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Busca por regularização 
do título ainda é pequena

JUSTIÇA ELEITORAL 

Aos poucos o sonho de 
alguns esportistas, principal-
mente do secretário municipal 
de Esportes, vem se tornando 
realidade. Dez anos após se-
paração, faltam apenas alguns 
detalhes para que times da 
Lidi e Aifa se enfrentem nos 
gramados da cidade por uma 
única competição.

Considerado o principal 
evento de premiação de Indaia-
tuba, o 12º Frutos de Indaiá 2017 
será realizado no dia 7 de outu-
bro. Uma das novidades é que o 
evento volta a ser realizado no 
salão social do Clube 9 de Julho.

Indaiatuba registrou mais 
dois acidentes de trânsito 
com vítimas fatais e alcançou 
a média de 10 ocorrências no 
ano. Dessa vez, os registros 
ocorrem na noite de sábado. 

O Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade – Instituto de Longevidade Mongeral Aegon/FGV 2017 apontou que Indaiatuba está em 28º posição 
do ranking das 150 cidades, com população acima de 100 mil pessoas, que oferece melhor qualidade de via após os 60 anos.

Após uma semana do TSE ter aberto prazo para a regularização do título de eleitor, a procura 
pelo Cartório Eleitoral de Indaiatuba foi baixa. Até hoje, dia 10, somente sete pessoas regularizam 
a situação com a Justiça Eleitoral, segundo o Cartório, sendo que 2.382 eleitores estão irregulares.

O dinheiro das contas 
inativas do FGTS vai ser 
utilizado, pela maioria das 
pessoas, para quitar dívidas. 
O benefício começa a ser pago 
hoje, dia 10, para nascidos em 
janeiro e fevereiro.

Um indivíduo, que não foi 
identificado, foi preso na noite 
de terça-feira, dia 7. Segundo 
informações da Guarda Ci-
vil, ele tentava invadir uma 
agência da Caixa, quebrando 
a parede com uma marreta.
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Lidi e Aifa devem 
se unir para disputa 
de campeonato

Frutos de Indaiá 
volta a ser realizado 
no Clube 9 de Julho 

Cidade chega a 10 
acidentes fatais 
somente este ano

FGTS inativo 
começa a ser pago 
a partir de hoje

Homem quebra 
parede com marreta 
para invadir agência

FUTEBOL AMADOR

MUDANÇA 

TRÂNSITO

BENEFÍCIO

BANCO 

Wesley Safadão 
é atração 
inédita da Faici 
2017

Cidade é a 28ª em qualidade 
de vida após os 60 anos

DENISE KATAHIRA

DENISE KATAHIRA
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Qual o significado 
do Dia das Mulheres 
para você?

RADARES DIAS - 11 A 17/03

Editorial EnqueteArtigos

D : Dia do Mês
SEM : Dia da Semana
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO:
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - 
DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro
C/B : Sentido Centro – Bairro
OP : Sentido Oposto
DEF : Defronte
* Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas

“Sinceramente acredito que a 
data só tem valor comercial, 
pois infelizmente ainda existem 
muitos homens que não respei-
tam as mulheres”
Lidiane Leite, 32 anos, dona 
de casa

“A data não tem o valor que 
deveria ter devido sua história. 
As mulheres continuam desva-
lorizadas por muitos homens”
Maria da Pena, 63 anos, co-
zinheira

“A data tem valor mais comercial, 
pois ainda existe muito machismo. 
Ainda falta muito para os  homens 
realmente valorizarem as mulheres 
da forma que elas merecem”
Tatiane Rodrigues, 25 anos, 
estudante 

“Infelizmente muitos tratam as 
mulheres bem somente no dia. 
E o restante do ano maltratam 
e não respeitam a liberdade e o 
espaço que conquistamos”
Joice Rodrigues, 19 anos, es-
tudante

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

“Falta muito ainda, por parte de 
muitos, para que o Dia das Mu-
lheres de fato seja comemorado. 
As vezes não se tem o respeito 
dentro da própria casa”
Joana Darc, 68 anos, aposentada

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

 *Luiz Carlos Borges da Silveira é empresário, médico e professor. Foi Ministro da Saúde 
e Deputado Federal. 

O futebol amador merece!

opinião

Há um ditado popular e muito conhecido que 
diz: antes tarde do que nunca! E esta semana ele 
pode ser muito bem aplicado a possibilidade de 
aproximação entre as duas entidades que cuidam 
do futebol e futsal amador da cidade: Aifa e Lidi

Apesar de cada uma ter sua filosofia de trab-
alho, sabe-se que todos os clubes são "amigos", 
justamente por lutarem por um bem comum: o 
futebol enquanto pratica esportiva e formador de 
um cidadão de caráter.

Uma é potência no futsal, mas vê ano após 
ano o seu futebol enfraquecer. A outra, consid-
erada a "vovó" da cidade, tem como tradição a 
organização de grandes campeonatos de futebol 
na cidade, mas tem o futsal como uma atividade 
pouco praticada. 

Diante deste cenário nada mais justo que ambas 
se unirem, apesar de uma ter sido criada por desa-
cordo com a outra, e fazerem campeonatos mais 
organizados, fortalecidos, que sejam referências 
não só em Indaiatuba, mas em toda a região.

Enfim, a "união" dessas duas entidades repre-
senta a evolução do esporte em Indaiatuba, em 
especial ao futebol e futsal amador. Que outras 
mudanças possam ser feitas em prol do desen-
volvimento de uma sociedade. 

Reforma moral e ética também depende de nós
A política é indispensável à governança, principalmente em democracias. Um bom e 

útil exercício da política é essencial, desde que desempenhado com honestidade, interesse 
social e patriótico pelos seus atores. No Brasil, para a maioria dos cidadãos a política 
é vista com qualificativos desabonadores. Porém, não é a política que não presta, são 
os políticos que por sua postura e por seu caráter pessoal a degradam cada vez mais. 
Manobras e negociatas estranhas à prática política sempre existiram e certamente conti-
nuarão a existir, mas em nosso país a deturpação vem crescendo preocupantemente até 
chegar aos episódios mais recentes que produziram os maiores escândalos de corrupção 
jamais vistos. 

 A Operação Lava Jato, que investiga os atuais esquemas de corrupção, acabou por 
revelar casos estarrecedores envolvendo parlamentares, gestores públicos e integrantes 
do governo mancomunados com empreiteiras de obras e empresas que mantinham con-
tratos com o governo e com estatais.  Em resumo, são esses os políticos que desvirtuam a 
essência da política e se valem dos cargos públicos para proveito próprio. São esses que 
reforçam o argumento de que o país está precisando de importantes reformas, porém, a 
mais urgente e necessária é a reforma moral e ética. 

 Não será fácil promovê-la porque depende do caráter dos políticos e os que aí estão 
já provaram que dificilmente se emendarão. Acredito que somente se chegará à depu-
ração política com a renovação, com novas ideias, novos atores não contaminados. A 
busca desses envolve trazê-los à participação no cenário político. Todavia, sabe-se que 

a maioria dos cidadãos, especialmente a juventude, não participa por-
que tem essa visão negativa da política disseminada por todos esses 
escândalos e pelos maus políticos que precisam ser banidos através 
das urnas, a via democrática. 

 Com tudo isso exposto, concluo que: essa reforma moral e ética, 
tão necessária e urgente, depende também de quem vota.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

11 SAB 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
11 SAB 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
12 DOM.   NÃO OPERA
13 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
13 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
13 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
13 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
13 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
13 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
14 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
14 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
14 TER. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
14 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
14 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
14 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
15 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
15 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
15 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
15 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
15 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
15 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
16 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
16 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
16 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
16 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
16 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
16 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
17 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
17 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
17 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
17 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
17 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
17 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

O que você faz da  tua vida?
Nota-se que muita gente vive grudada à televisão assistindo novelas que nada mudou nos 

últimos 30 ou quarenta anos, tudo se repete, o BBB sempre igual, programas de domingo 
a tarde nada agregando  de valor a sociedade, mesmas atitudes, mesmos comportamentos, 
com péssimos exemplos às famílias. Poucos param a noite para ler um livro ou contar uma 
história aos filhos, pais sempre ocupados com seus interesses, nunca tendo tempo para nada. 
Na sala de aula, a professora pediu aos alunos que fizessem uma redação com o título “O 
que eu gostaria de ser”. O tema era livre: as crianças poderiam ser um personagem, um 
objeto, uma pessoa ou um animal...Já em casa quando corrigia as redações dos seus alunos, 
deparou-se com uma que a surpreendeu. O marido entrou na sala nesse momento e, vendo-a 
chorar, perguntou o que havia acontecido. Ela apenas lhe entregou a redação e pediu que 
lesse.O marido começou a ler: "Eu queria ser uma televisão. Quero ocupar o espaço dela, 
viver como ela vive.Ter um lugar especial para mim e conseguir reunir a minha família ao 
meu redor.Ser levado a sério quando falar, ser o centro das atenções e ser escutado sem 
interrupções e perguntas.E se eu estiver calado, quero receber a mesma atenção que a tele-
visão recebe quando não funciona.Ter a companhia do meu pai quando ele chega em casa, 
mesmo cansado.Que a minha mãe me procure quando estiver sozinha e aborrecida, em 
vez de me ignorar.Que os meus irmãos briguem para poderem estar comigo! Quero sentir 
que a minha família deixa tudo de lado de vez em quando, para passar alguns momentos 
comigo.Por fim, como a televisão faz, quero poder divertir a todos de minha família.Se eu 
fosse uma TV, eu viveria com a mesma intensidade que a televisão da minha casa vive."Ao 
terminar de ler, o marido emocionado diz para a esposa:- Meu Deus, coitado desse menino... 
que pais que ele tem! A professora olhou bem nos olhos do marido e disse chorando:- Essa 
redação é do nosso filho! Quer melhorar o relacionamento com os filhos e familiares, venha 

para nosso treinamento Signa1 nos dias 17-18 e 19-03-2017, inscreva-se 
3875-7898 - www.signatreinamentos.com.br Trevisan José

Motoboys terão direito ao adicional de periculosidade de 
30% sobre o salário 

Foi aprovado recentemente pelo Senado Federal projeto de lei que altera a Consoli-
dação das Leis Trabalhistas para incluir os profissionais que utilizam motocicletas no 
rol de atividades perigosas para percepção do respectivo adicional correspondente a 
30% sobre o salário.

Grande vitória da classe, tendo em vista que expõem diariamente suas vidas ao risco 
de acidentes que geralmente causam a morte, se não alguma lesão grave que diminua 
sua capacidade laborativa.

O projeto inicial aprovado pelo Senado em 2011 teve como motivador um relatório do 
Corpo de Bombeiros de São Paulo que explanou a quantidade de acidentes envolvendo 
estes profissionais com vítimas fatais ou sérias lesões.

Atualmente são consideradas atividades perigosas “aquelas que, por sua natureza ou 
métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente 
do trabalhador a: inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outras espécies 
de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial”.

O texto agora passa para a sanção presidencial que nada mais é a sanção da presidenta 
Dilma para passar a vigorar o direito ao adicional.

Lembrando que o adicional de periculosidade repercute em outras verbas, como 13º 
salário, aviso prévio, férias acrescidas de 1/3 e FGTS.

Cumpre esclarecer que não é somente os Motoboys que farão jus ao benefício, os 
motofretes, mototaxistas, vigias de rua que utilizam da moto para ronda ou qualquer 

atividade exercida com o uso de motocicleta.
Pontua o autor do projeto, Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) que 

com o adicional de 30% poderá o profissional da área investir com 
botas, casacos de couro, manutenção periódica da moto, tudo visando 
melhorar as condições de trabalho.
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Indaiatuba é a 28ª 
melhor cidade para se 
viver após os 60 anos  
Município se enquadra entre as 150 cidades com população superior a 100 mil pessoas

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

ROSE PARRA – ACS/CMI   

Entre as 150 cidades com mais de 100 mil habitantes, Indaiatuba está em 3º lugar na RMC 
Projetos foram aprovados todos por unanimidade na última Sessão 

Vereadores aprovam 
6 projetos durante 3ª 
Sessão Ordinária 

CÂMARA

O Índice de Desenvol-
vimento Urbano para 
Longevidade – Insti-

tuto de Longevidade Mongeral 
Aegon/FGV 2017 apontou que 
Indaiatuba está em 28º posição 
do ranking das 150 cidades, 
com população acima de 100 
mil pessoas, que oferece me-
lhor qualidade de vida após os 
60 anos. 

A pesquisa foi realizada 
pelo Instituto de Longevidade 
Mongeral Aegon, em parceria 
com a Escola de Administra-
ção de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV/EAESP).

No total 498 cidades brasilei-
ras foram estudadas e o relatório 
classificou 150 municípios com 
maior população e 348 cidades 
com menos de 100 mil e ao 
menos 50 mil habitantes, que 
foram chamadas de grandes e 
pequenas, respectivamente. 

Com este índice, são reve-

ladas as atuais condições das 
cidades brasileiras, tendo em 
vista sua capacidade de atender 
às necessidades básicas de vida, 
destacadamente dos adultos 
mais idosos.

Os resultados incluem três 
rankings principais para cada ci-
dade: um para o envelhecimento 
da população em geral; um para 

as pessoas com idade entre 60 a 
75 anos; e um para as pessoas 
acima dos 75 anos. 

A pesquisa foi baseada em 
sete variáveis: Indicadores ge-
rais; Cuidados de saúde; Bem-
-estar; Finanças; Habitação; 
Educação e trabalho; e Cultura 
e engajamento. Em adição, 
adotou-se o procedimento de 
ajustar o ranking obtido pelas 
condições de clima nas cidades, 
sendo considerada a ocorrência 
de: chuvas extremas, dias de 
calor extremo e dias com baixa 
umidade do ar. 

Cada variável é baseada em 
múltiplos indicadores individu-
ais, sendo considerados mais 
de 60 indicadores no total. Os 
subíndices refletem a realidade 

que as pessoas acima dos 75 
anos geralmente têm diferentes 
necessidades e prioridades, se 
comparadas às pessoas ao re-
dor de 65 anos de idade. Estas 
diferenças são contempladas por 
meio da ponderação dos dados 
para esses dois subgrupos. Por 
exemplo, para aqueles 75+, foi 
atribuído maior peso a fatores 
tais como Cuidados de saúde, 
enquanto que o subíndice para 
aqueles com idade entre 60 a 
75 anos concentra-se mais for-
temente no estilo de vida ativo 
e nas oportunidades econômicas 
disponíveis na cidade.

Entre as cidades da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC), presentes na pesquisa 
entre as 150 cidades grandes 
estão Americana, Campinas, In-
daiatuba, Hortolândia e Sumaré.  

Obtenção dos dados
Este Índice utiliza os dados 

publicamente disponíveis oriun-
dos de fontes oficiais, preferen-
cialmente. Assim, os dados fo-
ram coletados em fontes oficiais, 
tais como Agência Nacional de 
Saúde (ANS), Ancine, Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), Ministério das 
Comunicações, Ministério da 
Saúde, Ministério da Educação, 
Ministério da Fazenda, Instituto 
Nacional de Meteorologia (IN-
MET), Tesouro Nacional; em 
instituições acreditadas como 
Fundação Getulio Vargas, Pnud; 
e demais instituições como 
Serviço Nacional do Comércio, 
Federação Brasileira de Golfe, 
e Instituto Brasileiro de Plane-
jamento e Tributação. 

Comparativo entre as cidades da RMC, 
que estão no grupo de 150 cidades grandes

Cidade       População       Agregado        60-75 anos      75 + anos
Americana    226.970       8                       7                    5
Campinas     1.154.617       10                   11                 13
Indaiatuba    226.602       28       37              28
Hortolândia  212.527      75                     68                 65
Sumaré         262.308          84           78                 78

Os vereadores aprovaram 
seis Projetos de Lei durante a 
3ª Sessão Ordinária. Os PLs 
receberam votos favoráveis, 
em segunda votação, na úl-
tima segunda-feira, dia 6. O 
próximo encontro, aberto ao 
público, acontece na segunda-
-feira, dia 13, às 18 horas, no 
Plenário da Câmara.

O primeiro projeto que 
recebeu voto favorável na 
última Sessão, nº 0002/2017, 
do vereador Hélio Ribeiro 
(PSB), institui a Semana de 
Conscientização, Prevenção e 
Combate ao Bullying Escolar 
em Indaiatuba, que deve acon-
tecer com diversas atividades 
na primeira semana de abril. 

