
Mulher de 44 anos morre após       
   acidente com carreta

Eduardo Sterblitch 
se apresenta em 
Indaiatuba

Atrações musicais são destaques no Frutos de Indaiá

Evolution of Fighters acontece amanhã, dia 8

FEIRA CÂMARA

Indaiatuba Expo Noivas ocorre 
neste final de semana

Vereadores votam veto à 
reajuste dos próprios salários

Pág. 12A

Primavera joga 
amanhã, dia 8, em 
Osasco

Professores e 
sindicatos aprovaram 
suspensão da greve 

Reinaldo Nogueira 
entrega 100 livros 
para Apae e Volacc

Começa amanhã a 
Páscoa Encantada 
de Indaiatuba

Homem tira a 
própria vida no 
Jardim João Pioli

Indaiatuba ganha 
mais uma feira livre 
noturna

ESTREIA NEGOCIAÇÃO

LIVRO

ATRAÇÃOFRUTOS TRAGÉDIA

NOVIDADE LUTA

O Esporte Clube Prima-
vera inicia a caminhada no 
Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão neste sábado, 
dia 8, às 15h, em Osasco, 
contra o time da casa. A 
primeira fase termina no dia 
9 de julho, em Indaiatuba, 
contra o Itararé.

Professores aprovaram em 
Assembleia realizada no último 
dia 31, em São Paulo, a suspensão 
da greve que se iniciou no dia 28 
de março. Porém o Sindicato dos 
Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo (Apeoesp) 
confirma nova assembleia no 
próximo dia 28.

Em coletiva realizada na ma-
nhã da última terça-feira, dia 4, o 
ex-prefeito de Indaiatuba, Reinal-
do Nogueira, deu início ao projeto 
no qual irá reverter todo o lucro 
adquirido com as vendas do seu 
livro, “Segurança é Outra Coisa”, 
para duas entidades da cidade.

Tem início amanhã, dia 
8, a 1ª Páscoa Encantada de 
Indaiatuba com o objetivo 
de levar entretenimento ao 
centro da cidade e promover 
o comércio local em parceria 
com a Aciai.  Evento segue até 
o dia 30 de abril com diversas 
atrações culturais e decoração 
temática.

Um homem de 58 anos 
tirou a própria vida na noite 
do último dia 3. Caso acon-
teceu em um terreno baldio 
na rua Artes e Ofícios no 
bairro João Pioli. No local 
foi realizado a perícia e 
apreendido a corda e uma 
talhadeira que foram utili-
zados no ato. 

A partir do dia 21 de abril 
a feira livre de Indaiatuba 
ganhará um novo ponto de 
feira noturna. O local será em 
frente ao Centro de Conven-
ções Aydil Bonachella e irá 
funcionar das 16h às 22 horas 

Acidente aconteceu no km 52, da Rodovia Engº Ermênio de Oliveira Penteado (SP-75). PÁG. 11

A 18ª edição do Evolution of Fighters será neste sábado, dia 8, a partir das 19 horas, no Ed Lutas. No total serão 14 lutas, sendo10 de MMA (Artes Marciais 
Mistas), três de Muay Thai e uma de boxe. PÁG. 09A

O Grupo Mais Expressão segue a todo vapor com os preparativos para a noite da cerimônia do 12º Troféu Frutos de Indaiá, que 
acontecerá no dia 7 de outubro, no salão social do Clube 9 de Julho. O evento promete surpreender com a atração musical. Pág. 03A
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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

Acidentes de trânsito

Medicina Preventiva e Integrativa

RELACIONAMENTO PESSOAL

APOSENTADORIA POR IDADE DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS

Mesmo com leis mais rígidas e campanhas de conscientização 
constantes, os acidentes de trânsito continuam entre as principais 
causas de morte no País.

Indaiatuba já registra 13 mortes em acidentes de trânsito em apenas 
quatro meses, número este que serve de alerta aos motoristas. 

Antes de tudo, deixo claro que sou motorista e dirijo também 
motos. Claro que hoje com a correria do dia a dia, todos querendo 
superar o tempo e suprir a falta de minutos no relógio, acabam por 
correr um “pouquinho mais”, desrespeitando a sinalização e as leis 
de trânsito, e o pior de tudo colocando em risco a vida alheia e a sua, 
e isso jamais deveria acontecer.

As leis no Brasil realmente possuem uma punição branda e que 
por muitas vezes deixam “brechas” para que defensores com um 
pouco mais de astúcia consigam driblá-la e livrar a cara de motoristas 
irresponsáveis.

Acredito que principalmente os condutores de motos deveriam ter 
uma prevenção maior quando estiver em trânsito, isso porque presen-
cio todos os dias os abusos e desrespeitos desses motoristas, e até já 
por muitas vezes efetuei freadas bruscas para não sofrer um acidente.

Não quero aqui colocar a culpa em A ou B, até mesmo porque 
somos todos responsáveis pelo bom andamento no trânsito, mas não 
acho ser correto qualquer acidentado com moto ser de antemão tratado 
como vítima pela lei.

Precisamos ser todos mais responsáveis em qualquer trajeto, prin-
cipalmente porque na atual situação, com as ruas cheias de autos e os 
motoristas com tempo escasso, um acidente pode ocorrer a qualquer 
momento e a próxima vítima pode ser você!

Nancy Villaron - Medicina Preventiva e Integrativa - 
CRM 74989  e-mail: nvillaron@uol.com.br

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

RADARES DIAS - 08 A 14/04

A evolução de Indaiatuba: à esquerda ano de 1998 à direita 2017

Giuliano Miranda - RIC/PMI

Como está teu relacionamento pessoal com teu entes queridos, com aquelas pessoas que muitas vezes dependem de 
você? Tens visitado teus tios, avós, amigos do primeiro emprego, do colégio da faculdade? Tem ao menos telefonado 
a eles, participa de algum grupo no Whatsaap da família, troca mensagens que agrega valor a vida de cada um deles. 
Tem praticado a filantropia, levando teu abraço nas  visitas às  creches, asilos, casas de amparo para criança sem 
lar? Você tem participado de palestras, seminários gratuitos na tua comunidade, tem cuidado da natureza, plantado 
arvores, inclusive as frutíferas ou colhe as que outros plantou? Que exemplo você tem sido para as pessoas da tua 
comunidade? Quantos livros já lestes este ano? você sabia que o Cine Jaraguá, Indaiatuba oferece filmes gratuitos às 
pessoas com mais de 60 anos de segunda a quinta feira? Isso mesmo você pode assistir os filmes sem pagar nada por 
isso. Sua Majestade Imperial, o Shaninshan, e uma comitiva de cinco pessoas chegaram de surpresa à casa de chá em 
que eu trabalhava na época. O Imperador pediu omelete para todos. Após o breve lanche, despediram-se: - Gostoso 
lanche, Nasrudin. Quanto devo?  - Para o Senhor e seus cinco companheiros, as omeletes saem por mil moedas de 
ouro. O Imperador, meio incrédulo, franziu as sobrancelhas e arregalou os olhos:  - Vejo que por aqui os ovos andam 
muito caros. Será que estão assim tão escassos? Aqui não são propriamente os ovos que andam escassos, Majestade, 

são as visitas reais. Quer aumentar o seu a grupo de amigos, faça o treinamento Signa1, um 
treinamento de líderes muito diferente  e que te prepara para brilhantes funções na vida nos dias 
07-08 e 09-04-2017, inscreva-se 019-3875-7898 - www.signatreinamentos.com.br 

A cultura da medicina preventiva é regra de ouro para quem quer investir na qualidade de vida. Uma prática 
que se refletirá em todos os sentidos: na saúde física e mental, no bem-estar, com mais disposição e satisfa-
ção pessoal, no convívio social e familiar, e não menos importante, na redução de gastos com medicamentos, 
tratamentos e evitando também internações hospitalares.

A medicina preventiva é a área de atuação médica que ao considerar o perfil pessoal, a idade, os hábitos, os 
costumes, o histórico familiar de doenças, a alimentação, a rotina de trabalho, etc, analisa o indivíduo como 
um todo, elaborando um acompanhamento clínico específico e assim solicitando exames complementares 
individualizados ao risco.

Existem pessoas que têm maior ou menor risco de ficar doente.  Embora trabalhem com as mãos, um di-
gitador, por exemplo, tem mais chances de ter uma tendinite do que um músico; no entanto, estamos todos 
sujeitos a intercorrências e através do conhecimento ampliado por parâmetros da medicina preventiva, o 
médico pode restaurar as condições ideais para que a pessoa mantenha plena saúde, isto é, permaneça sem 
complicações ou riscos de adoecer. 

O indivíduo passa a ser engajado nessa transformação e passa a se preocupar mais com a prevenção do que 
simplesmente com o tratamento de doenças. É uma mudança de paradigma. Passa-se a um cenário ocupado 
com o bem-estar e com o cuidado de vida do ser humano, de maneira mais harmônica e mais equilibrada.

Com o avanço tecnológico voltado à conectividade, mais informações como procedimentos cirúrgicos re-
alizados e predisposições a doenças se tornarão essenciais para um acompanhamento mais minucioso, mais 

preventivo a nível da saúde populacional. Clínicas, hospitais e laboratórios conseguirão 
manter contato com clientes de forma ágil, fácil e rápida. Isso representará uma melhora 
considerável na qualidade do atendimento com diminuição dos valores gastos. Também co-
laborarão com o novo paradigma futuro, a diminuição do número de consultas e internações, 
de custos na saúde, o melhor uso do tempo, e principalmente, o aumento da expectativa e 
qualidade de vida.

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 mu-
lher, ter contribuído ao INSS na proporção do ano em que completou todos os requisitos, por exemplo, 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.

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

Atrações musicais são destaque 
no Frutos de Indaiá

DIVULGAÇÃO ARQUIVO JME

O show da 12ª edição promete surpreender premiados e convidados

O Grupo Mais Expressão 
segue a todo vapor com 
os preparativos para a 

noite da cerimônia do 12º Troféu 
Frutos de Indaiá, que acontecerá 
no dia 7 de outubro, no salão 
social do Clube 9 de Julho. O 
evento promete surpreender com 
a atração musical que fechará a 
premiação com chave de ouro.

O presidente do grupo, Ad-
milson Redecopa informa que 
muitos nomes foram cotados e 
que a escolha em breve deve ser 
anunciado. “O artista que vem 
para o show principal é sempre 
muito aguardado e todos os anos 
é uma surpresa diferente, um 
nome apreciado pelos convida-
dos que é justamente escolhido 
baseado na preferência deles e 
claro, na agenda do artista”, diz.

Com uma lista de shows 
com grandes nomes da mú-
sica brasileira, a edição 2017 
promete agradar premiados e 
convidados. “Pretendemos tra-
zer a banda Roupa Nova, tudo 
está sendo trabalhado para o 
fechamento do contrato”, revela 
Redecopa.

Em 12 anos de premiação 
o palco do Frutos de Indaiá já 
trouxe grandes nomes como 
Guilherme Arantes, Ultraje a Ri-
gor, Peninha, Falamansa, Banda 

Blitz, Paula Lima, Rádio Táxi, 
Gian & Giovani, Paralamas do 
Sucesso e Elba Ramalho.

Em sua última edição a 
premiação foi abrilhantada pelo 
show do grupo de rock RPM 
que animou e agradou todos os 
presentes na festa. A arquiteta 
Rozimeire Trevizan participa 

há 12 anos e diz que todos os 
shows foram bons e animados. 
“Todos os shows foram fantás-
ticos. A organização sempre se 
preocupou muito com isso”, 
disse. E o show do RPM, Ro-
zimeire diz ter sido especial. 
“O show foi muito bom. Me 
fez relembrar alguns momentos 

da minha vida. Adorei”, revela.
Segundo o presidente do 

Grupo, a escolha do RPM 
ocorreu por ser uma banda 
que proporciona emoções ao 
público. “É uma banda de 
muito sucesso e que nunca 
saiu da mídia. Já vendeu mais 
de 5 milhões de discos devido 

ao censo crítico cultural de 
Paulo Ricardo, que com toda 
sua bagagem musical foi o 
carro-chefe da banda”, lembra.

Um dos estreantes da 12ª 
edição do Frutos de Indaiá é a 
empresa Luzion que aguarda 
com ansiedade o grande dia. 
“O sentimento de ser reconhe-

cido pelo trabalho prestado ou 
pela marca da empresa, trás 
motivação para buscar sempre 
inovações que tragam frutos 
de valorização pelo esforço em 
manter um negócio com quali-
dade e satisfação dos clientes e 
pela própria sociedade local”,  
disse o diretor Luiz Queiroz.

Luiz Queiroz da Luzion Iluminação participa pela primeira vez do Frutos de Indaiá A arquiteta Rozimeire Trevizan receberá o seu 12’troféu no Frutos 2017
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Professores aprovam suspensão da greve
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

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

Mudanças no rotativo do cartão de 
crédito entram em vigor

REGRA

Professores e sindicatos aprovaram suspensão da greve, porém confirma nova assembleia no dia 28

Novas regras no rotativo do cartão de crédito entram em vigor

Categoria voltou ao trabalho, mas confirma nova assembleia no dia 28

Professores aprovaram 
em Assembleia rea-
lizada no último dia 

31, em São Paulo, a suspen-
são da greve que se iniciou 
no dia 28 de março. Porém 
o Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo (Apeoesp) 
confirma nova assembleia 
no próximo dia 28.

Segundo o diretor es-
tadual da Apeoesp e co-
ordenador da subsede da 
associação de Indaiatuba e 
Elias Fausto, Carlos Alber-
to Rezende Lopes, conhe-
cido como Linho, a última 
Assembleia reuniu cerca 
de 40 mil professores e foi 
aprovado um calendário de 
lutas rumo à Greve Geral 
que está sendo convocada 
pelas centrais sindicais. 
“Teremos um ato show com 
artistas (data a ser defini-
da), caravanas à Brasília 
para acompanhar tramita-
ção das Reformas, pressão 
a deputados nos aeroportos, 
e preparação para a greve 
geral que acontece no dia 

28 de abril”, disse.
Linho ainda revela que 

haverá hoje, dia 7, uma reu-
nião de Representantes de 
Escolas em cada Subsede 
em todo o Estado. 

Desta  forma,  a  cam-
panha salarial continua a 
combinar a pauta específica 
de reivindicações (repo-
sição salarial de 22,03%) 
com a luta nacional contra 

a Reforma da Previdência e 
a reforma trabalhista. 

Ainda segundo a Apeo-
esp, o sindicato convocará 
caravanas a Brasília para 
pressionar os deputados e 
realizará ampla campanha 
em outdoors.

A categoria ainda in-
forma que protocolou, no 
último dia 31, ofício ao 
Secretário Estadual da Edu-
cação para que se retrate 
de comunicado distribuído 

à rede estadual de ensino 
com ameaças de punições 
a professores que aderiram 
à grave que se iniciou no 
dia 28 de março e foi sus-
pensa no dia 31 do mesmo 
mês. Ainda de acordo com 
o sindicato, o comunicado 
desrespeita o direito de gre-
ve dos servidores públicos 
e em caso negativo de retra-
tação, a Apeoesp ingressará 
com ação judicial contra a 
postura ilegal. 

Negociação
O Jornal Mais Expressão 

entrou em contato com a 
Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo e disse 
que mantêm uma mesa de 
negociação aberta com os sin-
dicatos da categoria, com in-
terlocução direta do secretário 
José Renato Nalini. Em nota a 
pasta disse que “Acredita no 
compromisso dos professores 
com os estudantes e com a 
educação e para manter o 
atendimento dos alunos”. 

