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Destaque da ‘Copinha’ é emprestado ao São Paulo
PRIMAVERA

Professores da rede esta-
dual devem entrar em greve 
entre os dias 28 e 31 de 
março, quando haverá nova 
assembleia. Os professores 
estão reivindicando reajus-
te salarial com a correção 
da defasagem de 9,2% dos 
salários em relação ao piso 
nacional.

O 2º Só Para Gestantes 
será realizada em Indaiatuba 
no dia 1º de abril, das 9h às 
13 horas. Os convites são 
limitados e podem ser ad-
quiridos no valor de R$ 20.

A Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) já está aceitando enco-
mendas de ovos de chocolate 
e bombons para a Páscoa, na 
campanha “Apaexolate”. 

A vítima é o morador de rua Luís Antonio Zaparolli, de 45 anos. Pág. 08A

Por pouco Indaiatuba não 
foi vítima de mais um roubo a 
caixas eletrônicos. Na noite de 
segunda-feira, dia 13, quatro 
bandidos invadiram uma em-
presa localizada na Estrada José 
Rubin, no bairro Caldeira, para 
roubar o dinheiro de dois caixas 
eletrônicos.

O espetáculo a “Bela e a 
Fera” volta ao Polo Shopping 
Indaiatuba, no Polo Teatro. A 
peça adaptada pela Cia Arte & 
Manhas ocorrem no domingo, 
dia 19, em duas sessões: às 15 
e 17 horas.

O imbróglio da realização 
de um campeonato com times 
da Aifa e da Lidi pode estar 
bem próximo de um final fe-
liz. As equipes filiadas à Aifa 
concordaram com a realização 
da 1ª Copa Integração.
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Por melhores 
salários, professores 
anunciam greve

Workshop para 
gestante acontece 
no mês de abril

Apae inicia venda de 
ovos de chocolate e 
bombons 

Bandidos invadem 
empresa para roubar 
caixas eletrônicos  

‘A Bela e a Fera’ 
tem duas sessões 
gratuitas no domingo

Lidi comemora 63 anos de 
esporte amador na cidade   

Clubes da Aifa aceitam 
união para disputa de 
campeonato 

ESTADUAIS 

NOVIDADE APAEXOLATE 

AÇÃO  

TEATRO 

ANIVERSÁRIO 

FUTEBOL 

Sérgio Reis 
é atração no 

palco do Ciaei 

Homem é encontrado 
morto em lago 

EDUARDO TURATI – RIP/PMI

ANGELO GOUVÊA 
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RADARES DIAS - 18 A 24/03

Editorial

Artigos

Foco da Semana

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

Dr. Tiago Pereira OAB/SP 333.562 e-mail tpadvogado@gmail.com

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.) 

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 

 O povo não está de brincadeira! 

opinião

Mais uma vez o povo foi às ruas para dizer em 
bom e alto som que não está de brincadeira. A 
proposta da Reforma da Previdência, feita pelo 
Governo Federal, não vem sendo digerida pelos 
brasileiros.

Talvez por conta do povo perceber que, até o 
momento, essa tal reforma não é benéfica para 
nenhum trabalhador.

Trabalhar mais, contribuir todo santo mês, e 
ficar em atividade num período que era para ser do 
merecido descanso parece não ser uma boa ideia 
para a maioria dos trabalhadores. 

E dessa vez o povo promete não estar de brinca-
deira. Em Indaiatuba, por exemplo, a população foi 
pra rua apoiada por professores, estaduais e muni-
cipais, e demais profissionais de outras categorias. 

As aulas nas escolas municipais foram cancela-
das na quarta-feira, tudo para que os professores 
pudessem reinvincar seus direitos.

Enfim, espera-se que o povo possa ir cada 
vez mais às ruas para reinvindicar seus direitos. 
Entretanto, que a mesma consciência que se tem 
atualmente, possa estar presente também em 2018 
durante as Eleições. 

Invasores e invadidos
Deus não pune ninguém, apenas permite que as Leis que disciplinam o Universo cumpram a sua função, porque 

o contrário disso seria o império detestável da impunidade que leva povos inteiros à desilusão completa. No entanto, 
a todos é concedida, ontem, hoje, logo amanhã ou no futuro distante, a recuperação, pelas vidas sucessivas, de modo 
que, um dia, possamos usufruir dos benefícios de voltarmos ao seio de Abraão (Evangelho, segundo Lucas, 16:22). 
Deus é Pai, e, não carrasco. O alvo derradeiro de Sua Justiça é o perdão, portanto, a Esperança de Seu Amor infinito. 

A Lei da Compensação Divina é infalível. Por exemplo: o Império Romano, para expandir-se, invadiu territórios 
imensos. Que lhe ocorreu? Foi depois ocupado por aqueles povos a que chamava de bárbaros. Os filhos de Roma 
tinham sido atraídos pelas riquezas daquela gente inculta e escravizaram e saquearam seus territórios. Mais tarde, os 
antigos oprimidos vieram buscar, de forma multiplicada, o que lhes fora arrancado. Bem a propósito esta passagem 
do Apocalipse (13:10): “Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar à espada, necessário é 
que seja morto à espada”.

(Evidentemente que por força da Lei Divina e não por decisão de qualquer “justiceiro” desajustado.)
É a lei dos “vasos comunicantes”, gostava de frisar o advogado paraense Dr. Osmar Carvalho e Silva (1912-1975), 

quando discorria sobre o Evangelho de Jesus. E dentro desse extraordinário esquema, o Apocalipse apresenta-se 
para nos explicar o Planejamento Divino que determina até onde podem ir as nações, quando em desvario, porque os 
indivíduos têm limites. Há um Governo Espiritual que vive acima de Espaço e Tempo compreendidos por nós, seres 
humanos (...). Como ponderava Alziro Zarur (1914-1979): “A Reencarnação é a Chave da Profecia”.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

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

Vitoriosos jamais desistem
Richard Bach teve recusada a sua história de dez mil palavras por 18 editoras. Era a história de uma gaivota que planava. Uma 

gaivota chamada Fernão Capelo Gaivota. Porque ele não desistiu, em 1970 a Macmillan publicou a história e em 5 anos vendeu 
mais de 7 milhões de exemplares, só nos Estados Unidos. Fred Astaire, o famoso ator que encantou as telas do cinema dançando, 
ao fazer seu primeiro teste para o cinema, recebeu as informações de que não sabia atuar. Era careca, dizia o relatório, e ainda 
dançava pouco. Winston Churchill foi reprovado na sexta série. Somente se tornou primeiro ministro da Inglaterra depois dos 60 
anos. Sua vida foi cheia de derrotas e fracassos. Mas ele nunca desistiu. Walt Disney foi despedido pelo editor de um jornal por 
falta de ideias. Antes de construir a Disneylândia, foi à falência diversas vezes. Nunca desanimou.Rodin era considerado por seu 
pai como um idiota. Seu tio dizia que ele era um caso perdido. Por três vezes ele foi reprovado na admissão à escola de artes.Ao 
morrer, o hotel em Paris, onde viveu seus últimos nove anos de vida, se transformou em museu Rodin, tendo ele legado suas obras 
ao estado. Assim acontece com todos os que perseguem os seus sonhos, não se permitindo desanimar por fracassos, derrotas ou 
julgamentos precipitados. Portanto, se você está a ponto de desanimar, pare um pouco e pense. Logo haverá de descobrir que ainda 
há muitas tentativas a serem feitas. Há muita gente a ser procurada, muitos dias a serem vividos e muitas conquistas a alcançar. Não 
há limites para quem acredita que pode atingir os seus objetivos, que pode concretizar os seus projetos.Charles Darwin, conta sua 
biografia, que ele era considerado por todos seus mestres e por seu próprio pai, um garoto comum e intelectualmente bem abaixo 
do padrão médio. Por que não se permitiu desanimar, se transformou no pai da teoria da evolução. Pense nisso e tente outra vez. E 
outra mais. Não se deixe abater por críticas, por experiências mal sucedidas. Vá em frente. Tente de novo e verá que os seus esforços 

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

QUAIS OS DIREITOS DO VIGILANTE?
Os empregados de empresas de vigilância patrimonial que atuam na guarda de patrimônio de empresas tomadoras 

de serviços, geralmente atuam em jornada 12x36 laborando domingos e feriados e por esta situação, tem os seguintes 
direitos trabalhistas.

Se a jornada adentrar as 22:00hs tem direito ao adicional noturno de 20% sobre a hora normal até o término da 
jornada, ou seja, se ela se estende após as 05:00hs o adicional deve ser pago até o seu término.

Tem direito ainda ao intervalo para descanso e refeição de 1 hora no mínimo. O empregado deve sair do seu posto 
de trabalho e usar o período da forma que quiser. Se a empresa obriga a fruição do intervalo dentro do posto de tra-
balho, deve ser pago 1 hora com acréscimo de 50% e reflexos em outras verbas.

A jornada 12x36 só é válida se for prevista em convenção ou acordo coletivo, do contrário o empregador deve 
pagar as horas excedentes a 8ª diária. O empregado em jornada 12x36 não pode fazer horas extras.

Se o dia de trabalho cair em feriado, o valor do salário daquele dia deve ser pago em dobro. Também a hora no-
turna será considerada em 52 minutos e 30 segundos, ou seja, se o empregado trabalha 7 horas, receberá por 8 horas 
trabalhadas. 

O vigilante ainda, terá direito ao adicional de periculosidade correspondente a 30% sobre o seu salário base por 
trabalhar exposto a roubo e violência.

Equipamento que indica horário e temperatura, localizado no Parque Ecológico, "sofre" com a falta de manutenção 

JME
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Professores da rede 
estadual anunciam greve
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
Especial para o Mais Expressão 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Rogério Nogueira deixará o cargo que ocupava como 
presidente da Comissão de Transportes e Comunicação

Rogério Nogueira é novo 
líder do DEM na Assembleia 
Legislativa de São Paulo 

MUDANÇA 

Professores da rede estadual 
de ensino devem entrar em 
greve entre os dias 28 e 31 

deste mês, quando ocorrerá nova 
assembeia. 

Os professores reivindicam 
reajuste salarial com a correção 
da defasagem de 9,2% dos salá-
rios em relação ao piso nacional 
(recuperação das perdas salariais 
de agosto de 2014 até o momen-
to, com correção de 21,23%), na 
perspectiva do cumprimento da 
Meta 17 do Plano Estadual de 
Educação; pela aplicação da Lei 
do Piso (salário e jornada); me-
lhores condições de trabalho; mais 
investimentos para o cumprimen-
to das metas e estratégias do Plano 
Nacional de Educação e do Plano 
Estadual de Educação; fim da vio-
lência nas escolas; convocação de 
todos os concursados como pro-
fessor de educação básica (PEB) 
1 e 2; fim das faltas médicas e da 
perseguição nas perícias médicas; 
aumento do vale-alimentação e 
vale-transporte; e assegurar em 
lei aos professores temporários 
direitos iguais aos efetivos.

De acordo com o diretor esta-
dual do Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado de 
São Paulo (Apeoesp) e coordena-
dor da subsede da associação em 

Indaiatuba e Elias Fausto, Carlos 
Alberto Rezende Lopes, conheci-
do como Linho, à categoria está 
há quase quatro anos sem reajuste 
salarial. “Não é aceitável que o 
governo do Estado não repasse 
nenhum centavo aos professores. 
O último reajuste aconteceu em 
junho de 2014. O que pedimos 
não é nem o aumento, mas o 
reajuste conforme a inflação”, 
indaga. “O governador Geraldo 
Alckmin está desrespeitando a 
categoria ao propor reajuste zero. 
Queremos que ele conceda o 
justo e legítimo reajuste para os 
professores”, enfatiza.

Para a greve, Linho diz  que 
não há um número exato de pro-
fessores que irão aderir à greve em 
Indaiatuba. “Será feito um traba-
lho em todas as escolas expondo 

aos professores a importância do 
movimento”, explica. "Temos um 
governo que não paga nem o piso 
salarial ao professor e a sociedade 
tem que acordar para isso. Não 
tem como os professores darem 
uma aula de alto nível, sendo que 
muitas vezes ganham menos do 
que seus alunos", ressalta.

Segundo Secretaria da Educa-
ção do Estado, durante a semana 
foi pago aos docentes o salário 
com acréscimo de 10%, sendo 
que esse aumento será incorpo-
rado no salário de mais de 18 mil 
professores de educação básica 1. 

Protesto
Na manhã de quarta-feira, 

dia 15, houve um protesto em 
Indaiatuba na qual 450 professo-
res da rede municipal e estadual 

foram às ruas em um grande ato 
público, na Praça Dom Pedro, no 
Centro, recolhendo assinaturas 
contrárias à Reforma da Previ-
dência, a Reforma Trabalhista e 
contra assuntos de interesse da 
categoria. Por volta das 10h30, 
saíram em passeata até a sede 
do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) em Indaiatuba, 
fechando a Rua 24 de Maio. 
Na sequência, os participantes 
se encaminharam à Câmara 
Municipal.

No mesmo dia, no período da 
tarde, cerca de 40 mil professores 
do Estado de São Paulo se reu-
niram em frente à Secretaria de 
Educação, em São Paulo, onde 
foi aprovado por praticamente 
unanimidade a paralização geral 
da categoria. 

O deputado Estadual, Ro-
gério Nogueira, é o novo líder 
do DEM (Democratas) na 
Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo. O nome do 
parlamentar foi indicado para 
a liderança durante a votação 
da nova Mesa Diretora da 
Alesp, que ocorreu na tarde 
de quarta-feira, dia 15, e foi 
consolidado com a publicação 
no Diário Oficial.

Com a liderança, Rogério 
Nogueira, deixará o cargo que 
ocupava como presidente da 
Comissão de Transportes e 
Comunicação, já que deverá 
indicar membros do partido para 
ocupar as cadeiras nas comis-
sões e na Mesa Diretora da Casa.  

O DEM é atualmente a 
terceira maior bancada da 
Alesp, com nove deputados 

estaduais, além de ser uma 
das maiores bancadas do 
Governo. “O líder tem uma 
relação mais próxima com 
o governador e secretários 
Estaduais para acompanhar 
todos os projetos, indicações, 
além dos encaminhamentos 
de votação em plenário”, 
comenta o parlamentar. “É 
uma responsabilidade maior 
perante o partido, porém, 
ainda gera mais força política, 
colaborando com meu traba-
lho como deputado Estadual 
pela população."