Também por unanimidade 
e em segunda votação, rece-
beu voto favorável o PL nº 
0007/2017, do vereador Ed-
valdo Bertipaglia (PSB), que 
dispõe sobre a obrigatorieda-
de de divulgação do canal de 
atendimento da Guarda Civil 
(153) nos veículos de trans-
porte público. 

Foi aprovado ainda na 
sessão o Projeto nº 0009/2017, 
do Executivo, que dá nova 
redação a dispositivos de Lei 
nº 4.135, de 15 de abril de 
2002, que institui o Conselho 
Municipal da Juventude. 

Outro PL do Executivo 
(nº 0010/2017) também foi 
aprovado por unanimidade. O 
projeto dispõe sobre a conces-
são administrativo de uso de 
um lote de terra, pertencente 
à Prefeitura, para Sociedade 
Interativa Sol Nascente de 
Indaiatuba (Sisni). 

Também foi aprovado na 
última segunda-feira o PL nº 
0011/2017, da Prefeitura, que 
dispõe sobre o lançamento 
e cobrança de melhorias na 
execução de obras de pavimen-
tação asfáltica, colocação de 
guias e sarjetas nos seguintes 
lugares: Estrada da Porteira de 
Ferro e Rua Bálsamo, ambas no 
bairro Morro Torto; em ruas do 
loteamento Recanto Campestre 
Aldrovandia, no loteamento 
Recanto Campestre Viracopos; 
e na Alameda das Nações, no 
Parque das Bandeiras. 

Premiação 
Para finalizar, os vere-

adores votaram favorável 
ao Projeto nº 0012/2017, o 
qual determina e autoriza a 
premiação em dinheiro aos 
vencedores dos concursos 
promovidos pela Secretaria 
Municipal de Cultura. 

No Festival de Rock serão 
R$ 5,5 mil ao primeiro, R$ 4 
mil ao segundo, R$ 3 mil para 
o terceiro, R$ 1,5 mil para o 
melhor intérprete e R$ 1,5 
mil a melhor composição. Os 
valores são os mesmos na pre-
miação do Festival de MPB.

O Festival de Raiz terá 
como premiação R$ 3 mil ao 
primeiro colocado, R$ 2 mil 
ao segundo e R$ 1 mil para 
o terceiro. 

Aos vencedores do Prêmio 
Acrísio de Camargo foram 
destinados R$ 3,5 mil ao 
primeiro colocado, R$ 2,5 
mil e R$ 1,5 mil ao terceiro, 
nas categorias Poesia, Conto, 
Crônica e Artes Visuais.

ROSE PARRA – ACS/CMI

DENISE KATAHIRA
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DIVULGAÇÃO

INFORME PUBLICITÁRIO

Alunos dos 4º e 5º anos 
do Fundamental fazem 
preparação para a 
Olimpíada de Matemática

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

DENISE KATAHIRA

Procura para regularizar 
título de eleitor é baixa
Mais de 2 mil eleitores de Indaiatuba estão em situação de cancelamento

Mais de dois mil eleitores em Indaiatuba estão irregulares com 
o TSE e poderão ter o título de eleitor cancelado

Após uma semana do 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) ter 

aberto prazo para a regulari-
zação do título de eleitor, a 
procura pelo Cartório Eleitoral 
de Indaiatuba foi baixa. 

Até hoje, dia 10, somente 
sete pessoas regularizam a 
situação com a Justiça Eleito-
ral, segundo o Cartório, sendo 
que 2.382 eleitores estão irre-
gulares com o TSE e poderão 
ter o título cancelado por não 
terem comparecido às urnas e 
nem justificado a ausência nas 
últimas três eleições.

De acordo com o Cartório 
Eleitoral do munícipio a baixa 
procura é normal, uma vez que 
os eleitores só se preocupam em 
regularizar quando são impedi-
dos de realizar algum serviço 
no banco ou quando o CPF é 
cancelado devido ao cancela-
mento do título de eleitor. No 
entanto o Cartório alerta para 
que os eleitores não deixem de 
regularizar o título para evitar 
maiores problemas. 

Para a regularização, o elei-
tor deve procurar o cartório 
eleitoral e apresentar docu-

mento de identidade com foto, 
o título de eleitor, comprovante 
de endereço e comprovantes 
de votação de justificativa e de 
recolhimento de multa ou de 
dispensa de recolhimento. Mas 
atenção, a Justiça Eleitoral não 
informa ao eleitor a necessidade 
de regularizar o documento. 
Para tanto o mesmo deve se 

dirigir até um cartório eleitoral 
para a averiguação ou realizar a 
consulta no site do TSE.

Conforme informações da-
das pela Justiça Eleitoral, o 
eleitor que deveria ter votado e 
não compareceu a urna, como 
também não justificou sua 
ausência, receberá uma multa 
referente a cada um dos turnos 

aos quais deixou de compare-
cer. O valor é de R$ 3,51 por 
turno. 

Vale destacar que os dois 
turnos de uma mesma eleição 
são considerados duas eleições 
para efeito de cancelamento. 
Além disso, também são com-
putadas as faltas nas eleições 
suplementares. Já os pleitos 
anulados por determinação ju-
dicial não serão acrescentados.

A Justiça ainda informa que 
os eleitores com voto facultati-
vo, jovens com idades entre 16 
e 18 anos e para pessoas acima 
de 70 anos, ou deficiência co-
municada ao TSE não precisão 
comparecer ao cartório.

Ainda segundo a Justiça 
Eleitoral o não compareci-
mento para a regularização 
acarretará o cancelamento au-
tomático da inscrição. Com o 
título cancelado, o eleitor não 
poderá inscrever-se em con-
curso público, obter passaporte 
ou CPF, renovar matrícula 
em estabelecimento de ensino 
oficial, obter empréstimos em 
estabelecimentos de crédito 
mantidos pelo governo, parti-
cipar de concorrência pública 
e praticar qualquer ato para o 
qual se exija quitação do servi-
ço militar ou imposto de renda. 

Na próxima semana, será re-
alizada a Olimpíada Canguru de 
Matemática e envolverá milhões 
de estudantes de 52 países, com 
idade entre 7 e 18 anos. 

No ano passado, o Colégio 
Objetivo Indaiatuba participou 
dessa olimpíada pela primeira vez 
e conquistou 7 medalhas - 4 de 
prata e 3 de bronze. Uma dessas 
medalhas foi conquistada por um 
aluno do Ensino Fundamental 1.

Com o objetivo de estimular 
o gosto pela Matemática desde 
cedo, a partir deste ano o Obje-
tivo Indaiatuba está oferecendo 
aos alunos do 4º e 5º anos do 
Ensino Fundamental 1, aulas 
preparatórias para essa prova. 

A professora de Matemáti-
ca, Carolina Barbosa, respon-
sável pelas aulas, garante que 
os estudantes estão motivados. 
“Eles estão muito empolgados! 

Estão estudando em casa, pes-
quisando e trazendo problemas 
para resolver nas aulas e isso 
está promovendo também uma 
interação com os pais, que tam-
bém estão participando. O que 
mais gosto é de ver a empolga-
ção e a responsabilidade deles”, 
afirma a professora.

De acordo com o coorde-
nador de Olimpíadas Cientí-
ficas do Objetivo, Luiz Carlos 
Marques, essa olimpíada prio-
riza questões de raciocínio, 
com questões de Matemática 
aplicada. “Iniciamos a par-
ticipação no Fundamental 1 
para que os alunos adquiram 
o gosto pela Matemática, 
pela participação em uma 
olimpíada científica e também 
para fazer com que os alunos 
ganhem experiência e maturi-
dade”, explica o coordenador.

Objetivo participou do evento no ano passado, pela primeira 
vez, e trouxe para Indaiatuba 4 pratas e 3 bronzes 
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Alunos do Montreal 
aprendem Geografia no 
Parque Ecológico 

INFORME PUBLICITÁRIO
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Troféu Frutos de Indaiá 
volta ao Clube 9 de Julho
Décima segunda edição do evento será realizada dia 7 de outubro

ARQUIVO JME

DIVULGAÇÃO

Alessandra (à dir.) reconhece que o Frutos 2016 foi maravilhoso

Alunos tiveram uma aula diferente em um local mais 
aconchegante e próximo da natureza 

Considerado o princi-
pal evento de premia-
ção de Indaiatuba, o 

12º Frutos de Indaiá 2017 
será realizado no dia 7 de 
outubro. Uma das novidades 
é que o evento volta a ser 
realizado no salão social do 
Clube 9 de Julho. A promessa 
dos organizadores é superar 
as expectativas dos premia-
dos e convidados.

Organizado pelo Grupo 
Mais Expressão, o evento 
contará com a coordenação 
de Silvana Mantoanelli, de-
coração de Jimmy Silva, 
do Spazio Cenico, Buffet 
Ancôna, som e iluminação 

dos Estilo Som, filmagem do 
Programa Por Aí e fotos do 
parceiro Sica Fotos. 

A premiação oferecerá 
ainda a comodidade do Vallet 
– Open Parking e o serviço de 
ambulância, Sanare Saúde. 
“Iremos manter os mesmos 
serviços prestados na edição 
do ano passado devido a sua 
eficiência e aprovação dos 
participantes”, salienta o 
presidente do Grupo, o em-
presário Admilson Redecopa. 

Além disso as cotas de 
participação já estão com 
quase 80% de adesão. Elei-
tos, os empresários que ade-
rem ao pacote de mídia, 
além de terem uma intensa 
campanha publicitária, parti-
cipam do evento para receber 
o troféu, que inclui o jantar 

de gala e um show especial. 
Estreante no Frutos de 

Indaiá, a fotografa do Fá-
brica de Sonhos, Alessandra 
Barbieri, disse que 11º edição 
do prêmio foi maravilhosa. 
“Achei a festa de premiação 
muito organizada, o atendi-
mento eficiente e o show do 
RPM foi muito bom”, elogia.

Para Andrea Pinink, pro-
prietária da Indalux, a festa 
de premiação no ano passado 
superou suas expectativas. 
“Tudo perfeito. A organi-
zação estava excelente, o 
evento familiar e bem organi-
zado, e tanto o jantar quanto 
as bebidas foram muito bem 
servidos. Quanto ao show, o 
grupo RPM foi incrível, pois 
faz parte da minha adoles-
cência”.

Pesquisa
Para a escolha das em-

presas premiadas, a equi-
pe do Frutos de Indaiá 
realizou uma pesquisa e 
ouviu aproximadamente 4 
mil pessoas. A ação tam-
bém ocorreu nas edições 
do jornal Mais Expres-
são, onde os leitores pre-
enchiam um questionário 
indicando as melhores 
empresas da cidade em 
cada segmento.

As empresas que re-
ceberam o troféu Frutos 
de Indaiá tiveram seus 
trabalhos reconhecidos 
pelos indaiatubanos que 
votaram na pesquisa de 
satisfação, realizada entre 
outubro e novembro do 
ano passado.

Os alunos do 3° ano do 
Ensino Fundamental 1 do 
Colégio Montreal participa-
ram de uma aula de Geografia 
diferente.  Diferente porque a 
aula não aconteceu dentro do 
colégio e sim nos seus arre-
dores, no Parque Ecológico.

Acompanhados pela pro-
fessora de Geografia, Bianca 
Campos, eles aproveitaram a 
proximidade com o Parque 
e realizaram uma aula ao ar 
livre. 

De acordo com a profes-
sora, o objetivo foi mostrar 
aos alunos a relação de de-
pendência entre os elementos 
naturais. “Os alunos puderam 
aprender sobre as diversas 
finalidades de um rio; o tipo 
de relevo predominante na 
nossa cidade; a diferença 
entre córrego, rio e lagoa; e, 
principalmente, a importância 
da preservação do meio am-
biente”, explica Bianca. 

A professora destaca que 
esse tipo de atividade desperta 
a curiosidade do aluno e isso 
torna o aprendizado do conte-

údo mais interessante e eficaz. 
“Quando os alunos presen-
ciam os aspectos naturais no 
espaço de vivência, a aprendi-
zagem se dá de maneira mais 
significativa e o interesse pela 
Geografia aumenta”, garante a 
professora. 

A cada explicação e obser-
vação, os alunos demonstraram 
interesse, fazendo perguntas e 
tirando dúvidas. No final da 
aula, os alunos estavam empol-
gados. “A aula foi muito legal, 
pois conseguimos aprender 
mais sobre a natureza”, disse 
a aluna Julia Perini. 

Para a coordenadora peda-
gógica do Colégio Montreal, 
Mauricéia Pereira, a vivência 
é um recurso importante para 
o aprendizado do aluno. “Ex-
perimentar, vivenciar e ob-
servar tornam o aprendizado 
mais prazeroso e consistente. 
Por isso o Colégio Montreal 
valoriza e estimula ativida-
des desse tipo, que trazem 
para o cotidiano do aluno o 
conteúdo proposto”, afirma 
a coordenadora.

Andrea salienta que o Frutos de Indaiá superou as expectativas
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Dinheiro do FGTS deve ser 
utilizado para quitar dívidas
Pagamento começa hoje; três agências locais da Caixa funcionam amanhã

Agência de Indaiatuba vão funcionar normalmente neste sábado para atender a demanda

O dinheiro das contas 
inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) vai ser 
utilizado, pela maioria das 
pessoas, para quitar dívidas. 
O benefício começa a ser pago 
hoje, dia 10, para nascidos em 
janeiro e fevereiro. 

Para atender a demanda, três 
agências em Indaiatuba irão 
funcionar normalmente amanhã, 
dia 11, das 9h às 15 horas. São 
elas: Centro, na Rua Candelária, 
555; Jardim Kioto 2, localizada 
na Avenida Francisco de Paula 
Leite, 2.163; e unidade do Jar-
dim Morada do Sol, situada na 
Avenida Ário Barnabé, 1.806.

O calendário de saque foi 
feito de acordo com a data de 
nascimento do contribuinte. A 
partir de hoje nascidos em janei-
ro e fevereiro. Pessoas nascidas 
em março, abril e maio poderão 
sacar em abril. Quem faz aniver-
sário em junho, julho e agosto, 
deverão retirar a quantia em 
maio. Nascidos em setembro, 
outubro e novembro poderão 
fazer o saque em junho. Em 
julho, retiram o dinheiro quem 

nasceu em dezembro.
Somente no estado de São 

Paulo mais de 10 milhões de 
trabalhadores têm direito ao 
saque das contas inativas do 
FGTS, dando um total de R$ 
19.134.360.972,80. 

O trabalhador que perder 
o prazo, que termina no dia 
31 de julho, só poderá sacar 
o valor das contas inativas 

quando se aposentar, comprar 
moradia própria ou se enqua-
drar nas outras possibilidades 
de saque previstas nas regras 
do fundo, entre as quais, ser 
morador de região afetada por 
catástrofe natural.

Tem direito a sacar o dinhei-
ro do FGTS quem possui saldo 
em uma conta inativa, quando 
deixa de receber depósitos da 

empresa devido à extinção ou 
rescisão do contrato de tra-
balho, até 31 de dezembro de 
2015. Quem está empregado, 
também poderá sacar o valor, 
desde que o afastamento tenha 
ocorrido até dezembro de 2015. 

O maqueiro Pablo Roberto 
Stuque, de 41 anos, é um dos 
beneficiários que tem direi-
to ao saque e já sabe como 

utilizar a quantia. “Com esse 
dinheiro extra pretendo quitar 
algumas dívidas. Ele veio em 
boa hora”, comemora.

Já a jornalista Thaise Xa-
vier, de 24 anos, pretende 
utilizar o dinheiro para in-
vestimentos. “Comecei ano 
passado a investir em renda 
fixa e com esse valor, algo 
que eu não esperava, vou 
aproveitar para dar um gás 
nos investimentos”, revela.

A vendedora Camila Sam-
paio, 26 anos, tem saldo para 
ser resgatado e pretende utilizar 
o dinheiro extra em duas situ-
ações. “Parte dele vou utilizar 
para quitar dívidas e a outra irei 
guardar”, conta. 

Dúvidas ou formas de re-
cebimento do benefício podem 
ser tiradas pelo caixa.gov.
br/contasinativas ou através 
do telefone 0800-726-2017 e 
0800-726-0207.

