
Município anuncia obra em ETE 
para tratar 100% de esgoto
Ampliação na Mário Araldo Candello terá investimento de cerca de R$ 70 milhões. Pág. 07A MUNICÍPIO  

DEFINIDO 

Após negociações, o Sin-
dicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Indaiatuba e 
a Prefeitura chegaram a um 
acordo quanto ao reajuste dos 
funcionários públicos do Muni-
cípio. Na ocasião, foi anunciado 
o aumento de 5,35% na data-
-base e 12% no cartão-cesta.

Um momento histórico 
para o esporte amador deve 
acontecer no dia 3 de abril. 
Após mais de 10 anos de se-
paração, times da Aifa e Lidi 
voltam a sentar na mesma 
mesa para tratar de futebol, 
durante o primeiro congresso 
técnico da Copa Integração.
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Reajuste de 5,35% 
é aprovado aos 
servidores públicos 

Voluntários ainda 
podem se inscrever 

para a Paixão de Cristo 

Torneio com times 
de Aifa e Lidi já tem 
data para começar

Cannabis é 
localizada dentro de 
vaso de barro

Convites para o 
Rock in Heart ainda 
estão à venda 

LEI ILEGAL

Projeto prevê fiscalização 
contra fios soltos em postes

Guarda Civil prende indivíduo 
por tráfico no Tancredo Neves

JEAN MARTINS DIVULGAÇÃO

INUSITADO 

DISPUTAS 

VOLACC 

Cannabis, planta utili-
zada para fazer a maconha, 
foi localizada dentro de um 
vaso de barro na tarde de 
terça-feira, dia 21, em uma 
residência no Parque Indaiá. 
A princípio a denúncia do 
caso era de maus tratos 
contra criança.  

Apesar de já ter definido os quatros times classificados para 
a próxima fase, a 16ª Copa de Futsal Feminino Cidade de In-
daiatuba, organizada por Raul Fernandes, terá rodada decisiva 
neste domingo, dia 26, na quadra 1 do Centro Esportivo do 
Trabalhador (CET).

A entidade Voluntários de 
Apoio no Combate ao Câncer 
(Volacc) realiza amanhã, dia 
25, a 3ª edição do Rock in He-
art. O evento ocorre no salão 
social do Indaiatuba Clube, a 
partir das 20h30. Os convites 
ainda podem ser adquiridos na 
Volacc ou na secretaria do IC.

Pág. 09A

Pág. 10A Pág. 09A

Pág. 06A

Clássico marca a última rodada da Copa 
de Futsal Feminino Cidade de Indaiatuba  
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Giuliano Miranda - RIC/PMI
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Editorial

Artigos

Foco da Semana

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

Ações devem ser preventivas!

Síndrome de Down: alertas e cuidados

O começo de ano em Indaiatuba claramente está sendo mar-
cado pelas mortes causadas pelos acidentes de trânsito. Doze 
pessoas já perderam suas vidas em 2017 e se providências não 
forem tomadas, principalmente a preventivas, infelizmente este 
número tende a crescer ainda mais. 

São inúmeros os fatores e os responsáveis pelos acidentes. 
Um deles é a ausência de ações que possam evitar esses aci-
dentes. Um exemplo mais próximo, notícia desta semana, é a 
instalação de um semáforo no Parque Campo Bonito, local onde 
dias atrás uma colisão entre moto e carro terminou na morte de 
mais um indaiatubano.

Mesmo com indicações de dois vereadores para que pro-
vidências fossem tomadas no local, apenas agora, depois do 
acidente fatal, é que a secretaria responsável viu a necessidade 
de intervenção.   

Não se pode garantir que, caso o semáforo estivesse sido 
instalado antes, o acidente não ocorreria, mas é claro que a 
probabilidade de acidentes naquele trecho era evidente. 

Diversas ações no trânsito já foram tomadas nos últimos 
anos e Espera-se que muitas outras sejam tomadas, que haja 
investimento no trânsito, o mais rápido possível, para quem sabe 
este número de mortes não fique estagnado até o final do ano.  

Presente em um a cada mil nascimentos em todo o mundo, a Síndrome de Down (SD) é uma das doenças genéticas mais pesquisadas por especialistas tanto na 
infância quanto em fases mais tardias do ciclo de vida humano.

Mas quando o tratamento realmente começa? Segundo o neuropediatra Dr. Clay Brites, especialista da Neuro Saber, após a confirmação diagnóstica, a família 
deve já incluir a criança com Síndrome de Down em vários eixos de cuidados e intervenções para assegurar adequado crescimento e desenvolvimento.

Brites ressalta que, atualmente, a medicina já dispõe de um planejamento terapêutico mais completo e que leva em consideração cuidados em todas as fases de 
sua vida, do recém-nascido ao idoso, com a finalidade de garantir qualidade de vida a longo prazo.

O especialista diz que, devido as suas peculiaridades, esta síndrome pode levar ao comprometimento de vários órgãos e sistemas de funcionamento desde a 
primeira infância. “Por isso, é fundamental os pais terem muito atenção em diversos fatores”.

Um deles diz a respeito das alterações cardíacas. O neuropediatra explica que esse problema está presente na maioria dos pacientes. É comum, por exemplo, 
encontrar casos de malformações cardíacas, que levam a modificações estruturais e no funcionamento deste órgão.

- Isso traz variadas consequências para a criança com Down, como dificuldades de ganho de peso e restrição aos exercícios e movimentos – destaca.
Outro ponto são os problemas hormonais e de crescimento. A baixa estatura é uma constante além de problemas hormonais, como hipotireoidismo e déficit de 

hormônio de crescimento. Brites explica que conta disso é frequente observar a obesidade nestes pacientes. “Assim, é necessário uma alimentação saudável e reposição 
hormonal para correção destas alterações desde cedo”.

Além disso, essas pessoas possuem um risco elevado de infecções e complicações. O especialista diz que crianças com SD tem baixa imunidade e costumam ter 
déficits de fatores imunológicos.

- Há necessidade, assim, de serem submetidos a esquemas vacinais exclusivos e vigilância constante quando a condutas mais prudentes em caso de virem a 
desenvolver alguma infecção – alerta.

Eles também apresentam riscos de desenvolver leucemias e outros tipos de tumores. Problemas cognitivos e comportamentais são também muito comuns. Se-
gundo Brites, todos as pessoas com SD possuem Deficiência Intelectual nos mais diversos níveis de intensidade. Além disso, podem apresentar Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade -TDAH- (40-50% dos casos), Autismo (10% dos casos) e outros transtornos psiquiátricos, como psicoses, TOC e fobias. “As escolas, 
portanto, devem dar o devido suporte com medidas de inclusão e atenção especial”.

- Além disso, alguns podem ter problemas ortopédicos e posturais. De 5 a 8% desses pacientes, podem ter epilepsia também - alerta.
Na idade adulta os cuidados são redobrados. Dados de pesquisas de 2015 debatidas na Primeira Conferência Internacional da Sociedade de Pesquisa em Síndrome 

de Down, mostraram que 50% destes pacientes desenvolvem Mal de Alzheimer e o aparecimento é mais precoce (em torno dos 40 anos). “Hoje já sabe que a SD é 
a causa genética mais comum de demências”.

- Apesar do avanço científico, sabemos que a mortalidade destes pacientes é bem maior do que da população em geral devido aos problemas cardíacos. Por isso, 
os cuidados com eles devem ser redobrados, desde muito novos - ressalta.

Joyce Nogueira - Assessora de Imprensa - joyce@drumond.info  F. (21) 98102-2441

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

25 SAB 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

25 SAB 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

26 DOM.   NÃO OPERA

27 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

27 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

27 SEG. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

27 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

27 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

27 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

28 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

28 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

28 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

28 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

28 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

28 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

29 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

29 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

29 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

29 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

29 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

29 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

30 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

30 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

30 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

30 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

30 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

30 QUIN. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

31 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

31 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

31 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

31 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

31 SEX. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

31 SEX. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

RADARES DIAS - 12 A 18/11

Visando a segurança dos ciclistas, a ciclofaixa da Marginal do Parque ganhou tachões para reforçar a sinalização

Giuliano Miranda - RIC/PMI
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Reajuste de 5,35% é 
aprovado aos servidores

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Acordo de 12% no cartão-cesta também ficou acertado  

Após negociações, o Sin-
dicato dos Servidores 
Públicos Municipais 

de Indaiatuba e a Prefeitura 
chegaram a um acordo quanto 
ao reajuste dos funcionários 
públicos do Município. Na oca-
sião, foi anunciado o aumento 
de 5,35% na data-base e 12% no 
cartão-cesta.

O índice foi baseado na in-
flação do período. Segundo o 
prefeito Nilson Gaspar (PMDB), 
Indaiatuba é uma das poucas 
cidades da região que mantém 
o pagamento dos servidores em 
dia e que está estruturada para re-
ajustar os salários. “Estamos per-
dendo arrecadação com essa crise 
financeira que o País enfrenta, 
mas graças a uma gestão eficien-
te, estamos conseguindo manter 
o equilíbrio financeiro e cumprir 
com todos os nossos compromis-
sos com os servidores”, justifica. 
“Também sou servidor público e 
me sensibilizo com a situação dos 
funcionários, tanto que gostaria 
de oferecer um percentual maior 
que a inflação, mas esse é o nosso 
limite máximo diante da queda 
na arrecadação.”

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, a presidente do Sindica-
to dos Servidores, Jaciara Lages 

Dutra, ressaltou que o reajuste 
salarial não foi o esperado, porém 
corresponde ao Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(IPCA) dos últimos 12 meses. 
“Nosso pedido de reajuste era de 
12%, mas no primeiro momento 
o Executivo ofereceu 3,94%, o 
que foi negado pela categoria”, 
conta. “Após nova assembleia, 
chegamos ao acordo de reajuste 
salarial de 5,35%, mas ainda está 
muito aquém do que queríamos.”

Mas segundo Jaciara, um 
dos pontos a ser comemorado 
é o avanço conquistado com 
o cartão-cesta. “O reajuste do 
benefício sempre correspondeu 
ao aumento salarial, mas na cam-
panha deste ano conseguimos 

aumento de 12%”, conta. “Essa 
nova administração está mais 
maleável, nos apresenta dados e 
se mostra disposta a nos ouvir.”

Jaciara explica ainda que 
o cartão-cesta estará em pauta 
numa nova reunião. “A Prefeitu-
ra marcou uma nova assembleia 
para agosto, pois até lá terá um 
parecer sobre a arrecadação do 
ano”, explica. “Mesmo assim, 
discordamos com essa data e já 
encaminhamos um ofício para 
que o encontro ocorra em maio.” 

O Sindicato deve colocar 
em pauta e reivindicar o car-
tão-cesta no valor de R$ R$ 
348,35, que está de acordo 
com estudos feitos pelo De-
partamento Intersindical de 

Estatísticas Socioeconômicas 
(Dieese).

Propostas
Além dos reajustes já apre-

sentados, o Sindicato reivindica 
ainda a Progressão, Promoção 
e Reestruturação de cargos sa-
lários. 

Também vem sendo dis-
cutida a redução de jornada de 
trabalho, sem redução do salário. 
“Esse ponto nem foi colocado à 
mesa, pois segundo a Prefeitura 
não há condições. Mesmo assim 
é uma bandeira antiga do Sindi-
cato e vamos continuar na luta”, 
revela Jaciara. Outro assunto a 
ser debatido, segundo Jaciara, é 
a questão da salubridade. 

Segundo sindicato, proposta anterior dos servidores municipais era de R$ 12% na data-base

Dois alunos do Colégio Objetivo Indaiatuba são 
premiados na Olimpíada Paulista de Física

Yázigi Travel realiza Feira 
de Intercâmbio dia 27 

INFORME PUBLICITÁRIO

INFORME PUBLICITÁRIO

O Yázigi Travel em par-
ceria com escolas ameri-
canas realiza no próximo 
dia 27, às 18h30, a Feira de 
Intercâmbio que visa orien-
tar os pais e alunos sobre a 
importância de uma experi-
ência internacional.

A Feira de Intercâmbio 
trará informações sobre pro-
gramas de Férias, Idiomas, 
Trabalho no Exterior e High 
School.

O evento será realizado 
no Colégio Objetivo, lo-
calizado na Avenida Fábio 
Roberto Barnabé, 1.400, 
Chácara Belvedere, e tem 
participação gratuita. Po-
rém é necessário confirmar 
presença através do telefone 
(19) 3875-0206.

 
Yázigi Travel

O Yázigi Travel é uma 
agência de intercâmbios que 
oferece cursos para todas as 
finalidades, desde um pro-
grama em família até cursos 
preparatórios para exames 
de proficiência. 

O programa com foco 
em Business é direcionado 
a profissionais que desejam 
desenvolver a fluência no 
idioma e o vocabulário es-
pecífico da área de atuação. 
Além disso, proporciona 
contato com situações cor-
riqueiras, como reuniões, 
apresentações de trabalho, 
negociações, conversação 
e o relacionamento com 
pessoas de diversas nacio-
nalidades.

O curso Preparatórios para 
Exames realiza os principais 
exames de proficiência e é 
voltado para os estudantes 
que desejam realizar o curso 
superior em outro país ou 
candidatar-se à uma vaga 
de emprego em um empresa 
multinacional e precisa com-
provar fluência no idioma. 

O programa Universi-
dade no Exterior oferece 
várias opções de cursos de 
graduação, pós-graduação e 
extensão em diversas áreas 
com acesso as mais renova-
das instituições.

O curso Idiomas com 
Atividades propõe ao estu-
dante o ensino do idioma 
com atividades ou curso 
de interesse específico. As 
atividades vão além da sala 
de aula reforçando o apren-
dizado se a opção for pelos 
programas combinados com 
aulas de tênis, golfe, beise-
bol, ou com enfoque na cul-

tura, com cursos de danças, 
história e culinária relacio-
nadas ao país escolhido.

O Programa em Família 
é uma excelente opção para 
pais e filhos. Enquanto as 
crianças participam de um 
curso programado para a 
sua faixa etária, os pais 
podem aprimorar o idioma 
na mesma escola em aulas 
específicas para cada um.

E o curso Férias para 
Adolescentes funciona du-
rante o recesso escolar ou 
férias do trabalho onde será 
associado o aprendizado a 
passeios, compras e progra-
mações culturais. 

A Feira deste ano contará 
ainda, com a participação da 
representante da Nord An-
glia, Organização Escolar 
nos EUA, Daniela Silveira, 
que ministrará uma palestra 
sobre o High School, que é 
um programa que proporcio-
na excelentes oportunidades 
educacionais a estudantes 
que desejam frequentar uma 
escola de Ensino Médio nos 
EUA. 

Com o High School os 
benef íc ios  são diversos 
como adquirir proficiência 
no idioma; ampliar a pers-
pectiva global; aumentar 
a autoconfiança; melhores 
oportunidades profissionais; 
e compreender as diferenças 
políticas e culturais.

O Ensino Médio  nos 
EUA pode ser realizado de 
um semestre a um ano letivo 
e será reconhecido no Bra-
sil, desde que o aluno curse 
as matérias obrigatórias 
solicitadas pelo Ministério 
da Educação (MEC) e pela 
escola brasileira. Ao final 
do programa, o estudante 
receberá o School Transcipt 
(histórico escolar), docu-
mento constando o período, 
matérias estudadas, carga 
horária e notas, que deverá 
ser validado junto ao Con-
sulado Brasileiro no país em 
que realizou o estudo.

Ainda na feira, os pais 
e alunos poderão conhecer 
um pouco mais de quatro 
escolas americanas na qual 
o Yágizi Travel é parceira:  
Leman Manhattan em Nova 
York (NY); North Broward 
Prep School em Bocas Ra-
ton – Fort Laudardale (FL); 
Windermere Prep em Or-
lando (Fl); e The Village 
School em Houston (Texas). 
Para maiores informações 
(19) 3875-0206.