A Secretaria da Educa-
ção orientou as Diretorias 
de Ensino a convocarem 
professores eventuais para 
cumprirem jornada e infor-
mou que, caso haja qualquer 
conteúdo perdido este será 
reposto e faltas não justi-
ficadas pelos profissionais 
serão descontadas. 

A pasta ainda relatou em 
nota que “Pagará a profes-
sores e servidores o bônus 
por mérito no valor de R$ 
290 milhões. Sendo que no 
último dia 7 já foi pago o sa-
lário com acréscimo de 10% 
a mais de 18 mil professores 
de educação básica I”.  A 
Secretaria ainda acrescen-
tou que “Nenhum professor 
do Estado de SP recebe 
menos que o piso nacional 
(R$ 2.298,80). O salário-ba-
se dos professores da rede 
estadual de ensino PEB II 
é R$ 2.415,89, ou seja, 5% 
superior ao piso nacional e 
acrescido de benefícios”.

A nova regra fixada pelo 
Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) entrou em vigor 
no último dia 3, e desde então 
os consumidores que não con-
seguirem pagar integralmente 
a tarifa do cartão de crédito 
só poderão ficar no crédito 
rotativo por 30 dias, popu-
larmente conhecido como 
pagamento mínimo da fatura.

Com a nova regra as ins-
tituições financeiras são obri-
gadas a transferirem para o 
crédito parcelado, que cobra 
taxas menores, o valor do 
crédito rotativo após 30 dias. 
O consumidor também fica 
com a opção de, depois desse 
prazo, fazer o pagamento à 
vista. Caso ele não escolha 
nenhuma das duas alternati-
vas, ficará inadimplente.

De acordo com o coorde-
nador dos cursos de Adminis-
tração e Ciências Contábeis 
da Anhanguera Indaiatuba, 
Laerte Zotte Júnior, cada ins-
tituição irá definir a forma de 

implementação das medidas 
e a maneira pela qual o sal-
do devedor será cobrado do 
cliente. “Em alguns bancos 
os clientes terão de saldar o 
valor do rotativo, acrescido 
de novos gastos, se houver, ou 
parcelar. Em outros bancos, o 
cliente poderá fazer múltiplos 
parcelamentos, porém, pode-
rá comprometer o limite de 
crédito”, explica. 

Ainda segundo o coorde-
nador o limite de tempo no 
rotativo pode fazer os juros 
cair. “As empresas de cartões 
preveem uma queda na taxa 
do rotativo já a partir deste 
mês. Atualmente, os juros 
do rotativo, que é a linha de 
crédito mais cara, giram em 
torno de 15% ao mês (486% 
ao ano). Já as linhas para 
parcelamento ficam em torno 
de 8,35% ao mês (162% ao 
ano)”, relata. “Como o con-
sumidor terá mais controle 
sobre a sua dívida, o mon-
tante de endividados poderá 

reduzir, reduzindo-se assim 
as taxas de juros”, completa.

Zotte explica que o ro-
tativo tem juros alto, sendo 
assim, o endividamento é algo 
certo para quem entra nesta 
modalidade. Os juros do par-
celamento são mais amenos, 
porém são juros. “Uma vez 
que o consumidor entra nesta 
modalidade começa a ter o 
montante aumentando e isso 
pode virar uma bola de neve. 
O erro é que o consumidor 
está combatendo o efeito e 
não a causa do problema”.

O coordenador ainda diz 
que a mudança é vantajosa 
para o consumidor. “Pelo 
menos faz com que o consu-
midor fique atento com o alto 
consumo. Quando o banco 
transfere a dívida do cartão 
para o financiamento, restrin-
ge o limite e oferece um alerta 
ao consumidor sobre seus 
gastos. A ideia do momento 
é consumo consciente”, fina-
liza. (Denise Katahira)
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Páscoa Encantada 
tem início amanhã 
em Indaiatuba

DENISE KATAHIRA

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

DIVULGAÇÃO

Evento terá atrações nos sábados 08 e 10 e a decoração ficará exposta até o final do mês

Colégio Objetivo participa de viagem 
pedagógica ao CEU

Entidades serão beneficiadas 
com vendas do livro de 
Reinaldo Nogueira

Páscoa Encantada acontece de 8 a 30 de abril na Praça Prudente de Moraes e Dom Pedro II

Cada entidade recebeu 100 livros para venda beneficente

No CEU, os alunos participaram de cinco atividades de astronomia e geologia

INFORME PUBLICITÁRIO

Tem início amanhã, 
dia 8, a 1ª Páscoa En-
cantada de Indaiatuba 

com o objetivo de levar entre-
tenimento ao centro da cidade 
e promover o comércio local 
em parceria com a Associa-
ção Comercial, Industrial 
e Agrícola de Indaiatuba 
(Aciai).  Evento segue até o 
dia 30 de abril com diversas 
atrações culturais e decora-
ção temática.

Dando início às comemo-
rações de Páscoa, amanhã, a 
partir das 10 horas sairá da 
rodoviária da cidade um trio 
elétrico com sete coelhos 
grandes e o Koringa que 
serão recepcionados pela 

fanfarra do Colégio Polo. 
O carro passará pela rua 24 
de maio, passa pela rua 15 
de novembro em direção à 
rua 7 de setembro, e segue 
pela rua Candelária até a 
Praça Prudente de Moraes. 
No local o prefeito Nilson 
Gaspar entregará a Chave 
de Páscoa para os coelhos. 
“Queremos oferecer para a 
população algo diferente para 
que tenham contato com a 
arte e cultura”, disse Gaspar. 
“O evento também foi criado 
para movimentar o centro da 
cidade e fomentar o comér-
cio”, completa.

Ainda no sábado haverá 
atividades culturais e sociais 
das 10h às 16 horas. Uma das 
atividades que será voltado às 
crianças é a Toca Artística, 
espaço que as crianças pode-

rão pintar desenhos, acom-
panhados de professores, 
que após serão expostos no 
evento. Outra atividade que 
acontece simultaneamente 
será realizada na Toca Social 
com aferimento de pressão, 
panfletagem de combate à 
dengue, do projeto “Crescer 
Bem” e do programa Viver. 
Também no sábado, o evento 
contará com a presença dos 
cães da Guarda Civil.

A Páscoa Encantada terá 
apresentações musicais com 
a Fanfarra Colégio Polo, 
Banda 2 Dobrado, Corpora-
ção Musical Villa Lobos, Or-
questra Viola Caipira, Banda 
Brexó e Banda Trinnes.

Na decoração temática o 
evento terá a Vila do Coelho 
e exposição de 16 ovos pinta-
dos por 16 artistas da cidade. 

E o evento ainda conta com 
os projetos sociais da Pre-
feitura como Crescer Bem, 
Programa Viver e Cães da 
Guarda Civil, entre outros. 

Aciai
De acordo com o presi-

dente da Aciai, Jair Alfredo 
Sigrist, a associação irá re-
alizar nesse ano o Show de 
prêmio durante as principais 
datas comemorativas do ano. 
No Dia das Mães, Dia dos 
Namorados, Dias dos Pais e 
Dia das Crianças os clientes 
do comércio irão concorrer 
a 10 vales compras no valor 
de R$ 200. Já no Natal será 
sorteado uma moto e um 
automóvel, além de 5 mil 
raspadinhas instantâneas.

De acordo com a Aciai 
Indaiatuba possui hoje, 4.518 
comércios, sendo que 168 
novos comércios foram aber-
tos entre janeiro e março de 
2017, totalizando 14.690 
empregados (segundo dados 
Caged/2015).

Entre os dias 31 de março 
e 02 de abril, os alunos dos 6ºs 
anos do Colégio Objetivo In-
daiatuba participaram da via-
gem pedagógica ao Centro de 
Estudos do Universo (CEU), 
localizado em Brotas-SP.

De acordo com o pro-
fessor de Geografia, Nilson 
Almeida, esse tipo de viagem 
enriquece muito o aprendiza-
do do conteúdo estudado em 
sala de aula. “Os alunos saem 
do abstrato para o concreto. 
Eles estudam em sala de aula 
um determinado planeta e no 
Centro de Estudos do Uni-
verso têm a oportunidade de 

ver esse planeta por meio de 
telescópios de última geração! 
Ele pode analisar e classificar 
os tipos de rocha na prática, 
dentro de um ambiente que re-
produz uma caverna, tornando 
o aprendizado mais interes-
sante”, afirma o professor.

No CEU, os alunos partici-
param de cinco atividades de 
astronomia e geologia: Ofi-
cina de Rochas, Geo-Show, 
sessão no Planetário, observa-
ção noturna em telescópio de 
última geração e uma sessão 
multimídia sobre o Sistema 
Solar. “Eu gostei muito da 
viagem! Eu nunca tinha visto 

Em coletiva realizada na 
manhã da última terça-feira, dia 
4, o ex-prefeito de Indaiatuba, 
Reinaldo Nogueira, deu início 
ao projeto no qual irá reverter 
todo o lucro adquirido com as 
vendas do seu livro, “Seguran-
ça é Outra Coisa”, para duas 
entidades da cidade: A Volun-
tárias de Apoio no Combate ao 
Câncer (Volacc) e a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de Indaiatuba (Apae). 

De acordo com Nogueira, 
a escolha das duas entidades 
para dar o ponta pé inicial ao 
projeto foi de acordo com o 
peso que elas representam para 
a cidade. “Quando falamos em 
assistência, a Volacc e a Apae 
tem um peso grande devido ao 
número de assistidos e pessoas 
atendidas”, explica. “Ambas tem 
um gasto mensal alto, por isso a 
escolha delas para receber essa 
verba extra”, completa.

Nogueira ainda revela que 
está em negociação para que 
o livro de sua autoria seja 
comercializado em livrarias 
de todo o país. “Com isso a 
venda será maior e conseguirei 
não somente ajudar as duas 
entidades citadas como tam-
bém outras tantas existentes 
no munícipio”, relata.

Para o presidente da Apae, 
Gentil Pacioni Junior, a iniciati-
va do ex prefeito irá ajudar mui-
to no orçamento da entidade.  
Atualmente a Apae atende 160 
alunos na educação especial e 
744 pessoas no ambulatório, 
incluindo os alunos. “Precisa-

mos de todo tipo de ajuda, desde 
financeiro até o voluntariado. 
E a verba que virá através do 
livro irá representar uma boa 
parcela do nosso orçamento. 
Desejo que as vendas sejam um 
sucesso”, disse.

O presidente da Volacc, 
Silvio Oliveira, também diz 
que a inciativa das vendas dos 
livros será uma grande ajuda 
para a entidade. Hoje a Volacc 
assiste 230 pacientes individuais, 
chegando a 700 pessoas quando 
somado com as famílias. “Será 
um recurso adicional importante 
para nossa entidade”, conta.

O livro “Segurança é Outra 
Coisa” pode ser adquirido na 
Volacc ou na Apae no valor de 
R$ 40. Todo o lucro da venda 
será em prol as entidades. Para 
maiores informações: Apae 
(19) 3801-8890 e Volacc (19) 
3875-4544.

Livro
O livro “Segurança é Outra 

Coisa” é uma obra que mostra 
como foi à implantação do atual 
sistema de segurança em Indaia-
tuba e suas evoluções. 

O exemplar, da editora Pon-
tes, conta com 246 páginas com 
textos, imagens e gráficos sobre 
a implantação do sistema, desde 
2009, e seus resultados positivos. 

A obra foi produzida por No-
gueira e sua equipe, e o prefácio 
foi escrito pelo atual presidente 
da República, Michel Temer, 
que é do mesmo partido do 
ex prefeito Reinaldo Nigueira 
(PMDB). (Denise Katahira)

um planeta sem ser pela TV 
ou pela internet. Além disso, 
nós fomos a primeira turma 
do Colégio a ver um satélite 
da NASA, foi muito legal!”, 
comenta o aluno Enzo An-
gelieri. “Eu também gostei 
bastante da viagem porque 
nos ajudou a aprender melhor 
o que aprendemos na aula. 
Achei muito legal a gente ter 
conseguido ver Júpiter!”, con-
ta a aluna Vitória Strobilius.

Além das atividades pe-
dagógicas, os alunos tiveram 
muitos momentos de lazer, na 
piscina, na tirolesa, no salão 
de jogos e nas baladinhas.

Dia 08 de abril

9h30 - Rodoviária: Concen-
tração do trio elétrico, que 
sairá com os sete coelhos 
grandes e o Koringa, seguindo 
o trajeto pelas ruas da cidade.
 
10h - Praça Prudente de 
Moraes: Chegada dos coelhos 
e Koringa na praça Prudente 
de Moraes, recepcionados 
pela fanfarra do Colégio Polo; 
Toca Artística: Acompanhadas 
de professores, as crianças 
poderão pintar desenhos, que 
após serão expostos durante 
o evento; Ação encerra-se às 
16h00; Início da feira Gourmet 
das entidades de nossa cida-
de; Toca Social: Aferimento 
de pressão, panfletagem de 

combate à dengue, do projeto 
“Crescer Bem” e do programa 
Viver; Também contaremos 
com a presença dos cães da 
Guarda Civil. Ações encerram-
-se às 16h00.

Praça Dom Pedro II: Ex-
posição de ovos pintados por 
artistas da cidade
 
11h - Praça Prudente de 
Moraes: Apresentação da 
Banda 2 Dobrado
 
19h -  Praça Prudente de Mo-
raes: Apresentação da Corpo-
ração Musical Villa Lobos

20h - Praça Prudente de 
Moraes: Apresentação da 
Orquestra Viola Caipira

Do dia 10 ao 26: As esco-
las municipais levarão seus 
alunos para visitar as deco-
rações nas Praças.

Dia 15 de abril:
10h - Praça Prudente de 
Moraes:  Início da Feira 
Gourmet das entidades de 
nossa cidade.

Praça Dom Pedro II: expo-
sição de ovos pintados por 
artistas da cidade
 
19h00 - Praça Prudente de 
Moraes: Apresentação da 
Banda Brexó
 
20h00 - Praça Prudente de 
Moraes: Apresentação da 
Banda Trinnis

Cronograma
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Luzion oferece os melhores 
produtos em iluminação 
Há 7 anos no mercado empresa traz inovações em seus produtos

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

JME

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O quinto sorteio da promoção será amanhã, dia 8, a partir das 15 horas

Luzion oferece os melhores produtos e serviços do setor de iluminação e Energia Solar Fotovoltaica

A Luzion I lumina-
ção foi fundada em 
abril de 2010 com 

o propósito comercial de 
atender a demanda da cidade 
para o setor de iluminação. 
Especializada nesse setor, a 
Luzion atende necessidades 
de projetos, consultorias  
em Iluminação , vendas 
e prestações de serviços 
em instalações elétricas de 
baixa tensão, assegurando 
assim a máxima qualidade 
em seus produtos e serviços.

Situada à rua Humaitá 
994, na cidade de Indaiatu-
ba, a empresa vem ao longo 
dos anos desenvolvendo 
sua performance tanto no 
atendimento como em ino-
vações dos produtos ofere-
cidos, sempre trazendo para 
seus clientes a mais atual 
tecnologia do setor. 

Em seu quadro de efetivo 
possui especialistas (Pós-
-Graduados) em Arquitetura 
e Iluminação, bem como 
profissionais altamente pre-
parados em oferecer  a me-
lhor dinâmica em projetos 
de Iluminação. 

