
GREVE  

SUB-20

FERIADO 

A rodada deste domingo, 
dia 30, será decisiva para as 
equipes classificadas para a 
segunda fase do Campeona-
to Mário Araldo Candello, 
categoria Sub-20, e que é 
organizado pela Liga Regio-
nal Desportiva Indaiatubana 
(Lidi). Quatro confrontos 
vão definir os semifinalistas 
da competição.

Na próxima segunda-feira, 
dia 1º, quando se comemora 
o Dia do Trabalhador, os ser-
viços públicos de Indaiatuba 
irão funcionar em sistema de 
plantão. Na Rodovia Santos 
Dumont são esperados 154 
mil veículos entre amanhã, 
dia 28, e segunda-feira, dia 1º. 

Sindicato garante paralisação do transporte público nesta sexta-feira. Pág. 03A
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Primavera tem 
‘prejuízo’ de R$ 5 

mil com WO

Rodada domingo define 
os semifinalistas do 
Mário Araldo Candello 

Serviços essenciais 
funcionam em 
sistema de plantão 

DIA DAS MÃES

REUNIÃO 

Luiza Possi e outras 
duas atrações se 
apresentam no Polo 

BNI realiza happy hour para negócios 

DIVULGAÇÃO 

MMA 

Em happy hour do BNI Reference Murillo Benatti, Christian Meuci, Silbene Ribeiro, Fábio 
Matias,Wader Aliberti, Ricardo Amstaldem, Cely Garcia, Luiz Delbelo e Murilo Abreu

Pág. 09A

Evolution of Fighter tem edição 
marcada para junho e luta internacional
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Jean Martins

Movimento deve atingir serviços na cidade

Viação deve receber multa no valor R$ 6,6 mil

73% dos moradores 
locais enviaram a 
declaração 

Apenas 34 eleitores 
locais regularizaram o 
documento do Título

IRPF 

ELEIÇÕES

O prazo para a entrega 
da Declaração do Imposto 
de Renda 2017 (ano-base 
2016) termina hoje, dia 28, às 
23h59. Em Indaiatuba somen-
te 38.977 contribuintes (73%) 
entregaram a declaração ao 
Fisco.

Próximo do prazo final 
para regularização do título de 
eleitor, que acontece na pró-
xima terça-feira, dia 2, a pro-
cura pelo Cartório Eleitoral 
de Indaiatuba ainda é baixa. 
Até hoje, apenas 34 eleitores 
regularizaram a situação.

O 19º Evolution of Fighter, única competição de MMA, 
realizada em Indaiatuba, já tem data para acontecer: 19 
de julho, no Centro de Treinamento Edlutas. O diferen-
cial desta é edição é que o torneio, pela segunda vez na 
história, deve contar com uma luta internacional.

Pág. 08A

Pág. 07A



opinião Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao(19) 9.8133-0849

02A Mais Expressão

Editorial

Artigos

Foco da Semana

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

Dijanira Silva é missionária, autora do livro “Por onde andam seus sonhos”, 
da Editora Canção Nova e apresentadora da Rádio América em São Paulo e do 
programa “De mãos unidas” da TV Canção Nova

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

MOVIMENTO QUE DEVE SER 
RESPEITADO

Precisamos de Harry Potter?

Uma mulher que descobriu seu 
valor, a que se pode compará-la?

DE EMPREGADO PARA PATRÃO

APOSENTADORIA POR IDADE DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS

A paralisação geral marcada para esta sexta-feira, dia 
28, na maioria dos municípios brasileiros, é também 
um ato de democracia, da mesma forma que aconteceu 
anos atrás para o impeachment da ex-presidente Dilma 
Rousseff. 
Muitos são contra o movimento que tem por objetivo 
protestar contra as reformas trabalhistas e da previdên-
cia, mas tal protesto se não for aderido por A ou B deve 
ser no mínimo respeitado por todos, principalmente nas 
redes sociais, onde o desrespeito e o ódio são caracterís-
ticas na maioria dos usuários.  
Apesar do movimento ocorrer durante um dia da se-
mana, quando todos sabem que muitos serviços serão 
prejudicados, o principal objetivo do movimento é que 
todos os brasileiros sejam ouvidos e que possam “discu-
tir” sobre as ações que permeiam o futuro do País, uma 
vez que os mais afetados são os próprios brasileiros, o 
que mais uma vez não aconteceu. 
Espera-se que o movimento de hoje seja  pacífico, res-
peitoso, e que os governantes possam dar mais atenção 
ao que o povo pensa e tem a dizer sobre o futuro do 
País. 

Leila Ferraz Ambiel

Tenho vários amigos grandes executivos de alto salários que foram dispensados dos empregos e não conseguiram novas reco-
locações. Atualmente estão com negócios próprios, desenvolvendo suas empresas. Precisam mudar totalmente suas identidades de 
empregados para as de  donos do negócio, lembrando-se que agora precisam conhecer o todo do negócio, visão global, muito diferente 
de quando trabalhavam somente uma parte, desse negócio. Passam para  um processo de iniciativa de implementar novos negócios 
ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a 
criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovações e riscos. Pessoas  são consideradas empreendedoras por 
terem inovado no ramo da tecnologia, como no desenvolvimento de sistemas, O empreendedorismo está muito relacionado com a 
questão de inovação, na qual há determinado objetivo de se criar algo dentro de um setor ou produzir algo novo. Diversas startups, 
por exemplo, inovam-se dentro de um setor existente. Uma grande startup hoje, que teve inovações dentro de um setor existente, é 
a Uber, que deu novas possibilidades no mercado dos táxis. O leão, o tigre e o leopardo reuniram-se para  constituir uma empresa. 
A oportunidade era excelente, pois iriam explorar atividades no setor de informática, para a qual havia carência total.Os negócios 
prosperaram rapidamente. O leão cuidava da parte comercial, o tigre da administrativo-financeira e o leopardo do parque industrial. 
Todos com competência específica, mas descomprometidos com a visão global. Apesar do sucesso do empreendimento, as crises 
por conflitos setoriais tornavam a organização fragmentada em três facções. Depois de muitas desavenças, caem na armadilha, Em 
vez de buscarem uma saída, agressivamente, ocuparam-se em culpar uns aos outros.Treine-se para o seu negócio, Signa 1 dias 26-
27 e 28-05-2017, inscreva-se telefones 019-3875-7898,(019 99656.4443/ Paulo)  e (98154.6544/Paula)

A mulher que descobriu seu valor demonstra  sempre grande 
atenção em suas relações, porque sabe reconhecer nas pessoas o 
bem que cada um carrega na alma, embora muitas vezes esteja 
coberta pelos escombros da perda e  dor. Ela sabe quem é, de 
onde veio, e para onde vai, por isso, não pára no que é vazio, 
transitório e mesquinho. Comunica-se sempre com respeito por-
que sabe que é dele que depende o sucesso de toda e qualquer 
relação neste mundo.

Para com todos,  usa de delicadeza e maturidade, procurando 
compreender e praticar o que a caridade exige a cada momento, 
sem deter-se no julgamento. Nunca perde de vista a dignidade, 
nobreza e as inspirações mais íntimas de sua alma porque sabe 
que é aí onde Deus mora. É uma pessoa de paz porque não é 
apegada às próprias ideias, sabe falar, mas também sabe ouvir 
sem se chocar com os outros. Preocupa-se, geralmente, em fazer 
tudo com amor, bem feito, por isso é segura em seu agir.

Por outro lado, a mulher que ainda não descobriu seu real 
valor, pode até estar convencida de sua popularidade, mas na 
prática, muitas vezes se comporta como um elefante em uma 
loja de porcelana. A delicadeza, expressão nata da alma feminina 
não se compra em lojas, nem se produz com filtros ou efeitos 
especiais, é um dom dado de graça pelo Criador, que aliás teve 
também a ideia de fazer o coração da mulher bem parecido com 
o d’Ele: disposto a amar até às últimas consequências.

A Sagrada Escritura não relata muitas coisas a respeito da 
feminilidade de Maria, a Mãe de Jesus, mas chama-me a atenção 
a maneira como descreve tão detalhadamente a passagem das 
“Bodas de Caná” (Jo19, 25-27), permitindo que imaginemos o 
agir daquela que é “bendita entre as mulheres.”

A mulher que a exemplo de Maria já descobriu seu valor, tem 
posse de um comportamento delicado,  mas também a coragem 
de agir quando é preciso. Maria não apenas percebeu que faltava 
o vinho e assimilou o embaraço dos noivos, como também foi 
procurar a solução para o problema e a encontrou em Jesus. Ela 
mais do que ninguém, já sabia que está Nele a capacidade de 
fazer a transformação que a humanidade precisa e continua a nos 
ensinar o mesmo caminho apresentado em Caná: “Fazei tudo o 
que Ele vos disser”...

Por isso, quando pensamos em uma mulher que descobriu 
sua dignidade e valor, podemos certamente compará-la a um raio 
de sol que desponta anunciando um novo amanhecer. Ilumina 
tudo com seus variados tons e aquece o universo com o calor 
do seu fecundo amor. Diz, muitas vezes, mesmo sem palavras, 
que a vida não acaba no entardecer de uma perda; existe uma 
nova chance em cada amanhecer. Portanto, a exemplo de Maria, 
podemos ir hoje até Jesus, com a água que temos, para que Ele a 
transforme em “vinho novo”, capaz de saciar o mundo que tem 
tanta sede de amor. 

A aposentadoria por idade é concedida para os trabalhadores urbanos que completado 180 contribuições (15 anos completos de con-
tribuição 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 con-
tribuído, 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 con-
tribuir ou trabalhar na lide rural por mais de 12 meses), se completado o período de contribuição ou de trabalho rural e a idade, pode fazer 
o pedido de aposentadoria por idade junto ao INSS.

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

Esta regra de transição, considera possível a aposentadoria por idade do urbano se 65 anos homem e 60 anos mulher, ter contribuído 
ao INSS na proporção do ano em que completou todos os requisitos, por 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 con-
tribuição 168 meses.

Há 20 anos, na Inglaterra, J. K. Rowling lançava o primeiro livro de uma série que viria revolucionar o comportamento 
dos jovens em relação à leitura:  era Harry Potter e a pedra filosofal. Uma medida do sucesso: estima-se que os sete títulos 
tenham vendido mais de 650 milhões exemplares no mundo. Nas duas décadas que se passaram, nenhum outro personagem 
de ficção mobilizou a atenção de crianças e adolescentes como o simpático bruxinho de óculos. 

A lembrança desse marco vem a calhar quando se comemora o Dia Internacional do Livro (23 de abril), e ainda ganhamos 
alento com o avanço observado pela recém-divulgada pesquisa Retratos da Leitura no Brasil baseada em dados de 2015. Re-
alizado Instituto Pró-Livro e pelo instituto Ibope Inteligência, o estudo  constata que o número de leitores cresceu seis pontos 
porcentuais em relação ao levantamento anterior, feito em 2011. Ainda assim, apenas 56% dos brasileiros são considerados 
leitores, de acordo com os padrões da pesquisa – ou seja, ter lido ao menos um livro, inteiro ou em partes, nos três meses 
anteriores à consulta. Isso significa que praticamente apenas metade da população lê. E, ainda assim,  é possível questionar 
a qualidade dessa leitura: ao mesmo tempo em que a pesquisa detecta aumento na média de livros lidos (2,54), registra cres-
cimento da quantidade de obras lidas apenas em parte (1,47), número maior do que o das obras consumidas até o fim (1,06). 

Entre outras conclusões, os pesquisadores destacam um ponto importante, já conhecido, mas um tanto esquecido: o 
hábito de leitura é uma construção que vem da infância, bastante influenciada por terceiros, especialmente por mães e 
pais, além dos professores. Aqui respondemos à provocação do título. Os novos leitores não deveriam surgir ao sabor 
de fenômenos mercadológicos como Harry Potter e, sim, estimulados pelo exemplo que recebe nos lares, desde a mais 
tenra idade. Mesmo porque, o último fenômeno que pode ter se aproximado do sucesso alcançado por J. K. Rowling 
entre os jovens brasileiros, talvez tenha sido a onda dos best-sellers assinados por estrelas do YouTube. Mas, sem des-
merecer os jovens talentos da internet, é preciso lembrar que essa preferência nem sempre contribui para desenvolver a 
habilidade com as letras, passo importante para a boa comunicação e expressão – mesmo em meios digitais. Portanto, 
aos pais está reservado não apenas o papel de leitores exemplares como também o de orientadores, buscando títulos 
que despertem o gosto pela leitura e auxiliem na formação pessoal dos filhos. Só assim o próximo censo sobre hábitos 
de leitura poderá apresentar avanços mais substanciais.