Falecidos
A Caixa anunciou na sema-

na passada que filhos, cônjuges 
e dependentes de trabalhado-
res que já morreram também 
poderão sacar os recursos em 
contas inativas do FGTS. As 
regras para essas pessoas não 
mudaram. Para ter acesso aos 

valores, no entanto, é necessá-
ria a apresentação da carteira 
de trabalho do titular da conta, 
além da identidade do sacador.

De acordo com as regras 
do FGTS, caso a família não 
tenha um inventário deixado 
pelo ente falecido indicando a 
divisão de bens, é preciso ir até 
o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e solicitar a 
emissão de uma declaração de 
dependência econômica e da 
inexistência de dependentes 
preferenciais.

Também é necessário apre-
sentar a identidade e o CPF dos 
filhos do trabalhador que forem 
menores de idade. Nesse caso, 
os recursos serão partilhados 
e depositados na caderneta de 
poupança desses dependentes, 
que só poderão acessá-la após 
completarem 18 anos.

A Caixa também informa 
que os beneficiários com 70 
anos de idade ou mais não 
precisam seguir o calendário 
oficial da Caixa. A autoriza-
ção para retirar o dinheiro das 
contas inativas do FGTS nessa 
faixa etária faz parte das regras 
para saques do fundo como 
aposentadoria, compra da casa 
própria, doença grave e demis-
são por justa causa.
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Casamix Prime oferece produtos exclusivos em móveis, decoração e planejados

DENISE KATAHIRA 

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

Casamix Prime traz para Indaiatuba 
novo conceito em móveis e decoração
Loja oferece aos clientes atendimento personalizado e assessoria com profissionais em decoração

A Casamix Prime Mó-
veis & Design foi 
fundada em 1992 

por seus primários, na cidade 
de São Paulo, deu continui-
dade há mais de 6 anos no 
munícipio de Vinhedo, e ago-
ra chega em Indaiatuba com 
um novo conceito no setor de 
mobiliário, tendências e pla-
nejados 100% editáveis, além 

de oferecer aos seus clientes 
atendimento personalizado e 
assessoria com profissionais 
em design de interiores, ar-
quitetos e projetistas. 

Em constante busca de 
inovação em seus produtos, 
a Casamix Prime renova sua 
coleção a cada três meses, 
e trabalha com móveis para 
áreas internas e externas, 
além de móveis executivos 
e hoteleiros. “Temos um 
atendimento diferenciado, 

quando nossos profissio-
nais capacitados atendem 
em domicílios para melhor 
atender as necessidades de 
nossos clientes e oferece-
mos os melhores produtos”, 
diz a sócia-proprietária e 
consultora de decoração, 
Mara Rodrigues.

Na Casamix Prime encon-
tra-se colchões, lustres, sala 
de jantar, sala de estar, pol-
tronas, entre outros, além de 
peças exclusivas de designer 

de renome. “Levamos a peça 
até a casa do nosso cliente 
para uma experimentação, 
sem custo algum. Dessa for-
ma o cliente fará a compra 
correta e ficará satisfeito”, 
explica Mara. 

A loja oferece também a 
linha de móveis planejados 
com 10 anos de garantia, 
com materiais e ferragens 
alemãs e cores e acessórios 
exclusivos. “Trabalhamos 
com produtos que também 

são utilizados em grandes 
lojas do exterior”, enfatiza a 
sócia-proprietária.

A empresa que é sucesso 
há mais de 20 anos têm se ba-
seado em um rígido conceito 
de colaboradores qualificados 
e comprometidos com a em-
presa e clientes. 

Com requinte e bom gos-
to, profissionais capacitados 
e parceria com os melhores 
profissionais na área de de-
sign de interiores, arquitetos 

e casas de decoração, a Casa-
mix Prime é o melhor custo 
benefício da cidade, onde o 
cliente encontra preços com-
patíveis, profissionalismo, 
novidades e peças exclusivas.

A Casamix Prime Móveis 
e Design está localizado na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 1.241, na 
marginal do Parque Ecoló-
gico. Mais informações pelo 
telefone (19) 3876-1128, 
3836-3749 ou 3875-9525.

Loja oferece também a linha de móveis planejados com 10 anos de garantia



09AMais Expressão

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Cidade chega a 10 
acidentes fatais este ano

polícia

Homem é preso tentando 
furtar agência da Caixa 

Mãe procura filho de 10 
anos que está desaparecido 

AUDACIOSO MISTÉRIO

Mais duas ocorrências foram registradas na noite do último sábado 

Um dos acidentes da noite de sábado ocorreu na Rodovia Santos Dumont 

IMPRENSA - AB COLINAS

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Indaiatuba registrou mais 
dois acidentes de trân-
sito com vítimas fatais 

e alcançou a média de 10 
ocorrências no ano. Dessa 
vez, os registros ocorreram 
na noite de sábado, dia 4, 
no Parque Campo Bonito e 
na Rodovia Santos Dumont 
(SP-75). 

Um dos acidentes ocor-
reu por volta das 22 horas, 
na Avenida Horst Frederico 
João Heer, no Parque Campo 
Bonito. 

Segundo informações, o 
engenheiro Magno Felipe, de 
26 anos, trafegava pela aveni-
da com sua Honda CG Titan, 
quando colidiu contra um 
automóvel Toyota Corolla, 
conduzido por um operador 
de máquinas de 49 anos. 

A vítima foi então so-
corrida a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA – 24 
horas), do Jardim Morada do 
Sol, mas chegou sem vida a 
unidade de saúde. 

Rodovia
Horas antes, também no 

sábado, outra vítima fatal 
por acidente de trânsito foi 

registrada na Rodovia Santos 
Dumont, na altura do quilô-
metro 54, próximo ao Jardim 
Oliveira Camargo. 

Um homem, que não foi 
identificado por estar sem 
os documentos pessoais, foi 
atropelado por um carro de 
passeio, no sentido Indaiatuba/

Campinas. 
Socorrida, a vítima foi 

encaminhada ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc), mas não resistiu 
aos ferimentos. Segundo 
o médico plantonista,  o 
desconhecido exalava forte 
odor etílico. 

Um indivíduo, que não foi 
identificado, foi preso na noite 
de terça-feira, dia 7. Segundo 
informações da Guarda Ci-
vil, ele tentava invadir uma 
agência da Caixa Econômica 
Federal (CEF), quebrando a 
parede com uma marreta. 

De acordo com informa-
ções, uma moradora do Jardim 
Kyoto entrou em contato com 
o Centro de Operações, Aten-
dimento e Despacho (Coade), 
para informa que o homem es-
tava dentro do estacionamento 
da Caixa, na Avenida Francis-

co de Paula Leite, quebrando 
a parede da agência.  

Com a denúncia, as via-
turas deslocaram-se até à 
agência, onde localizaram o 
indivíduo dentro da unidade 
bancária.

Os guardas encontraram 
uma marreta e uma barra de 
ferro que, junto ao homem, 
foram apresentados na Dele-
gacia da Polícia Federal, em 
Campinas, onde o delegado 
fez a apresentação dos obje-
tos e determinou a prisão em 
flagrante do mesmo.

Uma família de Indaiatuba 
está desesperada desde a tarde 
da última terça-feira, dia 7, 
quando o jovem Gabriel Pires 
Moreira, de apenas 10 anos, 
saiu de casa e até o fechamen-
to desta matéria, na noite de 
ontem, dia 9, não havia dado 
notícias. 

Em entrevista a ao Mais 
Expressão a mãe do jovem, 
que preferiu não se identificar, 
disse que o menino costumava 
diariamente sair de casa para 
brincar numa praça próxima 
a Escola de Educação Básica 
(Emeb) Professora Yolanda 
Steffen, no Jardim Tropical. 

Na terça-feira, a criança 
saiu de casa para brincar no 
local de costume, com outros 
amigos e não voltou mais. 

Ela então foi em busca do 
filho, conversou com amigos 
do jovem, mas ambos não 
sabiam de seu paradeiro.

Durante as buscas, a mãe 
de Gabriel encontrou apenas 
um de seu par de chinelos. 
Ela decidiu acionar a polícia 
e registrou um Boletim de 

Buraco foi aberto 
na parede e 
homem já estava 
dentro da agência 

Gabriel saiu para brincar na 
tarde de terça-feira e desde 
então está sumido 

Ocorrência (BO). 
Quem tiver notícias sobre 

o paradeiro de Gabriel, basta 
entrar em contato com sua fa-
mília pelo telefone (19)3394-
3292.
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Jeep Clube realiza o 
Trilha da Integração 
no dia 1º de abril 

esportes

Entre as atividades está o passeio na zona rural com pessoas portadoras de necessidades especiais

JEAN MARTINS

Horóscopo de 10 a 16/03 por Alex Costa Guimarães

O ariano entrou em seu inferno astral é muito comum 
ele se sentir mais fechado e voltado para si mesmo 
e seu mundo emocional. Nesse período sua energia 
vital pode ficar mais baixa e ao mesmo tempo o 
nativo consegue dar uma paradinha dentro de si 
para refletir sobre alguns sentimentos. O momento 
é ótimo para planejar algo novo. 

O taurino pode desenvolver um bom trabalho em 
equipe e sua vida tende a iniciar um novo ritmo onde 
sua vida social fica mais agitada e pessoas novas ou 
antigas surgem ou retornam a sua vida. Para quem é 
autônomo, os projetos irão dar muito certo. Talvez 
tenha que alterar pessoas da equipe, mas no geral, 
está super positivo para concretizar.

O geminiano se verá envolvido com mais foco e 
interesse em seus projetos profissionais e planos 
de carreira. Um novo rumo ou uma nova situação 
pode ocorrer nestes seus planos. Aproveite, pois o 
processo de renovação estará ocorrendo e depois de 
alguns meses, tudo estará bem diferente e melhor.

O canceriano começa a criar situações e perspec-
tivas para um novo rumo em sua vida, se o nativo 
trabalha com publicações, religiosidade ou viajens, 
nesse período poderá sentir uma grande expansão. 
Pessoas de longe ou que vem de longe pode trazer 
benefícios. Se vier a fazer uma viagem para longe 
nesse momento, será muito significativo.

Essa semana marca um momento para o leonino em 
que se sente mais fechado e olhando suas emoções 
mais profundas. Esta é uma fase interessante, pois o 
leonino estará renovando algum aspecto dentro de 
si, um ciclo termina e inicia outro. Para alguns, é um 
momento de negociar, ou firmar uma sociedade ou 
parceria comercial, que favoreça alguns ganhos. 

O virginiano mais uma vez se vê envolvido em 
alterações em seus relacionamentos, tanto os pes-
soais, quando os profissionais. Pode sofrer algumas 
mudanças estruturais em sua vida. Mudanças em sua 
vida afetiva e profissional estão ocorrendo, novos 
relacionamentos, acordos ou contratos tendem a 
aparecer nessa fase. Essas mudanças podem ser mui-
to intensas e rápidas. Será preciso manter a calma.

O libriano está vivendo uma intensa fase de movi-
mento e mudanças importantes em sua rotina, espe-
cialmente a de trabalho. Pode vir a ter um novo em-
prego (talvez mude de empresa) ou decidir trabalhar 
por conta própria, o que é interessante é que muitas 
mudanças estarão ocorrendo nesse setor de sua vida. 

O escorpiano começa a viver uma fase onde seu cora-
ção será tão solicitado, que poderá sofrer alterações 
ao longo das semanas. Filhos serão priorizados, o 
nativo pode vir a buscar prazeres e começar a pensar 
em se envolver mais seriamente com um novo amor. 
Sua vida emocional vai passar por uma revolução: 
solteiros encontram alguém e os casos tendem a 
buscar uma pessoa que os entenda melhor (nesse 
caso dependerá se o afeto é ou não genuíno).

O sagitariano estará mais fechado e introspectivo, mais 
voltado para suas emoções do passado, sua vida do-
méstica e os relacionamentos em família. Situações do-
mésticas tendem a ocorrer como a compra ou venda de 
um imóvel ou mudanças em sua moradia. De qualquer 
forma sua vida pessoal, terá mudanças importantes. Um 
dos pais pode precisar mais de sua companhia e cuida-
dos (talvez aquele que tenha o mesmo sexo que você).

Essa semana marca o a grande possibilidade de 
ter maior movimento e novidades, relacionadas a 
acordos, processos jurídicos que são concluídos 
e negociações, que podem ganhar uma grande 
importância e apontar para mudanças em sua vida 
pessoal ou profissional. Talvez surjam oportuni-
dades de lidar com irmãos (boa hora para ajustar 
as situações). Pequenas viagens podem ser mais 
freqüentes.

O aquariano pode estar trabalhando um pouco 
mais do que anteriormente, é que ele está vendo a 
oportunidade de começar uma nova e importante 
fase em sua vida material e financeira. Essa fase 
permitirá desenvolver projetos que levarão ao 
aumento de sua renda. É o começo de um ciclo 
de grandes possibilidades financeiras. 

Essa semana começa a fase de abertura de ca-
minho e novas oportunidades em sua vida pes-
soal e profissional. Algumas  alterações podem 
começar a acontecer a qualquer momento (para 
piscianos solitários um novo amor), incluindo 
oportunidades ou colocações em outras áreas 
trabalhistas. Terá que cuidar um pouco mais de 
si, cuide de tua saúde.

Com objetivo de pro-
mover diversão e 
principalmente inclu-

são social, o Jeep Clube de 
Indaiatuba realiza, no dia 1º 
de abril, a Trilha da Integração 
e Inclusão. A ideia é reunir 
trilheiros, jipeiros, motoci-
clistas, ciclistas, grupos de 
caminhada, ONGs e demais 
comunidades para um passeio, 
levando como passageiros 
pessoas portadoras de neces-
sidades especiais.

Além de festejar o Dia 
do Jipeiro, comemorada no 
dia 4 de abril, a programação 
do evento contará ainda com 
exposições, apresentações 
artísticas, esportivas, shows 
e uma passeio pela zona rural 
de Indaiatuba. 

A concentração será a 
partir das 8 horas, no Pavilhão 
da Viber. Logo de início, os 
participantes que adquirirem 
previamente o Kit Trilha - 
composto por camiseta, adesi-
vo e almoço - deverão retirá-lo 
na Viber, a partir das 8 horas. 

Antes da trilha, os grupos 
farão exercícios de aqueci-
mento e assistirão apresen-
tação do Grupo Escoteiros 
Indaiá. A previsão para saída 
é 9h30. O grupo seguirá pela 
avenida Conceição, em di-
reção ao Parque Ecológico, 
retornando na altura do Co-
légio Objetivo pela avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, passando pelas ave-
nidas Presidente Kennedy, 
dos Trabalhadores e Viscon-
de de Indaiatuba, com uma 
parada na Jeep Balilla. De lá, 
o grupo seguirá rumo a Itaici 
até o Quilombo, passando 
pela Trilha da Luzia e retor-
nando pela Estrada Municipal 
José Boldrini, Visconde de 
Indaiatuba e Almirante Ta-
mandaré, num percurso de 20 
quilômetros. 

Todo o percurso será 
acompanhado pelas polícias 
Militar e Ambiental, bem 
como o Grupo de Caminha-
da Indaiandando, Federados 
Moto Clube Indaiatuba, Moto 
Clube Nazestradas e Jeep Clu-
be Indaiatuba.

Evento
Ao longo de todo o dia 

serão realizadas diversas 
atividades no Pavilhão da 
Viber. Logo pela manhã, 
para quem não quiser par-
ticipar da trilha, já estará 
aberta para visitação a expo-
sição de canhões e viaturas 
do Exército e do Corpo de 
Bombeiros, carros antigos 
do Clube do Fusca e Opalas 
e mostra de Jipes. Outras 
atividades que acontecerão 
no local são: apresentação 
do Grupo de Operações com 
Cães da Guarda Civil de 
Indaiatuba, basquete com 
cadeira de rodas, promovido 
pelo Grupo de Ajuda dos 
Amigos Deficientes de In-
daiatuba (Gaadin) e parede 
de escalada com o Grupo 
Escoteiros Indaiá.

O evento conta ainda 
com participação de alunos 
de diferentes cursos da Fa-
culdade Max Planck, como 
os alunos de Gastronomia, 
por exemplo, que darão 
suporte na preparação das 
refeições, assinadas pelo 
Sapore di Pasta. No car-
dápio estão: galinhada ou 
cubos de cupim. 