De acordo com o diretor 
da Luzion, Luiz Queiroz, 
a empresa recentemente 
agregou ao seu nicho co-
mercial, o fornecimento de 
projetos e instalações de 
sistemas solares fotovoltai-
cos.  “As melhores marcas 

do mercado nacional são 
comercializadas em nosso 
estabelecimento, bem como 
produtos importados de alta 
qualidade, os quais são parte 
de nossos catálogos”, conta.

Ao solicitar uma cotação 
ou projeto, o cliente tem à 
sua disposição uma equi-
pe técnica especializada 
em analisar, comparar e 
oferecer os melhores pro-
dutos e soluções para cada 
necessidade. “Acreditamos 
muito no relacionamento 
com cada cliente, buscando 
sempre a formação e a ma-
nutenção de uma parceria 
duradoura”, disse Queiroz. 
“Possuímos um excelente 
relacionamento com dis-
tribuidores e fabricantes, 
o que nos privi legia na 
obtenção de produtos de 
alta qualidade, com preços 
acessíveis, facilidades de 
pagamento e agilidade na 
entrega das mercadorias, 
requisitos básicos nos dias 
de hoje”, enfatiza.

Após a concretização da 
venda, a empresa acompa-
nha todas as etapas do pe-
dido até que o produto seja 
entregue corretamente. E, 
caso haja algum problema, 
a Luzion busca soluções 
rápidas, simples, e, com o 
mínimo de burocracia pos-
sível, a fim de simplificar 
e agilizar a resolução do 
mesmo. “A junção de todas 
essas facilidades e recursos 
visa proporcionar ao nosso 
cliente toda tranquilidade 

e conforto. Ao fechar uma 
compra conosco, oferece-
mos atendimento diferen-
ciado com o cumprimento 
dos prazos e  condições 
comerciais negociados”, 
finaliza.

A Luzion Iluminação, 
Energia & Serviços, está 
localizada na rua Humaitá, 
994. Para maiores informa-
ções (19) 3834-7133.

A Campanha Acelere a 
Sua Sorte do Sumerbol Super-
mercados foi lançada em 21 
de julho de 2016 e amanhã, 08 
de março, chega ao fim. Fo-
ram nove meses de campanha, 
mais de 50 prêmios entregues 
e mais de 50 ganhadores, mais 
um grande sucesso do Sumer-
bol Supermercados.

O quinto sorteio da pro-
moção será amanhã, sábado, 
a partir das 15 horas na loja 
1, localizada na Avenida 

Campanha Acelere a Sua Sorte do 
Sumerbol chega a seu último sorteio

SORTEIO

Presidente Kennedy, 895, 
onde serão sorteados mais 16 
super prêmios, somando os 52 
prêmios da promoção. Serão 
11 vales compras Sumerbol 
no valor de R$500,00, 2 Ce-
lulares Iphone 6 Plus, 2 Motos 
Honda CG Fan 125 0 Km e 1 
Ford New Fiesta Hatch 1.5 
0 Km. 

Além do sorteio, o público 
presente contará com distri-
buição gratuita de algodão 
doce, refrigerante e brindes, e 

cama elástica para a criançada 
se divertir durante a apuração 
dos sorteios.

Esta promoção contou 
com a parceria das empresas 
Ford Tempo, Avec, Sadia 
e Perdigão, Colgate, Grupo 
Petrópolis, Kimberly Clark, 
Seara, Mondellez, P&G, Elma 
Chips, Brasil Kirin, Danone, 
Coca Cola, Unilever e 3 Co-
rações.

E não para por aí, após o 
encerramento da campanha, 
os clientes do Sumerbol con-
tinuarão sendo premiados, 
porém com ofertas exclusivas 
em toda a loja com o Clube 
Sumerbol. Para participar é 
fácil, é preciso fazer o ca-
dastro pelo site www.clube-
sumerbol.com.br ou então 
pelo atendimento ao cliente 
em nossas lojas. E quem já 
estava participando da pro-
moção Acelere a Sua Sorte já 
participa do clube, só precisa 
informar o CPF no caixa. Clu-
be Sumerbol, mais economia 
no seu bolso. Aproveite!

ELIANDRO FIGUEIRA

Indaiatuba terá mais uma 
feira livre noturna

NOVIDADE

A partir do dia 21 de abril 
a feira livre de Indaiatuba ga-
nhará um novo ponto de feira 
noturna. O local será em frente 
ao Centro de Convenções Aydil 
Bonachella e irá funcionar das 
16h às 22 horas.

A área seguirá os mesmos 
moldes da Feira que já acontece 
na região do Parque Ecológico, 
próximo ao Barco. Serão 277 
metros lineares com capacidade 
para 46 barracas. 

Quem tiver interesse para 
trabalhar nesse local deverá 
fazer o cadastro até dia 10 de 
abril, no Departamento de Fis-
calização, no Paço Municipal.

A proposta de um novo local 
foi exposta em reunião com o 
prefeito Nilson Gaspar com os 
feirantes. Na ocasião o ponto foi 
aceito por unanimidade, pois é 
um local próximo ao Centro da 

Feiras Livres
Domingo 
Praça Dom Pedro II - Rua XV de Novembro, 11 de Junho 
e Pedro de Toledo nos arredores da Praça Dom Pedro II 
(Centro). Horário: das 6:00h às 12:00h.
Terça-feira 
Rua Argemiro Coraine Junior - Entre as ruas Dr. Germano 
Pucinelli e Joana de Bernardin Brizolla (Costa e Silva). 
Horário: das 6:00h às 12:00h.
Quarta-feira - Rua Seraphim Gilberto Candello. Entre a 
Avenida Ário Barnabé e Rua Octacílio Furlan (Morada do 
Sol). Horário: das 6:00h às 12:00h.
Quarta-feira - Av. Eng. Fábio Barnabé. Parque Ecológico 
(Barco). Horário: das 17:00h às 21:00h.
Quinta-feira - Rua Pará. Entre as ruas Bahia e Paraná (Ci-
dade Nova). Horário: das 6:00h às 12:00h.
Sexta-feira - Rua Albina Brizola Ulistika. Entre as ruas 
Noêmia Von Zubem Amstalden e Tabajara Valeriano Car-
valho (Jardim Bom Princípio). Horário: das 6:00h às 12:00h.
Sexta-feira - Centro de Convenções Aydil Bonachella. Rua 
das Primaveras, S/N. Jardim Pompeia. Horário: 16h às 22h
Sábado - Rua Francisco de Paula Cabral Vasconcelos. En-
tre as Ruas José da Silva Maciel e Deputada Ivete Vargas 
(Morada do Sol). Horário: das 6:00h às 12:00h.
Sábado - Av. Otília Ferraz de Camargo. Entre a Av. Horst 
Frederico João Heer e Rua Benedita Carvalho (Parque 
Campo Bonito). Horário: das 6:00h às 12:00h.

cidade e tem muitas opções de 
estacionamento.

Durante a reunião o prefeito 
também discutiu sugestões de 
melhorias. Entre elas, está a 
disponibilidade de banheiros 
químicos femininos e masculi-
nos, cumprindo assim mais uma 
promessa feita em sua campa-
nha. “Essas reuniões são muito 
importantes para nós, pois só 
conseguimos fazer uma admi-
nistração eficiente em conjunto, 
ouvindo as reais necessidades da 
população”, afirma Gaspar.

Esta é o segundo local que 
terá Feira Livre noturna de 
Indaiatuba, que foi outro com-
promisso assumido durante a 
campanha do prefeito e a pri-
meira já funciona desde 17 de 
abril de 2016, às quartas-feiras, 
no estacionamento do Parque da 
Criança, no Parque Ecológico.

Produtos importados de alta qualidadefazem parte do catálogo da Luzion

Feira noturna no estacionamento do Parque Ecológico funciona as 
quartas-feiras, das 16h às 22 horas
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Vereadores votam veto à 
reajuste dos próprios salários

ACS/CMI 

DIVULGAÇÃO

O texto que dava 5,35% de reposição salarial aos políticos causou revolta da população

Há 6 anos o Colégio Montreal realiza sua tradicional Feira de Troca de Livros

Mais de 400 livros são 
trocados em Feira promovida 
pelo Colégio Montreal

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Cinco textos foram 
votados pelos ve-
readores na sétima 

sessão da Câmara do ano, 
na segunda-feira, dia 3, mas 
nenhum foi tão importante 
quanto o veto no aumento 
de salário dos próprios ve-
readores, prefeito, vice e 
secretários. Aprovado por 
unanimidade na sessão ante-
rior, o texto que dava 5,35% 
de reposição salarial aos 
políticos ganhou as redes 
sociais e a revolta popular 
acabou forçando-os a de-
sistir do projeto. Com apoio 
do prefeito, Nilson Gaspar 
(PMDB), o texto foi vetado.

Entre os textos aprova-
dos estão três “eventos”. O 
vereador Massao Kanesaki 
apresentou a proposta de 
inserir o evento Hellcats Car 
Fest no Calendário Oficial 
de Eventos da cidade. Os 
outros dois projetos aprova-
dos são de autoria da verea-
dora Silene Carvalini (PP). 

Um trata da instituição do 
Outubro Rosa em Indaiatuba. 
As ações preventivas no mês 
de outubro estão relacionadas 
à saúde da mulher, princi-
palmente contra o câncer de 
mama. O outro projeto tam-

bém foi sobre a prevenção 
contra o câncer, só que desta 
vez com relação aos homens, 
instituindo o Novembro Azul 
em Indaiatuba.

A única vereadora da casa 
ainda usou a palavra livre 
para responder a ofensa de 
que a Câmara seja um “pros-
tíbulo”. “Como vereadora e 
representante das mulheres, 
não posso deixar de citar um 
ato de repúdio de todas nós, 
mulheres, que exercemos 
um papel aqui na Câmara 
de Indaiatuba. Hoje, temos 

34 mulheres que trabalham 
aqui. Em cada departamento e 
em cada gabinete existe pelo 
menos uma mulher. Temos 
mulheres com 20 anos de 
trabalho e outras com 15 anos 
de Casa que nunca ouviram 
tal comparação”, indignou-se.

“Ficamos ofendidas com 
a colocação, já que a Câmara 
é um órgão Legislativo res-
ponsável pela elaboração de 
leis que visam o bem-estar e 
a organização social de uma 
cidade, não tendo, portanto, 
nenhuma semelhança com um 

prostíbulo”, continuou.
“Por isso, não vamos 

admitir tal comparação. Este 
é o nosso local de traba-
lho. Todas nós, inclusive os 
demais funcionários desta 
Casa, temos nosso nome a 
honrar; bem como o nome 
de nossa família; além de 
uma reputação a zelar com 
o nosso trabalho em prol da 
população. Que fique muito 
claro a todos que se expres-
sar é livre, mas que repu-
diamos qualquer expressão 
deste tipo”, encerrou.

INFORME PUBLICITÁRIO

Há 6 anos o Colégio Mon-
treal realiza sua tradicional Fei-
ra de Troca de Livros. Nesse 
evento, os livros usados pelos 
alunos podem ser trocados por 
outros livros.

A bibliotecária do Colégio, 
Adelma de Oliveira Silva, 
explica que todos os alunos da 
escola podem participar. “Os 
alunos podem trazer quantos 
livros quiserem para trocar por 
montrecas, uma ficha que dá 
o direito de trocar por novos 
livros no dia da Feira”, conta 
Adelma.

A Feira foi realizada no 
início do ano e surpreendeu 
a todos pelo volume de livros 
trocados. Mais de 400 títulos 
mudaram de mãos dentro do 
Colégio. “A cada ano que passa 
a Feira fica melhor! Fizemos a 
divulgação de sala em sala e os 
alunos participaram mesmo!”, 
comemora a responsável pela 
biblioteca. 

Ela garante que a Feira esti-
mula a leitura e ainda promove 
a responsabilidade. “Em casa 

eles lêem, mas aqui com os 
amigos, acabam motivando um 
ao outro, pois comentam sobre 
o que estão lendo e indicam 
novos livros. Eles também 
se sentem mais responsáveis 
porque têm que trazer os livros, 
trocar por montrecas e depois 
contar quantas montrecas têm 
para trocar por novos livros. 
Além disso, há casos de alunos 
que passaram a frequentar mais 
a biblioteca depois da realiza-
ção da Feira”, afirma Adelma.

“Foi uma grata surpresa 
o número de livros trocados 
nessa edição da Feira. Isso 
demonstra que o trabalho 
que vem sendo desenvolvido 
pelo Colégio Montreal para 
estimular a leitura está dando 
certo. O ganho para os alunos 
é enorme, uma vez que a 
leitura os auxilia no aprimo-
ramento da escrita, no desen-
volvimento da criatividade e 
no estímulo da imaginação”, 
ressalta Mauricéia Pereira, 
coordenadora pedagógica do 
Colégio Montreal.

Cinco textos foram votados pelos vereadores na sétima sessão da Câmara do ano
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Evolution of Fighters 
promove 14 lutas 
neste sábado
No octógono subirão quatro lutadores de Indaiatuba

HUGO ANTONELI JR
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

HUGO ANTONELI JR.

A 18ª edição do Evo-
lution of Fighters 
será neste sábado, 

dia 8, a partir das 19h, no 
Ed Lutas (Alameda Drº José 
Cardeal, 863 - Jd. Pedroso). 
Serão 14 lutas – 10 de MMA 
(Artes Marciais Mistas), 
três de Muay Thai e uma de 
boxe. No octógono subirão 
lutadores de diversas cida-
des de São Paulo (Limeira, 
Campinas, Itu, Cabreúva) 
sendo quatro de Indaiatuba e 
alguns também de cidades de 
outros estados como Uberaba 
(Minas Gerais). São espera-
das mais de 400 pessoas, de 
acordo com a organização. 
Os ingressos custam R$ 30 
(3392-3192). 

Para o organizador do 
evento, Edson Oliveira, os 
combates serão equilibrados. 
“Em relação as lutas, sem 
dúvidas, serão as melhores 
possíveis, pois, como regra 
casamos lutas entre lutado-
res do mesmo nível. Assim 
sempre há probabilidade de 
ótimos combates, porque 
dois lutadores em igualdade 
de condições sempre nos traz 
boas lutas”, afirma.

As duas lutas mais espe-
radas da noite serão após as 

22h30. Wesley Nonato, da 
Nicolai Faria Figh, de Limei-
ra, enfrenta Caio Gomes, da 
Vinin Thai, de Cabreúva. Os 
dois duelam no Muay Thai 
na categoria 61 quilos. A 
luta principal será entre Max 
Minoboi, da Edlutas, Indaia-
tuba, e Diogo Barberato, da 8 
Impacto, de Uberaba, Minas 
Gerais, pela categoria 77 
quilos no MMA. O árbitro 
Roberto Thomaz está confir-
mado para o evento.

“Teremos lutas que vão 
trazer emoção ao público. 
Vários lutadores colocarão 
em jogo a invencibilidade. 
Há também no card, lutadores 
novos, mas talentosos, que 
farão a sua estreia e isso é 
sempre sinal de empenho e 
dedicação nos combates”, 
continua. “ Ainda vamos ter 
no nosso lutadores que são 
ex UFCs, um atual UFC e 
lutadores que combatem na 
Rússia”, encerra.