Dois alunos do Ensino 
Fundamental 2 do Colégio 
Objetivo Indaiatuba foram 
convocados para a premiação 
da Olimpíada Paulista de Físi-
ca 2016 (OPF 2016) que será 

realizada no dia 25 de março, 
no Departamento de Ciência 
e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA), próximo ao ITA, 
em São José dos Campos-SP.

A OPF é uma competição 

regional de Física voltada 
a alunos do Ensino Funda-
mental e do Ensino Médio do 
estado de São Paulo, que tem 
por objetivos estimular o en-
sino, o estudo e a pesquisa da 
Física; identificar estudantes 
talentosos e estimulá-los ao 
aprimoramento contínuo em 
ciência e tecnologia, aprofun-
dar a relação entre o ensino 
fundamental, médio e superior 
e ainda divulgar e valorizar a 
profissão do físico e do pro-
fessor de Física. Podem par-
ticipar estudantes de escolas 
públicas e particulares.

O Colégio Objetivo Indaia-
tuba participa desta olimpíada 
desde 2013. Desde então, fo-

ram 100 alunos finalistas em 
quatro anos de participação e 
seis medalhas conquistadas, 
sendo 3 de prata e 3 de bronze.

O prêmio de 2016 será 
conhecido somente no dia 
da cerimônia e a expectativa 
é grande. “O resultado já é 
muito bom, porque a Olim-
píada Paulista de Física é 
muito difícil e tem poucas 
medalhas, em média 23 por 
série. Sempre tivemos me-
dalhistas nessa olimpíada e 
isso é muito satisfatório!”, 
comemora Luiz Carlos Mar-
ques, professor de Física e 
coordenador de Olimpíadas 
Científicas do Objetivo In-
daiatuba.

Vitor Kenji e 
João Octavio 
se destacaram 
na Olimpíada 
Paulista de Fí-
sica
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Projeto prevê fiscalização contra 
fios soltos nos postes de energia

JEAN MARTINS 

Empresas serão obrigadas a retirar os cabos que não estiverem funcionando

Um projeto de lei, já 
aprovado em segunda 
votação na Câmara, 

quer fechar o cerco contra as 
empresas de energia e telefonia 
que prestam serviço em Indaia-
tuba. Elas deverão ficar mais 
atentas com os fios que ficam 
pendurados sem funcionamen-
to nos postes. 

O Projeto de Lei, do vere-
ador Luiz Alberto Pereira, o 
Cebolinha (PMDB), recebeu 
voto favorável durante a última 
Sessão Ordinária da Câmara, 
realizada na última segunda-
-feira, dia 20. 

O PL, nº 0002/2017, obri-
ga a empresa concessionária 
ou permissionária de energia 
elétrica do Município a reali-
zar o alinhamento e a retirada 
dos fios inutilizados e, quando 
for caso, notificar também as 
demais empresas que utilizam 
os postes como suporte de 
seus cabeamentos, como as 
de internet/telefonia e TV por 
assinatura. 

Na ocasião, Cebolinha jus-
tificou que o projeto segue o 
mesmo texto de outro aprova-
do na vizinha Campinas. “O 

Para despertar a curiosidade, 
o interesse e a reflexão dos alunos 
do 1º ano do Ensino Fundamental 
1 sobre as transformações pelas 
quais as crianças passam ao longo 
da vida, a professora de Ética do 
Colégio Montreal, Maria Susie da 
Silva, está desenvolvendo o pro-
jeto “Sempre em transformação”. 

O projeto teve início no co-
meço do ano e ainda está em 
andamento. Ela explica que 
muitas atividades serão desenvol-
vidas para que os alunos possam 
observar e vivenciar situações 
que representam as mais varia-
das formas de transformação. 
“Apesar de serem pequenos, eles 
começam a perceber como cada 
um se transforma. As atividades 
propostas servem para que eles 
percebam também os outros e 
as diferenças de cada um. Isso 
é importante para a formação da 
moral, para que através da ética, 
eles possam olhar para o outro, 
colocar-se no lugar do outro e, 
assim, aprender a respeitá-lo”, 
afirma a professora.  

Ela explica que para olhar 
para o outro, primeiro precisa-
mos entender quem somos, qual 
a nossa história. Em uma das 
atividades realizadas, os alunos 
descobriram junto às famílias 
como foi a sua chegada em casa 
ao nascerem, como foi a espera 

projeto é o mesmo e torna-se 
necessário, pois há uma gran-
de discussão em torno deste 
assunto”, salienta o vereador. 
“Há um debate ainda se as pre-
feituras não deveriam cobrar 
pelo uso do solo. Se a empresa 
de energia fatura alugando o 
poste, porque não ocorrer o 
mesmo com a Prefeitura que é 

dos familiares e outros detalhes 
que marcaram esse dia. “O ob-
jetivo foi descobrir informações 
sobre o ambiente familiar, sendo 
este o primeiro grupo social do 
qual fazemos parte para o esta-
belecimento de vínculos, para a 
descoberta dos sentimentos e dos 
valores que continuamente apren-
demos”, explica a professora. 

Susie conta que para auxi-
liá-los a observar as mudanças 
que podem ocorrer ao longo do 
nosso desenvolvimento, propôs 
também uma roda de conversa 
e a observação sobre a transfor-
mação da lagarta em borboleta. 
“Nós passeamos pelo jardim da 
escola à procura de casulos, que 
foram encontrados facilmente. 
Depois dessa experiência, mui-
tos trouxeram de casa imagens 
sobre a metamorfose. A ideia 
foi traçar um paralelo para mos-
trar que tudo a nossa volta se 
transforma, incluindo nós mes-
mos”, comenta. “Na atividade da 
borboleta eu entendi que temos 
que respeitar a transformação 
de todos, tem que saber cuidar, 
não podemos atrapalhar a trans-
formação”, diz a aluna Isabela 
Soster Giron. 

Essa foi a primeira etapa do 
projeto que está em desenvolvi-
mento e que envolverá também 
outras disciplinas.

‘dona’ daquele espaço?”
O autor do PL justifica 

ainda que a decisão de fazer 
o projeto deu-se por conta 
inúmeras reclamações dos mo-
radores em razão do descaso 
das empresas.  

Cabe ainda a empresa, 
responsável pelo fornecimento 
de energia no Município, fazer 

Fios que não estão sendo utilizados deverão ser retirados dos postes de 
energia 

INFORME PUBLICITÁRIO 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

a manutenção, conservação, 
remoção e substituição, sem 
qualquer custo para a Admi-
nistração, de postes que se 
encontrem em estádio precá-
rio, tortos, inclinados ou em 
desuso.

Em caso de substituição do 
poste, fica a cargo da empresa 
de energia elétrica também 
avisar as demais companhias, 
que utilizam o poste como 
suporte de seus cabeamentos, 
sobre a necessidade de fazer 
realinhamento de fios e/ou 
cabos. 

Multa 
O não cumprimento das 

determinações previstas no 
projeto pode ocasionar em 
multa para a empresa de ener-
gia, no valor de 100 Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo 
(Ufesps), o que atual está fixa-
da em R$ 25,07 a unidade. 

Já para empresas que uti-
lizam o poste como “aluguel” 
de seus cabos/fios, a  multa 
para o descumprimento é de 
150 Ufesps. 

O prazo para implemen-
tação total das determinações 
prevista no projeto será no 
máximo dois anos a contar da 
sua data de publicação. 

‘Sempre em Transformação’ 
atua com alunos do Fundamental 
no Colégio Montreal  
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Horóscopo de 24 a 30/03 Por Alex Costa Guimarães

Esse mês é muito forte para o Ariano, principalmente agora que seu 
inferno astral está terminando. Muita coisa está em andamento e precisa 
por tudo pra rodar em sua vida. Poderá ter que controlar seus gastos 
e ganhos, seus relacionamentos podem sofrer situações inesperadas, 
rupturas e algumas amizades podem sofrer algumas baixas, O Ariano 
pode surtar nesse momento, tenha calma.

O taurino está vivendo uma fase de aprender a trabalhar com o 
sentimento de perda, de isolamento, e também estará aprendendo a lidar 
com sua capacidade de perdoar suas mágoas que podem ampliar nesse 
momento. O período pede pra ser estratégico, planejador das situações 
em sua vida. Sua irritabilidade pode facilmente vir a tona. Tenha calma 
e planeje com foco que as coisas aconteceram do seu jeito.

Só por essa semana o geminiano estará focado em seus projetos de 
vida e seus sonhos. Ele precisa se preparar para enfrentar uma semana 
de isolamento e de dificuldade para se expressar. Suas atitudes podem 
gerar situações difíceis, precisa saber agir com cautela e não movido 
pelas emoções. 

Momento bem agitado em sua vida profissional seus ganhos e seus 
gastos estarão relacionados a esse lado profissional. Novos rumos e projetos 
que definirão novas metas, mas o nativo precisa ter firmeza interior para isso 
se concretizar. Muito do que pensa e sente ou de seus hábitos estarão vindo 
a tona e os outros podem acabar interferindo em suas posturas pessoais.

O leonino pode viver um momento de recordação de situações ou 
de pessoas, que no fundo sente uma saudade. O momento pede para o 
nativo desenvolver uma nova filosofia de vida, desenvolver uma nova 
forma de ver o seu trabalho como lidar com ele, descobrir o que precisa 
fazer para trazer progresso em sua vida e planejar o que precisa fazer 
pra concretizar isso.

Momento de baixa energética para o virginiano, de transformação 
em sua força pessoal, um novo ciclo pode estar se iniciando e o nativo 
pode precisar expurgar algumas coisas ruins dentro de si. Pode ter que 
gastar com situações inesperadas ou programadas, mas esse é um período 
de gastos, cuidado para não se endividar.

O libriano pode estar tendo algumas dificuldades com seu conjugue ou 
parceiro social, pois o nativo pode não se expressar corretamente nesse mo-
mento e achar que o outro sabe o que se passa em seus pensamentos. Agora é 
uma fase de diálogos e de saber como agir. Provavelmente o libriano pode ter 
que agir de forma diferente ao que está acostumado para conseguir manter a 
estabilidade tanto no relacionamento quanto dentro de seus projetos pessoais.

Muitas verdades surgem para o nativo, pode ser que ele não tenha visto 
com clareza algumas atitudes de seus colegas de trabalho e nesse período ele 
enxergue muito bem o que está ocorrendo, por outro lado poderá perceber que 
algumas pessoas que se dizem seus amigos podem estar manipulando seus 
medos em benefício próprio, e o nativo estará vendo esses fatos e tomando 
atitude a partir daí.

O sagitariano está buscando por seus sonhos e metas com muita seriedade 
e dedicação, mas por estas semanas ele sente que precisa desabafar, descarregar 
a tensão e poderá partir em busca de aventuras ou de algum tipo de prazer para 
poder enfrentar a seriedade com mais alegria. 

Muita tensão dentro da vida familiar do capricorniano, uns podem sofrer 
pelos filhos, outros pelos pais, outros por que precisam manter a família 
unida, enfim, o momento é um pouco tenso para o capricorniano. Ao mesmo 
tempo o capricorniano estará tendo oportunidades para sua vida acadêmica 
se desenvolver.

A mente aquariana está em um processo de agitação e expansão, com 
possibilidades de desenvolver novos projetos e novos rumos podem ser deli-
neados. Novos contratos podem ser firmados e novos contatos com diversas 
pessoas tendem a ocorrer.

Período que os gastos e os ganhos assumem proporções muito grandes 
em sua vida. O aprendizado, sobre assuntos que não conhecia antes, passa 
a acontecer de forma mais intensa. O pisciano precisa aprender a lidar com 
aquilo que não gosta e ter mais maturidade com tudo o que lhe for estranho. 

Volacc realiza amanhã a 
3ª edição Rock in Heart
Ingressos ainda podem ser adquiridos na entidade e no Indaiatuba Clube  

A entidade Voluntários 
de Apoio no Comba-
te ao Câncer (Volacc) 

realiza amanhã, dia 25, a 3ª 
edição do Rock in Heart. O 
evento ocorre no salão social 
do Indaiatuba Clube, a partir 
das 20h30. Os convites ainda 
podem ser adquiridos na Vo-
lacc ou na secretaria do IC.

O custo do ingresso é R$ 
35, sendo a camiseta com o 
símbolo da festa custa R$ 25. 
Quem quiser adquirir os dois, 
o valor é R$ 50. Os convites 
também podem ser compra-
dos na hora do evento.

A festa tem como objetivo 
arrecadar fundos para a enti-
dade e tem a missão de levar 
alegria, autoestima e muita di-
versão, através das assistidas, 
que irão realizar uma apresen-
tação especial 
coordenada pe-
los professores 
Doni Fragoso e 
Katia Shimada. 

A  n o i t e 
contará com 
a participação 
d a s  b a n d a s 
Unha Encrava-
da e Confraria 
D’asdrovnia, 
a lém do DJ 
Ronaldo Am-
biel.

Para a diretora de Promo-
ção e Divulgação do Rock in 
Heart, Esther Joly, o even-

to tem grande 
r e l e v â n c i a . 
“Foram inú-
meros os que 
acreditaram no 
projeto e abra-
çaram a nossa 
causa”, lem-
bra. “O show 
da última edi-
ção do evento 
foi um sucesso. 
Ultrapassou a 
nossa expecta-
tiva, com exce-

lente repercussão e com saldo 
financeiro muito positivo. 
Por esta razão, passou a ser 
considerado no calendário de 
eventos.”

Para a realização do even-
to, a Volacc conta com o 
patrocínio exclusivo da Exsa 
Desenvolvimento Urbano e 
com parceiros e apoiadores 
como as bandas que irão se 
apresentar, além do Indaia-
tuba Clube, buffet Infinitz, 
Restaurante Verona, GTA se-
gurança, DJ Ronaldo Ambiel, 
Staff Tarik Costa e Prefeitura.

Mais informações com a 
Volacc no telefone (19) 3875-

Pacientes assistidas pela Volacc fizeram a festa na edição do ano passado do Rock in Heart 2016

4544 ou no Indaiatuba Clube 
pelo (19) 3834-2399.

Volacc
A Volacc é uma organiza-

ção social sem fins lucrativos 
cujo trabalho é oferecer apoio 
sócio assistencial às famílias 
de pessoas portadoras de cân-
cer na cidade de Indaiatuba. 
Atualmente, a entidade assiste 
230 pacientes individuais, 
chegando a 700 pessoas quan-
do somado com as famílias.

A entidade realiza seu 
trabalho prestando assistência 
totalmente gratuita em todas 
as fases da doença. 

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

ARQUIVO VOLACC

“O show da última 
edição do evento foi um 
sucesso. Ultrapassou a 
nossa expectativa, com 
excelente repercussão 
e com saldo financeiro 

muito positivo. Por 
esta razão, passou a 
ser considerado no 

calendário de eventos.”
Esther Joly, diretora de 
Promoção e Divulgação 

do Rock in Heart
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Município inicia obra para tratar 100% de esgoto
GIULIANO MIRANDA – SAAE 

Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Mário Araldo Candello terá investimento de cerca de 70 milhões

No Dia Mundial da 
Água, celebrado na 
última quarta-feira 

(22), o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) e a Pre-
feitura anunciaram o início das 
obras de adequação e amplia-
ção da Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) Mário Araldo 
Candello. Quando pronta, a ci-
dade passará a tratar 100% do 
todo esgoto gerado e coletado, 
contribuindo para a despolui-
ção dos rios Jundiaí e Tietê. 

A ETE utiliza um dos mais 
avançados métodos de trata-
mento de esgoto do mundo: 
o biológico, pelo processo de 
lodos ativados por aeração 
prolongada com ar difuso, 
cuja finalidade é introduzir ar 
atmosférico na massa líquida 
e, dessa forma, possibilitar a 
multiplicação das bactérias que 
se alimentam da matéria orgâ-
nica existente no esgoto e que 
utilizam oxigênio no processo 
metabólico. 

A eficiência mínima será 
de 95% na remoção de DBO, 
com remoção simultânea de 
nitrogênio e um sistema de 
dosagem de cloreto férrico para 
remoção de fósforo.

