
Venda de ovos de chocolate deve ser positiva

Festa do Chopp da Acenbi acontece no próximo dia 8

Reajuste salarial é vetado para 
prefeito, vice, secretários e vereadores
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Abertura da Copa EFX 
de motocross acontece 

em Indaiatuba

Guarda Civil prende 
indivíduos e drogas 
no Parque Indaiá

Rainha Faici abre 
inscrição na 
próxima segunda 

Lotérica e agência 
bancária são alvos 
de criminosos 

Primavera vai 
mandar jogo em Rio 
Claro na 2ª rodada

Etapa do BMX 
acontece na pista 
local de bicicross 

Greve dos 
professores estaduais 
deve continuar 

TRÁFICO CONCURSO 

AÇÃO 

PAULISTA PÁSCOA ADRENALINA 

PARALISAÇÃOTRADIÇÃO 

Na tarde da última segun-
da-feira, dia 27, uma denúncia 
anônima informou que na Rua 
Francisco Batista Arvani, no 
Parque Residencial Indaiá, 
ocorrida grande movimenta-
ção relacionada ao tráfico de 
drogas.

A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial de 
Indaiatuba (Faici) abrirá as 
inscrições para o Concurso 
Rainha Faici 2017 na próxima 
segunda-feira, dia 3. 

Uma unidade da lotérica 
e caixas eletrônicos de uma 
agência bancárias, ambas lo-
calizadas no Centro, foram 
alvo de criminosos durante a 
semana. Apesar das buscas, até 
o momento, ninguém foi preso 
pelas autoridades policiais. 

O Primavera já definiu o local 
onde mandará seu jogo contra o 
Guarulhos, o qual está impedido 
de ser realizado em Indaiatuba. A 
partida, marcada para às 15 horas 
no dia 15 de abril (sábado), será 
no estádio Augusto Schimidt, na 
cidade de Rio Claro.

A pista de bicicross Luiz 
Claudio Katayama, localiza-
da no parque Ecológico, será 
“palco” da etapa de abertura 
da Copa Brasil de BMX 2017. 
As disputas ocorrem amanhã e 
domingo, dia 1º e 2, com en-
trada gratuita para o público.

Alguns professores das 
escolas estaduais de Indaia-
tuba estão em greve desde 
terça-feira, dia 28, conforme 
decisão tomada na assembleia 
realizada no último dia 15. Na 
ocasião, os servidores reivin-
dicavam reajuste salarias. 

Aumento de 5,35% segue para os funcionários públicos da Prefeitura e Câmara. Pág. 03A 

A Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Indaiatuba (Acenbi) e o Departamento de Beisebol e Softbol da associação realizam no dia 8 de abril, a 
27ª Festa do Chopp ‘A Original’, que acontece das 18h às 24 horas, no Pavilhão da Viber. Pág. 12A

As vendas na Páscoa deste ano devem ter crescimento real de 2% em relação ao ano passado. É o que garante a Associação Paulista 
de Supermercados (Apas), baseando o aumento diante da desaceleração da inflação que ocorreu no fim do ano passo. Pág. 05A
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Editorial

Artigos

Foco da Semana

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

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
(19)9.9648-1883 -  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.) 

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

Pensar posivito é o primeiro passo

Mais justo, menos desigual

Defeito de Mulher 

APOSENTADORIA POR IDADE DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS

O período ainda é de crise, mas acreditar em 
boas vendas nesta Páscoa é o primeiro passo para 
que os supermercaodos locais, principalmente os 
mais antigos na cidade, não ganha uma estatística 
negativa.  

Segundo a Associação Paulista de Supermerca-
dos (Apas), a previsão deste ano é que as vendas 
superem o ano passado em até 2%.  

Não se sabe se este aumento é real, mas tal ati-
tude dos comerciantes, em pensar positivo, mostra 
que estão dispostos a fazer algo diferente e quem 
ganha com isso não  são apenas os comerciantes, 
mas principalmente seus consumidores. 

Aliás, quem não gosta de entrar num comércio, 
ser atendido com bom humor, com respeito, e ter 
a sua frente produtos de qualidade e com bom 
preço?

Que a motivação dos comerciantes torne-se 
algo  algo natural do dia a dia e que, junto a isso, 
outros serviços possam também evoluir.

*Luiz Gonzaga Bertelli é presidente do Conselho de Administração do CIEE, do Conselho Diretor do CIEE Nacional e da Academia 
Paulista de História (APH).

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

1 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

1 SAB 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

2 DOM.   NÃO OPERA

3 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

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

3 SEG. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

3 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

3 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

3 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

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

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

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

4 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

4 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

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

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

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

5 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

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

5 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

5 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

6 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

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

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

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

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

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

7 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

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

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

7 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

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

7 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

RADARES DIAS - 01 A 07/04

A beleza do Parque Ecológico em Indaiatuba é o ambiente perfeito para o descanso de todas as espécies 

Giuliano Miranda - RIC/PMI

Ouvimos muitas críticas sobre as mulheres, principalmente feitas por alguns homens que talvez não tenha as 
virtudes que elas tem, pois atualmente muitas delas veem ocupando os lugares que eram tabus até algum tempo 
atrás. Quando Deus fez a mulher, já estava nas horas extras de seu sexto dia de trabalho. Um anjo apareceu e per-
guntou: - Senhor, por que gastas tanto tempo com esta criatura?  E ponderou: - Senhor, é muito trabalho para um 
só dia, espere até amanhã para terminá-la. E o senhor retrucou: Não. Estou muito perto de terminar e esta criação 
é a favorita de Meu próprio coração. Ela se cura sozinha, quando está doente; e pode trabalhar 18 horas por dia. 
O anjo tocou a mulher. - Porém a fizeste tão suave Senhor!  E Deus disse: - É suave, porém, a fiz também forte. 
Não tens ideia do que pode aguentar ou conseguir.  - Será capaz de pensar? - perguntou o anjo.  Deus respondeu: 
- Não somente será capaz de pensar, mas também de raciocinar e negociar, mesmo que pareça ser desligada ela 
prestará atenção em tudo o que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra 
da mulher... - Senhor, parece que este modelo tem um vazamento... Eu Te disse que estavas colocando muitas 
coisas nela. - Isso não é nenhum vazamento... . É uma lágrima - corrigiu o Senhor. - Para que serve a lágrima?’ 
- perguntou o anjo. E Deus disse: - As lágrimas são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, 
suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. - A mulher tem forças que maravilham os 
homens. - Enfrentam a injustiça.  - Não aceitam ‘não’ como resposta, quando elas acreditam que haja uma solução 
melhor.  - Privam-se, para que sua família possa ter algo. Se você precisa examinar sua vida para descobrir o que 

te impede de conquistar e realizar seus sonhos mais dourados, ser mais feliz do que já é, 
venha para o treinamento Signa1 nos dias 07-08 e  09-04-2017. Faça sua inscrição no site 
www.signatreinamentos.com.br e ou 019-38757898/ 98814.3824/99646.4443 - Trevisan José.

O Brasil vive uma situação preocupante no tocante ao trabalho infantil. Dados recentes mostram que 3,5 milhões de 
crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, são explorados no mundo do trabalho. Com o desemprego galopante dos 
últimos meses, a crise impulsionou ainda mais o trabalho ilegal de crianças e jovens, que foram jogadas no mercado para 
complementação da renda familiar. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 120 milhões crianças e jovens 
trabalham em todo o mundo; desses, 5 milhões estão em condições análogas de escravidão. Grande parte dos jovens que 
entra no mercado de trabalho, sem condições adequadas, costuma largar os estudos.

A experiência do CIEE, organização não-governamental com 53 anos de atuação na inclusão de jovens, demostra que a 
aprendizagem, além de beneficiar o aprendiz , possibilita que sua família vivencie um presente melhor. Em especial aquelas 
que estão em situação de vulnerabilidade social. Com a aprendizagem, os jovens de 14 a 24 anos estão protegidos dos 
trabalhos insalubres e das vastas cargas horárias. Tem acompanhamento de colaboradores experientes e possuem aulas 
teóricas para complementar a formação profissional. Desde o início da adesão do CIEE à causa da aprendizagem, mais 
de 350 mil jovens já foram capacitados pelo programa Aprendiz Legal, uma parceria do CIEE com a Fundação Roberto 
Marinho. Atualmente, 74 mil seguem na formação profissional em empresas, entidades e órgãos públicos. Em países 
desenvolvidos, como a Alemanha, a aprendizagem é um processo praticamente obrigatório para a formação e experiên-
cia prática dos jovens, sem, no entanto, necessitar de uma lei. No Brasil, ainda é preciso um trabalho de conscientização 
maior, realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Lei da Aprendizagem (n.° 10.097/2000), e por 
entidades preocupadas com a erradicação do trabalho infanto-juvenil. Algumas dessas entidades, como o Instituto Ethos e 
a Fundação Roberto Marinho, promoveram a criação de uma rede de empresas para a aprendizagem, com o objetivo de 
promover alianças visando a diminuição da exploração do trabalho de crianças e jovens. Em evento no CIEE, representan-
tes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Unicef, do Ministério do Trabalho e Emprego, da ONG Childhood, 
do Instituto Ethos, e da Fundação Roberto Marinho, junto às empresas, discutiram formas de contribuir para a inclusão do 
jovens no mercado de trabalho, em busca de um país mais justo e menos desigual.

A aposentadoria por idade é concedida para os trabalhadores urbanos que completado 180 contribuições 
(15 anos completos de contribuição ao INSS), completar 65 anos homem e 60 anos mulher.

Quanto aos trabalhadores rurais, aqueles que exercem sua atividade em regime de economia familiar, 
incluídos os produtores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais, poderão aposentar por idade com 60 
anos homem e 55 anos mulher, independentemente de ter contribuído, mas desde que provado o período 
de trabalho como rural por 180 meses.

Se o trabalhador rural contar com tempo de serviço urbano, pode-se somar com o tempo de trabalho rural 
para requerer aposentadoria por idade, porém somente quando completar 65 anos homem e 60 anos mulher.

Vale ressaltar que tanto para o trabalhador urbano como para o rural, mesmo perdendo a qualidade de 
segurado (ter deixado de contribuir ou trabalhar na lide rural por mais de 12 meses), se completado o período 
de contribuição ou de trabalho rural e a idade, pode fazer o pedido de aposentadoria por idade junto ao INSS.

Essas regras, valem para quem se filiou ao Regime Geral de Previdência Social após 1991. Para os 
empregados que se filiaram antes de 1991, existe uma regra de transição com relação a carência, ou seja, 
tempo de contribuição ou de efetivo labor rural.

Esta regra de transição, considera possível a aposentadoria por idade do urbano se 65 anos homem e 60 
anos mulher, ter contribuído ao INSS na proporção do ano em que completou todos os requisitos, por exem-
plo, se em 2001 completou 65 anos homem ou 60 anos mulher, deve ter como contribuição 120 meses. Já 
para quem completou 65 anos homem e 60 anos mulher em 2009, deve ter como contribuição 168 meses.
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Vereadores voltam atrás e vetam 
reajuste dos próprios salários

DIVULGAÇÃO

Reposição salarial foi mantida apenas para funcionários públicos da Câmara e Prefeitura  

Após cobrança da população, vereadores entregaram ao prefeito Nilson Gaspar o pedido de veto do projeto  que previa o reajuste

Servidores públicos têm direito a bolsa de 
estudo na unidade local da Anhanguera

Depois de aprovarem 
por unanimidade e 
numa votação em 

Regime de Urgência, os 
vereadores voltaram atrás 
e solici taram o veto do 
Projeto de Lei  que dis-
põe sobre a Revisão Geral 
Anual (RGA) dos subsídios 
do prefeito, vice-prefeito, 
secretários e vereadores. A 
decisão foi anunciada du-
rante coletiva de imprensa 
na manhã de ontem, dia 30. 

Outros  dois  proje tos 
semelhantes, que preve-
em a reposição salarial de 
5,35%, para funcionários 
da Câmara e Prefeitura, 
serão sancionados  pelo 
prefe i to  Ni lson  Gaspar 
(PMDB).

Numa Sessão de Câmara 
conturbada e mesmo com 
muita pressão antes mesmo 
do projeto ser votado, os 
vereadores foram a favor do 
reajuste em seus salários, 
o que causou indignação 
do público presente na 6ª 
Sessão Ordinária da Câma-
ra na última segunda-feira, 
dia 27. 

Um empresário da cida-
de, revoltado com a deci-
são, chegou a cobrar pesso-
almente alguns vereadores. 

A  ind ignação  se  es -
tendeu durante a semana, 
principalmente nas redes 
sociais e até mesmo uma 
campanha na internet pe-
dia que o prefeito Nilson 
Gaspar vetasse o projeto, o 

que foi acatado na manhã 
de ontem.

Durante o anúncio do 
veto, o presidente da Câ-
mara, Hélio Alves Ribeiro 
(PSB), salientou que foi 
uma decisão em comum 
acordo entre os 12 verea-
dores. “Nos reunimos on-
tem (quarta-feira, dia 29) 
e decidimos pelo veto do 

Projeto, pois entendemos 
que não é o momento mais 
adequado”,  disse .  “Nós 
estamos fazendo esforços 
para segurar as despesas, 
estamos com queda na ar-
recadação e não seria pru-
dente aprovar o reajuste 
neste momento de contin-
genciamento”, acrescentou 
Gaspar.

Além do vereadores ad-
mitirem o erro, ao aprova-
rem o PL, e reconhecerem 
que o momento era inade-
quado, outro fator pesou 
para que todos fossem a 
favor do veto: a pressão dos 
moradores.  

“É claro que o apelo 
popular teve grande in-
fluência, não fugimos de 

nossas responsabilidades 
e tivemos o bom senso de 
analisar os questionamen-

tos. Acredito que não temos 
que ter receio, se houve um 
equívoco não há problema 
alguma voltar atrás e con-
sertar”, salientou o Líder 
de Governo na Câmara, o 
vereador Luiz Alberto Pe-
reira, Cebolinha (PMDB).    

Pressão 
Durante a semana de 

muita pressão, os verea-
dores da Oposição talvez 
tenham sido os mais cobra-
dos. Em entrevista ao Mais 
Expressão, o vereador Ale-
xandre Carlos Peres (SD) 
reconheceu que seu voto e 
dos demais vereadores de 
oposição, Ricardo França 
(PRP) e Arthur Spíndola 
(PV) era contra a aprovação 
do projeto. “Tivemos uma 
reunião na hora do almoço, 
na segunda, e decidimos 
que seríamos contra. Mas 
antes de ir para a Sessão, 
em conversa com outros 
vereadores, percebi que se 
votássemos contra, o clima 
ficaria horrível para nós e 
poderíamos por em risco 
até mesmo o nosso trabalho. 
Então acabamos cedendo 
para preservar o ambiente”, 
diz. Segundo Peres, votar a 
favor do PL foi um grande 
erro, mas servirá de “lição” 
para os próximos. 

Projeto que proíbe soltura de fogos 
de artifício no Município é aprovado

Foi aprovado, também 
na Sessão Ordinár ia  de 
segunda-feira, dia 27, e em 
Regime de Urgência, o Pro-
jeto de Lei nº 003/2017, do 
vereador Arthur Machado 
Spíndola (PV), que prevê 
a proibição da soltura de 
fogos de artifício em In-
daiatuba, tanto em locais 
fechados quanto abertos.

Outras quatro emendas 
também, apresentadas pelo 
vereador Edvaldo Bertipa-
glia (PSB), foram aprovados 
no PL.  

O projeto é semelhante 
ao PL aprovado na vizinha 
Campinas e sancionado no 
começo de janeiro deste 
ano. Lá, quem soltar fogos, 
pode receber multa no valor 
de R$ 620,12. 

A ideia com a lei em 
vigor é preservar tanto a 
saúde das pessoas quanto 
dos animais.  “A princi-
pal preocupação é com os 

idosos, principalmente os 
que sofrem de problemas 
cardíacos, e têm suas vi-
das  colocadas  em r isco 
por conta dos fogos”, diz. 
“Mas tal atividade também 
é prejudicial as crianças, 
enfermos,  trabalhadores 
e também para quem está 
soltando fogos.”

Spindola lembra ainda 
que os animais também são 
outras “vítimas” dessa ati-
vidade. “Os cães, por exem-
plo, ficam desesperados. 
Eles fogem de casa e mui-
tos acabam atropelados. É 
inadmissível, que em pleno 
século 21, ainda é permitido 
este tipo de ação.”

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

DESCONTO

Funcionários municipais 
e seus dependentes terão di-
reito a bolsas de estudo, de 
até 30% na Pós- Graduação 

e até 75% na Graduação, 
nos cursos da Faculdade 
Anhanguera de Indaiatuba. 

Nos cursos presenciais 

de Pós-Graduação (MBA 
em Planejamento Tributário 
e Auditoria em Saúde) estão 
sendo ofertadas bolsas de 
até 30%. Já na Graduação 
as bolsas podem chegar 
até  75% na modalidade 
presencial distribuídas nos 
cursos de Enfermagem, Fi-
sioterapia, Administração, 
Ciências Contábeis RH, 
Engenharia Civil, Elétrica, 
Mecânica e de Produção.

As inscrições devem ser fei-
tas na Secretaria da Faculdade, 
em Indaiatuba, mediante apre-

sentação de holerite do servidor 
público e documentos que com-
provem o grau de parentesco, 
no caso de dependentes.