Seis árvores de porte médio foram retiradas na praça Francisco Xavier da Costa. Segundo a Prefeitura, foi necessária a 
ação pois a praça estava muito escura, o que estava acarretando problemas de segurança, inclusive com moradores de 
rua. A retirada das árvores tem o objetivo de melhorar a visibilidade e iluminação no local.
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Transporte público e outros 
serviços devem aderir à paralisação

DIVULGAÇÃO 

Professores voltam a se reunir para novo protesto, agora contra as reformas Trabalhista e da Previdência 

Câmara aprova proposta da 
Reforma Trabalhista

Movimento será contra as reformas da Previdência e Trabalhistas proposta pelo Governo

Uma paralisação geral 
deve ocorrer hoje, 
dia 28, contra a am-

pliação da terceirização e 
as reformas da Previdência 
e Trabalhista proposta pelo 
governo do presidente Mi-
chel Temer (PSDB). Em In-
daiatuba as centrais sindicais 
confirmaram uma greve geral 
incluindo o transporte públi-
co, professores municipais 
e estaduais, metalúrgicos, 
Cecom, rodoviários, entre 
outros.

O transporte público é um 
dos setores que devem parali-
sar hoje, segundo o diretor do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários 
de Campinas e Região, Israul 
Alexandre do Carvalho. “É 
certeza que durante a manhã 
vamos parar 100% da frota”, 
garante. 

Porém, o juiz Henrique 
Damiano, do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 15ª 
região, atendeu parcialmen-
te o pedido do Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Metropolitano Urbano de 
Passageiro da Região Metro-
politana de Campinas (Set-
camp) e determinou que frota 
mínima de 50% dos ônibus 
devem circular nas cidades 
da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), inclusive 
em Indaiatuba.

Caso o Sindicato dos 
Transportes Rodoviários, 
representante dos motoristas 

e cobradores, não atenda a 
determinação, será multado 
em R$ 100 por trabalhador 
que não comparecer para 
desempenhar suas funções. 

A representação das em-
presas de ônibus queria frota 
mínima de 80% durante o dia, 
com elevação para 100% nos 
horários de pico e multa de 
R$ 100 mil.

Mesmo com a liminar, o 
sindicato que representa os 
trabalhadores garante que 
os ônibus não irão funcionar 

amanhã em Indaiatuba e 
motoristas e cobradores irão 
paralisar. 

Educação 
Outro setor que irá pa-

ralisar é o da Educação. De 
acordo com a presidente 
do Sindicato dos Servido-
res, Jaciara Lages Dutra, a 
reforma trabalhista é uma 
afronta aos direitos históricos 
dos trabalhadores. “Iremos 
nos movimentar contra as 
reformas trabalhistas e da 

previdência, que na prática 
podemos até concluir ‘que é 
a volta da escravidão só que 
mais moderna’”, lamenta.

Em nota, a Secretaria 
Municipal de Educação in-
formou que parte dos do-
centes municipais irá aderir 
à paralisação. No entanto 
os alunos do Ensino Funda-
mental e Educação Infantil 
não terão aula hoje, pois de 
acordo com o Calendário 
Escolar haverá Conselho de 
Classe e Ano. A Secretaria 

A Câmara dos Deputados 
aprovou no último dia 26, a 
proposta que trata da reforma 
trabalhista. O texto-base apro-
vado por 296 votos a favor e 
177 contrário, agora segue 
para o Senado. O projeto altera 
mais de 100 pontos da Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT).

Entre as alterações está a 
medida que estabelece que 
nas negociações trabalhistas 
poderá prevalecer o acordado 
sobre o legislado e o sindicato 
não mais precisará auxiliar o 
trabalhador na rescisão tra-
balhista. 

As alterações ainda mexem 
em pontos importantes como 
férias, jornada de trabalho, re-
muneração e plano de carreira, 
além de implantar e regula-

mentar novas modalidades 
de trabalho, como o trabalho 
home office e o trabalho por 
período (intermitente). 

O projeto prevê ainda que 
a negociação entre empresas 
e trabalhadores prevalecerá 
sobre a lei em pontos como 
parcelamento das férias, fle-
xibilização da jornada, partici-
pação nos lucros e resultados, 
intervalo, plano de cargos e 
salários, banco de horas, re-
muneração por produtividade 
e trabalho remoto.

No entanto, pontos como 
FGTS, salário mínimo, 13º 
salário, seguro-desemprego, 
benefícios previdenciários, 
licença-maternidade e normas 
relativas à segurança e saúde 
do trabalhador não podem 
entrar na negociação.

ainda ressalta que pode acon-
tecer de algumas salas terem 
atendimento e outras não, 
por isso é importante que a 
família busque informações 
na própria unidade escolar 
e fique atenta aos informes 
que serão fixados no portão 
ou mural da escola.

Professores estaduais do 
Município também devem 
aderir o movimento. Não se 
sabe quantas escolas ou do-
centes irão paralisar, mas um 
movimento organizado pelo 
Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de 
São Paulo (Apeoesp) deve 

acontecer às 9 horas de hoje, 
na praça Prudente de Moraes. 

Segundo o diretor estadual 
da Apeoesp e coordenador 
da subsede da associação de 
Indaiatuba e Elias Fausto, 
Carlos Alberto Rezende Lo-
pes, conhecido como Linho, 
o movimento no Centro de 
Indaiatuba deve ganhar repre-
sentantes de outras categorias. 

“Esta paralisação é um 
protesto gigantesco contra as 
reformas Trabalhistas e da 
Previdência, as quais sequer 
foram ‘discutidas’ com a so-
ciedade e que irá prejudicar 
muita gente”, salienta Linho.



cidade Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao(19) 9.8133-0849

04A Mais Expressão

JEAN MARTINS

INFORME PUBLICITÁRIO 

Colégio Objetivo promove 
Fuvestão no dia 6 de maio 

Yázigi abre vagas para 
TED EdClub em Indaiatuba
Ao todo serão 20 vagas para adolescentes de 14 a 18 anos com inglês intermediário 

TED EdClub visa despertar nos adolescentes ideias e uma identidade pessoal

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

A escola de idiomas Yázi-
gi Indaiatuba, preocu-
pada em trabalhar a 

favor da cidadania, abrirá em 
maio o 1º TED Ed Club: Yázi-
gi Indaiatuba. Serão 20 vagas 
disponíveis para adolescentes 
de 14 a 18 anos, com partici-
pação gratuita.

De acordo com a proprie-
tária da unidade local, a em-
presária Lucimara Andriani, o 
objetivo do evento é despertar 
nos adolescentes uma identi-
dade pessoal. “Hoje os adoles-
centes consomem informação 
(com conteúdos formatados), 
cultura e produtos direciona-
dos e impostos por tendências. 
O objetivo ao oferecer o acesso 
a um clube como o TED Ed 
é desenvolver senso crítico, 
construindo sua identidade 
pessoal e empoderamento”, 
diz. “Atualmente os adoles-
centes são muito pouco ques-
tionados sobre suas vontades 
e interesses. Esse é o objetivo, 
o de promover uma formação 
diferenciada e significativa, 
tanto na vida pessoal como 
profissional.”

A TED Ed acontecerá em 
treze encontros que abordarão 
assuntos distintos. Ao final, 
será gravado um vídeo que 
deve ser enviado à organiza-

ção e, caso o projeto de algum 
candidato seja relevante para 
ser compartilhado, ele será 
convidado a participar de um 
TED Talk. “Será um período 
que estaremos em conexão com 
diversos clubes TED Ed inter-
nacionais, conhecendo pessoas 
que querem fazer a diferença 
para si e ao mundo”, explica 
Lucimara. “Com esse projeto, 
ajudaremos na construção do 
autoconhecimento, empodera-
mento e consequentemente o 

empreendedorismo”.
Ainda de acordo com Lu-

cimara, a decisão em parti-
cipar do processo de seleção 
para formar um clube TED 
Ed em Indaiatuba faz parte 
de uma das comemorações 
dos 20 anos da unidade Yá-
gizi Indaiatuba. “Ao invés de 
fazer uma festa, o Yázigi quer 
prestar serviços à comunidade 
e, acima de tudo, colocar em 
prática a nossa vocação e res-
ponsabilidade”, finaliza. 

A Rede Objetivo promo-
verá no dia 6 de maio, às 13 
horas, o Fuvestão,  simulado 
aberto e gratuito do vestibular 
da Fuvest. 

Podem participar alunos e 
não alunos do Objetivo. Para 
isso é preciso fazer a inscrição 
no site www.objetivoindaiatu-
ba.com.br, até às 23h59min do 
dia 4 de maio.

O objetivo é oferecer aos 
candidatos a oportunidade de 
vivenciar o clima do exame, 
treinar e ganhar experiência 
para que cheguem ao vestibular 
com calma e tranquilidade. O 
simulado será composto de uma 
prova com 90 testes de múltipla 
escolha no padrão da prova da 
1ª fase da Fuvest. 

Para a psicóloga responsá-
vel pelo Núcleo de Apoio ao 
Vestibulando do Colégio Ob-
jetivo Indaiatuba, Débora Ra-
zori, o Fuvestão é um simulado 
importante para o vestibulando. 
“O vestibular da USP (Univer-
sidade de São Paulo) sempre 
foi muito concorrido e agora 
como as vagas também são 
distribuídas pelo Sisu (Sistema 
de Seleção Unificada), ficou 
ainda mais difícil. ”, explica. 

Inscrição 
Para participar, os interes-

sados devem obedecer alguns 
critérios, além de possuir um 
inglês intermediário (B2). A 
seleção será feita em conjunto 
com os orientadores do Ted Ed. 
As vagas estarão disponíveis 
a partir do dia 5 de maio, na 
unidade local. 

A Yázigi Indaiatuba está 
localizada na Avenida Fábio 
Ferraz Bicudo, 340, no Jardim 
Esplanada. Mais informações 
pelo telefone (19) 3875-0206.

TED
A Technology, Entertain-

ment e Design (TED) é uma 
organização sem fins lucra-
tivos dedicada a espalhar 
ideias que valem a pena ser 
compartilhadas. Atualmente 
abrange quase todos os tópi-
cos, da ciência aos negócios, 
em mais de 100 línguas. 

Os eventos TED EdClubs 
são planejados e coordenados 
de forma independente, sob 
uma licença gratuita concedida 
pela TED, e foi projetado para 
ajudar comunidades, organiza-
ções e indivíduos a estimularem 

O TED também acolhe 
pessoas de todas as discipli-
nas e culturas que procuram 
compreensão mais profunda 
do mundo e acredita no poder 
das ideias para mudar atitu-
des, vidas e o mundo. 

Segundo ainda a psicóloga, 
o Fuvestão é diferente do si-
mulado oferecido pela escola 
porque ele tem um comparativo 
de nota com outros participan-
tes. Cerca de 40 mil estudantes 
participam desse simulado 
aberto, por isso fica muito mais 
próximo da realidade do vesti-
bular oficial. 

Além de tudo isso, os par-
ticipantes do Fuvestão con-
correm a diversos prêmios. 
Os melhores classificados 
na categoria Vestibulandos 
como receberão prêmios: 1 
Macbook Air para o primeiro 
colocado na classificação ge-
ral e outros, como iPad Mini, 
notebook, tablet Samsung 
Galaxy e pendrive 64GB. 
Na categoria Treineiro o 
primeiro colocado de cada 
área (Biológicas, Exatas e 
Humanas) receberá 1 tablet 
Samsung Galaxy. Todos os 
participantes que fizerem 55 
pontos ou mais concorrerão 
a um iPhone 6.

O Colégio Objetivo Indaia-
tuba já conquistou 10 prêmios 
no Fuvestão, desde 2007, quan-
do passou a oferecer o simulado 
no Município.

Interessados em participar do Fuvestão devem se inscrever pela internet
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Multa à Indaiatubana por greve 
deve ultrapassar R$ 6,5 mil

JEAN MARTINS  

Paralisação ocorreu na segunda-feira devida a falta de pagamento de salários

Apenas 73% dos indaiatubanos declararam Imposto de Renda, segundo Receita Federal 

Todos os ônibus da Indaiatubana ficaram parados na garagem até que os salários fossem depositados 

Por conta greve dos mo-
toristas e cobradores 
do transporte público, 

que aconteceu na manhã de 
segunda-feira, dia 24, Indaia-
tubana deverá ser multada 
pela Prefeitura no valor de R$ 
6.693,69. A paralisação ocor-
reu devido a falta de pagamen-
to de salário dos profissionais. 

Segundo informações, 100 
funcionários entre cobradores 
e motoristas “cruzaram os bra-
ços” na manhã de segunda-feira 
e não saíram com os ônibus da 
garagem no Distrito Industrial. 

A medida, segundo os pró-
prios funcionários, era uma 
resposta contra a falta de pa-
gamento de salário. Os valores 
eram referentes ao vale que 
deveria ser quitado aos funcio-
nários no dia 20 de abril. 

Questiona pela reporta-
gem do Mais Expressão, a 
Indaiatuba informou que nor-
malmente o vale é feito no dia 
20 de cada mês, mas em abril 
havia sido combinado, com o 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários 
de Campinas e Região, que o 
pagamento seria realizado na 
segunda-feira. 