Hoje sua capacidade má-
xima de tratamento é de 1000 
litros por segundo, com uma 
carga orgânica de 200 DBO5 
mg/l.. Após as obras sua vazão 
máxima de tratamento será 
ampliada para 1320 L/s e uma 
carga orgânica diária estimada 

A obra, que terá um custo 
de aproximadamente R$ 70 
milhões, com recursos pro-
venientes do Saae, Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro) e do Programa de 
Despoluição de Bacias Hidro-
gráficas (Prodes), da Agência 
Nacional de Águas (ANA), 
será concluída no final de 
2019. A Construtora Elevação 
é responsável pelo serviço.

De acordo com o supe-
rintendente do Saae, Sandro 
de A. Lopes Coral, essa será 
uma obra importante não só 
para a população, mas também 
para o meio ambiente. “Com a 

em 458 DBO5 mg/l.
Das quatro lagoas, hoje 

existentes, duas serão adequa-
das para implantar o sistema 
de aeração e uma nova lagoa 
será construída nesta primeira 
etapa.

A ampliação também con-
templa o modelo de tratamento 
terciário através de desinfecção 
do efluente por hipoclorito de 
sódio e utilização de membra-
nas ultra filtrantes no processo 
de produção de água de reuso. 
O resultado do tratamento será 
um produto que poderá ser 
utilizado por empresas para 
finalidade não nobre.

Indaiatuba é um município 
referência na captação e reser-
vação de água, produzindo em 
média 63 milhões de litros de 
água por dia. São 56,6 milhões 
de litros reservados, distri-
buídos em 55 reservatórios, 
atendendo 98,5% da população 
com abastecimento de água 
potável.

ação, toda a água que é lançada 
no Rio Jundiaí estará 100% 
tratada. Isso será uma grande 
participação de Indaiatuba na 
luta pela despoluição deste 
rio”, salienta.

O gerente da Cetesb de 
Jundiaí, Domênico Tremaroli 
enfatiza a luta de 30 anos 
para a despoluição do rio. “A 
bacia do Jundiaí é a primeira 
no Brasil a ser despoluída 
e reclassificada. Passou de 
classe 4 para classe 3 e essa 
notícia nos deixa muito feliz, 
pois acompanhamos durante 
todos esses anos o empenho 
e comprometimento de todas 

Com a melhoria na ETE, toda a água que é lançada no Rio Jundiaí estará 100% tratada

Estação utiliza métodos 
avançados para tratamento 

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

as cidades envolvidas nessa 
‘luta’”, comemora. “Hoje o 
Rio Jundiaí deixou de ser bacia 
que recebia esgoto e agora for-
nece água para a população.”

Das quatro lagoas exis-
tentes, duas serão adequadas 
para implantar o sistema de 
aeração e uma nova lagoa 
será construída, ampliando a 
capacidade de tratamento da 
estação até 2035. “Já investi-
mos e continuamos a investir 
bastante em abastecimento de 
água e também estamos tra-
balhando para que Indaiatuba 
seja incluída no seleto grupo 
de cidade que tratam 100% 
do seu esgoto”, concluiu o 
superintendente.

Segundo o prefeito Nilson 
Gaspar (PMDB), a ação irá 
garantir 20, 30 anos de abas-
tecimento para o Munícipio. 
“Coletamos 96,2% do esgoto 
e tratamos 85,97%. Com a 
ampliação e adequação da 
ETE Mario Araldo Candello, 
iremos tratar 100% de todo o 
esgoto gerado e coletado no 
Município”, afirma. “Acredi-
tamos que investir em sanea-
mento, consequentemente, é 
investir em Saúde e por isso 
investimos tanto nesta área, 
não só em infraestrutura para 
água e esgoto, mas também 
em educação ambiental”, com-
pleta.

Gaspar ainda tem planos 
para o futuro. A obra também 
irá comtemplar o projeto de 
reuso da água. “Iremos colocar 
em prática, ainda em meu man-

dato, o projeto que irá tratar a 
água e distribuir ao Distrito 
Industrial para finalidades não 
nobre  e reduzir em até 30% o 
valor da água”, revela.
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Cintra Restaurante e Eventos prioriza 
a qualidade e o bom atendimento

FOTOS: JME

Espaço conforável oferece cardápio diferenciado com saladas, pratos quentes e um saboroso churrasco

Com refeições de qua-
lidade e bom aten-
dimento, o Cintra 

Restaurante comemora seus 
três anos de funcionamento 
oferecendo aos seus clientes 
cardápios diferenciados atra-
vés do Self-Service por kilo 
com churrasco. Focado não 
somente na qualidade do seu 
menu, mas também no bom 
atendimento, o Cintra Restau-
rante tem deixado cada vez 
mais as pessoas satisfeitas. 
“O cliente, para mim, é o mais 
importante de toda a empresa. 
São eles que me mantêm aber-
to e tenho que tratá-los da me-
lhor forma possível. Sempre 
prezo pela qualidade de nossos 
serviços e atendimento”, diz o 
proprietário do restaurante, o 
empresário Carlos Cintra.
O restaurante, que funciona 
de segunda a sexta-feira, das 
11h às 14 horas, serve um 
cardápio diferenciado todos 
os dias com saladas, pratos 
quentes e churrasco, além de 
uma variedade de sucos e be-

bidas em geral. O restaurante 
também oferece sobremesas e 
café como cortesia. “Sempre 
procuramos manter o cardápio 
que segue a preferência dos 
clientes. Mas ao mesmo tempo 
diferenciamos para que eles 
possam se surpreender com 
nossos pratos”, conta Carlos.
O Cintra trabalha com convê-
nio para empresas, marmitex 
e comercial.
Além do restaurante, a empre-
sa também administra o Cintra 
Eventos, que está há 11 anos 
no mercado realizando os mais 
diversos eventos, como casa-
mento, festa de debutante e 
aniversário, confraternização, 
entre outros.
O buffet pode ser contratado 
tanto para atendimento domi-
ciliar quanto no próprio espaço 
do restaurante. Para locar o 
espaço, Carlos explica que não 
é cobrado aluguel, somente o 
valor da manutenção. “É im-
portante frisar que o aluguel 
não será cobrado desde que o 
cliente também contrate o meu 
buffet”, explica o empresário. 
O Cintra Eventos oferece 
como opções pizza, crepes 
francês, churrasco, massas, co-

mida de boteco e jantares con-
vencionais. Mais informações 
pelos telefones (19) 3816-1417 
ou (19) 9.9795-4550.

Histórico
Carlos Cintra começou o seu 
contato com a gastronomia 
em 1990, trabalhando como 
garçom. Focado em abrir o seu 
próprio negócio, Carlos  fez 
faculdade para área de eventos 
e gastronomia, para que pu-
desse se aperfeiçoar e adquirir 
conhecimento para atender 
melhor seus clientes. “Foi a 
partir daí que abri o Cintra 
Eventos para atender diversas 
comemorações”, explica. 
Após 11 anos de experiência 
com buffet, Carlos decidiu 
abrir o seu próprio restauran-
te, em busca de priorizar seus 
clientes de forma a oferecer o 
bom atendimento e uma refei-
ção de qualidade. “Para mim a 
prioridade são meus clientes, 
eu trabalho pra eles”, salienta 
o empresário. 
Ainda de olho no futuro, Cintra 
conta que pretender expandir 
os seus negócios. “Quero 
aumentar o restaurante, assim 
como inovar o cardápio com 

sabores diferentes do que meus 
clientes estão acostumados”, 
revela.
O Cintra Restaurante está lo-
calizado na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711, 
no Recreio Campestre Jóia. 
Mais informações pelo telefo-
ne (19) 3816-1417.

Visite-nos:
Avenida Juscelino Kubits-
chek de Oliveira, 711, no 
Recreio Campestre Jóia

Contate-nos:
(19) 3816-1417

O Cintra Restaurante fica localizado numa área de fácil acesso no Distrito Industrial 

Rrestaurante oferece cardápios diferenciados através do Self-Service 
por kilo com delicioso churrasco
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Cannabis é localizada 
em um vaso de barro  
A princípio denúncia atendida pela Guarda era de maus tratos 

Planta localizada pela Guarda Civil estava dentro de um vaso, numa casa localizada no Parque Indaiá  

Arma no bolso foi o que chamou atenção dos policiais militares  

Guarda prende indivíduo traficando no Tancredo Neves

Passando-se por Policia Civil, homem é detido 
depois de ser flagrado com arma sem possuir porte

ILEGAL 

FLAGRANTE 

Cannabis, planta utili-
zada para fazer a ma-
conha, foi localizada 

dentro de um vaso de barro 
na tarde de terça-feira, dia 21, 
em uma residência no Parque 
Indaiá. A princípio a denúncia 
do caso era de maus tratos 
contra criança.  

A ocorrência foi registrada 
quando a equipe do Grupa-
mento Ambiental  (GAM) foi 
solicitada para acompanhar 
o Conselho Tutelar em uma 
denúncia. 

No momento da averigua-
ção, os guardas civis loca-
lizaram, na varanda de uma 
casa existente, um vaso com 
uma planta aparentando ser 
cannabis. 

Com a suspeita, foi aciona-
do o Max da Guarda Civil, o 
qual após averiguação pela re-
sidência localizou uma porção 
de maconha, duas munições 

de revólveres calibres 32 e 12, 
além de um mini celular que 
estava dentro de involucro 
feito com massa plástica e fita 
isolante, provavelmente pronto 

para ser inserido dentro do 
presídio. 

Após flagrante, o dono da 
casa e os objetivos foram apre-
sentados no Plantão Policial. 

Um homem (E.A.M) foi 
preso na tarde da última ter-
ça-feira, dia 22, por tráfico 
de drogas no bairro Tancre-
do Neves. O indivíduo foi 
flagrado, por guardas civis 
da Ronda Ostensiva com 
Motocicleta de Indaiatuba 
(Romi), traficando na Rua 
José Carlos Wolf. 

Após denúncia anônima, 

os Guardas Civis foram até 
o local indicado, onde pre-
senciaram E.A.M. pegando 
alguma coisa em uma ca-
çamba de entulho e depois 
em um poste de energia. 

Em determinado mo-
mento,  um motocic l is ta 
parou junto do indivíduo, 
entregou a ele dinheiro e 
pegou algo.

Dian te  dos  fa tos ,  os 
guardas abordaram E.A.M. 
e encontraram no seu bolso 
a quantia de R$ 172 em es-
pécie e uma pedra de crack. 
Neste momento uma equipe 
da Policia Civil que passava 
pelo local parou em apoio a 
Guarda Civil. 

Ao verificarem a caçam-
ba de entulho, os Guardas 

Civis localizaram 19 pedras 
de crack, e ao verificarem o 
poste de energia, localiza-
ram cinco tubetes de uma 
substância que aparentava 
cocaína. Com a droga e o di-
nheiro em mãos, os Guardas 
Civis conduziram E.A.M. 
até ao Plantão Policial, onde 
o delegado determinou a 
prisão por tráfico de drogas.

Um homem foi preso na 
madrugada de sábado, dia 19, 
por porte ilegal de arma. Ele foi 
flagrado pela Polícia Militar, por 
volta das 4h30, durante patrulha-
mento na Avenida Presidente 
Vargas, no Centro. 

De acordo com informações 
da Polícia Militar, durante patru-
lhamento na avenida, os policiais 
visualizaram um indivíduo em 
atitude suspeita, com certo vo-
lume no bolso da calça. 

Ao ser realizada a aborda-
gem, foi encontrada uma pistola 
Taurus, calibre .380, modelo 
398, a qual estava ainda com 

sete munições. 
Questionado, o homem disse 

a princípio que era policial civil. 
Ao ter seus documentos solicita-
dos, o mesmo negou que era da 
polícia e disse ser proprietário de 
uma loja revendedora de veícu-
los, localizada em Salto. 

O homem informou ainda 
que estava armado apenas para 
“fazer graça”. Ele possuía o re-
gistro a pistola, porém não tinha 
o porte da mesma. 

O homem acabou detido e 
levado à Delegacia Central, onde 
recebeu voz de prisão e ficou à 
disposição da Justiça. 

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 
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Clássico pela Copa Cidade 
define primeiro colocado 
Última rodada do futsal feminino ocorre neste domingo, no CET 

Apesar de já ter de-
finido os quatros 
times classificados 

para a próxima fase, a 16ª 
Copa de Futsal Feminino 
Cidade de Indaiatuba, orga-
nizada por Raul Fernandes, 
terá rodada decisiva neste 
domingo, dia 26, na quadra 
1 do Centro Esportivo do 
Trabalhador (CET). 

O clássico entre Atlético 
Oliveira x Dinho Água/Su-
permercado Cisol/Andrax, 
pela última rodada da fase 
de grupos, definirá o primei-
ro colocado.

A partida está marcada 
para às 10 horas. Outro con-
fronto da rodada será apenas 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Campeão do torneio no ano passado, Dinho Água quer terminar na primeira colocação e ir com a vantagem do empate para as semifinais 

para cumprir tabela. A partir 
das 11 horas, a Comuni-
dade Cristã busca o ponto 
de honra na competição e 
fará o duelo contra o Elite, 
que também se despede do 
certame. 

A uma rodada do término 
da primeira fase, o Atlético 
Oliveira segue na primeira 
posição do certame com 15 
pontos. Na segunda posição 
vem justamente a equipe do 
Dinho, com três pontos a 
menos que o líder. 

Também já classifica-
do para a fase seguinte, o 
Social Gálatas de Sorocaba 
é o terceiro colocado, com 
10 pontos. E fechando o G4, 
com um ponto a menos, está 
a equipe do Resgate.

O Elite tem apenas um 
ponto ganho e a Comu-

nidade Cristão ainda não 
pontuou, por isso já estão 
eliminados. 

Na disputa pela artilharia 
do certame, Thais Alves 
(Dinho Água) é franca can-
didata a receber o troféu, 
já que balançou as redes 
adversárias em 15 oportu-
nidades. Mas a disputa é 
acirrada e Thais de Lima, do 
Atlético Nacional, também 
“briga” pelo troféu com 9 
gols marcados. 

A defesa menos vazada 
da competição é do Dinho 
Água, com apenas três gols 
sofridos, enquanto que a 
Comunidade Cristão tem a 
pior defesa do certame, com 
51 gols tomandos.

Segundo o organizador 
da competição, Raul Fer-
nandes, o balanço desta pri-

meira fase é positivo. “Até   
o momento está sendo um 
torneio de alto nível, sem 
violência e com pouquís-
simos cartões amarelos”, 
salienta. “Temos que tirar 
o chapé para essas meninas, 
que entram em quadra para 
fazer um jogo de amizade, 
de confraternização, saben-
do que o trofé de campeão é 
apenas uma consequência.”

Disputa
Na próxima fase, o pri-

meiro colocado enfrenta 
o quarto, enquanto que o 
segundo pega o terceiro. 

Nas semifinais, em ape-
nas uma partida, a vantagem 
do empate será das duas 
equipes que fizeram a me-
lhor campanha na primeira 
fase. Na grande final, em 
caso de igualdade, o título 
será definido após cobran-
ças de pênalti.  

A competição que come-
çou deve ser encerrada na 
segunda quinzena de abril. 

No ano passado, o cane-
co do certame ficou com o 
Dinho Água que garantiu o 
tetracampeonato após ven-
cer o Gálatas de Sorocaba 
por 6 x 0.