Serviço
A Faculdade Anhanguera 

de Indaiatuba fica na Rua Cláu-
dio Dal Canton, 89 - Cidade 
Nova 2. 

Informações pelos telefo-
nes 3885-6718/3885-6726 ou 
(19) 98836370 (whatsApp) ou 
pelos sites www.vestibulares.
br e www.portarlpos.com.br/
anhanguera 
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Frutos de Indaiá preza pela 
qualidade e bom gosto 

ARQUIVO JME

DIVULGAÇÃO

Festa de premiação será realizado em outubro, no salão social do Clube 9 Julho 

INFORME PUBLICITÁRIO 

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

Colégio Objetivo oferece aulas de 
Canto Coral para pais e alunos

Considerado o principal 
evento de premiação 
de Indaiatuba, o Frutos 

de Indaiá 2017 será realizado 
no dia 7 de outubro, no salão 
social do Clube 9 de Julho. O 
evento promete superar todas 
as expectativas dos premiados 
e convidados, que saíram satis-
feitos na última edição.

Segundo o presidente do 
Grupo Mais Expressão, o em-
presário Admilson Redecopa, a 
organização do Frutos de Indaiá 
2017 já está em andamento e a 
prioridade é manter a qualidade 
dos serviços prestados. 

No evento estarão presente 
alguns parceiros que estão 
desde o primeiro ano, como é 
o caso da empresa de Vallet 
– Open Parking e o serviço de 
saúde e emergência oferecido 
pela ambulância da Sanare 
Saúde. “Iremos manter tudo 
com excelência, como na edi-
ção do ano passado, devido a 
sua eficiência e aprovação dos 
participantes. Quanto aos novos 
parceiros, estão vindo para apri-
morar ainda mais a qualidade 
do evento”,  salienta Redecopa.

Os empresários eleitos em 
pesquisa, realizada com a po-
pulação e leitores do jornal, 
receberão das mãos de Redeco-
pa e do diretor do Grupo Mais 
Expressão, Alan de Santi, o 

troféu que simboliza o reco-
nhecimento de seus trabalhos 
prestados à população no ano 
passado. 

“A diferença do Frutos 
de Indaiá é muito grande se 
comparada a outros ‘prêmios’ 
existentes na cidade e até mes-
mo na região. Uma delas está na 
participação apenas dos eleitos 
em primeiro lugar, o que acaba 
por limitar a quantidade de em-
presas, pois se o primeiro lugar 
não aderir ao pacote publicitá-
rio, o concorrente que ganhou 
em segundo lugar não pode 
participar, ficando o segmento 
vago e sem nenhum represen-

tante”, explica Redecopa.
Para a escolha das empresas 

premiadas, a equipe do Frutos 
de Indaiá realizou uma pesquisa 
e ouviu aproximadamente 4 mil 
pessoas. A ação também ocor-
reu nas edições do jornal Mais 
Expressão, onde os leitores 
preenchiam um questionário in-
dicando as melhores empresas 
da cidade em cada segmento.

As empresas que receberam 
o troféu Frutos de Indaiá tive-
ram seus trabalhos reconheci-
dos pelos indaiatubanos que 
votaram na pesquisa de satis-
fação, realizada entre outubro 
e novembro do ano passado.

Segundo Redecopa, o re-
sultado da pesquisa é fiel ao 
que a população votou. “Só 
ganha o troféu a empresa que 
se destacou em primeiro lugar. 
Caso essa empresa não queira 
participar do pacote de mídia, o 
segmento pelo qual foi indicado 
será anulado, ou seja, nenhuma 
outra empresa do mesmo ramo 
irá receber a premiação”, reve-
la. “Isso dá credibilidade a in-
dicação e ao evento”, enfatiza.

Participação 
Entre as empresas parti-

cipantes deste ano, a empre-
sa Indalux estará no Frutos 
pela segunda fez consecuti-
va. “A organização estava 
excelente e qualidade dos 
serviços prestados também 
foi satisfatório”, revela a 
proprietária Andrea Pinink. 

Estreante no Frutos de 
Indaiá 2017, o empresário 
e Diretor da Luzion, Luiz 
Queiroz, diz ter recebido a 
notícia com surpresa. “Não 
esperávamos este reconhe-
cimento, embora seja de 
nossa prática trabalhar pela 
satisfação plena de nossos 
clientes. O sentimento de 
ser reconhecido pelo traba-
lho traz uma motivação para 
sempre buscar inovações 
que t ragam valorização 
pelo esforço em manter um 
negócio com qualidade e 
satisfação dos clientes”, 
reconhece. 

O Colégio Objetivo Indaia-
tuba preocupada em melhorar o 
desempenho dos alunos dentro 
da sala de aula, realiza aulas e 
Canto Coral com os alunos do 
Ensino Fundamental e Médio e 
também para os pais dos alunos. 
A professora responsável por 
essas aulas é a maestrina, cantora 
e arranjadora, Sônia Di Morais.

Nessa atividade a proposta 
vai além de aprender a cantar, 
de acordo com a professora. 
“Nessas aulas, desenvolvemos a 
prática da música através da voz, 
com a finalidade de conhecer e 
experimentar os parâmetros so-
noros que compõem a música. Os 
alunos desenvolvem a concentra-
ção, a memória, o raciocínio, a 
expressão e a criatividade. Além 
disso, nas aulas de canto coral, 
a capacidade de apreciação mu-
sical e o repertório musical são 
ampliados”, explica.

Reconhecida por muitos pes-
quisadores pelos benefícios que 
proporciona às crianças desde 
os primeiros anos escolares, a 
música estimula o desenvolvi-
mento da mente e do raciocí-
nio, promove o equilíbrio e o 
bem-estar, facilitando também a 
concentração. “Não sei o que 

seria a minha vida sem música, 
porque tudo o que eu faço, faço 
ouvindo música, até estudar! 
Então decidi entrar no coral. Eu 
adoro cantar!”, afirma a aluna da 
1ª série do Ensino Médio diurno, 
Paola Villaron Pires.

Nas aulas de coral os alunos 
ainda desenvolvem atitudes de 
comprometimento, responsabi-
lidade, organização, respeito ao 
próximo e trabalho em equipe. 
Sônia explica que a possibilidade 
da participação dos pais agrega 
ainda mais valor à atividade. “O 
nosso objetivo é criar um vínculo 
afetivo artístico e a convivência 
de distintas gerações, o que faz 
com que o universo de um par-
ticipe do outro, encontrem-se e 
se relacionem entre si, através 
da música”, ressalta a maestrina.

Outro diferencial oferecido 
pelo Colégio Objetivo Indaiatuba 
são as aulas de master class, vol-
tadas para o trabalho vocal indi-
vidual. “Embora a aula também 
seja em grupo, os alunos fazem 
práticas vocais individuais, nas 
quais têm a oportunidade de 
ouvir um ou outro e desenvol-
vem um repertório específico 
para cada tipo de voz”, conclui 
a professora.

Pais e alunos do 
Colégio Objetivo 
Indaiatuba parti-
cipam da aula de 
Canto Coral

A Indalux, da empresária Andrea Pinink, recebe o Frutos pela segunda vez 
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Páscoa deve ser positiva para 
os supermercados da cidade 

DIVULGAÇÃO

Segundo associação da categoria, vendas devem ter crescimento de até 2% em 2017

As vendas na Páscoa 
deste ano devem 
ter crescimento real 

de 2% em relação ao ano 
passado. É o que garante 
a Associação Paulista de 
Supermercados (Apas), ba-
seando o aumento diante da 
desaceleração da inflação 
que ocorreu no fim do ano 
passo. A Páscoa é a segunda 
data mais esperada pelo setor 
depois do Natal.

Com o aumento dos ovos, 
a procura por caixas de bom-
bons e chocolates em barra 
deve aumentar. “Isso favore-
ce a venda de chocolates em 
geral, porém prejudica a de 
ovos”, diz o gerente de Eco-
nomia e Pesquisa das Apas, 
Rodrigo Mariano.

A situação só não é melhor 
por conta do atual cenário 
econômico, com desempre-
go ainda elevado e redução 
na renda das famílias. “Em 
2015 e 2016, por exemplo, o 

desempenho das vendas não 
foi dos melhores”, lembra 
Mariano.

De acordo com o Apas, 
os preços dos chocolates, 
em geral, estão reajustados 
entre 6% e 8%. “Isso se dá 
por diversos fatores, entre 

eles, o preço do açúcar, que 
subiu em 2016; o alto custo 
de mão de obra; e o preço da 
energia elétrica e combustí-
veis, fatores que impactam 
diretamente nos custos de 
produção dos chocolates e 
ovos de chocolate”, revela o 

gerente.
Outro destaque é a Co-

lomba Pascal, considerado 
também um dos itens prefe-
ridos do consumidor nesta 
época do ano. “A indústria de 
alimentos vem aumentando 
o mix de produtos ofertados 

Diante de preços mais altos, consumidores optam por ‘fabricar’ seus próprios ovos
Apesar do otimismo dos 

supermercados com as ven-
das, os consumidores dizem 
não estar disposto a pagar 
pelos ovos de chocolates 
nas prateleiras dos super-
mercados. 

A solução é apostar mais 
mesmo nas soluções casei-
ras. “Este ano, diferente de 
outros, vou comprar ovos 
caseiros. São mais em conta. 
Não tem aqueles brinquedos 
que toda criança espera, mas 

o importante é não passar a 
data sem presentear meus fi-
lhos”, salienta a diarista Leila 
Batista, de 38 anos.

Esta é a solução também 
encontrada pela manicure 
Giovana Massucato, de 37 

anos, que faz pelo menos 5 
anos que não compra ovos 
de chocolate. “Já faz alguns 
anos que eu mesma faço em 
casa. Dessa forma economi-
zo e consigo presentear não 
somente meus filhos, mas 

também meus sobrinhos”, 
conta.

Surpresa 
Mas há quem, apesar dos 

altos preços, prefira comprar 
os ovos de chocolates “pen-

durados” nos supermerca-
dos. “O encanto do ovo de 
chocolate na Páscoa, para as 
crianças, é o brinquedo que 
vem junto”, revela a profes-
sora Maria Cristina Arruda, 
de 34 anos. 

e o consumidor tem experi-
mentado cada vez mais estes 
itens”, conta Mariano.

Supermercados
Assim como previsto pelo 

Apas, os supermercados de 
Indaiatuba também esperam 

um aumento nas vendas nesta 
Páscoa, porém o atual cenário 
econômico ainda preocupa. 

Para o coordenador de 
Inteligência de Mercado da 
Rede Pague Menos, Diego 
Cicconato, a Páscoa 2017 
deve ser desafiadora, porém 
a empresa prevê aumento nas 
vendas. “Estamos otimistas, 
principalmente por que te-
mos novos produtos que com 
certeza irão satisfazer alguns 
clientes que, nos últimos 
anos, não compraram itens 
de Páscoa”, diz. “Temos a 
perspectiva que a Páscoa 
2017 será desafiadora, prin-
cipalmente pela mudança 
nos hábitos de compras dos 
clientes para esta data nos 
últimos 5 anos”, acrescenta 
Cicconato.

O gerente do Cato Su-
permercados, Francisco Iran 
Carneiro Silva, revela que 
neste ano o supermercado 
investiu 50% a menos nas 
compras de Ovos de Páscoa. 
“Esperamos atingir a mesma 
porcentagem de vendas do 
ano passado”, conta. Ainda 
segundo Silva, neste ano 
houve um aumento de 12% 
nos preços dos ovos de 
chocolate.

Colégio Montreal promove 1ª Oficina Astromaker com as Batalhas de Sumô 

Ovos de chocolate já estão disponíveis nos supermercados da cidade e alguns aguardam um aumento significativo nas vendas

Objetivo da atividade era promover a Robótica para os alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 1

DENISE KATAHIRA

DIVULGAÇÃO

INFORME PUBLICITÁRIO

O Colégio Montreal reali-
zou a 1ª Oficina Astromaker 
com as Batalhas de Sumô. O 
evento acontece no dia 25 de 
março e tinha como objetivo 
promover a Robótica para os 
alunos do 4º e 5º anos do En-
sino Fundamental 1, desen-
volver o trabalho em equipe 
e reforçar os conceitos de 
centro de massa, engrenagem, 
estruturas e experimentação. 
A atividade também foi im-
portante para verificar melhor 
as habilidades motora e lógica 
dos alunos. 

A dinâmica dividiu os alu-
nos em equipes que deveriam 
construir um robô, controlado 
por tablets, para uma batalha 
de Sumô. “O evento foi muito 
bom, pois os alunos puderam 
expor suas habilidades técni-

cas, aplicaram conhecimentos 
aprendidos durante as aulas 
de robótica, tiveram que criar 
diferenciais e estratégias 
para resolver problemas, es-
tudando como deveria ser o 
robô para atender o que era 
proposto e para ter o desem-
penho esperado no desafio. 
Foi extremamente divertido 
para os alunos que puderam 
nomear as equipes, além de 
fazer um grito de guerra!”, 
conta o professor de Robóti-
ca, Leandro Mathias. 

Para o professor de Edu-
cação Física, Flávio Cardoso, 
todos ganharam muito em 
algumas horas de atividade. 
“Houve um interesse notório 
dos alunos pela proposta da 
oficina. Todos se dedicaram 
ao máximo dentro do seu 

papel na equipe e aprenderam 
na prática como trabalhar em 
equipe, como dividir funções 
e como competir de forma 
civilizada. Além disso, pude 
perceber que os alunos apren-
deram como agir em momen-
tos de dificuldade, tendo que 
modificar seu projeto inicial 
para obter êxito na atividade. 
Sem dúvida, o ponto mais 
alto foi ver os olhos deles bri-
lhando ao ver seu projeto em 
ação!”, comenta o professor 
Flávio.

A batalha de Sumô de 
Robô é uma modalidade ain-
da pouco conhecida, mas o 
Brasil possui diversas equipes 
universitárias que disputam 
torneios internacionais, co-
locando à prova a tecnologia 
aplicada em suas máquinas.
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Rádio Jornal Indaiatuba estreia nova 
programação na próxima segunda
Grade terá como destaque programadas de entretenimento e jornalismo, além de conteúdo na internet e redes sociais 

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

RÁDIO JORNAL INDAIATUBA

A Rádio Jornal Indaia-
tuba anunciou du-
rante a semana sua 

nova grade de programação, 
com 24 horas de conteúdo 
no AM 1470 MHz e na in-
ternet, que entrará no ar a 
partir da próxima segunda-
-feira, dia 3 de abril. Outras 
novidades também foram 
divulgadas durante coquetel 
para autoridades, convidados 
e imprensa. 

A principal mudança es-
tará na grade de programa-
ção da rádio que, a partir 
de segunda, contará com 
estreias. “Estamos abrindo 
mais espaço para o jornalis-
mo, ao entretenimento e a 
prestação de serviço”, revela 
o gerente da Rádio Jornal, o 

radialista Ademar Braitt. 
Entre as novidades, des-

taque para os programas 
jornalísticos Manhã Jornal, 
com Ruy Bala; e o Hora da 
Notícia, com Ademar Brait e 
a jornalista Roberta Rocha. 

No entretenimento, Gi-
órgia Beloto apresenta o Tá 
na Moda, enquanto que Rosa 
Maria Buzinaro, a Rosinha, 
estará no comando do Cora-
ção Sertanejo. 

Também haverá informa-
ção e prestação de serviço 
com o programa Bom Dia 
Prefeito, com o prefeito 
Nilson Gaspar.

O esporte também ganha 
mais espaço na grade de pro-
gramação da emissora, com o 
Hora do Esporte, apresentado 
pelo radialista Marcelo Car-
los e a presença de convida-
dos. O debate esportivo é o 
único programa semanal que 

Programação - Segunda à sexta-feira 
0h às 5h55 – Programação musical
6h às 7h50 – Terra Sertaneja 
7h50 às 7h55 – Bom dia Prefeito (Nilson Gaspar)
8h às 9h30 – Manhã Jornal (Ruy Bala)
9h30 às 10h55 – Rosa Shock (Rosinha)
11h às 11h55 – Jonas das Onze (Ademar Brait)
12h às 12h25 – Plantão Policial (Manoel Miranda)
12h30 às 12h55 – Tá na Moda (Geórgia Beloto)
13h às 13h55 – As Meninas da Cidade 
14h às 14h55 – Edição Hits 
15h às 15h55 – Hora da Notícia (Ademar Brait/Roberta Rocha) 
16h às 17h55 – Coração Sertanejo (Rosinha)
17h55 às 18h – Oração da Ave Maria (Padre Xico)
18h às 18h55 – A Hora do Esporte (Marcelo Carlos)
19h às 20h – A Voz do Brasil 
20h às 22 – Cidade in Love 
22h às 0h – Programação Musical 

Sábados
0h às 5h55 – Programação Musical 
6h às 7h – Terra Sertaneja 
7h55 às 8h – Padre Josemar Galvão 
8h às 8h55 – Jornal Matinal 
9h às 9h55 – Rádio Audiência (prefeito Nilson Gaspar)
10h às 10h55 – Programa Sagrada Família 
11h às 13h55 – Koisas da Dinha (Dinha) 
14h às 14h55 – Edição Hits 
15h às 15h55 – Estúdio Show 
16h às 0h – Programação Musical 

Domingos
0h às 5h55 – Programação Musical 
6h às 7h55 – Terra Sertaneja 
8h às 8h55 – Estúdio Show
9h às 10h55 – Santa Missa (Padre Xico)
11h às 11h – Edição Hits 
12h às 0h – Programação Musical 

Fonte: Rádio Jornal Indaiatuba

vai ar de terça a sexta, já que 
na segunda-feira, no mesmo 
horário, a rádio transmite as 
sessões da Câmara. 

