215.000,00 Ac. 
f inanc, ou terre-
no no negócio. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294

Vendo Casa tér-
rea em Condomí-
nio Terra Magna, 
3 dormitórios, sen-
do 1 suí te   com 
closet com armá-
r io,  lavabo, sala 
2 ambientes,  pé 
d i r e i t o  a l t o ,  w c 
social, mezanino, 
esc r i tó r io ,  coz i -
nha com planeja-
dos, 4 vagas R$ 
650.000,00 aceito 
terreno em condo-
mínio como par-
te de pagamento. 
Luiz creci 166776 
F .  ( 19 )  9 . 9147 -
5047
Vendo ou troco 
casa  no  Ba i r ro 
Maria Helena por 
casa menor (2 dor-
mitórios). Terreno 
370m² com duas 
casas  (186m²  e 
43m²) individuais 
com quintal. Tratar 
com propr ietár io 
F.: 99237-6716
V e n d o  /  T r o c o 
casa Jd. Regina 
terreno com 250m² 
ótima casa com 2 
dormi tór ios  pró -
x imo ao Colégio 
Meta. Tratar direto 
com propr ietár io 
9 9 2 6 7 - 7 6 0 3  o u 
99124-6227
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Alugo 2 casas no 
bairro Tombadouro c/ 
2D, sala, coz. e WC , 
com quintal grande R$ 
1.000,00 cada uma. 
Regina creci 167606 
– F. (19) 9.9177-7051 
whatsapp
Alugo apto no Cond.
Spazio Iluminari  sen-
do 3D,1 suite, coz. 
americana, sala 2 
amb. R$ 950,00 (in-
cluso Cond. + Iptu Tr. 
Regina Kuga creci 
167606 F. 99177.7051
Alugo Sobrado na 
Cidade Nova, piso 
superior c/ 3D, 1 suite 
com banheira , WC, 
piso inferior  sala, cozi-
nha com armários, la-
vanderia  área goumet 
no fundo,  com 1 dor-
mitorio  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

 

Jd. Sevilha: Vendo 
apartamento mobi-
lhado no Belvedere 
com 3 quartos (1 suí-
te) WC Social, + área 
gourmet. Garagem 
para 1 veículo. Tratar 
direto com o proprie-
tário F.: 99284-2674. 
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 
proprietário. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
São Paulo (Penha) 
- Vendo/troco apto. 
duplex vago em SP 
AC 230m² área útil 
170m² por imóvel ou 
galpão em Indaiatuba 
R$500 mil. Contato: 
(19) 988175312 / (11) 
993532179
Vendo – Cond. Vila 
das Praças  – apto  2 
dorm. Todos com pla-
nejados  ,1vaga R$ 
235 mil creci 90879 
F. (19) 9.8406-6590

Vendo ou troco 
Apto no Edifício 
Rocaporena ,  5º 
Andar, com 1 dor-
mitório e demais 
dependências por 
terreno ou casa. 
F: (19) 99324-7676
 

Aluga-se aparta-
mento Condomí-
nio Village Azaleia 
- 3 quartos, sala, 
cozinha, banhei-
ro, salão de festas, 
playground, qua-
dra, quiosque no 
direto com proprie-
tár io.  R$ 950,00 
mais iptu e condo-
mínio F.  9.9885-
0454 com Juliana 
ou  9 .9315-5273 
com Rafael
Alugo apartamen-
to Umuarama - 2 
dormitórios  sen-
do 1 com armário, 
sala, cozinha, e 1 
vaga de garagem  
coberta R$ 950,00 ( 
Incluso condomínio 
e IPTU) – Regina 
crec i  167606-19 
99177.7051   what-
sapp

 

Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3D, 
2 wcs , toda avaranda-
da, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques 
c/ peixes abastecido 
c/ água por gravidade,  
diversas árvores frutífe-
ras, playground, a 12 km 
do centro, R$390.000 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcel. F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-
3294
Sítio em Toledo, 
próx. a Bragança 
Paulista.13.000m², casa 
semi-acabada c/ 3D, 2 
wcs – toda avarandada, 
gramada, pasto, pomar, 
boa topografia, água de 
mina, 2 tanques c/ pei-
xes sendo um compar-
tilhado e outro exclusivo, 
diversas aves, e árvores 
frutíferas, a 8 km do 
centro, de frente para o 
asfalto, R$270.000 acei-
ta imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcel. 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
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Compro terreno 
de  a té  1000m² 
a té  150 .000 ,00 
ou casa de até 
280.000,00. Pago 
a  v i s t a .  T r a t a r 
99267-7603  ou 
99124-6227
Jd .  Be la  V i s ta 
com 300m² R$155 
mil F. (19) 98136-
7 3 3 1  C R E C I 
74.092
Terreno no Hel-
vetia Park  com 
490m² R$350 mil 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Vendo no Par-
que Real Terre-
no  na  Quadra : 
16  com 150m² . 
Tratar direto com 
o  p r o p r i e t á r i o 
R$127.000,00 F.: 
3935-4509/99808-
0442/(11) 96859-
2528.
Vendo ou troco 
terreno c/ 2750m² 
no Cond. Mostei-
ro de Itaici, mu-
rado, próximo a 
portaria. Preço a 
combinar. F: (19) 
99324-7676