Outros cursos, como Fi-
sioterapia, Medicina Veteri-
nária, Marketing, Engenha-
ria e Educação Física tam-
bém realizarão atividades. 

Após a chegada do gru-
po, prevista para meio-dia, 
estão programadas diversas 
vivências inclusivas, entre 
elas futebol de cegos, jogo 
de bocha com a Casa de Da-
vid, exposição de artesanato 
do projeto Gente Eficiente, 
apresentação do Grupo de 
Balé da Apae Indaiatuba, 
participação dos medalhis-
tas paraolímpicos da As-

sociação Paraolímpica de 
Indaiatuba (APIN) e shows 
com bandas de rock. 

“A proposta de todas 
estas atividades é propor-
cionar a interação entre pes-
soas com e sem deficiência, 
mostrando que é possível 
sim conviver em harmonia”, 
ressalta o presidente do Jeep 
Clube, Wagner Selegrin.

Convites
Quem quiser participar 

tanto da trilha quanto do al-
moço pode adquirir seu kit, 
que inclui ainda camiseta e 

adesivos, no valor de R$ 70. 
Para os que optarem somen-
te pela trilha, com direito a 
camiseta, o valor é de R$ 40, 
já os que quiserem apenas o 
almoço, o valor será R$ 35. 

Os ingressos já podem 
ser adquiridos no Posto Tre 
Fratelli, em Indaiatuba; na 
Invec, em Campinas; ou na 
fan page do Jeep Clube. Par-
te da verba arrecadada será 
destinada a custear o almoço 
de 150 jovens e crianças 
atendidos pelas entidades 
assistenciais previamente 
cadastradas no evento.

Além promover inclusão, evento trará ainda diversas 
atividades gratuiras no Pavilhão da Viber
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FEMININO 

OPORTUNIDADE

SUB-20

Após exclusão de equipe, 
Copa Cidade prossegue 
com 2 partidas 

Esporte Cidadão abre inscrição 
para novas modalidades

Lidi dá início a disputa do Mário Araldo Candelo 

Aifa e Lidi estão próximas 
de um acordo para 
disputa de campeonato
Programada para maio, 1ª Copa Integração deve reunir times das duas entidades

esportes

JEAN MARTINS

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Aos poucos o sonho 
de alguns esportis-
tas, principalmente 

do secretário municipal de 
Esportes, vem se tornando 
realidade. Dez anos após 
separação, faltam apenas 
alguns detalhes para que 
times da Liga Regional Des-
portiva Indaiatubana (Lidi) 
e Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa) 
se enfrentem nos gramados 
da cidade por uma única 
competição. 

A ideia de unificar ou 
fazer com que Lidi “cuide” 
do futebol e a Aifa do futsal 
de Indaiatuba já é antiga, 
mas ganhou mais fôlego no 
começo deste ano, princi-
palmente quando o secretá-
rio municipal de Esportes, 
Marcos Antônio de Moraes, 
o Marquinhos, assumiu a 
pasta. 

As conversas entre dire-
tores das duas entidades, in-
termediadas pelo secretário 
Marquinhos, começaram em 
janeiro deste ano. 

Com o primeiro passo 
dado, o segundo é realizar a 
1ª Copa Intregração, a qual 
substituiria, apenas este ano, 
os campeonatos amadores 
tanto de Aifa quanto de Lidi. 

O campeonato deverá 
contar com 10 times do fu-
tebol da Aifa e 30 equipes 

das séries A e B da Lidi. 
A ideia do campeonato é 
fazer uma requalificação 
dos times. Com isso, ao tér-
mino da competição, as 20 
melhores disputarão a Série 
A em 2018 e as outras 20 a 
Segunda Divisão. 

O campeonato começaria 
já em maio deste ano, com 
previsão de término em outu-
bro. Ao campeão, 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.  

Negociação 
Na noite de segunda-feira, 

dia 6, durante a assembleia na 
Lidi, apenas uma equipe não 
concordou com o método de 
disputa. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o presidente da Lidi, 
Rogério Pontara, disse que 
pela entidade está tudo certo. 
“Ainda não foi confirmado 
(o campeonato), mas as con-
versas estão bem adiantadas 
e estamos aguardando uma 
posição da Aifa”, diz. 

A confirmação da outra 
parte deve vir na próxima se-
gunda, dia 13, quando a Aifa 

realiza uma reunião em sua 
sede, com diretores dos clubes, 
da entidade e com o secretário 
de esportes. “Não vejo proble-
ma na realização deste campe-
onato, desde que se respeite a 
decisão das equipes. Mas pelo 
o que já conversamos, acredito 
que o retorno dos clubes será 
positivo”, salienta o presidente 
da Aifa, Jonas Anhaia.

De acordo ainda com Jo-
nas, a princípio está sendo 
debatida a realização do cam-
peonato, sendo que a questão 
de uma entidade comandar 
o futebol e a outra o futsal 
ainda não foi conversada com 
detalhes. “Porém, não vejo 
problema nisso também. Se 
for uma decisão em prol do 
esporte, quem sou eu para ser 
contra”, diz Jonas.

Mas segundo Pontara, esta 
é uma das condições para que o 
campeonato que reunirá clubes 
das duas competições seja dis-
putado. Tal decisão garantiria a 
realização do campeonato nos 
próximos anos e evitaria uma 
possível debanda dos clubes 
que atualmente estão na Aifa, o 
que seria a segunda da história. 

“Já conversei com o Jo-
nas e será dado um cargo de 
diretoria para um integrante 
da Aifa na Lidi, tudo para de-
monstrar nossa boa vontade e 
a lisura como tudo será feito”, 
diz Pontara. “Sem discriminar 
nenhum time da Aifa, todos 
aqui na Liga são tratados de 
igual maneira!”

O final de semana da 16ª 
Copa de Futsal Feminino 
Cidade de Indaiatuba, promo-
vida por Raul Fernandes, teve 
como “destaque” a eliminação 
da equipe Elas no Futsal, da 
cidade de Tietê. O time tinha 
no último domingo, dia 5, o 
confronto contra o Atlético 
Oliveira, na quadra 1 do Cen-
tro Esportivo do Trabalhador 
(CET), mas não compareceu. 

Segundo informações, a 
equipe de Tietê não foi ao 
jogo por não ter recebido os 
valores referentes a seu prin-
cipal patrocinador, com isso 
seria inviável custear alguns 
gastos, como com arbitragem 
por exemplo. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o organizador da 
competição, Raul Fernandes, 
lamentou que a equipe de 
Tietê tenha “manchado” o 
campeonato. “Por essa eu não 
esperava, pois era uma equipe 
que vinha bem na competi-
ção, na liderança, com duas 
artilheiras, mas acabou sendo 
eliminada mesmo por não 
pagar a arbitragem. A gente 
estava segurando, a equipe 
não pagava, daí falei que 
se não houvesse pagamento 
não jogariam mais”, salienta. 
“Mas não tem problema, va-
mos seguir com seis equipes, 
já que faltam três rodadas para 

acabar o campeonato.” 
Com a ausência em qua-

dra, a equipe de Tietê aca-
bou sendo eliminada e con-
sequentemente não poderá 
participar do campeonato no 
próximo ano. 

Após a eliminação, o cam-
peonato prossegue com mais 
uma rodada neste domingo, 
dia 12, na quadra 1 do Centro 
Esportivo.      

A bola rola em duas par-
tidas. Às 9 horas jogam Es-
porte Clube Elite x Resgate 
e, às 10 horas, a Comunidade 
Cristã pega o Dinho Água/
Supermercado Cisol/Andrax 
Ferramentaria.

Classificação 
Após quatro rodadas dis-

putadas, a equipe do Atlético 
Oliveira está na liderança do 
campeonato, com 12 pontos 
ganhos. Em segundo está o 
Social Gálatas de Sorocaba, 
com 7 pontos. Na sequência 
vem Dinho Água (com seis 
pontos), Resgate (três), Elite 
(um) e na última posição, 
sem pontuar, a equipe da 
Comunidade Cristã.   

A artilheira da competição, 
até o momento, é Thais Alves 
(Dinho Água), com oito gols 
marcados. Com apenas três 
gols sofridos, a defesa do Di-
nho é a menos vazada. 

A Liga Regional Despor-
tiva Indaiatubana (Lidi) dará 
início a partir deste domingo, 
dia 12, a disputa da edição 2017 
do Campeonato Mário Araldo 
Candelo, categoria Sub-20. 
Em busca do “caneco” estão 
14 times de Indaiatuba, Elias 
Fausto e Itu.

As equipes estão divididas 
em dois grupos. Na Chave A 
estão Seme Itu, Santa Cruz, 
Benfica, Operário, Elias Faus-
to, Mastiga Samba e Cruzeiro/
Unidos da Vila. 

O Grupo B é composto por 
Atlético Oliveira, Vale Verde, 

Manchester, Independente, 
Paulistinha, Ponte Preta e Des-
portivo Oliveira. 

A primeira rodada, neste 
domingo, contará com seis 
confrontos. A partida de aber-
tura será entre Operário x Ben-
fica, às 9 horas, no gramado da 
Osan. No mesmo estádio, às 11 
horas, entram em campo Seme 
Itu x Santa Cruz. 

Ponte Preta de Itaici e Pau-
listinha fazem o duelo das 11 
horas, no campo da Macaca. No 
mesmo horário, o Mastiga Sam-
ba faz o clássico diante do Elias 
Fausto, no campo do Cruzeiro. 

Fechando a rodada, tam-
bém no Cruzeiro, o Indepen-
dente pega o Manchester às 
13h30 e, no mesmo horário, 
no gramado da Ponte Preta, 
o Atlético Oliveira busca os 
três primeiros pontos diante 
do Vale Verde. 

Regulamento 
Para chegar ao tão sonhado 

título do certame, os times vão 
se enfrentar dentro de seus 
grupos, em turno único, classi-
ficando-se para a fase seguinte 
os quatro melhores colocados 
de cada chave. 

Nas fases seguintes, serão 
jogos únicos e, em caso de 
igualdade no placar, preva-
lece o time que tiver melhor 
campanha durante toda a 
competição. Apenas na fi-
nal, em caso de empate, o 
campeão será definido nas 
cobranças de pênalti. 

O campeonato premiará, 
com troféu e medalhas, o time 
campeão e o vice. Recebem 
apenas troféu o artilheiro e a 
defesa menos vazada. 

A competição começa neste 
domingo e está prevista para ter-
minar apenas no dia 7 de maio.  

As inscrições para novos 
alunos do Projeto Esporte 
Cidadão deverão ser feitas 
amanhã, dia 11, diretamente 
nos núcleos esportivos dis-
tribuídos pela cidade.

O Esporte Cidadão, pro-
jeto de caráter educacional 
realizado pela Oned, Orga-
nização Nacional das Entida-
des do Desporto, em parceria 
com a Prefeitura de Indaia-
tuba e a iniciativa privada, 
oferece aulas gratuitas de 20 
modalidades em 19 núcleos 
esportivos distribuídos pela 
cidade e atende cerca de 7 
mil crianças e adolescentes 
com idade entre 6 a 15 anos.

Para se inscrever, o aluno 
deve comparecer amanhã, 
das 8h às  14 horas,  em 
um dos núcleos esportivos 
acompanhado de um dos 
pais ou responsável, apre-

sentar o RG e o comprovante 
de residência e preencher a 
ficha de inscrição disponível 
no local da inscrição 

As aulas são oferecidas 
duas vezes por semana, 
tanto de manhã quanto à 
tarde, e há diversas opções 
como Voleibol, Ginástica 
Artística, Taekwondo, Bei-
sebol, Futebol, Natação, 
entre outras.  

O Projeto Esporte Ci-
dadão, desenvolvido pela 
Oned e incentivado pela John 
Deere do Brasil e pelo Banco 
Sofisa, recebe recursos via 
Lei de Incentivo do Minis-
tério do Esporte, desde 2014.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (19) 
3825-6270 e nos telefones 
de contato de cada núcleo. 
Confira as modalidades no 
site maisexpressao.com.br.

Segundo Pontara, Lidi aguarda apenas uma posição da Aifa 
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Faici confirma 
Wesley Safadão e 
mais cinco shows  

cultura & lazer
CINEMA

KONG: A ILHA DA CAVEIRA - Lançamento  -  Aventura  -  Classifi-
cação: 14 anos  -  118 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Quarta (15):   19h10
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   16h40  /  22h00
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (11)  e  Domingo (12):   13h45
Polo Shopping: Quinta (9),  Sexta (10),  Segunda (13),  Terça (14)  e  Quarta 
(15):   19h20. Sábado (11)  e  Domingo (12):   14h05  /  19h20
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Quarta (15):   16h30  /  21h50
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   20h20
....................................................................................................................
FOME DE PODER - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 10 anos  
-  115 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Quarta (15):   16h10  /  18h45  /  21h15
....................................................................................................................
JACKIE - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a exibição*  
-  Drama -  Classificação 14 anos  -  100 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (14):   19h45. *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
....................................................................................................................
L O G A N - 2ª semana  -  Ação / Ficção  -  Classificação: 16 anos  -  132 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Quarta (15):   18h30
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   15h00  /  18h40  /  21h40
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Quarta (15):   15h35  /  21h35
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   17h25  /  20h45
....................................................................................................................
MOONLIGHT - SOB A LUZ DO LUAR - 2ª semana  -  Drama  -  Clas-
sificação 16 anos  -  111 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Segunda (13)   e  na  Quarta (15):   17h15  
/  20h00. Terça (14):   somente 17h15
....................................................................................................................
A GRANDE MURALHA* - 3ª semana  -  Ação  -  Classificação 12 anos  
-  103 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Domingo (12),  Terça (14)  e  Quarta (15):   
16h00. *Excepcionalmente não será exibido na segunda, dia 13
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Domingo (12),  Terça (14)  e  Quarta (15):   
19h00. *Excepcionalmente não será exibido na segunda, dia 13
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping; Quinta (9)  a  Domingo (12),  Terça (14)  e  Quarta (15):   
21h20. *Excepcionalmente não será exibido na segunda, dia 13
....................................................................................................................
CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS - 5ª semana  -  Romance Erótico  
-  Classificação 16 anos  -  117 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   17h45
....................................................................................................................
LEGO BATMAN: O FILME - 5ª semana  -  Animação -  Classificação 
livre  -  104 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   15h25
....................................................................................................................
A BAILARINA - 7ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  90 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (11)  e  Domingo (12):   14h00. “DIVERSÃO E 
SOLIDARIEDADE”:  para este filme, no sábado e no domingo, ingresso 
único R$ 5,00 por espectador. Toda renda líquida será revertida para obras 
assistências do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes.
....................................................................................................................
QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO - 7ª semana  -  Drama / Comédia  
-  Classificação 10 anos  -  105 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (11)  e  Domingo (12):  13h40. “DIVERSÃO E 
SOLIDARIEDADE”:  para este filme, no sábado e no domingo, ingresso 
único R$ 5,00 por espectador. Toda renda líquida será revertida para obras 
assistências do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes.
....................................................................................................................
MONSTER TRUCKS - 3ª semana  -  Ação / Comédia  -  Classificação 
livre  -  105 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (11)  e  Domingo (12):   14h30. “DIVERSÃO E 
SOLIDARIEDADE”:  para este filme, no sábado e no domingo, ingresso 
único R$ 5,00 por espectador. Toda renda líquida será revertida para obras 
assistências do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes.

Festa acontece de 3 a 12 de agosto; ingressos estão à venda a partir de segunda
DIVULGAÇÃO

JEAN MARTINS 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Wesley Safadão, um 
dos maiores nomes 
do sertanejo nacio-

nal, está confirmado na 29ª 
edição da Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial de In-
daiatuba (Faici) que acontece 
de 3 a 12 de agosto. Outras 
atrações também foram anun-
ciadas durante coletiva de 
imprensa na manhã de terça-
-feira, dia 7.

A festa deste ano começa 
em grande estilo, com show 
de Fernando & Sorocaba na 
quinta-feira, dia 3 de agosto. 
Embaixadores da festa, a 
dupla sobe ao palco e pro-
mete mais uma vez animar 
o público. 

Outra atração conhecida 
dos indaiatubanos retorna na 
sexta-feira, dia 4, quando os 
cantores Leonardo e Eduardo 
Costa apresentam o show 
Caberé Night Clube. 