TABELA
17º Campeonato Liga Regional Aifa Nishi Eletrônica 

Rodada amanhã, dia 25, na Sol-Sol 

Horário  Partida     Divisão
12h50  Real Klorofila x Tênis de Ouro   3ª C
13h50  Ajax Futsal x Colégio Conquista   3ª A
14h40  ML Informática/Unifarma x União Tribuna “B” 1ª
15:30  Nova Aliança/XII Junho x Schalke/Tam. Tintas  1ª
16h20  União Tribuna “A” x Sol-Sol   1ª
17h10  Flamengo/Grupo Marquinhos x Meninos de G.5 1ª

Rodada amanhã, dia 25, no Carlos Aldrovandi  

Horário  Partida     Divisão
14h20  The Rocket x Projeto Restitui   2ª
15h10  Bayern 07 x R5/Colégio Meta   2ª
16h  Kautela/Elias Fausto x Atlético Oliveira  2ª
16h50  Juventus/Real Malas x Parque Indaiá  2ª
17h40  Cebi/VM Futsal x  União Audax/Esc. Atenas 2ª

Rodada domingo, dia 26, no Ginásio Municipal de Esportes  

Horário  Partida     Divisão
8h50  Olimpic Sabor da Terra x Palermo/Miranda   3ª C 
9h40  Celtic/Central MF x União Zona Leste  3ª C
10h30  FutShow/Meta x BVB/Pachelli/Uni Corte  3ª C

Resultados da última rodada 
Primeira Divisão 
União Tribuna “B” 2 x 3 Sol-Sol    
ML Informática/Unifarma 3 x 3 Meninos de G5  
Schalke Grillos/Tam. Tintas 0 x 0 União Tribuna A 
Nova Aliança/XII Junho 2 x 4 Flamengo/Marquinhos 

Segunda Divisão
Cebi VM Futsal 1 x 5 Bayern 07    
Parque Indaiá 4 x 3 Projeto Restitui   
Atlético Oliveira 5 x 3 R5 Colégio Meta   
Kautela Elias Fausto 6 x 3 The Rocket   
União Audax/Atenas 4 x 1 Juventus/Real Malas  

Terceira Divisão 
Otro Iskema 2 x 1 Real & Lazer Futsal   
Palermo/Miranda Supermercado 1 x 10 Tênis de Ouro 
Mastiga Samba 0 x 7 Schalke Grillos/Paulistinha 
Olimpic/Sabor da Terra 1 x 6 União Zona Leste  
Deu Ruim Futsal 1  x 6 Ajax Futsal    
Clube 9 de Julho 1 x 1 EC Elite Tigres Azuis  
FutShow/Colégio Meta 3 x 2 Celtic/Central MF  
Barcemlona 0 x 1 Tancredo Neves    
BVB/Pachelli/Uni Corte 5 x 1 Real Klorofila  
Zenit Futsal 1 x 6 Tapiratiba/Colégio Meta   
Colégio Conquista 1 x 6 Academia Focus   

9º Campeonato Aifa Master 50º - Aifa
Rodada domingo, dia 26

Horário Partida     Campo 
8h40 Comunidade Independente x XV    Belo Horizonte
8h50 Moscou x Independente/Elias Fausto  Vale Verde 
10h30 Luiz Gama x Ferroviário    Ferroviário

Resultados da última rodada 
Independente 3 x 4 Ferroviário    
Independente/Elias Fausto 0 x 4 Luiz Gama 
XV Novembro 5 x 0 Moscou  

Campeonato de Futebol de Minicampo Maior Seguros - Clube 9
Rodada domingo, dia 26 

Categoria  Veterano
Horário Partida     Campo
8h  Embalimp x DD Max    1
9h  Centermaq x Visual Formaturas   1
10h  Smart Ar Condicionado x Vizzent Calçados  1
11h   Atento Segurança x JR Celulares/Pinguim  1

Categoria Máster
Horário  Partida    Campo
8h   Colégio Meta x Vidraçaria Kyoto  2
9h   Tecnosemillas x Madeireira Madelasca 2
9h   Auto Escola Dirce/Race Pneus X Jacitara 3
10h   Casa das Embalagens X Big Strong/Freegelo 2
11h   Balilla X Alves Hair/RZ Com Comunicação  2

Categoria Adulto
Horário  Partida                Campo
10h   Sanare Serviço de Saúde x Sorvetes Saint Luiger 3
11h   Ford Tempo x Limpa Mais   3

Rodada quarta-feira, dia 29 

Categoria Máster
Horário Partida     Campo
19h15  Hot Dog Tio Lau x Grupo Marquinhos  3
20h15  Juninhos Camisetas x Lanchonete Chega Mais  3

Resultados da última rodada 
Adulto
Corbella Tintas 4 x 1 Faculdade Max Planck
Restaurante Caipirão 1 x 4 Sorvetes Saint Luiger
PCB Informática 6 x 4 Limpa Mais
Sanare Serviços de Saúde 1 x 5 Ford Tempo
Veterano
Atento Segurança e Serviços 6 x 2 GPS Imóveis
Luxafit Transportes 1 x 3 JR Celulares/Pinguim
SS Silveira 2 x 4 Karcher Center Altex
Máster
Auto Escola Dirce/Race Pneus 2 x 1 Hot Dog Tio Lau
Juninhos Camisetas 1 x 3 Jacitara
Colégio Meta 1 x 3 Grupo Marquinhos
Tecnosemillas 1 x 5 Lanchonete Chega Mais
Casa das Embalagens 3 x 4 Vidraçaria Kyoto
Balilla 7X3 Madeireira Madelasca 
Alves Hair/RZ Com Comunicação Visual 1X0 Big Strong/Freegelo 
Super Máster
Cartão de Todos 5 x 3 Hot Flowers
LG Vacker 1 x 1 Grupo GTA
Pai & Filhos Mat. para Construção 6 x 4 2G Bebidas/Visão Imóveis

Arquivo Jean Martins
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Congresso técnico da 
1ª Copa Integração 
ocorre dia 3 de abril
Campeonato com times da Lidi e Aifa começa no dia 21 de maio 

Um momento histó-
rico para o esporte 
amador de Indaia-

tuba deve acontecer no dia 
3 de abril. Após mais de 10 
anos de separação, times da 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa) e da 
Liga Regional Desportiva 
Indaiatubana (Lidi) voltam a 
sentar na mesma mesa para 
tratar de futebol. 

Neste dia, os times vão 
participar do congresso téc-
nico e sorteio de grupos da 1ª 
Copa Integração, que contará 
com equipes das duas enti-
dades. O encontro acontece 
a partir das 19 horas, na Se-
cretaria Municipal de Espor-
tes, localizada no Ginásio de 
Esportes. 

A competição, que vem 
sendo discutida desde o início 
deste ano, é uma tentativa da 
Secretaria de Esportes em unir 
as duas entidades, para que a 
Lidi fique responsável pelo 
futebol amador e a Aifa com 
o futsal. 

Com o “sim” dos times das 
duas entidades, o campeonato 
deve começar no dia 21 de 
maio e apenas este ano subs-
tituirá o Campeonato Amador 
tanto da Aifa quanto da Lidi. 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Com orientação de seus presidentes, Aifa e Lidi decidiram se unir pelo futebol amador

A Copa Integração servi-
rá como uma requalificação 
das equipes no futebol local. 
Na disputa estarão 30 times 
da 1ª e 2ª Divisão da Lidi e 
outros dez da Aifa. 

A fórmula de disputa já 
foi definida. Os 40 times 
serão divididos em quatro 
grupos com dez equipes 
cada. Todos jogam con-
tra todos, em turno único, 
classificando-se para a fase 
seguinte os cincos primeiros 
colocados de cada chave.

Consequentemente, os 
20 times que passarem para 
a segunda fase disputarão a 
Primeira Divisão do Amador 
em 2018. Os demais devem 
jogar a Segunda Divisão 
também no próximo ano. 

Na segunda fase da Copa 
Integração, os times serão no-
vamente divididos em quatro 
chaves, com cinco agremia-
ções cada, onde todos jogarão 
contra todos em turno único. 

Após esta fase, classifi-
cam-se para as quartas de 
final as duas melhores equi-
pes de cada grupo, passando 
pela semifinal e consequen-
temente final, todas com 
partida única. A decisão do 
certame está programa para 
o final de setembro. 

O time da Lidi que tiver 
a melhor campanha na com-
petição, simbolicamente e 
por questão de história da 
entidade, será considerado 
o campeão do Amador da 
Lidi de 2017. 

Ao campeão da Copa, com 
ajuda da iniciativa privada, 
será ofertada a premiação de 
R$ 5 mil. Troféus e medalhas 
deverão ser entregues ainda 
ao segundo, terceiro e quarto 
colocados, além de artilheiro 
e defesa menos vazada.  

Definição
Em conversa com as direto-

rias das entidades, ficou definido 
ainda que todas as reuniões 
sobre o campeonato deverão 
ocorrer na sede da Secretaria 
de Esportes. A comissão do 
campeonato também será for-
mada por membros da Lidi, 
Aifa e Secretaria Municipal de 
Esportes. O número ainda não 
foi definido, mas deve ser de 5 
a 7 representantes por entidade.  

ARQUIVO – JEAN MARTINS

IMPRENSA – IC 

WWW.CORREIOESPORTIVO.COM.BR

Society no Indaiá prossegue 
no próximo domingo

DISPUTA

A disputa das Copas Lo-
jas Matheus – categoria Ve-
teranos e Colégio Pólo de, 
ambas de futebol society, 
prossegue neste domingo, 
dia 26, no campo do Indaia-
tuba Clube. 

Pela primeira competição, 
os jogos encerram a terceira 
rodada da competição. Com 
início previsto para às 8 ho-
ras, o Casagrande Turismo 
encara o Imuno Vacin e às 
9h10 o Verona Restaurante 
pega o Vizzent Calçados.

Depois de duas rodadas e 
meia disputadas, três times 
dividem a liderança entre 
os veteranos. Com seis pon-
tos, Multifer, Flexchange e 
Casagrande Turismo estão 
na primeira posição. Vero-
na Restaurante, Brasiltex e 
Imuno Vacin aparecem na 
sequência com três pontos e 
o Indy Kids e Vizzent Calça-
dos ainda pontuaram.

Adulto 
Pela categoria Adulto, o 

domingo será de abertura da 
terceira rodada. O único jogo do 
campeonato será entre os times 
do Seven Fitness e Marquinhos 
Despachante, que se enfrentam 
em jogo marcado para às 10h15.

Esse será o primeiro con-
fronto da terceira rodada do 
torneio que segue no outro 
domingo, dia 2 de abril, com o 
jogo entre Limpa Mais e Red 
Balloon e que será finalizada 
no dia 6 de abril (quinta-feira) 
quando acontece mais uma 
rodada noturna.

Terminadas duas rodadas 
a competição ainda não tem 
nenhuma equipe que despontou 
na tabela. Seven Fitness, Limpa 
Mais, Ultragaz e Colégio Pólo 
estão na liderança com quatro 
pontos. Marquinhos Despa-
chante e DF Engenharia está 
com três pontos e o Red Balloon 
segue sem somar pontos.

Partidas pelas duas competições de society ocorrem neste domingo

Resultados da última rodada
Copa Lojas Matheus de Futebol Society - Categoria Veteranos
Indy Kids 1 x 2 Brasiltex
Multifer 0 x 4 Flexchange
Copa Colégio Pólo de Futebol Society - Categoria Adultos
Ultragaz 2 x 0 DF Engenharia

Fonte: Indaiatuba Clube
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FRAGMENTADO - Lançamento  -  Suspense / Drama -  Classificação 14 anos  

-  117 minutos

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Domingo (26),  Terça (28)  e  Quarta (29):   16h40  

/  19h20  /  22h00. Segunda (27):   somente 19h20

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Somente na Segunda (27):   16h40  /  22h00

.......................................................................................................................................

POWER RANGERS - Lançamento  -  Ação / Aventura / Fantasia  -  Classificação 

10 anos  -  124 minutos

DUBLADO  (atenção especial aos horários)

Polo Shopping: Quinta (23),  Terça (28)  e  Quarta (29):   16h40  /  19h20  /  22h00

Sexta (24):   16h40  /  19h20. Sábado (25)   e  Domingo (26):   14h00  /  16h40  /  19h20  

/  22h00. Segunda (27):   16h40  /  22h00

LEGENDADO

Polo Shopping: Sexta (24):  22h00. Segunda (27):   19h20

.......................................................................................................................................

BUGIGANGUE NO ESPAÇO - Estreia  -  Animação / Comédia  -  Classificação 

livre  -  86 minutos

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (23),  Sexta (24),  Segunda (27)  e  Quarta (29):   15h30  /  

18h05. Terça (28):  somente  15h30. Sábado (25)  e  Domingo (26):   13h50  /  15h45

PROMOÇÃO ESPECIAL PARA ESTE FILME:  todos os dias, ingresso único R$ 

5,00 por espectador

.......................................................................................................................................

MINHA MÃE É UMA PEÇA 2 - Voltando em cartaz  -  Comédia  -  Classificação 

12 anos  -  86 minutos

NACIONAL

Polo Shopping: Quinta (23),  Sexta (24),  Segunda (27),  Terça (28)  e  Quarta (29):   

15h50  /  18h15. Sábado (25)  e  Domingo (26):   13h40  /  15h50. PROMOÇÃO ES-

PECIAL PARA ESTE FILME:  todos os dias, ingresso único R$ 5,00 por espectador

.......................................................................................................................................

UM LIMITE ENTRE NÓS  (FENCES) - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate 

após a exibição*  -  Drama -  Classificação 14 anos  -  139 minutos

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Terça (28):   19h30. *Atenção:  para o Cineclube os ingressos tem 

preço único de R$ 10,00 para o público em geral. Maiores de 60 anos pagam ingresso 

promocional R$ 5,00

.......................................................................................................................................

A BELA E A FERA - 2ª semana  -  Romance  -  Classificação 10 anos  -  129 minutos

3D - DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Quarta (29):   18h50

Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (29):   16h05 / 21h40

CONVENCIONAL - DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (23),  Sexta (24),  Terça (28)  e  Quarta (29):   16h05  /  20h30

Segunda (27):   16h05  /  20h30  /  21h35. Sábado (25)  e  Domingo (26):   13h25  /  

14h50  /  16h05  /  20h30

Polo Shopping: Quinta (23),  Sexta (24),  Segunda (27)  e  Quarta (29):   14h45  /  18h50

Terça (28):   14h45  /  18h50  /  20h00. Sábado (25)  e  Domingo (26):   14h20  /  

17h10  /  18h50

CONVENCIONAL - LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Domingo (26),  Terça (28)  e  Quarta (29):   17h40  

/  21h35. Segunda (27):   somente  17h40

Polo Shopping: Quinta (23)  a  Domingo (26),  Segunda (27)  e  Quarta (29):   20h00

Terça (28):   não será exibida esta versão no Polo

.......................................................................................................................................

KONG: A ILHA DA CAVEIRA - 3ª semana -  Aventura  -  Classificação 12 anos  

-  118 minutos

CONVENCIONAL - DUBLADO

Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (25)  e  Domingo (26):   14h10

Polo Shopping: Quinta (23),  Sexta (24),  Segunda (27),  Terça (28)  e  Quarta (29):   

15h10  /  20h25. Sábado (25)  e  Domingo (26):   18h30  /  21h10

.......................................................................................................................................

L O G A N - 4ª semana  -  Ação / Ficção  -  Classificação: 16 anos  -  132 minutos

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Somente na  Segunda (27):   20h05

Polo Shopping: Quinta (23),  Sexta (24),  Segunda (27),  Terça (28)  e  Quarta (29):   

17h45  /  20h45. Sábado (25)  e  Domingo (26):   14h50  /  17h45  /  20h45

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (23),  Sexta (24)  e  Quarta (29):   20h05. Segunda (27)  e  

Terça (28):  não será exibida esta versão no Jaraguá. Sábado (25)  e  Domingo (26):   

18h15  /  21h10

.......................................................................................................................................

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba abre temporada 
2017 com espetáculo

DIVULGAÇÃO

Apresentações este ano devem ocorrer em diversos pontos da cidade

O ano de apresentações 
da Orquestra Sinfô-
nica de Indaiatuba 

começa na próxima sexta-fei-
ra, dia 31, com espetáculo no 
Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei). A apresentação acon-
tece a partir das 20h30, com 
entrada gratuita. 

No repertório para a apre-
sentação de estreia no ano, 
a Orquestra executará duas 
grandes obras. A Sonho de 
Uma Noite de Verão é com-
posta por Mendelssohn para 
acompanhar a apresentação 
da peça homonima de William 
Shakespeare. A peça se passa 
em uma noite de verão e reúne 
dois jovens casais apaixonados 

que se perdem numa floresta 
povoada por seres fantásticos 
e por uma trupe de teatro ama-
dor. É justamente esse clima 
fantástico que Mendelssohn 
procura expressar em sua 
música. 