Outra novidade é o retor-
no de um velho conhecido 
dos ouvintes da Rádio Jornal. 
O repórter policial Manoel 
Miranda traz todos os acon-
tecimentos do dia no Plantão 
Policial. (Confira a progra-
mação completa no box)

Conectada 
Toda programação po-

derá ser acompanhada dia-
riamente pelo rádio, no AM 
1470 MHz, ou também pela 
internet, no www.radiojor-
nalindaiatuba.com.br. 

No novo portal, o ouvinte 
acompanhará todas as notí-
cias da cidade, programas ao 
vivo e áudios das entrevistas 
realizadas durante a progra-
mação, que também podem 

ser conferidas no www.
soundcloud.com/radiojorna-
lindaiatuba. 

A programação pode ser 
conferida ainda pelo celular, 
por meio de um aplicativo 
da rádio.  

A emissora, que completa 
36 anos no ar em setembro, 
aposta ainda em novas pla-
taformas digitais, com perfis 
nas redes sociais Facebook 
(Radio Jornal Indaiatuba), 
WhatsApp (9.8900-5080) e 
no Twitter (@radiojornalin-
daiatuba).   

Rádio Jornal Indaiatuba anuncia programação diversificada para seus ouvintes a partir da próxima semana 

Segundo Braitt, a ideia é 
levar conteúdo de qualidade 
para todas as faixas-etárias. 
“Queremos atingir todos os 
públicos. Aos poucos estamos 
caminhando para a rádio que 
sempre sonhamos ter. Sempre 

acompanhamos o crescimento 
da cidade e queremos sempre 
levar ao cidadão prestação de 
serviço, informação e entre-
tenimento”, revela Braitt que 
tem 28 anos de emissora e 
outros 40 de rádio.
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Greve dos professores estaduais 
deve continuar nos próximos dias

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Até o momento, segundo a Apeoesp, nenhuma escola local está totalmente sem aula 

Professores e sindicato marcaram para hoje uma nova assembleia em São Paulo; greve nas escolas estaduais tende a continuar

Colégio Meta oferece atividades pelo 
Programa Educacional de Resistência às Drogas

INFORME PUBLICITÁRIO 

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

Alguns professores das 
escolas estaduais de 
Indaiatuba estão em 

greve desde terça-feira, dia 
28, conforme decisão tomada 
na assembleia realizada no 
último dia 15. Na ocasião, 
os servidores reivindicavam 
reajuste salarias e também 
protestaram contra a reforma 
da Previdência.

Os números de profes-
sores que aderiram a greve 
no Município não foram 
divulgados pelo Sindicato 
dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São 
Paulo (Apeoesp) e nem pelo 
Governo do Estado.

Segundo o diretor estadu-
al da Apeoesp e coordenador 
da subsede da associação de 
Indaiatuba e Elias Fausto, 
Carlos Alberto Rezende 
Lopes, conhecido como Li-
nho, a greve é parcial, sendo 

que nenhuma escola está 
totalmente sem aulas. “O 
número de professores em 
greve aumentará bastante 
na sexta-feira (hoje, dia 
31), quando ocorrerá uma 
nova Assembleia estadual 
em São Paulo”, diz. “É pos-
sível perceber isso não só 
pelas informações colhidas 
nas escolas, como também 
pelo número de professores 
que ligaram ou passaram na 
subsede para reservar lugar 
nas vans.”

Linho afirma ainda que 
o Governo não acenou com 
qualquer proposta. “A possi-
bilidade de estender a greve 
será debatida, avaliada e 
votada na assembleia que 
acontece hoje”, explica.

De acordo com o diretor 
da Apeoesp, a categoria está 
há quase três anos sem rea-
juste salarial. Linho defende 
a aplicação da meta 17 do 
Plano Estadual de Educação, 
que prevê a equiparação dos 
salários dos docentes à mé-
dia dos demais profissionais 
com formação equivalente. 
“Não é aceitável que o go-
verno do Estado não repasse 

nenhum centavo aos pro-
fessores. O último reajuste 
aconteceu em junho de 2014. 
O que pedimos não é nem 
o aumento, mas o reajuste 
conforme a inflação”, inda-
ga. “O governador Geraldo 
Alckmin está desrespeitando 
a categoria ao propor reajus-
te zero. Queremos que ele 
conceda o justo e legítimo 
reajuste para os professo-
res”, enfatiza.

Os professores estaduais 
estão reivindicando o rea-
juste salarial com a correção 
da defasagem de 9,2% dos 
salários em relação ao piso 
nacional (recuperação das 
perdas salariais de agosto 
de 2014 até o momento, 
com correção de 21,23%), 
na perspectiva do cumpri-
mento da Meta 17 do Plano 
Estadual de Educação; pela 
aplicação da Lei do Piso 
(salário e jornada); melho-
res condições de trabalho; 
mais investimentos para o 
cumprimento das metas e 
estratégias do Plano Nacio-
nal de Educação e do Plano 
Estadual de Educação; fim 
da violência nas escolas; 
convocação de todos os 
concursados como professor 
de educação básica (PEB) 1 
e 2; fim das faltas médicas e 
da perseguição nas perícias 
médicas; aumento do vale-a-
limentação e vale-transporte; 
e assegurar em lei aos pro-
fessores temporários direitos 
iguais aos efetivos.

Negociação
A Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo in-
formou que nenhuma escola 
estadual suspendeu aulas por 
conta da falta de professores e 
que praticamente todo o corpo 
docente esteve ministrando 
aulas normalmente. Ainda se-
gundo a pasta, a cidade regis-
trou presença de 95% de seus 
professores e a Diretoria de 
Ensino mantém um cadastro 
de 100 professores eventuais, 
chamados para substituição.

O Governo do Estado sa-
lientou ainda que mantém 
negociação aberta com os 
sindicatos da categoria, com 
interlocução direta do secre-
tário José Renato Nalini. Em 
nota, a pasta informou que 
acredita no compromisso dos 
professores com os estudantes 
e com a educação e para man-
ter o atendimento dos alunos. 

A Secretaria da Educação 
orientou as Diretorias de Ensi-
no a convocarem professores 
eventuais para cumprirem 
jornada e informou que, caso 
haja qualquer conteúdo per-
dido este será reposto e faltas 
não justificadas pelos profis-
sionais serão descontadas. 

A pasta ainda relatou em 
nota que pagará a professo-
res e servidores o bônus por 
mérito no valor de R$ 290 
milhões. Sendo que no último 
dia 7 já foi pago o salário com 
acréscimo de 10% a mais de 
18 mil professores de educa-
ção básica 1.

O Colégio Meta em par-
ceria com a Secretaria de 
Estado e Segurança Pública 
oferece aos alunos dos 5ºs 
Anos e dos 7ºs Anos do Ensi-
no Fundamental, desde 2015 
o Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e a 
Violência (Proerd). 

O Proerd é um Programa 
Educacional de Resistência 
às Drogas e a Violência, que 
foi criado em 1983 na cidade 
de Los Angeles, nos Esta-
dos Unidos, que atualmente, 
abrange vários países pelo 
mundo. Foi implantado no 
Brasil pela Policia Militar 
no Estado do Rio de Janeiro 
em 1992 e em São Paulo em 
1993. 

Atualmente conta com 
cinco centros de treina-
mentos espalhados pelo 
território nacional e sua 
aplicação em praticamente 
todos os estados de nosso 
país, formando, desde sua 
implantação, mais de 15 
milhões de alunos.

Com o apoio dos Poli-
ciais Militares Instrutores do 
Proerd, Mateus e  Piccirillo, 
que estão presentes semanal-
mente nas duas unidades do 
Colégio, são desenvolvidas 
as aulas com as turmas com 
duração de aproximadamen-
te 1hora/aula. 

O Instrutor proporciona 
aos alunos atividades dinâ-
micas, e de forma descon-
traída tratam de assuntos ao 

combate às drogas e contra 
a prática da violência, man-
tendo nossas crianças e ado-
lescentes de bem com a vida 
para que se tornem cidadãos 
confiantes e responsáveis.

De acordo com Mateus, 
“A Policia Militar e os ins-
trutores Proerd sentem-se 
honrados e agradecem todo o 
apoio prestado pela socieda-
de Indaiatubana no combate 
e prevenção às drogas, e 
orientação às nossas crianças 
e jovens. Isso faz toda a di-
ferença no nosso trabalho!”. 

Ao final do Programa, os 
alunos participarão de uma 
solenidade de formatura 
com mensagens positivas, 
encenadas e cantadas. Nessa 
ocasião receberão o “Diplo-
ma Proerd”.

Ainda de acordo com o 
PM Mateus, este é um mo-
mento em que as famílias 
têm a oportunidade de par-
ticipar de uma forma efeti-
va da vida dessas crianças, 
ajudando-os na prevenção e 
orientação. “Além de ser um 
período de socialização com 
familiares, é uma noite espe-
cial e ficará para sempre em 
nossos corações”, salienta.  

Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvi-
das pelos profissionais do 
Colégio, acesse página do 
Facebook do Colégio ou faça 
uma visita.  

A unidade 1 está situada na 
Rua Hermínio Steffen, 96, Jar-
dim Regina e a 2 na Avenida 
Coronel Antônio Estanislau do 
Amaral, 1.541, em Itaici.

Atualmente são 
desenvolvidas 
aulas com uma 
hora de dura-
ção de 
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Supermercearia Lopes é sinônimo 
de qualidade e bom atendimento

DENISE KATAHIRAARQUIVO – SUPERMERCEARIA LOPES

Há 28 anos em Indaiatuba, estabelecimento oferece uma variedade de produtos 

Supermercearia Lopes está aberta de segunda a sexta, além dos sábados e domingos Lopes oferece serviço de qualidade em Indaiatuba e região desde 28 de dezembro de 1988

Há 28 anos presen-
te no comércio de 
Indaiatuba, a Su-

permercearia Lopes tem se 
preocupado em manter sem-
pre o bom atendimento e a 
qualidade de seus produtos. 

Fundada em 28 de de-
zembro de 1988, pelo casal 
Antônio Carlos Lopes e 
Ivete Aparecida Lopes, a 

Supermercearia Lopes, uma 
empresa família, cresceu 
e atualmente conta com 
uma infraestrutura comple-
ta, onde oferece aos seus 
clientes açougue, padaria, 
confeitaria, hortifrúti, brin-
quedos,  papelaria,  além 
dos enlatados, produtos de 
higiene e limpeza, entre 
outros.

Segundo o sócio-pro-
prietário e empresário An-
dré Teixeira Lopes, a em-

presa visa a qualidade em 
seus produtos. “Queremos 
oferecer aos nossos clientes 
os melhores produtos, por 
isso selecionamos pessoal-
mente a parte de hortifrúti. 
Todos os dias chegam fru-
tas, legumes e verduras fres-
cas”, salienta. Além disso, 
o açougue também trabalha 
com carnes frescas. “As 
carnes chegam diariamente 
para que, dessa forma, nos-
sos clientes possam adquirir 

e levar para casa o melhor 
produto”, diz.

Com atendimento per-
sonalizado e pessoal, a Su-
permercearia Lopes vem 
ganhando cada dia mais 
clientes. “Ficamos felizes 
e satisfeitos quando ob-
servamos que o cliente re-
torna para fazer compras”, 
conta André. “Trabalha-
mos diariamente para eles 
(clientes), por isso, quando 
ouvimos elogios sobre o 

nosso trabalho, sentimos 
que realmente vale a pena 
todo o esforço que fazemos 
para manter a qualidade em 
nossos serviços”.

Crescimento 
E para o futuro, Lopes 

revela que há planos para 
melhorias do estabeleci-
mento que já estão sendo es-
tudados. “Sempre buscamos 
melhorar o nosso espaço e 
os nosso serviços. Por isso 

temos planos de reestruturar 
para melhorar sempre para 
nossos clientes”, comenta 
Lopes. “Focamos em uma 
constante procurando me-
lhorar no atendimento ao 
cliente e tendo sempre a 
qualidade como o nosso 
diferencial.”

A Supermercearia Lopes 
funciona de segunda a sába-
do, das 6h às 20 horas, e aos 
domingos e feriados das 6h 
às 13 horas. 
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Lotérica e agência 
bancária são alvos 
de criminosos
Furto e roubo foram registrados no domingo e na última quarta-feira  

Lotérica na Rua Candelária foi invadidas por dois homens na manhã de quarta-feira 

Guarda Civil prende indivíduos e drogas no Parque Indaiá
TRÁFICO 

JME

Uma unidade da lotéri-
ca e caixas eletrôni-
cos de uma agência 

bancárias, ambas localizadas 
no Centro, foram alvo de 
criminosos durante a sema-
na. Apesar das buscas, até o 
momento, ninguém foi preso 
pelas autoridades policiais. 

O primeiro caso ocorreu 
contra caixas eletrônicos da 
agência do Banco Santander, 
localizada na Praça Prudente 
de Moraes. Segundo infor-
mações do Boletim de Ocor-
rência (BO), o caso ocorreu 
no último domingo, dia 26, 
quando caixas eletrônicos da 
unidade foram danificados 
e de lá foram subtraídos 26 
envelopes. 

No Plantão Policial, o 
gerente da agência comuni-
cou que foram levados R$ 
R$ 41.809,11 em cheques e 
R$ 30.870 em dinheiro em 
espécie.

Segundo ainda o repre-

sentante no banco, não houve 
arrombamento em portas e 
janelas e nem outros vestígios 
deixados pelo autor do delito.

Lotérica 
Outro assalto na cidade 

aconteceu na manhã de quar-

ta-feira, dia 29, contra uma 
lotérica na Rua Candelária, 
também no Centro. 

Segundo informações do 
BO, dois homens entraram 
na unidade e anunciaram o 
roubo. Foram levados do 
local R$ 1.940 em título de 

crédito (Tele Sena), R$ 1.238 
em bilhete de loteria (Loteria 
Federal), além de R$ 940 em 
cédulas e moedas. 

Até o fechamento da 
matéria nenhum envolvido 
das duas ocorrências havia 
sido preso. 

Na tarde da última se-
gunda-feira, dia 27, uma 
denúncia anônima informou 
que na Rua Francisco Batista 
Arvani, no Parque Residen-
cial Indaiá, ocorrida grande 
movimentação relacionada 

ao tráfico de drogas. A de-
núncia ainda informava que 
vários moradores estavam 
sendo impedidos de passar 
pelo local.

Para a ação, foram mo-
bilizadas viaturas do Gru-

po de Apoio Preventivo 
(GAP), Rondo Ostensiva 
com Motocicletas de Indaia-
tuba (Romi), Canil, além das 
viaturas de patrulhamento.

Com a chegada das pri-
meiras viaturas, os guardas 

conseguiram abordar “o 
olheiro”, J.C.F.U., e se apro-
ximaram de outros indivídu-
os sem serem notados. 

No local,  as viaturas 
abordaram um adolescente, 
que tinha em sua posse uma 
quantidade de substancias 
ilícita, e também o indivíduo 
M.A.S. que no momento de 
aproximação das viaturas 
dispensou uma bolsa em uma 
residência.

Na ação a Guarda Civil 
aprendeu 40 papelotes de 
maconha, 66 pedras de cra-
ck e 93 tubetes de cocaína, 
além de R$ 542 em espécie, 
que junto com os indivídu-
os foram apresentados na 
Delegacia de Polícia para o 
delegado responsável.

O delegado determinou 
a prisão dos dois indivíduos 
maiores de idade, em fla-
grante delito por tráfico de 
drogas; e o adolescente foi 
liberado a sua mãe, que ficou 
responsável por apresentar o 
jovem assim que solicitado.