BOX LUTAS
19h – Categoria: 61 quilos – Muay Thai
Lukas Henrique (Farias Fight – Limeira) x Wellington Martins 
(Vini Thai - Cabreúva) 

19h15 – Categoria 79 quilos 0 SemiPro
Wilton Silva (Zion Fight – Campinas) x Maxmilian Lopes 
(Brothers Tea – Itu)

19h30 – Categoria: SubCage
Flávio Papinha (AOA Papinha – Indaiatuba) x Rodrigo Mendes 
(Churrupita – Bragança)

19h45 – Categoria: 66 quilos – MMA
Filipe Lucas (Claudiere Freitas – Campinas) x Pablo Araújo 
(8 Impacto – Uberaba)

20h – Categoria: 66 quilos – MMA
Adriano Smigol (Nato Tozi – Monte Mor) x Wandy Martins 
(AW Restiling – Sorocaba)

20h15 – Categoria: 66 quilos – MMA
Rodrigo Diniz (Team Nogueira – Campinas) x James Lopes 
(Upper Fight – Uberaba)

20h30 – Categoria:  70 quilos – MMA
Macalister Rios (Fight Work – Louveira) x Rafael Spartan 
(Macaco Gold – Jundiaí)

20h45 – Categoria: 70 quilos – MMA
Danilo Ruiz (Edlutas – Indaiatuba) x Cayo Brandão (8 Impacto 
– Uberaba)

21h10 – Categoria: 77 quilos – MMA
Nafu Negruxo (Negruxo – Pirassununga) x Diogo Rodrigues 
(Daineze – Hortolândia)

21h30 – Cateogira: 66 quilos – MMA
Marivan Jacaré (Fight – Louveira) x Rafael Freitas (Black 
Sheep – Campinas)

21h50 – Categoria: 77 quilos – MMA
André Moraes (Fight Work – Jundiaí) x Nathan Oliveira (CT 
Pequeno – Sorocaba)

22h10 – Cateogira: 66 quilos – Boxe
Pedro Mazzaropi (Nato – Louveira) x Lucas Sobral (Brianezi 
– Limeira)

22h30 – Categoria: 57 quilos – MMA
Rafael Oliveira (Edlutas – Indaiatuba) x Douglas Rocha (Yoshi-
naga - Osasco)

22h50 – Categoria: 61 quilos – Muay Thai
Wesley Nonato (Nicolai Faria – Limeira) x Caio Gomes (Vinin 
Thai – Cabreúva) 

23h – Categoria: 77 quilos – MMA
Max Minoboi (Edlutas – Indaiatuba) x Diogo Barberato (8 
Impacto - Uberaba)

São esperadas mais de 400 pessoas, de acordo com a organização
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Primavera estreia no Paulista em Osasco
Jogo acontece amanhã, dia 8, às 15 horas, contra o time da casa

HUGO ANTONELI JR
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

HUGO ANTONELI JR.

Definidos os grupos da Copa Integração Ferroviário e XV de Novembro 
decidem Máster 50

Copa Cidade conhece 
campeão neste domingo

PONTAPÉ FINAL

DECISÃO

O Esporte Clube Primavera 
inicia a caminhada no 
Campeonato Paulista da 

Segunda Divisão neste sábado, 
dia 8, às 15h, em Osasco, contra 
o time da casa. A primeira fase 
termina no dia 9 de julho, em 
Indaiatuba, contra o Itararé.

O presidente do clube, Eliseu 
Marques, resumiu a expectativa 
afirmando: “Creio que temos um 

08 de abril – 15h – Osasco x Primavera
15 de abril – 15h – Primavera x Guarulhos
22 de abril – 15h – Diadema x Primavera
28 de abril – 15h – Primavera x Elosport
06 de maio – 10h – Barcelona Esportivo x Primavera
13 de maio – 15h – Primavera x São Bernardo
21 de maio – 15h – Itararé x Primavera
27 de maio – 15h – Primavera x Osasco
03 de junho – 15h – Guarulhos x Primavera
09 de junho – 15h – Primavera x Diadema
17 de junho – 10h – Elosport x Primavera
23 de junho – 15h – Primavera x Barcelona Esportivo
30 de junho – 19h – São Bernardo x Primavera
09 de julho – 10h – Primavera x Itararé

JOGOS PRIMAVERA NO PAULISTA SEGUNDA DIVISÃO

bom time, mas é cedo para falar. 
O nosso objetivo é passar de fase.”

O Paulistão tem cinco fa-
ses. São quatro grupos, dois 
com sete integrantes e dois 
com oito participantes. O Pri-
mavera está no Grupo 3, com 
Guarulhos, Diadema, Elosport, 
Barcelona Esportivo, São Ber-
nardo, Itararé e Osasco. 

Para a segunda fase clas-
sificam-se 16 times e para 
a terceira oito. Daí saem os 
quatro semifinalistas e, poste-
riormente, os finalistas.

Foram sorteados nesta se-
mana os quatro grupos da Copa 
Integração. A competição reu-
nirá, pela primeira vez, times 
da Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa) e 
da Liga Regional Desportiva 
Indaiatuba (Lidi). Os jogos 
começam no dia 21 de maio.

Para o presidente do Pri-
mavera, Eliseu Marques, o 
torneio veio para marcar o 
futebol amador da cidade. 
“Foi feita para unificar o fu-
tebol amador de Indaiatuba, é 
de grande importância e está 

GRUPOS COPA 
INTEGRAÇÃO

Grupo A: Mastiga Sam-
ba, Ponte Preta, Estrela 
FC, # Estrela, Jardim Bra-
sil, Vale Verde, Atlético 
Paulista, Cardeal, SPQV 
Lidi, Arsenal FC

Grupo B: Remulo Zoppi, 
U. Agrícula, Independen-
te, Camisa 10, Pimenta, 
Florense, LBC, M. Sol, 
Huaxipato, Corolla.

Grupo C: U. Paraná, Ope-
rário, Noroeste, Paulisti-
nha, Atlético Oliveira, São 
Francisco, Benfica, Comer-
cial, Minas, Vaga Aifa.

Grupo D: Estrela Dou-
rada, Santa Cruz, Ferro-
viária, XV  Novembro, 
Bah ia ,  Bande i ran tes , 
Manchester, Elias Fausto, 
Nacional, Seati.

sendo tratada de forma muito 
especial”, analisa. “Os clubes 
tiveram muita aceitação e 
para o futebol amador ser 
cada vez mais equilibrado, 
cada vez mais competitivo, 
precisa disso. Vai somar 
muito no futebol amador de 
Indaiatuba”, encerrou.

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 

XV de Novembro e Ferroviá-
rio decidem neste domingo, dia 9, 
às 10h40, no campo do XV No-
vembro, o campeão da 9ª edição 
do Aifa Máster 50. As semifinais 
aconteceram no domingo, dia 2, 
com sete gols ao todo.

O XV passou pelo Luiz Gama 
ao vencer por 3x1. O Indepen-
dente, melhor ataque da com-
petição, conseguiu fazer apenas 
um gol no Ferroviário, mas levou 
dois e perdeu por 2x1. 

Neste domingo estarão frente 

a frente a melhor defesa (XV) 
contra o terceiro melhor ataque 
(Ferroviário). Em caso de em-
pate, leva o título quem fizer a 
melhor campanha na fase de 
classificação.

A competição foi disputada 
em turno único, todos contra 
todos, classificando-se para as 
semifinais as quatro melhores 
equipes. Além das premiações 
tradicionais, este ano a compe-
tição premiará os atletas Bola de 
Ouro, Prata e Bronze. 

A grande final da Copa Ci-
dade de Indaiatuba será neste 
domingo, dia 9, no Centro Es-
portivo do Trabalhador (CET). 
O jogo decisivo será às 11h, entre 
Atlético Oliveira e Dinho Água/
Supermercado Cisol/Andrax . 
Antes, 10h, acontece a decisão 
do terceiro lugar, entre Gálatas, 
de Sorocaba, e Resgate.

No último final de semana 
aconteceram as semifinais. No 
jogo entre o Atlético Oliveira e 
Gálatas foram marcados seis gols. 
O Atlético levou a melhor, 4x2. 
Na outra semifinal teve goleada. 
O Dinho fez 6x1 no Resgate.

O organizador da competição, 
Raul Fernandes, falou sobre a 
lealdade das atletas. “Esta foi uma 
das melhores competições até 
hoje. Houve disciplina total. Em 
sete rodadas até agora foi dado 
apenas um cartão vermelho”, des-
taca. “No futebol de salão é muito 
difícil ter poucas faltas, porque 
é muito rápido, muito corrido. 
As equipes estão de parabéns”, 
encerrou.

A artilheira do campeonato é 
a atleta Thais Alves, do Dinho, 
com 20 gols. A defesa que sofreu 
menos gols também é do Dinho, 
com sete gols sofridos. 

seguinte os cincos primeiros 
colocados de cada chave.

Consequentemente, os 20 
times que passarem para a 
segunda 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 agremia-
ções 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 pri-
vada, será ofertada a premia-
ção de R$ 5 mil.

O Paulistão tem cinco fases e termina no dia 9 de julho, em Indaiatuba, contra o Itararé
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Acidente na SP-75 
deixa uma vítima fatal
Maria Cícera da Silva, 44 anos, morreu no local

A vítima, Maria Cícera da Silva, 44 anos, era moradora da cidade de Salto e morreu no local

Na residência do indivíduo foram encontrados drogras, celulares e cheques

Guarda Civil realiza 
prisão por tráfico no 
Parque Indaiá

Homem comete suicídio no bairro João Pioli

TRÁFICO 

TRAGÉDIA 

COMANDO NOTÍCIA

EDUARDO TURATI - RIC/PMI

Na tarde da última 
terça-feira, dia 4, 
foi registrado mais 

um acidente de trânsito em 
Indaiatuba. A colisão acon-
teceu entre uma carreta e 
uma motocicleta no km 52, 
sentido Salto da Rodovia 
Engº Ermênio de Oliveira 

Na tarde da última terça-
-feira, dia 4, uma equipe do 
Grupo de Apoio Preventivo 
(GAP), em patrulhamento 
na rua Francisco Batista 
Arvani, no Parque Residen-
cial Indaiá, deparou-se com 
C.H.A. em atitudes suspei-
tas pela via. O indivíduo foi 
abordado, e com ele nada de 
ilícito foi encontrado. Após 
realizar a busca pessoal 
no individuo, os Guardas 
Civis o questionaram sobre 
haver algo ilícito em sua 
residência, e se poderiam 
averiguar.

O indivíduo relatou não 
haver nada de errado em sua 
casa, e liberou a entrada dos 
Guardas para uma averi-
guação. Durante o procedi-
mento, em uma cômoda no 
quarto do casal, os Guardas 
localizaram uma grande 
quantidade de tubetes, com 
uma substancia aparentan-
do ser cocaína, algumas 
porções do que aparentava 

Penteado (SP-75). 
A vítima, Maria Cícera 

da Silva, 44 anos, era mo-
radora da cidade de Salto e 
morreu no local. 

De acordo com a Polícia 
Militar Rodoviária a carreta 
carregada com botijões de 
gás, trafegava pela faixa 
de rolamento da direita, 
quando na altura da alça de 
acesso para a rodovia, pró-
ximo a Unilever, o condutor 

da moto, que tinha como 
passageira a vítima fatal, 
adentrou a faixa e chocou-
-se contra a parte lateral 
traseira da carreta junto 
ao para-choque. Com isso 
houve a queda do motorista 
e da passageira, na qual esta 
veio a óbito ainda no local, 
sendo o corpo retirado pela 
funerária Candelária.

Já o motorista da mo-
tocicleta foi atendido pela 

equipe de resgate da conces-
sionária Colinas e conduzi-
do ao pronto atendimento 
do Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (HAOC).

O motorista da carre-
ta ao perceber o aciden-
te, imediatamente parou e 
prestou a devida assistência 
às vítimas, inclusive com-
parecendo ao plantão para 
o registro do boletim de 
ocorrência.

ser crack, vários aparelhos 
celulares, uma grande quan-
tidade de dinheiro, e alguns 
cheques.

Além de todo o material 
encontrado no quarto do 
casal, os Guardas Civis tam-
bém localizam uma muda 
de maconha, plantada em 
um vaso. Após terminada a 
averiguação na residência, 
os homens do GAP conduzi-
ram C.H.A. juntamente com 
todo o material apreendido, 
até a delegacia de polícia.

Na delegacia foi realiza-
do a contagem dos produtos 
apreendidos, que resultou 
nos seguintes  números: 
392 tubetes de cocaína, 86 
porções de crack, 1 muda 
de maconha, R$1.679,00 
em espécie, R$2.000,00 em 
cheques, além de 4 apare-
lhos celulares. Diante dos 
fatos, o delegado responsá-
vel determinou a prisão de 
C.H.A. em flagrante delito 
por tráfico de drogas.

Um homem de 58 anos tirou 
a própria vida na noite do último 
dia 3. Caso aconteceu em um 
terreno baldio na rua Artes e 

Ofícios no bairro João Pioli.
A testemunha que pas-

sava pelo local avistou uma 
pessoa pendurada na árvore 

com uma corda no pescoço e 
acionou a Guarda Civil.

No local foi realizado a 
perícia e apreendido a corda 

e uma talhadeira que foram 
utilizados no ato.  Após perícia 
o corpo foi removido por uma 
funerária de plantão.
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OS SMURFS E A VILA PERDIDA - Lançamento  -  Animação  
-  Classificação livre  -  90 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Quarta (12):   15h00
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   16h45  /  19h45
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Quarta (12):   16h30  /  19h30
Polo Shopping: Quinta (6),  Sexta (7),  Segunda (10),  Terça (11)  e  
Quarta (12):   14h35  /  18h00. Sábado (8)  e  Domingo (9):   13h40  
/  14h35  /  18h00
............................................................................................................
A CABANA - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  132 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Quarta (12):   15h50  /  18h40  /  21h50
............................................................................................................
DESPEDIDA EM GRANDE ESTILO - Lançamento  -  Comédia  
-  Classificação 14 anos  -  96 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   16h05
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   18h20  /  20h40
............................................................................................................
T2 TRAINSPOTTING - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com de-
bate após a exibição*  -  Drama / Comédia  -  Classificação 16 anos  
-  117 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (11): 19h40. *Atenção: para o Cineclube 
os ingressos tem preço único de R$ 12,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 6,00
............................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO - 2ª semana  -  Animação -  Classifi-
cação livre  -  98 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Quarta (12):   17h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6),  Sexta (7),  Segunda (10),  Terça (11)  
e  Quarta (12):   19h05. Sábado (8)  e  Domingo (9):   14h10  /  19h05
............................................................................................................
A VIGILANTE DO AMANHÃ - GHOST IN THE SHELL - 2ª 
semana  -  Ação / Ficção  -  Classificação 14 anos  -  106 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   15h20
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   22h00
............................................................................................................
FRAGMENTADO - 3ª semana  -  Suspense / Drama -  Classificação 
14 anos  -  117 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Quarta (12):   21h35
............................................................................................................
POWER RANGERS - 3ª semana  -  Ação / Aventura / Fantasia  
-  Classificação 10 anos  -  124 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   15h40  /  18h40
............................................................................................................
A BELA E A FERA - 4ª semana  -  Romance  -  Classificação 10 
anos  -  129 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   21h45
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (6),  Sexta (7),  Segunda (10)   e   Quarta 
(12):   20h30. Sábado (8)  e  Domingo (9):   14h35  /  20h30. *( Terça, 
dia 11, não será exibida esta versão no Jaraguá)
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Segunda (10)   e  na   Quarta (12):   
15h05  /  19h00. Terça (11):   15h05  /  19h00  /  20h15   
CONVENCIONAL – LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Segunda (10)   e  na  Quarta (12):   
17h40. *( Terça, dia 11, não será exibida esta versão no Jaraguá)
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Segunda (10):   20h15. *( Terça, dia 11, 
e quarta, dia 12, não será exibida esta versão no Polo)
............................................................................................................
L O G A N - 6ª semana  -  Ação / Ficção  -  Classificação: 16 anos  
-  132 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (6)  a  Quarta (12):   21h15
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (6)  a  Terça (11):   21h20. *( Quarta, dia 
12, não será exibida esta versão no Jaraguá)
............................................................................................................
VELOZES E FURIOSOS 8 - Pré-estreia  -  Ação / Aventura  -  Clas-
sificação solicitada ao Ministério da Justiça: 14 anos  -  136 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quarta (12) - pré-estreia:  21h00
3D - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quarta (12) - pré-estreia:  21h30
ATENÇÃO: PARA ESTAS PRÉ-ESTREIA OS INGRESSOS TEM 
PREÇO EQUIVALENTE AOS DE SEXTA A DOMINGO

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

Eduardo Sterblitch 
apresenta “TalkShow”

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Novo espetáculo do humorista terá apresentação neste domingo, dia 9, no Ciaei

Indaiatuba Expo Noivas conta com mais de 80 expositores do setor

Indaiatuba Expo Noivas acontece neste final de semana
FEIRA 

O Indaiatuba Expo Noivas 
2017 acontece neste final de 
semana com novidades. Em 
sua 6ª edição, o evento irá 
mesclar mais de 80 exposi-
tores que trarão o que há de 
mais recente no segmento. 
A Expo Noivas funcionará 
amanhã, dia 8, e domingo, 
dia 9, das 14h às 21 horas 
e acontece no Pavilhão de 
eventos do Clube 9 de Julho. 
A entrada é gratuita.