Rogério Nogueira já foi 
líder da bancada do PDT, na 
época com cinco deputados, 
e está no partido Democratas 
desde 2013. O mandato do 
líder é de um ano, mas pode 
ser renovado.

Paralisação deve acontecer entre os dias 28 e 31 deste mês 

Professores estaduais reinvindicaram melhorias durante protesto contra a Reforma da Previdência
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Equipe do Colégio 
Objetivo participará do 
Nacional de Robótica FLL

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

ELIANDRO FIGUEIRA 

DIVULGAÇÃO 

Temporal derruba árvores e 
causa pontos de alagamento
Chuva da última terça-feira deixou ainda 70% da cidade sem energia elétrica 

Somente neste dia choveu 97,0 mm, mais que a metade das chuvas ocorridas no mês de fevereiro

Bazinga participará do Torneio Nacional de Robótica First 
Lego League neste final de semana 

O temporal que atingiu 
Indaiatuba na última 
terça-feira, dia 14, com 

fortes rajadas de ventos causou 
quedas de árvores, pontos de 
alagamentos e levantamento 
de pavimentação, segundo a 
Prefeitura. Foram registrados 
ainda ventos de 10 km/h.

Somente nesse dia choveu 
39,9 milímetro e foram con-
tabilizadas quatro quedas de 
árvores, cinco pontos de alaga-
mentos temporários e mais um 
ponto com levantamento de 
pavimentação, que aconteceu 
em frente ao Chafariz. 

Os locais com queda de 
árvores foram: Avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Barnabé, 
próximo ao radar; Rua Roma; 
Alameda João Amstalden e 
Pesqueiro Veneza. Já os pontos 
de alagamento foram: Avenida 
Francisco de Paula Leite, em 
frente ao Sesi; Rua Eurico 
Primo Venturini com a Rua 
Cerqueira César; Rua Carlos 
Klinke; Rua Jacob Lyra com 
Rua Martinho Lutero e na 
rotatória do Colégio Objetivo. 

De acordo com dados do 
Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (Saae) de Indaiatuba, 
somente neste dia choveu 97 
mm, mais que a metade de 
chuvas ocorrida no mês de 
fevereiro que foi de 121,9 mm.

Ainda durante o temporal 
cerca de 70% da cidade ficou 
sem energia. Porém segundo 
a Companhia Piratininga de 
Força e Luz (CPFL) a falta 
de energia não foi ocasiona-
da pelo temporal, e sim pelo 
desligamento que ocorreu por 
defeito na rede de transmissão 
de uma empresa que fornece 
energia para a distribuidora 
que atende a cidade. Em nota, a 

IE Serra do Japi informou que 
às 18h16 de terça-feira houve 
desligamento na subestação 
Salto, ocasionando interrupção 
no fornecimento de energia 
elétrica. 

Ainda segundo nota, a inter-
rupção afetou 140 mil unidades 
consumidoras nas cidades de 
Indaiatuba, Salto e Porto Feliz.

 Indaiatuba teve 72 mil 
clientes sem energia (74% da 
cidade), Salto 49 mil (100%) e 
Porto Feliz, 19 mil (92%). 

A CPFL informou que a 
energia foi normalizada no final 
da noite de terça-feira.

Previsão do tempo
Após uma semana quente, o 

fim de semana começa com tempe-
raturas amenas, tempo ensolarado 
e promessa de chuva. Uma frente 
fria deve derrubar os termômetros 
nos próximos dias e a temperatura 
deve variar entre 18ºC e 23º C, 
segundo o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet). Para hoje 
a previsão é de tempo ensolarado 
mantendo-se estável. Amanhã, dia 
18, o tempo se manterá ensolarado 
com possibilidade de chuvas ao 
longo do dia. Já no domingo, a 
previsão é de tempo encoberto com 
pancadas de chuva.

A Bazinga, a equipe de Ro-
bótica do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, participará no pró-
ximo fim de semana do Torneio 
Nacional de Robótica First Lego 
League (FFL), que será realiza-
do em Taguatinga/DF. 

A Bazinga garantiu sua vaga 
para o Nacional depois de con-
quistar o 1º lugar em Estratégia e 
Inovação e o 5º lugar na classifi-
cação geral do Torneio Regional 
de Robótica FLL (First Lego 
League). 

Isabelle Pereira, uma das 
integrantes mais experientes da 
Bazinga garante que a equipe 
está motivada para disputar o 
Nacional. “Vai ser legal! Com a 
formação nova, vamos aprender 
muito e ganhar experiência. Todo 
mundo está empenhado, o grupo 
está bem unido e a dedicação está 
muito forte!”, afirma Isabelle.

O tema desta temporada da 
FLL é Animal Allies.

A pesquisa da Bazinga pro-
põe solução para o excesso de 
umidade em currais e celeiros. 
“Durante nossa pesquisa, des-
cobrimos que vacas e porcos 
contraem muitas doenças de-
vido ao excesso de umidade no 
ambiente em que vivem. Essas 
doenças podem ser transmitidas 
para os seres humanos. Atual-
mente, existe no mercado uma 
máquina que regula a umidade, 
mas ela é importada e tem um 
custo muito alto para o cria-
dor”, explica Sofia Yoshimura, 
integrante da Bazinga. “Nossa 
proposta é plantar samambaias 
e trepadeiras Unha de Gato, 
que são plantas que regulam a 
umidade do ar do ambiente”, 
complementa Isabela Mello, 
outra integrante da equipe.
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Alunos do Colégio Montreal aprendem 
história por meio da literatura 
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Apae Indaiatuba inicia vendas 
de ovos de Páscoa e bombons
Campanha Apaexolate chega com diversas opções e para todos os gostos 

APAE INDAIATUBA

Apae Indaiatuba espera vender cerca de 3,5 mil caixas de bombons este ano 

A A s s o c i a ç ã o  d o s 
P a i s  e  A m i g o s 
dos Excepcionais 

(Apae) de Indaiatuba já 
está aceitando encomen-
das de ovos de chocolate e 
bombons para a Páscoa, na 
campanha “Apaexolate”.

A instituição dispõe três 
tamanhos de ovos: 250 gra-
mas, 500 gramas e 1 quilo, 
com preços que variam de 
R$ 28 a R$ 115. A Apae 
ainda tem ovos com bom-
bom licor de 500g e 1kg, 
com valor de R$ 39 a R$ 65; 
ovos em formato de coração 
de 200g e 500g, com preço 
de R$ 42 a R$ 77; além de 
bombons sortidos e com li-
cor (1kg), com valores que 
variam de R$ 90 a R$ 126. 

Todos os produtos são 
feitos com chocolate Garo-
to, sem conservantes, e são 
oferecidos nas opções de 
chocolate ao leite, choco-
late ao leite crocante, cho-
colate branco e chocolate 
branco crocante.

A Apae ainda dispo-
nibil iza ovos de páscoa 
trufados de prestígio e bri-

gadeiro que custa entre R$ 
78 e R$ 186 e ovos com 
chocolate diet ao leite com 
valores que variam de R$ 
50 e R$ 192.

Já  o  ca r ro  che fe  do 
“Apaexolate” são os bom-
bons que vem em lindas 
ca ixas  douradas  com 6 
unidades que custa R$ 13 

e caixas com 12 bombons 
no valor de R$ 20. A linha 
a inda  oferece  bombons 
brancos e diet. 

Os pedidos devem ser 

feitos, pessoalmente na en-
tidade que está localizada na 
Alameda das Crianças, 100, 
próximo ao Hospital Dia.

De acordo com a co-
ordenadora de eventos da 
Apae, Marisa Bernadinetti 
Muller, já foram vendidos 2 
mil caixas de bombons. “A 
nossa expectativa é vender 
cerca de 3,5 mil unidades”. 
No ano passado foram ven-
didas 3,2 mil.

Marisa explica ainda que 
todos os produtos vendidos 
no “Apaexolate” são arte-
sanais, feitos dentro da en-
tidade e não são utilizados 
conservantes.  “Fazemos 
os chocolates conforme 
pedidos e encomendas. São 
produzidos pelos funcioná-
rios da entidade com muito 
carinho”, diz.

Além de vender unitá-
rias, a Apae também cre-
dencia parceria com gran-
des empresas que sempre 
comprar os kits. “Temos 
clientes fiéis de empresas 
que já realizam encomenda 
conosco”, conta. Toda a 
renda arrecada é revertida 
para a entidade. “A Apa-
exolate é uma de nossas 
pr inc ipais  campanhas” , 
revela a coordenadora. 

Apae
A Apae de Indaiatuba é 

uma Entidade Filantrópica 
sem fins lucrativos, fundada 
em junho de 1976 por um 
grupo de pessoas interessa-
das na causa dos portadores 
de necessidades educativas 
especiais, e tem como mis-
são promover e articular 
ações de defesa de direitos, 
prevenção, orientação, pres-
tação de serviços, apoio à 
família, direcionados à me-
lhoria da qualidade de vida 
da pessoa com deficiência e 
a construção de uma socie-
dade justa e solidária.

Atualmente a entidade 
possui 160 alunos na educa-
ção especial e atende em seu 
ambulatório 744 pessoas, 
incluindo os alunos. 

Todas as atividades re-
alizadas pela entidade são 
custeados por meio de con-
tribuição de sócios, doações 
diversas, promoção de cam-
panhas e eventos. A arrecada-
ção de verba também é feita 
pela central de colaboradores, 
comercialização de produtos 
e por empresas parceiras. 
O Apaexolate assim como 
outros eventos beneficentes 
contribui para manter os 
serviços prestados pela Apae.

Neste mundo globalizado e 
tecnológico é cada vez maior o 
desafio do professor para manter 
a aula atrativa.  Além de dominar 
o conteúdo, o professor precisa 
utilizar de recursos que possam 
despertar o interesse do aluno no 
assunto proposto em sala de aula.

Pensando nisso, o professor 
de História do Colégio Montreal, 
Elton R. Genari, utilizou-se da 
leitura de um texto literário para 
trabalhar o conteúdo de História 
para os alunos da 2ª série do En-
sino Médio. 

Ele conta que depois de al-
gumas aulas sobre o panorama 
político do Brasil durante o século 
XIX, os alunos fizeram a leitura 
dramatizada do texto “O Juiz de 
Paz da Roça”, de Martins Pena, 
uma comédia de costumes. “A 
leitura do texto colabora com a 

fixação e compreensão do con-
teúdo teórico aprendido em sala, 
relacionando a situação política já 
estudada à percepção de artistas da 
época. Ela também permite aos 
alunos observar como questões 
delicadas do período – abuso 
de poder, religião, rebeliões e a 
violência racial – eram tratadas 
dentro da esfera humorística. 
Ao contextualizar a obra e lê-la 
dramaticamente, mesmo que de 
improviso, fica mais fácil para que 
os estudantes entendam significa-
dos implícitos do texto e avaliem 
a força e os limites do humor de 
época como crítica social”, expli-
ca o professor.

As alunas Giovana Telli e 
Alice Sanches afirmam que a utili-
zação de obras literárias contribui 
para um melhor entendimento do 
conteúdo explicado. “O uso de 

textos teatrais, além de permitir a 
visualização de um conteúdo de 
maneira mais didática, oferece 
uma inserção maior no tema, 
revelando possivelmente outra vi-
são que se baseia em uma cultura 
ou período histórico diferente”, 
comenta Giovana. “O contato 
com tal tipo de material, ajuda a 
desenvolver no aluno não apenas 
uma visão estética, mas uma 
visão crítica, politizada, que leve 
em conta não apenas os aspectos 
artísticos de uma obra, mas que o 
permita assimilar e refletir sobre 
todas as críticas em relação a ques-
tões políticas ou sociais inseridas 
no texto. E mais importante ainda, 
que o torne capaz de relacionar o 
passado com questões atuais, e 
que assim, possa compreender a 
sociedade em que vive”, conclui 
Alice.
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Grenelle oferece aos clientes pratos executivos no almoço de segunda a sábado

Associação Sempre Amigos realiza palestra neste sábado, no Plenarinho da Câmara
DIABETES

Grenelle GastroPub oferece cardápio 
de qualidade e ambiente diferenciado                                                                                                                                   
Menu inclui diversas opções de pratos executivos, hambúrgueres, porções, lanches e uma variedade de bebidas

DENISE KATAHIRA LIME

Com um ambiente agra-
dável e diferenciado, 
o Grenelle GastroPub 

se destaca quando o assunto é 
cardápio. O menu inclui pratos 
quentes, executivos, porções, 
lanches, sanduíches de aperi-
tivo, brusquetas, sobremesas, 
além de uma variedades de 
chopp, drinks e doses, cervejas 
tradicionais e artesanais.

E vêm novidades por aí! 
Segundo o proprietário Ra-
fael Monteiro, serão inclusos 
no cardápio lanches e novos 
petiscos. “Serão mantidos os 
que já estão em nossa lista, 
porém queremos dar mais 
opções para nossos clientes, 
principalmente para aqueles 
que gostam de tomar cervejas 
e chopps”, explica.

O Grenelle funciona em 
dois horários. No almoço são 
oferecidos pratos, quentes e 
executivos, além de alguns 
tipos de hambúrgueres. À noite 
o espaço funciona como um 

barzinho e os clientes podem 
optar pelos diversos tipos de 
hambúrgueres, lanches, sandu-
íches de aperitivo e brusquetas. 

Os frequentadores podem 
curtir ainda música ao vivo que 
acontece todas as sextas-feiras 
com clássicos do Rock e pop 
rock, e aos sábados, esporadi-
camente, tem músicas como 
MPB e jazz.

Vale destacar que todos os 
hambúrgueres são artesanais. 
“Os hambúrgueres e os mo-

lhos são feitos todos em nossa 
cozinha, dessa forma ofere-
cemos aos clientes produtos 
frescos e de boa qualidade”, 
salienta Monteiro.

O ambiente possui ainda, 
como opção aos clientes, o 
Festival de Mini Hambur-
guer, que funciona em forma 
de rodízio e inclui todos os 
lanches do cardápio e refil de 
batata fritas. 

Além disso, o Grenelle 
possui mais de 40 rótulos de 

cervejas artesanais e o chopp 
artesanal Burgman.

E para a comodidade, o 
local trabalha com delivery, 
a partir das 18 horas, quando 
são entregues somente ham-
búrgueres e sanduíches. “Em 
um projeto futuro queremos 
também realizar a entrega de 
pratos quentes, no almoço”, 
revela Monteiro. Para pedido 
pelo delivery basta entrar em 
contato pelo telefone (19) 
2516-1289.