Para fechar a primeira 
semana de festa, a Faici 
recebe a primeira atração 
inédita. No sábado, dia 5, 
Maiara e & Maraisa prome-
tem levantar o público. 

A segunda semana começa 
com todo vapor, na quinta-fei-
ra, dia 10, com show especial 
de Wesley Safadão, um dos 
maiores nomes sertanejos da 
atualidade e que pela primeira 
vez vem à Indaiatuba. 

Na sexta-feira, dia 11, os 
irmãos Henrique & Juliano 
voltam a reencontrar os in-
daiatubanos em mais um show 
que promete ser inesquecível. 

E para fechar a edição 

2017 do evento, outra atração 
inédita: Marília Mendonça, 
uma das vozes mais conhe-
cidas do sertanejo feminino, 
“dividirá” o palco, no sábado, 
dia 12, com a dupla Roby & 
Thiago. 

Os ingressos para a pista 
já podem ser adquiridos pelo 
site www.aloingressos.com.
br/faici ou nos pontos fixos, os 
quais ainda serão divulgados 
pelos organizadores.

Para a pista, na Quinta 
Especial GoodBom Hiper-
mercado e Brasa Burguers, o 
ingresso para o show de Fer-
nando & Sorocaba custará R$ 
30. Já para os demais shows o 
convite sairá por R$ 40. Tam-
bém este ano haverá como op-
ção para a pista o Passaporte 
Faici, que custará R$ 150. O 
valor pode ser parcelado em 
até 3 vezes no cartão, gerando 

uma economia de R$ 80. 
Também estão disponíveis 

os camarotes corporativos. 
Durante os seis dias de festas, 
os valores são: para 10 pesso-
as, R$ 5 mil no primeiro andar 
e R$ 6 mil no segundo; R$ 7 
mil (15 pessoas) e R$ 12 mil 
(até 20 pessoas). 

Segundo os organizadores 
da festa, os camarotes indivi-
duais e seus valores devem ser 
anunciados em breve. 

A diversão também estará 
garantida na arena, com o me-
lhor da Associação Nacional 
dos Três Tambores (ANTT), 
Copa Panther Rozeta e da 
Associação de Campeões de 
Rodeio (ACR), com touros 
da Associação Brasileira dos 
Criadores de Touros de Ro-
deio (ABTR).

A festa contará ainda com 
praça de alimentação e arqui-

bancada cobertas, monitora-
mento por câmeras em todo 
o recinto da festa e equipes 
de segurança especializadas. 
Mais informações, sobre re-
servas de camarotes e cotas de 
patrocínio, nos telefones (19) 
9.8605-9000 ou 9.9234-6618 
e/ou no marketing@faici.com.

Campanha 
Uma das iniciativas para 

esta edição é a Faici do Bem. 
Numa parceria entre a orga-
nização da Festa, o Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) e a Faculdade Max 
Planck, 10% do montante 
arrecadado com os ingressos 
do setor pista será doado para 
a construção do prédio anexo 
do hospital. “Atualmente es-
tamos com 190 leitos e, com 
a nova estrutura, vamos au-
mentar este número para 210. 
São apartamentos com 2 leitos 
e banheiro, para internações 
em geral”, salienta o diretor 
financeiro do Haoc, Ronaldo 
José Garcia. “O hospital conta 
com uma estrutura antiga, de 
aproximadamente 90 anos, e 
que precisa ser melhorada.”

Outra iniciativa é o De-
safio do Bem. No ano pas-
sado foram arrecadados com 
empresas que colaboraram a 
quantia total de R$ 80 mil. O 
valor foi doado ao Hospital do 
Câncer de Barretos. Este ano 
toda a renda será destinada 
também ao Haoc. A ideia é 
pegar o melhor peão e touro 
da noite para um desafio. 
Os empresários/empresas 
fazem suas apostas e todo o 
dinheiro arrecadado é doado 
a instituição.  

Inscrição para Concurso Rainha ocorre de 3 a 30 de abril  
O já tradicional concurso 

Rainha Faici também será des-
taque este ano. As candidatas 
interessadas ao prêmio de Ga-
rota Rodeio, Miss Simpatia, 
Madrinha, Princesa e Rainha 
deverão se inscrever, no site ofi-
cial da festa, de 3 a 30 de abril. 
O valor da taxa de inscrição 
permanece R$ 40. 

O concurso será comandado 
pela dupla Eder Farias e Junior 
Grotto. Podem concorrer aos tí-

tulos apenas maiores de 18 anos 
até 35 anos. Este ano a grande 
novidade é que jovens de outras 
cidades vizinhas também pode-
rão concorrer ao prêmio.

Para poder participar, as 
candidatas devem ter disponi-
bilidade para promover a Faici 
2017 em Indaiatuba e região; 
não ter recebido o título de Rai-
nha Faici nas edições anteriores; 
não ter parentesco com qualquer 
membro do corpo de jurados 

ou da Comissão Organizadora 
da festa; e não ter vínculo ou 
compromisso com agências ou 
empresas que, de alguma forma, 
venham a prejudicar ou impedir 
o cumprimento do regulamento. 

Para chegar a grande final, 
as candidatas vão desfilar ain-
da em outras duas seletivas. 

Após o resultado final, 
as eleitas se comprometem 
a comparecer a entrevistas e 
eventos relacionados à Faici, 

e a participar dos seis dias de 
festa, entre outras disposições 
presentes no regulamento.  
“O objetivo principal é con-
tinuar sendo um concurso 
democrático, que oferece 
oportunidades para todas as 
candidatas”, destaca Eder. 
Mais informações no site 
www.faici.com ou na página 
do concurso no Facebook, 
em www.facebook.com/rai-
nhafaici. 

A dupla Maiara e & Maraisa é uma das atrações inéditas da 
Faici deste ano e que se apresenta no dia 5 de agosto 
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Boanerges GonçalvesVisite nosso site: maisexpressao.com.br/social/boanerges-goncalves/ social
Taça Laranja de Rugby

31ª Reunião Ordinária do Rotary 
Clube de Indaiatuba Cocaes

Evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher no IC

Aconteceu no último 
sábado, dia 4, em São João 
da Boa Vista, o confronto 
entre Tornados x Tucanos, 
com vitória do Tucanus 
por 31 x 12. Vamos que 
vamos, Avanti tornados!

No último do-
mingo, dia 5, o 
Indaiatuba Clube 
realizou o Tradi-
cional Café da 
manhã, em co-
memoração ao 
Dia Internacio-
nal da Mulher, 
organizado por 
Cecilia Myoko 
Myagawa.

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes realizou na noite de 
terça-feira, dia 7, sua 31ª Reunião Ordinária, na Casa da Es-
fiha de Indaiatuba. O companheiro Sérgio Lelli falou sobre os 
eventos que o clube promoverá, em parceria com a Prefeitura, 
com palestra sobre o TDAH; e com a Escola Estadual Carlos 
Tancler e seu projeto de leitura. O companheiro Ivan Assaritti 
explanou sobre o Pague Seguro, que daqui para frente será 
utilizado pelo clube, para pagamentos de eventos, doações e 
etc. Também foram ofertados “mimos” para cônjuges, pelo Dia 
Internacional da Mulher.

Dia da Mulher no Belle Santé: comemoração com um delicioso Chá da tarde. Na foto: 
Maristela Terezan, Fabíola Almeida, Dra Glaís Ferrari, Dra. Tania Higaki, Andreia Perecin, 
Elise Vieira e Dra. Lilian Yamamoto. Parabéns às mulheres!

Carol Duarte fazendo comprinhas na Hope Store

Equipe da Casa de Carnes Filé na Brasa Fabio, do Supermercado Bandeira, com Neuza e sua filha Stephanie

Seu Orlando da Placas e Fotos para Túmulos
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Sônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.br

novidades
Vestidos de noivo

Fitness

Charuto de Folhas de Uva

Novidades

Colchas e almofadas

Promoção Hope Store

Delicioso almoço da Kostela do Japonês

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

Sempre as últimas novidades você encontra 
na Vitorello. Acabou de receber novidades em 
moda com várias blusinhas, vestidos para festas, 
vestidinhos, saias infantis e novidades em fitness, 
regatas, blusinhas e legging. Aproveite promoção 
de bermudas por apenas R$ 30 e saia shorts só 
R$ 39,90. Essa está demais!

Acaba de chegar na Paula Amorim 
Fashion Club novidades incríveis em fitness. 
Vale a pena conferir e conhecer o salão de 
beleza com muitas novidades!

Nunca experimentou o charuto de folhas 
de uva? Saia da rotina e experimente um 
prato novo, só na Casa da Esfiha, é claro!

Amanhã, dia 11, compre uma calcinha 
da Linha Nude e ganhe outra. Agora é hora. 
Corra para a Avenida Presidente Kennedy, 
1.417 - Fone: 3825-8963

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

Promoção especial para Terceira Idade. Todas as terças e 
quartas-feiras corte de cabelo por apenas R$ 39,90. Profissional 
especializada há mais de 40 anos nos serviços de: Corte, Perma-
nente, Penteados Modelados, Mise en Plis (cabelo enrolado com 
bobe), Coque estilo anos 60 e 70. Além dos serviços menciona-
dos acima, a Flor de Lis também faz hidratação, reconstrução, 
escova progressiva, botox, mechas, luzes, escova e cauterização. 
Agende o seu horário pelos telefones (19) 9.921-7576 (WhatsA-
pp) ou 3825-0623. Rua Alberto Santos Dumont, 1.209

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

Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/sonia-fonseca/

O tosador Darik, da Clí-
nica Bicho Amigo, acaba de 
realizar banho e tosa na gra-
ciosa cliente Amora

Acaba de chegar na Estilo 
Mil Coisas blusas maravilho-
sas da nova coleção Outono 
2017. Aproveite peças de ve-
rão com até 50% de desconto, 
das mais famosas marcas, que 
você conhece!

Silvio do Bradesco, Jackson da John Deere e Paulo também do Bradesco

Silvia, Telma, Eliane e Carol da Unimed

Poliana Cebi, Daniela e Thais da Kuehne+Nagel

José Ferrer, Renato Barison e Renato Barison Filho

Parabéns 
Martha 

Almeida 
pelo lindo 

casamento.
Você ficou 

maravilhosa!!
"A Nova Loja" 

agradece a 
preferência 

e deseja 
felicidades.

Aproveite uma 
promoção super 
legal da Fatto a 

Mano, no Shopping 
Jaraguá: camiseta 

básica apenas R$20 
e camisa masculina 

M/L a partir de R$ 
59,90. Corra!
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social & gastronomia

fotos@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/social-gastronomia/

Aline, Lu Nori, Carla e Beatriz, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. 
Contate-nos: 3885-5434

Vera, Celia, Cris e Sonia, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua Martha Camargo Ifanger, 18. 
Contate-nos: 3885-5434

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

Tania, José Luiz e Tiago, da Visão Imóveis, no Restaurante Açafrão, 
que fica na Rua Quinze de Novembro, 492. Tele: 3816-8347

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

Julliane e Mauricio, na Fit Burgers, que fica na Avenida Presidente 
Kennedy, 1.195

Guilherme, Marcelo, Veronice e Mariana, na Pizzaria Babbo Giovanni, Avenida Presidente Vargas, 
1.540 - Telefone: 3834-1008

Claudia, Gabi e Ba, na Pizzaria Babbo Giovanni, que fica na 
Avenida Presidente Vargas, 1.540 - Telefone: 3834-1008

Carlos Cintra e José do Ferro Velho, no Cintra Restaurante, situado na Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Aline, Vinicus, Amanda, Lucas, Lincon, Aline Vitalli e Fran, na Fit Burgers, que fica na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195
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Aniversariantes da semana - Atento

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

gente de expressão
contato@maisexpressao.com.brAdmilson RedecopaVisite nosso site: http://maisexpressao.com.br/social/admilson-redecopa/

A equipe competente do Bar da Gula, que etá sempre à disposição 
para melhor atender aos amigos e clientes. Vale a pena conferir!

Alunos do Ensino Fundamental 1, da unidade 2 do Colégio Meta, 
realizam atividade de leitura na biblioteca

A Sanare homenageia a condutora da ambulância pelo Dia 
Internacional das Mulheres. Parabéns!

Kelly Nardes e Romildo Viana comemoraram seus aniversários 
ontem, dia 9. Parabéns!

A Loja Will Modas está com 
lindos vestidos para este Outono 
Inverno. Dê uma passadinha e 
confira as novidades

A Escola Alves de Oliveira - Lápis na Mão estimula o 
desenvolvimento das crianças desde cedo

Cris, Gláucia e Ananda no Café da Manhã Especial do Dia 
Internacional da Mulher no Indaiatuba Clube

Cesar Lopes Venturini, Fabiana Nami Kato Natsume e Davi Luaces 
de Oliveira nas brincadeiras de Carnaval do Colégio Objetivo

Betão, Paulo Ross, Reinaldo e Jane no Campeonato de Futebol de 
Minicampo do Clube 9 de Julho

Alex Ai Sasaki comemorando 
as aprovações em Engenharia 
Química na USP e Química na 
Ufscar 

A colaboradora do mês da Escola de Idiomas Yázigi, Alexandra Souza, 
focada na satisfação do aluno e resultado da empresa, verdadeira 
'Cidadã do Mundo'. O Yázigi se orgulha de tê-la em sua equipe

Domingo, dia 12, 
acontece a 6ª 
Mostra de Noivas de 
Indaiatuba, que será 
realizada no Royal 
Palm Tower das 14 às 
20 horas. A entrada 
será 1 litro de leite ou 
1kg de açúcar, que 
serão doados para o 
lar São Francisco. Se 
você vai se casar, não 
fique de fora!

Na Escola Alves de Oliveira - Lápis na Mão, as crianças têm uma 
rotina diária, seriação e brincadeira livre



LOCAÇÃO

VENDA

CA06957 - SANTA CLARA - AT. 450 m² AC. 
263 m² - 4 suítes c/ closet, sala p/ 2 amb. 
com pé direito alto, coz. em conceito aberto 
c/cooktop e coifa, dispensa, lavabo, lav., área 
gourmet com churr., wc e quartinho p/dispensa, 
chuveiro, piscina c/ cascata e garagem para 3 
autos coberta. Casa com excelente acabamen-
to, toda com preparação para ar condicionado 
e com aquecimento solar. R$ 1.500.000,00

AP03378 - PREMIUM RESIDENCE -  AU 
72m² - 01 suíte, WC social, sala ampliada, 
varanda gourmet, cozinha, lavanderia, ga-
ragem para dois autos. --Condomínio com 
infraestrutura completa-- R$ 372.000,00

CA06946 CASA EM CONDOMINIO 
FECHADO com 200 m² de área útil, 3 
dormitórios planejados (com uma suíte e 
closet), sala de estar e jantar, escritório, 
cozinha planejada, área gourmet inte-
grada, garagem para 4 veículos, jardim 
com paisagismo e iluminação TODA em 
LED. Condomínio com área de lazer e 
portaria 24 horas. R$1090.000,00 

AP03376 - JARDIM SEVILHA - AU. 75 m² - 2 
dorms (1 ste), sala, coz., lav., wc social, sacada 
na frente e gar. p/ 2 autos. Apto c/ preparação 
para ar condicionado e aquecimento solar. Fino 
acabamento! Aceita Proposta. R$ 350.000,00

caderno de negóciosNº 737

SL00676 - VERTICE - AU 53,88m² - Sala 
comercial pronta com divisórias, e ar condi-
cionado. R$ 1.650,00 + COND. + IPTU.
CA06944 - JARDIM AMISTALDEN RESI-
DENCE -  AT.360 m²  AC.180m²  - 03 suítes 
planejadas, WC social, cozinha planejada, 
área gourmet, piscina, churrasqueira, gara-
gem para 04 autos LOCAÇÃO R$ 4.500,00 
+ COND+IPTU.
CA06959 - JARDIM MARINGÁ - AT. 300 
m² AC. 230 m² - 3 suítes (2 com ar condi-
cionado), lavabo, cozinha planejada, sala 
para 2 ambientes, quintal com área gourmet 
com churrasqueira e garagem coberta para 
2 autos. Excelente condomínio. R$ 2.300,00 
+ COND + IPTU
CA06952 - VILLA PANORAMA - AT.300m² 
AC.300m² - 04 suítes planejadas, WC social, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia plane-
jada, sala 03 ambientes, garagem para 04 
autos, piscina, banheiro externo. LOCAÇÃO 
R$3.500,00 +CONDOMÍNIO + IPTU.