Já a segunda obra, a suite 
Peer Gynt, do compositor 
norueguês Edvard Grieg, man-
tem o mesmo espírito. A peça 
de teatro original foi escrita 
pelo dramaturgo norueguês 
Henrik Ibsen e narra as viagens 
e aventuras realizadas por Peer 
Gynt, um personagem sem 
muito caráter. 

A música de Grieg ilustra 
passagens importantes dessa 
história como “Amanhecer” e 
“No Salão do Rei da Monta-
nha”, obras já bastante conhe-
cidas e eternizadas em filmes 
e desenhos animados.

Novidades
A primeira apresentação 

do ano marca ainda o início 
de uma série de concertos 
programado, que trará artistas 
convidados, óperas, concertos 
especiais no mês das crianças 
e apresentações diferenciadas 
em outros espaços culturais da 
cidade. 

De acordo com o diretor 
artístico da orquestra, o maestro 
Paulo de Paula, a ideia é atingir 
todos os públicos. “Estamos 
montando uma agenda muito 
especial para a cidade, com 
obras eruditas e outras mais 
populares, sempre no intuito de 
agradar a todos”, lembra. 

O maestro lembra ainda 
que, além dos concertos, a asso-
ciação responsável pela gestão 
da Sinfônica iniciou as ativida-
des educativas, com aulas de 

violino, viola e violoncelo, em 
um trabalho desenvolvido pela 
Orquestra Jovem de Indaiatuba. 

Este ano será desenvolvido 
ainda a segunda edição do 
Encontro de Orquestras Jo-
vens na cidade. “Esse encontro 
será uma oportunidade incrí-
vel dos alunos terem contato 
com outros grupos musicais, 
além de assistirem concertos 
e masterclass com músicos de 
renome internacional”, explica 
o maestro. 

Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba -Abertura da 

temporada 2017
Dia: sexta-feira, dia 31
Horário: 20h30
Local: Ciaei – Avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Barnabé, 
3.665, no Jardim Regina. Entra-
da gratuita

Apresentação de estreia da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba será na próxima sexta-feira, dia 31, com entrada gratuita no Ciaei 

Vagas para a Paixão de Cristo seguem disponíveis  
ENCENAÇÃO 

Seguem disponíveis ainda as 
vagas para os interessados em 
participar, como voluntários, da 
tradicional encenação da Paixão 
de Cristo. O evento acontece no 
dia 14 de abril, às 20 horas, no 
Ginásio Municipal de Esportes, 
com direção de Gerê Canova. 

Podem participar residentes 
em Indaiatuba, com ou sem 
experiência, e para a adesão é 
preciso apresentar ficha de ins-
crição preenchida, cópia simples 

do comprovante de residência, 
cópia simples do RG ou outro 
documento com foto.

Deve ser levado ainda o 
termo de autorização dos pais e 
responsáveis, assinado no caso 
de menores de idade, termo de 
autorização e cessão de imagem 
assinado e comparecer aos en-
saios agendados. 

A distribuição dos persona-
gens é prerrogativa da direção 
artística. As inscrições devem ser 

feitas no Centro de Convenções 
Wanderley Peres e Centro Cul-
tural Morada do Sol, das 8h às 
20 horas. São 215 vagas, sendo 
15 para menores de idade, que 
deverão estar acompanhados 
pelo responsável. 

Mais informações pelo te-
lefone (19) 3825 2056 ou 3825 
2057.

O edital que traz as infor-
mações completas e formulá-
rios necessários à inscrição foi 

publicado na edição do dia 17 
de fevereiro de 2017, nº 991 da 
Imprensa Oficial, disponível 
no site da Prefeitura Municipal 
no link http://www.indaiatuba.
sp.gov.br/comunicacao/impren-
sa-oficial/edicoes/. Realizada na 
cidade desde 1998 e custeada 
com recursos próprios pela ad-
ministração pública municipal, 
a encenação da Paixão de Cristo 
foi prestigiada por mais de 2 mil 
pessoas em 2016.
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Vice-presidente da Associação 
Comercial de Campinas toma 
posse na Facesp

A vice-presidente da 
Associação Comercial de 
Campinas, Adriana Flosi, 
tomou posse segunda-feira, 
dia 20, na vice-presidência da 
Federação das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp) para o 
biênio 2017-2019. Adriana já 
ocupava o cargo desde 2015. 
Ela se mantém à frente da 
Região Administrativa 07 da 
federação, formada por 37 
cidades.

Fim de semana no Pets

32ª Reunião Ordinária do Rotary 
Clube de Indaiatuba Cocaes

Ney Matogrosso no Clube 9 de Julho Campinas recebe Mostra de 
Cinema Italiano pela 1º vez

Itu Expo Noivas & Festas 2017 

O Pets é um treinamento para presidentes de clube do Ro-
tary. De sexta-feira a domingo, de 17 a 19, foi realizado o 
treinamento para os presidentes de Rotary do Distrito 4310, 
para o ano rotário 2017/18, em Limeira. Foi uma imersão em 
estudos de Rotary e também um companheirismo delicioso.

Muitas novidades na área de 
eventos em geral e as tendências 
para todos os tipos de segmentos, 
que se apresentam em constante 
crescimento, estarão à mostra na 
Itu Expo Noivas & Festas 2017. 
A feira é voltada para visitantes 
e produtores de confraterniza-
ções de final de ano, festas para 
formandos, casamentos, festas 
infantis e eventos corporativos.
O evento acontece dia 2 de abril, 
no Salão de Festas Perina’s 
Buffet, em um ambiente propício 
para negócios e lazer.

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes realizou na noite de ter-
ça-feira, dia 21, sua 32ª reunião Ordinária na Casa da Esfiha.  
A reunião iniciou-se com a abertura pela presidente, a compa-
nheira Alair Lelli, com a reflexão da noite feita pela compa-
nheira Priscila.  A  representante do Cinema Topázio, Bruna 
Mascarenhas, recebeu o certificado de agradecimento do 
Rotary Cocaes pela ajuda com exibição de filmes beneficen-
tes. O companheiro Renato Nagamini palestrou sobre a Água, 
que teve seu dia celebrado na última quarta-feira, dia 22.

Indaiatuba recebeu no Clube 9 Julho o excelente show 
de Ney Matogrosso, “Atento aos Sinais”, com casa cheia 
para receber pela primeira vez em terras de Indaiá este 
ícone da nossa música. Mesmo com o passar dos anos, o 
cantor continua lindo e provocativo, agradando e muito 
todos os presentes, com seu profissionalismo e simpatia.

De 6 e 13 de 
abril, Campinas 
sediará pela 
primeira vez a 
Mostra de Cine-
ma Italiano, que 
exibirá 20 filmes 
do país da bota.   

O evento deve contar com a presença de nomes de destaque 
da “sétima arte” na Itália, como o diretor Francesco Bruni e 
o ator e produtor Francesco Siciliano, que estão praticamente 
confirmados. A programação inclui filmes como “Le Verità” 
(“As verdades”, em tradução livre), do cineasta Giuseppe 
Alessio Nuzzo, que fará em Campinas sua estreia mundial.   
Outro destaque é “Fogo no Mar”, vencedor do Urso de Ouro 
no Festival de Berlim, indicado ao Oscar de melhor documen-
tário e que fala sobre a ilha italiana de Lampedusa, uma das 
principais portas de entrada para imigrantes clandestinos na 
Europa.  Ao todo, serão 17 produções contemporâneas, além 
de três obras do diretor Elio Petri, morto em 1982. 

Alunos da Escola Alves de Oliveira 
trabalhando cores na aula de inglês “colors”Os alunos da Escola Alves de Oliveira celebrando o Dia Mundial da ÁguaColaboradores da Sanare e a diretora Ana Lúcia

Show room Hope com a presença do 
apresentado Rodrigo Bocardi

Janaina Ruman agradecendo Samara, da 
Pretty Party, que presenteou as clientes 
Hope com Palha italianaDr. Caio da Oral Sin Implantes Gu, Irmão e Junior da Casa de Carnes Filé na Brasa
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Tutti Sposa

Comida Árabe

Sutiã Universal Hope

Persianas
Grenelle GastroPub

Nova coleção Free Force

Cílios fio a fio

Moda festa Não sabe onde almoçar? Corra 
para a Kostela do Japonês

A “A Nova Loja” acaba de receber a nova coleção outono de vestidos 
de noiva Tutti Sposa, uma combinação perfeitas das tendências 
da moda com as melhores tradições do casamento em modelos 
deslumbrantes. Para quem vai casar é a melhor opção, uma variedade 
incrível de modelos com tecidos nobres, transparência, cetim, pedraria 
e muito brilho. Vale a pena também conferir a nova coleção moda 
festa, com vestidos longos e curtos sempre na opção venda ou aluguel. 
Demais! Whatsapp: 9.9540-8836/Telefone: 3875-1760

Ainda está na dúvida de onde vai ser o almoço de hoje? Que 
tal ir de comida árabe? Corre com a família para a Casa da 
Esfiha. Lá você encontra um ambiente delicioso e um cardápio 
especial que vai te encantar. Vale a pena conferir!

Sutiã Universal Hope, você conhece esta linha? Para cada medida 
de costas tem 5 tamanhos de bojo, assim você tem o sutiã ideal 
e proporcional ao seu corpo. Venha conhecer na Hope Boutique 
de Indaiatuba, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.417 - 
Cidade Nova. Aberta de segunda a sexta, das 9 às 19h, e sábados 
das 9h às 15h. Fones: 3825-8963/9.7133.1417. Instagram: hope.
storeindaiatuba. Facebook: Hope Store Indaiatuba

Acaba de chegar na Duas Rodas a nova coleção 
Free Force, as famosas roupas para ciclismo. Lá 
você encontra bermudas femininas e masculinas, 
camisetas femininas e masculinas, camiseta M/L 
feminina, meias, bandanas térmicas e gorros. Vá 
conferir na Avenida Presidente Kennedy, 624 - 
Cidade Nova - Fones: 3875-0269/3834-6516

A Adelaide Decorações 
você encontra o que 
há de melhor e mais 
moderno em persianas, 
cortinas, papel de 
parede, colcha sob 
medida, almofadas, 
pisos laminados/vinílico 
e tapetes. Atendimento 
diariamente no horário 
comercial e aos 
sábados com hora 
marcada. Pagamento 
com cartão e dividido 
em 5 vezes com 
cheque ou boleto. 
Faça um orçamento 
sem compromisso. 
Informe-se no 3894-
4638/9.9763-2829. 
Você vai se encantar!

Na Paula Amorim Fashion Club você pode fazer os 
seus cílios fio a fio, massagem detox, pé e mão, cabelo 
e muito mais. Além de tudo isso, você pode conferir a 
nova coleção fitness que está um arraso!

Você não pode deixar de conferir na Vitorello 
a nova coleção outono de vestidos de festas, 
longos e curtos e vestidos para todas as 
ocasiões. Aproveite a promoção de vestidos 
longos com 20% de desconto e promoção 
fitness com calças e bermudas estampadas 
com 20% off na primeira peça e a partir da 
segunda você ganha 10% off. Não perca!

Leonardo Ferreira e Eduardo Gouveia

Jefe Talarico e Mauro Rocha

O casal simpático André e Carolina

Emílio, da Brilho Embalagens, e Luciano da Plásticos Itaquiti

Casamento maravilhoso da Emily 
Kaori e Mark. “A Nova Loja” 
agradece a oportunidade de ter 
feito parte desse momento lindo e 
inesquecível. Felicidades ao casal!

Acontece domingo, dia 26, às 8 horas. Incríções para público em geral R$ 
79 e associados da AEAI R$ 50. Caminhadas de 1Km, 5Km e 10Km com 
troféu do primeiro ao terceiro colocado, na geral, e todas as categorias. 
Kit: chip, medalha, seguro, água, fruta e camiseta. Faça sua inscrição e 
participe. Vai ser super legal. Fone: 3875-9522

No Grenelle GastroPub diariamente você saboreia lanches incríveis 
como Cheese Burger, Americano, Chicken Chic, pratos executivos e 
a sugestão do dia. Aos sábados sempre com uma novidade. Amanhã, 
dia 25, tem magret de pato com risoto de morangos, escondidinho de 
carne seca e os famosos pratos executivos. Happy Hour de quarta 
a sábado, das 18h as 20h, com 50% off no chopp, 15% off nas 
cervejas artesanais, 25% off nos drinks e vários combos de porções. 
Sexta e sábado com música ao vivo, com pop e rock clássico. Vale 
a pena conhecer na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289

Camila e sua gata Maya, após 
consulta com a doutora Sueli 
Midori, da Clínica Veterinária 
Bicho Amigo
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Thyago Styfler, Delleya e Antonio - equipe Casa da Moqueca

O proprietário do Grenelle GastroPub Rafael e sua 
namorada Isabela

Mauro Zerbini e Denizie Capovillla ZerbiniMaria Hans, Fernando e Lea na Pizzaria Babbo Indaiatuba

Jessica da Ouro e Prata no Restaurante Açafrão

Janaina e Lucas no Restaurante AçafrãoGabriela, Raul, Edie e Marcio no Restaurante Caipirão

Denise com a linda filha Helena e Thaisa no Grenelle 
GastroPub

Camila e Simone no Restaurante Caipirão

A mãe Mirtes com o filho Marcelo saboreando as delícias do 
Grebelle GastroPub

Gláudio no Cintra Restaurante

O casal Jéssica e Robersandro no Cintra Restaurante
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Escola de Futebol 
Cruzeiro Indaiatuba

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!

Joyce, Carolina e Tayná inaugurando a Lahvnie Roupas e 
Acessórios, na Rua Bernardino de Campos, 508, no Centro

Vanessa Viana celebrou seu 
aniversário na terça-feira, dia 21

Pedro Soster Ortiz de 
Camargo comemorando o 
aniversário no Objetivo

Os pais recepcionaram, em Viracopos, os alunos da Equipe 
Metadroid 2 do Colégio Meta que voltaram de Brasília

Os leprechauns do Yázigi Indaiatuba participaram de uma 
caça ao tesouro no dia de St. Patrick e encontraram o ‘pote 
de ouro’ no fim do arco-íris

Maria Rosa comemora seu 
aniversário hoje, dia 24

Maria Luiza Sfreddo de Freitas 
celebrando seu aniversário de 
5 anos no Colégio Objetivo

A linda debutante Maria Eduarda, no seu Dia de Princesa, 
com a equipe do salão de beleza Camila Medina

Luiz Nascimento e Gabriela Gonçalves, clientes da Império 
Tour, curtindo suas férias em Porto de Galinhas

Liliane irá comemorar seu 
aniversário no domingo, dia 26

A linda Lia comemorou ao lado de seus pais, Fábio e Bruna, 
com o irmão Din e toda sua família e amigos seu primeiro 
aninho com uma bela festa no Buffet Kinder Fest 

Josenilda celebrou seu 
aniversário ontem, dia 23

Comemoração pela parceria de mais 4 postos - Associação Vila 
Paraty, Associação Vila Ytu, Academia Mabelle e  Jardim dos Aromas

Alunos do Maternal 2, do Colégio Meta, fazem uma deliciosa 
receita de paçoca na cozinha

Rafael Horauti

Aniversariantes - Atento

Maria Lúcia Maschietto, Daniel Ribeiro, Marcelo Dias e 
Jucimar Araújo, equipe Empório Porcelanato que estão com 
muitas novidades no novo show room



        caderno de negócios

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

VENDA

LOCAÇÃO

CA06963 - Condomínio Fechado, lazer completo Sobrado AT 150 m2 - AC 165 m2 com 3  
dormitorios, sendo 1 suíte com closet e todos com varanda, WC social, Ampla Sala, Copa 
Cozinha, despensa, Lavanderia, quintal, churrasqueira, 2 vagas de garagem. R$ 470.000,00.