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

 

Bicicletas novas 
e bicicletas duplas. 
Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próxi-
mo ao cemitério). F: 
(19) 2516-5110 c/ 
Fernando
Cabeçote com vál-
vulas Iveco 3510 ano 
1997. R$3000,00. 
Motor arranque Ive-
co 3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Colchão de Casal, 
excelente estado 
“Novíssimo” D45. 
F: (19)9 83787713 
ou 19 991329090 - 
ANTONIO
Fritadeira Actifry 
Arno Semi-nova 
pouco uso R$300,00 
Fones: 3017-5541 / 
99259-1877 (claro)
Geladeira Duplex 
Brastemp Frostfree 
em perfeito estado 
F.: 99324-7676
Manequins feminina 
a unidade R$80 per-
na, feminina a R$60 
e masculino a R$100. 
F. (19)99558-7182 
WhatsApp. Obs: Va-
lor é para retirar, para 
entregar sujeito a alte-
racao no valor
Maquina de Lavar 
brastemp 110V F.: 
99324-7676
Máquina de sol-
da NM 250 Turbo 
Bambosi R$230,00 
Fones: 3017-5541 / 
99259-1877 (claro)

Multiprocessador 
Philco Master-Pró 
9em 1 na ca ixa 
R$200,00 F.: 3017-
5541 / 99259-1877 
(Claro)
Piscina 5000 litros. 
R$350,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Tapete para sala, 
quadro de f lores 
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
T r a n s f o r m a -
dor  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 ic ic le tas novas 
por carro valor + 
30.000,00  F: (19) 
3835-3350 Paulo
Uma bicicleta Aro 
26 21 marchas em 
ótimo estado. F.: 
99324-7676
Vendo - Tapete cas-
tor (pelo alto), 2 TV 
de 14 (uma precisa 
de concerto), mesa 
de centro de vidro, 
1 quadro de flores 
e 1 abajur. Preço 
de oportunidade. F: 
3016-4493
Vendo Gel para dor 
Muscular: Tipo Do-
torzinho, com banha 
de carneiro, arnica 
e anti-inflamatório 
muscular F: (19) 
99830-0614 / Whats 
98996-4867
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Vendo sala de jan-
tar Luis XV completa 
ou separada. (Só a 
mesa com 10 cadei-
ras R$6.900,00)

 
Dell Rey 90 - completo, 
direção, trava, vidros 
elétricos e desemba-
çador traseiro. R$4000 
aceito propostas. Tr. 
993347959 Roberto
Escor t  XR3 88 
-  R $ 2 0 0 0 .  T r . 
993347959 Roberto 
U n o  W a y   1 . 0 
2012/2013 cor ver-
de particular – Com-
pleto R$23.700,00 
Contato Mauricio (11) 
960629892 WhatsA-
pp e (19) 99669-2481.
Vendo Corolla Seg 
2009 -  Preto 107 mil 
Km R$42.500,00. 
Tratar com proprie-
tário F.: 99429-7099
Vendo ou troco por 
carro mais novo Co-
rolla 2003, automati-
co, em bom estado. F: 
(19) 99324-7676

Como pedreiro, en-
canador e reformas 
em gerais  (Cons-
trução civil) João 
(19)98329-8580
Ofereço-me como 
marido de aluguel 
- Odair F.: 99776-
6841/99130-7264.
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C U I D A D O R A 
ofereço me para 
cuidar de idosos, 
cr ianças, pesso-
as com necessi-
dades espec ia is 
etc. Atendimento 
residencial e hos-
pitalar. 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 propr ia 
sacola.19 99275- 
9625 whats ou 19 
2146-1446. 
Ofereço me como 
cuidadora de ido-
sos, pessoas com 
necessidades es-
peciais etc. Resi-
dencial e hospitalar. 
Cursando enferma-
gem F. 9.9980-2723
Ofereço-me como 
e m p r e i t e i r o  d e 
obras do básico 
ao ao acabamento. 
Aceito carro e moto. 
Fone: 3318-3573  
(Evandro)
Ofereço-me como 
massagista – Ma-
ria Cícera F: 2516-
0217
Ofereço-me para 
conserto de maqui-
na de costura in-
dustrial e doméstica 
F: (19) 99212-1731.
Ofereço-me para 
cuidar de crianças. 
Formada em pe-
dagogia. Contato. 
3834-8345 / 99411-
7179.