Droga foi apreendida pela Guarda Civil após denúncias anônimas realizadas pelo moradores do bairro 

EDUARDO TURATI - RIC/PMI
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Primavera vai mandar 
jogo em Rio Claro 
Estreia na Segunda Divisão será no próximo dia 8, sábado, fora de casa contra o Osasco

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Estádio do Rio Claro será a casa do Primavera na segunda rodada do Paulista

TABELA
17º Campeonato Liga Regional Aifa Nishi Eletrônica 

Rodada amanhã, dia 1º abril, na Sol-Sol  
Horário Partida     Divisão 
13h50 Schalke Grillos/Paulistinha x Elite/Tigres Azuis  3ª 
14h40 Parque Indaiá x Bayern 07   2ª 
15h30 Cebi/VM x The Rocket    2ª 
16h20 Atlético Oliveira x Juventus/Real Mala  2ª 
17h10 Sol-Sol x Meninos do G5    1ª  
18h R5/Colégio Meta x Projeto Restitui   2ª 

Rodada amanhã, dia 1º de abril, no Carlos Aldrovandi   
Horário Partida     Divisão 
12h50 Carvalhada x Mastiga Samba   3ª 
13h50 Academia Focus x Ajax Futsal   3ª 
14h40 Otro Iskema x Clube 9 de Julho   3ª 
15h30 Colégio Conquista x Barcemlona   3ª 
16h20 União Audax/Esc. Atenas x Kautela/Elias Fausto  2ª 
17h10 Tancredo Neves x Tapiratiba   3ª

Resultados da última rodada  
Primeira Divisão  
ML Informática/Unifarma 4 x 1 União Tribuna “B”  
Nova Aliança/XII Junho 2 x 6 Schalke/Tam. Tintas  
União Tribuna “A” 6 x 0 Sol-Sol     
Flamengo/Grupo Marquinhos 3 x 2 Meninos de G.5 

Segunda Divisão 
The Rocket 2 x 3 Projeto Restitui     
Bayern 07 2 x 0 R5/Colégio Meta     
Kautela/Elias Fausto 1 x 3 Atlético Oliveira   
Juventus/Real Malas 3 x 3 Parque Indaiá    
Cebi/VM Futsal 6 x 2União Audax/Esc. Atenas  
 
Terceira Divisão  
Real Klorofila 2 x 10 Tênis de Ouro     
Ajax Futsal 5 x 0 Colégio Conquista    
Olimpic Sabor da Terra 1 x 5 Palermo/Miranda    
Celtic/Central MF 1 x 6 União Zona Leste   
FutShow/Meta 4 x 6 BVB/Pachelli/Uni Corte  

Campeonato de Futebol de Minicampo Maior Seguros - Clube 9

Rodada domingo, dia 2 de abril  
Categoria Adulto 
Horário  Partida    Campo 
10h  Restaurante Caipirão x Faculdade Max Planck  3
11h  PCB Informática x Corbella Tintas   3 

Categoria Veterano 
Horário  Partida    Campo 
9h   GPS Imóveis x Karcher Center Altex  2
10h   Luxafit Transportes X DD Max  2
11h   SS Silveira x Visual Formaturas  2 
 
Categoria Máster 
Horário  Partida    Campo 
11h   Hot Dog Tio Lau x Vidraçaria Kyoto  1 
9h   A. E. Dirce/Race Pneus x Grupo Marquinhos 3
 
Categoria Super Máster  
Horário  Partida    Campo 
8h   Posto Tremendão/Kapalú x Pai & Filhos 1 
9h   2G Bebidas/Visão Imóveis x LG Vacker 1
10h   Grupo GTA x Hot Flowers  1

Rodada quarta-feira, dia 5
 
Categoria Veterano 
Horário  Partida    Campo 
19h15  Embalimp x Vizzent Calçados   3 
20h15  Centermaq x Smart Ar Condicionado   3  
 
Resultados da última rodada  

Adulto 
Sanare Serviços de Saúde 4 x 1 Sorvetes Saint Luiger  
Ford Tempo 2 x 3 Limpa Mais

Veterano 
Embalimp 2 x 0 DD Max 
Centermaq 3 x 2 Visual Formaturas 
Smart Ar Condicionado 3 x 5 Vizzent Calçados  
Atento Segurança e Serviços 1 x 2 JR Celulares/Pinguim 
 
Máster 
A. E. Dirce/Race Pneus 3 x 3 Jacitara  
Tecnosemillas 3 x 6 Madeireira Madelasca 
Casa das Embalagens 2 x 3 Big Strong/Freegelo 
Balilla 6 x 1 Alves Hair / RZ Comunicação Visual

9º Campeonato Aifa Master 50º 2017

Semifinal domingo, dia 2 
Horário  Partida    Campo 
8h50   XV de Novembro x Luiz Gama  Belo Horizonte  
10h30  Ferroviário x Independente  Ferroviário 

Resultados da última rodada  
Moscou 3 x 4 Independente/Elias Fausto 
Luiz Gama 1 x 3 Ferroviário 
Independente 4 x 3 XV de Novembro
16ª Copa de Futsal Feminino Cidade

 
Copa de Futsal Feminino Cidade de Indaiatuba

Semifinais domingo, dia 2, no CET 
Horário  Partida      
10h  Atlético Oliveira x Gálatas  
11h  Dinho Água x Resgate  
 
Resultados da última rodada  
Dinho Água 4 x 4 Atlético Oliveira 
Comunidade Cristã 5 x 9 Elite

Copa Lojas Matheus de Futebol Society do Indaiatuba Clube – Veterano
 
Rodada domingo, dia 2 de abril  
Horário   Partida  
8h   Imuno Vacin x Brasiltex 
9h10   Flexchance x Vizzent Calçados  
 
Rodada quinta-feira, dia 6 de abril  
Horário   Partida  
19h15   Casagrande Turismo x Verona Restaurante 
21h30   Indy Kids x Multifer 

Resultados da última rodada
Casagrande Turismo 5 x 2 Imuno Vacin
Vizzent Calçados 3 x 2 Verona Restaurante

 
Copa Colégio Polo de Futebol Society do Indaiatuba Clube - Adultos

Rodada domingo, dia 2 de abril  
Horário   Partida  
10h15   Red Balloon x Limpa Mais 
 
Rodada quinta-feira, dia 6 de abril  
Horário   Partida  
21h30   Ultragaz x Seven  
 
Resultado da última rodada  
Marquinhos Despachante 2 x 2 Seven Fitness

ARQUIVO JEAN MARTINS

O Primavera já definiu o 
local onde mandará seu 
jogo contra o Guaru-

lhos, o qual está impedido de ser 
realizado em Indaiatuba. A par-
tida, marcada para às 15 horas 
no dia 15 de abril (sábado), será 
no estádio Augusto Schimidt, na 
cidade de Rio Claro.

Segundo o presidente do 
Fantasma, Eliseu Marques, a 
escolha do estádio em Rio Claro 
deu-se para cumprir uma deter-
minação da FPF. “Tínhamos 
conseguido no Ituano e no Des-
portivo Brasil, mas a Federação 
determina uma distância de 
70 quilômetros de Indaiatuba. 
Conseguimos direto com Rio 
Claro e o fator positivo é que 
não teremos custo com aluguel 
do estádio”, diz. 

A partida seria a primeira do 
Fantasma diante de seu torcedor, 
mas o Gigante da Vila foi veta-
do por conta de uma punição 
Tribunal de Justiça Desportiva 
de Justiça (TJD) da Federação 
Paulista de Futebol (FPF).

O Tricolor de Indaiatuba foi 
proibido de jogar nesta data em 
seu estádio devido a confusão 
causada na partida contra a 
Matonense, pela Série A do 
Paulista, realizada no dia 26 de 
março de 2016.

O Primavera vencia o con-
fronto, mas tomou o empate no 
finalzinho do jogo. O árbitro 
do jogo relatou na súmula que, 
após apito final, o massagista 
do Primavera foi ao encontro do 
quarteto de arbitragem, ainda em 
campo, e desferiu as seguintes 
palavras: “seus bandos de filhos 
da puta, podem ir embora agora 
seus ladrões, vocês precisam 
mesmo de escolta, vão ficar 
nesta merda de Série A3 o resto 
de suas vidas”. 

Segundo ainda o relatório do 
árbitro, torcedores do Primavera 
chutaram a porta do vestiário 
várias vezes, na tentativa de 

arrombá-la, quebrando os vidros 
das janelas. 

O juiz do jogo finaliza dizen-
do que a porta do vestiário só 
foi aberta posteriormente com a 
chegada da Guarda Civil. 

Após julgamento o Prima-
vera perdeu um mando de jogo 
e ainda recebeu multa no valor 
de R$ 3,5 mil. 

Segundona
Longe da torcida, o Fan-

tasma vem se preparado para 
estreia na competição. O primei-
ro duelo será no próximo dia 8 
(sábado), às 15 horas, fora de 
casa contra o Osasco. 

Como preparação, além dos 
treinamentos, o time coman-
dado por Luis dos Reis tam-
bém realiza alguns amistosos. 
Foram dois jogos na semana 
passada. Na quinta-feira, dia 23, 
o time perdeu para os reservas 
do Capivariano por 5 x 2. No 
sábado, dia 25, a equipe se re-
dimiu e venceu o Nova Odessa 
por 3 x 0. 

Na terça-feira, dia 28, a 
equipe voltou a campo e venceu 
o Diamante Sport Clube, de 
Curitiva, pelo placar de 1 x 0. 
Já ontem, dia 30, o time venceu 
o Sub-20 do São Paulo pelo 
placar de 1 x 0. 

Copa Integração tem primeira reunião nesta segunda
PONTAPÉ

A Copa Integração terá seu 
primeiro encontro na próxima 
segunda-feira, dia 3, para defi-
nir os grupos de sua primeira 
edição. A competição reunirá, 
a partir de 21 de maio, times 
da Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa) e 
da Liga Regional Desportiva 
Indaiatubana (Lidi). 

O encontro acontece às 19 
horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Esportes, no 
Ginásio Municipal. 

A competição, que reaproxi-
ma das duas entidades, após mais 

de dez anos de separação, tem por 
objetivo organizar e definir os 
times que disputarão as Séries A 
e B do Amadorzão 2018. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o secretário municipal 
de Esportes, Marcos Antônio de 
Moraes, o Marquinhos, revelou 
a satisfação de ver as duas enti-
dades juntas na organização de 
um campeonato. “Temos que 
deixar bem claro que isso só 
está acontecendo porque houve 
entendimento entre os times 
tanto da Aifa quanto da Lidi. 
Vamos fazer de tudo para que 

este campeonato dê certo. Tem 
que dar.”, salienta. 

A Secretaria Municipal de 
Esportes irá custear 100% o 
valor da arbitragem em todas 
as partidas, irá ceder os campos 
municipais e ficará responsável 
por “bancar” troféus e medalhas. 

Campeonato 
A Copa Integração contará 

com 40 times (10 da Aifa e 30 
da Lidi) que serão divididos 
em quatro grupos com dez 
equipes cada. Todos jogam 
contra todos, em turno único, 

classificando-se para a fase 
seguinte os cincos primeiros 
colocados de cada chave.

Consequentemente, os 20 
times que passarem para a se-
gunda fase disputarão a Pri-
meira Divisão do Amador em 
2018. Os demais devem jogar 
a Segunda Divisão também no 
próximo ano. 

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

Após esta fase, classificam-
-se para as quartas de final as 
duas melhores equipes de cada 
grupo, passando pela semifinal 
e consequentemente final, todas 
com partida única. A decisão do 
certame está programado para 
duas partidas em setembro. 

Ao campeão da Copa, com 
ajuda da iniciativa privada, 
será ofertada a premiação de 
R$ 5 mil.
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Indaiatuba recebe abertura 
da Copa EFX Brasil 2017 
Pela primeira vez, prova de motocross será disputada no CETH da cidade
JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Ronco dos motores poderá ser ouvido em 15 categorias na competição deste domingo  

Em busca do “caneco” do certame, equipe dos advogados de Indaiatuba participa da competição pela segunda vez consecutiva  Muita adrenalina está programada para a primeira prova do ano 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO – RIC/PMI

Indaiatuba faz clássico contra Campinas na abertura do Estadual Etapa do BMX acontece na 
pista local de bicicross  

ADVOGADOS COPA DO BRASIL

Adrenalina e emoção 
sobre duas rodas 
voltam ao Centro 

Educacional de Trânsito 
Honda (CETH). Pela pri-
meira vez Indaiatuba recebe 
uma etapa da Copa EFX 
Brasi l  2017 de Enduro. 
A abertura do calendário 
oficial de disputa do cam-
peonato acontece neste do-
mingo, dia 2, das 9h às 16 
horas, com entrada gratuita. 

Pilotos de enduro, entre 
veteranos e iniciantes, vão 
estrear na temporada numa 
pista totalmente desconhe-
cida. O percurso até então 
inédito tem 30 quilômetros 
cada volta, sendo dois Con-
troles de Horários (CHs) e 
três testes cronometrados. 

No primeiro giro apenas 
o Cross Teste terá o tempo 
marcado, sendo que o res-
tante da volta será apenas 
para reconhecimento da 
pista. 

Segundo os organizado-

res, a etapa de Indaiatuba 
contará com percurso dentro 
e fora da arena. “Além do 
cross teste na famosa pista ao 

lado do CETH, preparamos 
ainda dois enduros testes 
na Fazenda Pimenta, onde 
predomina o terreno arenoso. 

Acredito que os competidores 
irão gostar”, explica o diretor 
de prova Fabião Simões.

A etapa local terá disputa 

em 15 categorias. São elas: 
Elite (Força Livre) – pilotos 
classificados no resultado 
geral; Júnior (Força Livre) – 
até 23 anos; E1 (Pró) – Motos 
até 150cc 2T e até 250cc 4T; 
E2 (Pró) – motos de 175cc 
até 250cc 2T e de 251cc até 
450cc; E3 (Pró)- acima 251cc 
2T e acima de 450cc 4T; E4 
(Pró) – motos originalmente 
de até 28CV; E35 (Força 
Livre) – Pilotos acima de 35 
anos completados no ano; 
E45 (Força Livre) – acima de 
45 anos completados no ano; 
e E50 (Força Livre) – pilotos 
acima de 50 anos completa-
dos no ano.

Os pilotos buscam o título 
ainda nas categorias E5 (No-
vato) – motos até 150cc 2T 
e até 250cc 4T; E6 (Novato) 

– de 175cc até 250cc 2T e 
de 251cc até 450cc; E-CRF 
10 (Monomarca) – somente 
para moto Honda CRF 230F 
(exceto piloto ranqueado); 
EF (Força Livre) – feminina 
e Equipe – Soma dos três 
melhores tempos na geral de 
cada equipe.

Uma das novidades desta 
primeira etapa são as cate-
gorias Trilheiros Importada, 
para pilotos que nunca par-
ticipou de provas de enduro 
com motos importadas; e 
Trilheiros Nacional, destina-
dos a quem nunca participou 
de provas de enduro com 
motos nacionais.

Para participar das provas, 
os pilotos deveriam fazer 
inscrição até ontem, dia 29. 

Programação - Copa EFX Brasil 2017 
- 9h – Inicio da 1ª  Largada com os primeiros pilotos;
- 10h – Fim da vistoria técnica e entrada ao parque fechado;
- 10h – Fechamento da secretaria;
- 15h – Previsão de entrega das performances aos pilotos;
- 15h30 – Inicio da premiação aos campeões;
- 18h – Encerramento das atividades.

Fonte: Organização Copa EFX Brasil 2017 

Indaiatuba fará o clássico 
contra Campinas na abertura 
do 18º Campeonato Estadual 
de Advogados, organizado 
pela Caixa de Assistência 
dos Advogados de São Paulo 
(CAAP). O primeiro desafio 
dos advogados indaiatubanos 
será amanhã, dia 1º, às 10 
horas, na vizinha Campinas. 

Diante de seu torcedor, 
o selecionado local joga no 
outro sábado, dia 8, contra a 
equipe de Itu. A partida será 
no estádio da Osan. A equipe 
de Indaiatuba também man-

A pista de bicicross Luiz 
Claudio Katayama, localiza-
da no parque Ecológico, será 
“palco” da etapa de abertura 
da Copa Brasil de BMX 2017. 
As disputas ocorrem amanhã e 
domingo, dia 1º e 2, com en-
trada gratuita para o público. 

Amanhã ocorrem os trei-
nos classificatórios e no do-
mingo as provas terão início 
às 10 horas, com término 
previsto às 15 horas. 

O evento faz parte do ca-
lendário nacional valendo 
pontos para o Ranking Nacio-
nal nível C2.

A Associação Paulista de 
BMX (APBMX) informa que 
somente poderão participar 
do evento pilotos filiados a 
Confederação Brasileira de 
Ciclismo (CBC). Para se fi-
liar, o atleta deve entrar em 
contato com a Federação de 
Ciclismo do seu Estado, no 
caso de pilotos autônomos, ou 
solicitar junto ao seu Clube a 
regularização de sua Filiação.

A pista local de BMX Luís 
Cláudio Katayama, passou 
por reformas nas partes re-
capeadas, e as de terra foram 
totalmente atualizadas.

18º Campeonato Estadual de Advogados – Todos às 10h
Data  Partida    Local 
01/04  Campinas x Indaiatuba  Campinas
08/04  Indaiatuba x Itu   Osan
06/05  Amparo x Indaiatuba  Amparo
20/05  Bragança Paulista x Indaiatuba Bragança 
27/05  Indaiatuba x Jundiaí  Primavera
03/06  Indaiatuba x Campinas  Osan
10/06  Itu x Indaiatuba   Itu
24/06  Indaiatuba x Amparo  Primavera
01/07  Indaiatuba x Bragança Paulista Primavera 
08/07  Jundiaí x Indaiatuba  Jundiaí 

dará alguns jogos em casa no 
Gigante da Vila, estádio do 
Primavera. (Confira a tabela 
completa no box). 

Indaiatuba está no Grupo 2 
e, além de Campinas e Itu, en-
frentará na primeira fase Jundiaí, 
Bragança Paulista e Amparo. 

Em busca do título do cer-
tame estão 36 cidades, dividi-
das em seis grupos, com seis 
times cada, que se enfrentarão 
no grupo em partidas de ida e 
volta, classificando-se quatro 
equipes de cada chave para a 
fase seguinte.  