CA06939 - RESIDENCIAL BEIRA DA 
MATA - AT 300m² , AC 230m² - 03 suítes, 
sala ampla dois ambientes, lavabo, cozi-
nha ampla com armários, lavanderia, es-
paço gourmet com churrasqueira, piscina, 
WC externo, dependência de empregada, 
garagem para 04 autos. Aceita permuta 
por casa em condomínio ou apartamento 
de menor valor. R$ 3.500,00 + COND. 
+ IPTU.
CA04730 - CIDADE NOVA II - AT150M², 
AC130M² - 03 dormitórios, sendo 01 suí-
te, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem coberta p/ 02 autos. R$1.650,00 
+ IPTU
CA06877 - VILA FORMOSA - AT 130m², 
AC 76m² - Casa nova com 03 dormitó-
rios sendo 01 suíte todos com armários 
planejados, WC social, sala, cozinha pla-
nejada, lavanderia com armários, quintal, 
garagem para 02 autos. R$ 1.500,00 + 
COND. + IPTU

CA06869 - JARDIM MOACYR ARRUDA - 
AT.120m² AC.110m² 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha planejada, lavanderia 
com armários, garagem para 04 autos, área 
de lazer com piscina, quiosque, LOCAÇÃO 
R$ 1.700,00 + IPTU + CONDOMÍNIO.
AP03374 - VILLAGIO DI AMORE - AU 82m² 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala ampla dois ambientes, cozinha planeja-
da, lavanderia, garagem para dois autos. R$ 
1.750,00 com condomínio e IPTU inclusos.
AP01593- CIDADE NOVA II - AU 80m² 03 
dormitório sendo 01 suite planejada, WC 
social, sala 02 ambientes, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 02 au-
tos. R$ 1.350,00 + COND. + IPTU.
AP02288 AU:68m² PATIO ANDALUZ - apar-
tamento com 2 dormitórios(sendo uma suíte), 
sala dois ambientes, banheiro social, cozinha 
e banheiro com armários. Garagem para 1 
carro. Área de lazer completa. R$ 1.500,00 
+ condomínio + IPTU.

AP02850 - JARDIM JEQUITIBÁ -  AU 60m² 
- 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 01 auto coberta. 
R$ 850,00 + condomínio + IPTU.
AP03170- AU 64M²- Apartamento com 03 
dormitórios, Wc social, sala, cozinha com 
armários , lavanderia, 01 vaga de garagem. 
Condomínio com salão de festas, pracinha, 
parquinho, quiosque, e quadra. R$ 1.200,00 
-  INCLUSO O CONDOMÍNIO IPTU.
AP03299 - DUE - AU 96,16m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armários, WC social, 
sala ampla dois ambientes, lavabo, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, 
garagem para 02 autos. Condomínio com 
infra-estrutura de lazer completa, localização 
privilegiada. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU.
AP03365 - PREMIUM RESIDENCE - AU 91m² 
- 03 dormitórios sendo 02 suítes com armários, 
WC social, sala 2 amb., varanda gourmet, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, 
gar. p/ 2 autos. R$ 2.200,00 + COND. + IPTU. 

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

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

AP00254 – Cond. Azaleia  3 
dorm,cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer R$ 
900,00 + cond. 250,00 + Iptu
AP00483 Cond Belvedere 3 dorm. 
Sendo 1 reversível, 1 suite, cozinha 
amaricana com planejado, 1 vaga, área 
de lazer com piscina, quadra, mini golf,  
com sacada na sala R$ 1.200,00 + 
cond.350,00 + IPTU
AP00457 – Cidade Nova II - Apto novo, 
1ª locação. 7º andar. SOL DA MANHÃ. 
Todo em Porcelanato. Varanda Gour-
met na sacada com pedra em granito. 3 
Dormitórios (1suíte e 1 dormitório ricos 
em armários). 2 wc (Suíte e Social) 
box em vidro e todos os acessórios 
instalados: chuveiros, metais, ducha 
higiênica, gabinete e espelho. Cozinha 
Americana planejada, com grande 
bancada em granito e cooktop insta-
lado. Lavanderia com armários e vidro 
divisor de ambiente. 2 vagas amplas 
no subsolo tipo gaveta. R$ 1.900,00 + 
cond. 400,00 + Iptu 100,00
AP00462 – Solar do Itamaraca – Apto 
no Cond. Rachid Sfeir, 3 dorm. Sendo 
1 suite com armários planejado , sala 
com 2 ambientes, varanda, WC social, 
cozinha planejada, lavanderia com 
armários, R$ 1.300,00 + Cond 550,00 
+ 74,00 IPTU, com elevador e janelas 
anti ruído.

AP00570 – Edificio San Marino – 3 
dorm. sendo 1 suite , . e com armários 
e garagem R$ 2.000,00 ( incluso cond. 
e IPTU)
AP00576 – Bosque do Indaias – 2 
dorm. sendo um com moveis  Sala 2 
amb 1 wc, cozinha com armários  pla-
nejados, 1  vaga  de garagem  aluguel 
R$ 1.000,00  + cond. 200,00 +  IPTU
AP00481 – Edif, Place View – 3 dorm. 
Sendo 1 suite , 2 dorm. com arm., Sala 
2 amb., Cozinha americana, 2 vagas 
de garagem, piscina, churrasqueira. R$ 
2.500,00 incluso Iptu e condomínio
AP00489 – Spazio Illuminari – 3 dorm. 
Sendo 1  suite, coz. americana, sala 2 
ambientes. Com área de lazer total. R$ 
1.000,00 + cond + Iptu.
AP00498 – São Conrado –  2 dorm. 
grande Sendo 1 suite  grande, sala cozi-
nha grande, sem condomínio R$ 750,00
AP00528 – Cond. Ibira Umuarama – 
2 dorm. sendo um com guarda roupa 
,cozinha com armários , 1 vaga de 
garagem coberta  R$ 950,00 ( incluso 
cond. e Iptu)
AP00542 – Edifício  Pictor – Cen-
tro, com 2 dorm sendo 1 suite com 
armários planejados nos 2 dorm. 
cozinha com planejados, WC, sala 
com planej. 1 vaga coberta, com 
piscina e salão de festa R$1.200,00 
+ cond. 500,00 + Iptu .

AP00568 – Cond Gran Ville – Cecap 
com 3 dorm. sendo 1 suite, e vaga de 
garagem, cozinha com  gabinete,  2 
andar  , área de lazer com piscina, 
R$ 1.200,00 + cond. 220,00 + IPTU
AP00549 – Cond. Premium Re-
sidence – 3 dorm. sendo 2 suites, 
WC social, cozinha planejada, com 
planejados em 1 dos dorm. 2 vagas 
coberta, com área de lazer total, R$ 
2.000,00 + cond + IPTU
AP00570 – Cidade Nova – Edificio 
- San Marino 11 andar com 3 dorm. 
sendo 1 suite com armários, sala 2 
ambientes , 1 vaga de garagem R$ 
2.000,00 ( incluso condomínio e 
Iptu)
AP00578 – Spazio Iluminare – Pq 
São Lourenço – 2 dorm. sala 2 am-
bientes cozinha 1 vaga coberta – R$ 
950,00 ( incluso IPTU e COND)
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

CA00998 – Vila Lopes – Casa pra lo-
cação – Casa na marginal do parque 
ecológico, com 3 dorm. 1 wc,copa e 
cozinha com armários planejados, 
sala com jardim de inverno, lavande-
ria e dispensa  garagem para 3 carros 
coberta R$  2.300,00 + Iptu 
CA01046- Jardim Califórnia – va-
rias casas de 1 e 2 dorm. Tipo apto , 
WC com Box, coz. e sala sem gara-
gem, R$700,00 a 850,00
CA01093 – Cidade Nova – Sobrado 
parte inferior, sala com lavabo,copa, 
cozinha com armários, lavanderia- 
piso superior 3 dorm. sendo suíte com 
banheira, 1 wc social no fundo edícula 
com 1 dorm. 1 wc pequeno, portão 
eletrônico R$ 2.400,00 + IPTU 130,00
CA01123 – Esplanada 1 – Sobrado 
parte superior 4 dorm. todos com 
armários,ar condicionado e ventilador 
de teto, WC social, 2 com sacada e 
1 suite máster, parte inferior sala 2 
amb. Com lavabo, jd. De inverno, co-
zinha plan., lavanderia com armários, 
área gourmet, com churrasqueira, pia 
e WC. Cerca elétrica, aquecedor so-
lar, vaga pra 4 carro sendo 2 coberta 
R$ 4.500,00
CA01141 – Jd. M. do Sol- casa 
simples de fundo sobrado , 2 dorm. 
sala. Coz. 1 wc, lavanderia coberta 
com garagem  – R$900,00

CA01135 – Jd. Morada do Sol – So-
brado piso superior 2D. 1wc, sala com 
sacada, coz. com um lindo gabinete, 
lavanderia com sacada no fundo, piso in-
ferior  garagem, um WC e um quartinho. 
Próx. ao mercado dia R$ 1300,00 + IPTU
CA01139- Cidade Nova – 2 dorm. 
sala, cozinha e WC. Com quintal de 
terra no fundo, lavanderia fechada e 
churrasqueira – R$ 1.350,00 + Iptu
CA01140 – Jardim America – Casa 
comercial, 2 dorm. com suíte , sala 
e cozinha , no fundo 2 salas , WC e 
cozinha. R$ 2.400,00
GL00015 – Distrito Industrial – 2000 
m2 AC em terreno de 3000 m2, PE 
direito 12m 15 vagas garagem, com 
instalação ADM, recepção, escritório e 
laboratório, almox. Refeitório  e vestiário 
R$ 34.000,00 Cond R$2.000,00
CH00106 – Colinas de Indaiatuba - 4 
suites máster com sacadas-closet- hidro- 
escritório, 2 salas amb., com jardim e la-
vabo, coz. planejada, salão de festa com 
cozinha , varanda e churr.R$ 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

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

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

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

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

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

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

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

AP00261 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m²
 R$ 235.000,00

Monte Mor - Gleba na Estrada Municipal de Indaiatuba a Monte Mor 
2.571.800 m2 R$ 110,00/m2

| Mais Expressão

CH00152 - Chácara bem localizado prox a 50 metros da  
estr. do fogueteiro, contendo 3D, sala coz., wc social, 
toda avarandada, c/ área de churr., piscina, mais 2 wc 
externos e quarto de despejo. Ac. permuta por dois 
imóveis de menor valor, ou um imóvel até 280.000 
mais um terreno e diferença em dinheiro R$ 550.000,00
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ref. site 33224  - Jd dos Colibris - 2 dorm. / 
sala / coz. / wc / as / churrasq / 1 gar/ portão 
eletrônico. R$ 1.150,00 + IPTU

ref. site 224591 - Residencial Vando  
- 2 dorm. / 2 salas / coz. / wc / as / gar 
R$240.000,00 / R$1.000,00 + IPTU + COND

ref. site 231881 - Jd dos Colibris - 2 dor-
mitórios / banheiro / cozinha / sala / 2 gar 
- R$ 240.000,00

ref. site 296591 Jd Esplanada- 3 stes/ closet / wc  
/ sala 2 amb / coz amer / lavabo/ AS / área gourmet 
/ piscina / 4 gar / aquec solar – R$800.000,00

ref. site 361571 Jd. dos Colibris - 2 dor-
mitórios / sala / cozina / banheiro / área de 
serviço / gar. R$220.000,00

ref. site 365591 - Jardim do Sol – 2 dor-
mitórios / sala / coz / wc / as / quintal/ 1 gar 
R$900,00 + IPTU

ref. site 674591  Jd. Moacyr Arruda - 3 dormt 
/1 suíte/ sala/ coz. / wc social/ área de serviço/ 
quintal/gar 2 carros R$380.000,00

ref. site 981581  - Jd. Paulista - 1 dormitóri-
os / sala / cozinha / banheiro / R$ 650,00 
isento IPTU

ref. site 239081 V Vl verde - at 287 met-
ros quadrados - cercado / pavimentação 
/ R$ 169.200,00

ref. site 665861 - Portal das Flores - 3 
dorm / sala / coz / wc / as / gar / R$ 1.100,00 
+ cond + IPTU

ref. site 915971  - Jd. Bom Princípio -  3 dorm.
(suíte) / sala / coz.planej. / wc / as / portão elet. 
/ gar.2 vagas. R$ 1.300,00 + IPTU

ref. site 2723 Pq.boa esperança - 2 dorm. 
/ 2 salas / coz. / wc / as / gar. R$ 1.100,00 
+ cond. + iptu

Mais Expressão |
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VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES 
E FOTOS NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

CASAS COM 2 DORMS

COD.207 – JD.REGINA – 
R$265 MIL – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem para 6 
carros.
COD.258 – JD.MORADA DO 
SOL – R$220 MIL – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem para 
1 carro.
COD.259 – VL.TELLER – 
R$400 MIL – 2 dorms, sala, 
copa, coz, lavanderia, WC, 
quintal, garagem

CASAS DE 2 DORMS - 
FINANCIAMENTO PELA 
CAIXA ECÔNOMICA DO 

TERRENO E DA CONSTRU-
ÇÃO - CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMS

CS.303 – JD.REGENTE – 
R$270 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, lavanderia, WC, 
garagem para 2 carros.
CA.381 – CENTRO – R$300 
MIL – 2dorms, sala, coz, WC, 
2 vagas de garagem

COND. FECHADOS – CASAS 
 
CS.309 – JD.DOS IMPE-
RIOS – R$415 MIL – 3dorms 
(1st), sala, coz, 2 wc, piscina, 
churr., gar.CA.367 – COND.
MONTREAL – R$390 MIL 
– 3dorms (1st), sala 2 amb., 
coz americana, lav., WC, 
churr. c/pia, garagem coberta 
para 1 carro e descoberta 
para 1 carro.

C A . 3 9 5  –  V I L A G E S 
T E R R A S  D E  I N D A I A 
–  R $ 1 . 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0  – 
3dorms(1st com closet), 
sala de estar, jantar e TV, 
lavabo, hall de entrada, 
copa, coz, lavanderia, es-
critório, dispensa, 3 wc, 
2 dorm de empregada, 
p isc ina,  churrasquei ra, 
garagem coberta para 3 
carros e descoberta para 
3 carros. 

APARTAMENTOS

AP.510 – JD.PEDROSO – 
R$225 MIL – 2dorms, sala, 
coz, WC, lavanderia, gara-
gem para 1 carro cobert e 1 
descoberta
AP.521 – ANDA LUZ – R$ 
390 MIL – 3dorms(1st), sala, 
coz, wc, 2 vagas de garagem 
coberta.

TEMOS CASAS E 
APTOS FINANCIÁVEIS – 

Consulte- nos!

TERRENOS

TE.24 – JDS DI ROMA – 
R$150 MIL – 300m²  
TE.04 – VL GEORGINA 
– R$680 MIL – 436m² CO-
MERCIAL
TE.05 – JD.ELDORADO – 
R$500 MIL – 270m²
TE.14 – CIDADE NOVA – 
R$450 MIL – 391m²
TE.55 – SHANADU – R$600 
MIL – 5.600m²

CHACARAS

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

CH.722 – FOGUETEIRO – 
R$700 MIL – dorm, sala, coz, 
WC, poço artesiano fornece 
água 3000l/h, a chácara fica 
a 50m do asfalto, tem água e 
esgoto na rua
CH.752 – JD.LARANJAIS 
– R$750 MIL – 4dorms(1st), 
sala de estar, jantar e TV, 
copa, coz, lavabo, hall de 
entrada, varanda, lavanderia, 
escritório, dispensa, edícula.