Grenelle GastroPub possui diversos 
tipos de hambúrgueres artesanais

A Associação de Dia-
betes Sempre Amigos de 
Indaiatuba realiza amanhã, 
dia 18,  uma palestra com o 
tema “Retinopatia diabética 

e suas complicações”. 
Ministrada pelo oftal-

mologista Nelson Chamma 
Capelanes, o evento acon-
tece a partir das 15h30, no 

Plenarinho da Câmara. 
Para participar do encon-

tro, não é necessário fazer 
inscrição com antecedência, 
basta comparecer ao local e 

horário agendados. 
O médico palestrante tem 

especialização em mácula 
pela Unifesp/EPM; precep-
tor de cirurgia cítro-retiniana 

da Fundação Hilton Rocha/
MG; e membro da American 
Society of Retina Specialists 
– Sociedade Brasileira de 
Retina e Víreo. 

Mas  informações  do 
evento e sobre o trabalho 
desenvolvido pela Sempre 
Amigos no telefone (19) 
9.9462-6291. 

O Grenelle GastroPub 
está localizado na Avenida 
Conceição, 250, e funciona 
no horário do almoço, de 
segunda a sextas-feiras, das 
11h30 às 14h30, e aos sábados 
das 12h às 15h30. A noite está 
aberto nas quartas e quintas-

-feiras, das 18h às 23 horas, e 
nas sextas e sábados, das 18h 
a meia-noite. 

Acompanhe a programa-
ção e novidades através das 
redes sociais facebook.com/
grenellegastro e pelo insta-
gram @grenelleindaiatuba.
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Equipe Robótica Metadroid 2 representará o Colégio Meta em Brasília 
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Colégio Meta marca presença no 
Torneio Nacional de Robótica FLL 
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2ª edição de Workshop para 
gestantes acontece em abril
Programação incluirá palestras, bate-papo, dinâmica, além de sorteio de brindes

Encontro conta com programação 100% voltada às mulheres em fase de gestação 

A 2ª edição do evento 
Só Para Gestantes será 
realizada em Indaia-

tuba no dia 1º de abril, das 9h 
às 13 horas, no Espaço Zarin, 
localizado na Rua Tocantins, 
351, na Vila Almeida. Os con-
vites são limitados e podem ser 
adquiridos no valor de R$ 20 
no Espaço Zarin, Armazém da 
Prata (Parque Mall), na Ciranda 
das Papinhas ou através do site 
www.maenamoda.com.br.

Com o propósito de mostrar 
para as gestantes que a gravidez 
não é só uma preparação para a 
chegada do bebê, o evento visa 
proporcionar as futuras mamães 
um dia de aprendizado e de auto-
conhecimento. “Queremos mos-
trar para as gestantes que existe 
um mundo preparado para elas 
com profissionais capacitados 
para dar o melhor acolhimento 
nesse momento tão especial da 
vida de uma mulher”, explica 
uma das idealizadoras do evento 
e proprietária do e-commerce 
de moda gestante, Elizabete 
Rodrigues.

No evento as futuras ma-
mães poderão participar de 
palestras, bate-papo, dinâmica, 

além de sorteio de brindes e 
um delicioso coffe break que 
será um momento oportuno 
para a troca de experiências 
entre as participantes. “Será um 
evento diferenciado que ofere-
cerá aconchego e informação”, 
conta a também idealizadora 
do evento e proprietária do e-
-commerce de moda gestante, 
Miriam Schincariol.

Entre os profissionais pre-
sentes estão confirmados para 
o workshop a fisioterapeuta 
Elaine Dluhosch; a médica 
pediatra Fernanda Kruger; 
a psicóloga Katia Sebastião 

Sanchez; a personal organizer 
Beatriz Dalla Vecchia; a couch 
Ana Gabriela Carvalho e a con-
sultora de Moda Danieli Nieri. 

No dia do evento serão dis-
cutidos diversos assuntos que 
são dilemas e questionamentos 
de todas as gestantes como 
aleitamento materno; mix de 
sentimentos durante a gestação; 
aspectos psicológicos; mitos da 
gravidez; retorno ao mercado 
de trabalho e até exercícios 
pélvicos que beneficiam o mo-
mento do parto.

“Apesar de não ser mãe, sei 
que existe um mundo paralelo 

onde ocorre uma mudança 
completa desde o corpo até a 
forma que as pessoas olham 
para uma mulher grávida, por 
isso existe o Só Para Gestante, 
para que as futuras mamães 
aprendam um pouco mais 
sobre esse momento único e 
sintam-se seguras durante toda 
a gestação até o dia do parto”, 
esclarece Miriam.

Ainda durante o encontro, 
haverá um momento de troca de 
experiências com a mãe e em-
presária Katy Garcia, que levará 
às futuras mamães um pouco da 
sua vivência durante a gestação.

O evento é exclusivo para 
gestantes e, caso a mamãe 
queira levar seu filho, have-
rá uma equipe de monitores 
durante todo o evento. Para 
isso, é necessário avisar com 
uma semana de antecedência 
quantos acompanhantes mirins 
participarão do encontro.

Além do workshop, o even-
to ainda conta com uma ação 
social. De 28 de março a 1º 
de abril, o 2º Só Para Gestante 
receberá doações de fraldas 
infantis (doação espontânea) 
que serão encaminhadas para 
a Casa da Criança Jesus de Na-
zaré, que atende gratuitamente, 
em sistema de creche, cerca 
de 240 crianças de Indaiatuba. 
“Esperamos que todos se mobi-
lizem e abracem essa causa para 
ajudar a instituição que será 
beneficiada. Importante res-
saltar que, para fazer a doação 
não é preciso estar inscrita no 
workshop”, explica Elizabete. 
A entrega das fraldas pode ser 
feita também no Espaço Zarin. 

Evento
O evento foi idealizado 

pelas proprietárias do e-com-
merce de moda gestante, Mãe 
na Moda, as empresárias Eli-
zabete Rodrigues e Miriam 
Schincariol, e surgiu a partir 

de suas experiências como 
tias. "Nossas irmãs tinham 
dificuldades de se vestirem 
bem, se sentirem bem. Per-
cebemos que as pessoas têm 
um pré-conceito que precisa 
ser desconstruído. A roupa de 
gestante não precisa ser feia, 
lingerie para amamentar não 
tem que ser feia, a mulher pre-
cisa se sentir mulher em todas 
as fases da vida e, principal-
mente, ao gerar outra vida.", 
afirma Miriam.

Assim nasceu a primeira 
edição do evento, realizado 
na cidade de Salto, em 2016, 
em comemoração ao dia da 
gestante, celebrado em 15 de 
agosto, com participação de 
30 gestantes. "Recebemos 
várias inscrições de Indaia-
tuba na primeira edição do 
evento, e algumas não conse-
guiram se deslocar para Sal-
to. Além disso, encontramos 
parceiros aqui com a mesma 
motivação e que abraçaram 
a ideia", ressalta Elizabete 
Rodrigues.

“O projeto do Só Para Ges-
tante tem como um dos seus 
objetivos levar cada edição para 
uma cidade do Brasil, assim 
conseguiremos atingir o maior 
número de gestantes ao redor 
do país”, revela Elizabete.

Neste final de semana, o 
Colégio Meta participará do 
TorneioNacional FLL Robó-
tica ou First Lego League, em 
Taguatinga/DF, com a equipe 
Metadroid 2.

As melhores equipes de 
Robótica do Brasil estão em 
Brasília participando da etapa 
Nacional. Nesta temporada do 
Torneio de Robótica FLL, ba-
tizada de Animal Allies (ani-
mais aliados, em português), 
pessoas e animais devem se 
aliar na missão de fazer a vida 
melhor para todos. 

Os participantes deverão 
identificar problemas de coo-
peração entre seres humanos 
e animais e desenvolver so-
luções inovadoras. O desafio 
lembra muito a rotina de pro-
fissionais como engenheiros 

ou cientistas de campo.
Reunidos em onze inte-

grantes, a Metadroid 2 usa a 
imaginação e a criatividade 
para investigar problemas e 
buscar soluções para contribu-
írem para um mundo melhor. 
O projeto da equipe consiste 
na criação de um filtro natural 
para máquinas de lavar roupa, 
na busca da retenção de fibras, 
que são originadas de alguns 
tipos de tecidos. 

Um exemplo é o poliéster 
que, após inúmeras lavadas, 
acaba liberando estas fibras 
nas águas dos rios e mares. 
Estes resíduos não tratados 
corretamente, trazem danos 
ao ecossistema aquático e 
causam problemas gravíssi-
mos de saúde aos peixes e ao 
ser humano. A equipe está 

sendo avaliada em mais duas 
categorias: Design do robô 
e Core Valeus, que conta o 
trabalho em equipe, o respeito 
e a integração.

Além das melhores equi-
pes, a competição premiará 
ainda o melhor robô, melhor 
pesquisa, melhor projeto, 
melhor técnico, entre outros.

A equipe é comandada 
pelos professores do Colégio 
Meta, os técnicos Michelle 
Tsurue Yamashita e Luís 
Rogério Bertin.

Colégio 
Para conhecer mais sobre 

o Colégio Meta, visite uma 
de suas unidades, no Jardim 
Regina e em Itaci. Mais in-
formações no portal www.
colegiometa.com.
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Roubo contra caixas eletrônicos só não foi consumado graças a chegada da Guarda Civil 

DIVULGAÇÃO 
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Guarda evita roubo 
contra caixas eletrônicos 
Equipamentos ficam localizados dentro de uma empresa multinacional 

Por pouco Indaiatuba não 
foi vítima de mais um 
roubo a caixas eletrôni-

cos. Na noite de segunda-feira, 
dia 13, quatro bandidos invadi-
ram uma empresa localizada na 
Estrada José Rubin, no bairro 
Caldeira, para roubar o dinheiro 
de dois caixas eletrônicos. O 
crime só não teve sequência por 
conta da chegada de guardas 
civis que trocaram tiros com 
os bandidos. 

Segundo informações do 
Boletim de Ocorrência (BO), 
por volta das 1h15 de segunda, o 
telefone 153 da Guarda Civil re-
cebeu uma denúncia, da empresa 
responsável pelo monitoramento 
dos caixas eletrônicos, informan-
do que o alarme onde estava os 
equipamentos havia disparado. 

Com a suspeita de roubo 
contra os caixas eletrônicos, 
diversas viaturas foram des-
locadas. Chegando ao local, 
os guardas civis visualizaram 
quatro indivíduos, todos enca-
puzados que, ao perceberem a 
chegada das viaturas, começa-
ram a disparar contra os guar-
das, que também revidaram.

Na sequência, os guardas 
conseguiram acessar a guarita 

dos vigias, que foram feitos 
reféns durante a ação. Após 
varredura no prédio da empre-
sa, os guardas constatam que 
os autores da tentativa de roubo 
fugiram pelos fundos, em um 
matagal. 

Durante a fuga, os indiví-
duos abandonaram no pátio 
da empresa um veículo pick-
-up Strada. Dentro do veículo 
foram encontrados maçarico, 

cilindros de gases, furadeira 
magnética, esmerilhadeira, 
lixadeira, uma bateria automo-
tiva, entre outras ferramentas. 

Mas o que realmente ajudou 
a polícia a encontrar um dos 
envolvidos foram documentos 
deixados no mesmo veículo. 

Com a posse dos mesmos 
e com outras informações, as 
equipes do Grupo de Apoio 
Preventivo (GAP) da Guarda 

Civil, em apoio a Polícia Ci-
vil, deslocaram até a cidade 
de Campinas, no endereço de 
registro o veículo, encontraram 
o eletricista Sidney Rodrigues 
dos Santos, de 27 anos. Ele 
foi conduzido a Delegacia de 
Indaiatuba e apresentado ao 
delegado de plantão, que de-
cretou a prisão em flagrante do 
indivíduo pelo crime de roubo 
tentado qualificado.

Corpo é encontrado em 
lago no Parque Indaiá

MISTÉRIO 

O corpo de um homem, 
aparentemente de 45 anos, foi 
localizado boiando no córrego 
localizado na Rua José Fan-
ger, no Parque Indaiá. 

A ocorrência foi registrada 
na manhã de ontem, dia 16, 
após denúncia ao Corpo de 
Bombeiros. 

A informação chegada ao 
Corpo de Bombeiros era de 
que o corpo de uma pesava 
estava boiando no córrego. 

Chegando no local, a equi-
pe constatou a veracidade da 

denúncia e realizou a retirada 
do corpo da água, que era de 
um homem com aparência de 
aproximadamente 45 anos.

A viatura da Guarda Civil 
preservou o local até a che-
gada do Delegado, Policiais 
Civis e posteriormente da pe-
rícia. Após periciado, o corpo 
foi recolhido pela funerária e 
a ocorrência apresentada na 
Delegacia de Polícia.  Até 
o momento de finalização 
desta matéria o corpo não foi 
identificado. 

EDUARDO TURATI - RIC/PMI

Até o fechamento da matéria o corpo não havia sido identificado
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“Tenho certeza que 
tanto a Aifa quanto 
a Lidi estão dando 

um passo muito 
importante. O primeiro 

já foi dado, agora 
vamos nos reunir 

para ‘discutirmos’ os 
próximos”

Jonas Anhaia, 
presidente da Aifa 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Times da Aifa aceitam 
disputar campeonato 
com clubes da Lidi

esportes

Sub-20 estreia com média de quase 5 gols por partida
LIDI 

1ª Copa Integração será realizada para definir a 1ª e 2ª divisão do futebol amador 

Segundo Jonas, a realização do campeonato com a Lidi teve 
aceitação dos clubes da Aifa durante reunião na segunda-feira 

MANOEL MESSIAS/WWW.CORREIOESPORTIVO.COM.BR 

O imbróglio da reali-
zação de um cam-
peonato com times 

da Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa) 
e da Liga Regional Despor-
tiva Indaiatuba (Lidi) pode 
estar bem próximo de um 
final feliz. Durante reunião 
na segunda-feira, dia 13, as 

equipes filiadas à Aifa con-
cordaram com a realização 
da 1ª Copa Integração, que 
contará com times das duas 
entidades. 

A competição é o primeiro 
passo no processo de divisão 
de responsabilidades no es-
porte amador local, quando se 
propõe que o futsal fique sob 
a responsabilidade da Aifa e o 
futebol de campo com a Lidi. 

O assunto começou a ser 

debatido no começo deste 
ano, sempre com a interme-
diação do secretário muni-
cipal de Esportes, Marcos 
Antônio de Moraes, o Mar-
quinhos. 