CH01627- COLINAS DO MOSTEIRO DE 
ITAICI, Excelente chácara com fundos pro 
lago. AT.2.500 m² AC.520m² - 03 Suites, sala, 
wc social, cozinha, lavanderia, área gourmet 
com churrasqueira, piscina, vagas cobertas 
para 04 carros. R$ 2.350.000,00.

CA06965 - JARDIM MONTREAL RESIDEN-
CE - AT 150m², AC 120m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armários, WC social, sala 
ampla com pé direito duplo, cozinha com ar-
mários, lavanderia, área gourmet com churras-
queira, garagem para 02 autos, infra-estrutura 
para ar condicionado.R$ 499.999,00. Aceita 
permuta por imóvel até R$ 150.000,00

CASAS 

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
CA06901 - VILA FURLAN - AT. 125 m² AC. 100 m² -  2 dormi-
tórios (1 suíte), sala cozinha, lavanderia, wc social e garagem 
coberta para 2 autos. R$ 1550,00 + IPTU.
CA04730 - CIDADE NOVA II - AT150M², AC130M² - 03 dormi-
tórios, sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem coberta p/ 02 autos. R$1.650,00 + IPTU
CA05752 - JARDIM PANORAMA - AT 300m² AC 250m² - 
Sobrado, 03 suítes 01 delas com armários, ar condicionado 
Split, WC social, sala de TV, brinquedoteca/mezanino, sala 
02 ambientes ampla, lavabo, cozinha americana planejada, 
dispensa, lavanderia, WC externo, área gourmet com forno 
de pizza, churrasqueira a gás e carvao, piscina, quintal, gara-
gem para 04 autos sendo 02 cobertas. R$ 2.800,00 + COND. 
+ IPTU.
CA05939-Villaggio di Itaici - 02 suítes planejadas, ar condi-
cionado, sala 02 ambientes, sala de jantar, lavabo, cozinha 
planejada e equipada com cooktop e coifa, projeto de ilu-
minação, lavanderia independente planejada, espaço gour-
met, garagem para 02 autos. Condomínio oferece segurança 
24H, piscinas, quadras esportivas, salão de festas, playgrou-
nd, churrasqueiras, campo de futebol. R$ 2.500,00 + Cond. 
+IPTU.

CA06970 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 
m² AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suíte c/ varanda e ar 
condicionado), sala de estar, sala de jantar, cozinha 
americana planejada, despensa, lavanderia,  WC 
social, lavabo, área gourmet com churrasqueira. 
Condomínio com portaria 24h, piscina, churrasquei-
ra e playground. R$ 560.000,00. ACEITA PERMU-
TA POR IMÓVEL ATÉ R$ 300.000,00

AP03323 - SOHO - AU 84m² - 03 dormitórios sen-
do 01 suíte com armários, WC social, sala ampla 
dois ambientes, varanda, cozinha planejada, lavan-
deria, garagem para dois autos. Condomínio com 
infra-estrutura de lazer completa. Apartamento lo-
cado, excelente para investidor. R$ 495.000,00

CA06052-CASA TÉRREA NOVA PARA LOCAÇÃO- AT125m², 
AC85m²- 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
com gabinete, lavanderia, Wc social, box blindex e fino acabamento, 
garagem para 02 autos, portão eletrônico.R$1.600,00 + IPTU.
CA04327 - RESIDENCIAL SANTA CLARA - AT 450m², AC 
272,04m² - 03 suítes com closet (01 máster), sala 02 ambien-
tes com painel para TV, lavabo, cozinha americana com armários 
e cooktop, despensa, lavanderia com armários, churrasqueira e 
forno de pizza, WC externo, garagem para 04 autos, sendo 02 
cobertas. R$ 4.000,00 + COND. + IPTU
CA06959 - JARDIM MARINGÁ - AT. 300 m² AC. 230 m² - 3 suítes 
(2 com ar condicionado), lavabo, cozinha planejada, sala para 2 
ambientes, quintal com área gourmet com churrasqueira e gara-
gem coberta para 2 autos. Excelente condomínio. R$ 2.300,00 + 
COND + IPTU.

APARTAMENTOS

AP03318 - VERTENTES DE ITAICI - AU 85m² - 03 dormitórios sen-
do 01 suíte com armários e ar condicionado, WC social, sala ampla 
dois ambientes com ar condicionado, varanda, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.
AP03299 - DUE 0 AU 96,16m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
com armários, WC social, sala ampla dois ambientes, lavabo, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia com armários, garagem 
para 02 autos. Condomínio com infra-estrutura de lazer completa, 
localização privilegiada. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU.

AP01175 - JARDIM JULIANA - AU 67m² - 03 dormitórios, 
sendo 01 com armários, WC social, sala, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem 01 auto. R$ 900,00 + IPTU + COND.
AP02584 - AU 84m² - Condomínio Pátio Andaluz- LINDO 
APARTAMENTO PLANEJADO E SEMI- MOBILIADO- Com 
03 dormitórios., sendo 01 suíte, Wc social, lavanderia, sala 
para 02 ambientes com sacada,todo planejado, possui sofá, 
geladeira, fogão, maquina de lavar, e um cama de casal na 
suíte. Duas  vagas cobertas e independentes .Segurança 24H 
, área de lazer com piscinas, churrasqueiras, cinema, salão 
de festas, brinquedoteca, academia, playground. R$ 2600,00 
+ COND+IPTU
AP02531 - JARDIM JEQUITIBÁ - AU 60m² - 02 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto 
coberta. R$ 850,00 + condomínio + IPTU.
AP03184 - SOHO - AU 91m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
todas com armários, WC social, sala ampla dois ambientes, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia com armários, gara-
gem para dois autos.**Apartamento novo, nunca habitado, 
com lazer completo**R$ 2.200,00 + COND. + IPTU
AP02657 - JARDIM PRIMAVERA - AU. 69 m² - 3 dormitó-
rios (1 suíte), cozinha com armários, lavanderia, WC social, 
sala para 2 ambientes e garagem coberta para 2 autos. R$ 
1.100,00 +COND + IPTU. 
AP02886 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AU 90m² - 03 dor-
mitórios (01 suíte), WC social, sala 02 ambientes, cozinha pla-
nejada, lavanderia. R$ 1800,00 + IPTU + COND
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AP00254 – Cond. Azaleia 3 
dorm,cozinha com armários, 1 
vaga portaria 24 horas, área de 
lazer R$ 900,00 + cond. 250,00 
+ Iptu
AP00483 Cond Belvedere 3 
dorm. Sendo 1 reversível, 1 
suite, cozinha amaricana com 
planejado, 1 vaga, área de la-
zer com piscina, quadra, mini 
golf,  com sacada na sala R$ 
1.200,00 + cond.350,00 + IPTU
AP00462 – Solar do Itamaraca 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 
dorm. Sendo 1 suite com armá-
rios planejado , sala com 2 am-
bientes, varanda, WC social, co-
zinha planejada, lavanderia com 
armários, R$ 1.300,00 + Cond 
550,00 + 74,00 IPTU, com ele-
vador e janelas anti ruído.
AP00570 – Edificio San Marino 
– 3 dorm. sendo 1 suite , e com 
armários e garagem R$ 2.000,00 
( incluso cond. e IPTU)
AP00576 – Bosque do Indaias 
– 2 dorm. sendo um com moveis  
Sala 2 amb 1 wc, cozinha com 
armários  planejados, 1  vaga  de 
garagem  aluguel R$ 1.000,00  + 
cond. 200,00 +  IPTU

AP00481 – Edif, Place View – 3 
dorm. Sendo 1 suite , 2 dorm. com 
arm., Sala 2 amb., Cozinha ameri-
cana, 2 vagas de garagem, piscina, 
churrasqueira. R$ 2.500,00 inclu-
so 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  gran-
de, sala cozinha grande, sem con-
domínio R$ 750,00
AP00542 – Edifício  Pictor – Cen-
tro ,com 2 dorm sendo 1 suite com 
armários planejados nos 2 dorm. 
cozinha com planejados, WC, sala 
com planej. 1 vaga coberta, com 
piscina e salão de festa R$1.200,00 
+ cond. 500,00 + Iptu .
AP00568 – Cond Gran Ville – Ce-
cap com 3 dorm. sendo 1 suite, e 
vaga de garagem, cozinha com  
gabinete,  2 andar  , área de lazer 
com piscina, R$ 1.200,00 + cond. 
220,00 + IPTU
AP00578 – Spazio Iluminare – Pq 
São Lourenço – 2 dorm. sala 2 am-
bientes cozinha 1 vaga coberta – R$ 
950,00 (incluso IPTU e COND)

AP00549 – Cond. Premium Re-
sidence – 3 dorm. sendo 2 suites, 
WC social, cozinha planejada, com 
planejados em 1 dos dorm. 2 vagas 
coberta, com área de lazer total, R$ 
2.000,00 + cond + IPTU
AP00570 – Cidade Nova – Edificio   
San Marino 11 andar com 3 dorm. 
sendo 1 suite com armários, sala 2 
ambientes , 1 vaga de garagem R$ 
2.000,00 (incluso condomínio e Iptu)
AP00582- Cond Ype - Centro – 
com 1 dorm. sala, cozinha e WC, 1 
vaga coberto, aluguel R$ 700,00 + 
cond 400,00 + IPTU 53,10 
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. 
CA01021- Jardim Androvandi – 2 
dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 1 
vaga R$ 900,00
CA01046- Jardim Califórnia – va-
rias casas de 1 e 2 dorm. Tipo apto 
, WC com Box, coz. e sala sem ga-
ragem, R$700,00 a 850,00`

CA01093 – Cidade Nova – So-
brado parte inferior, sala com la-
vabo,copa, cozinha com armários, 
lavanderia- piso superior 3 dorm. 
sendo suíte com banheira, 1 wc so-
cial no fundo edícula com 1 dorm. 
1 wc pequeno, portão eletrônico R$ 
2.400,00 + IPTU 130,00
CA01123 –Esplanada 1 – Sobrado 
parte superior 4 dorm. todos com 
armários,ar condicionado e ven-
tilador de teto, WC social, 2 com 
sacada e 1 suite máster, parte infe-
rior sala 2 amb. Com lavabo, jd. De 
inverno, cozinha plan., lavanderia 
com armários, área gourmet, com 
churrasqueira, pia e WC. Cerca elé-
trica, aquecedor solar, vaga pra 4 
carro sendo 2 coberta R$ 4.500,00
CA01135 – Jd. Morada do Sol – 
Sobrado piso superior 2 dorm. 1wc, 
sala com sacada, cozinha com um 
lindo gabinete, lavanderia  com sa-
cada no fundo, piso inferior  gara-
gem, um WC e um quartinho. Pró-
ximo ao mercado dia R$ 1300,00 + 
IPTU
CA01140 – Jardim America – 
Casa comercial, 2 dorm. com suíte 
, sala e cozinha , no fundo 2 salas , 
WC e cozinha. R$ 2.400,00

CA01141 – Jd. M. do Sol - casa 
simples de fundo sobrado, 2 
dorm. sala. Coz. 1 wc, lavan-
deria coberta com garagem  – 
R$900,00
GL000 15 – Distrito  Indus-
trial – 2000 m2 AC em terreno 
de 3000 m2, PE direito 12m 15 
vagas garagem, com instala-
ção ADM, recepção, escritório 
e laboratório, almox. Refeitório  
e vestiário R$34.000,00 Cond 
2.000,00
CH00106 – Colinas de Indaia-
tuba  4 suites máster com sa-
cadas-closet- hidro- escritório, 
2 salas ambiente, com jardim 
e lavabo, cozinha planejada, 
salão de festa com cozinha , 
varanda e churrasqueira R$ 
6.000,00
SA00010 – Office Premium – 
Torre Bunises – Locação sala 
de 44m2 com 1wc- sexto andar 
– aluguel R$1.000,00 + cond. + 
IPTU
SA00024 – Sala – Centro  
44m2 com 1wc, cozinha , e 
área de luz e duas salas  sendo 
uma tipo recepção, R$ 1.100,00 
_ IPTU 70,00 
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ref. site 163661 - Jd. Esplanada - 3 suítes / 
sala 2 amb. / mezanino / lavabo / coz.planej. 
/ wc / wc ext. / as / despensa / área gourmet 
/ gar.2+2 vagas. R$ 800.000,00

ref. site 126671  - Jd. Valença - 4 dorm. / 
sala / coz. / 2 wc / as / chur / 3 gar. portão 
eletrônico. R$ 1.600,00 + IPTU

ref. site 33224 – Jardim dos Colibris -  2 
dormitórios / sala / cozinha / banheiro / área 
de serviço / churrasqueira / 1 gar. portão 
eletrônico. R$ 1.150,00 + IPTU

ref. site 352751 - Jardim Paulista  - 3 
dorm.(1 suíte) / sala / copa / coz. / wc / as 
/ quintal / 1 gar. R$ 1.200,00

ref. site 617591 – Jd. Pedroso - 2 dorm/ 
sala/coz/ área de serviço/ 1 gar R$ 750.00 
+ COND + IPTU

ref. site 827591 - Jd morada do sol - 2 
dormitórios / 2 wc / cozinha / sala/ as / 2 
gar R$ 195.000,00

ref. site 201191 - Jardim Adriana -  3 
dormt / 1 suíte / 2 wc / coz / sala / gar 
R$620.000,00

ref. site 158591 - Residencial Alto de 
Itaici – terreno com 396 m² em condomínio. 
R$239.000,00

ref. site 068171 - Jd Paulista - 3 dormitórios 
/ 2 salas / cozinha / 2 banheiros / as / 2 gar. 
R$ 265.000,00

ref. site 213251 - Jarsim São Conrado 
- 2 dormitórios / 2 banheiro / coz/ sala 
R$1.2000,00 + IPTU

ref. site 091211 - Jardim Morada do Sol 
- 1 dormitório / sala / cozinha / banheiro / 
área de serviço / 2 garagens R$ 800,00 
- Isento Iptu

ref. site 301631 - Colinas do mosteiro de Itaici 
- 3D 1 suite / sala 4 amb / lavabo / coz / copa / wc 
/ as / gar 2 vagas / piscina / chur / forno caipira / 
despejo / canil / pomar / varanda / jd. R$ 850.000,00



04B | Mais Expressão Imóveis

VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS

CASAS COM 1 E 2 DORMITÓRIOS

COD.232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms, sala, coz, wc.

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO PELA 
CAIXA ECÔNOMICA DO TERRENO 

E DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITÓRIOS

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, lavanderia, garagem. 
               