No evento os visitantes 
poderão conferir empresas e 

profissionais de Indaiatuba, 
Salto, Itu, Sorocaba, Cam-
pinas, Piracicaba, Cabreúva, 
Porto Feliz, Americana, Pau-
línia e São Paulo. 

Seguindo a tradição das 
edições anteriores a feira 
traz como tema deste ano 
as mais variadas formas de 
amor. “Com trajes exclusivos 
e lançamentos os desfiles tra-
rão um toque todo especial. 
Vamos apresentar casais di-
ferentes e provar que o amor 
rompe barreiras”, explica 

Fernando Estevam, coorde-
nador das atrações.

De acordo com um dos or-
ganizadores da feira, Fernan-
do Loggar, o grande atrativo 
será a variedade de preços e 
estilos. “Os visitantes pode-
rão encontrar todos os servi-
ços desejados e uma grande 
variedade de profissionais 
que será um diferencial para 
quem deseja sair com sua 
festa completamente organi-
zada.”, conta. “Nos preocu-
pamos com cada detalhe do 
evento, proporcionando aos 
visitantes uma experiência 
única e emocionante para os 
clientes que nos visitarem 
nos dois dias de evento”, 
completa.

A edição 2017 traz desfi-
les e demonstrações musicais 
de diversos estilos.

Amanhã, dia 8, a partir das 
18 horas, as lojas Camaleão 
Kids e Cris Bandeira apresen-
tam um desfile voltado para 
crianças e adolescente, com 
roupas casuais e também tra-

jes de festa. Ainda no sábado 
as 100 primeiras mulheres 
que chegarem, na abertura 
dos portões às 14 horas, re-
ceberão um brinde exclusivo 
oferecido pelo Shopping Ja-
raguá Indaiatuba.

No domingo, dia 9, as 
atrações se iniciam às 16 
horas com apresentação do 
Coral KMS, em seguida, às 
16h45 tem o Animato Coral 
e Orquestra, na sequência, às 
17h30 tem o Musical Essen-
ciale e encerrando às 18h15 
a Banda da Noiva.

O encerramento do even-
to contará com desfile com 
trajes para festa e casamento 
a partir das 19 horas com as 
lojas Cris Bandeira, Stillu’s 
Noivas, A Nova Loja e Fines-
se Noivas e Festas.

Em uma área com mais 
de 2 mil metros quadrados, 
o público terá conforto e co-
modidade em um ambiente 
climatizado, praça de alimen-
tação, área de desfiles e palco 
para apresentações musicais. 

O humorista Eduardo 
Sterblitch apresenta 
o seu mais novo es-

petáculo “Sterblitch não tem 
um talkshow” em Indaiatuba. 
A apresentação acontece neste 
domingo, dia 9, às 19 horas, 
no Teatro do Centro Integra-
do de Apoio à Educação de 
Indaiatuba (Ciaei).

Os ingressos já podem ser 
adquiridos no valor de R$ 80 
(inteira), R$ 40 (meia-entrada 
conforme lei) e R$ 40 (bônus 
conforme regras) na livraria 
Nobel Polo Shopping, Star 
Computer Itu, Kidstok Salto 
e pela internet através do site 
www.bilheteriarapida.com. 
No dia os ingressos estarão à 
venda na bilheteria do teatro, 
a partir das 14 horas.

O novo espetáculo de Edu-
ardo Sterblitch traz para os 
palcos o formato que está 
em alta entre os humoristas: 
o “TalkShow”. Na atração, 
Sterblitch se diverte com o 
gênero que se tornou fre-
quente na TV, utilizando uma 
estrutura básica que se adapta 

completamente a cada lugar. 
O espetáculo também conta 
com uma superbanda, assim 
como na televisão, formada 
tão somente por Eduardo Ca-
pello, responsável por todas as 
intervenções musicais. 

O espetáculo tem como 
personagem principal da noite 
a cidade de apresentação, que 
será representada pela plateia 
que poderá ainda ajudar a 
montar o show com pedi-
dos, sugestões, dicas e infor-
mações, antecipadamente, 
através da página oficial de 
Sterblitch no Facebook.  

Em entrevista exclusiva 
ao Jornal Mais Expressão, 
Eduardo Sterblitch, conta 
que o novo espetáculo era um 
projeto que estava no papel 
há algum tempo. “Era uma 
vontade antiga de fazer um 
talkshow no teatro. Eu queria 
me aproximar do público pra 
entender melhor as coisas. 
Essa minha curiosidade é 
nítida dentro da peça”.

Quanto à peça o humorista 
explica que a estrutura induz 
o espectador a participar. “As 
pessoas que querem sobem 
no palco e desenvolvem um 
assunto em uma conversa. 

A partir dos ganchos vamos 
levando a entrevista”, revela. 

Questionado se poderia 
adiantar alguma coisa, Ster-
blitch, diz que haverá uma 
música para a cidade. “Posso 
dizer que acabamos de es-
crever uma música final pra 
cidade que eu amei. Espero 
que gostem também”, conta. 

Sobre o futuro o humorista 

é enfático e diz: “Ter paciên-
cia, organização e saúde”.

O “Sterblitch não tem um 
talkshow” tem classificação 
etária 16 anos. O teatro Ciaei 
está localizado na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnaabé, 3665, Jardim Re-
gina. Maiores informações 
0800-777-8214 ou através do 
site www.teatrogt.com.br.

Humorista 
Eduardo 
Sterblitch 
traz para 
Indaiatuba a 
peça “Sterbli-
tch não tem 
um talkshow” 
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Horóscopo de 07 a 13/04 Por Alex Costa Guimarães

O ariano estará mais afetivo, mais voltado para iniciar uma nova 
forma de amar ou de se relacionar, estará mais aberto para a 
afetividade. Sua vida fiananceira passa ater uma melhora em 
diversos aspectos, e o proprio nativo se sentirá mais suave em 
suas posturas. Isso facilitará muito seus acordos e negociações. 
Um novo ciclo se inicia. É uma nova fase aproveite.

Agora o taurino pode se sentir um pouco mais fechado e 
introspectivo. Sua vida afetiva tende a apresentar alguns pro-
blemas e necessitará aprender a deixar de lado, a desapegar de 
alguns sentimentos que só causam confusão. Essassemanas são 
ótimas para viajar ou incicar um estudo que traga novidades 
em sua mente.

O geminiano entra em uma fase onde as amizades e os projetos se 
tornaão muito interessantes, para quem é solteiro poderá querer 
ficar conhecendo diversas pessoas, sem conseguir se fixar em 
ninguém. Fase onde pode encontrar muitas amizades
novas. Em termos profissionais é um bom momento. 

A vida profissional do canceriano estará sendo movimentada de 
forma bastante positiva, e novos planos em sua carreira podem 
surgir. No entanto sua vida pessoal pode ficar diminuirda pelo 
cansaço ou necessidade de se recolher um pouco. Pode vir a 
fazer parte de uma nova equipe de trabalho, ou mudanças em 
sua maneira de trabalhar tendem a ocorrer.

O leonino poderá estar revisando sua vida afetiva, alguns 
relacionamentos podem terminar de forma inesperada, alguns 
projetos envolvendo viagens, pessoas e empresas estrangeiras 
podem ocorrer ou ser firmados. Aliás, o nativo terá mais sorte 
com pessoas que vem de longe para sua vida afetiva. Se tra-
balha com comunicação (palestras, comércio ou vendas) será 
um momento facilitado.

O virginiano estará mais fechado e voltado para seus sentimentos 
e seus desejos pessoais. Haverá uma transformação em seus sen-
timentos, e sua inteligencia emocional será renovada. Poderá ter 
dificuldades em sua vida amorosa, sua memoria pode ficar presa 
a recordações. O ideal é aproveitar esse momento para ler, viajar 
ou dara um curso, se for possível.

O libvriano inicia agora uma nova fase afetiva e amorosa, nos 
seus relacionamentos pessoais e/ou profissionais.É comum ter 
uma maior movimentação em sua vida social (amigos, festas, en-
contros, etc). Pode ficar propenso a modificar sua maneira de falar 
ou de se expressar e isso se refletir mais ainda em suas relações.

O escorpiano estará agitando seu meio ambiente, aprendendo a 
lidar com as mudanças e a necessidade de controle de sua rotina, 
para que traga também prazer, principalmente no seu ambiente 
de trabalho. Uma nova forma de trabalhar pode surgir a qualquer 
instante. Os amigos (novos e antigos) aproximam-se do nativo. 
Fase boa para concursos.

Vida social ativa e prazeirosa para o nativo de sagitário. Se estiver 
solteiro, durante algumas semanas o nativo pode começar um ro-
mance. Uma observação e tomada de consciencia em sua maneira 
de ser está em andamento. Aproveite esses bons momentos. No 
trabalho, saiba se comunicar com os outros.

O capricorniano entra em um momento de introspecção, mas ao 
mesmo tempo de criação de novos sentimentos ligados a sua fa-
milia, pode ter que se tornar mais caseiro ou mais familiar ou ficar 
preso a sensações e sentimentos do passado, mas o momento pede 
renovação dessas emocões. Novas oportunidades podem surgir.

O aquariano pode se envolver mais com seus compromissos 
sociais. É possível fazer novas amizades pois estará mais aberto, 
simpático e comunicativo. Dentro de casa, em familia, corre o 
risco de discutir ou de disputar ideias juntos aos familiares. De-
sejará receber amigos em sua casa. No trabalho, muitas energias 
estão permitindo seu crescimento.

O pisciano começa uma fase de maior envolvimento com suas 
finanças, poderá fechar acordos, contratos, e acertar situações 
que permitam aumentar seus rendimentos e sob esse aspecto, 
um novo negócio ou projeto pode ser firmado. O dinheiro tende 
a chegar até mais tranquilamente.

Marina da Brigadeiro da Nina, Monique Moreira proprietária 
da Multi Ponto e a modelo Caroline Bittencourt comemorando 
os 32 anos da Multi Ponto Denim

Cerimonialista Ivanilde Reis e a modelo Caroline Bittencout 
no coquetel de 32 anos da Multi Ponto

20ª Noite da Salada 2017Inauguração do Let’s Eat do 
Shopping Parque das Bandeiras

34ª Reunião Ordinária do Rotary Clube 
de Indaiatuba Cocaes com Palestra

Almoço Degustação no Matisse 
Restaurante

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, realizou na noite do dia 
04/04, na Casa da Esfiha em Indaiatuba sua 34ª Reunião Ordiná-
ria, com a Primeira Reunião de Networking, com uma excelente 
Palestra com Leandro Tixa, especialista em vendas, com o título 
“Descubra porque sua empresa perde vendas para seu concor-
rente”. Casa lotada, muitos convidados e um companheirismo de 
negócios excelente. O preço do ingresso foi um gibi novo para 
o projeto leitura, da Escola Carlos Tancler.

A imprensa regional 
foi recebida com todo  o 
carinho, no restaurante 
Matisse, do grupo The 
Royal Palm, para a apre-
sentação do novo car-
dápio, elaborado pelo 
sempre excelente Chef 
Daniel Valay. O Cardápio 
consiste em: Entradas; 
Creme de cabotiá com 
espuma de nós-moscada e 

croûtons de azeite, ou Bouquet de folhas com maçã verde, melba 
de gorgonzola e lascas de castanhas do Pará. Pratos Principais: Es-
calopes de filé com redução de vinho tinto, mine cebolas glaceadas 
e risoto de champignons ou Bacalhau fresco grelhado sobre purê 
cremoso com provençal de tomates concas e crise de alho poró ou 
Supreme de frango ao molho de pimentão com legumes rústicos 
assados no azeite de tomilho. Sobremesas: Profiteroles com sorvete 
de creme e calda de chocolate ou Verrine de manga e maracujá 
com merengue crocante. Tudo isto a R$ 39,90 com muito sabor.

O Centro Espírita 
Pe. Zabeu Kauffman, 
realizou na noite do dia 
31/03, sua 20ª Noite da 
Salada, no Salão Social 
do Indaiatuba Clube. 
Como sempre casa lota-
da e variedade incrível 
de saladas de todos os 
tipos e sempre de grande 
qualidade. Teve também 
sorteio de brindes e a 
sempre gostosa anima-

ção do amigo Coringa, que encanta a criançada.

Reinauguração da AESCI

A AESCI - Associação das Empresas de Serviços Contábeis de 
Indaiatuba, realizou na noite do dia 30/03, a reinauguração de sua 
sede, com um lindo cerimonial e um delicioso coquetel. Presença 
de algumas autoridades de nossa cidade: Prefeito Nilson Gaspar e 
seu Vice Dr. Túlio, o Presidente da Câmara Municipal o Vereador 
Hélio Ribeiro, os fundadores da AESCI Sr. João Salvaterra e o Sr. 
Edson Francisco Ricetto, também presentes o Sr. Wilson Toma-
zetto - Presidente do Sindicato Rural de Indaiatuba. Parabéns ao 
Presidente Sérgio Augusto Eugênio de Agostini - Primeiro Vice, 
Sérgio Baptista Ferreira - Segundo Vice, Edson Delgado e demais  
componentes da diretoria. Agora falo da emoção e do orgulho de 
poder presenciar o trabalho e a competência destes rapazes que vi 
crescerem nesta profissão, desde quando ofice-boys, até chegarem 
a dono de escritório e diretoria desta grande associação, com muito 
trabalho suor e lágrimas. Parabéns novamente!