Segundo ainda a empre-
sa, a mudança repentina e a 
decisão dos funcionários de 
fazerem a paralisação pegou 
de surpresa tanto a empresa 
quanto o próprio sindicato 
que não estava sabendo que 
haveria a greve. 

Porém, em contato com 
o sindicato, o mesmo negou 
que havia feito qualquer 
acordo com a Indaiatuba. “Se 
tivéssemos acordado isso, 
os funcionários não teriam 
parado”, salienta o diretor do 

Sindicato dos Rodoviários, 
Israul Alexandre. 

De acordo com a Secre-
taria de Relações Institucio-
nais e Comunicação, a greve 
foi encerrada por volta das 
10h30.  Por conta da parali-
sação, que durou cerca de 7 
horas, a Indaiatuba será mul-
tada no valor de R$ 250,70 
por viagem não realizada. Na 
segunda-feira, segundo a Pre-
feitura, 267 viagens deixaram 
de ocorrer.

Multas
De acordo com a Prefei-

tura, desde janeiro foram 
aplicadas 135 multas à In-
daiatubana, que pertence 
a VB Transportes. Desde 
total, 80% são relacionadas 
à atrasos e 20% referente à 
manutenções, o que inclui 
problemas com pneus, carros 
quebrados e documentações. 

IRPF 

O prazo para a entrega 
da Declaração do Imposto 
de Renda 2017 (ano-base 
2016) termina hoje, dia 28, 
às 23h59. Em Indaiatuba 
somente 38.977 contribuin-
tes (73%) entregaram a de-
claração ao Fisco, segundo 
a Receita Federal. Somente 
no Munícipio são esperadas 
53.425 declarações. 

A multa para quem não 
fizer a declaração ou passar 
do prazo será de, no mí-
nimo, R$ 165,74. O valor 
máximo correspondente a 

20% do imposto devido.
De acordo o coordena-

dor dos cursos de Adminis-
tração e Ciências Contábeis 
da Faculdade Anhanguera 
de Indaiatuba, Laerte Zot-
te Júnior, quem deixar de 
declarar ou perder o prazo 
pode sofrer diversos pro-
blemas legais.  “Um dos 
problemas será a restrição 
no CPF e isso poderá ge-
rar uma séria de situações 
como a impossibilidade de 
tirar passaporte,  prestar 
concurso público ou mes-

mo fazer empréstimos e 
financiamentos”, explica. 
“Vale salientar que, para 
quem colocar informações 
erradas ou deixar de co-
locar dados importantes 
de propósito, a multa é de 
150% do imposto devido.”

É obrigatório declarar 
quem teve rendimentos 
tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2016. Quem 
recebeu rendimentos isen-
tos, não tributáveis ou tri-
butados na fonte de mais de 
R$ 40 mil também precisa 

prestar contas.  Pessoas 
que possuem algum bem 
como casa, por exemplo, 
acima de R$ 300 mil ou 
teve receita de mais de R$ 
142.798,50 em atividade 
rural também. 

Além disso, os contri-
buintes terão que informar 
o CPF das pessoas listadas 
como dependentes e que 
tenha 12 anos ou mais. Até 
o ano passado, a exigên-
cia era para dependentes 
acima de 14 anos. Bens e 
direitos no Brasil ou no ex-
terior, assim como dívidas 
também devem constar na 
declaração.

De acordo com o órgão 
ficam dispensados de serem 
informados os saldos em 
contas-correntes abaixo de 
R$ 140, os bens móveis, 
exceto carros, embarcações 
e  aeronaves,  com valor 
abaixo de R$ 5 mil.

A entrega da declaração 
do IR pode ser feita pela 
internet, através do progra-
ma de transmissão da Re-
ceita Federal (Receitanet), 
online (com cert if icado 
digital), no site do Fisco ou 
por meio do serviço “Fazer 
Declaração”, disponível 
para tablets e smartphones. 

Segundo o coordenador 
é importante o contribuin-
te ficar atento na hora de 
declarar o IR. “Não deixe 
a declaração para a última 
hora. Veja bem os valores 
recebidos para decidir entre 
completa ou simplifica-
da. Para quem tem vários 
dependentes e  despesas 
com médicos, educação e 
outros, vale a pena fazer a 
completa. O próprio sistema 
demonstra qual tem o maior 
valor a receber ou o menor 
a pagar”, explica. “Se num 
casal, um dos dois não tem 
receita, entra como depen-
dente. Mas se os dois têm 
salário, geralmente quando 
juntam os ganhos o valor do 
imposto a pagar aumenta. 
Assim, é mais interessante 
que o casal declare separa-
damente”, orienta.

O coordenador ainda 
enfatiza para que os contri-
buintes não tentem enganar 
o Fisco. “Enganar a Receita 
Federal é considerado cri-
me. Não devemos omitir e 
nem colocar despesas que 
não ocorreram. O órgão 
tem programas capazes de 
fazer toda a verificação 
de gastos, recebimentos e 
investimentos”, enfatiza.

Restituição
As restituições começarão 

a ser pagas em 16 de junho e 
seguem até 15 de dezembro, 
para os contribuintes cujas 
declarações não caíram em 
malha fina. Segundo a Receita 
Federal, terão prioridade no 
recebimento contribuintes com 
idade igual ou superior a 60 
anos, portadores de deficiência 
física e mental, e portadores de 
doença grave.

A restituição deverá ser 
paga em sete lotes com início 
no dia 16 de junho, 17 de julho, 
15 de agosto, 15 de setembro, 
16 de outubro, 16 de novembro 
e 15 de dezembro. 

Em 2016, 52.591 contri-
buintes de Indaiatuba decla-
raram Imposto de Renda, no 
prazo, e 3.170 declarações 
foram entregues após o prazo, 
entre maio de 2016 a feve-
reiro de 2017. Os números 
incluem documentos originais 
e retificadores, como todos os 
números que são divulgados. 

Ainda segundo a Receita 
Federal não é possível passar 
dados de malha fina por cida-
de, mas informa que Indaiatu-
ba faz parte da jurisdição de 
Campinas e que ainda estavam 
retidas em malha até 19 de 
fevereiro, 15.589 declarações. 
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‘Estreantes’ no Frutos de 
Indaiá comemoram indicação
Festa marcará a entrega do troféu para os empresários reconhecidos em pesquisa com a população

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

LUCIANA SILVEIRA

DIVULGAÇÃO

Colégio Montreal oferece 
aprendizado sobre ética 
e empreendedorismo 

INFORME PUBLICITÁRIO

O Troféu Frutos de 
Indaiá é um dos prin-
cipais prêmios da ci-

dade em reconhecimento ao 
trabalho realizado por empre-
sas, empresários, profissionais 
liberais e prestadores de servi-
ços, em seus segmentos, com 
pesquisa realizada nas ruas 
com a população.

A grande noite, que pro-
mete surpreender premiados 
e convidados, está marcada 
para acontecer no dia 7 de 
outubro, e neste ano volta a 
ser realizado no salão social 
do Clube 9 de Julho.

Para esta edição, a premia-
ção contará com estreantes 
como é o caso da empresa 
Geist Soluções, representada 
pelos empresários Roberto 
Geist e Renata Lima Geist. 
“Estamos com grande expec-
tativa para o dia da entrega 
do prêmio, ainda mais porque 
será nossa primeira vez e 
também somos a primeira em-
presa do ramo a participar do 
Frutos”, diz Renata. “Temos 
certeza em nosso retorno, pois 
a premiação é bem evidencia-
da na cidade”, completa. 

A qualidade do evento, 
além do retorno garantido 
aos empresários, conta com a 

filmagem do Programa Por Aí 
e fotos do parceiro Sica Fotos. 
A premiação ainda oferece a 
comodidade do Vallet – Open 
Parking e o serviço de ambu-
lância, Sanare Saúde, além 
dos serviços de som e ilumi-
nação do Estilo Som, “Iremos 
manter os serviços prestados 
na edição do ano passado, 
que demonstraram eficiência 
e obtiveram a aprovação dos 
participantes”, informa o 
presidente do Grupo Mais 
Expressão, o empresário 
Admilson Redecopa. 

Por conta da credibilida-
de e qualidade do Frutos de 
Indaiá, a edição deste ano é 
aguardada com grande expec-
tativa. Como é o caso do em-
presário Jandeir Teixeira, da 
JT Melhorias. “Nossa expec-
tativa são as melhores, pois 
esperamos que a visibilidade 
que nossa empresa terá com 
a premiação, nos dê o retorno 
financeiro esperado”, diz. 
“Gostaria de agradecer e pa-
rabenizar o Mais Expressão 
pela criatividade e parceria.”

O prêmio Frutos de Indaiá 
tem como principal objetivo 
a entrega oficial do troféu aos 
empresários eleitos em pes-
quisa feita com a população e 
leitores do jornal. 

No dia, os mesmos rece-
berão das mãos do presidente 
do Grupo e do diretor Alan de 

Santi, o troféu que representa 
o reconhecimento de seus tra-
balhos prestados à população 
durante o ano de 2016. “A 
diferença do Frutos de Indaiá 
é muito grande se comparada 
a outros ‘prêmios’ existentes 
na cidade e até mesmo na 
região. Uma delas está na 
participação apenas dos elei-
tos em primeiro lugar, o que 
acaba por limitar a quantidade 
de empresas, pois se o primei-
ro lugar não aderir ao pacote 
publicitário, o concorrente 
que ganhou em segundo lugar 
não pode participar, ficando 
o segmento vago e sem ne-
nhum representante”, explica 
Redecopa.

 

Pesquisa
Para a escolha das empre-

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

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

O s  e s t r e a n -
t e s  R o b e r t o 
Geist e Renata 
Lima Geist, da 
Geist Soluções, 
aguardam com 
expectat iva o 
Frutos de Indaiá Destaque desse bimestre foi o trabalho desenvolvido com alunos do 5º ano

Aprender valores como res-
peito e persistência é a proposta 
das aulas de Ética e Empreende-
dorismo do Colégio Montreal, 
oferecidas aos alunos do Ensino 
Fundamental ao Ensino Médio.

O destaque desse bimestre foi 
o trabalho desenvolvido junto aos 
alunos do 5º ano. Para que eles 
compreendessem melhor o sig-
nificado do empreendedorismo 
os alunos tiveram que, através de 
entrevistas, conhecer o caminho 
de um empreendedor conhecido 
por eles. “Como tarefa de casa, 
os alunos colheram dados de 
pessoas que admiravam e que 
poderiam dissertar posteriormen-
te sobre o longo caminho de cada 
uma delas, o que elas tiveram 
que fazer para ir à busca de seus 
sonhos”, explica Maria Susie 
da Silva, professora de Ética e 
Empreendedorismo. 

Depois da leitura das reda-
ções, surgiu a possibilidade de 
convidar a mãe do aluno Murilo 
Scallet para uma conversa com a 
turma.  Cibele dos Santos Scallet, 
farmacêutica, proprietária de 
uma farmácia de manipulação 

na cidade há mais de 20 anos, 
falou sobre a sua trajetória como 
empreendedora, seus sonhos, 
projetos, dificuldades e sucesso. 

“O encontro com os alunos 
foi muito proveitoso! Eles par-
ticiparam, fizeram perguntas 
pertinentes, mostraram-se in-
teressados. Eu me surpreendi. 
Procurei mostrar a eles que o 
sucesso engloba muitas outras 
coisas além do quesito financei-
ro. Conversamos sobre como é 
importante a ética, não só na área 
da saúde, na qual eu trabalho, mas 
em qualquer área que escolher-
mos seguir. E que desde cedo é 
preciso ser correto, respeitar os 
amigos, os professores, cumprir 
as tarefas, cumprir prazos. Se ti-
verem esse comportamento agora 
e durante toda a vida, certamente 
colherão bons frutos no futuro”, 
afirma Cibele. “Aprendemos 
que o pouco que se consegue já 
se pode alcançar aquilo que dá 
prazer”, diz a aluna Sara Campos. 
“Pudemos perceber que aquilo 
que faz bem a você, faz bem aos 
outros também”, complementa a 
aluna Sarah Osório.
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Apenas 34 eleitores de Indaiatuba 
regularizaram o Título de Eleitor

DENISE KATAHIRA

IMPRENSA - AB COLINAS

Prazo para deixar o documento em ordem vai até a próxima terça-feira, dia 2 de maio

Rodovia SP-75 deve receber 154 mil veículos no feriado do Dia do Trabalhador
OBRA 

Próximo do prazo final para regularização do Título de Eleitor, a procura pelo Cartório Eleitoral é baixa

São esperados 154 mil veículos no feriado prolongado do Dia do Trabalhador 

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

O feriado prolongado do 
Dia do Trabalhador, celebra-
do na próxima segunda-feira, 
deve movimentar a Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), que 
liga Itu à Campinas e passa 
por Indaiatuba. No trecho são 
esperados 154 mil veículos 
entre amanhã, dia 28, e se-
gunda-feira.  