Após reuniões com os 
diretores das duas entidades, 
faltava apenas o aval das 
equipes da Aifa. A decisão 
aconteceu durante reunião no 
início da semana, que contou 
com a presença de diretores 
da entidade esportiva e dos 
clubes, além do secretário de 
esportes. 

Como já havia dito na 
semana passada, em en-
trevista ao Mais 
Expressão, o pre-
sidente da Aifa, 
J o n a s  A n h a i a , 
informou que os 
clubes aprovaram 
a junção. “Houve 
uma votação, ana-
lisamos os pós e 
contras, e decidi-
mos dar um voto 
de confiança ao 
secretário”, revela. “Tenho 
certeza que tanto a Aifa 
quanto a Lidi estão dando 
um passo muito importante. 
O primeiro já foi dado, agora 
vamos nos reunir para ‘dis-
cutirmos’ os próximos”, diz. 

Segundo ainda Jonas, ape-
nas duas equipes (XV de No-
vembro e Estrela) levantaram 
algumas questões sobre o 
processo de transição. Mas o 

presidente revela que, apesar 
das dúvidas por parte das 
duas equipes, as quais não 
foram reveladas por Jonas, 
as mesmas não causarão in-
terferências na realização do 
campeonato. 

Campeonato
O primeiro passo para a 

reaproximação de times da 
Aifa e Lidi, após 10 anos de 
separação, será a 1ª edição 
da Copa Integração, a qual 
substituirá, apenas este ano, 
os campeonatos amadores 
tanto da Aifa quanto da Lidi. 

A competição deverá con-
tar com 10 times 
do futebol 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 término da 
competição, as 20 
melhores disputa-
rão a Série A em 

2018 e as outras 20 a Segunda 
Divisão. 

O campeonato começa-
ria já em maio deste ano, 
com previsão de término em 
outubro. 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.  

Dezenove gols marcados 
e uma média de quase cinco 
por partida. Esta foi a es-
tréia do Campeonato Mário 
Araldo Candelo, categoria 
Sub-20, que teve seu pontapé 
inicial no último domingo, 
dia 12, com seis confrontos.

A competição, organizada 
pela Liga Regional Desporti-
va Indaiatubana (Lidi), teve 
um empate na sua primeira 
partida. Mastiga Samba e 
Elias Fausto entraram em 
campo e empataram por 2 x 2. 

Placar semelhante foi 
repetido no campo da Ponte 
Preta, em Itaici, quando Atlé-
tico Oliveira e Vale Verde 
também ficaram no 2 x 2. 

Ainda no campo da Ma-
caca, a atual campeão Pon-
te Preta não teve uma boa 
estreia em 2017 e acabou 
derrotada por 3 x 2 para o 
Paulistinha. 

Por um placar também 
apertado, o Santa Cruz não 
tomou conhecimento da 
Seme de Itu e venceu por 3 

x 1; enquanto que o Operário 
fez 4 x 3 no Benfica.

A única goleada da roda-
da ocorreu no campo do Cru-
zeiro, quando o Independente 
fez 5 x 0 no Manchester. 

Disputa
A bola volta a rolar pelo 

Mário Araldo Candelo no 
próximo domingo, dia 19, 
com mais seis partidas. 

No campo da Osan, às 9 
horas, o Santa Cruz  duela 
contra o Benfica. No mesmo 

horário, mas no campo do 
Vale Verde, o clássico será 
entre Desportivo Oliveira x 
Atlético Oliveira. 

Outras três partidas estão 
programadas para às 11 horas. 
Cruzeiro/Florence x Seme de 
Itu, na Osan; Elias Fausto x 
Operário, na Ponte Preta; e 
Vale Verde x Manchester, no 
campo do Vale Verde. 

Para fechar a segunda ro-
dada, Paulistinha e Indepen-
dente se enfrentam às 13h30 
no campo da Ponte.
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Lidi comemora 63 anos 
de atividades no futebol 
amador de Indaiatuba

esportes

Entidade vive expectativa do retorno de times da Aifa em seus campeonatos 
ARQUIVO – LIDI 

Horóscopo de 17 a 23/03 por Alex Costa Guimarães

Durante essa semana a saúde pode necessitar de atenções 
ao ariano, onde dores musculares podem acontecer com 
mais freqüência. Sua vida profissional continua exigindo 
forte dedicação e foco. O ariano tem em sua vida pro-
fissional, necessidade de desenvolver seus projetos, mas 
muitos conceitos (ou pré-conceitos) podem atrapalhar seu 
desenvolvimento. As amizades, assim como seus vínculos 
sociais, estão em destaque. Risco de problemas com amigos. 

Fortes emoções relacionadas com suas amizades ou conta-
tos mais próximos podem ocorrer, e isso levará a confrontar 
desejos com expectativas e conceitos pessoais acerca de 
si, dos relacionamentos,da sexualidade e do modo como 
você organiza suas coisas. No trabalho reveja como lida 
e organiza as pessoas e situações.  Sendo assim, sua pa-
ciência poderá ser testada ao máximo, pois seu tato nos 
contatos sociais precisa está harmonioso. 

Momento que inicia e estará voltado para situações 
profissionais, técnicas. O geminiano em geral poderá 
receber propostas de serviço, mudanças no trabalho e seu 
progresso vêm daí. Algumas dificuldades podem ser sen-
tidas nas amizades (solidifique seus vínculos importantes) 
e no desenvolvimento de seus projetos pessoais, ligadas 
ás atitudes que tenha com relação a eles. Alguns nativos 
podem precisar dos cuidados de um profissional da saúde.

Desde o dia 21/01/2015 até o dia 10/02/2015, o cance-
riano pode se ver meio que confuso com suas idéias e 
formas de ver a vida. Depois disso, essas dificuldades 
irão clarear, os projetos pessoais tendem a se estabelecer 
de forma mais sólida. Seu lar, emoções e afetos tendem 
a estabilizar após essa data, pois o nativo iniciará novas 
situações ligadas a sua família e a sua maneira de se 
estabilizar na vida.

Daqui até o dia 11/02/2015 o leonino se deixará ficar nas 
mãos de seu relacionamento ou de seu sócio. Isso quer 
dizer que o mesmo estará meio que inerte, deixando as 
coisas permanecerem em banho Maria, observando como 
os outros estão lidando com seu jeito de gostar. Isso é um 
preparo interior que estará ocorrendo que facilitará seu 
controle emocional e novas posturas mais a frente. 

Período particularmente difícil para os virginianos pois 
as contradições que existirem em sua vida serão con-
frontadas. O nativo tende a agir diferente da forma como 
costuma agir. Vida sentimental passará por uma mudança 
importante, exigindo desapego para voltar a sentir o 
prazer que vem desejando a algum tempo. 

Fase muito boa para o libriano, já que há possibilidade 
de recomeçar do zero nos setores afetivos e profissionais. 
Embora em sua vida profissional precise ainda melhorar 
sua concentração e organização do trabalho. Ao mesmo 
tempo, não terá espaço para criar comparações e com-
plicações, pois tudo estará meio que ágil. Novas pessoas 
começam a aparecer em sua vida.

Fortes emoções no setor afetivo-sexual, o nativo pode 
viver intensas paixões e poderá perceber  o quanto é 
passional em seus relacionamentos. Terá mais facilidade 
para investir nos seus prazeres (passeios, sexo, diversões, 
etc). Pode ser provável que destes encontros um relacio-
namento mais fixo ou constante surja a partir da segunda 
semana de Fevereiro. 

O sagitariano tem diversas semanas focadas em sua fa-
mília, em seu lar, na reformulação do que seria ou como 
deveria ser seu lar. Muitos refletem e vivem situações 
que mostram qual o real papel de ter um lar, durante esse 
processo, pode se sentir um pouco isolado ou recluso. 
Pessoas de longe podem vir visitá-lo.

Desde o dia 21, o capricorniano se vê focado em sua 
família, em seu lar ou casa. Alguns nativos casam e es-
tabelece uma nova casa, outros reestruturam sua maneira 
de ver a vida familiar. Alguns têm sua casa reformada ou 
re-decorada. Sua vida sentimental é estimulada a ponto 
de poder mostrar seus sentimentos, sem medo de se sentir 
vulnerável. Cuidado com contratos, avalie-os bem. 

O aquariano estará agindo e sentindo de forma a melhorar 
suas ferramentas de sobrevivência material, os resultados 
desse movimento de reflexão material trarão possibilidades 
de novos contatos, estudos, aumento de suas relações com 
diversas pessoas. Dica para melhorar as relações sociais: 
Simplesmente não vire as costas e saia diante de um con-
flito. Procure ver quais as emoções que dominam aquele 
momento, isso trará resolução fácil de questões afetivas.

Sua intuição estará mais aguçada, permitindo lidar com as 
pessoas e as relações de forma mais solta, ao mesmo tempo 
essa mesa intuição estará fazendo o nativo ter escolhas 
que acabam se refletindo de boa forma no cotidiano e ele 
acreditar que isso seja sorte. Os principais assuntos que fa-
rão parte do cotidiano do nativo estarão relacionados com 
sua vida material, financeira, com seus bens e imóveis. 

No passado, Lidi também era responsável pela organização de outras modalidades como vôlei, tênis de mesa, society e bocha 

Ainda sem saber como 
será o seu Campeo-
nato Amador deste 

ano, a Liga Regional Des-
portiva Indaiatubana (Lidi) 
comemorou na última se-
gunda-feira, dia 13, 63 anos 
de existentes. A entidade foi 
a primeira organizadora do 
futebol amador local, quan-
do foi fundada em março de 
1954. 

A Lidi, ou Liga para os 
amantes do futebol amador, 
começou a ser idealizada em 
1950, mas formalmente foi 
fundada quatro anos depois, 
com o nome Liga de Futebol 
de Indaiatuba (LIF). 

O primeiro presidente da 
entidade foi Humberto Ba-
tisti, que ficou no comando 
por apenas dois anos, quan-
do renunciou por desenten-
dimentos internos.  

Seu sucessor ficou bem 
mais tempo a frente da en-
tidade. Mário Araldo Can-
dello esteve na presidência 
da Liga por 18 longos anos 
e renunciou em 1975.

No ano seguinte, assumiu 
a presidência Benedito Que-
riquelli, porém a LIF parali-
sou suas atividades até 1981. 

A organização das com-
petições esportivas só retor-

nou com a eleição de Hélio 
Carlos Amstalden, que per-
maneceu no cargo maior da 
entidade até 1987. 

No mesmo ano, a pre-
sidência foi assumida Clo-
doaldo Carvalho Mota, o 
Kokada, figura folclórica do 
futebol amador de Indaia-
tuba e que morreu em maio 
de 2016.

Em 1990, Hélio Carlos 
Amstalden assumiu seu se-
gundo mandato, ficou até 
1996, quando Deosdedit 
Beloto tornou-se presidente. 

Qua t ro  anos  depois , 
Kokada retornou ao co-
mando da Lidi e ficou até 
2008. Na sequência, Eliseu 
Marques assumiu o cargo de 
presidente, quando fez dois 
mandato e saiu no ano pas-
sado. Desde o começo deste 
ano, a entidade vem sendo 
“comandada” pelo advogado 
Rogério Pontara. 

Atividades
No começo, a Liga era res-

ponsável pela organização de 
campeonatos futebol, futsal, 
futebol society, vôlei, tênis 
de mesa e bocha. Atualmente 
a entidade promove cerca de 
dez competições de futebol, 
a qual envolve mais 4 mil 
participantes entre jogadores, 
comissão técnica e dirigentes. 

“A Lidi tem o papel im-
portante não só em organizar 
o futebol amador de nossa 
cidade, mas também em 
continuar os projetos edu-
cativos e formadores para 
as crianças, como o Projeto 
Crescendo no Esporte, que 
ensina a prática do futebol 
com professores de Educa-
ção Física”, salienta Pontara. 
“O nosso objetivo é continu-
ar administrando o futebol 
amador, mas sempre com ‘os 
olhos nas crianças’, esse é o 
principal foco da entidade.”

A Lidi também desenvolve 
atualmente outras atividades 
sociais, com escola de com-
putação em parceria com a 
Fiec; dentista com preço aces-
sível para atletas e dirigentes; 
além do trabalho assistencial, 
quando as penas aplicadas 
pela Comissão Disciplinar 
da entidade são substituídas 
por cestas básicas, as quais 
são doadas à instituições de 
caridade do Município. 