A principal novidade des-
te ano é a redução do tempo 
de disputa das partidas, que 

antes eram dois períodos de 
45 minutos. Agora, serão dois 
tempos de 40. 
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O PODEROSO CHEFINHO - Lançamento  -  Animação -  Classi-
ficação livre  -  98 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (30)  a  Quarta (5):   16h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (30),  Sexta (31),  Segunda (3),  Terça 
(4)  e  Quarta (5):   15h00  /  19h05. Sábado (1º)  e  Domingo (2):   
14h15  /  19h05
............................................................................................................
A VIGILANTE DO AMANHÃ - GHOST IN THE SHELL - Lan-
çamento  -  Ação / Ficção  -  Classificação 14 anos  -  106 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (30)  a  Quarta (5):   19h30
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (30)  a  Quarta (5):   15h10
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (30)  a  Quarta (5):   16h45  /  22h00
............................................................................................................
FRAGMENTADO - 2ª semana  -  Suspense / Drama -  Classificação 
14 anos  -  117 minutos
LEGENDADO (atenção especial aos horários desta versão)
Shopping Jaraguá: Quinta (30):   19h25  /  22h00. Sexta (31)  a  Do-
mingo (2):  16h50  /  19h25  /  22h00. Segunda (3):   somente  20h00
Terça (4):    somente 16h50. Quarta (5):    16h50   /   20h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda (3):   16h50
............................................................................................................
POWER RANGERS - 2ª semana  -  Ação / Aventura / Fantasia  
-  Classificação 10 anos  -  124 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (30),  Sexta (31),  Segunda (3),  Terça (4)  e  
Quarta (5):   15h40  /  18h35. Sábado (1º)  e  Domingo (2):   14h00  
/  15h40  /  18h35
............................................................................................................
UM LIMITE ENTRE NÓS  (FENCES) - Sessão do Cineclube 
Indaiatuba*  -  Drama -  Classificação 14 anos  -  139 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (1º):   14h05   ///   Terça (4):   19h30
*Atenção:  para o Cineclube os ingressos tem preço único de R$ 
10,00 para o público em geral. Maiores de 60 anos pagam ingresso 
promocional R$ 5,00
............................................................................................................
A BELA E A FERA - 3ª semana  -  Romance  -  Classificação 10 
anos  -  129 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (30)  a  Quarta (5):   18h45
Polo Shopping: Quinta (30)  a  Quarta (5):   16h10 / 21h40
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (30),  Sexta (31),  Terça (4)  e  Quarta (5):   
16h00  /  20h30. Segunda (3):   16h00  /  20h30  /  21h35. Sábado (1º)  
e  Domingo (2):   14h40  /  16h00  /  20h30
Polo Shopping: Quinta (30),  Sexta (31),  Segunda (3)  e  Quarta (5):   
14h45  /  18h55. Terça (4):   14h45  /  18h55  /  20h05. Sábado (1º)  
e  Domingo (2):   14h25  /  17h15  /  18h55
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (30)  a  Domingo (2),  Terça (4)  e  Quarta 
(5):   17h40  /  21h35. Segunda (3):   somente  17h40
Polo Shopping: Quinta (30)  a  Segunda (3): 20h05. Terça (4):   não 
será exibida esta versão no Polo. Quarta (5):  14h00 (Cinematerna)  
/  20h05
............................................................................................................
KONG: A ILHA DA CAVEIRA - 4ª semana -  Aventura  -  Clas-
sificação 12 anos  -  118 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (30)  a  Quarta (5):   21h15
............................................................................................................
L O G A N - 5ª semana  -  Ação / Ficção  -  Classificação: 16 anos  
-  132 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na  Segunda (3):   21h20
Polo Shopping: Quinta (30),  Sexta (31),  Segunda (3),  Terça (4)  e  
Quarta (5):   20h40. Sábado (1º)  e  Domingo (2):   17h45  /  20h40
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (30)  a  Domingo (2),  Terça (4)  e  Quarta 
(5):   21h20. Segunda (3):  não será exibida esta versão no Jaraguá

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

27ª Festa do Chopp da 
Acenbi ocorre dia 8

DENISE KATAHIRA

Festa em abril será em prol do Departamento de Beisebol e Softbol da Associação

Organização do Festa do Chopp reuniu a imprensa para revelar os detalhes do evento

Inscrições para o Rainha Faici têm início na próxima segunda

DICA DE VIAGEM – ORLANDO

CONCURSO 

INFORME PUBLICITÁRIO

A Feira Agropecuária, Indus-
trial e Comercial de Indaiatuba 
(Faici) abrirá as inscrições para o 
Concurso Rainha Faici 2017 na 
próxima segunda-feira, dia 3. As 
interessadas devem se inscrever, 
exclusivamente, pelo site oficial 
do evento (www.faici.com) até 
o dia 30 de abril, preencher cor-
retamente a ficha de inscrição e 
recolher a taxa de R$ 40. 

O Concurso será realizado 
em três etapas: inscrições, pré-
-seleção, e desfile e julgamento. 
Para participar, as candidatas 
deverão ter de 18 a 35 anos e 

podem residir em Indaiatuba e 
região. 

Além disso, devem ter dispo-
nibilidade para promover a Faici; 
não ter recebido o título de Rai-
nha Faici nas edições anteriores; 
não ter parentesco com qualquer 
membro do corpo de jurados ou 
da Comissão Organizadora e, 
por último, não ter vínculo ou 
compromisso com agências ou 
empresas que, de alguma forma, 
venham a prejudicar ou impedir 
o cumprimento do regulamento.  
Neste ano serão eleitas a Garota 
Rodeio, Miss Simpatia, Madri-

nha, Princesa e Rainha, que terão 
a missão de divulgar e promover 
a Faici. 

Na primeira fase, as candida-
tas deverão usar calça e camisa, 
chapéu, cinto e bota, sendo que 
a montagem do look é individual 
e também será analisado.

Na semifinal e final, o traje 
será oferecido pela organização 
do Concurso. Em todas as fases, 
caberá ao corpo de jurados ava-
liar, com notas de 5 a 10 (sem 
frações), os seguintes quesitos: 
beleza, simpatia, postura e de-
senvoltura. Todas as candidatas 

deverão participar dos ensaios 
preparatórios, principalmente 
para a final do Concurso Rainha 
Faici.

Após o resultado final, as 
eleitas se comprometem a com-
parecer a entrevistas e eventos 
relacionados à Faici, e a partici-
par dos seis dias de festa, entre 
outras disposições presentes 
no regulamento.  “O objetivo 
principal é continuar sendo um 
concurso democrático, que ofe-
rece oportunidades para todas as 
candidatas”, destaca o organiza-
dor Eder Farias. 

A Associação Cultural 
Esportiva Nipo Bra-
sileira de Indaiatuba 

(Acenbi) e o Departamento 
de Beisebol e Softbol da as-
sociação realizam no dia 8 de 
abril, a 27ª Festa do Chopp ‘A 
Original’, que acontece das 
18h às 24 horas, no Pavilhão 
da Viber. A festa será em prol 
ao Departamento de Beisebol 
e Softbol da Associação.

Os convites já estão à ven-
da e podem ser adquiridos no 
valor de R$ 10 (antecipado) e 
R$ 15 (no dia do evento), e a 
compra inclui 1 caneca. En-
trada gratuita para menores 
de 12 anos, desde acompa-
nhados por adulto. Os locais 
de vendas são Kanesaki Car 
Service, Loja Nakayoshi, 
Bazar Ponto 1, Perfumaria 
Origami e Max Materiais.

Segundo o Diretor do De-
partamento de Beisebol e 

Softbol da Acenbi, Marcelo 
Shida, toda a verba arrecadada 
será destinado na manutenção 
do departamento. “Esse even-
to é de suma importância, pois 
é essa renda que irá manter 
toda a estrutura e a compra de 
materiais”, explica.

No dia a organização es-
pera cerca de 4 mil pessoas. 
“Queremos que Indaiatuba 
prestigie mais uma edição 
da Festa do Chopp, que já 
é tradicional na cidade e se 
divirtam com as atrações”, 
conta Shida.

A Festa do Chopp como 
em todos os anos oferece 
aos visitantes uma praça de 
alimentação diversificada 
com uma grande variedade 
de pratos típicos japoneses 
como yakissoba, sushi, tem-
purá, entre outros, além da 
batata espiral, pizza, doces 
e açaí. “Este ano estamos 
com grandes parcerias que 
ajudará a engrandecer ainda 
mais a nossa festa e permi-
tindo uma maior variedade 

de barracas de alimentação”, 
disse o Diretor Cultural da 
Acenbi, Haruo Uyeno. No 
evento também terá Chopp e 
Guaraná de metro. 

Ainda na festa estará pre-
sente o Departamento artís-
tico e cultural da Associação 
com apresentação da dança 
das senhoras do Fujinkai, 
Bon Odori, e dos tambores 
japoneses, Taiko. As crianças 
também poderão conhecer 
o Beisebol através de uma 
atividade com o Sensei (pro-
fessor) Douglas. “O evento 
também tem como objetivo 
disseminar o esporte na ci-
dade, pois ainda é um mo-
dalidade pouco conhecida”, 
explica Shida.

O evento também dis-
ponibiliza estacionamento, 
tercerizado, no valor de R$ 
15. A organização ainda 
estará arrecadando no dia do 
evento produtos de limpeza 
ou higiene pessoal que será 
destinado ao Fundo Social 
de Solidariedade (Funssol).

Beisebol
O Departamento de Beise-

bol da Acenbi teve início em 
1953, quando o famoso jogador 
Maruyama, vindo de Presidente 
Prudente, liderou a primeira 
equipe de beisebol adulto de 
Indaiatuba. Desde então houve 
um aumento de pessoas interes-
sadas em conhecer mais sobre 
o esporte  e alguns anos depois 
começou a surgir times internos 
dentro da própria associação e 
promoviam jogos entre si.

Logo vieram outras ca-
tegorias de base, conhecida 
como “Mirim”, e passou a ser 
dirigida pelo departamento do 
Fukei-Kai, passando por vários 
professores até que, na gestão 
do Professor Naruki Yoshihi-
sa, que trouxe para a Acenbi o 
primeiro título significativo: o 
de Campeão Brasileiro de Bei-
sebol Mirim em Cooper Cotia.

Atualmente o Departamen-
to de Beisebol de Indaiatuba 
conta com 200 atletas divididos 
em 8 categorias, e tem como 
objetivo valorizar e investir 
na qualificação de seus atletas 
desde a base. “Hoje temos um 
time forte e uma grande estru-
tura para manter e por isso rea-
lizamos eventos como a Festa 
do Chopp e a Festa Junina para 
arrecadar verba para manter 
esse esporte na Associação”, 
revela Shida.

E com a inclusão do Bei-
sebol nos Jogos Olímpicos, a 
Acenbi está investindo forte em 
suas categorias de base.  “Que-
remos fortalecer nossos atletas 
para uma competição maior 
como as Olimpíadas. Hoje 
participamos de diversos cam-
peonatos e temos obtidos bons 
resultados”, finaliza Shida.

Até os anos 60, o lugar que hoje é o destino favo-
rito dos brasileiros não passava de um imenso charco. 
Foi quando um visionário chamado Walt Disney — 
que já tinha conseguido a façanha de transformar um 
rato em personagem querido pelas crianças — apro-
veitou o preço baixo das terras na área para construir 
a filial do seu parque, que funcionava com sucesso 
na Califórnia. Quarenta anos depois de inaugurada a 
Walt Disney World, Orlando virou a capital mundial 
das férias. Nesse conto de fadas contemporâneo, Or-
lando é um sapo que virou príncipe graças ao beijo 
imobiliário de Walt Disney. Hoje, com sete dos 20 
maiores parques temáticos do mundo; Orlando recebe 
mais de 51 milhões de visitantes anualmente, entre 
montanhas russas, golfinhos e outlets, e é o destino 
mais visitado por brasileiros nos Estados Unidos, o 
meio de transporte mais comum por essas bandas é 
a montanha-russa. O verbo mais usado? “To ride”.. 

FONTE – VIAJE NA VIAGEM
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Horóscopo de 31/03 a 06/04 Por Alex Costa Guimarães

O ariano volta a sentir suas forças, aquela sensação de isolamento ou de 
baixa energia começa a melhorar a partir de agora. O momento é de sentir 
sua força interior e adquirir sua confiança de volta. Lembre-se de que o que 
plantar por estes dias será o que irá colher durante todo o ano. Pode ter que 
concluir situações que envolvam relacionamentos.

O taurino precisa ter paciencia consigo memo, pois estará 
entrando em seu inferno astral e isso significa desejo de ficar mais consigo 
mesmo, sensações de recolhimento, insatisfações indefinidas, etc. Nessas 
semanas que virão , o importante é cuidar da saúde. É um tempo para fazer 
novos planejamentos, não é um período para concretizar, pois sua força 
de ação pode estar em baixa, mas pode
ocorrer o término de várias situações.

O geminiano tem agora a oportunidade de começar um período de maior 
movimento social, de planejamento para seu futuro, de favorecer mais a 
geração de novos amigos. É possível que o nativo decida concretizar ou 
assumir um namoro, formalizações ou organização de seu relacionamento 
tendem a ocorrer. 

Estas semanas tem um peso bem positivo na vida do canceriano, é uma 
fase importante para sua vida profissional e para sua carreira. Pode ter que 
mudar, ajustar ou renovar o ambiente de trabalho e melhorar sua situação. 
Por estas semanas ocorrem possibilidades de reconhecimento, sucesso e sua 
imagem profissional se torna reconhecida. Na intimidadae, é possível que 
haja reforma, mudança na estrutura familiar.

O leonino tem nessa semana um momento de recordações de assuntos e fatos 
que ele gostaria de ter agido de forma diferente, antigos relacionamentos 
podem voltar a procurar o nativo. É um momento que permite o contato com 
pessoas estrangeiras ou empresas estrangeiras, ou pessoas que vem de longe 
de seu local atual. Bom período para quem é professor de Universidade ou 
está cursando uma faculdade.

Essa semana colocará o natvio mais fechado e com necessidades de terminar, 
concluir fatos que estão inacabados ou incertos. Estará mais emocionalmente 
sensibilizado. Poderá sentir desejos de ter uma nova vida, de renovar o que 
vem vivendo. Em termos profissionais, novas aquisições e envolvimento com 
novas estratégias podem aumentar seus rendimentos.

O libriano passa a viver essa semana uma nova situação ligada aos seus 
relacionamentos. Os compromissos sociais podem ampliar e o nativo pode 
se ver envolvido em novas parcerias e em novos envolvimentos comerciais 
que podem trazer mudanças financeiras. Momento de encontrar pessoas e 
novas amizades podem surgir.

Um trabalho ligado a renovação de sua maneira de pensar, situações en-
volvendo seu trabalho, uma abertura de caminho ligado ao seu ambiente 
de trabalho tende a ocorrer. O nativo pode e deve ser mais organizado para 
obter maior determinação e assertividade no trabalho. Uma emoção que 
atrapalha sua mente será trabalhada nesse período, e este sentimento deve 
ser deixado para trás.

Excelente fase para o sagitariano que pode encontrar um novo romance, 
um novo afeto surge e por estas semanas estará mais focado em sua vida 
afetiva-sexual. É um momento importante para lmelhorar o conhecimento 
que tem de si e permitir ser mais alegre, suave e brincalhão, diminuindo sua 
agressividade diante de situações tensas.

O capricorniano tem por estas semanas um novo ritmo que pede mais intros-
pecção e envolvimento com sua vida doméstica e com seus relacionamentos 
familiares. É possível que surja um novo projeto para aquisição de um imóvel. 
Vida profissional será ajustada e mudanças podem ocorrer intensamente. Vida 
afetiva pode ser meio problemática nessa fase, mas o nativo tem condições 
de lidar com calma.

O aquariano estará avaliando sua mente, sua capacidade mental, sua energia 
de pesquisa, como está sua capacidade de entendimento e de se fazer entender 
para os outros. Nestas semanas, os mistérios da mente serão focados para o 
nativo podendo perceber os mecanismos mentais ligados aos relacionamentos 
e os efeitos disso em sua vida diária. Profissionalmente o momento favorece 
acordos e contratos, que podem ser firmados e assinados.

O pisciano vive por estas semanas um movimento interessante em sua vida 
material e financeira. Poderá perceber o que precisa fazer para economizar 
seus esforços materiais e financeiros, além de descobrir possibilidades que en-
volvam projetos para aumentar seus rendimentos. Afetivamente pode se sentir 
atraído por pessoas mais persistentes ou que demonstrem solidez de caráter.

Oficina de looks com a consultora 
Katy Garcia acontece em abril

Aniversário do pequeno Theo

33ª Reunião Ordinária do Rotary 
Clube de Indaiatuba Cocaes

DeMolay

Rugby na Veia

Os 39 anos da AEAI de Indaiatuba

Rock in Heart

Noite das Massas

Ação Solidária - Rotary e Lions, no plantio de árvores no Jardim Itamaracá

Qual mulher já 
não abriu seu 
armário para 
escolher uma 
roupa e sentiu-se 
frustrada por não 
encontrar nada 
que a agradasse? 
Pensando nessa 
dificuldade 
comum para 
quase todas as 
mulheres é que 
a consultora de 
imagem Katy 

Garcia promove, amanhã (dia 1º) em Indaiatuba, das 14h às 18 
horas, uma oficina de looks. A proposta, segundo a consultora, 
que atualmente é sócia no Espaço Goa Brechó, é mostrar 
as participantes o universo de possibilidades encontrado 
dentro de seu guarda roupa. “Passei anos da minha vida com 
essa mesma sensação, de que nunca tinha roupas legais ou 
adequadas às ocasiões como eu gostaria”, conta.