O motorista que não de-
seja enfrentar tráfego intenso 
na saída para o feriado deve 
evitar pegar a estrada entre 
6h às 12 horas de sábado, dia 
29. Durante a volta, o horário 
de maior movimento promete 
ser entre 10h e 22 horas da 
segunda-feira.

Em toda a extensão das 
rodovias administradas pela 
AB Colinas, são esperadas 
cerca de 490 mil veículos no 
feriado prolongado.

No feriado de Tiradentes 
a concessionária registrou 
movimento de 480 mil ve-
ículos entre os dias 20 e 23 
de abril. Neste período foram 
contabilizados 28 acidentes 
com 16 pessoas feridas e uma 
vítima fatal. 

Pela rodovia SP-75 passa-
ram 165 mil veículos durante 
o feriado e foram registrados 
11 acidentes com oito pessoas 
feridas.

Para o feriado prolongado 

o usuário terá a disposição, 
nas sete bases operacionais 
distribuídas pelos trechos de 
responsabilidade da conces-
sionária, uma frota composta 
por Unidades de Resgate, 
Veículos de Inspeção e Super-
visão de Tráfego, Guinchos 
Leves e Pesados, Caminhão 
Boiadeiro e outros. Além dis-
so, toda esta estrutura se junta 
às 38 câmeras de monitora-
mento, 551 unidades de Call 
Box (telefones de emergência 
instalados a cada quilômetro) 
e 23 painéis eletrônicos de 
mensagens existentes em toda 
a malha concedida. A conces-
sionária também tem à dis-

Serviços públicos funcionam em 
sistema de plantão na segunda-feira

Na próxima segunda-feira, 
dia 1º, quando se comemora 
o Dia do Trabalhador, os ser-
viços públicos de Indaiatuba 
irão funcionar em sistema de 
plantão. 

Como de costume, para o 
atendimento de saúde o muni-
cípio disponibilizará o Pronto 
Atendimento do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), e a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA-24h) do 
Jardim Morada do Sol, loca-
lizada na avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé. Ain-
da na UPA-24h a equipe do 
Departamento Odontológico 
estará de plantão no feriado, 
das 8h às 12 horas. 

As farmácias públicas não 
funcionarão na segunda-feira, 
assim como a Prefeitura de 
Indaiatuba, fundações e au-
tarquias municipais.

Entre os serviços de infraes-
trutura urbana mantidos pelas 
secretarias de Urbanismo e 
Meio Ambiente e de Obras e 
Vias Públicas, os plantões do 
final de semana prolongado 
incluirão as equipes de manu-
tenção elétrica e de trânsito, 

limpeza nas praças, coleta de 
lixo, limpeza dos banheiros pú-
blicos, cemitérios e feiras livres. 

As estações do Projeto 
Ecobike localizadas no Par-
que Ecológico funcionarão 
no feriado das 9h às 12 horas 
e das 14h às 17 horas. 

O Bosque do Casarão Pau 
Preto funcionará no domingo, 
dia 30, e na segunda, das 8h às 
12 horas, já o Museu das 13h 
às 17 horas. Amanhã, dia 29, 
o Casarão fica aberto das 9h 
às 17 horas . 

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) continuam o 
atendimento emergencial da 
população pelo telefone 0800-
7722195. O Museu da Água 
abrirá normalmente no fim de 
semana, inclusive no Dia do 
Trabalho, das 9h às 16 horas. 

Não haverá mudanças no 
plantão dos serviços operacio-
nais da Guarda Civil, ligada 
à Secretaria de Segurança 
Pública. O telefone da Guar-
da para emergência é 153, 
da Polícia Militar é 190, do 
Corpo de Bombeiros, 193 e da 
Central de Ambulâncias 192. 

Próximo do prazo final 
para regularização do 
título de eleitor, que acon-

tece na próxima terça-feira, 
dia 2, a procura pelo Cartório 
Eleitoral de Indaiatuba ainda é 
baixa. Até hoje, dia 28, apenas 
34 eleitores, do total de 2.382 
pessoas, regularizaram a situa-
ção com a Justiça Eleitoral. 

A informação foi confirma-
da pela chefe do Cartório Eleito-
ral em Indaiatuba, Lilian Dalva 
da Silva. De acordo com ela, os 
eleitores que não regularizarem 
a situação com o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) poderão 
ter o Título cancelado por não 
terem comparecido às urnas e 
nem justificado a ausência nas 
últimas três eleições. “A procura 
sempre foi muito baixa, pois os 
eleitores só se preocupam em 
regularizar quando são impe-
didos de realizar algum serviço 

como movimentação em ban-
cos, inscrições em faculdade, 
além de terem a inscrição do 
CPF suspenso”, conta.

Quem não comparecer 
até a próxima terça-feira no 
Cartório Eleitoral, terá o seu 

Título cancelado e precisará 
reativar o número. Após o 
prazo, o atendimento só será 
feito através do agendamento 
pelo site www.tre-sp.jus.br. 

Entretanto, Lilian alerta 
sobre o prazo de agendamen-

to. “Nós só temos agenda 
a partir de agosto, por isso 
enfatizo para que as pessoas 
em situação irregular nos pro-
curem até o dia 2”, enfatiza.

Para a regularização, o elei-
tor deve procurar o cartório elei-

toral e apresentar um documento 
de identidade com foto, Título 
de Eleitor, comprovante de en-
dereço, de votação de justifica-
tiva e de recolhimento de multa 
ou de dispensa de recolhimento. 

Mas atenção, a Justiça Elei-
toral não informa ao eleitor a 
necessidade de regularizar o do-
cumento. Para tanto, o mesmo 
deve ir até um cartório eleitoral 
para a averiguação ou realizar a 
consulta no site do TSE.

Multa 
Conforme informações 

dadas pela Justiça Eleitoral, 
o eleitor que deveria ter vota-
do e não compareceu a urna, 
como também não justificou 
sua ausência, receberá uma 
multa referente a cada um 
dos turnos aos quais deixou 
de comparecer. O valor é de 
R$ 3,51 por turno. 

Vale destacar que os dois 
turnos de uma mesma eleição 
são considerados duas eleições 
para efeito de cancelamento. 

Além disso, também são com-
putadas as faltas nas eleições 
suplementares. Já os pleitos 
anulados por determinação ju-
dicial não serão acrescentados.

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

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

posição do usuário a Central 
de Atendimento no telefone 
0800-7035080. O serviço é 
gratuito e funciona 24 horas 
por dia, tanto por telefone fixo 
quanto por celular. 

Shopping
No feriado, os shoppings 

de Indaiatuba irão funcionar 
em horário diferenciado. As 
lojas do Shopping Jaraguá vão 
abrir das 12h às 18 horas e a 
praça de alimentação das 11h 
às 22 horas.

Já o Polo Shopping abrirá 
as lojas das 13h às 21 horas e 
a alimentação funcionará das 
11h às 22 horas.

No Parque Mall, tanto lo-
jas quanto alimentação estará 
fechadas na segunda-feira. 
Os cartórios e agência do 
Itaú também não abrirão no 
feriado. 

A Academia Smart Fit não 
funciona na segunda-feira, po-
rém estará em funcionamento 
no sábado, das 9h às 18 horas, 
e domingo, dia 30, das 10h às 
16 horas. Já as unidades no 
Deck Gourmet funcionamento 
em abertura facultativa.

O Poupatempo Indaiatuba 
estará aberto amanhã, porém 
não funcionará na próxima 
segunda-feira.



08A Mais Expressão

Rodada de domingo 
define os semifinalistas 
do Mário Araldo Candello 

SUB-20
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Nadadores garantem 
vaga no Mundial IPC

DIVULGAÇÃO 

Competição será disputada no final do ano na Cidade do México

Resultados foram conquitados durante competição realizada em São Paulo 

A equipe paradesporti-
va da ADI/Secretaria 
Municipal de Espor-

tes conquistou 45 medalhas, 
batendo 3 recordes brasilei-
ros e um recorde das Amé-
ricas. A conquista veio entre 
sexta-feira e domingo, de 
21 a 23, na disputa do Open 
Internacional Loterias Caixa 
- 2ª etapa do Para Swimming 
World Series - realizado no 
Centro Paralímpico Brasilei-
ro (CPB), em São Paulo. 

Cinco atletas consegui-
ram índices para o Mundial 
IPC, que será disputado no 
México, entre os dias 30 de 
setembro e 6 de outubro. O 
atleta Felipe Caltran também 
conquistou 3 índices A, nos 
100m borboleta, 200m livre 
e medley para o Mundial 
Inas, que será realizado de 
27 de novembro a 4 de de-
zembro, também na Cidade 
do México.  

O Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) convocou 
29 paratletas, 17 da Seleção 
Principal e 12 da Seleção de 
Jovens para representar o 
Brasil na etapa da World Se-
ries, além de Caltran, Lucas 
Mozela, Raquel Viel e Cecí-
lia Araújo da equipe de In-
daiatuba foram convocados.

Os responsáveis pelas 
vagas para o Mundial IPC 
foram: Cecília Araújo (100m 
livre), Raquel Viel (100m 
costas), Felipe Caltran (100m 
borboleta), Talisson Glock 
(100m costas) e Matheus 
Rheine (400m livre). Cecília, 
Raquel e Felipe treinam em 
Indaiatuba sob supervisão do 
técnico Antônio Luiz Cândi-
do, o Maceió. 

Por tratar-se de uma com-
petição Open, atletas que 
possuem o índice exigido, 
puderam competir. É o caso 
dos nadadores Marília Dan-
tas, Esthefany Oliveira, Ri-

cardo Félix, Ronaldo Santos, 
Helder Von Ah, Alan Santos, 
Wesley Silvério, Ronaldo 
Santos, Júlia Weiss e Brenda 
Lia, que também fazem parte 
do grupo indaiatubano. 

O staff da cidade também 
é formado pelos técnicos Ma-
ceió, Júlio Pistarini e Marcelo 
Sugimori. 

O próximo evento da 
equipe será entre os dias 28 
e 30, durante a etapa estadual 
do Circuito Loterias Caixa, 
também no Centro Paralím-
pico, onde os atletas buscarão 
índices para os campeonatos 
nacionais.

World Series
O Aberto passa a fazer 

par te  da  Sér ie  Mundial 
da Natação Paralímpica, 
evento criado este ano pelo 
Comitê Paralímpico Inter-
nacional (IPC, sigla em 
inglês). Antes de chegar à 
capital paulista, a World 
Ser ies  -  sé r ie  de  c inco 
competições internacionais 
da natação paralímpica - 
estreou em Copenhague, 
na Dinamarca,  nos dias 
11 e 12 de março. De São 
Paulo parte para Sheffield, 
na Grã Bretanha, de 27 a 
30 de abril, uma semana 
depois de receber a com-
petição no Brasil. De 9 a 
11 de junho, as disputas 
passam por Indianápolis, 
nos  Es tados  Unidos .  A 
competição será encerrada 
com as provas em Berlim, 
entre os dias 6 e 9 de julho. 
“É a primeira vez que os 
nadadores  paral ímpicos 
têm um circuito especial-
mente dedicado a eles. A 
iniciativa busca criar bases 
sólidas para a modalidade, 
pr incipalmente  após  os 
Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro e já  visando 
Tóquio 2020”, diz Maceió.

Ele também confirmou 
que os atletas Felipe Caltran 
e Lucas Mozela, convoca-
dos para a Seleção Brasilei-
ra, irão participar da 5ª etapa 
do World Series, que será 
disputada em Berlim, na 
Alemanha, de 6 a 9 de julho.

A rodada deste domingo, 
dia 30, será decisiva para 
as equipes classificadas 
para a segunda fase do 
Campeonato Mário Araldo 
Candello, categoria Sub-
20, e que é organizado pela 
Liga Regional Desportiva 
Indaiatubana (Lidi). Quatro 
confrontos vão definir os se-
mifinalistas da competição. 

Duas partidas aconte-
cem a partir das 11 horas. 
No campo da Ponte Pre-
ta jogam Elias Fausto x 
Desportivo. Já na Osan, o 
duelo será entre Atlético  x 
Santa Cruz. 

Os outros dois jogos 
estão marcados para às 
13h30. No campo da Ma-
caca de Itaici jogam Pau-
listinha e Operário, en-
quanto que na Osan o 
duelo da tarde será entre 
Benfica e Ponte Preta. 

Elias Fausto, Benfica, 
Atlético e Paulistinha jo-
gam com a vantagem do 
empate por terem feito 
melhores campanhas. 

As partidas válidas pelas 
semifinais do certame estão 
programadas para o dia 7 de 
maio e a grande final dia 14 
do mesmo mês, às 10 horas, 
no estádio do Primavera. 

Seis partidas marca-
ram a última rodada da 
primeira fase do certame. 
Os resultados foram: Pau-
listinha 3 x 0 Manchester, 
Desportivo Oliveira 2 x 1 
Vale Verde, Operário 2 x 
1 Mastiga Samba, Elias 
Fausto 2 x 2 Benfica, Pon-

te Preta 2 x 0 Independente 
e Santa Cruz 4 x 1 Cruzei-
ro/Florence. 