Apesar de a data ser es-
pecial, o presidente confirma 
que não haverá uma come-
moração especial este ano. 
“Não vamos fazer, pois não 
nos programamos. Estamos 
concentrando nossos esforços 
na elaboração do campeonato 
amador desse ano, com o pos-
sível retorno das equipes da 
Aifa”, lembra. “Se der certo, 
isso seria a nossa grande co-
memoração e um enorme pre-
sente para entidade (Lidi).”
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“A punição foi 
justa, pois a torcida 

infringiu a regra, 
porém quem acaba 
pagando é o clube”
Eliseu Marques, 

presidente do 
Primavera

TABELÃODestaque do Primavera 
na Copinha é emprestado 
para o São Paulo
Atacante Toró foi o artilheiro do Fantasma na edição deste ano da Copa São Paulo  

esportes

ANGELO GOUVÊA 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Atacante Toró, de apenas 17 anos, vestirá a camisa do Tricolor do Morumbi pelos próximos dois anos 

17º Campeonato Liga Regional Aifa Nishi Eletrônica 

Rodada amanhã, dia 18, na Sol-Sol 

Horário    Partida      Divisão 
12h50    Otro Iskema x Real & Lazer Futsal            3ª B
13h50    Cebi VM Futsal x  Bayern 07   2ª
14h40    Parque Indaiá x Projeto Restitui  2ª
15h30    Atlético Oliveira x R5 Colégio Meta  2ª
16h20    Kautela Elias Fausto x The Rocket  2ª
17h10    União Audax/Atenas x Juventus/Real Malas 2ª
18h   Palermo/Miranda Supermercado x Tênis de Ouro      3ªC

Rodada amanhã, dia 18, no Carlos Aldrovandi  

Horário Partida                   Divisão 
12h50 Mastiga Samba x Schalke Grillos/Paulistinha  3ª B
13h50 Olimpic/Sabor da Terra x União Zona Leste    3ª C
14h40 União Tribuna "B" x Sol-Sol   1º
15h30 ML Informática/Unifarma x Meninos de G5 1º
16h20 Schalke Grillos/Tam. Tintas x União Tribuna A 1º
17h10 Nova Aliança/XII Junho x Flamengo/Marquinhos 1º
18h DelRuim Futsal x Ajax Futsal           3ª A

Rodada amanhã, dia 18, no Ginásio Municipal de Esportes  

Horário  Partida      Divisão 
12h50 Clube 9 de Julho x EC Elite Tigres Azuis        3ª B
13h50 FutShow/Colégio Meta x Celtic/Central MF   3ª C
14h40 Barcemlona x Tancredo Neves                       3ª A
15h30 BVB/Pachelli/Uni Corte x Real Klorofila         3ª C
16h20 Zenit Futsal x Tapiratiba/Colégio Meta          3ª A
17h10 Colégio Conquista x Academia Focus          3ª A

Resultados da última rodada 
Tancredo Neves 3 x 5 Ajax Futsal – 3ª C
Tapiratiba/Colégio Meta  2 x 2 Colégio Conquista – 3ª C
Mastiga Samba 1 x 0 Elias Faustense/UP Store – 3ª C

9º Campeonato Aifa Master 50º - Aifa
Rodada domingo, dia 19

Horário  Partida   Campo 
8h50 Independente x Ferroviário  Belo Horizonte 
9h20   Independente/Elias Fausto x Luiz Gama        Elias Fausto 
10h40 XV Novembro x Moscou  XV de Novembro  

Resultados da última rodada 
Moscou 1 x 3  Ferroviário
Independente/Elias Fausto 1 x 5 XV de Novembro
Independente 3 x 0 Luiz Gama

Campeonato de Futebol de Minicampo Maior Seguros - Clube 9
Rodada domingo, dia 19 

Categoria Máster 
Horário  Partida      Campo
8h  A. E. Dirce/Race Pneus x Hot Dog Tio Lau 1
9h  Juninhos Camisetas x Jacitara   1
10h  Colégio Meta x Grupo Marquinhos              1
11h  Tecnosemillas x Lanchonete Chega Mais 1
11h  Casa das Embalagens x Vidraçaria Kyoto 2

Super Máster 
Horário  Partida      Campo
8h  Cartão de Todos x Hot Flowers          2 
9h  LG Vacker x Grupo GTA                      2
10h  Pai & Filhos x 2G Bebidas/Visão Imóveis      2

Veterano  
Horário   Partida        Campo
9h  Atento Segurança e Serviços x GPS Imóveis 3
10h  Luxafit Transportes x JR Celulares/Pinguim 3
11h  SS Silveirax Karcher Center Altex  3
 
Rodada quarta-feira, dia 22

Máster
Horário  Partida         Campo
19h15 Balilla x Madeireira Madelasca   3
20h15 Alves Hair/RZ Com x Big Strong/Freegelo 3

Destaque do Primave-
ra na Copa São Paulo 
de Futebol Junior 

deste ano, Jonas Gabriel, 
conhecido como Toró, foi 
emprestado ao São Paulo 
Futebol Clube. O atacante 
de apenas 17 anos vestirá 
outra camiseta tricolor pelos 
próximos dois anos. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o presidente Eli-
seu Marques informou que o 
jogador vai para o Tricolor 
da capital por empréstimo, 
sem envolver valores, o que 
só deve acontecer se o São 
Paulo optar pela compra, to-

tal ou parcial, durante ou ao 
término do empréstimo. “É 
mais uma forma de divulgar 
o nome do Primavera em todo 
território nacional”, diz. 

Toró tem contrato com o 
Primavera até 2019. Mas se-
gundo Eliseu, inde-
pendente da compra 
ou não do jogador 
por parte do São 
Paulo, ao término 
de sua passagem 
pelo tricolor do Mo-
rumbi, o Fantasma 
da Ituana já “mexe” os pauzi-
nhos para estender o contrato 
do atleta para até 2020. 

O atacante chamou a aten-
ção dos diretores do São Pau-
lo devido ao seu excelente 

desempenho na “Copinha” 
deste ano. O atleta balançou 
as redes seis vezes em quatro 
jogos disputados pelo Fantas-
ma. O Primavera foi elimina-
do da competição na terceira 
fase, quando foi derrotado 

pelo Ituano.
Mas apesar da 

eliminação antes do 
previsto, o campe-
onato deu visibi-
lidade ao elenco. 
Além de Toró, em 
fevereiro deste ano 

o Primavera anunciou o em-
préstimo do volante Roger e 
do meia Carlos Roberto ao 
Fluminense. O acordo com o 
clube carioca foi mesmo feito 
com o São Paulo. 

Segundona 
Enquanto negocia al-

guns jogadores da Copi-
nha,  o Primavera busca 
ainda formatar o elenco 
que disputará a Segunda 
Divisão do Campeonato 
Paulista. 

Segundo Marques ,  o 
g rupo  comandado  pe lo 
técnico Luis dos Reis ini-
ciou o trabalho com bola 
durante esta semana. “De-
vemos contratar ainda al-
guns jogadores”, revela o 
presidente primaverino. 

A es t re ia  do Fantas-
ma na Segunda Divisão 
acontece no dia 8 de abril 
(sábado), às 15 horas, fora 
de casa contra o Osasco. 

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) puniu o Prima-
vera com um mando de jogo e 
o time só fará sua estreia diante 
do torcedor apenas na quarta 
rodada da Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista.

A punição ocorreu devido re-
latos do árbitro na última partida 
do clube pela Série A3, no ano 
passado, que decretou a queda 

do time para a Segunda Divisão. 
Na súmula da partida, o ár-

bitro relatou que aos 57 minutos 
teve que paralisar o jogo devido 
aos sinalizadores acesos pela 
torcida do Primavera. 

Com isso, o Tribunal de 
Justiça Desportiva da Federa-
ção acatou a denúncia e puniu o 
Fantasma com a perda de uma 
mando de jogo. “A punição foi 

justa, pois a torcida infringiu 
a regra, porém quem acaba 
pagando é o clube”, lamenta 
o presidente do clube, Eliseu 
Marques. 

Sendo assim, a partida 
entre Primavera x Guarulhos, 
que seria realizada dia 15 de 
abril, no Gigante, deverá acon-
tecer em outro local. “Ainda 
não conseguimos o campo. 

Tínhamos visto o estádio do 
Ituano, mas a Federação não 
aprovou, pois tem que ter uma 
distância de 70 quilômetros de 
Indaiatuba. Estamos tentando 
Osasco, Piracicaba e Limeira”, 
informa Marques. 

O Tricolor de Indaiatuba só 
estreará diante de seu torcedor 
no dia 29 de abril, às 15 horas, 
quando enfrenta o Elosport. 

Fantasma da Ituana fará sua estreia em casa apenas na quarta rodada 
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Sérgio Reis e Chico 
Teixeira se apresentam 
no Ciaei 

cultura & lazer
CINEMA

A BELA E A FERA - Lançamento  -  Romance  -  Classificação 10 anos  

-  129 minutos

3D - DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (16)  a  Quarta (22):   19h00

Polo Shopping: Quinta (16)  a  Quarta (22):   16h00 / 21h40

CONVENCIONAL - DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (16),  Sexta (17),  Segunda (20),  Terça (21)  e  

Quarta (22):   16h15  /  20h30. Sábado (18)  e  Domingo (19):   13h30  /  

14h50  /  16h15  /  20h30

Polo Shopping: Quinta (16),  Sexta (17),  Segunda (20),  Terça (21)  e  

Quarta (22):   14h50  /  18h45. Sábado (18)  e  Domingo (19):   14h15  /  

17h05  /  18h45

CONVENCIONAL - LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (16)  a  Quarta (22):   17h40  /  21h50

Polo Shopping: Quinta (16)  a  Quarta (22):   20h00

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

JACKIE - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama -  Classificação 14 

anos  -  100 minutos

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Sábado (18):   13h50 / Terça (21):  19h45 (neste dia 

haverá debate após a exibição). *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

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

KONG: A ILHA DA CAVEIRA - 2ª semana -  Aventura  -  Classificação 

12 anos  -  118 minutos

3D - DUBLADO

Polo Shopping: Quinta (16)  a  Quarta (22):   16h30  /  22h00

CONVENCIONAL - DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (16)  a  Domingo (19),  Terça (21)  e  Quarta 

(22):   15h50. Segunda (20):   15h50  /  21h30

Polo Shopping: Quinta (16),  Sexta (17),  Segunda (20),  Terça (21)  e  Quarta 

(22):   19h25. Sábado (18)  e  Domingo (19):   13h50  /  19h25

CONVENCIONAL - LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (16)  a  Domingo (19)  e  na  Quarta (22):   21h30. 

Segunda (20)  e  Terça (21):   não será exibida esta versão

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

FOME DE PODER - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 10 anos  -  115 

minutos

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (16)  a  Segunda (20)  e  na Quarta (22):   18h45

Terça (21):   não haverá sessão deste filme

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

L O G A N - 3ª semana  -  Ação / Ficção  -  Classificação: 16 anos  -  132 

minutos

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (16)  a  Domingo (19),  Terça (21)  e  Quarta 

(22):   18h20. Segunda (20):   18h20  /  21h10

Polo Shopping: Quinta (16)  a  Quarta (22):   15h30  /  18h20  /  21h15

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (16)  a  Domingo (19),  Terça (21)  e  Quarta 

(22):   15h25  /  21h10. Segunda (20):   somente 15h25

Polo Shopping: Quinta (16),  Sexta (17),  Segunda (20),  Terça (21)  e  Quarta 

(22):   20h30. Sábado (18)  e  Domingo (19):   17h35  /  20h30

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

LEGO BATMAN: O FILME - 6ª semana  -  Animação -  Classificação 

livre  -  104 minutos

CONVENCIONAL - DUBLADO

Polo Shopping: Quinta (16),  Sexta (17),  Segunda (20),  Terça (21)  e  

Quarta (22):   18h00. Sábado (18)  e  Domingo (19):   15h00

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

A BAILARINA - 8ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  90 minutos

CONVENCIONAL - DUBLADO

Shopping Jaraguá: Domingo (19):   13h50. “SESSÃO FAMÍLIA”:  para 

este filme, no domingo, ingresso único R$ 5,00 por espectador

Cantores visitam Indaiatuba e realizam o show 'Raízes Sertanejas’ no próximo dia 26
DIVULGAÇÃO

TEATRO 

INFORME PUBLICITÁRIO 

‘A Bela e a Fera’ é atração deste domingo no Polo Shopping

O merecido descanso em Arraial do Cabo

No próximo dia 26, Sérgio Reis faz dobradinha com Chico Teixeira no palco do Ciaei 

A sala Acrísio de Ca-
margo, no Ciaei, será 
palco do show “Ra-

ízes Sertanejas’, que contará 
com apresentação de Chico 
Teixeira e participação espe-
cial de Sérgio Reis. O show 
acontece no próximo dia 26 
(domingo), a partir das 18 
horas. Os ingressos para a 
apresentação estão disponíveis 
no site aloingressos.com.br.

O valor do convite é de R$ 
20 (R$ 10 meia) e também 
podem ser adquiridos na loja 
Radical Vest Surf  Shop, no 
Polo Shopping Indaiatuba.

Quem comprar o convite 
pelo site ou no ponto fixo, deverá 
pagar uma taxa de conveniência, 
com possibilidade de parcela-
mento no cartão de crédito. 

Ingressos também poderão 
ser comprados no dia do even-
to, na bilheteria do Ciaei até 
às 11 horas. Neste caso, não 
será cobrada taxa, porém para 
o show serão disponibilizados 
750 convites. 

O show faz parte do projeto 
que conta com o apoio das 
empresas Astra, por meio da 
Lei de Incentivo Fiscal, do 
Programa de Ação Cultura 
(ProAC), e da Turbefil. 

A apresentação contará 
ainda com a presença da can-
tora e compositora paulistana 
Nô Stopa, que é filha do Zé 
Geraldo.

De acordo com Chico 
Teixeira, o público poderá 
apreciar canções autorais e 

releituras de grandes clássicos 
da música popular brasileira, 
entre elas “Eu apenas queria 
que você soubesse” (Gonza-
guinha), “Canção da Meia Noi-
te” (Kleiton e Kledir), “Fique 
com Deus no peito” (Chico 
Teixeira e Renato Teixeira), 
entre outras. “O repertório vem 
para homenagear algumas das 
minhas principais referências 
musicais, mas tenho certeza de 
que muitos vão se identificar 
também”, explica.

O público também poderá 
cantar as grandes canções, que 
contam com a participação 
especial de Sérgio Reis, como 

os clássicos como “Boiadeiro 
errante” (Liu e Léo), “Trem 
do Pantanal” (Geraldo Roca/
Paulo Simões), “Menino da 
Porteira” (Teddy Vieira). 

Projeto
Com a intenção de mostrar 

ao público grandes clássicos 
musicais, que são preferências 
em várias partes do Brasil, os 
shows do projeto circulam 
pelo estado de São Paulo, 
promovendo um intercâmbio 
inédito entre a nova e a consa-
grada geração do sertanejo, ao 
proporcionar o encontro entre 
o jovem e talentoso Chico 

Teixeira (filho do consagrado 
Renato Teixeira) com o con-
ceituado Sérgio Reis.

O projeto “Raízes Serta-
nejas” já passou por cidades 
como Tatuí, Taubaté, Laranjal 
Paulista, Bauru, Campinas 
e São Paulo com sucesso de 
público e crítica. É viabilizado 
pela Lei de Incentivo Fiscal 
ProAC, com a aprovação da 
Secretaria da Cultura do Es-
tado de São Paulo, produção 
assinada pela Tempero Cul-
tural, assessoria cultural da 
D’color Produções Culturais e 
patrocínio das empresas Astra 
e Tuberfil.

A cerca de 150 quilôme-
tros do Rio de Janeiro e 13 
quilômetros de Cabo Frio, o 
município conta com praias 
de águas cristalinas, dunas de 
areia branca, lagoas e vegeta-
ção de restinga preservada. Há 
também opções de passeios 
de barco. 

Entre as badaladas cidades 
da Região dos Lagos, como 
Búzios e Cabo frio; Arraial do 
Cabo conserva o clima pacato 
de cidade do interior, tornan-
do - se uma opção perfeita 
para quem quer descansar e 
curtir a badalação das cidades 
ao redor ao mesmo tempo. Fonte – Ministério do Turismo

O espetáculo a “Bela e a 
Fera” volta ao Polo Shopping 
Indaiatuba, no Polo Teatro. A 
peça adaptada pela Cia Arte & 
Manhas ocorrem no domingo, 
dia 19, em duas sessões: às 15 
e 17 horas, no longe em frente 
à Loja Morana. A atração é 
gratuita. 