Noite de 
Aniversário do 
pequeno Theo, 
para encanto 
da mamãe 
Dany e da vovó 
Tania, tudo no 
Buffet Hollystar. 
Noite Pokémon, 
um delicioso 
encontro 
com amigos 
queridos, com 
muita fartura e 
diversão.

Sábado foi dia de visitar e almoçar com a moçada o 
DeMolay, em sua campanha de arrecadação de alimentos, 
juntamente com Interact e Rotaract.

No último sábado, dia 25, aconteceu no campo do Bela 
Vista os amistosos de Rugby. Às 14 horas, os Juvenis: Sesi 
x Tornados, Tornados x Piratas e Piratas x Sesi. Às horas 
os Adultos: Tornados x Piratas, com excelente vitória do 
Tornado por 48 x 3.

Noite de Rock in Heart, da Volacc, no salão social do 
Indaiatuba Clube. Subiram ao palco as bandas Unha 
Encravada e Confraria D’asdrovina, além da banda 
convidada Overloud, responsável pela abertura da noite. Na 
ocasião, aconteceu também uma apresentação das mulheres 
assistidas pela Volacc, em uma coreografia do professor 
Donizete. Casa cheia e com muita gente ajudando a causa.

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes realizou na noite de 
terça-feira, dia 28, na Casa da Esfiha, sua 33ª Reunião 
Ordinária e festiva de posse para o nosso mais novo membro 
do clube, o senhor Antonio Sérgio de Almeida, sua cônjuge e 
seus dois filhos. O novo companheiro tem como padrinho o 
companheiro Renato Nagamini, que o apresentou ao clube. A 
reunião foi finalizada com todos cantando o parabéns rotário, 
para os aniversariante de fevereiro e março.

A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Indaiatuba 
(AEAI) comemorou seus 39 anos com um delicioso churrasco 
na sua sede, realizado no último domingo, dia 26. Muita 
gente compareceu ao evento, inclusive a alta cúpula do Crea.

Olha quem está chegando pra melhorar nosso ano, é 
ela: a Noite das Massas do Rotaract Club de Indaiatuba!

Na manhã de sexta-feira, dia 25, o Rotary Club 
de Indaiatuba Cocaes realizou o plantio de 
50 árvores, no Jardim Itamaracá, juntamente 
com a Prefeitura e outros clubes da cidade, 
como Lions, Rotaract, Interact, RotaryKids e 
Grupo de Escoteiros Falcão Azul. O nosso 
ilustre prefeito, Nilson Gaspar; seu vice, Túlio 
Tomass do Couto; e o secretário municipal 
de Urbanismo e Meio Ambiente, José Carlos 
Seloni, marcaram presença no plantio.

Convite: R$ 45
Crianças até 5 anos não 
pagam.
Crianças até 12 anos pagam 
apenas R$ 30 
Você poderá entrar em 
contato com qualquer 
associado do Rotaract Club 
de Indaiatuba para saber as 
formas de pagamento!
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atendimento@maisexpressao.com.brSônia Fonseca
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Cortinas

Happy Hour da Grenelle GastroPub

Kostela do Japonês, costela ímparVestidos de Noiva Coleção Outono

Tabule

Promoção MMartan
Fitness

Acaba de chegar na “A Nova Loja” a nova coleção 
outono de vestidos de noiva Tutti Sposa, tecidos nobres, 
com transparência, renda e muito brilho, simplesmente 
maravilhosos. Não deixe de conferir também a divina 
coleção moda festa, longos e curtos que a loja acaba de 
receber na opção venda e aluguel. Demais! WhattsApp 
9.9540-8836 e 3875-1760.

Doutora Sueli Midori, com a cliente Millu 
e Darik, após consulta e banho e tosa na 
Clínica Veterinária Bicho Amigo

A Vitorello acaba de receber a nova coleção 
de vestidos de festa, maravilhosos, lisos e 
estampados, curtos e longos, até o plus size. 
Aproveite a promoção de blazer com 20% off, 
bermudas e legging fitness com 20% off na 
primeira peça e 10% a partir da segunda peça. 
Confira também a novidade em regatas. Demais!

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

Na Casa da Esfiha você pede entradas e saladas que deixam 
suas refeições muito melhores. Elas são leves, saudáveis e muito 
saborosas, com um toque todo especial da cozinha árabe e dos chefs!

Atendendo a pedidos a promoção 
da Limpeza de Pele foi prorrogada 
para mais 1 mês! Apenas R$ 
49,90. Promoção válida até 
29/04/17. Aproveite! 
Os telefones para agendamento 
são: (19) 9.9921-7576 WhatsApp
(19) 3825-0623. Rua Alberto 
Santos Dumont, 1.209 - Cidade 
Nova 1. Próximo as avenidas 
Itororó e Presidente Kennedy.

Já sabe das ofertas especiais da MMartan em colchas e lençóis? Estilo, 
conforto e elegancia com 30% off e em até 6x sem juros. Faça uma visita 
na loja e confira na Avenida Presidente Kennedy, 1.142 - Fone: 3816-5431 
ou 9.9817-4349 (whatsApp)

A Bicicletaria Duas Rodas oferece a marca Oggi, aro 29, todos os 
tamanhos de quadro, quadro em alumínio, freio á disco hidráulico 
Shimano SLX, acompanha pedais clip, supensão manitou com trava 
no guidão a ar, pneus Kenda Kevlar, conjunto de transmissão Shimano 
SLX,22 velocidades. Condições de pagamento: cartão em 10X sem juros. 
Oferecemos também bicicletas de entrada para iniciantes e bicicletas para 
profissionais, quadros em alumínio e carbono! Trabalhamos ainda com as 
melhores marcas do mercado como: Sense, TSW, First e outras. O cliente 
também tem a opção de montar ao seu gosto. Vá conferir na Avenida 
Presidente Kennedy, 624 - Telefones: 3875-0269 ou 3834-6516

Na Paula Amorin Fashion Club 
você encontra a última coleção 
outono em roupas fitness fashion 
para garotas que curtem uma moda 
diferenciada. Aproveite também 
para conhecer o salão de beleza 
que oferece cílios fio a fio, massagem 
detox, pé e mão, cabelo e muito mais. 
Vá conferir na Rua Cinco de Julho, 449 
- Telefone: 3392-3401

Só na Kostela do Japonês você saboreia uma costela ímpar, feita no 
capricho, macia, grelhada no ponto e super saborosa, acompanhada do 
melhor arroz e feijão, farofa, fritas e variedade incrível de salada, não há 
quem não goste. É famosa em Indaiatuba e região. Vá conhecer R. Antônia 
Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João Narezzi - Fone: (19) 3894-6646

O Grenelle GastroPub oferece Happy Hour de quarta a sábado, das 
18h às 20h, com 50% off no chopp, 15% off nas cervejas artesanais, 
25% off nos drinks e vários combos como: combo 1 - croquete de carne, 
croquete de mortadela e arancine (bolinho de risoto). Combo 2 - onion 
rings, mussarela stick e bolinho de bacalhau. Combo 3 (o da foto) - tábua 
de frios e pãozinho alemão e Ribs - Costelinha Barbecue e polenta 
frita. Sexta e sábado com música ao vivo, com pop e rock clássico. 
Vale a pena conhecer na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289

Promoção na 
Flor de Lis!!! 

Casamento maravilhoso de Daniela Fonseca. “A Nova Loja” 
agradece a oportunidade de ter feito parte desse momento lindo e 
inesquecível. Felicidades ao casal.

Wilma, Suzana, Sinésio, João Neto e Mônica

Juliana e Carlos

Débora e Ricardo com o filho Guilherme

Rodolfo, Patricia e Alessandra

Mariana, Décio e Darci



social & gastronomia

atendimento@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: http://maisexpressao.com.br/social/social-gastronomia
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Thiago no Restaurante Açafrão

Suraya, Talita e Lubwig no Restaurante Casa da Moqueca

Patricia, Galdence, Ricardo e Miguel no Restaurante Caipirão

João, Andre, Charles, Guga, Tarquirio, José e Deraldo no Restaurante Casa da Moqueca

Jhe Manopelli, da Barbearia B4 Alpha, no Restaurante Açafrão

Elizeth almoçando no Cintra Restaurante

Fernando almoçando no Cintra Restaurante

Lais e Camila no Cintra Restaurante

Guilherme, Gustavo, Tiago e Mateus no Restaurante CaipirãoRodrigo, Lúcia e Natália no Grenelle Gastro Pub

Ana Paula, Marcelo, Carolina, Ronaldo, Max, Junior e Neife na Pizzaria Babbo Indaiatuba



gente de expressão
atendimento@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/admilson-redecopa/
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Escola de Futebol 
Cruzeiro Indaiatuba

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

Após uma deliciosa aula de Cooking Class, os alunos do Yázigi 
Indaiatuba saboreiam as gostosuras preparadas por eles mesmos

Theo comemorando o aniversário de 2 anos no Colégio Objetivo

Paulo Belotti, cliente Império Tour, aproveitando para 
conhecer os pontos turísticos de Curitiba

Os alunos do 1º ano, do Colégio Meta, realizam atividade de 
ditado e aprendendo mais sobre a língua portuguesa

Os consultores da Bono Pneus, César e Michel, atendendo o 
cliente Luiz Carlos 

Wellington, Adriana e Rafael da equipe super atenciosa da MMartan

Gu e Junior da Casa de Carnes Filé na Brasa

A linda Tatiane Camargo, jornalista e apresentadora de TV, 
fazendo comprinhas na Hope Indaiatuba, sempre com o 
atendimento de uma equipe fantástica 

A colaboradora da Sanare, Anna Silva, no show de Bruno e BarretoA cliente Regina Vilar com a profissional Camila Medina

Inauguração da Boutique Madame Biá, na última semana, 
que fica na Avenida Conceição, 210, e que conta com 
roupas, acessórios e salão de beleza. Vá conhecer! Alunas do Objetivo no trote dos formandos do Ensino Médio



        caderno de negócios

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

VENDA

LOCAÇÃO

CA06752 -  AT.250m² - JARDIM BELA VISTA - AT.250m²  AC. 117m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala 02 ambientes, cozinha, área de luz, área de serviço, quintal, tubulação pronta  para aquecimento 

solar e ar condicionado, portão  eletrônico, porcelanato,  garagem para 02 autos, R$  420.000,00

CA06976 - Vila Veneza - Casa térrea AT 140 
m² - AC 80 m² - Com 3 dormitórios, , Sala, WC 
social, Cozinha, Lavanderia, 2 vagas descober-
tas. R$ 375.000,00.

CA06978 - JARDIM BELA VISTA - AT 
250m², AC 147m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte, banheiro social, sala ampla dois 
ambientes, lavabo, área de luz, cozinha, 
lavanderia, churrasqueira, banheiro ex-
terno, garagem para 04 autos sendo 02 
cobertas. Aquecimento solar instalado. 
R$ 480.000,00

CASAS 

CA06933 - JARDIM MORADA DO SOL - AT. 120 m² AC. 60 m² 
- 1 dormitório, cozinha, wc social, lavanderia e garagem pequena 
para moto. R$ 600,00
CA05752 - JARDIM PANORAMA - AT 300m² AC 250m² - Sobra-
do, 03 suítes 01 delas com armários, ar condicionado Split, WC 
social, sala de TV, brinquedoteca/mezanino, sala 02 ambientes 
ampla, lavabo, cozinha americana planejada, dispensa, lavande-
ria, WC externo, área gourmet com forno de pizza, churrasqueira 
a gás e carvão, piscina, quintal, garagem para 04 autos sendo 
02 cobertas. R$ 2.800,00 + COND. + IPTU.
CA05939-Villaggio di Itaici - 02 suítes planejadas, ar condiciona-
do, sala 02 ambientes, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada e 
equipada com cooktop e coifa, projeto de iluminação, lavanderia 
independente planejada, espaço gourmet, garagem para 02 
autos. Condomínio oferece segurança 24H, piscinas, quadras 
esportivas, salão de festas, playground, churrasqueiras, campo 
de futebol. R$ 2.500,00 + Cond. +IPTU.
CA06052-CASA TÉRREA NOVA PARA LOCAÇÃO- AT125m², 
AC85m²- 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, 
cozinha com gabinete, lavanderia, Wc social, box blindex e 
fino acabamento, garagem para 02 autos, portão eletrônico. 
R$1.600,00 + IPTU.
CA04327 - RESIDENCIAL SANTA CLARA - AT 450m², AC 
272,04m² - 03 suítes com closet (01 máster), sala 02 ambientes 
com painel para TV, lavabo, cozinha americana com armários e 

CH01629 - RECANTO DAS FLORES - AT 5000 m² - 
AC 1500 m² - Casa Sede c/ 5 suítes sendo 1 c/ closet 
e escritório, Sala 3 amb. c/ lareira, lavabo, escritório, 
sala de jantar c/ mesa de 10 cadeiras, Casa Hóspede 
c/ 8 dorms. 4 wc e roupeiro. Área gourmet, Piscina., 
playground, quadra poliesportiva, casa caseiro, lav., 
depósito, canil, pista de cooper de 300 mts e gar. 6 
carros. Imóvel Excepcional. R$ 4.800.000,00

AP03415  - PARQUE SÃO LOURENÇO 
- AU 50m²  - 02 dormitórios, WC social, 
sala, cozinha com armário, 01 vaga cober-
ta. R$ 205.000,00.

cooktop, despensa, lavanderia com armários, churrasqueira e forno 
de pizza, WC externo, garagem para 04 autos, sendo 02 cobertas. 
R$ 4.000,00 + COND. + IPTU
CA06974 - VILA TODOS OS SANTOS - at 362,82 AC 286,07 03 
dormitorios  sendo 01 suite master com hydro,armarios planeja-
dos,Wc social, Sala de visita, sala de jantar com area de luz,sala 
de TV, Cozinha planejada, copa com armarios, lavanderia ampla 
com wc e rouparia, suite superior com lavandeira, jardim, churras-
queira, portao eletronico,cerca eletrica, garagem para 02 autos. 
R$ 3.000,00 + IPTU
CA06959 - JARDIM MARINGÁ - AT. 300 m² AC. 230 m² - 3 suítes 
(2 com ar condicionado), lavabo, cozinha planejada, sala para 2 
ambientes, quintal com área gourmet com churrasqueira e gara-
gem coberta para 2 autos. Excelente condomínio. R$ 2.300,00 + 
COND + IPTU.

APARTAMENTOS

AP03318 - VERTENTES DE ITAICI - AU 85m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armários e ar condicionado, WC social, sala 
ampla dois ambientes com ar condicionado, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 1.600,00 + 
COND. + IPTU.
AP02584 - AU 84m² - Condomínio Pátio Andaluz- LINDO 
APARTAMENTO PLANEJADO E SEMI- MOBILIADO- Com 03 
dormitórios., sendo 01 suíte, WC social, lavanderia, sala para 02 
ambientes com sacada, todo planejado, possui sofá, geladeira, 

fogão, máquina de lavar, e um cama de casal na suíte. Duas  
vagas cobertas e independentes .Segurança 24H , área de lazer 
com piscinas, churrasqueiras, cinema, salão de festas, brin-
quedoteca, academia, playground. R$ 2100,00 + COND+IPTU
AP02531 - JARDIM JEQUITIBÁ - AU 60m² - 02 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto 
coberta. R$ 850,00 + condomínio + IPTU.
AP01175 - JARDIM JULIANA - AU 67m² - 03 dormitórios, 
sendo 01 com armários, WC social, sala, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem 01 auto. R$ 900,00 + IPTU + COND.
AP03299 - DUE 0 AU 96,16m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
com armários, WC social, sala ampla dois ambientes, lavabo, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia com armários, garagem 
para 02 autos. Condomínio com infra-estrutura de lazer com-
pleta, localização privilegiada. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU.
AP03184 - SOHO - AU 91m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
todas com armários, WC social, sala ampla dois ambientes, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia com armários, garagem 
para dois autos.**Apartamento novo, nunca habitado, com lazer 
completo** R$ 2.200,00 + COND. + IPTU
AP02657 - JARDIM PRIMAVERA - AU. 69 m² - 3 dormitórios 
(1 suíte), cozinha com armários, lavanderia, WC social, sala 
para 2 ambientes e garagem coberta para 2 autos. R$ 1.100,00 
+COND + IPTU. 
AP02886 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AU 90m² - 03 
dormitórios (01 suíte), WC social, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia. R$ 1800,00 + IPTU + COND
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AP00254 – Cond. Azaleia 3 
dorm,cozinha com armários, 1 
vaga portaria 24 horas, área de 
lazer R$ 900,00 + cond. 250,00 
+ Iptu
AP00483 Cond Belvedere 3 
dorm. Sendo 1 reversível, 1 
suite, cozinha amaricana com 
planejado, 1 vaga, área de la-
zer com piscina, quadra, mini 
golf,  com sacada na sala R$ 
1.200,00 + cond.350,00 + IPTU
AP00462 – Solar do Itamaraca 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 
dorm. Sendo 1 suite com armá-
rios planejado , sala com 2 am-
bientes, varanda, WC social, co-
zinha planejada, lavanderia com 
armários, R$ 1.300,00 + Cond 
550,00 + 74,00 IPTU, com ele-
vador e janelas anti ruído.
AP00570 – Edificio San Marino 
– 3 dorm. sendo 1 suite , e com 
armários e garagem R$ 2.000,00 
( incluso cond. e IPTU)
AP00576 – Bosque do Indaias 
– 2 dorm. sendo um com moveis  
Sala 2 amb 1 wc, cozinha com 
armários  planejados, 1  vaga  de 
garagem  aluguel R$ 1.000,00  + 
cond. 200,00 +  IPTU