Na noi te 
do dia 29/03, 
os jovens em-
presários de 
Inda ia tuba , 
j u n t a m e n t e 
c o m  o s  d e 
Va l inhos  e 
C a m p i n a s , 
inauguraram 
mais um Let’s 
Eat, em Cam-
pinas, no Sho-

pping Parque das Bandeiras. A casa que tem uma temática 
artística e cinematográfica, segue a linha da franquia, mas o 
diferencial é o atendimento, os proprietários, juntamente com 
seus funcionários, colocam a mão no serviço de atendimento 
ao cliente, dando sempre uma atenção extra em cada mesa. 
Parabéns rapazes por mais esta iniciativa primorosa, vocês 
fazem e sempre farão a diferença no mercado de alimentação, 
sempre com produtos de qualidade e com esta linda atenção. 
AVENTI LET’S EAT. 

Casamento do Amigo Vicente

No dia 29/03, o amigo de Rugby, Vicente Sampaio casou-se 
com a linda Cláudia Guise, em uma bela cerimônia, no Cartório 
de Registro Civil de Indaiatuba, cerimônia realizada pelo Juiz de 
Paz José Miranda. As famílias marcaram presença ao enlace.

Doutor Alexandre, recepcionando autoridades para o lança-
mento  das novidades da Rádio Jornal Indaiatuba
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Delivery no Grenelle GastroPub

BICICROSS, linha IMS

Kostela do Japonês, costela super maciaTutti Sposa Nova Coleção Outono

Moda fitnessSalada Chanclix 

Quinzena do Sutiã Hope

PersianasMMartan continua a promoção

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

Acaba de chegar na Vitorello nova 
coleção outono inclusive com casacos 
maravilhosos. Vestidos de festas, calças, 
bleizer e muitas peças com promoção 
imperdível. Moda fitness com promoção 
de calças e bermudas estampadas com 
20% off na primeira peça e a partir da 
segunda ganhe mais 10% off. Não dá 
para perder!

Peça a Salada 
Chanclix, 
que leva o 
tradicional queijo 
picante sírio 
em pedaços, 
alface, tomate, 
cebola e hortelã 
temperados 
de maneira 
especial. Só na 
Casa da Esfiha, 
é claro!

Quinzena do sutiã 
HOPE: 

Você não pode 
perder! De 06 a 23/04. 
Na compra de 1 sutiã, 

você ganha 10% de 
desconto, 2 sutiãs, 
15% e 3 ou mais, 

20% de desconto! 
Visite a Hope 

Indaiatuba 
Av. Pres. Kennedy, 

1417 Fone: 19-
3825.8963 

19-97133.1417 
Facebook: Hope 
Store Indaiatuba 
Instagram:hope.
storeindaiatuba

Não deixe de conferir na Paula 
Amorin Fashion Club a nova 
coleção outono em moda 
fitness fashion para garotas que 
gostam de praticar esportes bem 
moderna. Vale a pena conferir!

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!

A MMartan continua com a promoção em colchas e 
lençóis. Estilo, conforto e elegância com 30% off e em até 
6x sem juros. Dê um pulinho na loja aproveite a promoção 
e confira as últimas novidades em cama, mesa, banho e 
decoração. Avenida Presidente Kennedy, 1.142 - Fone: 3816-
5431 ou 9.9817-4349 (whatsApp). Demais!

No Grenelle GastroPub é só ligar e receba o seu 
lanche. Burguers você escolhe o seu acompanhamento: 
Batata Frita ou Mini Salada. Oferecemos: Americano 
R$35 (Hambúguer artesanal 225g, maionese, queijo 
prato, bacon crispy, alface americana, tomate e cebola 
roxa. Bombom Burguer R$35 (Hambúrguer 225g, 
maionese, queijo prato, bacon crispy e catupiry. PH 
Burguer R$35 (Hambúrguer 225g, geléia de bacon da 
casa, queijo gorgonzola e rúcula. Crispy Cheddar R$35 
(Hambúguer artesanal 225g, queijo cheddar, onion 
rings, bacon e rúcula. Substitua qualquer hambúrguer 
pelo hambúguer vegetariano. Ligue já: 2516-1289

Promoção Especial para o Mês 
da Páscoa na Flor de Lis!!! 
Reconstrução Capilar + Mão por 
apenas R$ 99,90. Promoção válida 
até 29/04/17. Não fique fora dessa. 
Reserve o seu horário! Flor de Lis 
Cabelo, Depilação & Esmalteria. 
Os telefones para agendamento 
são: (19) 99921-7576 WhatsApp 
(19) 3825-0623 Fixo. Rua Alberto 
Santos Dumont, 1209 - Cidade 
Nova I. Próximo as avenidas 
Itororó e Presidente Kennedy.

Na Kostela do Japonês você saboreia a melhor costela, super macia e grelhada 
no ponto com aquele caprichado arroz e feijão com sabor ímpar, diversas saladas, 
maionese, farofa, fritas e polenta frita. Tudo feito com produtos de primeira qualidade 
e sabor sem igual. É por isso que a Kostela do Japonês faz sucesso em Indaiatuba 
e região. Atendimento e dedicação de toda sua equipe, vale a pena conhecer! R. 
Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João Narezzi - Fone: (19) 3894-6646

Darik e Evangeline (Gege), 
após banho e tosa na Clínica 
Veterinária Bicho Amigo

Só na Duas Rodas você 
encontra equipamentos 
necessários para 
bicicross como: 
Conjunto camisa e 

calça, capacete, luva, 
óculos, entre outros, 

tudo para garantir 
maior segurança do 
usuário. Vale a pena 
conferir novidades em 
bicicletas para todas as 
idades. Ótimos preços. 
Vá conferir na Avenida 
Presidente Kennedy, 
624 - Fone: 3875-0269 ou 
3834-6516

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

Jorge e Fabiana

Daniele e Samik

Claudio, Pericles e Mauro

Luana e Lais
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Ricardo e Rodolfo no Restaurante Caipirão

Renata e Maisa no Restaurante AçafrãoJosiane e Italo no Restaurante Açafrão

Diego e Ezequiel no Cintra Restaurante

Fernando e Sandro no Cintra Restaurante

Valdemir e Francisco no Cintra Restaurante

Silvia, Arely e Ismael no Cintra Restaurante

Edson e Regiane Bellotti da Imobiliária Regiane Empreendimentos 
Imobiliários no Restaurante Casa da Moqueca

Michele, Tatiana e Ângela no Grenelle Gastro Pub

Marcus almoçando com sua mãe Lídia no Grenelle Gastro PubAlailson Pizzaiolo da Babbo Indaiatuba
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Escola de Futebol 
Cruzeiro Indaiatuba

Lançamento Nova 
Coleção Outono/Inverno

Aniversariantes do mês da Escola Alves de Oliveira

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!

A Escola de Educação Infantil Alves de Oliveira/Lápis na Mão comemorando o aniversário dos alunos do mês de março: 
Isabelly, Leonardo, Pietro, Vitor, Beatriz, Miguel e Maria Luiza. Parabéns!

Aniversariantes - Atento

Equipe Sub 13 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente evento na Chácara do Cruzeiro

Equipe Sub 07 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente evento na Chácara do Cruzeiro

Alunos da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
comemoração do aniversario da aluna Bruna

Os clientes da Império Tour, Antônio José, Thiago e Maria, 
curtindo maravilhosas férias em Porto de Galinhas

A profissional Camila Medina sempre muito cuidadosa com 
suas clientes. Na foto Alessandra Barbieri

Joana do Supermercado Bandeira com o cliente 
Valdinei Souza

O mestre Claudinei, professor de Capoeira do IC, com alguns 
dos alunos que participaram do 8º Encontro de Capoeira do 
Indaiatuba Clube

Lucas, Theo, Francesco, João Pedro, Lucca e Bruno durante 
viagem pedagógica do Objetivo

O lançamento 
da nova 
coleção da La 
Mer Blanc será 
dia 12/04 a 
partir das 17:30 
no Quintal 193, 
venham tomar 
um drink e se 
encantar com 
essa coleção!!!  
Rua Dom 
Pedro Primeiro, 
193, Cidade 
Nova 1

Alunos da Escola de Natação do Colégio Objetivo Indaiatuba 
no Festival de Natação do Indaiatuba Clube

A equipe da Sanare comemorando o aniversário da sua 
Colaboradora Condutora Socorrista Rosangela Beatriz

Tatiane - 08/04Olielton - 07/04

Meire - 09/04 José Wantuil - 04/04

Maria Cicera é a colaboradora em 
destaque do mês de março da Atento



        caderno de negócios

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

VENDA

LOCAÇÃO

AP03416 - EDIFICIO JULIANA - AU 71,09 - 02 dormitórios com armários, 
02 WC social, sala ampla dois ambientes, cozinha planejada, despensa, 

lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 270.000,00

CA06902, Casa Térrea condomínio fechado 
com lazer completo - AT 130 m² - AC 80 m² 
- 2 dormitórios sendo 1 suíte, Sala 2 ambien-
tes, Wc social, Cozinha Planejada, área de 
serviço coberta, churrasqueira, quintal, 2 va-
gas de garagem. R$ 330.000,00

CA06977 - JD. RESIDENCIAL ALTO DE ITAICI - 
AT 464m², AC 241m² - 4 suítes sendo 1 c/ closet, 
sala dois amb., lavabo, escritório, coz. planej., lav., 
depósito, área gourmet c/ churr., piscina, garagem 
para 4 autos sendo 02 cobertas. Todos os dormitó-
rios com porta automática integradas com controle, 
aquecimento solar, preparação para ar condiciona-
do. **Aceita permuta por terreno**R$ 980.000,00

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
CA05731 - MORADAS DE ITAICI - AT. 130m², AC. 70m² - 02 
dormitórios, WC social, Sala, cozinha, Lavanderia, 02 vagas 
de garagem. R$1.350,00 + COND + IPTU.
CA05939-Villaggio di Itaici - 02 suítes planejadas, ar 
condicionado, sala 02 ambientes, sala de jantar, lavabo, 
cozinha planejada e equipada com cooktop e coifa, projeto 
de iluminação, lavanderia independente planejada, espaço 
gourmet, garagem para 02 autos. Condomínio oferece se-
gurança 24H, piscinas, quadras esportivas, salão de festas, 
playground, churrasqueiras, campo de futebol. R$ 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$1.600,00 + IPTU.
CA04327 - RESIDENCIAL SANTA CLARA - AT 450m², 
AC 272,04m² - 03 suítes com closet (01 máster), sala 02 
ambientes com painel para TV, lavabo, cozinha americana 
com armários e cooktop, despensa, lavanderia com armários, 
churrasqueira e forno de pizza, WC externo, garagem para 
04 autos, sendo 02 cobertas. R$ 4.000,00 + COND. + IPTU

CA06956 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - 
AT.150m² AC.155m² 03 suítes sendo 01 master com 
closet, WC social, sala 02 ambientes, cozinha, pla-
nejada, banheiros com armários, garagem para 02 
autos, preparado para ar, aquecimento solar, portaria 
24 horas câmera de monitoramento, piscina adulto 
e infantil, quadra poliesportiva, playground, salão de 
festas, academia, fácil acesso. R$ 590.000,00.

AP03299 – DUE - AU 96,16m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armários, WC social, sala am-
pla dois ambientes, lavabo, varanda, cozinha pla-
nejada, lavanderia com armários, garagem para 
02 autos. Cond. com infra-estrutura de lazer com-
pleta, localização privilegiada. R$ 819.000,00.

CA06974 - VILA TODOS OS SANTOS – AT. 362,82 AC 286,07 
03 dormitórios  sendo 01 suíte master com hydro,armários plane-
jados, Wc social, Sala de visita, sala de jantar com área de luz, 
sala de TV, Cozinha planejada, copa com armários, lavanderia 
ampla com wc e rouparia, suíte superior com lavandeira, jardim, 
churrasqueira, portão eletrônico, cerca elétrica, 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, brinquedoteca, 
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
CA05071 AT:150m²  AC:130m² - VILA DE TODOS OS SAN-
TOS com 03 dormitórios, sendo uma suíte, banheiro social, sal 
de estar, cozinha com gabinete, lavanderia, garagem coberta 
para 02 carros. R$ 1.600,00 + IPTU
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AP00254 – Cond. Azaleia 3 dor-
m,cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer 
R$ 900,00 + cond. 250,00 + Iptu
AP00462 – Solar do Itamaraca 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 
3 dorm. Sendo 1 suite com ar-
mários planejado , sala com 2 
ambientes, varanda, WC social, 
cozinha planejada, lavanderia 
com armários, R$ 1.300,00 + 
Cond 550,00 + 74,00 IPTU, com 
elevador e janelas anti ruído.
AP00570 – Edificio San Marino 
– 3 dorm. sendo 1 suite , . e com 
armários e garagem R$ 2.000,00 
( incluso cond. e IPTU)
AP00576 – Bosque do Indaias 
– 2 dorm. sendo um com moveis  
Sala 2 amb 1 wc, cozinha com 
armários  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 americana, 2 vagas de 
garagem, piscina, churrasquei-
ra. R$ 2.500,00 incluso Iptu e 
condomínio

AP00489 – Spazio Illuminari – 3 
dorm. Sendo 1  suite, coz. ameri-
cana, 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$1.200,00 
+ cond. 500,00 + Iptu .
AP00570 – Cidade Nova – Edificio   
San Marino 11 andar com 3 dorm. 
sendo 1 suite com armários, sala 
2 ambientes , 1 vaga de garagem 
R$ 2.000,00 ( incluso condomínio 
e Iptu)
AP00578 – Spazio Iluminare – Pq 
São Lourenço – 2 dorm. sala 2 
ambientes cozinha 1 vaga coberta – 
R$ 950,00 ( incluso IPTU e COND)
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. 
CC00463 – Cond. Vista Verde – 3 
dorm. 1 suite, todos com armários 
planejados , sala, WC, 3 vagas 
sendo 2 descoberta e 1 coberta, co-
zinha com planejado . R$ 2.500,00 
+ cond. 205,00
CA01021- Jardim Androvandi – 2 
dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 1 
vaga R$ 900,00
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 
social no fundo edícula com 1 dorm. 
1 wc pequeno, portão eletrônico, R$ 
2.400,00 + IPTU 130,00
CA01140 – Jardim America – 
Casa comercial, 2 dorm. com suíte 
, sala e cozinha , no fundo 2 salas , 
WC e cozinha. R$ 2.400,00

CA01123 –Esplanada 1 – Sobrado 
parte superior 4 dorm. todos com 
armários,ar condicionado e ventilador 
de teto, WC social, 2 com sacada e 1 
suite máster, parte inferior sala 2 amb. 
Com lavabo, jd. De inverno, cozinha 
plan., lavanderia com armários, área 
gourmet, com churr., pia e WC. Cerca 
elétrica, aquecedor solar, vaga pra 4 
carro sendo 2 coberta R$ 4.500,00
CA01135 – Jd. Morada do Sol – So-
brado piso superior 2 dorm. 1wc, sala 
com sacada, cozinha com um lindo 
gabinete, lavanderia  com sacada no 
fundo, piso inferior  garagem, um WC 
e um quartinho. Próximo ao mercado 
dia R$ 1300,00 + IPTU
CA01141 – Jd. M. do Sol- casa sim-
ples de fundo sobrado, 2 dorm. sala. 
Coz. 1 wc, lavanderia coberta com 
garagem  – R$900,00
CA01161 – Jardim Adriana – 2 dorm. 
cozinha , WC, sala  garagem para 2 
carros coberta R$ 1.200,00
CA01169 – Cidade Nova I – casa 
com 2 dorm.  sendo 1 suíte  com  2 
salas de Jantar e Estar, cozinha ame-
ricana, no fundo um quintal coberto 
com churrasqueira e lavanderia. R$ 
1350,00 + IPTU 95,00

GL000 15 – Distrito  Indus-
trial – 2000 m2 AC em terreno 
de 3000 m2, PE direito 12m 15 
vagas garagem, com instalação 
ADM, recepção, escritório e 
laboratório, almox. Refeitório  
e vestiário R$ 34.000,00 Cond 
2.000,00
CH00106 – Colinas de 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$1.000,00 + cond. 
+ IPTU
SL00018 -3 salas  na av. Con-
ceição, todas interligadas, 3 
lavabos e 3 wc em cada sala, 
com 2 recepção. R$ 3.200,00  
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 588551 - Jardim alto de itaici - 3 
dormt / sala / coz / as / wc / piscina/ churras / 
gar R$700.000,00

ref. site 981581 - Jardim Paulista - 1 
dormitório / sala / cozinha / wc / R$ 650,00 
isento IPTU.

ref. site 89609 - Centro - Salão para 
alugar em Indaiatuba, com 70 m² e 1 WC 
R$800,00 + IPTU + AGUA.