Inspirada no tradicional 
conto francês de Jeanne-

-Marie Le Prince, a obra 
narra a história do príncipe 
Adam, que, após receber um 
feitiço, só terá sua beleza de 
volta quando alguém sentir 
um amor verdadeiro por ele. 
Transformado em uma fera, 
Adam retoma as esperanças 
ao conhecer a encantadora 
camponesa Bela, que pode 
mudar o destino do príncipe 

com sua inocência e sensi-
bilidade.

Entre os destaques da 
montagem estão os lindos 
figurinos, trilha sonora com-
posta especialmente para a 
peça e cenários lúdicos. O es-
petáculo mescla atores reais, 
bonecos e efeitos especiais 
nas cenas do castelo com o 
Bule, o Castiçal, a Xícara 

e o Relógio, atrapalhados 
amigos que ajudam Bela em 
sua aventura pelo local. A 
peça, retratada de maneira 
fiel ao conto original, conta 
com grande interação com o 
público, o que torna o espetá-
culo mais divertido e surpre-
endente, além de despertar o 
encantamento de públicos de 
diversas idades.
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social

A Miss São Paulo Láisa Luisa, promoveu um pique nique com 12 
Misses de várias cidades com direito a passeio de Limousine. As 
misses foram patrocinadas por vários comerciantes da nossa cidade 
e o encontro aconteceu no Parque Ecológico no último domingo

Mirian Schincariol, Elizabete Rodrigues, Bruna Collaço e Vanessa 
Lanzarin López, idealizadoras do Workshop Só para Gestantes, que 
foi apresentando com um belíssimo café da manhã no Espaço Zarin

Comemoração do Dia Internacional da Mulher na Sanare

A professora Angélica e os alunos do berçário do Colégio Meta se 
divertem a tarde com cantigas de roda

A Casa da Criança Jesus de Nazaré, a Associação Filantrópica São 
Francisco de Assis e a Organização Bolha de Sabão receberam este 
mês a doação de 815 kg de alimentos, resultado do Bazar de Achados 
e Perdidos promovido pelo Colégio Objetivo Indaiatuba, que contou 
com a participação efetiva das famílias dos alunos da escola.

Os alunos do Yázigi Indaiatuba 
participaram de uma oficina de 

games, com foco linguístico

6ª Mostra de Noivas de Indaiatuba

O lindo Victor comemorou seu primeiro aninho com uma linda 
e divertida festa, quando recebeu amigos e famíliares no 
Buffet Kinder Fest
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O papai Denis e a mamãe Virgínia comemorando, ao lado do lindo 
filho Lorenzo, seus 5 aninhos com uma festa super animada no 
Buffet Kinder Fest

A professora Cacau e os alunos da 1ª Etapa, do Colégio Meta, 
fazem atividade literária na biblioteca

Suzy, da Lis Rose, marcando presença na Hope Store com Janaina Ruman

Deise Oliveira entregando a caixinha da Volocc para Janaina 
Ruman, da Hope Store, onde você pode doar suas notas fiscais 

A 6ª Mostra de Noivas de Indaiatuba organizada pela cerimonia-
lista Ivanilde Reis, que aconteceu domingo dia 12 no Royal Palm 
Tower Indaiatuba foi um sucesso!
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Sônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.br

novidades
Vestidos de noivo Moda/Promoção

Papel de Parede

Hope Zodíaco Picanha de Carneiro

Almoço na Kostela do Japonês 
não existe nada melhor

Quando pensar em decoração, a Adelaide Deco-
ração 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!

A campanha dedicada às mulheres de todos 
os signos. Descubra qual é a lingerie que mais 
tem a ver com você e sua personalidade! Venha 
conferir em nossa loja as peças que são a sua cara!  
Av. Pres. Kennedy, 1.417 - F. 3825.8963 ou 
9.7133.1417 (whatsapp). Instagram: hope.sto-
reIndaiatuba. Facebook: hope store indaiatuba   

As opções da petiscaria árabe são variadas. 
Esta porção tem o saboroso corte brasileiro da 
picanha na versão carneiro, grelhado com cebola, 
cheiro verde e molho especial para acompanhar. 
Já provou? Corra para a Casa da Esfiha!

Na Flor de Lis Cabelo, Depilação & Esmalteria você encontra 
os serviços de manicure, pedicure, podologia, micropigmentação 
de sobrancelhas, cabelo, depilação, limpeza de pele, alongamento 
de cílios e design de sobrancelhas. Vá conhecer um espaço bonito 
e aconchegante. Aproveite para tomar um delicioso cappuccino! 

Agende o seu horário pelos telefones (19) 99921-7576 (What-
sApp) ou 3825-0623. Rua Alberto Santos Dumont, 1.209 - Cidade 
Nova 1 - entre as ruas Ademar de Barros e Tuiuti. Acesse a página 
da Flor de Lis: facebook.com/flordelisindaiatuba

Na Grenelle, além de pratos deliciosos, chopp super gelado e 
cervejas especiais, você também encontra sobremesas de dar água 
na boca. Venha conferir na Avenida Conceição, 250

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

Acaba de chegar na Vitorello muitas 
novidades em moda, blusinhas, vesti-
dinhos, vestidos longos e muito mais. 
Confira também as novidades em blusi-
nhas fitness e aproveite a promoção de 
bermudas e calças estampadas fitness 
com 20% off no débito e dinheiro. Essa 
não dá para perder!

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

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

Uma vida repleta de amor, felicidades 
e bençãos é o que A Nova Loja deseja 
para vocês Kelly e Max. A A Nova Loja 
agradece a preferência.

Você já co-
nhece a Paula 
Amorim Fashion 
Club? Lá você 
encontra as últi-
mas tendên-
cias em fit-
ness e ainda 
desfrutar de 
um belo sa-
lão de be-
leza com 
incríveis 
novida-
des para 
a  s u a 
beleza! 

Esta semana 
você encontra 
na  Fat to  a 
Mano cal-
ça social a 
part ir  de 
R$ 89,90 
e camisas 
xadrez M/L 
por apenas 
R$ 89,90. Vale 
a pena dar uma 
espiadinha na 
loja e conferir 
também as últi-
mas novidades 
da nova coleção. 
Demais!

Nelson, Jessica e Ivan

Os amigos Roberto, Fabiana, Marco Aurélio e Karine

Débora, Silvania e Lais da Metal Coat

Paulo Farias e Josué da Adejo
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social & gastronomia

fotos@maisexpressao.com.br

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

Marcos Altoe e Marcos Medeiros, no Empório Grenelle, localizado 
na na Avenida Conceição, 250. Telefone: 2516-1289

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

Wanderson, Robson, Sandra, Eliandra, Luiz. Andressa e Maitê, na Fit Burgers, que fica na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195

Vinicius, Raquel e Lucas no Empório Grenelle, situado na Avenida 
Conceição, 250. Contate-nos: 2516-1289

Rafael almoçando no Empório Grenelle, localizado na Avenida 
Conceição, 250. Telefone: 2516-1289

Mariana e Daniel, na Pizzaria Babbo Giovanni, situada na Avenida 
Presidente Vargas, 1.540 - Telefone: 3834-1008

Haydee e Wilson, na Pizzaria Babbo Giovanni, localizada na 
Avenida Presidente Vargas, 1.540 - F: 3834-1008

Gracielli, Mirene, Natalia, a aniversáriante Camila e Karin, no restaurante Casa da Moqueca, que fica 
na Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Telefone: 3885-0866

Geraldo e Kelryn, no restaurante Casa da Moqueca, que fica na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Daniel e Marcelo, no Restaurante Açafrão, que fica na Rua Quinze 
de Novembro, 492. Tel: 3816-8347

Antonio Carlos da Ótica Life, no Restaurante Açafrão, que fica na 
Rua Quinze de Novembro, 492. Telefone: 3816-8347
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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/

Equipe Sub-11,  da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
durante amistoso em Monte Mor

Equipe Sub-13, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em 
recente amistoso em Monte Mor

Equipe Sub-7, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
durante amistoso em Monte Mor

Equipe da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em recente 
amistoso em Monte Mor

Melanie aprovada em Psicologia 
na Puccamp, Furg e na 
Universidade de Coimbra

Vinícius aprovado em Agronomia 
na UFV e Engenharia Ambiental 
na Unicamp

Cassandra e Maísa Britto, clientes da Império Tour, no Señor 
Tango em Buenos Aires

Maria Isabel Moíno, Julia Murbach e Emanuelle Silva soltando a 
imaginação na oficina Little Maker no Colégio Objetivo

Giovanna Pereira e João Oliveira na oficina Little Maker do Objetivo

As doutoras Glaís Ferrari e Tânia Higaki, a convidada especial 
Elise Vieira e Dra. Lilian Yamamoto celebrando o Dia Internacional 
da Mulher no Belle Santé

Grupo em excursão para Thermas dos Laranjais com a RBC Turismo

A doutora Mara comemorou seus 60 anos juntamente 
com seus familiares e amigos, com uma recepção super 
animada no Cintra Restaurante

Bruno e Tom, da Casa de Carnes Filé na Brasa, sempre atendendo 
bem seus clientes

Aniversário da Dra. Mara Regina Bueno Kinoshita

Fábio, representante do Carvão Indaiá, visitando um de seus 
clientes, a Casa de Carnes Guia



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 738

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 352751 - JD PAULISTA - 3 
DORM. (1 SUÍTE) / SALA / COPA / COZ. 
/ WC / AS / QUINTAL / 1 GAR. R$ 1.200,00

REF. SITE 89609 -  CENTRO - SALÃO 70 
M² / WC – R$ 800,00 + IPTU

REF. SITE 137591 - 1 DORMT/ COZINHA/ 
WC / ÁREA DE SERVIÇO/1 GARAGEM 
DESCOBERTA R$ 600,00 + IPTU.

REF. SITE 413771 - ED.ROMA - AU.65M² - 2 
DORM. / SALA 2 AMB. / SACADA / COZ.AMER.
PLANEJ. / WC / AS / GAR. R$ 310.000,00

REF. SITE 482591 - EXCELENTE TERRE-
NO (CHÁCARA) PLANO, JÁ C/ TODA IN-
FRAESTRUTURA E ASFALTO – R$ 375.000,00

REF. SITE 545621 - JD.M.DO SOL - 2 
DORM.(SUÍTE) / SALA / COZ. / WC / AS 
/ GAR.2 VAGAS R$ 260.000,00

 REF. SITE 752081 - JD. DOS COLIBRIS 
-2  DORMT / 1 SALA/ WC / 2 GARAGEM 
- R$310.000,00

REF. SITE 900581 - JARDINS DO 
IMPÉRIO  - TERRENO DE 258 M² 
R$190.000,00

REF. SITE 265271 - JD.DOS COLIBRIS - 3D. 
(SUÍTE) / SALA / COZ. / WC / AS / EDICULA / 
CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 320.000,00

REF. SITE 365591 - JARDIM DO SOL – 2 
DORMT / SALA / COZ / WC / AS / QUIN-
TAL/ 1 GAR R$ 900,00 + IPTU

 REF. SITE 37121 - JD. TROPICAL - 3 
DORM, SALA, COZ, WC, AS, GAR.1 VAGA. 
R$ 900,00 + COND + IPTU

 REF. SITE 87899 - JD ALICE - 2 DORM 
/SALA/ COZ PLANEJADA/ WC/ AS/ 
GARAGEM/ R$ 500,00 + 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 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITÓRIOS

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

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO 
PELA CAIXA ECÔNOMICA DO TERRENO E DA 

CONSTRUÇÃO - CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

APARTAMENTOS

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

TERRENOS
    

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

TE.17 – PQ. LAGUNA – R$50 MIL mais parcelas – 170m² 
TE.42 – ESTRADA DO MIRIM – R$3.905.000,00 – 71.000m²

CHÁCARAS E SÍTIOS

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

Chacara em elias fausto com 
luz e agua  1.000 m². Preço 
praticado r$ 150.000,00  preço 
de oferta: R$120.000,00
Apartamento no Edificio Bego-
nias 62 m², 02 dormitorios e 01 
vaga de garagem documentado 
pra financiamento.ou parcela-
mento direto com proprietario. 
Imperdível! Permuta-se uma 
ótima casa em ½ lote, no Jd. 
do Valle, por uma no Cecap. 
Base: R$320.000, 00 se for de 
maior valor, posso voltar até 
30mil reais. 
Imperdível!! Morada do Sol - 
casa de 04 cômodos em lote in-
teiro + uma casa simples nos fun-
dos por apenas: R$240.000,00
M. Sol – rua 57 - 01 dormitó-
rios sala, cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem. Toda em 
estrutura para sobrado. Opor-
tunidade única! Valor: apenas: 
R$215.000,00 ac. Financ, ou 
terreno no negócio. Ou ainda, 
entrada + parcelamento direto 
com proprietário.
Oportunidade! Para investimen-
to: 02 residências edificadas 
em ½ lote de 130m², de frente 
para a rua silvio candelo em 
pleno centro comercial. Valor: 
R$ 260.000,00. Aceita lote no 
negócio.
M.sol – rua 58 - 02 dormitórios 
sala, cozinha, wc social, lavande-
ria, garagem. Oportunidade úni-
ca!! Valor: apenas: R$220.000,00 
ac. Financ, ou terreno na metade 
do valor.

Área rural - 20.000m² / 40.000m² 
próx. a monte mor: boa topografia; 
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,  pomar, área 
de cultura, bosque, água de mina, 01 
tanques com peixes abastecido com 
água por gravidade,  diversas árvores 
frutíferas, playground ,a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + parcelamento. 