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

APARTAMENTOS

AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 MIL – 3D(1st), sala 
de estar e jantar, coz, varanda, 2 WC, gar. coberta p/ 2 carros.
AP.546 – CENTRO – R$390 MIL – 3dorms(1st), todos os 
dorms com armários, sala de estar e jantar com sacada, 
coz planejada, WC, lavanderia com WC, garagem coberta  

TERRENOS

TE.24 – JDS DI ROMA – R$150 MIL – 300m²  
TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL mais parcelas – 170m²
TE.30 – CARDEAL – R$143 MIL – 250m² 
TE.42 – ESTRADA DO MIRIM – R$3.905.000,00 – 71.000m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M² R$250 MIL

CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$200 MIL – AT: 5.130m² - 
somente em dinheiro

CH.718 – FOGUETEIRO – R$190 MIL – 1000m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64.534m² - 1 casa 
de 5 comodos, 2 casas de 4 comodos, galpão de 150m2, tan-
que de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 71.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
  
JD. CARLOS ANDROVANDI –  R$500,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, sem garagem
JD. CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
JD. MORADA DO SOL – R$580,00 – dorm, coz, WC
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$600,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC
JD. MARINA – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, sem garagem
VL.  BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. ALICE – R$660,00 – dorm, coz, wc
JD. RENATA – R$690,00 – dorm, sala, coz, wc
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC.garagem
JD. NELLY – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem garagem
VL. MERCEDES – R$850,00 – 2Ds, sala, coz, wc, entr. 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
JD. MORADA DO SOL – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem
VL. MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
JD. MORADA DO SOL – R$1000,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem
VL. SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm, sala, coz, WC, 
entrada para carro
JD. COLONIAL – R$1150,00 por 6meses e depois 
R$1350,00 – (SOBRADO) – em cima:3 dorms, 2wc . em 
baixo:sala, coz, WC, as, garagem p/2 carros, portão eletrônico.
JD. DO VALE – R$1.200,00 – 2Ds, sala, coz, WC, sem gar.
JD. HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD. MORADA DO SOL – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem

JD. MORADA DO SOL – R$1200,00 – 3dorms, sala, coz, 
copa, 3wc, as, quintal, garagem. (SOBRADO)
VL. RUZ PERES – R$1.400,00 – 2dorms, sala, copa, coz, , 
wc, quartinho nos fundos, garagem
JD. ITAMARACÁ – R$1480,00 – 2dorms(1st), sala, coz 
americana, as, WC, garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem. 
Fundos:dorm, WC
JD. PAU-PRETO – R$1500,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 
quartinho nos fundos, garagem
PQ.DAS NAÇÕES – R$1500,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 
entrada de carro, quintal, quartinho nos fundos
JD. AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  jan-
tar, coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, 
garagem para 2 carros.
JD. MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dor-
ms(1st), sala, coz americana, WC, as, entrada de carro

APARTAMENTOS

JD. M. DO SOL – R$530,00 – 1D, sala, coz, wc, sem garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
1vaga de garagem.
JD. ELDORADO – R$730,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de garagem (incluso cond. e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 
vaga de garagem
VL. FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, ec, garagem 
(SEM COND.)
JD. JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga 
de garagem (SEM COND.)
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem.
JD. MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga 
de garagem
ITAICI – R$1100,00 – 3dorms, sala, coz, WC c/Box, 1 vaga 
de garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD. PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 1 
vaga de garagem
JD. SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD. PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de garagem (incluso condomínio)

JD. NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 1 
vaga de garagem
VL. BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e 
jantar, coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 

SALÃO

VL. ALMEIDA – R$750,00 – 60m², WC, mesanino
JD. MORADA DO SOL – R$900,00 – 50m², WC
JD. DO VALE – R$1.100,00 – 90m², wc
JD. FLORIDA – R$1.200,00 – 115 m², 2wc
JD. DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 2wc e duas 
portas de entrada..
JD. MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m², wc.
JD. DO VALE – R$2.200,00 – 150m², wc
JD. MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC cadeirante
CENTRO – R$4.500,00 – 250m², coz, WC para cadeirante, 
WC social, mesanino, garagem para 4 carros
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – ED. GRANADA – R$900,00 á R$1.000,00 – 
salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privativo, 1 vaga de 
garagem, no edifico : elevador, escadas, serviço de limpeza, 
portaria virtual, monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1000,00+COND. – 46m², recepção externa, 
ampla sala de espera, ar-condicionado, WC privativo
JD. PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala 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

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

GALPÃO

JD. SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m²
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SOBRADO NO COND. RESID. VL. SUÍÇA C/ 3 
SUÍTES (1 SUÍTE MASTER C/ HIDRO, AR COND., 
CLOSET)  - R$ 7.500,00 + COND.+ IPTU (CA09040)

APARTAMENTO NO ED. ROCCAPORENA 
COM 01 DORMITÓRIO - R$ 990,00 + CON-
DOMÍNIO + IPTU (AP00781)

APTO NO ED. PORTAL DAS FLORES C/ 03 
DORMS COM ARMÁRIOS (01 SUÍTE) - R$ 
1.200,00 + CONDOMÍNIO + IPTU (AP00860)

CASA NO COND. MONTE BELLO C/ 6 SUÍTES 
(01 SUÍTE MASTER COM HIDRO E CLOSET) - 
R$ 7.000,00 + COND.+ IPTU (CA09035)

CASA NA VILA CASTELO BRANCO COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO E ACABA-
MENTO EM PORCELANATO. A/T 125 m² 
e A/C 110 m². R$ 460.000,00 - (CA09130)

CHÁCARA EM JD. BURU C/ 2 DORM., SALA DE 
JANTAR, SALA DE TV, COZ., VARANDA, 2 WC 
SOCIAIS, CHURR. E CAMPO DE FUTEBOL.  A/T 
2.000 m² A/C 180 m². R$ 320.000,00 - (CH00607)

APTO COBERTURA NO COND. SPAZZIO 
ILUMINARI C/ ÁREA GOURMET E ÁRMÁ-
RIOS EMBUTIDOS NA COZ. E DORMITÓ-
RIO.  A/U 102 m². R$ 270.000,00 - (AP01593)

APARTAMENTO NO EDIFÍCIO JULIA-
NA COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, PRÓ-
XIMO AO PQ. ECOLÓGICO.  A/U 71 m². 
R$ 270.000,00 - (AP01594)

APTO NO JARDIM ELDORADO EM SAL-
TO COM 02 DORMITÓRIOS, SALA COZI-
NHA, BANHEIRO SOCIAL E LAVANDERIA. 
A/C 54 m². R$ 175.000,00 - (AP01585)

APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO 
PARQUE DOS SABIÁS COM DIFEREN-
CIAL DE 02 ÁREAS PRIVATIVAS.  A/U 47 
m² R$ 180.000,00 - (AP01589).

SOBRADO DE FRENTE C/ O PQ. ECOLÓGI-
CO, NO JD. MORADA DO SOL, C/ 02 PISOS 
E GARAGEM PARA 03 CARROS. A/T 238 
m² e A/C 200 m². R$ 400.000,00 - (CA09146)

SOBRADO NO COND. PORTAL DAS ACÁ-
CIAS, C/ EXCELENTE ACABAMENTO E AR 
CONDICIONADO. A/T 125 m² A/C 110 m². 
R$ 530.000,00 - (CA09139)

CASA COND. JARDIM VISTA VERDE COM 
AR CONDICIONADO, PREPARADA PARA 
AQUECIMENTO SOLAR. A/C: 120,00 m² E 
A/T: 175,00 m². R$ 530.000,00 - (CA09079)

CASA EM COND. MONTREAL RESIDENCE C/ 
3 DORM., SENDO 1 SUÍTE, AQUEC. SOLAR, 
CHURR. E GAR. P/ 2 CARROS. A/T 150 m² e A/C 
105 m². R$ 499.000,00 - (CA09147)

CASA NO COND. AMSTALDEN RESI-
DENCE COM 04 SUÍTES - R$ 6.000,00 + 
CONDOMÍNIO + IPTU (CA09054)

CASA VL. SUÍÇA COM 03 DORMITÓRIOS 
C/ ARMÁRIOS (01 SUÍTE) - R$ 3.000,00 + 
IPTU (CA08884)

CASA NO JD. ESPLANADA COM 03 SUÍ-
TES (01 SUÍTE MASTER COM HIDRO E 
CLOSET)  - R$ 4.500,00 + IPTU (CA08890)

CASA NO JD. NELY COM 02 SUÍTES  - R$ 
1.400,00 + IPTU (CA08970)

CASA NO JD. SOL COM 03 SUÍTES (01 
SUÍTE  COM ARMÁRIOS E HIDRO)  - R$ 
1.700,00 + IPTU (CA07017)

CASA NO JD. ITAMARACÁ COM 03 
DORMITÓRIOS (01 SUITE) - R$ 1.500,00 
+ IPTU (CA09141)

LOCAÇÃO

VENDA
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classificados

C a s a  t é r r e a  e m 
Cond. Terra Magna 
- 3 dorm. Sendo 1 
suíte com closet com 
arm., lavabo, sala 2 
ambientes, pé direi-
to alto, WC social, 
mezanino, escritório, 
coz. com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 
acei to terreno em 
condomín io  como 
parte de pagamento. 
Luiz creci 166776 F. 
(19) 9.9177-7051 
Casas - 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da cons-
trução – consulte-nos 
F. (19) 98136-7331 
ou (19)3885-4500 - 
CRECI 74.092.
Casa  com dorm e 
WC at:250 AC:50 no 
Jd. Europa R$290 
mil - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092 - (19) 
98136-7331.
Condominio Mon-
t r e a l  R e s i d e n c e 
Casa té r rea  nova 
3 Dorm c/ste, sala, 
coz inha,  pé d i re i -
to alto, com armá-
r i o s  e m b u t i d o s , 
churrasqueira,  R$ 
475.000,00 Aceita 
Fin. Tr Edison (11) 
98457-7872 CRECI+ 

Excelente casa tér-
rea no Pq. São Lou-
renço a 50m do Pq. 
das Frutas, 3 Dorms. 
(1 suíte), 1 WC so-
cial, coz. c/ armários, 
lavanderia coberta e 
fechada, quintal com 
churrasqueira, 2 gara-
gens cobertas, portão 
eletrônico. Bairro dife-
renciado, bem arbori-
zado e fácil acesso ao 
Centro e a Rod. SP 
75. Documentação ok. 
Tratar (19) 3875- 0423 
ou 99346-7999 com 
proprietário. 
Imperdível!! permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd.do Valle, 
por uma na cecap. 
base:R$320.000,00 
se for de maior valor, 
posso voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294.
Jard im Montrea l 
Residence casa 3 
dorm. suíte, WC, sala, 
coz. Planej. ,lav. 2 
vagas R$ 495 mil creci 
90879 F. (19) 9.8406- 
6590
Jardim Regina - Ven-
do casa c/ 3 dorm 
(1 suíte), coz, sala 2 
amb., área de serviço, 
WC Social, garagem 
p/ 2 carros, excelen-
te localização. AT. 
250m² AC. 160m² - 
Tratar (19) 99444-
9415 c/proprietário.

J d .  E u r o p a  c o m 
dorm e WC AT: 250 
AC: 50 R$290 mi l 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092 Mor. 
Sol - rua-57, 1 dormi-
tórios sala, cozinha 
– WC social- lavan-
deria, garagem. toda 
em estrutura para 
sobrado.
O p o r t u n i d a d e 
única!! valor: Ape-
nas: R$215.000,00 
Ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 3017- 
2608 / 99762-7997  
3935-3294 
Vendo Casa Cond. 
Santa Clara  – AT 
502  M²  /  AC 340 
M² C/  p isc ina,  04 
Su í t es /  1  Mas te r 
R$1.900.000,00 F. 
(19)97404-0445 c/ 
Márcia 
Vendo Casa Jd. Re-
gina  R$ 490 mil  - 
AT 250M² AC 136M² 
3 dorms/ 1 suíte F. 
(19) 97404-0445 c/ 
Márcia 
Vendo Casa - Vila 
Maria Helena com 2 
dorms. (1 suíte), sala, 
cozinha, WC Social 
e área de serviço. 
Garagem p/ 2 carros 
com portão eletrôni-
co. Casa nova, ótimo 
i n v e s t i m e n t o ! ! 
R$325.000,00 Mobi-
liada R$360.000,00 
F.: (19) 3394-6182 
/99450-2461. 

Vendo Casa térrea em 
Cond. Terra Magna, 
3D. Sendo 1 suíte com 
closet com arm., lavabo, 
sala 2 ambientes, PE 
direito alto, WC social, 
mezanino, escritório, 
coz. Com planejados, 4 
vagas R$ 650.000 aceito 
terreno em condomínio 
como parte de pago. 
Luiz creci 166776 F. 
(19) 9.9147-5047
Vendo ou troco casa 
no Bairro Maria Hele-
na por casa menor (2 
dormitórios). Terreno 
370m² com duas ca-
sas (186m² e 43m²) 
individuais com quintal. 
R$450.000,00 Tratar 
com proprietário F.: 
99237-6716 
Vendo Casa Térrea 
No Condomínio Vis-
ta Verde Preço De 
Ocasião com 3 dor-
ms. (1 suíte), sala 2 
amb., cozinha ameri-
cana (cooktop, forno a 
gás e coifa) lavanderia, 
churrasqueira, quintal, 
TODA PLANEJADA. 
Gar. p/ 3 carros (sendo 
1 coberta) F.: (19) 3394-
2197 / (11) 98635-7556. 
c/ Sr. JOÃO.
Vila Areal - Casa com 
2 dorm. (1 suíte), WC, 
Coz, lavanderia, 1 vaga 
de garagem. Aceito 
terreno como parte de 
pagto. Ou financiamen-
to. R$300 Mil F.: 3329-
7003
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Alugo apto Umuarama 
- 2 dorm. Sendo 1 com 
armário , sala, cozinha, 
e 1 vaga de garagem 
coberta R$ 950,00 
(Incluso condomínio e 
IPTU) – Regina creci 
167606 F. 9.9177.7051 
whatsapp
Alugo um quarto com 
banheiro no centro da 
cidade, ir ver no local 
na parte da manhã, Rua 
Pedro Gonçalves, 1249 
fundos
Sobrado na Cidade 
nova, piso superior com 
3 dorm, 1 suíte com ba-
nheira , WC, piso inferior 
sala, cozinha com ar-
mários, lavanderia área 
goumet no fundo, com 
1 dormitório e 1 WC 
Com 2 vagas portão ele-
trônico . R$2.400,00 + 
IPTU. Tr. Regina Kuga 
creci 167606 –F. (19) 
9.177.7051

Oportunidade - Con-
domínio Reserva 
Vista Verde, compro 
apto de particular, 
favor ligar para 19 
991342579 falar com 
Rita 
Vendo/alugo Office 
Premium – Sala Com. 
40 m² 280 mil/ R$ 
1.300,00 F. (19)97404-
0445 c/ Márcia

Oportunidade! Apar-
tamento de 2 dormi-
tórios 1 vaga de gara-
gem 60m² de constru-
ção. R$35.000,00 de 
entrada + R$2.000,00 
por mês direto com o 
proprietário. F. 3017- 
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294. 
Vendo Apto Imagi-
ne - 3 Dorms./ 1 Su-
íte- 2Vagas. De R$ 
713.169,00 Por R$ 
570.000,00. Aceita 
veículo como parte e 
pagamento e finan-
ciamento. (19) 97404-
0445 c/ Márcia
Vendo Apto. Due - 03 
dorm./1 suíte 96 m² R$ 
630 mil F.(19) 97404-
0445 C/Márcia
Vendo Apto. em Sal-
to Cond. Fechado c/ 
2D, unidade térrea 
c/ 2 áreas privati-
vas e 1 vaga de gar.
R$175.000 F. (19) 
99444-9415 c/proprie-
tário. Aceita financia-
mento
V e n d o  a p t o . 
R$215mil – SPAZIO 
ILLUMINARI, condo-
mínio com infraestru-
tura de lazer comple-
ta, portaria 24 horas, 
ót ima local ização, 
apto. 2 quartos, sala 
2 ambientes, cozinha 
planejada, 2º andar, 
Condomínio R$187,00 
- IPTU R$57,00. F: 
(19) 98102-7090

Aluga-se apto Con-
d o m í n i o  V i l l a g e 
Azaleia - 3 quartos, 
sala, coz, wc, salão 
de festas, playground, 
quadra, quiosque no 
direto com proprietá-
rio. R$ 950,00 mais 
IPTU e condomínio F. 
9.9885-0454 com Ju-
liana ou 9.9315-5273 
com Rafael.
Alugo apto no Cond.
Spazio  I luminari 
sendo 2 dorm, coz. 
americana, sala 2 
ambientes R$ 950,00 
(incluso Cond. + IPTU 
Tr. Regina Kuga cre-
ci 167606 – F. (19) 
99177.7051.
Apto Alugo – Edif. 
Paul Harris, (2 quar-
tos 1 suíte), sala 2 
ambientes, sacada, 
garagem cober ta . 
Ótima localização, 
próximo ao Paulis-
tão, Av. Presidente 
Kennedy. R$1400,00 
(Condom+IPTU In-
cluso). F: (19) 98102-
7090.
Cond. Gran Vil le 
– apto 3 dorm. com 
suíte,1vaga cond. com 
área de lazer completa 
– R$ 1.200,00 + Cond. 
e IPTU creci 167606 F. 
19 99177.7051.