OPORTUNIDADE!!! 
COD.717 -  CHÁCARA 

NO PARQUE DA GRAMA 
COM 5.130M² COM 

MUITAS ÁRVORES FRU-
TÍFERAS R$ 220 MIL

 LOCAÇÃO – CASAS C/  
1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

JD.CARLOS ANDROVANDI 
–  R$500,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, sem garagem
J D . C A L I F O R N I A  – 
R$530,00 – dorm, coz, WC, 
sem garagem
JD.MORADA DO SOL – 
R$580,00 – dorm, coz, WC
JD.CARLOS 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.RENATA – R$690,00 – 
dorm, sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – 
R$700,00 – dorm, coz, WC, 
entrada de moto
CECAP I I I  – R$800,00 
–  2 d o r m s ,  s a l a ,  c o z , 
WC.garagem
JD.NELLY – R$800,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, sem 
garagem
JD.MORADA DO SOL  -  
R$850,00 – dorm, sala, coz, 
2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, 
entrada de carro.
 PQ.INDAIA – R$900,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, sem 
garagem 
VL.FURLAN – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, sem garagem
JD.MORADA DO SOL – 
R$900,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
VL.MERCEDES – R$940,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem
P Q . D A S  N A Ç Õ E S  – 
R$1000,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
JD.REMULO ZOPPI  – 
R$1000,00 – dorm, sala, 
coz, WC, lavanderia, 1 vaga 
de garagem
JD.MORADA DO SOL – 
R$1000,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – 
edícula

JD.COLONIAL – R$1150,00 
por 6meses e depois 
R$1350,00 – (SOBRADO) – 
em cima:3 dorms, 2wc . em 
baixo:sala, coz, WC, as, gar 
p/2 carros, portão eletrônico.
JD.DO VALE – R$1.200,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, sem 
garagem
JD.HUBERT – R$1.200,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 
garagem
JD.MORADA DO SOL – 
R$1200,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – 
R$1200,00 – 3dorms, sala, 
coz, copa, 3wc, as, quintal, 
garagem. (SOBRADO)
V L . R U Z  P E R E S  – 
R$1.400,00 – 2dorms, sala, 
copa, coz, , wc, garagem
J D . I T A M A R A C Á  – 
R$1480,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz americana, as, WC, 
garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, gara-
gem. Nos fundos ;dorm e WC
JD.REMULO ZOPPI  – 
R$1500,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, lavanderia, 1 vaga 
de garagem
JD.AMERICA – R$2.300,00 
– 3dorms(1st), sala de estar  
jantar, coz planejada, WC, 
nos fundos dorm e WC, are 
acoberta, gar para 2 carros.
J D . M O N T E  V E R D E  – 
R$2.500,00 – COMERCIAL 
– 3dorms(1st), sala, coz 
americana, WC, as, entrada 
de carro

CENTRO – R$2.500,00 – 
COMERCIAL -   4 salas,  
recepção, 2 wc (1 para cadei-
rante),  coz,  dorm de despejo 
nos fundos

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – 
R$530,00 – 1dorm, sala, coz, 
wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – 
R650,00 – 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 
condomínio e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dor-
ms, sala, coz, WC, sacada, 1 
vaga de garagem
JD.ALICE – R$800,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, as, 
1 vaga de garagem coberta
VL.FURLAN – R$830,00 
– 2dorms, sala, coz, ec, ga-
ragem (SEM CONDOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 
– 2dorms, sala, coz, wc, 
1 vaga de garagem (SEM 
CONDOMINIO) 
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 – 3dor-
ms, sala, coz, WC c/Box, 1 
vaga de garagem (INCLUSO 
CONDOMINIO E IPTU)

JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, 1 
vaga de garagem
J D . S A N T A  C R U Z  – 
R$1200,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, as, garagem (IN-
CLUSO COND. E IPTU)
JD.NELLY – R$1320,00 – 
3dorms(1st), sala, coz, WC, 
1 vaga de garagem
J D . P A U - P R E T O  – 
R$1300,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio)
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e 
jantar, coz, wc, as, garagem 
coberta para 2 carros    

CHÁCARAS

PQ.DAS BANDEIRAS – 
R$2.400,00 – 2Ds(1st), sala, 
wc social, coz, lavabo, churr. 
c/ pia, salão de festa, 2 pisci-
nas com wc, entrada de carro.

SALÃO

VL.ALMEIDA – R$650,00 – 
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
J D . D O S  C O L I B R I S  – 
R$1.500,00 –   80m², com 
2wc e duas portas de en-
trada.
JD.MORADA DO SOL – 
R$2.000,00 – 130 m², wc.

JD.DO VALE – R$2.200,00 
– 150m², wc
JD.MORADA DO SOL – 
R$2.300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$4.500,00 – 
250m², coz, WC para cadei-
rante, WC social, mesanino, 
garagem para 4 carros
CIDADE NOVA – R$5.500,00 
– 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO 
GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 
45m² á +ou- 55m² com WC 
privativo, 1 vaga de gara-
gem, no edifico : elevador, 
escadas, serviço de limpeza, 
portaria virtual, monitoramen-
to 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1000,00 + 
COND. – 46m², recepção ex-
terna, ampla sala de espera, 
ar-condicionado, WC privativo
J D . P A U - P R E T O  – 
R$1100,00+COND. – sala 
para área de saúde c/wc 
privativo, incluso água, luz, 
IPTU, ar condicionado, lixo 
branco.
VL.CASTELO BRANCO – 
R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga 
de garagem

GALPÃO

J D . S A N T A  R I T A  – 
R$4.400,00 –  219m², escri-
tório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – 
R$ 8 MIL –  658m²

VENDE-SE

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

SÍTIOS - VENDE-SE
   

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

ALUGA-SE INDAIAUBA

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

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

SALÃO COMERCIAL

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

ALUGA-SE CASA EM SALTO SP

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

VENDA

TERRENOS

APARTAMENTO NO EDIFÍCIO ANA ELISA 
COM 02 DORMITÓRIOS -  R$ 800,00 + CON-
DOMÍNIO + IPTU (AP01562)

CHÁCARA NO TERRAS DE ITAICI - A/C: 
350,00 M² E A/T: 1.000,00 M² R$ 1.700.000,00 
– CH00605

GALPÃO NO DIST. RECREIO CAMPESTRE 
JOIA  DE 750 M² A/C, 1000 M² DE A/T - R$ 
7.000,00 (GL00364)

CASA NO CONDOMÍNIO ESPLENDOR 
- A/C: 270,00 M² E A/T: 300,00 M² R$ 
1.280.000,00 – CA08864

JD. NOVA VENEZA - A/T: 175,12 M² 
R$ 95.000,00 - TE01316

JD. UNIÃO -  A/T: 150,00 M² R$ 
110.000,00 - TE01345

JD. NOVA VENEZA - A/T: 175,12 M² 
R$ 95.000,00 - TE01317

JD. PAULISTA - A/T: 150,00 M² R$ 
110.000,00 - TE01344

JD. REGINA - A/T: 250,00 M² R$ 
205.000,00 - TE01322

CONDOMÍNIO ALTO DO ITAICI - A/T: 
458.00 M² R$ 270.000,00 -  TE01311

COND. HELVETIA PARK I  -  A/T: 
644,08M² R$ 710.000,00 -   TE01254

COND. VALE DAS LARANJEIRAS - A/T: 
4.000,00 M² R$ 329.000,00 -  TE01184

DIST. INDUST. - REC. CAMP.JÓIA A/T: 
1.600,00 M² R$ 1.100.000,00 -  TE01314

COLINAS DO MOSTEIRO DE ITAICI - 
A/T: 2.500,00 M² R$ 420.000,00 - TE01348

APTO RESID. DUETTO DI MARIAH COM 03 
DORMITÓRIOS COM ARMÁRIOS (01 SUÍTE) 
- R$ 1.400,00 + COND. + IPTU (AP00692)

CHÁCARA NO RECANTO DAS FLORES  
- A/C: 700,00 M² E  A/T: 5.000,00 M² R$ 
2.000.000,00 – CH00538

SALÃO NO JARDIM MORADA DO 
SOL COM 60 M² - R$ 1.500,00 + IPTU 
(SL00886)

CASA NO CONDOMÍNIO - JD. RESIDEN-
CIAL DONA LUCILLA A/C: 180,00 M² E 
A/T: 300,00 M² R$ 870.000,00 - CA08851

SALAS NO ED. OFFICE PREMIUM COM 
40 M² A PARTIR DE R$ 1.000,00 + COND + 
IPTU (SL00919)

APARTAMENTO NO MAJESTIC - VILA CAS-
TELO BRANCO - A/U: 137,00 M²  - 03 VAGAS 
DE GARAGEM R$ 1.100.000,00 – AP01483

CASA NA VL. MARIA HELENA COM 03 DOR-
MITÓRIOS (01 SUÍTE) - R$ 1.500,00 ISENTO 
DE IPTU (CA09089)

GALPÃO NO JD.  ELDORADO -  A /C: 
270,00 M² E A/T: 300,00 M² R$ 900.000,00  
- GL00358

CASA NO JARDIM EUROPA COM 02 DOR-
MITÓRIOS (01 SUITE) - R$ 1.800,00 + IPTU 
(CA09063)

CASA NO CONDOMÍNIO - JD. RESIDENCIAL 
TERRA NOBRE - A/C: 185,00 M² E A/T: 300,00 
M² R$ 740.000,00 – CA08642

CASA NO JARDIM DR. CARLOS A. C. 
ANDRADE COM 02 DORMITÓRIOS - R$ 
1.000,00 + IPTU (CA09041)

SALA NO ED. OFFICE PREMIUM TORRE 
MEDICAL – JD. POMPÉIA - A/U: 42,00 M² - R$ 
300.000,00  - SL01005 – MOBILIADA/PRONTA

IMPERDÍVEL – CASA NOVA NO COND. VILLA 
FORMOSA C/ 03 DORM. PLANEJADOS (1 SUÍTE) 
- R$ 1.600,00 + COND. + IPTU (CA09051)

APARTAMENTO FONTE DI TREVI - JD. 
SANTIAGO - A/U: 70,00 M² - 02 VAGAS DE 
GARAGEM R$ 340.000,00 – AP01557

CASA EM COND. VISTA VERDE COM 03 
DORMITÓRIOS (01 SUÍTE) - R$ 2.900,00 + 
CONDOMÍNIO + IPTU (CA07956)

CASA NO CONDOMÍNIO - PARK REAL 
-   A/C: 107,74 M² E A/T: 150,00 M² R$ 
470.000,00  - CA08773



06B Casa / Construção / Decoração| Mais Expressão



07BCasa / Construção / Decoração Mais Expressão |



08B Serviços / Utilidades| Mais Expressão



09BCasa / Construção / Decoração Mais Expressão |



10B Casa / Construção / Decoração| Mais Expressão



11BCasa / Construção / Decoração Mais Expressão |



12B Serviços / Utilidades| Mais Expressão



13BServiços / Utilidades Mais Expressão |



14B Casa / Construção / Decoração| Mais Expressão



15BServiços / Utilidades Mais Expressão |



16B Casa / Construção / Decoração| Mais Expressão



17BServiços / Utilidades Mais Expressão |



18B Serviços / Utilidades| Mais Expressão



19BServiços / Utilidades Mais Expressão |



classificados

Casa térrea em 
Cond. Terra Mag-
na - 3 dorm. Sendo 
1 suíte  com closet 
com arm., lavabo, 
sala 2 ambientes, 
pé direito alto, WC 
social, mezanino, 
escritório, coz. com 
planejados, 4 vagas 
R$ 650.000 aceito 
terreno em condo-
mínio como parte 
de pagamento. Luiz 
creci 166776 F. (19) 
9.9177-7051
Casas - 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
F. (19) 98136-7331 
ou (19)3885-4500 - 
CRECI 74.092
Imperdível!! per-
muta-se uma ótima 
casa em ½ lote, no 
jd.do valle, por uma 
na cecap. base: 
R$320.000,00 se 
for de maior valor, 
posso voltar até 
30mil reais. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.

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.
Jardim Montreal 
Residence - casa 
3 dorm. suite, WC, 
sala, coz. planej., 
lav. 2 vagas R$ 495 
mil creci 90879 F. 
9.8406-6590
Jardim Montreal 
Residence casa 3 
dorm. suíte, WC, 
sala, coz. Planej. 
,lav. 2 vagas R$ 495 
mil creci 90879 F. 
(19) 9.8406-6590
Jd. Bela Vista - 
Vendo Sobrado lo-
calizado em Avenida 
(comercial ou resi-
dencial).  AT. 250m² 
AC 136m². Tratar 
com o proprietário 
99117-5233

Jd. Colibris (aceito 
financiamento) – 
Casa nova. 3 Dor-
ms. (1 suíte) WC 
Social, sala, copa 
e cozinha, área de 
serviço, churras-
queiro, gabinete 
em todas as pias, 
instalação aquec. 
solar, vaga 3 carros. 
AC 100m² AT 150m² 
R$340.000,00. Es-
tudo oferta Contato: 
98716-9978
Jd. Europa com 
dorm e WC AT: 250 
AC: 50 R$290 mil 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Jd. Regina: Vendo/
Troco casa terre-
no inteiro próximo 
ao colégio Meta 
R $ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
aceito terreno de 
até R$200.000,00 
e a diferença em 
d inhe i ro ,  ace i to 
proposta. Tratar 
com proprietário F.: 
99124-6227.
Vendo/Troco casa 
Jd. Regina terreno 
com 250m² ótima casa 
com 2 dormitórios pró-
ximo ao Colégio Meta. 
Tratar direto com pro-
prietário 99267-7603 
ou 99124-6227

M. Sol - rua-57, 1 dor-
mitórios sala, cozinha 
–wc social- lavande-
ria, garagem. toda 
em em estrutura para 
sobrado. oportunida-
de única!! valor: Ape-
nas: R$215.000,00 
Ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
Vendo Casa tér-
rea em Cond. Ter-
ra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suíte  com 
closet com arm.. , 
lavabo, sala 2 am-
bientes , PE direito 
alto , WC social , 
mezanino , escritó-
rio, coz. Com pla-
nejados, 4 vagas 
R$ 650.000 aceito 
terreno em condo-
mínio como parte 
de pagamento. Luiz 
creci 166776 F. (19) 
9.9147-5047
Vendo ou troco 
casa no Bairro 
Maria Helena por 
casa menor (2 dor-
mitórios). Terreno 
370m² com duas 
casas (186m² e 
43m²) individuais 
com quintal. Tratar 
com proprietário F.: 
99237-6716

Classificados20B

Vendo Casa Térrea 
No Condomínio 
Vista Verde PRE-
ÇO DE OCASIÃO 
com 3 dorms. (1 sui-
te), sala 2 ambien-
tes, cozinha ameri-
cana (cooktop, forno 
a gás e coifa) lavan-
deria, churrasquei-
ra, quintal, TODA 
PLANEJADA. Ga-
ragem p/ 3 carros 
(sendo 1 coberta) 
F.: (19) 3394-2197 / 
(11) 98635-7556. c/ 
Sr. JOÃO.
 