ALUGA-SE INDAIAUBA

Jd. Morada do Sol (ant-10) (pav.
inf.) 02dorm, sala, coz, wc, gara-
gem R$800,00 garantia: fiador
Jd. Morada do Sol (ant-10) (pav.
sup.) 02dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem R$750,00 garantia: 
fiador
Jd. Morada do Sol (ant-27) (fun-
dos) 01dorm, sala, coz, wc, s/ gar. 
R$500,00 garantia: fiador/calção 
locatícia
Jd. Morada do Sol  (ant-34) 
01dorm, sala, coz, wc R$500,00 
garantia: fiador/calção locatícia
Jd. Morada do Sol (ant-58). (fun-
dos) 01 dorm., coz., sala, wc, lav, 
entrada para carro R$ 750,00  
garantia: fiador/calção locatícia
Jd. Morada do Sol (ant-70). 1D., 
coz, wc, lav, entrada para carro R$ 
500,00 garantia: fiador/calção 
locatícia

Jd. Morada do Sol (ant-76). (pav.
sup.) 01 dorm., coz., sala, wc, 
lav, entrada para carro R$ 650,00 
+ iptu  garantia: fiador/calção 
locatícia.
Jd. Morada do Sol (ant-86). 02 
dorm., coz., sala, wc, lav, garagem 
R$ 950,00   garantia: fiador
Jd. Morada do Sol (ant-87) (frente) 
01dorm, sala, coz, wc, lav, gara-
gem R$ 650,00   garantia: fiador/
calção locatícia
Vila Brizolla (frente)  01dorm, sala, 
coz, wc, lav R$ 700,00  entrada 
para carro garantia: fiador/cal-
ção locatícia

ALUGA-SE CASA SALTO

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

SALÃO COMERCIAL

Jardim Morada do Sol :  rua 
70 (próximo a loja sonho meu) 
R$600,00 garantia: fiador/calção 
locatícia
Jd. Morada do Sol: rua 70 (pró-
ximo a loja sonho meu) R$600,00 
garantia: fiador/calção locatícia

| Mais Expressão

CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$200 MIL – AT: 5.130m² - so-
mente em dinheiro
CH.718 – FOGUETEIRO – R$190 MIL – 1000m²

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
  
JD. C. ALDROVANDI –  R$500,00 – 2Ds, sala, coz, WC, 
s/ garagem
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
JD.MORADA DO SOL – R$580,00 – dorm, coz, WC
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$600,00 – 2Ds, sala, coz, 
WC
JD.MARINA – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, sem 
garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD.ALICE – R$660,00 – dorm, coz, wc
JD.RENATA – R$690,00 – dorm, sala, coz, wc
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC.garagem
JD.NELLY – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem 
garagem
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2Ds, sala, coz, wc, entr. 
de carro.
PQ.INDAIA – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem 
garagem
VL.FURLAN – R$900,00 – 2Ds, sala, coz, wc, lav., sem gar.
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 – 2Ds, sala, coz, WC, gar.
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1000,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm, sala, coz, WC, 
entrada para carro
JD.COLONIAL – R$1150,00 por 6meses e depois 
R$1350,00 – (SOBRADO) – em cima:3 dorms, 2wc . em 
baixo:sala, coz, WC, as, garagem p/2 carros, portão ele-
trônico.
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.M. DO SOL – R$1200,00 – 2Ds, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1200,00 – 3dorms, sala, coz, 
copa, 3wc, as, quintal, garagem. (SOBRADO)
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 2dorms, sala, copa, coz, , 
wc, quartinho nos fundos, garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 2dorms(1st), sala, coz ame-
ricana, as, WC, garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem. 
Fundos:dorm, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$1500,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 
entrada de carro, quintal, quartinho nos fundos
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  
jantar, coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are 
acoberta, garagem para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 
3dorms(1st), sala, coz americana, WC, as, entrada de carro

APARTAMENTOS

JD.M. DO SOL – R$530,00 – 1D, sala, coz, wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700 – 2Ds, sala, coz, WC, 1 vaga de gar.
JD.ELDORADO – R$730,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de garagem (incluso cond. e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 
vaga de garagem
JD.ALICE – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 1 vaga 
de garagem coberta
VL.FURLAN – R$830,00 – 2Ds, sala, coz, ec, gar. (SEM COND.)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga 
de garagem (SEM COND.)
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem.
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem
ITAICI – R$1100,00 – 3dorms, sala, coz, WC c/Box, 1 vaga 
de garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 1 
vaga de garagem
JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de garagem (incluso condomínio)

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

SALÃO

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

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC 
privativo, 1 vaga de garagem, no edifico : elevador, escadas, 
serviço de limpeza, portaria virtual, monitoramento 24h, WC 
para cadeirantes.
CENTRO – R$1000,00+COND. – 46m², recepção externa, 
ampla sala de espera, ar-condicionado, WC privativo
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para área de 
saúde c/wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar condicio-
nado, lixo branco.
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga 
de garagem

TERRENOS

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

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL – 658m²
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LOCAÇÃO

VENDA

TERRENOS

CASA NA VILA SUÍÇA COM 03 DORMS C/ 
ARMÁRIOS (01 SUÍTE), CHURR. E PISCINA 
- R$ 3.000,00 ISENTO DE IPTU (CA08884)

CASA NO JARDIM CARLIFORNIA COM 03 
DORMITÓRIOS (01 SUÍTE) - R$ 1.700,00 
(CA09116)

PARA MORAR BEM - CHÁC. NO COND.VALE 
DAS LARANJEIRAS C/ MÓVEIS PLANEJADOS, 
PISCINA C/ CACHOEIRA, 2 TERRAÇOS, VA-
RANDA, CHURR., VESTIÁRIO, SAUNA, POMAR, 
ALARME E GAR. C/ PORTÃO ELETRÔNICO. A/T 
3.000 M² E A/C 420 M² R$ 1.125.000,00 - (CH00539)

R$ 210.000,00 
TERRENO NO CONDOMÍNIO 

ALTO DE ITAICI, COM ÓTIMO 
PREÇO. A/T 320 M². (TE01324).

R$ 110.000,00 
TERRENO NO CONDOMÍNIO
JARDINS DO IMPÉRIO COM 

A/T 175 m². (TE01381).

R$ 260.000,00 
COND. PORTAL DOS IPÊS C/TOPO-
GRAFIA PLANA E ÓTIMA ÁREA DE 

LAZER.  A/T 300 M² (TE01349).

R$ 230.000,00 
COND. TERRA MAGNA C/ EXCELEN-

TE TOPOGRAFIA, PRONTO PARA 
CONTRUIR. A/T 360 M². (TE01283).

R$ 720.000,00 
TERRENO NO CONDOMÍNIO 

HELVETIA PARK II COM ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO. A/T 653 M². (TE01255).

APARTAMENTO NO ED. GRAND VILLE COM 
03 DORMITÓRIOS E MÓVEIS PLANEJADOS 
– R$ 1.300,00 + COND. + IPTU (AP00882)

ÓTIMO PREÇO - CASA NO JD. PAULISTA II C/ 
3 DORMS, SENDO 1 SUITE, WC SOCIAL, SALA, 
COZ., LAV. E GARAGEM PARA 02 CARROS 
COM PORTÃO ELETRÔNICO. A/C 105,00 M² E 
A/T 150,00 M² R$ 270.000,00 - (CA09027)

SALÃO NA CIDADE NOVA I COM 130 
M² A/C E 150 M° A/T - R$ 3.800,00 + 
IPTU (SL00599)

LINDO IMÓVEL - CASA NO JD. MORADA 
DO SOL C/ ÁREA GOURMET E CHURR., 
FORNO DE PIZZA, FOGÃO A LENHA E GAR. 
P/ 4 CARROS E PORTÃO ELETR. ALARME 
E CÂMERAS DE SEGURANÇA. A/T 250 M² 
E A/C 200 M². R$ 498.000,00 - (CA09057)

SALÃO NO JARDIM ESPLANA DE 174M² 
DE A/C E 300M² DE A/T - R$ 4.500,00 + IPTU 
(SL00570)

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - APTO NO EDIFÍCIO 
PORTAL DAS FLORES - C/ 3 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZ. PLANEJADA, SACADA, WC SO-
CIAL, LAV. E GAR. R$ 270.000,00 - (AP01036)

APARTAMENTO NO EDIFÍCIO ROCCAPO-
RENA COM 01 DORMITÓRIO – R$ 1.050,00 
+ COND. + IPTU (AP00781)

OPORTUNIDADE - CASA NO JD. BELA VISTA C/ 
3 DORMS, SENDO 1 SUITE C/CLOSET, SALA DE 
TV, SALA DE JANTAR, LAVABO, COZ., DESPEN-
SA, AS, EDICULA, CHURR. E GAR.  P/ 2 CARROS 
C/ PORTÃO ELETR. E INTERFONE. - A/T 250 M² E 
A/C 140 M². R$ 490.000,00 - (CA07405)

CASA NO JD. SÃO FRANCISCO COM 
03 DORMITÓRIOS (01  SUITE)  -  R$ 
1.450,00+IPTU (CA07530)

APARTAMENTO COM 02 DORMITÓRIOS - 
R$ 550,00 + IPTU (AP01130)

ALTO PADRÃO - CASA NO CONDOMÍNIO 
PARK - PROJETO DIFERENCIADO COM FA-
CHADA MODERNA E EXCLUSIVA, PAISAGIS-
MO, CHURRASQUEIRA, SUITE COM/ CHUVEI-
RO DUPLO, SALA COM PÉ DIREITO ALTO,  - A/C 
107 M² - A/T 150 M². R$ 470.000,00 - (CA08773).

SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - COM  
230 M² DE A/C  - R$ 6.000,00  + IPTU 
(SL00952)

OPORTUNIDADE - APARTAMENTO NO 
EDIFÍCIO MAROC COM 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 01 SUÍTE. 02 VAGAS NA GARAGEM. 
 R$ 450.00,00 - (AP01519)

CASA NO JARDIM NELY COM 03 DORMITÓ-
RIOS (01 SUÍTE) E EDÍCULA - R$ 1.500,00 + 
IPTU (CA07165)

ÓTIMO SOBRADO - JARDIM ALICE COM 
CLOSET E HIDROMASSAGEM, BANHEIRO 
COM CHUVEIRO E CUBA DUPLA. SACADA. 
ESPAÇO GOURMET COM CHURRASQUEIRA 
E GARAGEM PARA 05 CARROS. A/T 250 M²  
A/C 219 M². R$ 595.000,00 - (CA09110)

OPORTUNIDADE - CASA NO JD. MONTREAL 
RESIDENCE C/ 3 DORMS, 1 SUÍTE, SALA, 
COZ. PLANEJADA, DESPENSA REVERSÍVEL, 
CHURR. C/ NICHO, AQUEC. SOLAR, ILUMI-
NAÇÃO EM LED. R$ 460.000,00 - (CA09108)

ESPAÇO E CONFORTO - CHÁCARA NO 
COND. REC. DAS FLORES C/  PISCINA, CAM-
PO DE FUTEBOL, SAUNA, SALA DE DESCAN-
SO, CHURR. E EDICULA C/ SUITE. A/T 5.000 
M² E A/C 700 M² R$ 2.000.000,00 - (CH00538)
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Casa  té r rea  em 
Cond. Terra Mag-
na - 3 dorm. Sendo 
1 suíte  com closet 
com arm., lavabo, 
sala 2 ambientes, 
pé direito alto, WC 
social, mezanino, 
e s c r i t ó r i o ,  c o z . 
com planejados, 4 
vagas R$ 650.000 
aceito terreno em 
condomínio como 
p a r t e  d e  p a g a -
mento .  Lu iz  c re-
ci 166776 F. (19) 
9.9177-7051
Casas  -  2 dorms 
–  F inanc iamento 
pela caixa econô-
m ica  do  t e r reno 
e  da  cons t rução 
– consulte-nos F. 
(19)  98136-7331 
ou (19)3885-4500 
- CRECI 74.092
C O N D O M Í N I O 
MONTREAL RESI-
DENCE Casa térrea 
nova 3 Dorm c/ste, 
sala, cozinha, pé 
direito alto, com ar-
mários embutidos, 
churrasqueira, R$ 
475.000,00 Aceita 
Fin. Tr Edison (11) 
98457-7872 CRECI 

Excelente casa tér-
rea no Pq. São Lou-
renço a 50m do Pq. 
das Frutas, 3 Dorms. 
(1 suíte), 1 WC so-
cial, coz. c/ armários, 
lavanderia coberta e 
fechada, quintal com 
churrasqueira, 2 gara-
gens cobertas, portão 
eletrônico. Bairro dife-
renciado, bem arbori-
zado e fácil acesso ao 
Centro e a Rod. SP 
75. Documentação 
ok. Tratar (19) 3875-
0423 ou 99346-7999 
com proprietário.
Imperdível!! per-
muta-se uma óti-
ma casa em ½ lote, 
no jd.do valle, por 
uma na cecap. base: 
R$320.000,00 se for 
de maior valor, posso 
voltar até 30mil reais. 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
Jardim Montreal 
Residence - casa 
3 dorm. suite, WC, 
sala, coz. planej., 
lav. 2 vagas R$ 495 
mil creci 90879 F. 
9.8406-6590
Jardim Montreal 
Residence casa 3 
dorm. suíte, WC, sala, 
coz. Planej. ,lav. 2 va-
gas R$ 495 mil creci 
90879 F. (19) 9.8406-
6590

JARDIM REGINA 
- Vendo casa c/ 3 
dorm (1 suíte), coz, 
sala 2 amb., área de 
serviço, WC Social, 
garagem p/ 2 carros, 
excelente localiza-
ção. AT. 250m² AC. 
160m² - Tratar (19) 
99444-9415 c/pro-
prietário. 
Jd.  Europa  com 
dorm e WC AT: 250 
AC: 50 R$290 mil 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
M. Sol - rua-57, 1 
dormitórios sala, co-
zinha –wc social- la-
vanderia, garagem. 
toda em em estru-
tura para sobrado. 
oportunidade úni-
ca!! valor: Apenas: 
R$215.000,00 Ac. 
financ, ou terreno no 
negócio. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
Vendo Casa Cond. 
Santa Clara - AT 
502 M² / AC 340 M² 
C/ piscina, 04 Su-
ítes/ 1 Master R$ 
1.900.000,00 F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Vendo Casa Jd. Re-
gina R$ 490 mil - 
AT 250M² AC 136M² 
3 dorms/ 1 suíte F. 
(19) 97404-0445 c/ 
Márcia

VENDO CASA NA 
VILA MARIA HE-
LENA com 2 dor-
ms. (1 suite), sala, 
cozinha, WC Social 
e área de serviço. 
Garagem p/ 2 car-
ros com portão ele-
trônico. Casa nova, 
ótimo investimento!! 
R$325.000,00 Mobi-
liada R$360.000,00 
F.: (19) 3394-6182 / 
99450-2461.
Vendo Casa tér-
rea em Cond. Ter-
ra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suíte  com 
closet com arm.. , 
lavabo, sala 2 am-
bientes , PE direito 
alto , WC social , 
mezanino , escritó-
rio, coz. Com pla-
nejados, 4 vagas 
R$ 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 Ma-
ria Helena por casa 
menor (2 dormitó-
rios). Terreno 370m² 
com duas casas 
(186m² e 43m²) indi-
viduais com quintal. 
R$450.000,00 Tratar 
com proprietário F.: 
99237-6716
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VENDO CASA TÉR-
REA NO CONDOMÍ-
NIO VISTA VERDE 
PREÇO DE OCA-
SIÃO com 3 dor-
ms. (1 suite), sala 2 
ambientes, cozinha 
americana (cooktop, 
forno a gás e coifa) 
lavander ia,  chur-
rasqueira, quintal, 
TODA PLANEJADA. 
Garagem 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
A l u g o  a p t o  n o 
Cond.Spazio Ilumi-
nari  sendo 2 dorm,  
c o z .  a m e r i c a n a , 
sala 2 ambientes 
R$ 950,00 ( inclu-
so Cond. + Iptu Tr. 
Regina Kuga creci 
167606 – F. (19) 
99177.7051