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

ref. site 677591 -Villaggio di Itaici - 3 
dorm/ 1 suíte/sala 2 ambientes/coz/ Wc/ AS/ 
2  gar sendo 1 coberta R$ 470.000,00

ref. site 089591 - Jardim Morada 
do Sol - 1 dorm / sala / coz / wc / gar 
R$580,00 

ref. site 678551 - Jardim alto de itaici  
- 3 dormt / sala / coz / as / wc / piscina/ 
churras / gar R$ 800.000,00

ref. site 977591 - Vl. M. Helena - 2D / 1 suíte 
/ sala 2 amb / coz / WC social / AS / armários 
planej / churr/ pia/ 1 gar cob. R$350.000,00

ref. site 790691 - Jd. Regina -  3 suítes/ 
closet / sala 2 amb / coz americana / wc social 
/ lav / churr/ 2 vagas de gara R$530.000,00

ref. site 206591 - Jd. Primavera 2 dorm/ 1 
suíte / sala/ coz/  AS /Jardim /portão eletrô-
nico/ 2 gar – R$1.200,00 + IPTU

ref. site 163661 - Jd. esplanada 3 suítes / 
sala 2 amb. / mezanino / lavabo / coz.planej. 
/ wc / wc ext. / as / despensa / area gourmet 
/ gar.2+2 vagas. R$ 830.000,00

ref. site 455261 - Ch. areal - 4 dorm. 
(suíte) / sala / coz. / copa / wc / lav. / amplo 
quintal / gar.2 vagas. R$ 2.300,00 + IPTU
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD. 210 – JD. SÃO FRANCISCO – R$240 MIL – 2dorms, 
sala, coz, WC, 
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  -  somente 
em dinheiro
CH. 718 – FOGUETEIRO – R$190 MIL – 1000m²
CH. 752   -  JD. LARANJAIS – R$850 MIL – 4dorms(1st), sala de estar, 
jantar e TV, lavabo, hall de entrada, varanda, copa, coz, lavanderia, 
escritório, dispensa, edícula, churrasqueira, portão eletrônico, garagem 
para 4 carros, pomar, poço artesiano
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. 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, lav., 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. M. 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. 
JD. PAU - PRETO – R$1500,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 
quartinho nos fundos, garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 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 CONDOMÍNIO

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 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga 
de garagem
ITAICI – R$1000,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem 
(INCLUSO COND.  E IPTU)
ITAICI – R$1100,00 – 3dorms, sala, coz, WC c/Box, 1 vaga de 
garagem (INCLUSO COND.  E IPTU)

JD. SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem (INCLUSO COND.  E IPTU)
JD. PAU - PRETO – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de garagem (incluso condomínio)
JD. NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 1 vaga 
de garagem
VL. BRIZOLA – R$1. 500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 

SALÃO

VL. ALMEIDA – R$750,00 – 60m², WC, mesanino
JD. 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 condicionado, lixo branco. 
VL. CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de 
garagem

TERRENOS

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

GALPÃO

JD. SANTA RITA – R$4. 400,00 –  219m², escritório, 4wc. 
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m²
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Casa com dorm e WC 
at:250 AC:50 no Jd. 
Europa R$290 mil - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092 - (19) 98136-
7331.
Casa térrea - Cond. 
Vista Verde preço de 
ocasião - com 3 dorms. 
(1 suíte), sala 2 am-
bientes, cozinha ameri-
cana (cooktop, forno a 
gás e coifa) lavanderia, 
churrasqueira, quintal, 
TODA PLANEJADA. 
Garagem p/ 3 carros 
(sendo 1 coberta) F.: 
(19) 3394-2197 / (11) 
98635-7556.  c /  Sr . 
JOÃO.
Casa térrea em Cond. 
Terra Magna - 3 dorm. 
Sendo 1 suíte com clo-
set com arm., lavabo, 
sala 2 ambientes, pé 
direito alto, WC social, 
mezanino, escritório, 
coz. com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em con-
domínio como parte de 
pagamento. Luiz creci 
166776 F. (19) 9.9177-
7051 
Casa térrea em Cond. 
Terra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suíte com clo-
set com arm., lavabo, 
sala 2 ambientes, PE 
direito alto, WC social, 
mezanino, escritório, 
coz. Com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em con-
domínio como parte de 
pagamento. Luiz creci 
166776 F. (19) 9.9147-
5047.
Casa Vende – Jd. Bela 
Vista – casa em Aveni-
da. Aceito financiamen-
to e estuda permuta. 
F: (19) 9.9117-5233 c/ 
Anderson
Casas - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno e 
da construção – consul-
te-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 
- CRECI 74.092.

Casa Vende – Carlos 
Aldrovandi  – Casa tér-
rea c/ habite-se 80m² 
Terreno 324m² AT co-
berta 210m² , 2 dorm 
grandes sendo 1c/ 20m² 
e outro c/ 16m², 2 WC, 
sala 25m², cozinha ame-
ricana, varanda c/ ampla 
lavanderia, edícula p/ 
churrasqueira 40m², ga-
ragem para 4 carros pe-
quenos, espaço de 65m² 
p/ piscina. R$410.000,00 
- F.: (19) 99913-9754 
/ 99167-9278, e-mail: 
clayton.framello@gmail.
com
Cond. Montreal Re-
sidece - Casa térrea 
nova 3 Dorm c/ste, sala, 
cozinha, pé direito alto, 
com armários embuti-
dos, churrasqueira, R$ 
475.000,00 Aceita Fin. Tr 
Edison (11) 98457-7872 
CRECI+ .
Excelente casa térrea 
no Pq. São Lourenço a 
50m do Pq. das Frutas, 
3 Dorms. (1 suíte), 1 
WC social, coz. c/ armá-
rios, lavanderia coberta 
e fechada, quintal com 
churrasqueira, 2 gara-
gens cobertas, portão 
eletrônico. Bairro diferen-
ciado, 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!! permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd.do Val-
le, por uma na cecap. 
base:R$320.000,00 se 
for de maior valor, posso 
voltar até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Jardim Montreal Re-
sidence casa 3 dorm. 
suíte, WC, sala, coz. 
Planej. ,lav. 2 vagas R$ 
495 mil creci 90879 F. 
(19) 9.8406- 6590
Jardim Regina - Vendo 
casa c/ 3 dorm (1 suíte), 
coz, sala 2 amb., área 
de serviço, WC Social, 
garagem p/ 2 carros, 
excelente localização. 
AT. 250m² AC. 160m² - 
Tratar (19) 99444-9415 
c/proprietário.

Jd. Do Vale -  Casa 
c/ 3 dorm. (1 suíte) c/ 
móveis planejados, ar 
condicionado, garagem 
para 2 carros. Direto com 
o proprietário. Aceito pro-
postas. F.: 99284-2674.
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 dormitó-
rios sala, cozinha – WC 
social- lavanderia, gara-
gem. toda em estrutura 
para sobrado.
Jd. Hubert  -  Vendo 
casa 2 dorm., sala, coz, 
WC, lavanderia coberta, 
churrasqueira, garagem 
coberta para 2 carros, 
portão eletrônico, próxi-
mo ao Parque Ecológico 
e Good Bom. R$280 Mil 
aceito permuta. Tratar: 
3885-0160/99106-1258.
Linda casa Jd. Park 
Real – Cond. fechado 
com portaria 24 horas, 
quadras poliesportivas, 
salão de festas e chur-
rasqueira, próx. Prefei-
tura/Parque Ecológico. 
Casa 3 dorm. (1 suíte), 
sala 2 ambientes com pé 
direito alto, cozinha ame-
ricana com móveis pla-
nejados, área gourmet, 
bom quintal, garagem 
2 carros, acabamento 
de primeira. R$420 MIL, 
aceito financiamento. F: 
(19) 98102-7090
O p o r t u n i d a d e 
única!! 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$1.900.000,00 F. 
(19)97404-0445 c/ Márcia 
Vendo Casa Jd. Regina 
R$ 490 mil - AT 250M² 
AC 136M² 3 dorms/ 1 
suíte F. (19) 97404-0445 
c/ Márcia 
Vila Areal - Casa com 2 
dorm. (1 suíte), WC, Coz, 
lavanderia, 1 vaga de 
garagem. Aceito terreno 
como parte de pagto. Ou 
financiamento. R$250 
Mil F.: 3329-7003

Vendo ou troco casa 
no Bairro Maria Hele-
na por casa menor (2 
dormitórios). Terreno 
370m² com duas ca-
sas (186m² e 43m²) 
individuais com quintal. 
R$450.000,00 Tratar 
com proprietár io F.: 
99237-6716 
Vila Maria Helena - com 
2 dorms. (1 suíte), sala, 
cozinha, WC Social e 
área de serviço. Gara-
gem p/ 2 carros com 
portão eletrônico. Casa 
nova, ótimo investimen-
to!! R$325.000,00 Mo-
biliada R$360.000,00 
F.: (19) 3894-6182 / 
9.9450-2461. 

 
Alugo 2 casas no bair-
ro Tombadouro com 2 
dorm, sala, cozinha e 
WC , com quintal grande 
R$ 1.000,00 cada uma  
Regina creci 167606 
– F. 9.9177-7051 what-
sapp 
Alugo apto Umuarama 
- 2 dorm. Sendo 1 com 
armário , sala, cozinha, 
e 1 vaga de garagem 
coberta R$ 950,00 (In-
c luso condomínio e 
IPTU) – Regina creci 
167606 F. 9.9177.7051 
whatsapp
Alugo um quarto com 
banheiro no centro da 
cidade, ir ver no local 
na parte da manhã, Rua 
Pedro Gonçalves, 1249 
fundos
Casa alugo – Vila Cas-
telo Branco – casa c\ 
3 dor, sala, wc, coz. 
Americana, vagas p/ 3 
carros. Excelente loca-
lização. R$1.400,00. F 
(19)3894-7078 Imob. 
Z10/ 3935-7666 Imob. 
GPS
Cidade Nova I - Casa  
com 2 dorm. 2 salas, co-
zinha americana, próxi-
mo ao shopping Pólo, pq. 
Ecológico R$ 1.350,00 
+ Iptu 95,00 F. 9.9177-
7051 - creci 167606
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Vendo Apto Imagine - 3 
Dorms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Aceita 
veículo como parte e 
pagamento e financia-
mento. (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. Fechado c/ 2D, 
unidade térrea c/ 2 áreas 
privativas e 1 vaga de 
gar.R$175.000 F. (19) 
99444-9415 c/proprietá-
rio. Aceita financiamento
Vendo apto. R$215mil 
– SPAZIO ILLUMINA-
RI ,  condomínio com 
infraestrutura de lazer 
completa, portaria 24 
horas, ótima localiza-
ção, apto. 2 quartos, 
sala 2 ambientes, cozi-
nha planejada, 2º andar, 
Condomínio R$187,00 
- IPTU R$57,00. F: (19) 
98102-7090
Vendo/alugo Office 
Premium – Sala Com. 
40  m²  280 mi l /  R$ 
1.300,00 F. (19)97404-
0445 c/ Márcia

 
Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaleia - 3 
quartos, sala, coz, wc, sa-
lão de festas, playground, 
quadra, quiosque no di-
reto com proprietário. 
R$ 950,00 mais IPTU e 
condomínio F. 9.9885-
0454 com Juliana ou 
9.9315-5273 com Rafael.
Alugo apto Bosque 
dos Indaias   -  2 dorm. 
, sala 2 ambientes, cozi-
nha, e 1 vaga de gara-
gem, no primeiro andar 
R$ 1.000,00 ( +  cond.  
200,00 e  56,00  IPTU) F. 
9.9177-7051 whatsapp c/ 
Regina creci 167606                                                                                                                                          
Vendo/alugo Office 
Premium - Sala Com. 40 
m² 280 mil/ R$ 1.300,00 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia 

Apto Alugo – Edi f . 
Paul Harris, (2 quartos 
1 suíte), sala 2 ambien-
tes, sacada, garagem 
coberta. Ótima locali-
zação, próximo ao Pau-
listão, Av. Presidente 
Kennedy. R$1400,00 
(Condom+IPTU Inclu-
so) .  F :  (19)  98102-
7090.
Alugo Apto. no Cen-
tro, Edifício Ana Lú-
cia, 5ºandar, 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala 
ampla  2  ambien tes 
com sacada, cozinha, 
área de serviço com 
WC empregada, WC 
social, 120m² área útil, 
aquecedor central à 
gás, 2 vagas cobertas, 
portaria 24 horas com 
segurança. R$ 800,00 
+ condomínio + IPTU 
Fones:  3875-4297 / 
(19)99725-2157 what-
sapp
Apto no Cond. Spazio 
I luminari -  sendo 2 
dorm,  coz. americana, 
sala 2 ambientes R$ 
950,00 (incluso Cond. 
+ Iptu) F. 9.9177-7051 
c/  Regina Kuga creci 
167606
C o n d .  G r a n  V i l l e 
– apto 3 dorm. com 
suíte,1vaga cond. com 
área de lazer completa 
– R$ 1.200,00 + Cond. 
e IPTU creci 167606 F. 
19 99177.7051.

 
Vendo ou troco chá-
cara de 1100m², AC 
120m², com 3 quartos (2 
suítes), área gourmet, 
piscina, churrasqueira 
e área f rut í fera por 
casa nas imediações 
da cidade. R$520 mil 
F.: (19) 3816-2011 / 
99722-0972
C h á c a r a  n o  O l h o 
D ’ á g u a  -  1 0 0 0 m ² , 
terreno plano, cerca-
do, água encanada, 
esgoto,  pés de f ru-
ta - R$120 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada, pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina,  1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de, diversas árvores 
frutíferas, play ground 
,a 12 km do centro, 
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamento. F. 
3017-2608 /99762- 997 
/ 3935-3294.