AP00481 – Edif, Place View – 3 
dorm. Sendo 1 suite , 2 dorm. com 
arm., Sala 2 amb., Cozinha ameri-
cana, 2 vagas de garagem, piscina, 
churrasqueira. R$ 2.500,00 inclu-
so Iptu e condomínio
AP00489 – Spazio Illuminari – 3 
dorm. Sendo 1  suite, coz. americana, 
sala 2 ambientes. Com área de lazer 
total. R$ 1.000,00 + cond + Iptu.
AP00498 – São Conrado –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  gran-
de, sala cozinha grande, sem con-
domínio R$ 750,00
AP00542 – Edifício  Pictor – Cen-
tro ,com 2 dorm sendo 1 suite com 
armários planejados nos 2 dorm. 
cozinha com planejados, WC, sala 
com planej. 1 vaga coberta, com 
piscina e salão de festa R$1.200,00 
+ cond. 500,00 + Iptu .
AP00568 – Cond Gran Ville – Ce-
cap com 3 dorm. sendo 1 suite, e 
vaga de garagem, cozinha com  
gabinete,  2 andar  , área de lazer 
com piscina, R$ 1.200,00 + cond. 
220,00 + IPTU
AP00578 – Spazio Iluminare – Pq 
São Lourenço – 2 dorm. sala 2 am-
bientes cozinha 1 vaga coberta – R$ 
950,00 (incluso IPTU e COND)

AP00549 – Cond. Premium Re-
sidence – 3 dorm. sendo 2 suites, 
WC social, cozinha planejada, com 
planejados em 1 dos dorm. 2 vagas 
coberta, com área de lazer total, R$ 
2.000,00 + cond + IPTU
AP00570 – Cidade Nova – Edificio   
San Marino 11 andar com 3 dorm. 
sendo 1 suite com armários, sala 2 
ambientes , 1 vaga de garagem R$ 
2.000,00 (incluso condomínio e Iptu)
AP00582- Cond Ype - Centro – 
com 1 dorm. sala, cozinha e WC, 1 
vaga coberto, aluguel R$ 700,00 + 
cond 400,00 + IPTU 53,10 
CC.00351 – Cond. Santa Clara 
– 4 suites, todas com planejados 
com sacada, 1 suíte  máster, sala 3 
ambientes com lavabo, coz, planj. 
Lavanderia com armários, varanda 
gourmet com churrasqueira, piscina 
jardim, quarto de empregada com 
WC., 4 vagas sendo 2 cobertas. R$ 
5.000,00 com cond. e IPTU. 
CA01021- Jardim Androvandi – 2 
dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 1 
vaga R$ 900,00
CA01046- Jardim Califórnia – va-
rias casas de 1 e 2 dorm. Tipo apto 
, WC com Box, coz. e sala sem ga-
ragem, R$700,00 a 850,00`

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

CA01141 – Jd. M. do Sol - casa 
simples de fundo sobrado, 2 
dorm. sala. Coz. 1 wc, lavan-
deria coberta com garagem  – 
R$900,00
GL000 15 – Distrito  Indus-
trial – 2000 m2 AC em terreno 
de 3000 m2, PE direito 12m 15 
vagas garagem, com instala-
ção ADM, recepção, escritório 
e laboratório, almox. Refeitório  
e vestiário R$34.000,00 Cond 
2.000,00
CH00106 – Colinas de Indaia-
tuba  4 suites máster com sa-
cadas-closet- hidro- escritório, 
2 salas ambiente, com jardim 
e lavabo, cozinha planejada, 
salão de festa com cozinha , 
varanda e churrasqueira R$ 
6.000,00
SA00010 – Office Premium – 
Torre Bunises – Locação sala 
de 44m2 com 1wc- sexto andar 
– aluguel R$1.000,00 + cond. + 
IPTU
SA00024 – Sala – Centro  
44m2 com 1wc, cozinha , e 
área de luz e duas salas  sendo 
uma tipo recepção, R$ 1.100,00 
_ IPTU 70,00 
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ref. site 706361 - Jd. Alice - 3 dorm.
(suite) / sala / lavabo / coz. / copa / wc / as 
/ portão elet. / gar.2 vagas R$ 410.000,00

ref. site 478661- Jd. Pompeia - sala 
comercial de 40m² com wc. R$ 1.250,00 
+ COND. + IPTU

ref. site 576581- Jd. Recanto do Bosque 
- au 60m2 - 2 dorm. / sala / coz. / wc / as / 
1 gar. R$ 800,00 + Cond + IPTU

ref. site 427091- Parque são Lou-
renco - 2 dormt / 1 wc / coz / sala 
R$240.000,00

ref. site 672881 - Centro - 3 dorm. / 2 sala 
/ coz / escritório / 2 wc / lavanderia / des-
pensa / quintal / 3 gar R$1.550,00 + IPTU

ref. site 979601 - Belle Ville Itaycy – 3 
dormt / 1 suite / sala / lavabo / coz plane-
jada / wc social / lavanderia / churr / 2 gar

ref. site 786191 - Res. duas Marias - 5D. / 4 
suites / 2 salas / 7 wc / 3 gar coberta / 2 des-
coberta / churras / piscina R$1.700.000,000

ref. site 868091- Jardim dos aromas - 4 
dormt / 1 suite / 2 wc / coz / 3 salas / chur-
ras / R$640.000,00

ref. site 817781 - Jd morada do sol - 1 
dorm. / sala / coz. / wc / as / 1 gar. R$ 
700,00 + iptu / R$145.000,00

ref. site 648581 - Centro piso sup.: 2 salas 
(recepção) / sacada/ coz. / despensa/1 sala de 
frente /3 dorm /2 dorm/lav./dorm. empreg e wc. 
piso inf.:sala/recepção/ wc para def/elevador/10 
vagas gar. R$ 10.000,00 + iptu

ref. site 632471 – Centro - salão com 360m², 
frente envidraçada / mezanino de 12m² / 2wc 
/ wc para deficiente / coz. / area ext.fdos. / 
recuo 4 vagas. R$ 6.500,00 + IPTU

ref. site 727781- Jd. Morada do Sol - são 
2 casas: piso inferior c/ 2 dorm. / sala / coz. 
/ wc / as / 1 gar. piso superior c/ 2 dorm. / 
sala / coz. / wc / as / 1 gar. R$ 350.000,00



04B | Mais Expressão Imóveis

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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.30 – CARDEAL – R$143 MIL – 250m² 
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

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

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

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

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

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – SOBRADO PISO 
SUPERIOR : 3dorms c/ ar condicionado(2st), wc social,  PISO 
INFERIOR: sala 2 ambientes, coz c/a/e, lavanderia, churras-
queira, garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – sobrado – 3sts, dorm reversível, 
sala 2 ambientes, coz planejada, piscina, churrasqueira, WC ex-
terno, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$530,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
sem garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
PQ. SÃO LOURENÇO – R$700,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
1vaga de garagem.
PQ. INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 vaga 
de garagem
VL. FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, ec, garagem 
(SEM COND.)
JD. JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem (SEM COND.)
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem.
JD. MORUMBI – R$1.000,00 – 2Ds, sala, coz, wc, 1 vaga de gar.
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 – 3Ds(1st), sala, coz, WC, 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$2.700,00 – 200m², WC + WC cadeirante
CENTRO – R$4.500,00 – 250m², coz, WC para cadeirante, WC 
social, mesanino, garagem para 4 carros
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – 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 lim-
peza, 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 cond., 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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EXCELENTE APTO NO EDIFÍCIO SOHO 
COM 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE), POS-
SUI MÓVEIS PLANEJADOS - R$ 1.800,00 
+ CONDOMÍNIO + IPTU (AP01527)

APARTAMENTO NO EDIFÍCIO SPAZIO 
ILUMINARE COM 02 DORMITÓRIOS - 
R$ 1.000,00 INCLUSO CONDOMÍNIO E 
IPTU (AP01128)

APTO NO ED. PÁTIO ANDALUZ COM 
03 DORMITÓRIOS SENDO (01 SUÍTE C/ 
ARMÁRIO) - R$ 1.600,00 + CONDOMÍNIO 
+ IPTU (AP00890)

CASA COMERCIAL NA VL. GEORGINA 
COM 07 SALAS, COZINHA E WC’S - R$ 
3.000,00 + IPTU (CA07183

TERRENOS EM INDAIATUBA

R$ 95.000,00 - TERRENO NO JARDIM RESIDENCIAL NOVA VENEZA, 
COM ÓTIMO PREÇO. A/T 150 m². (TE01316).
R$ 100.000,00 - TERRENO NO JARDINS DO IMPÉRIO COM ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO E TOPOGRAFIA. A/T 150 M². (TE01264).
R$ 108.000,00 - TERRENO NO JD. DOS COLIBRIS COM A/T 180 M² 
(TE01327).

R$ 214.965,00 - TERRENO NO JARDIM DOS SABIAS PRONTO PARA 
CONSTRUIR, COM A/T 238,85 m². (TE01375).

TERRENOS EM SALTO

R$ 110.000,00 - TERRENO EM SALTO NO CONDOMÍNIO VILLAGE 
MOUNTONNEÉ PARA QUEM BUSCA SEGURANÇA E QUALIDADE DE 
VIDA.  A/T 175 m². (TE01315).

R$ 110.000,00 - TERRENO EM SALTO NO JARDIM NAIR MARIA 
COM A/T 180 M². (TE01093).
R$ 111.170,00 – OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO - TERRENO EM 
SALTO NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PICCOLINO COM A/T 
216 m².
R$ 186.000,00 - TERRENO EM SALTO NO CONDOMÍNIO CEN-
TRAL PARQUE COM ÁREA DE LAZER COMPLETA E A/T 300 m². 
(TE01380).

CASA – COND. MORADAS DE ITAICI - 2D., SEN-
DO 1 STE, COZ., SALA, WC, LAV., ÁREA GOUR-
MET C/ CHURR. E 2 VAGAS DE GAR. A/C: 70,00 
M². E A/T: 150,00 M².  R$ 340.000,00 - (CA09104)

APARTAMENTO - RESIDENCIAL SEVILHA 
- TIPO LOFT, C/ 1 DORM., SALA, COZ., 
LAV., AS, WC E VARANDA PARA O JD. A/U 
46 m². R$ 190.000,00 - (AP01595)

APTO EM SALTO - SOLAR DOS SABIÁS - 
2 DORMIT., SALA, COZINHA AMERICANA, 
BANHEIRO SOCIAL E ÁREA DE SERVIÇO. 
A/U 46 m². R$ 200.000,00 - (AP01596)

APARTAMENTO - EDIFÍCIO ROCCAPO-
RENA - 01 DORM., SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM 
- A/U 46,14m². R$ 180.000,00 - (AP00501).

CASA - COND. PARK REAL - 3D., SENDO 1 
SUITE, WC SOCIAL, SALA C/ PÉ DIREITO ALTO, 
COZ., PISO EM PORCELANATO, ÁGUA QUEN-
TE NA COZ., FOGÃO COOK TOP, COIFA. A/C 
115 m² e A/T 150 m². R$ 410.000,00 - (CA08837)

CASA NO JD. SÃO FRANCISCO COM 02 
DORMITÓRIOS (01 SUÍTE)  - R$ 1.150,00 
+ IPTU (CA09149)

CASA NOVA NO JD. DOS COLIBRIS COM 
02 DORMITÓRIOS - R$ 1.150,00 + IPTU 
(CA07982)

CASA NO JD. VALÊNÇA COM 02 DORMI-
TÓRIOS (01 SUÍTE) - R$ 1.500,00 + IPTU 
(CA06554) *ACEITA NEGOCIAÇÃO*

CASA NO JD. MORADA DO SOL COM 02 
DORMITÓRIOS (01 SUÍTE), CHURRAS-
QUEIRA  - R$ 1.000,00 + IPTU (CA09087)

SALA COMERCIAL NO EDIFÍCO THE 
DIPLOMAT COM 36,5 M² - R$ 1.200,00 + 
COND + IPTU (SL01009)

SALÃO NO JARDIM MORADA DO SOL 
COM A/C 285 M² - R$ 5.500,00 + IPTU 
(SL00602)

LOCAÇÃO

Temos também em nossa carteira, imóveis industriais. Consulte-nos para mais informações.

VENDA

CASA - JARDIM HUBERT - 2DORM, SEN-
DO 1 SUÍTE C/ AR COND., SALA, COZ. E 
WC C/ MÓVEIS PLANEJADOS, EXCELEN-
TE ACAB., ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. A/C 100 
m² e A/T 130 m². R$ 295.000,00 - (CA09069)

CASA - JARDIM MORADA DO SOL  - 03 
DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, 
COZINHA PLANEJADA, BANHEIRO SO-
CIAL E CHURRASQUEIRA. - A/T 125 m². 
R$ 350.000,00 - (CA09150)

CASA - PQ. SÃO LOURENÇO - 3D., 1 STE, SALA, 
COPA, COZ., LAV., WC, QUINTAL AMPLO NOS FDS 
C/ 1D. E WC. CHURR., ÁREA P/ POMAR OU PISC. 
PORTÃO AUT., CERCA ELÉTR., GAR. P/ 5 CARROS. 
- A/T 300 m² e A/T 127 m². R$ 440.000,00 - (CA09145)

SOBRADO EM SALTO - JD. PANORAMA  3 
DORM SENDO 1 SUITE, SALA C/ 2 AMB., COZ., 
3 WC, FUNDOS C/ ESPAÇO P/ ÁREA DE LAZER 
E CHURR. GAR. P/ 2 CARROS. FALTA ACAB. A/T 
150 M² E A/C 138 M². R$ 195.000,00 – (CA08559)

CASA - JD. RESIDENCIAL VENEZA - 2 DORM., 
SENDO 01 SUITE, SALA CONJUGADA, COZI-
NHA, LAV. COBERTA, WC SOCIAL, QUINTAL 
NOS FUNDOS E GAR. PARA CARROS. A/C: 
54,00 M² E 150,00 M². R$ 240.000,00 - (CA09147)
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classificados

Casa com dorm e 
WC at:250 AC:50 no 
Jd. Europa R$290 
mil - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092 - (19) 
98136-7331.
Casa térrea - Cond. 
Vista Verde preço 
de ocasião - com 3 
dorms. (1 suíte), sala 
2 ambientes, cozinha 
americana (cooktop, 
forno a gás e coi-
fa) lavanderia, chur-
rasqueira, quintal, 
TODA PLANEJADA. 
Garagem p/ 3 carros 
(sendo 1 coberta) F.: 
(19) 3394-2197 / (11) 
98635-7556. c/ Sr. 
JOÃO.
Casa térrea em 
Cond. Terra Magna 
- 3 dorm. Sendo 1 
suíte com closet com 
arm., lavabo, sala 2 
ambientes, pé direi-
to alto, WC social, 
mezanino, escritório, 
coz. com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em 
condomínio como 
parte de pagamento. 
Luiz creci 166776 F. 
(19) 9.9177-7051 
Casa tér rea  em 
Cond. Terra Mag-
na, 3 dorm. Sendo 
1 suíte com closet 
com arm., lavabo, 
sala 2 ambientes, 
PE direito alto, WC 
social, mezanino, 
escritório, coz. Com 
planejados, 4 vagas 
R$ 650.000 aceito 
terreno em condo-
mínio como parte 
de pagamento. Luiz 
creci 166776 F. (19) 
9.9147-5047.

Casa Vende – Jd. 
Bela Vista – casa 
em Avenida. Acei-
to financiamento e 
estuda permuta. F: 
(19) 9917-5233 c\ 
Anderson
Casas - 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
F. (19) 98136-7331 
ou (19)3885-4500 - 
CRECI 74.092.
Cond.  Mont rea l 
Residece -  Casa 
térrea nova 3 Dorm 
c/ste, sala, cozinha, 
pé direito alto, com 
armários embutidos, 
churrasqueira, R$ 
475.000,00 Aceita 
Fin. Tr Edison (11) 
98457-7872 CRE-
CI+ .
Exce len te  casa 
térrea no Pq. São 
Lourenço  a 50m 
do Pq. das Frutas, 
3 Dorms. (1 suíte), 
1 WC social, coz. c/ 
armários, lavanderia 
coberta e fechada, 
quintal com churras-
queira, 2 garagens 
cober tas ,  por tão 
eletrônico. Bairro 
diferenciado, bem 
arborizado e fácil 
acesso ao Centro e 
a Rod. SP 75. Docu-
mentação ok. Tratar 
(19) 3875- 0423 ou 
99346-7999 com 
proprietário. 
Imperdível!!  per-
muta-se uma ót i-
ma casa em ½ lote, 
n o  J d . d o  V a l l e , 
por uma na cecap. 
base:R$320.000,00 
se for de maior va-
lor, posso voltar até 
30mil reais. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.