Alugo apto Umuara-
ma  - 2 dorm.  sendo 
1 com armário , sala, 
cozinha, e 1 vaga de 
garagem  coberta R$ 
950,00 (Incluso con-
domínio e IPTU) – 
Regina creci 167606 
F. 9.9177.7051 what-
sapp
Alugo um quarto 
com banheiro no 
centro da cidade, ir 
ver no local na parte 
da manhã, Rua Pe-
dro Gonçalves, 1249 
fundos
Sobrado na Cidade 
nova, piso superior 
com 3 dorm, 1 suite 
com banheira , WC, 
piso inferior  sala, cozi-
nha com armários, la-
vanderia  área goumet 
no fundo,  com 1 dor-
mitorio  e 1 wc Com 2 
vagas portão eletrô-
nico . R$2.400,00 + 
Iptu. Tr. Regina Kuga 
creci 167606 –F. (19) 
9.177.7051

 
Vendo Apto. Due - 
03 dorm./1 suíte  96 
m² R$ 630 mil F. 
(19) 97404-0445 c/ 
Márcia

Oportunidade! apar-
tamento de 2 dormi-
tórios 1 vaga de gara-
gem 60m² de constru-
ção. R$35.000,00 de 
entrada + R$2.000,00 
por mês direto com o 
proprietário. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
Vendo Apto Imagi-
ne - 3 Dorms./ 1 Su-
íte- 2Vagas.  De R$ 
713.169,00 Por R$ 
570.000,00. Aceita 
veículo como parte e 
pagamento e financia-
mento. F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia
Vendo Apto. em Salto 
Cond. Fechado c/ 2D, 
unidade térrea c/ 2 áre-
as privativas e 1 vaga 
de gar.R$175.000 F. 
(19) 99444-9415 c/ 
proprietário. Aceita fi-
nanciamento. 
Vendo/alugo Offi-
ce Premium - Sala 
Coml. 40 m²  280 mil/ 
R$ 1.300,00 F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
 

Vendo/alugo Offi-
ce Premium - Sala 
Coml. 40 m²  280 mil/ 
R$ 1.300,00 F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia

Aluga-se apto Con-
domínio Vi l lage 
Azaleia - 3 quartos, 
sala, coz, wc, salão 
de festas, playground, 
quadra, quiosque no 
direto com proprietá-
rio. R$ 950,00 mais 
iptu e condomínio F.  
9.9885-0454 com Ju-
liana ou 9.9315-5273 
com Rafael
Cond. Gran Ville  – 
apto  3 dorm. com su-
íte   ,1vaga cond com 
área de lazer completa 
– R$ 1.200,00 + Cond 
e IPTU creci 167606  
F. 19 99177.7051 

 
Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud ,a 12 km do centro, 
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
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Chácara no Olho 
D’água - 1000m², 
terreno plano, cerca-
do, água encanada, 
esgoto, pés de fruta  
- R$120 MIL  (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio em Toledo, 
próximo a Bragança 
Paulista.13.000m², 
casa semi-acabada 
c/ 3 dormitórios, 2 
wcs – toda avaranda-
da, gramada, pasto, 
pomar, boa topogra-
fia, água de mina, 2 
tanques com peixes 
sendo um comparti-
lhado e outro exclu-
sivo, diversas aves, 
e árvores frutíferas, 
a 8 km do centro, 
de frente para o as-
falto, R$270.000,00 
aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda 
entrada + parcela-
mento. F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-
3294.
 

Cond. Terra Magna  
terreno de 360m com 
boa topografia  R$ 
225.000 F. 9.9177-
7051
Jd. Bela Vista com 
300m² R$155 mil 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Oportunidade – Ter-
reno - 150m². R$ 
90.000,00 à vista ou 
R$ 30 mil de entrada 
+ parcelas. F. (19) 
97404-0445 c/ Már-
cia

Terreno no Helve-
tia Park com 490m² 
R$350 mi l  -  (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Vendo/alugo Terre-
no coml Jd. Regi-
na - 615 m²  R$ 925 
mil / R$ 2.000,00 F. 
(19) 97404-0445 c/ 
Márcia

 
Vende-se loja de 
produtos e serviços 
de informática e ce-
lular no centro de 
Salto. Fabiano (19) 
99976-6822/ (11) 
99590-5529
 

Bicicletas novas e bi-
cicletas duplas. Rua Al-
berto Santos Dumont, 
73 (próximo ao cemité-
rio). F: (19) 2516-5110 
c/ Fernando
Cabeçote com vál-
vulas Iveco 3510 ano 
1997. R$3000,00. 
Motor arranque Ive-
co 3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Colchão de Casal, 
excelente estado 
“Novíssimo” D45. F: 
(19)9 83787713 ou 
19 991329090 - AN-
TONIO
Fritadeira Actifry 
A rno  Semi -nova 
pouco uso R$300,00 
Fones: 3017-5541 / 
99259-1877 (claro)

Geladeira Duplex 
Brastemp Frostfree 
em perfeito estado 
F.: 99324-7676
Manequins femini-
na a unidade R$80 
perna, feminina a 
R$60 e masculino 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)
Multiprocessador 
Philco Master-Pró 
9em 1  na  ca ixa 
R$200,00 F.: 3017-
5541 / 99259-1877 
(Claro)
Tapete para sala, 
quadro de flores para 
sala, TV 14” precisa 
de conserto, mesa de 
centro de vidro, ven-
do ou troco urgente 
por falta de espaço 
Rua: Argentina, 365 
- Vl. Castelo Branco 
F. 9.9767-8484
T r a n s f o r m a d o r 
110/220 ou 220/110. 
75000 vts. R$450,00. F: 
(19) 3835-3350 Paulo
T r o c o  v á r i a s 
b i c i c le tas  novas 
por carro valor + 
30.000,00  F: (19) 
3835-3350 Paulo
TV LED 32” SAM-
SUNG em bom es-
tado, com conversor 
digital. Oferta paga-
mento a vista. Con-
tato F: 98143-4184
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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 qua-
dro de flores e 1 aba-
jur. Preço de oportu-
nidade. 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)
 

Dell Rey 90 - com-
pleto, direção, tra-
va, vidros elétricos 
e  desembaçador 
t rasei ro.  R$4000 
aceito propostas. Tr. 
993347959 Roberto
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
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CUIDADORA ofe-
reço me para cuidar 
de idosos, crianças, 
pessoas com neces-
sidades especiais 
etc. Atendimento re-
sidencial e hospitalar. 
Cursando Tec. Enfer-
magem. Possuo ex-
periência e referen-
cias. Evelyn 9.8951-
0353 / 9.9980-2723
Lingerie Pague so o 
que vender, lucros de 
30 a 40%, voce mon-
ta a propria sacola.19 
99275- 9625 whats 
ou 19 2146-1446. 
Ofereço me como 
cuidadora de idosos, 
pessoas com neces-
sidades especiais 
etc. Residencial e 
hospitalar. Cursan-
do enfermagem F. 
9.9980-2723
Ofereço-me como 
empreiteiro de obras 
do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318-
3573  (Evandro)
Ofereço-me como 
marido de aluguel 
- Odair F.: 99776-
6841/99130-7264.
Ofereço-me como 
massagista – Maria 
Cícera F: 2516-0217
Ofereço-me  para 
conserto de maquina 
de costura industrial 
e doméstica F: (19) 
99212-1731.
Ofereço-me para 
cuidar de crianças. 
Formada em peda-
gogia. Contato. 3834-
8345 / 99411-7179.
Ofereço-me para fa-
zer faxina e passar 
roupa. Fone: 99595-
9448 – Sueli

Ofereço-me para ma-
nutenção em máquina 
de costura industrial: 
Galoneira, Caseadei-
ra, Reta, Overloque, 
2 Ag, Travete. F.: 
99212-1731
Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. 
Bom conhecimento 
Capital e Interior – 
Fixo ou Freelancer F 
(19) 99793-4700.
Ofereço-me para 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi-
dráulica, elétrica, piso, 
pintura, telhado, etc...  
F: (19) 99830-0614 
/ Whats 98996-4867
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro 
ou chacareiro. Tenho 
39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço tra-
balhos de jardinagem 
(corte de grama) tam-
bém. Tenho maqui-
na, não tenho vícios . 
Tratar com Denis (11) 
952237579.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuida-
dora de idoso, diurno 
ou noturno, em hos-
pitais e residência. 
F : 9.9479-0454 ou 
2516-7008

Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo re-
ferencia. Tratar c/ Leni 
F: 3894-4778.
Ofereço-me p/ trab. 
como freelancer em 
auxiliar de cozinha, bal-
conista de padaria ou 
sorveteria. Renata Apa-
recida. F.: 3935-7618
Ofereço-me para tra-
balho como Aux. de 
Enfermagem, babá 
ou cuidadora c/ Co-
ren. Disponibilidade de 
horário. F: (19) 3894-
1610 / 98985-8142

Ofereço-me  como 
marido de aluguel. 
Faço consertos gerais 
em residências (hidráu-
lica, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko
Ofereço-me  como 
Motorista. Categorias 
A/D. Exp. com cargas 
de pequenos e gran-
des portes. Tel.: 3936-
4053/ 99804-7578
PROMOÇÃO Pé + Mão 
gratis sobrancelha. Se-
lamento de Cabelo a 
partir de R$40,00 (ganha 
corte) atendo também a 
domicilio. F.: 3935-0499. 
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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. Disponibilidade 
de horário.
MACHEIRO - Experiência na função 
comprovada em Carteira. Para traba-
lhar em empresa do Ramo de Fundição.
Residir em Indaiatuba.
MOLDADOR - Experiência na função 
comprovada em Carteira. Para traba-
lhar em empresa do Ramo de Fundição.
Residir em Indaiatuba.
MOTORISTA – Possuir CNH C. Co-
nhecimentos em São Paulo. Residir 
em Indaiatuba. Experiência na função 
comprovada em Carteira.
OPERADOR DE CALDEIRA – Possuir 
experiência em caldeira a gás ou a 
lenha. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Ensino fundamental. Disponibilidade 
de horário.
PASSADOR (A) - Para trabalhar em 
lavanderia Industrial. Residir em Indaia-
tuba. Possuir experiência em produção 
ou serviços gerais. Disponibilidade 
de horário.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo e experiência na função com-
provada em carteira. Realizará prepara-
ção da superfície (lixar, polir, desengra-
xar, decapar, olear), preparação da tinta 
para aplicação com pistola e posterior 
limpeza e conservação dos materiais 
utilizados. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO – Possuir experiência em 
controle de acesso, ronda e monitora-
mento. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador de 
moldes e preparador de máquinas in-
jetora. Ensino médio completo. Residir 
em Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, 
Elias Fausto ou Monte Mor. Disponibili-
dade para trabalhar em turnos.
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-eletrônica 
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 – Possuir 
Técnico em Plásticos. Experiência em 
controle de arquivos de parâmetros 
de processos. Try-out, construção e 
troca de moldes. Conhecimentos em 
Ferramentas da qualidade (FMEA e 
PPAP). Residir em Indaiatuba, Campi-
nas, 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. Conheci-
mento em avaliação de amostra  e 
ter vivência em HPLC. Residir em 
Indaiatuba, Salto ou Campinas.
ANALISTA FINANCEIRO (7907): 
Ensino Superior (Administração e/ou 
afins). Vivência em auditoria adminis-
trativa. Ter disponibilidade p/ viagens 
e residir na região de Indaiatuba 
ou Salto. 
ANALISTA QUALIDADE (7938): 
Ambos os sexos. Ensino médio com-
pleto. Conhecimento em metrologia e  
medição tridimensional tridimensional 
DEA software PC DMIS). Vivência em 
inspeção e documentação da área 
da Qualidade. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 
RH (7933): Ensino médio completo 
ou superior em áreas administrativas. 
Vivência com rotinas administrativas 
generalista, como rotinas de RH, co-
mercial, faturamento, contas a pagar 
e a receber e aduaneira. Residir em 
Indaiatuba. Possuir condução própria. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7914): 
Ambos os sexos. Ensino médio com-
pleto. Vivência em contas a pagar e 
receber , emissão de NF eletrônica 
e boletos. Conhecimento em Excel. 
Residir em Indaiatuba. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7944): 
Ensino médio completo. Vivência no 
setor administrativo. Conhecimento 
em pacote office. Residir em  Elias 
Fausto.  
AUXILIAR DE LIMPEZA (7939): 
Ensino Fundamental completo. Vi-
vência na área de limpeza, conser-
vação e manutenção 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 pró-
pria. 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.
ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO 
(7945): Cursando tec. em eletrônica. 
Conhecimentos em office e informáti-
ca. Residir em Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO (7934): Ensino 
médio completo, cursos de ferramen-
taria. Vivência em  bancada como 
manutenção de moldes e compo-
nentes.(PLASTICO)  Desenvolver 
ferramentas, efetua construção de 
dispositivos para máquina de injeção 
e sopro, preenchimento de relatório 
referente a ferramenta. Residir em 
Indaiatuba.
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTI-
CAS (7940): Superior Completo ou 
cursando logística ou área afins.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

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

ESTAMOS CONTRATANDO:

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

ESTAMOS CADASTRANDO:

Porteiro - Masculino. Desejável experiência 
em Portaria e Ronda. Possuir CNH A/B 

| Mais Expressão

(carro e moto), desejável ter condução 
própria. Ter disponibilidade de horários 
para escala 12X36 e conhecimento de 
informática.
Auxiliar de Limpeza – Desejável experiên-
cia em limpeza. Disponibilidade de horários. 
Zelador - Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços de portaria, 
entrega de correspondências, medição de 
gás e água, limpeza, jardinagem, piscina 
e pequenos reparos na área hidráulica 
e elétrica. 
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