Pontapé 
Durante a semana, a 

Lidi também definiu os 
grupos do 30º Campeonato 
Varzeano Laércio Milani, 
que começa no dia 21 de 
maio. 

Vinte e quatro equipes 
estão confirmadas e divi-
didas em quatro grupos. 
Na Chave 1 estão, Itália, 
Veredas, Grande família, 
Gálatas, APP e Unidos de 
Indaiatuba. O Grupo 2 é 
formado por Unidos da 
Praça 29, Atlético Mirim, 
União Bolívia, Flamengui-
nho, Real Sporting e União 
Paulista Zona Sul.

Competem na Chave 3 
Camatari, Benfica B, Des-
portivo Oliveira, Schalk 
94, Ipiranga, Mastiga B. O 
Grupo 4 tem Santa Clara, 
Tupã, Bem bolado, Ju-
ventude, Atlético Indaiá e 
Internacional. 

As equipes jogam den-
tro de seus grupos, em tur-
no único, classificando-se 
para as quartas de final os 
dois melhores de cada cha-
ve. Tanto as quartas, semi 
e final serão definidas em 
partida única. O campeão 
deste ano deve ser conhe-
cido no dia 17 de julho.        

No ano passado, o Fla-
menguinho venceu o Uni-
dos do Rêmulo Zoppi por 
1 x 0 na final e levantou o 
“caneco” de campeão.                  
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19º Evolution of Fighter está 
marcado para 10 de junho
Torneio de MMA deve contar com luta internacional na próxima edição 
JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JUNIOR FERRAZ

Tradicional prova de ciclismo marca o Dia do Trabalhador
DUAS RODAS

O indaiatubano Danilo Ruiz venceu Cayo Brandão, de Uberaba, em uma das melhores lutas da noite

O 19º Evolut ion of 
Fighter, única com-
petição de Mixed 

Martial Arts (MMA) realiza-
da em Indaiatuba, já tem data 
para acontecer: 19 de julho, 
no Centro de Treinamento 
Edlutas. O diferencial desta 
é edição é que o torneio, 
pela segunda vez na história, 
deve contar com uma luta 
internacional. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o organizador do 
campeonato, o mestre Edson 
Ronaldo Oliveira, confirmou 
que o convite foi feito a um 
competidor norte-americano 
para lutar com um brasileiro. 
“Não posso revelar nomes, 
preciso que o lutador de lá 
(EUA) aceite o convite”, ex-
plicou. “Temos alguns nomes 
de competidores brasileiros, 
passo para ele e, se aceitar, 
daí começo a negociar com o 
lutador aqui do Brasil.”

Esta não é a primeira vez 
que o evento promove uma 
luta internacional. Durante 
a 17ª edição do torneio, 
realizada em novembro do 
ano passado, o sorocabano 
Matheus Sinixtro enfrentou 
em Indaiatuba o norte-ame-
ricano Alex Munhoz. No 
octógono, vitória de Munhoz 
por decisão dividida dos 
árbitros. 

Para Oliveira, este tipo 
de luta só dá ainda mais 
credibilidade ao Evolution. 
“Para nós é excelente ter um 
combate internacional, pois 

permite um status melhor à 
competição”, diz. Está sen-
do muito bom organizador 
o Evolution, para darmos 
oportunidades aos demais 
atletas da cidade, principal 
objetivo do Evolution.”

Evolution
A 18ª edição do evento acon-

tece no dia 8 de abril, com 28 atle-
tas subindo ao octógono para 14 
lutas. Destaque para o principal 
combate da noite, com o indaia-
tubano Max Minoboi vencendo 

Diogo Barberato, de Uberaba, 
por decisão unânime. “Quero 
destacar também, além das lutas, 
o belo trabalho desenvolvido 
pelo árbitro Luiz Campos”, res-
salta Oliveira. (Confira os demais 
resultados da luta no box)

Luta      Resultado 
Flávio Papinha (Indaiatuba) x Rodrigo Mendes (Bragança) Empate
Filipe Lucas (Itatiba) x Pablo Araújo (Uberaba)   Vitória Filipe
Adriano Smigol (Monte Mor) x Wandy Martins (Sorocaba) Vitória Adriano
Wilton Silva (Campinas) x Maxmilian Lopes (Itu)  Vitória Wilton
Caio Gomes (Limeira) x Isaac Jordy (Boituva)   Vitóra Caio
Danilo Ruiz (Indaiatuba) x Cayo Brandão (Uberaba)  Vitória Danilo
Lukas Henrique (Limeira) x Wellington Martins (Cabreúva) Vitória Lukas
Kafu Negruxo (Pirassununga) x Diogo Rodrigues (Hortolândia) Vitória Diogo
Macalister Rios (Louveira) x Rafael Spartan (Jundiaí)  Vitória Macalister
Rodrigo Diniz (Campinas) x James Lopes (Uberaba)  Vitória Rodrigues
Pedro Mazzaropi (Indaiatuba) x Lucas Sobral (Limeira)  Vitória Pedro
Rafael Oliveira (Indaiatuba) x Douglas Rocha (Osasco)  Vitória Douglas
André Moraes (Jundiaí) x Nathan Oliveira (Sorocaba)  Vitória Nathan
Max Minoboi (Indaiatuba) x Diogo Barberato (Uberaba)  Vitoria Max  
Fonte: organização do Evolution of Fighter 

Tradicional no País, a 67ª 
Prova Ciclística 1º de Maio 
marcará o Dia do Trabalha-
dor no feriado da próxima 
segunda-feira, dia 1º de maio, 
a partir das 8 horas. A compe-
tição é destinada para ciclistas 
federados e não federados, 
com entrada gratuita aos es-
pectadores.

Atletas interessados de-

Programação – Prova Ciclística 1ª de Maio 
Concentração: 7h 
Circuito A: 2,5 Km (Altimetria) - Circuito B: 2,0 Km (Plano) 
1ª Bateria – 8:00 – Circuito B
Open Infantil masculino – 2 Voltas - Open Infantil feminino – 1 Volta
2ª Bateria – Aproximadamente às 8:30 – Circuito B
Sênior B – 60 Minutos - Open Juvenil masculino – 6 Voltas - Open Juvenil feminino – 3 Voltas
3ª Bateria – Aproximadamente às 9:30 – Circuito B
Máster A (50 a 59 anos) – 50 minutos - Máster B (60 a 69 anos) – 50 minutos
Observação: (Máster A e B largam juntas e a classificação será separada)
Máster C (70 anos acima) – 30 minutos
4ª Bateria – Aproximadamente às 10:30 – Circuito A
Elite Masculino (Elite e Sub-23 – Classificação única) – 120 minutos
5ª Bateria – Aproximadamente às 12:30 – Circuito A
Júnior masculino – 60 Minutos - Elite feminino (Elite/Sub-23 e Máster Feminino) – 60 minutos
6ª Bateria – Aproximadamente às 13:30 – Circuito A
Open Speed masculino – 60 minutos - Júnior feminino– 40 Minutos
7ª Bateria – Aproximadamente às 14:30 – Circuito B
Estreantes Speed masculino – 6 Voltas - Estreantes Speed feminino – 4 Voltas
8ª Bateria – Aproximadamente às 15:00 – Circuito B
Estreantes MTB masculino – 4 Voltas

Fonte: Federação Paulista de Ciclismo (FPC) 

vem fazer inscrição no dia do 
evento, pelo menos uma hora 
antes do início da respetiva 
bateria. O valor da inscrição 
é R$ 50. 

A prova, organizada pela 
Federação Paulista de Ci-
clismo (FPC) e Prefeitura, 
contará com dois percursos: 
de 2 km e 2,5 km, com largada 
e chegada em frente ao Paço 

Municipal, na marginal do 
Parque Ecológico. 

Há um traçado mais plano 
para os mais jovens e outro 
mais técnico para Elite, Júnior 
e Open Seda. “Será mais um 
grande evento. A prova tem 
grande tradição e conta pontos 
para o ranking nacional na Eli-
te e Júnior, motivo pelo qual 
atrai ainda mais participantes. 

E o evento é uma grande festa 
do esporte e que tem o apoio 
de toda a cidade”, destaca o 
presidente da Federação Pau-
lista de Ciclismo, José George 
Breve.

O grande destaque da cor-
rida será a prova da Elie e 
Junior, masculino e feminino, 
que irão contar pontos para 
ranking da Confederação 
Brasileira de Ciclismo (CBC). 

Mais informações sobre a 
prova poderão ser obtidas pelo 
telefone (11) 3862-5378. O 
Parque Ecológico de Indaiatu-
ba fica na Avenida Engenhei-
ro Fábio Roberto Barnabé.
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Primavera calcula e 
‘prejuízo’ com WO pode 
chegar a R$ 5 mil
Time faz neste sábado sua primeira partida em casa no Campeonato Paulista

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Comissão técnica e jogadores do Primavera foram impedidos de entrar no estádio em Diadema no último sábado 

TABELA

LUCAS MOREIRA - DIADEMA/ SP

17º Campeonato Liga Regional Aifa Nishi Eletrônica
Rodada sábado, dia 29, na Sol-Sol 

Horário    Partida    Divisão
12h50    The Rocket x Parque Indaiá  2ª
13h50    Atlético Oliveira x Projeto Restitui  2ª
14h40    Cebi/VM x Kautela/Elias Fausto  2ª
15h30    Tênis de Ouro  x BVB/Desp. Pachelli 3ª – semifinal 
16h45    Carvalhada Futsal x Clube 9 de Julho 3ª – semifinal 

Rodada sábado, dia 29, no Ginásio Municipal de Esportes

Horário    Partida    Divisão
12h50 Bayern x 07 x União Audax/Escr. Atenas        2ª
13h50 R5/Colégio Meta x Juventus/Real Mala        2ª
14h40 ML/Unifarma x Flamengo/Marquinhos        1ª
15h30 Schalke/Tamandaré Tintas x Sol-Sol        1ª
16h30 União Tribuna A x Nova Aliança/XII de Junho    1ª
17h10 Meninos do G5 x União Tribuna B         1ª

Resultados da última rodada 

Primeira Divisão
Nova Aliança/XII de Junho 4 x 2 ML Informática/Unifarma
Schalke Grillos/Tamandaré Tintas 7 x 2 União Tribuna B
Flamengo/Despachante Marquinhos 2 x 7 União Tribuna A

Segunda Divisão 
R5/Colégio Meta 4 x 0 Cebi/VM
Juventus Real Mala 4 x 4 Bayern 07
Parque Indaiá 1 x 8 Atlético Oliveira
Projeto Restitui 0 x 4 Kautela/Elias Fausto
União Audax/Escola Atenas 8 x 3 The Rocket

Terceira Divisão – quartas de final   
Tênis de Ouro 4 x 2 Elite Tigres Azuis
Outro Iskema 0 x 7 Clube 9 de Julho
Tapiratiba 2 x 3 Carvalhada
BVB Despachante Pachelli 4 x 0 Futshow/Colégio Meta

Campeonato de Futebol de Minicampo Maior Seguros – Clube 9

Rodada domingo, dia 30 

Categoria Adulto 
Horário Partida     Campo
11h  Sorvetes Saint Luiger x PCB Informática 1
11h  Ford Tempo x Restaurante Caipirão  2

Categoria Veterano 
Horário Partida            Campo
7h50  Karcher Center Altex  x Smart Ar Condicionado 2 
9h  Luxafit Transportes x SS Silveira   2

Categoria Máster  
Horário Partida           Campo
10h  Grupo Marquinhos x Balilla   2
9h  A. E. Dirce/Race Pneus x Madeireira Madelasca 3 
10h  Vidraçaria Kyoto x Big Strong/Freegelo               3
11h  Lanchonete Chega Mais X Alves Hair/ RZ   3

Super Máster
Horário Partida           Campo
7h50  Cartão de Todos x 2G Bebidas/Visão Imóveis  1
9h  Grupo GTA x Posto Tremendão/Kapalú  1 
10h  LG Vacker x Pais & Filhos    1

Rodada quarta-feira, dia 3

Categoria Máster 
Horário Partida           Campo
19h15   Jacitara x Casa das Embalagens   3 
20h15  Juninhos Camisetas x Colégio Meta   3 

Resultados da última rodada 

Adulto
Sanare Serviço de Saúde 1 x 5 Faculdade Max Planck
Limpa Mais 4 x 3 Corbella Tintas

Veterano
SS Silveira 3 x 2 Embalimp
Atento Segurança e Serviços 2X2 Visual Formaturas
DD Max 1 x 3 Vizzent Calçados

Máster
Lanchonete Chega Mais 3 x 3 Madeireira Madelasca
Grupo Marquinhos 3 x 1 Big Strong/Freegelo
Jacitara 3 x 1 Alves Hair/RZ Com Comunicação Visual
Hot Dog Tio Lau 1 x 0 Balilla
Juninhos Camisetas 0 x 6 Casa das Embalagens
Colégio Meta 3 x 3 Tecnosemillas

O Esporte Clube Prima-
vera contabilizou um 
“prejuízo” que pode 

chegar a R$ 5 mil em gastos 
para viajar à Diadema, onde 
enfrentaria os donos da casa 
pela terceira rodada da Segun-
da Divisão do Paulista. O jogo 
ocorreria no último sábado, 
dia 22, mas quando  o time 
chegou ao estádio Distrital do 
Inamar, os portões estavam 
fechados e a partida não foi 
realizada.