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
Alugo apto no Cond.
Spazio Iluminari  
sendo 2 dorm,  coz. 
americana, sala 2 
ambientes R$ 950,00 
( incluso Cond. + Iptu 
Tr. Regina Kuga cre-
ci 167606 – F. (19) 
99177.7051

A l u g o  a p a r t a -
mento no Jardim 
Umuarama   -  2 
dormitórios,  sen-
do 1 com armário 
,  sa la ,  coz inha, 
e 1 vaga de ga-
ragem  cobe r ta 
R$ 950,00 (Inclu-
s o  c o n d o m í n i o 
e IPTU) – Regi-
na creci  167606 
F .  9 . 9 1 7 7 . 7 0 5 1 
whatsapp
Alugo um quarto 
com banheiro no 
cen t ro  da  c ida -
de, ir ver no local 
na parte da ma-
nhã,  Rua Pedro 
Gonçalves, 1249 
fundos
Sobrado  na Ci -
dade nova, piso 
supe r i o r  com 3 
dormitórios, 1 sui-
te com banheira 
,  WC, piso infe-
rior  sala, cozinha 
c o m  a r m á r i o s , 
lavanderia  área 
goumet no fundo,  
com 1 dormitorio  
e 1 wc Com 2 va-
gas portão eletrô-
nico . R$2.400,00 
+  I p t u .  T r .  R e -
g ina Kuga crec i 
167606 –F. (19) 
9.177.7051

 

Jd. Sevilha: Ven-
d o  a p a r t a m e n -
to mobi lhado no 
Belvedere com 3 
quartos (1 suíte) 
WC Social, + área 
gou rme t .  Ga ra -
gem para 1 veí-
culo. Tratar direto 
com o proprietário 
F. :  99284-2674. 
R$330,000,00.
O p o r t u n i d a d e ! 
apar tamento  de 
2  dormi tó r ios  1 
vaga de garagem 
60m² de constru-
ção. R$35.000,00 
d e  e n t r a d a  + 
R$2 .000 ,00  po r 
mês d i re to  com 
o  p r o p r i e t á r i o . 
F .  3 0 1 7 - 2 6 0 8 
/  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
3935-3294.
São Paulo (Pe-
nha) - Vendo/troco 
apto. duplex vago 
em SP AC 230m² 
á rea  ú t i l  170m² 
por imóvel ou gal-
pão em Indaiatuba 
R$500 mil. Conta-
to: (19) 988175312 
/ (11) 993532179

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

Aluga-se aparta-
mento no Con-
domínio Village 
Azaleia - 3 quar-
tos, sala, cozinha, 
banhe i ro ,  sa lão 
de festas,  p lay-
ground,  quadra, 
quiosque no direto 
com proprietário. 
R$ 950,00 mais 
iptu e condomínio 
F o n e .   9 . 9 8 8 5 -
0454 com Juliana 
ou  9 .9315-5273 
com Rafael
C o n d o m í n i o 
Gran Ville  – apar-
tamento  3 dormi-
tórios com suíte, 1 
vaga. condominio 
com área de la-
zer completa – R$ 
1.200,00 + Con-
domín io  e  IPTU 
creci 167606  F. 
19 99177.7051 
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Chácara no Olho 
D’água - 1000m², 
terreno plano, cerca-
do, água encanada, 
esgoto, pés de fruta  - 
R$120 MIL  F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Sítio em Piedade 
SP, 26.000m², casa 
c/ 3 dormitórios, 2 
wcs , toda avaranda-
da, gramada,  pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade,  
diversas árvores fru-
tíferas, play groud 
,a 12 km do centro, 
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294
Sítio em Toledo, 
próximo a Bragança 
Paulista.13.000m², 
casa semi-acabada c/ 
3 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.

 

Compro terreno 
d e  a t é  1 0 0 0 m ² 
a t é  1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
ou  casa  de  a té 
280.000,00. Pago 
a  v i s t a .  T r a t a r 
9 9 2 6 7 - 7 6 0 3  o u 
99124-6227
Cond. Terra Magna  
terreno de 360m 
com boa topogra-
fia  R$ 225.000 F. 
9.9177-7051
Jd. Bela Vista com 
300m² R$155 mil 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Terreno no Hel-
vet ia  Park  com 
490m² R$350 mil 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Vendo no Parque 
Real Terreno na 
Quadra: 16 com 
150m². Tratar direto 
com o proprietário 
R$127.000,00 F.: 
3935-4509/99808-
0442/(11) 96859-
2528.
Vendo ou troco 
terreno c/ 2750m² 
no Cond. Mostei-
ro de Itaici,  mu-
rado,  próx imo a 
portaria. Preço a 
combinar. F: (19) 
99324-7676

 

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

 

Bicicletas novas 
e bicicletas duplas. 
Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próxi-
mo ao cemitério). 
F: (19) 2516-5110 
c/ Fernando
C a b e ç o t e  c o m 
v á l v u l a s  I v e c o 
3510 ano 1997. 
R$3000,00.  Mo-
tor arranque Ive-
co 3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Colchão de Casal, 
excelente estado 
“Novíssimo” D45. 
F: (19)9 83787713 
ou 19 991329090 - 
ANTONIO
Fritadeira Acti-
f ry  A rno  Semi -
-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 
3017-5541 / 99259-
1877 (claro)
Geladeira Duplex 
Brastemp Frostfree 
em perfeito estado 
F.: 99324-7676
M a n e q u i n s  f e -
minina a unidade 
R$80 perna, femi-
nina a R$60 e mas-
culino a R$100. F. 
(19 )99558-7182 
WhatsApp. Obs: 
Valor é para retirar, 
para entregar sujeito 
a alteracao no valor
Maquina de Lavar 
brastemp 110V F.: 
99324-7676
Máquina de sol-
da NM 250 Turbo 
Bambosi R$230,00 
Fones: 3017-5541 / 
99259-1877 (claro)
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Multiprocessador 
Philco Master-Pró 
9em 1 na caixa 
R$200 F.: 3017-5541 
/ 99259-1877 (Claro)
Tapete p/ sala, quadro 
de flores p/ sala, TV 14” 
precisa de conserto, 
mesa de centro de 
vidro, vendo ou troco 
urgente por falta de 
espaço Rua: Argen-
tina, 365 - Vl. Castelo 
Branco F. 9.9767-8484
Transformador 110 
/ 220 ou 220 / 110. 
75000 vts. R$450. F: 
(19) 3835-3350 Paulo
T r o c o  v á r i a s 
bicicletas novas por 
carro valor + 30.000  
F: 3835-3350 Paulo
TV LED 32” SAM-
SUNG em bom es-
tado, com conversor 
digital. Oferta paga-
mento a vista. Conta-
to F: 98143-4184
Uma bicicleta Aro 
26 21 marchas em 
ótimo estado. F.: 
99324-7676
Vendo - Tapete cas-
tor (pelo alto), 2 TV 
de 14 (uma precisa 
de concerto), mesa 
de centro de vidro, 
1 quadro de flores 
e 1 abajur. Preço 
de oportunidade. F: 
3016-4493
Vendo Gel para dor 
Muscular: Tipo Do-
torzinho, com banha 
de carneiro, arnica 
e anti-inflamatório 
muscular F: (19) 
99830-0614 / Whats 
98996-4867
Vendo sala de jan-
tar Luis XV completa 
ou separada. (Só a 
mesa com 10 cadei-
ras R$6.900,00)
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Dell Rey 90 - com-
pleto, direção, tra-
va, vidros elétricos 
e desembaçador 
traseiro. R$4000 
aceito propostas. Tr. 
993347959 Roberto
Escort  XR3 88 
-  R $ 2 0 0 0 .  T r . 
993347959 Roberto 
Uno Way   1 . 0 
2012/2013 cor verde 
particular – Completo 
R$23.700,00 Con-
tato Mauricio (11) 
960629892 What-
sApp e (19) 99669-
2481.
Vendo Corolla Seg 
2009 -  Preto 107 
mil Km R$42.500,00. 
Tratar com proprie-
tário F.: 99429-7099
Vendo ou troco por 
carro mais novo Co-
rolla 2003, automati-
co, em bom estado. 
F: (19) 99324-7676
Vendo Twister 250 
Ano 2008 com 31 
mil km R$6.500,00 
super conservada. 
Contato Clayton F: 
(19) 3885-5232 / 
99913-9754

Como pedreiro, en-
canador e reformas 
em gerais  (Cons-
trução civil) João 
(19)98329-8580
Ofereço-me como 
marido de aluguel 
- Odair F.: 99776-
6841/99130-7264.

CUIDADORA ofereço 
me para cuidar de ido-
sos, crianças, pesso-
as com necessidades 
especiais etc. Aten-
dimento residencial e 
hospitalar. Cursando 
Tec. Enfermagem. 
Possuo experiência 
e referencias. Evelyn 
9.8951-0353 / 9.9980-
2723
Lingerie Pague so o 
que vender, lucros de 
30 a 40%, voce monta 
a propria sacola.19 
99275- 9625 whats ou 
19 2146-1446. 
Ofereço me como 
cuidadora de idosos, 
pessoas com neces-
sidades especiais etc. 
Residencial e hospita-
lar. Cursando enferma-
gem F. 9.9980-2723
Ofereço-me como 
empreiteiro de obras 
do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318-
3573  (Evandro)
Ofereço-me como 
massagista – Maria 
Cícera F: 2516-0217
Ofereço-me  para 
conserto de maquina 
de costura industrial 
e doméstica F: (19) 
99212-1731.
Ofereço-me para cui-
dar de crianças. For-
mada em pedagogia. 
Contato. 3834-8345 / 
99411-7179.
Ofereço-me para fa-
zer faxina e passar 
roupa. Fone: 99595-
9448 – Sueli
Ofereço-me para ma-
nutenção em máquina 
de costura industrial: 
Galoneira, Caseadeira, 
Reta, Overloque, 2 Ag, 
Travete. F.: 99212-1731

Ofereço-me para 
Motorista adminis-
trativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conheci-
mento Capital e In-
terior – Fixo ou Free-
lancer F (19) 99793-
4700.
Ofereço-me para 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi-
dráulica, elétrica, 
piso, pintura, telhado, 
etc...  F: (19) 99830-
0614 / Whats 98996-
4867
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro 
ou chacareiro. Tenho 
39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço tra-
balhos de jardinagem 
(corte de grama) tam-
bém. Tenho maqui-
na, não tenho vícios . 
Tratar com Denis (11) 
952237579.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuida-
dora de idoso, diurno 
ou noturno, em hos-
pitais e residência. 
F : 9.9479-0454 ou 
2516-7008

Ofereço-me p/ trabalhar 
como cuidadora de ido-
sos. Possuo ref. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778.
Ofereço-me para tra-
balhar como freelancer 
em auxiliar de cozinha, 
balconista de padaria ou 
sorveteria. Renata Apa-
recida. F.: 3935-7618
Ofereço-me para tra-
balho como Aux. de 
Enfermagem, babá ou 
cuidadora c/ Coren. 
Disponibilidade de ho-
rário. F: (19) 3894-1610 
/ 98985-8142
Ofereço-me  como 
marido de aluguel. Faço 
consertos gerais em 
residências (hidráulica, 
elétrica e etc.). F: (19) 
99830-0614 c/ Kiko
Ofereço-me  como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Exp. c/ cargas de peque-
nos e grandes portes. F: 
3936-4053/ 99804-7578
Promoção Pé + Mão 
gratis sobrancelha. Sela-
mento de Cabelo a par-
tir de R$40,00 (ganha 
corte) atendo também a 
domicilio. F.: 3935-0499.
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Comparecer ou enviar CV para 
Expert Consultoria

Rua Voluntário João dos Santos, 
795 - Pau Preto - Indaiatuba 

Fone: (19) 3875-3052 ou 
cadastre-se em nosso

site: www.expertconsultoria.com.br

ASSISTENTE DEPTO PESSOAL Ensino 
Médio Completo, com experiência na rotina 
da área como folha de pagamento, cálculo 
de rescisão e férias e ponto eletrônico. 
Possui total disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE DE RH Graduação em Psico-
logia ou cursando, domínio em informática 
no pacote Office e excel,  com experiência 
em recrutamento, seleção e treinamento. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
CONTADOR Graduação em Ciências 
Contábeis com CRC ativo, inglês avançado, 
conhecimentos em sistema ERP SAP, com 
experiência em elaboração de balancetes 
mensais, apuração de impostos, conciliação 
de contas, legislação fiscal e tributária, 
custos e ativo fixo. Residir na região de 
Campinas.
CONTROLLER Superior Completo em Ad-
ministração, Ciências Contábeis ou Econo-
mia, experiência na área de controladoria, 
financeiro e rotina fiscal, coordenação de 
planejamento orçamentário, gerenciamento 
de custos, auditorias internas e externas, 
administrar encargos e impostos e demais 
rotinas da função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
COORDENADOR DE OPERAÇÕES 
LOGÍSTICO Graduação em Logística, 
Administração de Empresas, domínio em 
informática excel avançado, com experi-
ência em PCP, toda rotina da área, gestão 
de equipe, armazenagem, planejamento e 
operação de projetos. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA Cursando 
a partir do 4º semestre de Engenharia de 
Produção, Mecânica ou Mecatrônica, inglês 
intermediário, conhecimentos em Auto Cad, 
Solid Works e informática no pacote Office. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO TI Cursando a partir do 3º 
semestre Tecnologia Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas ou Ciências da Com-
putação, para atuar como Help Desk dando 
suporte técnico à usuários em Windows 
2007/2010, correio eletrônico,  gerencia-
mento de "Jobs" de "Bachup", impressoras 
e suprimentos, serviços disponíveis nos 
servidores, possuir conhecimentos em 
protocolo de rede TCP/IP e roteadores sem 
fio (Wi-Fi) e demais rotinas da área. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.  
INSTALADOR E REPARADOR DE FTTX 
I - Ensino Médio Completo, curso da VIVO 
(Fibra Ótica), com habilitação categoria 
“B” e experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
INSTALADOR REPARADOR L.A Ensino 
Médio Completo, com CNH “B” para 
trabalhar no atendimento de ordens de 
serviços para instalação e reparos de linhas 
telefônicas. Residir em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE INJEÇÃO PLÁSTICA Ensino 
Médio Completo, com experiência na 
função e conhecimentos em operação, 
preparação de máquinas e liderança de 
equipe. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS Com Ensino Médio Completo, 
desejável experiência na área de produção 
ou logística. Residir em Indaiatuba.

RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1093 – Centro - Indaiatuba.

Envie seu currículo pelo 
E-mail: selecao@joblinerh.com.br
Acesse o site: www.joblinerh.com.br

Fone: 3834-8862 / 3835-5215

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

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

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

FONE/FAX: (19) 3875-3759

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

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

ANALISTA DE CONTROLE QUALI-
DADE JR (7926): Tecnico em quimica 
ou farmacia. Vivência em laboratório de 
análise químico/físico. Conhecimento 
em avaliação de amostra  e ter vivência 
em HPLC. Residir em Indaiatuba, Salto 
ou Campinas.
ANALISTA DE DEPTO PESSOAL 
(7941): Ambos os sexos. Vivência em 
adm de pessoas. Domínio em folha de 
pagamento e sistema integrado. Residir 
em Indaiatuba.
ANALISTA FINANCEIRO (7907): En-
sino Superior (Administração e/ou afins). 
Vivência em auditoria administrativa. Ter 
disponibilidade p/ viagens e residir na 
região de Indaiatuba ou Salto. 
ANALISTA QUALIDADE (7938): 
Ambos os sexos. Ensino médio completo. 
Conhecimento em metrologia e  medição 
tridimensional tridimensional DEA sof-
tware PC DMIS). Vivência em inspeção 
e documentação da área da Qualidade. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
(7936): Superior completo. Vivência em 
contas a pagar e receber, emissão de notas 
e recebimentos de materiais. Residir em 
Indaiatuba e possuir condução própria. 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 
RH (7933): Ensino médio completo 
ou superior em áreas administrativas. 
Vivência com rotinas administrativas ge-
neralista, como rotinas de RH, comercial, 
faturamento, contas a pagar e a receber e 
aduaneira. Residir em Indaiatuba. Possuir 
condução própria. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(7914): Ambos os sexos. Ensino médio 
completo. Vivência em contas a pagar 
e receber , emissão de NF eletrônica e 
boletos. Conhecimento em Excel. Residir 
em Indaiatuba. 
AUXILIAR DE LIMPEZA (7939): 
Ensino Fundamental completo. Vivência 
na área de limpeza, conservação e ma-
nutenção de ambientes Industriais e/ou 
serviços domésticos. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR LIMPEZA (7923): Ensino 
Fundamental Completo. Vivência em 
limpeza e conservação de indústrias ou 
comércio. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba. 
COZINHEIRA (7902): Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
Disponibilidade total de horários. In-
formática nível intermediário; Curso e 
experiência com empilhadeira.
ESTÁGIO ENGENHARIA MECÂ-
NICA/ PRODUÇÃO (7919): Cursando 
superior em engenharia mecânica e/ou de 
produção. Disp p/ trabalhar em Valinhos 
no setor comercial. Inglês avançado/
fluente. Possuir condução própria.
FERRAMENTEIRO (7934): Ensino 
médio completo, cursos de ferramentaria. 
Vivência em  bancada como manutenção 
de moldes e componentes.(PLASTI-
CO)  Desenvolver ferramentas, efetua 
construção de dispositivos para máquina 
de injeção e sopro, preenchimento de 
relatório referente a ferramenta. Residir 
em Indaiatuba.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

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

ESTAMOS 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. 
Auxiliar de Limpeza – Experiência na função. 
Disponibilidade para trabalhar das 14:00 às 
22:00. Desejável ter condução própria.

| Mais Expressão

Auxiliar de Serviços Gerais - Mascu-
lino. Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços gerais de 
limpeza, jardinagem, pequenos reparos 
na área hidráulica e elétrica, e manutenção 
de piscinas.
Zelador - Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços de portaria, 
entrega de correspondências, medição de 
gás e água, limpeza, jardinagem, piscina 
e pequenos reparos na área hidráulica 
e elétrica. 
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