Linda casa Jd. Park 
Real – Cond. fecha-
do com portaria 24 
horas, quadras po-
liesportivas, salão de 
festas e churrasqueira, 
próx. Prefeitura/Par-
que Ecológico. Casa 
3 dorm. (1 suíte), sala 
2 ambientes com pé 
direito alto, cozinha 
americana com mó-
veis planejados, área 
gourmet, bom quin-
tal, garagem 2 carros, 
acabamento de primei-
ra. R$420 MIL, aceito 
financiamento. F: (19) 
98102-7090
Jd. Hubert - Vendo 
casa 2 dorm., sala, 
coz, WC, lavanderia 
coberta, churrasquei-
ra, garagem coberta 
para até 3 carros, por-
tão eletrônico, próximo 
ao Parque Ecológico e 
Good Bom. R$280 Mil 
aceito permuta. Tra-
tar: 3885-0160/99106-
1258.

Alugo 2 casas no 
bairro Tombadouro 
com 2 dorm, sala, 
cozinha e WC , com 
quintal  grande R$ 
1.000,00 cada uma  
Regina creci 167606 
–  F .  9 .9177-7051 
whatsapp 
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Vendo/alugo Offi-
ce Premium - Sala 
Com. 40 m² 280 mil/ 
R$ 1.300,00 F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia 

Chácara no Olho 
D’água  -  1000m², 
terreno plano, cerca-
do, água encanada, 
esgoto, pés de fru-
ta - R$120 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada, pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de, diversas árvores 
frutíferas, play ground 
,a 12 km do centro, 
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
3017-2608 /99762- 
997 / 3935-3294.
Sít io em Toledo , 
próximo a Bragança 
Paulista.13.000m², 
casa semi-acabada c/ 
3 dormitórios, 2 wcs – 
toda avarandada, gra-
mada, pasto, pomar, 
boa topografia, água 
de mina, 2 tanques 
com peixes sendo um 
compartilhado e ou-
tro exclusivo, diversas 
aves, e árvores frutífe-
ras, a 8 km do centro, 
de frente para o asfal-
to, R$270.000,00 acei-
ta imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935- 3294. 

Vendo ou troco chá-
cara de 1100m², AC 
120m², com 3 quartos 
(2 suítes), área gour-
met, piscina, churras-
queira e área frutífera 
por casa nas imedia-
ções da cidade. R$520 
mil F.: (19) 3816-2011 
/ 99722-0972

Cond. Terra Mag-
na terreno de 360m 
com boa topografia 
R$225.000 F. 9.9177-
7051.
Jd. Bela Vista com 
300m²  R$155 mi l 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092.
O p o r t u n i d a d e  – 
T e r r e n o   1 5 0 m ² . 
R$90.000,00 à vista 
ou R$ 30 mil de en-
trada + parcelas. F. 
(19) 97404-0445 c/ 
Márcia.
Terreno no Helve-
tia Park com 490m² 
R$350  m i l  -  (19 ) 
98136-7331 CRECI 
74.092.
Vendo Terreno Co-
mercial – Jd. Espla-
nada, 472m² ao lado 
da Prefeitura R$520 
Mil, aceito proposta. 
F: (19) 98102-7090. 
Vendo/alugo Ter-
reno com Jd. Regi-
na - 615 m² R$ 925 
mil / R$ 2.000,00 F. 
(19) 97404-0445 c/ 
Márcia.

Vende-se loja de pro-
dutos e serviços de 
informática e celular 
no centro de Salto. Fa-
biano (19) 99976-6822/ 
(11) 99590-5529.

 
Bicicletas novas e 
bicicletas duplas. 
Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próximo 
ao cemitério). F: (19) 
2516-5110 c/ Fernan-
do 
Cabeçote com vál-
vulas Iveco 3510 ano 
1997. R$3000,00.
Colchão de Casal, 
exce len te  es tado 
“Novíssimo” D45. F: 
(19)9 83787713 ou 
19 991329090 - AN-
TONIO
Diversos - Tapete 
para sala, quadro de 
flores para sala, TV 
14” precisa de conser-
to, mesa de centro de 
vidro, vendo ou troco 
urgente por falta de es-
paço Rua: Argentina, 
365 - Vl. Castelo Bran-
co F. 9.9767-8484
Diversos - Vendo - 
Tapete castor (pelo 
a l to) ,  2  TV de 14 
(uma precisa de con-
certo), mesa de cen-
tro de vidro, 1 quadro 
de flores e 1 abajur. 
Preço de oportunida-
de. F: 3016-4493
Fritadeira Actifry 
A r n o  S e m i - n o v a 
pouco uso R$300,00 
Fones: 3017-5541 / 
99259-1877 (claro)
Geladeira Duplex 
Brastemp Frostfree 
em perfeito estado 
F.: 99324-7676
Manequins  femi-
n i n a  a  u n i d a d e 
R$80 perna, femini-
na a R$60 e mas-
culino a R$100. F. 
( 1 9 ) 9 9 5 5 8 -  7 1 8 2 
WhatsApp. Obs: Va-
lor  é  para ret i rar , 
para entregar sujeito 
a alteração no valor 
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Maquina de Lavar 
brastemp 110V F.: 
99324-7676 
Máquina  de  so l -
da  NM 250 Turbo 
Bambosi R$230,00 
Fones: 3017-5541 / 
99259-1877 (claro)
Motor arranque Ive-
co 3510 ano 1997. 
R$300,00. F:  (19) 
3835-3350 Paulo
Multiprocessador 
Philco  Master-Pró 
9 e m  1  n a  c a i x a 
R$200,00 F.: 3017- 
5541 / 99259-1877 
(Claro)
Ovos De Pàscoa 
Da Fer  -  Ovos de 
chocolate, trufados e 
bolo Ovo de Páscoa. 
Ovos= 100g R$10,00, 
250g R$20,00, 500g 
R $ 3 8 , 0 0  e  1 K g 
R$76,00. Bolo Ovo 
de Páscoa R$30,00 
unidade. F.: 3329-
7003
T r a n s f o r m a d o r 
110/220 ou 220/110. 
75000 vts. R$450,00. 
F: (19) 3835-3350 
Paulo
Troco várias bici-
cletas novas por car-
ro valor + 30.000,00 
F: (19) 3835-3350 
Paulo 
TV LED 32” SAM-
SUNG em bom es-
tado, com conversor 
digital. Oferta paga-
mento a vista. Con-
tato F: 98143-4184

Uma bicicleta Aro 26 
21 marchas em ótimo 
estado. F.: 99324-
7676
Vendo Gel para dor 
Muscular: Tipo Do-
torzinho, com banha 
de carneiro, arnica 
e anti- inf lamatório 
muscu la r  F :  (19 ) 
99830-0614 / Whats 
98996-4867
Vendo sala de jan-
tar Luis XV completa 
ou separada. (Só a 
mesa com 10 cadeiras 
R$6.900,00)
 
Dell Rey 90 - completo, 
direção, trava, vidros 
elétricos e desemba-
çador traseiro. R$4000 
aceito propostas. Tr. 
993347959 Roberto
Oportunidade - Ven-
do C3 Exclusive, ano 
2009, Md. 2010. R$17 
Mil F.: 3329-7003

Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos, 
pessoas com neces-
sidades especiais etc. 
Residencial e hospita-
lar. Cursando enferma-
gem F. 9.9980-2723.
Ofereço-me  como 
marido de aluguel 
- Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 

Ofereço-me  como 
empreiteiro de obras 
do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 
Ofereço-me  como 
marido de aluguel. 
Faço consertos ge-
rais em residências 
(hidráulica, elétrica e 
etc.). F: 9.9830-0614 
c/ Kiko.
Ofereço-me  como 
massagista – Maria 
Cícera F: 2516-0217.
Ofereço-me  como 
Motorista. Categorias 
A/D. Exp. com cargas 
de pequenos e gran-
des portes. Tel.: 3936- 
4053/ 99804-7578.
Ofereço-me  como 
pedre i ro,  encana-
dor e reformas em 
gerais (Construção 
civil) João (19)98329-
8580.
Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em 
auxiliar de cozinha, 
balconista de padaria 
ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-
7618.
Ofereço-me  para 
conserto de maquina 
de costura industrial 
e doméstica F: (19) 
99212-1731.
Ofereço-me para cui-
dar de crianças. For-
mada em pedagogia. 
Contato. 3834- 8345 
/ 99411-7179.

Ofereço-me  pa ra 
cu idar  de idosos, 
cr ianças, pessoas 
com necessidades 
especiais etc. Aten-
dimento residencial e 
hospitalar. Cursando 
Tec. Enfermagem. 
Possuo experiência 
e referencias. Eve-
lyn 9.8951- 0353 / 
9.9980-2723.
Ofereço-me para fa-
zer faxina e passar 
roupa. Fone: 99595- 
9448 – Sueli.
Ofereço-me  pa ra 
manutenção em má-
quina de costura in-
dustrial: Galoneira, 
Caseadeira,  Reta, 
Overloque, 2 Ag, Tra-
vete. F.: 99212-1731.
Ofereço-me  pa ra 
M o t o r i s t a  a d m i -
nistrat ivo (senhor) 
CNH “D”. Bom co-
nhecimento Capital 
e Interior – Fixo ou 
Freelancer  F (19) 
99793-4700.
Ofereço-me  para 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi-
dráulica, elétrica, piso, 
pintura, telhado, etc... 
F: (19) 99830-0614 / 
Whats 98996-4867.

Ofereço-me p/ trab. 
como caseiro ou cha-
careiro. Tenho 39 anos, 
divorciado, sem filhos. 
Faço trabalhos de jardi-
nagem (corte de grama) 
também. Tenho maqui-
na, não tenho vícios. 
Denis (11) 952237579.
Ofereço-me p/ trabalhar 
como cuidadora de ido-
so, diurno ou noturno, 
em hospitais e residên-
cia. F : 9.9479-0454 ou 
.2516-7008
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo refe-
rencia. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 
Ofereço-me para tra-
balho como Aux. De 
Enfermagem, babá ou 
cuidadora c/ Coren. 
Disponibilidade de ho-
rário. F: (19) 3894- 1610 
/ 98985-8142.
Preciso de domestica 
2 x por semana. Com 
referência. Próximo ao 
hospital Santa Inês. 
Contato 19-98105-5785.
Promoção Pé + Mão 
gratis sobrancelha. Se-
lamento de Cabelo a 
partir de R$40,00 (ganha 
corte) atendo também a 
domicilio. F.: 3935-0499. 
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1084 – Centro - Indaiatuba.

Envie seu currículo pelo 
E-mail: selecao@joblinerh.com.br
Acesse o site: www.joblinerh.com.br
Fone: (19) 3834-8862 / 3835-52155

AUXILIAR DE LIMPEZA (MASC) – 
Vaga temporária. Para cobrir férias 
de funcionário. Possuir experiên-
cia na função. Para trabalhar em 
Limpeza de empresa. Residir em 
Indaiatuba. 
MACHEIRO - Experiência na fun-
ção comprovada em Carteira. Para 
trabalhar em empresa do Ramo de 
Fundição.Residir em Indaiatuba.
MOLDADOR - Experiência na fun-
ção comprovada em Carteira. Para 
trabalhar em empresa do Ramo de 
Fundição.Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA – Possuir CNH C. 
Conhecimentos em São Paulo. 
Residir em Indaiatuba. Experiência 
na função comprovada em Carteira.
PASSADOR (A) - Para trabalhar 
em lavanderia Industrial. Residir 
em Indaiatuba. Possuir experiência 
em produção ou serviços gerais. 
Disponibilidade de horário.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino 
médio completo e experiência na 
função comprovada em carteira. 
Realizará preparação da superfície 
(lixar, polir, desengraxar, decapar, 
olear), preparação da tinta para 
aplicação com pistola e posterior 
limpeza e conservação dos materiais 
utilizados. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO VIGIA – Possuir ex-
periência em controle de acesso, 
ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador 
de moldes e preparador de máqui-
nas injetora. Ensino médio completo. 
Residir em Indaiatuba, Campinas, 
Hortolândia, Elias Fausto ou Monte 
Mor. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – 
Possuir formação Técnica com 
certificado. Curso atualizado com 
certif icado de NR10. Desejável 
Curso com certificado de NR 12. 
Experiência nas áreas Hidráulica, 
Mecânica e Eletro-eletrônica de 
máquinas injetoras. Irá realizar 
manutenção predial e em máquinas 
injetoras  (Romi, Engel,  Battenfeld 
e Sandretto). Residir em Indaia-
tuba, Monte Mor, Hortolândia ou 
Campinas.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Pos-
suir Técnico em Plásticos. Experi-
ência em controle de arquivos de 
parâmetros de processos. Try-out, 
construção e troca de moldes. 
Conhecimentos em Ferramentas 
da qualidade (FMEA e PPAP). 
Residir em Indaiatuba, Campinas, 
Hortolândia, Elias Fausto ou Monte 
Mor. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
ZELADOR – Possuir experiência em 
manutenção predial, corte de grama 
e pequenos reparos prediais, tais 
como: pintura, encanamento e elétri-
ca básica. Residir em Indaiatuba.

empregos

ANALISTA DE CONTROLE QUALI-
DADE JR (7926): Tecnico em quimica 
ou farmacia. Vivência em laboratório 
de análise químico/físico. Conheci-
mento em avaliação de amostra  e 
ter vivência em HPLC. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Campinas.
ANALISTA FINANCEIRO (7907): 
Ensino Superior (Administração e/ou 
afins). Vivência em auditoria adminis-
trativa. Ter disponibilidade p/ viagens 
e residir na região de Indaiatuba 
ou Salto. 
ANALISTA QUALIDADE (7938): 
Ambos os sexos. Ensino médio com-
pleto. Conhecimento em metrologia e  
medição tridimensional tridimensional 
DEA software PC DMIS). Vivência em 
inspeção e documentação da área 
da Qualidade. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ASSISTENTE DEPTO PESSOAL 
(7951): Ensino médio completo. 
Vivência em fechamento de folha de 
pagamento. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disp para trabalhar no 2º turno 
( 16:00 hrs - 01.30 hrs). 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7944): 
Ensino médio completo. Vivência no 
setor administrativo. Conhecimento 
em pacote office. Residir em  Elias 
Fausto.  
COZINHEIRA (7902): Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO 
(7945): Cursando tec. em eletrônica. 
Conhecimentos em office e informáti-
ca. Residir em Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO (7934): Ensino 
médio completo, cursos de ferramen-
taria. Vivência em  bancada como 
manutenção de moldes e compo-
nentes.(PLASTICO)  Desenvolver 
ferramentas, efetua construção de 
dispositivos para máquina de injeção 
e sopro, preenchimento de relatório 
referente a ferramenta. Residir em 
Indaiatuba.
MECANICO MANUTENCAO (7928): 
Ensino Médio Completo ou Técnico em 
Mecânica e/ou afins. Cursos na área 
de elétrica, NR10. Vivência em manu-
tenção de máquinas de Tear do setor 
Têxtil. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
MECANICO MANUTENCAO (7949): 
Ensino Médio Completo. Vivência na 
função. Conhecimento com pneumá-
tica e hidráulica, desejável cursos 
na área. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
MECANICO REFRIGERACAO 
(7904): Técnico cursando ou completo 
em Mecânica, Elétrica ou Refrigera-
ção. Vivência com manutenção de 
máquinas de Refrigeração Industriais 
e Sistemas de linhas de gás. Residir 
em Indaiatuba. 
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.

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

Enviar currículo para: rh@atentoseg.com.br ou comparecer no endereço com currículo: Av. Fábio Ferraz Bicudo, 411 - Jd. 
Esplanada - Próximo a Padaria Suíça do Parque Ecológico - Fones: 3329-2663 ou 3329-2669

ESTAMOS CONTRATANDO:

Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino. Experiência na função. Desejável conhecimentos com serviços 
gerais de limpeza, jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.

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.

Auxiliar de Limpeza – Desejável experiência em limpeza. Disponibilidade de horários. 

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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