Segundo informações, o 
estádio é municipal, mas está 
sobe responsabilidade do 
Água Santa, time do bairro 
que disputa a Série A2 do 
Paulista. Na primeira partida o 
Diadema pediu autorização ao 
Água e mandou normalmente 
sua partida no estádio, o que 
não teria ocorrido desta vez. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o presidente do 
Primavera, Eliseu Marques, 
confirmou que para ir à Dia-
dema o clube desembolsou 
quase R$ 5 mil. “São gastos 
com médico, transporte, ali-
mentação e toda logística de 
uma viagem de um clube de 
futebol”, salienta. 

O presidente Tricolor in-
formou ainda que estes custos 
são impossíveis de serem re-
cuperados, pois com o WO a 
partida será considerada como 
jogada. 

O único fator positivo 
de todo o imbróglio é que o 
Primavera deve conquistar os 
três pontos, com o placar de 3 
x 0, resultado que colocaria o 

Fantasma nas primeiras posi-
ções no Grupo 3. 

No site da Federação Pau-
lista de Futebol (FPF), os 
três pontos ao Tricolor de 
Indaiatuba ainda não foram 
computados e a partida está 
discriminada como: “o jogo 
Diadema x Primavera não foi 
realizado”.

De acordo com o advo-
gado do Fantasma, Rogério 
Pontara, a decisão deve sair 
apenas na próxima semana. 
“A Justiça Desportiva da FPF 
tem suas sessões toda segun-
da-feira. A súmula da partida 
foi passada ao procurador 
da Federação que irá fazer a 
denúncia e encaminhar para 
julgamento”, salienta Pontara. 

Por conta do feriado do 
Dia do Trabalhador, celebra-
do na segunda-feira, dia 1º, a 
próxima sessão do Tribunal 
de Justiça Desportiva (TJD) 
deve ocorrer apenas na terça, 
dia 2. Entretanto, de acordo 
com Pontara, o processo aca-
bou não sendo relacionado 
para julgamento na semana 
que vem.  

Mesmo assim, o advogado 
do Fantasma acredita na deci-
são favorável e os três pontos 
garantidos para o Tricolor. 
“Acho muito remota a pos-
sibilidade de se realizar uma 
nova partida ou que a decisão 
não seja favorável ao WO”, 
analisa. “Agravada a questão 
(partida não realizada), tem 
o fator que o Diadema não 
apresentou seus jogadores em 
campo. Existe uma súmula da 
partida com todos os jogado-
res do Primavera relacionados 
e o nome dos atletas do Dia-

dema não estavam lá. Então 
a gente entende que eles não 
estavam prontos para o jogo. 
Os atletas deles não foram 
apresentados sequer na frente 
do estádio.”

Providências 
Nas redes sociais, o Dia-

dema lamentou o ocorrido, 
agradeceu aos seus torcedores 
e do Primavera pelo apoio, e 
informou que tomará as devi-
das providências para o bem 
de ambas as equipes. 

Segundo uma matéria pu-
blicada no site do clube, no 
dia 20 de abril a Federação 
Paulista de Futebol notificou o 
Água Santa sobre a obrigação 
de ser autorizada a entrada de 
jogadores e torcedores para 
ser realizada a partida normal-

mente, pois nenhuma progra-
mação interna do clube pode 
ser de maior importância que 
a tabela de um Campeonato 
oficial da FPF. 

A seguinte nota que deve-
ria ser obedecida pelo ECAS 
diz: ‘’Informamos que o Cam-
peonato Paulista Segunda 
Divisão - 2017, foi divulgado 
em 6 de fevereiro de 2017,  
com a participação do Clube 
Atlético Diadema, sendo os 
jogos definidos para o Estádio 
Municipal José Batista Pereira 
Ferreira Fernandes (Distrital 
do Inamar), conforme termo 
de concessão assinado pelo 
Sr. Manoel José da Silva 
(Adelson). Assim sendo, in-
formamos que o jogo válido 
pelo Campeonato supracitado 
esta mantido de acordo com a 
tabela original.’’ 

Após vencer finalista do Paulista, 
Fantasma faz sua estreia em casa

O Primavera tem motivos 
de sobra para acreditar na 
conquista de um resultado 
positivo na partida de ama-
nhã, dia 29, quando enfrenta 
o Elosport pela quarta rodada 
do Campeonato Paulista. 

O jogo será às 15 horas, 
no Gigante da Vila, com 
ingresso no valor de R$ 10, 
sendo R$ 5 para estudantes e 
aposentados. 

Além de estar invicto na 
competição e reencontrar pela 
primeira vez seu torcedor, o 
Fantasma traz para o confronto 
contra o Elo a excelente vitória 
que teve na manhã de quarta-fei-
ra, dia 26, quando venceu por 1 
x 0 a Ponte Preta de Campinas. 

A partida aconteceu no 
CT da Macaca e foi contra os 
jogadores da equipe principal 
da Ponte, os quais não en-
traram em campo na derrota 
de 1 x 0 contra o Palmeiras, 
na segunda partida das se-
mifinais do Paulistão, que 
culminou na classificação da 
equipe campineira para a final 
do Paulistão. No amistoso, o 
atacante Guilherme marcou 
para o Fantasma e garantiu 
a vitória. 

Fora isso, o Primavera 
de duas partidas fora de 
casa, sendo uma vitória por 
2 x 0 sobre o Osasco e um 
empate sem gols diante do 
Guarulhos.
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Vencedor do prêmio Nabor 
Pires será conhecido hoje 
A grande final acontece no Ciaei, às 19h30, com entrada gratuita

Final do Prêmio Nabor Pires terá entrada gratuita no Ciaei; músico campeão levará para casa a quantia de R$ 8 mil 

O projeto visa estimular o interesse da população por este gênero musical

Tarde do Rock é atração no Parque Ecológico
DOMINGO

GIULIANO MIRANDA - RIC/PMI

GIULIANO MIRANDA – RIC/PMI 

GUARDIÕES DA GALÁXIA - VOL. 2 - Lançamento  -  Ação / 

Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos  -  137 minutos

3D - DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Quarta (3):   18h25

Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (3):   15h30  /  21h30

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Quarta (3):   15h00

Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (3):   18h30

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Quarta (3):   21h35

Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (3):   16h45  /  20h00

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

SILÊNCIO - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama  -  Classi-

ficação 16 anos  -  162 minutos

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Sábado (29):  14h40. *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

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

VIDA - 2ª semana  -  Suspense / Ficção  -  Classificação 14 anos  

-  106 minutos

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (27),  Sexta (28)   e  de  Domingo (30)  a  

Quarta (3):   15h25  /  21h55. Sábado (29):   somente 21h55

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

VELOZES E FURIOSOS 8 - 3ª semana  -  Ação / Aventura  -  Clas-

sificação 14 anos  -  136 minutos

3D - DUBLADO

Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (3):   18h50

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Quarta (3):   17h45

Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (3):   15h50  /  20h30  /  21h50

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Quarta (3):   20h40

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

OS SMURFS E A VILA PERDIDA - 4ª semana  -  Animação  -  

Classificação livre  -  90 minutos

DUBLADO

Polo Shopping: Quinta (27),  Sexta (28),  Terça (2)  e  Quarta (3):   

17h30. Sábado (29),  Domingo (30)  e  Segunda (1º - feriado):   14h20  

/  17h30

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

A CABANA - 4ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  132 

minutos

DUBLADO

Polo Shopping: Quinta (27)  a  Terça (2):   15h05  /  18h05  /  21h00. 

Quarta (3):   14h00 (Cinematerna)  /  15h05  /  18h05  /  21h00

LEGENDADO

Shopping Jaraguá: Quinta (27)  a  Quarta (3):   15h50  /  18h45  /  21h15

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

O PODEROSO CHEFINHO - 5ª semana  -  Animação -  Classifi-

cação livre  -  98 minutos

DUBLADO

Shopping Jaraguá: Quinta (27),  Sexta (28),  Terça (2)  e  Quarta (3):   

16h35  /  19h10. Sábado (29),  Domingo (30)  e  Segunda (1º - feriado):   

14h20  /  16h35  /  19h10

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

A BELA E A FERA - 7ª semana  -  Romance  -  Classificação 10 

anos  -  129 minutos

DUBLADO

Polo Shopping: Quinta (27)  a  Quarta (3):   14h40. 

Os vencedores do Prê-
mio Nabor Pires de 
Camargo serão co-

nhecidos na noite de hoje, dia 
29. A grande final acontece a 
partir das 19h30, com entrada 
gratuita no Centro, Integrado 
de Atendimento à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei).

Os dez artistas classi-
ficados são: Thiago Leme 
Marconato, piano, de Lon-
drina/PR; Everton Rodolfo 
Campos, flauta e flautim, de 

São José dos Campos; André 
Ribeiro da Silva, bando-
lim, de Campinas; Aulus de 
Souza Rodrigues, violão, de 
São Gonçalo do Rio Abaixo/
MG; Anderson Menezes dos 
Santos, clarineta, de São José 
dos Campos; e Eduardo Pe-
reira da Costa, bandolim, de 
Campinas.

Estão na fina ainda Le-
andro Cândido de Oliveira, 
flauta transversal, de Piraci-
caba; Wanessa Nunes Dou-
rado, violino, de São Paulo; 
Gustavo de Medeiros Santos, 
bandolim, de Campinas; e 

André Repizo Marques, pia-
no, de São Paulo.

O prêmio para o melhor 
músico será de R$ 8 mil. O 
segundo colocado leva para 
casa R$ 6 mil e o terceiro R$ 
5 mil. O quarto ganha R$ 4 
mil e o quinto R$ R$ 2 mil. 
Do 6º ao 10º colocado rece-
berá R$ 500. 

Os candidatos inscreve-
ram-se individualmente uma 
única vez com duas músicas, 
uma de Nabor Pires Camargo e 
outra de livre escolha, podendo 
ser autoral e que tenha duração 
máxima de cinco minutos.

O evento será apresentado 
pelo produtor e apresentador 
do Programa Chorinho Brasil 
na Rede Boa Nova de Rá-
dio, João Tomás do Amaral. 
O show de encerramento 
contará com o vencedor da 
última edição do prêmio, o 
clarinetista André Fajersztajn 
de Almeida, de São Paulo. 
O “Conjunto Paulistano” é 
formado pelos músicos João 
Nicolau de Almeida, Getúlio 
Franco Ribeiro e Ivan Banho.

O Ciaei fica localizado na 
Avenida Fábio Roberto Barna-
bé, 3.665, no Jardim Regina.

Mais uma edição do Tar-
des do Rock está programa-
da para acontece no próximo 
domingo, dia 30, a partir das 
18 horas, na Concha Acústi-
ca do Parque Ecológico. 

O projeto visa estimular 
o interesse da população por 
este gênero musical e valo-
rizar os grupos da cidade e 
da região, oferecendo mais 

uma opção de lazer gratuita 
à população.

Sobem ao palco para 
shows com entrada franca as 
bandas Aslan e Box 47. Em 
caso de chuva, o evento será 
cancelado. Mais informa-
ções pelo telefone (19) 3894-
1867. A Concha Acústica 
fica localizada na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 

Barnabé, na Vila Areal. 

Atrações
A Aslam é uma banda pau-

lista formada em 2015, a prin-
cípio pelo projeto dos músicos 
Tom Irovski (vocal) e pelo Gui 
Malaquias (baterista), e em sua 
atual formação compõem este 
quarteto o guitarrista Dennnis 
e o baixista Alex.

Em uma mistura de es-
tilos e influências musicais 
em que cada um agrega a 
banda, a Aslam produz o 
rock alternativo, com ba-
tidas fortes e marcantes, 
composta por letras que 
retratam de maneira direta e 
subliminar tudo aquilo que 
trás a realidade de cada um 
de nós.

A Box-47 é uma banda 
do universo hardcore cria-
da em março de 2007, por 
integrantes das cidades de 
Valinhos e Campinas que, 
desde sua criação, passou 
por algumas formações até 
fixar sua atual em 2010.