Ofereço-me para fa-
zer faxina e passar 
roupa. Fone: 99595-
9448 – Sueli
Ofereço-me para 
manutenção em 
máquina de costura 
industrial: Galoneira, 
Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Tra-
vete. F.: 99212-1731
Ofereço-me para 
Motorista adminis-
trativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conheci-
mento Capital e In-
terior – Fixo ou Free-
lancer F (19) 99793-
4700.
Ofereço-me para 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi-
dráulica, elétrica, 
piso, pintura, telhado, 
etc...  F: (19) 99830-
0614 / Whats 98996-
4867
Ofereço-me para 
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 tra-
balhar como cuida-
dora de idoso, diurno 
ou noturno, em hos-
pitais e residência. 
F : 9.9479-0454 ou 
2516-7008
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidado-
ra de idosos. Possuo 
referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778.

Ofereço-me para 
t r a b a l h o  c o m o 
A u x .  d e  E n f e r -
magem, babá ou 
cuidadora c/ Co-
ren. Disponibilida-
de de horário. F: 
(19) 3894-1610 / 
98985-8142
O f e r e ç o - m e  
como mar ido de 
a l u g u e l .  F a ç o 
consertos gerais 
e m  r e s i d ê n c i a s 
(h id ráu l i ca ,  e lé -
t r i ca  e  e tc . ) .  F : 
(19) 99830-0614 
c/ Kiko

Ofereço-me p/ trab. 
como freelancer em 
aux. de coz., balco-
nista de padaria ou 
sorveteria. Renata F.: 
3935-7618
Ofereço-me  como 
Motorista. Cat. A/D. 
Exp. com cargas de 
pequenos e grandes 
portes. Tel.: 3936-
4053/ 99804-7578
Promoção Pé + Mão 
gratis sobrancelha. Se-
lamento de Cabelo a 
partir de R$40 (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

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) CADASTRO – Possuir expe-
riência na função. Para trabalhar em 
Limpeza de empresas e condomínios. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilida-
de de horário.
CUSTOMIZADOR (A) – Para traba-
lhar em lavanderia Industrial. Possuir 
experiência na área de produção. 
Ensino fundamental. Residir em In-
daiatuba. Disponibilidade de horário.
MOLDADOR - Experiência na fun-
ção comprovada em Carteira. Para 
trabalhar em empresa do Ramo de 
Fundição.Residir em Indaiatuba.
MACHEIRO - Experiência na fun-
ção comprovada em Carteira. Para 
trabalhar em empresa do Ramo de 
Fundição.Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE FORNO (CADAS-
TRO) -  Possuir Técnico em Me-
catrônica, Metalurgia, Automação 
Industrial ou áreas afins. Experiência 
como Operador de máquinas. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade total 
de horários.
OPERADOR DE CALDEIRA – Pos-
suir experiência em caldeira a gás 
ou a lenha. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Ensino fundamental. Disponibi-
lidade de horário.
PASSADOR (A) - Para trabalhar 
em lavanderia Industrial. Residir em 
Indaiatuba. Possuir experiência em 
produção ou serviços gerais. Dispo-
nibilidade de horário.
PORTEIRO – Possuir experiência em 
controle de acesso, ronda e monitora-
mento. Ensino médio completo. Conh. 
em Informática. Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador 
de moldes e preparador de máquinas 
injetora. Ensino médio completo. 
Residir em Indaiatuba, Campinas, 
Hortolândia, Elias Fausto ou Monte 
Mor. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Pos-
suir formação Técnica com certificado. 
Curso atualizado com certificado de 
NR10. Desejável Curso com certifica-
do de NR 12. Experiência nas áreas 
Hidráulica, Mecânica e Eletro-eletrôni-
ca de máquinas injetoras. Irá realizar 
manutenção predial e em máquinas 
injetoras  (Romi, Engel,  Battenfeld 
e Sandretto). Residir em Indaiatuba, 
Monte Mor, Hortolândia ou Campinas.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Pos-
suir Técnico em Plásticos. Experiência 
em controle de arquivos de parâme-
tros de processos. Try-out, construção 
e troca de moldes. Conhecimentos 
em Ferramentas da qualidade (FMEA 
e PPAP). Residir em Indaiatuba, 
Campinas, Hortolândia, Elias Fausto 
ou Monte Mor. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.
ZELADOR – Possuir experiência em 
manutenção predial, corte de grama 
e pequenos reparos prediais, tais 
como: pintura, encanamento e elétrica 
básica. Residir em Indaiatuba. 

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

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

FONE/FAX: (19) 3875-3759

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

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

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 - Masculino. 
Experiência na função. Desejável conhe-
cimentos com serviços gerais de limpeza, 
jardinagem, pequenos reparos na área hi-
dráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.
Zelador - Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços de portaria, 
entrega de correspondências, medição de 
gás e água, limpeza, jardinagem, piscina 
e pequenos reparos na área hidráulica 
e elétrica. 
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