Jardim Montreal 
Residence casa 3 
dorm. suíte, WC, 
sala, coz. Planej. 
, lav.  2  vagas R$ 
495 mil creci 90879 
F .  ( 1 9 )  9 . 8 4 0 6 - 
6590
Jardim Regina  - 
Vendo casa c /  3 
dorm (1 suíte), coz, 
sala 2 amb., área 
de serviço, WC So-
cial, garagem p/ 2 
carros, excelente 
l oca l i zação .  AT . 
250m² AC. 160m² 
- Tratar (19) 99444-
9415 c/proprietário.
Jd.  Europa com 
dorm e WC AT: 250 
AC: 50 R$290 mil 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092 Mor. 
Sol - rua-57, 1 dor-
mitórios sala, cozi-
nha – WC social- la-
vanderia, garagem. 
toda em estrutura 
para sobrado.
Jd. Hubert - Vendo 
casa 2 dorm., sala, 
coz, WC, lavande-
ria coberta, chur-
rasqueira, garagem 
coberta para 2 car-
ros, portão eletrô-
n ico,  próx imo ao 
Parque Ecológico e 
Good Bom. R$280 
Mil aceito permu-
ta.  Tratar :  3885-
0160/99106-1258.
Vila Maria Hele-
na - com 2 dorms. 
(1 suíte), sala, co-
zinha, WC Social 
e área de serviço. 
Garagem p/ 2 car-
ros com portão ele-
trônico. Casa nova, 
ótimo investimen-
to!! R$325.000,00 
M o b i l i a d a 
R$360.000,00 F.: 
( 1 9 )  3 3 9 4 - 6 1 8 2 
/99450-2461. 

Linda casa Jd. Park 
Real – Cond. fechado 
com portaria 24 horas, 
quadras poliesporti-
vas, salão de festas e 
churrasqueira, próx. 
Prefeitura/Parque 
Ecológico. Casa 3 
dorm. (1 suíte), sala 
2 ambientes com pé 
direito alto, cozinha 
americana com mó-
veis planejados, área 
gourmet, bom quintal, 
garagem 2 carros, 
acabamento de pri-
meira. R$420 MIL, 
aceito financiamento. 
F: (19) 98102-7090
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/ pis-
cina, 04 Suítes/ 1 Mas-
ter 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 ou troco casa 
no Bairro Maria Hele-
na por casa menor (2 
dormitórios). Terreno 
370m² com duas ca-
sas (186m² e 43m²) in-
dividuais com quintal. 
R$450.000,00 Tratar 
com proprietário F.: 
99237-6716 
Vila Areal - Casa 
com 2 dorm. (1 su-
íte), WC, Coz, la-
vanderia,  1 vaga 
de garagem. Aceito 
terreno como parte 
de pagto. Ou finan-
ciamento. R$300 Mil 
F.: 3329-7003
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Oportunidade - Con-
domínio Reserva Vis-
ta Verde, compro apto 
de particular, favor li-
gar p/ F. 9.91342579 
falar c/ Rita 
Oportunidade! Apar-
tamento de 2 dormitó-
rios 1 vaga de gara-
gem 60m² de constru-
ção. R$35.000,00 de 
entrada + R$2.000,00 
por mês direto com o 
proprietário. F. 3017- 
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294. 
Vendo Apto Ima-
gine - 3 Dorms./ 1 
Suíte- 2Vagas. De R$ 
713.169,00 Por R$ 
570.000,00. Aceita 
veículo como parte e 
pagamento e finan-
ciamento. (19) 97404-
0445 c/ Márcia
Vendo Apto. Due - 
03 dorm./1 suíte 96 
m² R$ 630 mil F.(19) 
97404-0445 C/Márcia
Vendo Apto. em 
Salto Cond. Fecha-
do c/ 2D, unidade 
térrea c/ 2 áreas pri-
vativas e 1 vaga de 
gar.R$175.000 F. 
(19) 99444-9415 c/
proprietário. Aceita 
financiamento
V e n d o  a p t o . 
R$215mil – Spazio 
Illuminari, condomí-
nio com infraestrutura 
de lazer completa, 
portaria 24 horas, 
ótima localização, 
apto. 2 quartos, sala 
2 ambientes, cozi-
nha planejada, 2º 
andar, Condomínio 
R$187,00 - IPTU 
R$57,00. F:  (19) 
98102-7090

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

A l u g a - s e  a p t o 
C o n d o m í n i o 
Village Azaleia - 3 
quartos, sala, coz, 
wc, salão de festas, 
p layground,  qua-
dra,  quiosque no 
direto com proprie-
tá r io .  R$ 950,00 
mais IPTU e con-
domínio F. 9.9885-
0454 com Juliana 
o u  9 . 9 3 1 5 - 5 2 7 3 
com Rafael.
A l u g o  a p t o  n o 
Cond.Spazio  Ilu-
m i n a r i  s e n d o  2 
dorm, coz. america-
na, sala 2 ambien-
tes R$ 950,00 (in-
cluso Cond. + IPTU 
Tr .  Reg ina Kuga 
creci 167606 – F. 
(19) 99177.7051.
Apto Alugo – Edif. 
P a u l  H a r r i s ,  ( 2 
quar tos 1 suí te) , 
sala 2 ambientes, 
sacada, garagem 
coberta. Ótima lo-
calização, próximo 
ao Paulistão, Av. 
P res iden te  Ken -
nedy.  R$1400,00 
( C o n d o m + I P T U 
Inc luso) .  F :  (19) 
98102-7090.
Cond. Gran Ville 
– apto 3 dorm. com 
suíte,1vaga cond. 
com á rea  de  la -
zer completa – R$ 
1.200,00 + Cond. e 
IPTU creci 167606 
F. 19 99177.7051.

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

Cond. Terra Mag-
na – Vendo terreno 
de 420m². Aceito 
troca por terreno 
de menor valor e 
carro. R$420 MIL. 
Tratar c\ Natal no 
t e l :  ( 19 )  99415 -
1695 \ 98862-3226 
Cond. Terra Mag-
na terreno de 360m 
com boa topogra-
f ia R$225.000 F. 
9.9177-7051.
J d .  B e l a  V i s t a 
com 300m² R$155 
mil F. (19) 98136-
7 3 3 1  C R E C I 
74.092.
Opor tun idade  – 
Ter reno   150m² . 
R$90.000,00 à vis-
ta ou R$ 30 mil de 
entrada + parce-
las. F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia.
Terreno no Hel-
v e t i a  P a r k  c o m 
490m² R$350 mil 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092.
V e n d o  T e r r e n o 
Comercia l  –  Jd . 
Esplanada, 472m² 
ao lado da Prefei-
t u r a  R $ 5 2 0  M i l , 
aceito proposta. F: 
(19) 98102-7090. 
V e n d o / a l u g o 
Terreno com Jd. 
Regina  -  615 m² 
R$  925  mi l  /  R$ 
2 .000,00  F .  (19) 
9 7 4 0 4 - 0 4 4 5  c / 
Márcia. 

 
Alugo 2 casas no 
bairro Tombadouro 
com 2 dorm, sala, 
cozinha e WC , com 
quintal grande R$ 
1.000,00 cada uma  
Regina creci 167606 
– F. 9.9177-7051 
whatsapp 
Alugo apto Umua-
rama - 2 dorm. Sen-
do 1 com armário , 
sala, cozinha, e 1 
vaga de garagem 
coberta R$ 950,00 
(Incluso condomí-
nio e IPTU) – Regi-
na 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
Casa alugo – Vila 
Castelo Branco – 
casa c\ 3 dor, sala, 
wc, coz. Americana, 
vagas p/ 3 carros. 
Excelente localiza-
ção. R$1.500,00. F 
(19)3816-0006 Imob. 
Z 1 0 \  3 9 3 5 - 7 6 6 6 
Imob. GPS
Sobrado na Cida-
de Nova, piso supe-
rior com 3 dorm, 1 
suíte com banheira 
, WC, piso inferior 
sala, cozinha com 
armários, lavande-
ria área goumet no 
fundo, com 1 dormi-
tório e 1 WC Com 2 
vagas portão eletrô-
nico . R$2.400,00 + 
IPTU. Tr.  Regina 
Kuga creci 167606 
–F. (19) 9.177.7051
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Chácara no Olho 
D’água - 1000m², 
terreno plano, cerca-
do, água encanada, 
esgoto, pés de fru-
ta - R$120 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio em Piedade 
SP, 26.000m², casa 
c/ 3 dormitórios, 2 
wcs , toda avaranda-
da, gramada, pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade, 
diversas árvores fru-
tíferas, play ground 
,a 12 km do centro, 
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
3017-2608 /99762- 
997 / 3935-3294.
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. 

Vendo ou troco 
chácara de 1100m², 
AC 120m², com 3 
quartos (2 suítes), 
área gourmet, pis-
cina, churrasqueira 
e área frutífera por 
casa nas imediações 
da cidade. R$520 mil 
F.: (19) 3816-2011 / 
99722-0972

 
Vende-se loja de pro-
dutos e serviços de in-
formática e celular no 
centro de Salto. Fabia-
no (19) 99976-6822/ 
(11) 99590-5529.

Bicicletas novas 
e bicicletas duplas. 
Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próxi-
mo ao cemitério). 
F: (19) 2516-5110 
c/ Fernando 
C a b e ç o t e  c o m 
v á l v u l a s  I v e c o 
3 5 1 0  a n o  1 9 9 7 . 
R$3000,00.
Colchão de Casal, 
excelente estado 
“Novíssimo” D45. 
F: (19)9 83787713 
ou 19 991329090 - 
ANTONIO
Diversos - 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

Diversos  -  Ven-
do - Tapete castor 
(pelo alto), 2 TV de 
14 (uma precisa de 
concerto), mesa de 
centro de vidro, 1 
quadro de flores e 
1 abajur. Preço de 
opor tun idade.  F : 
3016-4493
Fritadeira Actifry 
A r n o  S e m i - n o v a 
pouco uso R$300,00 
Fones: 3017-5541 / 
99259-1877 (claro)
Geladeira Duplex 
Brastemp Frostfree 
em perfeito estado 
F.: 99324-7676
Manequins femini-
na a unidade R$80 
p e r n a ,  f e m i n i n a 
a R$60 e mascu-
l ino a R$100.  F. 
(19)99558-  7182 
Wha tsApp .  Obs : 
Valor é para retirar, 
para entregar sujeito 
a alteração no valor 
Maquina de Lavar 
Bastemp 110V F.: 
99324-7676 
Máquina de sol-
da NM 250 Turbo 
Bambosi R$230,00 
Fones: 3017-5541 / 
99259-1877 (claro)
Motor arranque Ive-
co 3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Multiprocessador 
Philco Master-Pró 
9em 1  na  ca i xa 
R$200,00 F.: 3017- 
5541 / 99259-1877 
(Claro)
T r a n s f o r m a -
d o r  1 1 0 / 2 2 0  o u 
220/110. 75000 vts. 
R$450,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Troco várias bi-
c i c l e t a s  n o v a s 
por carro valor + 
30.000,00 F: (19) 
3835-3350 Paulo 
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TV led 32” SAM-
SUNG em bom es-
tado, com conver-
sor digital. Oferta 
pagamento a vista. 
Contato F: 98143-
4184
Uma bicicleta Aro 
26 21 marchas em 
ótimo estado. F.: 
99324-7676
Vendo Ge l  para 
d o r  M u s c u l a r : 
T ipo Dotorz inho, 
c o m  b a n h a  d e 
carneiro, arnica e 
an t i - i n f l ama tó r io 
muscular  F:  (19) 
9 9 8 3 0 - 0 6 1 4  / 
Whats 98996-4867
V e n d o  s a l a  d e 
j a n t a r  L u i s  X V 
completa ou sepa-
rada. (Só a mesa 
c o m  1 0  c a d e i -
ras  R$6 .900 ,00 ) 
Ovos De Pàscoa 
Da Fer - Ovos de 
choco la te ,  t ru fa -
dos e bolo Ovo de 
P á s c o a .  O v o s = 
1 0 0 g  R $ 1 0 , 0 0 , 
2 5 0 g  R $ 2 0 , 0 0 , 
500g  R$38 ,00  e 
1Kg R$76,00. Bolo 
O v o  d e  P á s c o a 
R$30,00 unidade. 
F.: 3329-7003

 
Dell Rey 90 - com-
pleto, direção, tra-
va, vidros elétricos 
e  desembaçador 
t rase i ro .  R$4000 
aceito propostas. 
Tr. 993347959 Ro-
berto
O p o r t u n i d a d e  - 
Vendo C3 Exclusi-
ve, ano 2009, Md. 
2010. R$17 Mil F.: 
3329-7003

 
Cuidadora - ofe-
reço me para cui-
d a r  d e  i d o s o s , 
cr iancas,pessoas 
com necessidades 
especiais etc. Aten-
dimento residencial 
e hospitalar. Cursan-
so Tec Enfermagem. 
Possuo experiencia 
e referencias. F. 
9.8951-0353 / 9.9980-
2723 c/ Evelyn
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 ma-
rido de aluguel. Faço 
consertos gerais em 
residências (hidráuli-
ca, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.

Ofereço-me como 
massagista – Maria 
Cícera F: 2516-0217.
Ofereço-me como 
Motorista. Categorias 
A/D. Exp. com cargas 
de pequenos e gran-
des portes. Tel.: 3936- 
4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em 
auxiliar de cozinha, 
balconista de padaria 
ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-
7618.
Ofereço-me para 
conserto de maquina 
de costura industrial 
e doméstica F: (19) 
99212-1731.
Ofereço-me para cui-
dar de crianças. For-
mada em pedagogia. 
Contato. 3834- 8345 / 
99411-7179.
Ofereço-me para cui-
dar de idosos, crian-
ças, pessoas com ne-
cessidades especiais 
etc. Atendimento re-
sidencial e hospitalar. 
Cursando Tec. Enfer-
magem. Possuo expe-
riência e referencias. 
Evelyn 9.8951- 0353 / 
9.9980-2723.

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 
trabalhar como cui-
dadora de idoso, 
diurno ou noturno, 
em hospitais e resi-
dência. F : 9.9479-
0454 ou  2516-7008
Ofereço-me  para 
trabalhar como cui-
dadora de idosos. 
Possuo referencia. 
Tratar  c/  Leni  F: 
3894-4778. 
Ofereço-me  para 
trabalho como Aux. 
De Enfermagem, 
babá ou cuidadora 
c/ Coren. Disponi-
bilidade de horário. 
F: (19) 3894- 1610 / 
98985-8142.
PRECISO  de do-
mestica 2 x por se-
mana. Com refe-
rência. Próximo ao 
hospital Santa Inês. 
Contato 19-98105-
5785.
Promoção Pé  + 
Mão gratis sobran-
celha. Selamento 
de Cabelo a partir 
de R$40,00 (ganha 
corte) atendo tam-
bém a domicilio. F.: 
3935-0499. 
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1084 – Centro - Indaiatuba.

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

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

empregos

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 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

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

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

ESTAMOS CONTRATANDO:

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

ESTAMOS CADASTRANDO:

Porteiro - Masculino. Desejável experiência em Portaria e Ronda. Possuir CNH A/B (carro e moto), desejável 
ter condução própria. Ter disponibilidade de horários para escala 12X36 e conhecimento de informática.

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

Zelador - Experiência na função. Desejável conhecimentos com serviços de portaria, entrega de 
correspondências, medição de gás e água, limpeza, jardinagem, piscina e pequenos reparos na 
área hidráulica e elétrica. 

Ajudante de carga e descarga – 1 
Auxiliar de almoxarifado – 1 
Auxiliar de enfermagem – 1 
Baba – 1 
Confeiteiro – 1 
Consultor de vendas – 1 
Funileiro de auto – 1 
Mecânico de manutenção de 
maquinas – 1 
Motorista de betoneira – 1 
Motorista de caminhão - 1
Oficial de manutenção predial – 1 
Operador de prensa – 1 
Representante comercial – 1 
Retificador de motores de auto – 1 
Técnico em ar condicionado – 1 
Técnico químico – 1 

Vagas on-line, sujeitas 
a alterações a qualquer 
momento. Para saber a 

empresa e dados da vaga 
comparecer ao Pat com 
todos os documentos.

ANALISTA DE CONTROLE 
QUALIDADE JR (7926)

ANALISTA F INANCEIRO 
(7907) 

A N A L I S T A  Q U A L I D A D E 
(7938)

ASSISTENTE DEPTO PESSO-
AL (7951)

ASSISTENTE LOGÍSTICO 
(7955)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(7944)  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(7957)  

AUXILIAR DEPARTAMENTO 
PESSOAL (7958)

ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔ-
NICO (7945)

FERRAMENTEIRO (7934)

LÍDER LOGÍSTICO (7952)

MANUTENÇÃO PREDIAL 
(7953)  

MECANICO MANUTENCAO 
(7949)

MECANICO REFRIGERACAO 
(7904) 

MONTADOR DE MÁQUINAS 
(7873)

MOTORISTA BITREM (7947)

OPERADOR DE TORNO CNC 
(7956) 

OPERADOR MÁQUINA (7886)

O P E R A D O R  M Á Q U I N A S 
(7935)

PREPARADOR DE INJETORA 
(7946) 

QUALIDADE ENG./COORDE-
NADOR DE GARANTIA DA 
QUALIDADE (7883)

SEGURANÇA DO TRABALHO 
/ENGENHEIRO (7932) 

SUPERVISOR DE VENDAS 
(7915)  

TÉCNICO ELETROELETRÔ-
NICO (7950)

TÉCNICO MANUTENÇÃO 
(7895)

TÉCNICO MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA E MECÂNICA 
(7908)
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