Suas influências são bem 
explícitas e marcantes atra-
vés das atitudes, presença 
de palco, fotos, criando sua 
própria essência, retratando 
os problemas pessoais e 
fases da vida em suas com-
posições.
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Orquestra Sinfônica 
faz nova apresentação 
no palco do Ciaei 

GIULIANO MIRANDA - RIC/PMI

Espetáculo será neste domingo, às 11 horas, com entrada gratuita

Luiza Possi, Paula Lima e Luciana Mello são atrações 
no Dia das Mães no Polo Shopping Indaiatuba 

Faça sua viagem para Campos do Jordão

SHOWS 

INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Horóscopo de 28/04 a 04/05 Por Alex Costa Guimarães

A partir do dia 29, Mercúrio começa seu movimento 
retrógrado em Touro, trazendo para o ariano necessidae 
de corrigir e prevenir fatos e acontecimentos ligados a 
maneira como trabalha com seus bens e seu dinheiro. 
Pode aparecer pequenas dificuldades relacionadas às 
finanças justamente para o nativo perceber como deve 
fazer para melhorar esse lado em sua vida. Surgem novas 

oportunidades de parcerias e sociedades.

O taurino pode se sentir um pouco confuso por estes 
dias pois alémn de seu pensamento estar agitado, o 
entendimento pode não ficar claro e ao mesmo tempo, 
pode ocorrer um retorno de pessoas importantes, como 
antigos relacionamentos. Ao mesmo tempo pode ficar 
facilmente irritado nos relacionamentos ou na forma de como gerencia-
-los. Tenha calma.

Essa semana pode ser muito limitante para o geminia-
no, pois corre o risco de gerar problemas se nção se 
comunicar de maneira tranquila, aliás pode se sentir 
confuso, ao mesmo tempo o nativo estará mais fechado 
e introspectivo, mais calado e distante das atividades 
sociais. Um projeto antigo pode voltar, Tenha cuidado 
pra não gerar brigas ou ficar irritado demais no trabalho.

O canceriano pode enfrentar dificuldades par trabalhar 
em conjunto com as pessoas. Principalmente naqueles 
indivíduos que estão ficando isolados em aplicativos so-
ciais whatsup e facebook. No final da semana pode surgir 
um romance em sua vida que tanto pode ser alguém vindo 
do passado quanto conhecido em uma situação inusitada. 
Sua energia vital pode estar mais baixa.

O leonino pode planejar ficar mais tempo com sua 
familia, ou planejar lidar com os assuntos relaciona-
dos com aspecto familiares. Poderá se sntir irritado 
com algumas mudanças, mas precisa manter o foco do 
bem-estar que precisa desenvolver ao seu redor dentro 
de sua casa. Algumas dificuldades relacionadas a um 
contrato envolvendo bens imobiliarios ou familiares 
podem ocorrer.

O virginiano estará vivendo um momento de maior 
comunicação e envolvimento social, estará falando com 
um maior número de pessoas. Poderá retomar um projeto 
antigo e que envolva pessoas ou empresas estrangeiras. 
Sua vida espiritual e sua fé são pontos de destaque nessa 
semana. Documentos e papelada podem exigir uma pos-
tura agressiva do nativo.

O libriano pode ter algumas dificuldades no relacionamen-
to por falta de organização de sua parte. O trabalho em 
equipe é importante, não pode ficar apenas trabalhando por 
si e para si. Pode ficar um pouco mais fechado e voltado 
para questões emocionais e espirituais. Pode desenvolver 

uma estratégia para lidar com seus valores financeiros.

O escorpiano sente que algumas amizades podem retornar á 
sua vida pessoas importantes, e uma sociedade ou parceria 
pode ser reavaliada. Projetos relacionados á seu trabalho ou 
seus projetos pessoais podem estar sendo avaliado e isso 
tende a deixar o nativo mais agressivo e intolerante, além 
de um sentimento irritante de impotência. Tenha calma.

A semana é ótima para aoperfeiçoar sua maneira de lidar 
com os relacionamentos, com a organização em seu am-
biente e no seu trabaho. Todas as dificuldades que surgirem 
estarão relacionadadas com a maneira com que se expressa 
e como lida com essa organização. Seus nervos podem ficar 
mais sensíveis e sua energia física ficar em baixa, cuide de 

sua respiração nesse período. 

Projetos antigos e novas amizades podem retornar á vida 
do nativo, surgem oportunidades de retomar um relacio-
namento do passado ou uma antiga amizade, ou o nativo 
estará decobrindo como traçar estratégias para sua vida. O 
momento é favorável ao contato com novas empresas que 
tendem a trazer projetos que renovem suas ideias.

Essa semana promove maior afinidade com sua vida profissio-
nal e planos de carreira. Seus projetos trabalhistas e profissio-
nais tendem a estar facilitado.Estes dias pode ter que enfrentar 
algumas dificuldades familiares, pessois ou domésticas, por 
isso é bom evitar entender ao pé da letra as situações, pois 
tenderá a se expressar de forma a não ser compreendido, ou 

pode não se fazer ser entendido. Fique junto a pessoas que gostem de você.

Essa semana envolve sua filosofia de vida, seu envol-
vimento com pessoas que moram longe ou que vem de 
longe, sua apacidade de expandir e ampliar sua visão de 
mundo pode passar pela sua maneira de criar uma estraté-
gia que permita se expressar corretamente. Há tendencias 
a ser mal entendido. Trabalhe seus relacionamentos com 
um diálogo franco e objetivo.

A 1,6 mil metros de altitude, 
Campos do Jordão é a estância 
climática mais procurada por 
turistas que desejam passar o 
inverno na Serra da Mantiqueira 
em São Paulo. A cidade é con-
siderada o mais alto município 
brasileiro.

Campos conta com muitas 
atrações imperdíveis, como vi-
sitas ao Palácio Boa Vista onde 
podemos contemplar obras de 
arte de alguns dos principais 
artistas brasileiros e ao Museu 
Felícia Lerner, um raro museu a 
céu aberto, com uma vista de tirar 
o fôlego da Pedra do Baú. A noite 
também não deixa a desejar e tem 
atrações para todos os gostos. 

Fonte: Melhores Destinos

A Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba abre 
a série de concertos 

matinais neste domingo, dia 
30, às 11 horas. A apresenta-
ção acontece na Sala Acrísio 
de Camargo no Centro Inte-
grado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei), com 
entrada gratuita. 

A série visa trazer uma 
programação mais leve e 
informal para a população, 
com intuito de levar as fa-
mílias para uma atividade 
cultural no domingo.

A orquestra irá apresentar 
obras do século XX escritas 
para a formação de cordas e são 
peças que têm em comum o fato 
de terem sido concebidas como 
suítes barrocas, porém utilizan-
do uma linguagem moderna. 

Entre elas está à obra “Sim-
ple Symphony” ou Sinfonia 
Simples que o inglês, Benja-
mim Britten escreveu baseada 
em movimentos de danças a 
partir de temas que ele mesmo 
criou na infância, e o Prelúdio 
da Bachiana n. 4 de Heitor Villa 
Lobos, da série das Bachianas 
Brasileiras inspiradas na obra 
de Jonhann Sebastian Bach. 

A orquestra executa ainda 
“Danças e Árias Antigas para 

Alaúde”, composta e orques-
trada para a formação de cordas 
por Ottorino Respighi a ainda a 
Suíte St. Paul de Gustav Holst.

Orquestra 
Criada em 2004 por iniciati-

va da Prefeitura e da Secretaria 
Municipal de Cultura, a Or-
questra Sinfônica de Indaiatuba 
tem como finalidade principal 
promover o desenvolvimento 
musical da cidade oferecendo 
a toda população apresentações 
de alto nível. O grupo tem reali-
zado na cidade um intenso tra-
balho de formação de público 
através de concertos comenta-
dos, tornando a música clássica 
acessível a uma grande parte da 
população além de possibilitar 
que os jovens instrumentistas se 
desenvolvam técnica e musical-
mente através de aulas gratuitas 
de instrumento e teoria musical. 
A Orquestra tem se apresentado 
em Vinhedo, Serra Negra, Ja-
guariúna, Salto, Monte Verde, 
Piracicaba, Pindamonhangaba, 
Itapira e São Paulo.

Orquestra irá 
apresentar obras 
do século XX escri-
tas para a forma-
ção de cordas

As cantoras Luiza Possi, Paula Lima 
e Luciana Mello são atrações con-

firmadas no Dia das Mães do Polo 
Shopping Indaiatuba. Os show 
acontece de 10 a 12 de maio, 
todos a partir das 20 horas. 

Para curtir os shows, os 
interessados deverão par-
ticipar da promoção “Dia 
das Mães é Show”. A cada 

R$ 200 em compras nas 
lojas participantes, a 
partir de hoje, dia 28, 
até 10 de maio, o clien-
te pode adquirir um 
par de ingressos para 

qualquer um dos 
três shows, com 

direito a isenção 
do estaciona-
mento durante 
o evento. 

A dis t r i -
buição de in-
gressos para 

cada show 

será encerrada no dia anterior 
ao evento ou enquanto dura-
rem os estoques promocio-
nais (limite de 400 pares de 
ingressos por show).

A série terá início com a 
cantora Luiza Possi que se apre-
senta na quarta-feira, dia 10, e 
cantará seus grandes sucessos e 
as canções do seu novo disco, 
denominado “LP”, produzido 
pelo DJ Rodrigo Gorky. 

A paulista Luciana Mello 
sobe ao palco na quinta-feira, 
dia 11, cantando os maiores 
sucessos da sua carreira, 
como “Simples desejo” e “Da 
Cor do Pecado”, e, principal-
mente, do seu último álbum 
“Na Luz do Samba”. O disco 
é uma homenagem ao seu pai, 
Jair Rodrigues, que faleceu 
em 2014. 

Fechando a programação 
de shows, a cantora Paula 
Lima se apresenta no local 
na sexta-feira, dia 12. Com 
influências como Elza Soares, 

Ella Fitzgerald e Gilberto Gil, 
a artista leva ao palco seu novo 
hit de sucesso, “Mil Estrelas”, 
um pop soul envolvente que 
fala de amor. 

As trocas de notas fiscais 
por ingressos acontecerão no 
Serviço de Atendimento ao 
Cliente (SAC) do Polo Sho-
pping Indaiatuba, localizado 
na entrada próxima ao To-
pázio Cinemas. O regulamento 
completo da Promoção está 
disponível no site www.po-
loshoppingindaiatuba.com.br .

O Polo Shopping Indaiatu-
ba fica localizado na Alameda 
Filtros Mann, 670, no Jardim 
Tropical.

Programação
Luiza Possi - Dia: 10 de maio 
(quarta-feira) - Horário: 20h
Luciana Mello - Dia: 11 de maio 
(quinta-feira) - Horário: 20h
Paula Lima - Dia: 12 de maio 
(sexta-feira) - Horário: 20h
Fonte: Polo Shopping Indaiatuba



boanerges gonçalvesatendimento@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/boanerges-goncalves/

13AMais Expressão

1ª Festa das Flores, Frutas e 
Hortaliças de Indaiatuba e Região

Prata da Casa Arte em Essência Inauguração do quiosque do 
Armazém da Prata no Jaraguá 

Inauguração dá escola Ensina Mais 
Indaiatuba foi o maior sucesso

Marca italiana Intimissimi chega 
ao Iguatemi Campinas

Assembléia Distrital de RotaryNa noite de terça-feira, dia 25, Simone Pistoni Ganzarolli foi 
a responsável pela apresentação da Campanha 2017 e a 
premiação do “Profissional Prata da Casa 2016”, para quem 
mais se destacou no ramo da construção civil. O evento contou 
com delicioso coquetel, realizado pelo Buffet Nina Moreira, e 
animação mais que especial da linda e sempre querida Letícia 
Nicolielo. O cerimonial foi conduzido pelo amigo de sempre, o 
excelente Kleber Patrício, e a Simone teve ajuda da também 
querida Nádia Bernardelli, da Lance Comunicação e Marketing.

Lu Milani fez o 
lançamento de sua 
exposição “Arte em 
Essência”, esculturas 
em papel, uma arte 
Francesa, na loja 7 
do Shopping Jaraguá 
de Indaiatuba. Obras 
de uma delicadeza 
estonteante, tudo 
regado a um delicioso 
café da tarde que 
agradou a todos os 
presentes.

O Armazém da Prata inaugurou sua segunda franquia, no 
Shopping Jaraguá de Indaiatuba, na tarde de quarta-feira, 
dia 19, tendo como sua garota propaganda a mais que 
televisiva, Tatiane Camargo, da TV Século 21. As blogueiras 
mais influentes de Indaiatuba também marcaram presença, 
como a linda Katy Garcia, com toda a sua graça e simpatia; 
a querida Ivanilde Reis Dionízio; e a alegre quase rosa 
Ana Paula Barcheta. Também estavam presentes a amiga 
Vâny Pavanelli e Samanta Di Martino. Todos os presentes 
ganharam um lindo “mimo”, o exclusivo I Love Indaiá. 
Parabéns aos lindos Rafael Reigado e Karina Negrão.