Cond. Vista Verde – 3 
dorm. sendo 1 suite, com 
armários planejados, co-
zinha ampla e lavanderia 
com armários planejados, 
sala ampla, garagem para 
2 carros. Quintal com 
churrasqueira R$2.500,00 
+ Iptu. 205,00 F. 9.9177-
7051 c/ Regina Kuga creci 
167606
Sobrado na Cidade 
Nova, piso superior com 3 
dorm, 1 suíte com banhei-
ra , WC, piso inferior sala, 
cozinha com armários, la-
vanderia área goumet no 
fundo, com 1 dormitório e 
1 WC Com 2 vagas portão 
eletrônico . R$2.400,00 + 
IPTU. Tr. Regina Kuga 
creci 167606 –F. (19) 
9.177.7051

 
Apto Edificio Rachid 
- com 3 dorm. sendo 1 
suite, sala com sacada 
cozinha com armários, 1 
vaga de garagem 84m2 
F. 9.9147-5947 c/ Luiz 
creci 166776  
Apto Residencial Jato-
ba – 3D. sendo 1 suite 
c/ closet, WC social, sala 
2 amb., coz. planej., 2 
vagas cobertas, 120m2 
R$790.000 (aceita apto 
em SP pelo mesmo valor. 
F. 9.9147-5947 c/ Luiz - 
Creci 166776
Edifício Belvedere - Apto. 
3 dorm (1 suíte) c/ mó-
veis planejados e cozinha 
gourmet. R$330.000,00. 
Direto com o proprietário. 
F.: 99284-2674
Oportunidade - Con-
domínio Reserva Vista 
Verde, compro apto de 
particular, favor ligar para 
19 991342579 falar com 
Rita 
Oportunidade! Apar-
tamento de 2 dormitó-
rios 1 vaga de garagem 
60m² de construção. 
R$35.000,00 de entrada 
+ R$2.000,00 por mês 
direto com o proprietário. 
F. 3017- 2608 / 99762-
7997 / 3935-3294. 
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Sítio em Toledo, pró-
x i m o  a  B r a g a n ç a 
Paulista.13.000m², casa 
semi-acabada c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs – toda 
avarandada, gramada, 
pasto, pomar, boa topo-
grafia, água de mina, 2 
tanques com peixes sendo 
um compartilhado e outro 
exclusivo, diversas aves, e 
árvores frutíferas, a 8 km 
do centro, de frente para 
o asfalto, R$270.000,00 
aceita imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935- 3294. 

 
Cond. Magna – Vendo 
terreno de 420m². Aceito 
troca por terreno de menor 
valor e carro. R$420 MIL. 
Tratar c\ Natal no tel: (19) 
99415-1695 \ 98862-3226
Cond. Terra Magna ter-
reno de 360m com boa 
topografia R$225.000 F. 
9.9177-7051.
Jd. Bela Vista com 300m² 
R$155 mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092.
Oportunidade – Terreno  
150m². R$90.000,00 à vis-
ta ou R$ 30 mil de entrada 
+ parcelas. F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia.
Vendo Terreno Co-
mercial – Jd. Esplana-
da, 472m² ao lado da 
Prefeitura R$520 Mil, 
aceito proposta. F: (19) 
98102-7090. 

Vendo/alugo Terreno 
com Jd. Regina - 615 m² 
R$ 925 mil / R$ 2.000,00 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia.
 

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

 
Bicicletas novas e bici-
cletas duplas. Rua Alberto 
Santos Dumont, 73 (próxi-
mo ao cemitério). F: (19) 
2516-5110 c/ Fernando 
Cabeçote com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. 
R$3000,00.
Colchão de Casal, exce-
lente estado “Novíssimo” 
D45. F: (19)9 83787713 
ou 19 991329090 - AN-
TONIO
Fritadeira Actifry Arno 
Semi-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (claro)
Diversos - Tapete para 
sala, quadro de flores 
para sala, TV 14” precisa 
de conserto, mesa de 
centro de vidro, vendo ou 
troco urgente por falta de 
espaço Rua: Argentina, 
365 - Vl. Castelo Branco 
F. 9.9767-8484

Diversos - Vendo - Ta-
pete castor (pelo alto), 2 
TV de 14 (uma precisa 
de concerto), mesa de 
centro de vidro, 1 qua-
dro de flores e 1 abajur. 
Preço de oportunidade. 
F: 3016-4493
Geladeira Duplex Bras-
temp Frostfree em per-
feito estado F.: 99324-
7676
Manequins feminina 
a unidade R$80 per-
na, feminina a R$60 e 
masculino a R$100. F. 
(19)99558- 7182 What-
sApp. Obs: Valor é para 
retirar, para entregar su-
jeito a alteração no valor 
Maquina de Lavar Bas-
temp 110V F.: 99324-
7676 
Motor arranque Ive-
co  3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Multiprocessador Phil-
co Master-Pró 9em 1 
na caixa R$200,00 F.: 
3017- 5541 / 99259-1877 
(Claro)
Ovos De Pàscoa Da 
Fer - Ovos de chocolate, 
trufados e bolo Ovo de 
Páscoa. Ovos= 100g 
R$10,00, 250g R$16,00, 
350g R$20,00, 500g 
R$30,00 e 1Kg R$60,00. 
Bolo Ovo de Páscoa 
R$30,00 unidade. F.: 
3329-7003
Transformador 110/220 
ou 220/110. 75000 vts. 
R$450,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Troco várias bicicletas 
novas por carro valor + 
30.000,00 F: (19) 3835-
3350 Paulo 
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Tv Led 32” Samsung 
em bom estado, com 
conversor digital. Oferta 
pagamento a vista. Con-
tato F: 98143-4184
Uma bicicleta Aro 26 
21 marchas em ótimo 
estado. F.: 99324-7676
Vendo Cortador de 
grama Trapp  Mod. 
ME - 350. Motor 1Cv 
1540RPM $280,00. F.: 
3017-5541 / 99259-1877 
Claro
Vendo Gel para dor 
Muscular: Tipo Dotorzi-
nho, com banha de car-
neiro, arnica e anti-infla-
matório muscular F: (19) 
99830-0614 / Whats 
98996-4867
Vendo Mesa de Com-
putador, MDF Imbuia 
0,50 x 1,10. Bom estado 
R$80,00. F.: 3017-5541 / 
99259-1877 Claro
Vendo sala de jantar 
Luis XV completa ou se-
parada. (Só a mesa com 
10 cadeiras R$6.900,00)
Vendo Sofá retrátil 
Mod. Grécia 3/2 luga-
res, tecido suede. Vendo 
separado. F.: 3017-5541 
/ 99259-1877 Claro
 

Dell Rey 90 - completo, di-
reção, trava, vidros elétricos 
e desembaçador traseiro. 
R$4000 aceito propostas. 
Tr. 993347959 Roberto
Oportunidade - Vendo 
C3 Exclusive, ano 2009, 
Md. 2010. R$17 Mil F.: 
3329-7003

Vendo i30 cor prata 
ano 2011 teto solar ban-
co de couro automático 
completo 19 991494826 
Reinaldo
 

Ofereço-me como ma-
rido de aluguel - Odair 
F.: 99776- 6841/99130-
7264. 
Cuidadora - ofereço me 
para cuidar de idosos, 
criancas,pessoas c/ ne-
cessidades especiais etc. 
Atendimento residencial 
e hospitalar. Cursanso 
Tec Enfermagem. Pos-
suo experiencia e refe-
rencias. F. 9.8951-0353 
/ 9.9980-2723 c/ Evelyn
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos, pes-
soas c/ necessidades es-
peciais etc. Residencial 
e hospitalar. Cursando 
enfermagem F. 9.9980-
2723.
Ofereço-me como em-
preiteiro de obras do bá-
sico ao ao acabamento. 
Aceito carro e moto. F. 
3318- 3573 (Evandro) 

Ofereço-me como ma-
rido de aluguel. Faço 
consertos gerais em 
residências (hidráuli-
ca, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.
O f e r e ç o - m e  c o m o 
massagista – Mar ia 
Cícera F: 2516-0217.
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Exp. com cargas de pe-
quenos e grandes por-
tes. Tel.: 3936- 4053/ 
99804-7578.
Ofereço-me como pe-
dreiro,  encanador e 
reformas em gera is 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me  p/ trab.
como freelancer em 
auxi l iar  de cozinha, 
balconista de padaria 
ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-
7618.
Ofereço-me para con-
serto de maquina de 
costura industrial e do-
méstica 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, crianças, 
pessoas com neces-
sidades especiais etc. 
Atendimento residencial e 
hospitalar. Cursando Tec. 
Enfermagem. Possuo 
experiência e referencias. 
Evelyn 9.8951- 0353 / 
9.9980-2723.
Ofereço-me para fazer 
faxina e passar roupa. 
Fone: 99595- 9448 – Sueli.
Ofereço-me para fa-
zer trabalhos de corte 
de grama e limpeza de 
terreno. Tenho máquina. 
Tratar com Denis (11) 
952237579
Ofereço-me para manu-
tenção em máquina de 
costura industrial: Galo-
neira, Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Travete. 
F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Free-
lancer F (19) 99793-4700.
Ofereço-me para qual-
quer reparo em sua resi-
dência (Hidráulica, elétri-
ca, piso, pintura, telhado, 
etc... F: (19) 99830-0614 / 
Whats 98996-4867.

Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso, diurno ou noturno, 
em hospitais e residência. 
F : 9.9479-0454 ou .2516-
7008
Ofereço-me para traba-
lhar como caseiro ou cha-
careiro. Tenho 39 anos, di-
vorciado, sem filhos. Faço 
trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. 
Tenho maquina, não tenho 
vícios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idosos. Possuo referencia. 
Tratar c/ Leni F: 3894-
4778. 
Ofereço-me para trabalho 
como Aux. De Enferma-
gem, babá ou cuidadora c/ 
Coren. Disponibilidade de 
horário. F: (19) 3894- 1610 
/ 98985-8142.
Preciso de domestica 2 
x por semana. Com refe-
rência. Próximo ao hospital 
Santa Inês. Contato 19-
98105-5785.
Promoção Pé + Mão 
gratis sobrancelha. Sela-
mento de Cabelo a partir 
de R$40,00 (ganha corte) 
atendo também a domici-
lio. F.: 3935-0499. 

Enviar currículo para: rh@atentoseg.com.br ou compa-
recer 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. Desejável ter condu-
ção própria.
Auxiliar de Limpeza – Experiência na função. Desejável ex-
periência com limpeza residencial. Disponibilidade de horário.
Porteiro - Masculino. Desejável experiência em Ronda 
e Portaria. Possuir CNH A/B (carro e moto), desejável ter 
condução própria. Ter disponibilidade de horários para escala 
12X36  em período noturno e conhecimento de informática.
Porteiro – Desejável experiência em portaria, ter conheci-
mento em informática e em sistema informatizado. Ter dispo-
nibilidade de horário para o período diurno na escala 12x36. 
Desejável CNH A/B (carro e moto) e condução própria.
Porteiro – Desejável experiência em portaria, para fazer se-
paração e entregas de correspondências. Ter conhecimento 
em informática e disponibilidade para trabalhar de Segunda 
à Sábado 44 horas semanais. Ter CNH A/B (carro e moto), 
desejável ter condução própria.
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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 ESTOQUE – Ensino médio 
completo. Experiência em estoque e cadastro 
de materiais. Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar em comércio.
AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) – 
Possuir experiência na função. Para trabalhar 
em Limpeza de empresas e condomínios. 
Disponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba. 
FERRAMENTEIRO – Experiência em cons-
trução e manutenção de moldes plásticos 
e operação de máquinas de ferramentaria 
como fresa, retífica e torno.
MACHEIRO - Experiência na função compro-
vada em Carteira. Para trabalhar em empresa 
do Ramo de Fundição. Residir em Indaiatuba.
MOLDADOR - Experiência na função 
comprovada em Carteira. Para trabalhar 
em empresa do Ramo de Fundição. Residir 
em Indaiatuba.
MOTORISTA – Possuir CNH C. Conheci-
mentos em São Paulo. Residir em Indaia-
tuba. Experiência na função comprovada 
em Carteira.
OPERADOR MULTIFUNCIONAL – Para 
trabalhar em empresa de móveis planejados. 
Possuir experiência com trena e furadeira 
manual. Ensino fundamental completo. 
Residir em Indaiatuba preferencialmente 
nas proximidades do Bairro Jardim Brasil. 
Disponibilidade de horário.
PASSADOR (A) - Para trabalhar em lavande-
ria Industrial. Residir em Indaiatuba. Possuir 
experiência em produção ou serviços gerais. 
Disponibilidade de horário.
PORTEIRO VIGIA – Possuir experiência em 
controle de acesso, ronda e monitoramento. 
Ensino médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horário.
Possuir Curso Técnico na área de Ferra-
mentaria. Conhecimentos em Leitura e 
Interpretação de Desenho e instrumentos de 
medição. Noções básicas de ISO TS 16949. 
Irá atuar na manutenção de moldes com 
gavetas, núcleos rotativos, câmara quente, 
engrenagens de precisão e moldes em inox 
hospitalares. Residir em Indaiatuba ou região. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – Possuir 
experiência como trocador de moldes e pre-
parador de máquinas 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 certificado de NR10. De-
sejável 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 San-
dretto). Residir em Indaiatuba, Monte Mor, 
Hortolândia ou Campinas.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Possuir 
Técnico em Plásticos. Experiência em 
controle de arquivos de parâmetros de 
processos. Try-out, construção e troca de 
moldes. Conhecimentos em Ferramentas 
da qualidade (FMEA e PPAP). Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, Elias 
Fausto ou Monte Mor. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.
ZELADOR – Possuir experiência em ma-
nutenção predial, corte de grama e peque-
nos reparos prediais, tais como: pintura, 
encanamento e elétrica 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.

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 maqui-
nas – 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 em-
presa e dados da vaga comparecer 
ao Pat com todos os documentos.

ANAL. DE CONTR. QUALIDADE JR (7926): 
Interessados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se candidatar.
ANALISTA DE SISTEMA (7963): Interessados 
entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
ANALISTA FINANCEIRO (7907): Interessados 
entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
ANALISTA QUALIDADE (7938): Interessados 
entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
ASSISTENTE ADM. DE VENDAS (7959): In-
teressados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se candidatar.
ASSISTENTE DEPTO PESSOAL (7951): In-
teressados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se candidatar.
ASSISTENTE LOGÍSTICO (7955):Interessa-
dos entrar no site www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7944): Inte-
ressados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE LIMPEZA (7964): Interessados 
entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
AUX. DEP. PESSOAL (7958): Interessados 
entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO (7945): In-
teressados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se candidatar.
FERRAMENTEIRO (7934): Interessados 
entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
LÍDER LOGÍSTICO (7952): Interessados 
entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
MECANICO MANUTENCAO (7949): Inte-
ressados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se candidatar.
MECANICO REFRIGERACAO (7904): Inte-
ressados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se candidatar.
MONTADOR DE MÁQUINAS (7873): Inte-
ressados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se candidatar.
MOTORISTA BITREM (7947): Interessados 
entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
OPERADOR MÁQUINA (7886): Interessados 
entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
OPERADOR MÁQUINAS (7935): Interessados 
entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
PREPARADOR DE INJETORA (7946): Inte-
ressados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se candidatar.
QUALIDADE ENG./COORDENADOR DE 
GARANTIA DA QUALIDADE (7883): Inte-
ressados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se candidatar.
SEGURANÇA DO TRAB. /ENG. (7932): Inte-
ressados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se candidatar.
SUPERVISOR DE VENDAS (7915): Interessa-
dos entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
TÉCNICO DA QUALIDADE (7965): Interessa-
dos entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar. 
TÉCNICO ELETROELETRÔNICO (7950): In-
teressados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se candidatar.
TÉCNICO MANUTENÇÃO (7895): Interessa-
dos entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
TÉC. MANUT. ELÉTR. E MEC. (7908): Inte-
ressados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se candidatar.
TÉCNICO MECATRÔNICO (7961): Interessa-
dos entrar no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
TÉCNICO/ PREPARADOR TORNO CNC 
(7962): Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a vaga 
para se candidatar.
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