A marca de lingerie italiana 
Intimissimi chega ao Iguatemi 

Campinas, com a inauguração 
de uma loja no primeiro piso 
do shopping. Com produtos 
importados e de confecção 
própria, o espaço é voltado 
ao universo feminino, mas 

também conta com uma seção 
de peças masculinas. A loja do 

Iguatemi Campinas traz para 
os clientes a coleção Outono-
Inverno da marca, que é líder 

do segmento na Europa e tem 
opções variadas para todos os 

estilos de clientes: calcinhas, 
sutiãs, camisolas e pijamas, 

além de roupas confortáveis e 
funcionais da linha Easywear, 

com malhas, blusas, calças 
e vestidos. A unidade, 

que possui 50 metros quadrados de área, também traz 
acessórios para lingerie, como alças removíveis para sutiã e 
bojos de silicone. Já na seção masculina, os clientes podem 

encontrar roupas íntimas, pijamas e camisetas de algodão.

Na manhã de domingo, dia 23, aconteceu a Assembleia 
Distrital do Distrito 4310 do Rotary Club, na cidade de Santa 
Barbara D’Oeste, com muito companheirismo e informação 
rotária, que certamente auxiliará os clubes de Rotary a gerir 
seus rotarianos. O Rotary Cocaes marcou grande presença, 
juntamente com os clubes de Rotary de Indaiatuba. Tudo 
culminou com um delicioso almoço.

Lucimara Andriani recebe staff do grupo Pearson no Always 
Learning Day: Vitória, Andreia e André Quintela, diretor 
nacional de Franquias do Grupo Pearson

Daniela Ferreira e 
Luccas Valvano

Natália Bernardes, Daniela 
Ferreira e Maria Luiza Beffa

Luiz, Tereza Ferreira, Daniela, Laura, Luccas Valvano, Vera 
e Alex Valvano

Vai ser madrinha 
de casamento? 
Faça como a Carol 
Soeiro Franzoe e 
conheça a coleção 
da Will Modas na 
Rua 24 de Maio, 
1.130. Aproveite!

Bruno e Gabi da Casa 
de Carnes Filé na Brasa 
prestigiando Sena e 
Georges no Tio Abud

Na L’Amor Colchões você encontra cama box tamanho 88 x 
188 por R$ 499 e 138 x 188 por R$ 699. Esta promoção você 
não pode perder. Visite a loja e confira! Rua 24 de Maio, 
1.410 - Fone: (19)4105-0037



novidades
atendimento@maisexpressao.com.brSônia Fonseca

Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/sonia-fonseca/
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Kostela do Japonês, costela ímpar

Novidade vegetariana

Dia das Mães 

Dia das Mães na MMartan

Cortinas

Vestidos de Noiva Moda gestanteMães - Amor com ascendente em carinho

Na 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 PróEvolution Personal Training & Pilates 
Studio é uma empresa voltada para elaboração e 
acompanhamento de programas de treinamento 
físico personalizados e conta com uma sala 
climatizada, equipada com aparelhagem moderna 
e com profissionais altamente qualificados, 
tudo isso para um atendimento vip para seus 
clientes. Oferecem também assessoria esportiva 
à empresas. Se informe com o personal trainig 
Sergio Delegá Rua Armando Sales de Oliveira, 
541 - Fone: 9.9287-0563

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

Happy Hour da Grenelle GastroPub
O Grenelle GastroPub oferece Happy 
Hour de quarta a sábado, das 18h às 
20h, com 50% off no chopp, 15% off 
nas cervejas artesanais, 25% off nos 
drinks e vários combos como: combo 

1 - croquete de carne, croquete de 
mortadela e arancine (bolinho de risoto). 

Combo 2 - onion rings, mussarela stick 
e bolinho de bacalhau. Combo 3 (o da 

foto) - tábua de frios e pãozinho alemão 
e Ribs - Costelinha Barbecue e polenta 

frita. Sexta e sábado com música ao 
vivo, com pop e rock clássico. Vale a 

pena conhecer na Avenida Conceição, 
250 - Tel: 2516-1289

A Casa da Esfiha lança mais dois pratos 
vegetarianos: Esfiha de Abobrinha com Queijo e 
Faraó Mini-Burguer de proteína de soja são as 
novidades do cardápio. Vale a pena experimentar!

A nova cliente da Clínica Veterinária Bicho Amigo, 
a linda Raysna, da proprietária Glória

Para o Dia das Mães confira 
na Duas Rodas presentes 
geniais. Bicicleta feminina 
aro 26 estilo Retrô, quadro 
em alumínio, mountain bikes 
em diversas cores, roupas e 
acessórios. A loja é fechada 
no almoço das 13h às 14h30. 
Vale a pena conferir na 
Avenida Presidente Kennedy, 
624 - Telefon: 3875-0269

O Especial Dia das Mães já começou. A dica é se antecipar com as 
opções incríveis de presentes como cama, mesa, banho, difusores e 
aromatizadores de ambiente. Ótimos preços!

A linda noiva Rafaella Guzzo. É 
“A Nova Loja” homenageando 
sua cliente!

Acaba de chegar 
na “A Nova 

Loja” a nova 
Coleção Bromélia 

da Center 
Noivas. Tecidos 

nobres, com 
transparência, 

renda e 
muito brilho, 

simplesmente 
maravilhosos. 
Não deixe de 

conferir também 
a divina coleção 

moda festa, 
longos e curtos 

que a loja acaba 
de receber na 

opção venda e 
aluguel. Demais! 

WhattsApp 
9.9540-8836 e 

3875-1760.

Dia das Mães é dia 
de presentear com 

Hope Indaiatuba. 
Nas compras acima 

de R$ 250 ganhe 
uma linda pashmina 

Scarf. São 3 cores 
para você escolher. 

Promoção não 
cumulativa, válida de 

2 a 14 de maio ou 
enquanto durarem 

os estoques. Av 
Pres. Kennedy, 1417 
–  Fone: 3825-8963/ 
9.7133-1417 (Whats 

app). mSegunda a 
Sexta feira das 9h às 
19h. Sábados das 9h 

às 15h. Facebook: 
hope Indaiatuba. 
Instagram: hope.

indaiatuba

Acaba de 
chegar na 
Vitorello a nova 
Coleção Inverno 
com novidades 
incríveis 
para você 
presentear no 
Dia das Mães, 
com peças 
lindíssimas. 
Continua a 
promoção 
fitness com 
bermudas 
e calças 
estampadas 
com 20% off na 
primeira peça e 
10% off a partir 
da segunda 
peça. Vale a 
pena aproveitar!

A Bella & Mamãe 
oference  moda 

gestante, 
inclusive plus size 

até o tamanho 
G4 com uma 

variedade incrível 
de vestidos, 
macacões, 

calças, batas 
e bermudas. 

Tudo à vista com 
desconto ou 

parcelado nos 
cartões. Vale a 

pena conferir na 
Rua 24 de Maio, 

1364 - Fone: 
3801-6233 

Dia das Mães 
na Vitorello

Lídia e Wilson 

Henrique, Magna e Aline

Luana, Solange, Celso e Gabriela

Jaques e Carlos



social & gastronomia

atendimento@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: http://maisexpressao.com.br/social/social-gastronomia
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Patrick e Douglair no Cintra Restaurante

Osmar Willans na Joy PizzariaMarcelo no Restaurante Açafrão

Josiane, Michelle, Raquel, Talita e Cristiane no Restaurante Casa da Moqueca

Igor Oliveira e Paulo Taminato no Restaurante Caipirão

Erick, Felipe, Igor o aniversáriante Filipe, Mauricio, Douglas e Thales comemorando no Bar da Gula

Adriano almoçando no Cintra Restaurante

Wellington, Françoise, Claudio e Luciano no Cintra Restaurante

Julio e Rafael no Cintra Restaurante

Willian no Restaurante Açafrão

Valquiria, Sandra e Suely no Restaurante Açafrão



gente de expressão
atendimento@maisexpressao.com.br
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Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba
Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e 
noite, com professores capacitados para atender diversas 
idades entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

Aniversariantes - Atento

O cabeleireiro Tiago Costa com a cerimonialista e blogueira  
Ivanilde Reis em recente evento

Lucia, Mauro, Patricia Valerini e os proprietários da Hope 
Indaiatuba Janaina e Claudio Ruman

Professor Luiz Carlos e o neto João Vitor comemorando o 
Dia do Índio no Colégio Meta

Com iniciativa do vereador Pepo, foi realizada a reunião do 
Conseg, com guardas civis e policiais militares,  juntamente 
com alguns moradores dos bairros Campo Bonito, Andorinhas e 
Tucanos, para tratar de assuntos relacionados à segurança 

Os alunos de Yteen 2, da teacher Gabriella, aproveitaram a 
aula no Parque Ecológico para fazer um delicioso piquenique

As lindas amigas coelhinhas bailarinhas da Escola Alves de 
Oliveira na festa em comemoração a Páscoa

Os alunos do maternal 2, da Escola Alves de Oliveira, se 
divertindo na festa em comemoração a Páscoa

José comemorou seu 
aniversário no último dia 26

Gustavo comemorou seus 8 anos com uma festa super linda e 
animada ao lado de seus familiares e amigos no Moleka Fest

Alunos do Infantil 3B, parte da tarde do Colégio Objetivo, 
comemorando o Dia do Índio

Alunas Marcela e Gabriela comemorando a Páscoa do 
Colégio Meta

Jéssica, cliente do Espaço Camila Medina, fez com o profissional 
Danilo Mendes, alongamento com fita adesiva da Alicia Hair

Adriana está comemorando 
seu aniversário hoje, dia 28

A mantenedora do Colégio Objetivo, Loide Rosa, e os líderes 
da Ginco, participaram do lançamento da Tarefa Zero, a que 
consiste na arrecadação de leite para as instituições beneficentes 
de Indaiatuba. Toda a comunidade pode participar!

Professor Denny e alunos da Equipe Sub-7 da Escola de 
Futebol Oficial do Cruzeiro em recente treino

Equipe Sub-9 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
durante treinamento 

O time Sub-13 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente treino

Equipe Sub-11, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
em recente treino



        caderno de negócios

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

VENDA

LOCAÇÃO

CA06994 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m², AC 165m² - Oportunidade de negócio sobrado c/ 3 suítes sendo 1 delas c/ closet 
todos com armários, sala ampla dois ambientes, escritório, lavabo, cozinha planejada, lavanderia com armários, área gourmet 

com churrasqueira, forno a lenha, garagem para 02 autos. **Condomínio com infra-estrutura de lazer completa**R$ 510.000,00

CASAS:

CA03336 - CENTRO - AT 150m² , AC 110m² - 02 dormitórios, 02 WCs, sala 02 am-
bientes, cozinha, lavanderia. *Não tem garagem* R$ 1.300,00 + IPTU

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.

CA05162 - VILA CASTELO BRANCO - AT250m², AC180m² - 03 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha, lav., garagem para 03 autos. Casa ampla. R$ 1.400,00 + IPTU.

CA06139 - VILA TODOS OS SANTOS - AT. 250 m² AC. 100 m² - 2 dormitórios(1 
suíte), sala, cozinha, Wc social, lavanderia, quarto de despejo, quintal e garagem para 
2 autos. R$1.450,00 + IPTU.

CA06901 - VILA FURLAN - AT. 125 m² AC. 100 m² - 2 dormitórios (1 suíte), sala 
cozinha, lavanderia, wc social e garagem coberta para 2 autos. R$ 1550,00 + IPTU

CA05890 - JARDIM REGENTE - AT 130m², AC 100m² - Sobrado com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, lavabo, cozinha, lavanderia, área de 
lazer com churrasqueira, garagem para 02 autos. R$ 1.600,00 + IPTU.

CA07007 - JARDIM RECANTO DO VALLE - AT 182m², AC 105m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala ampla, cozinha, lavanderia, edícula com pia, quintal, 
garagem para 02 autos. R$ 1.600,00 + IPTU.

CA07025 - JARDIM RESIDENCIAL VENEZA - AT 100m² - AC 90m² - Imóvel novo 
com 02 suítes, sala ampla, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, espaço gourmet, 
garagem para 01 auto. R$ 1.700,00

CA03558 - JARDIM ESPLANADA II - AT 300m², AC 200m² - 03 suítes, WC social, 
hall de entrada, lavabo, sala de estar e TV, jardim de inverno, cozinha, lavanderia, 
despensa, churrasqueira, balcão com pia, WC externo, garagem para 04 autos, sendo 
02 cobertas. R$ 2.800,00 + IPTU.

CA07018 - JARDIM ESPLANADA - AT 300m², AC 207m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte máster, WC social, sala ampla dois ambientes, cozinha planejada, área gourmet 
com churrasqueira, piscina, WC externo, edícula, quintal, garagem para 04 autos sendo 
02 cobertas. R$ 3.000,00 + IPTU.

CA06354 - RESIDENCIAL AVAÍ - AT. 464 m² AC.343 m² - Parte Superior: 3 suítes 
planejadas com ar condicionado, sendo uma master com hidro e varanda, copa 
com pia e armários. Parte Inferior: 2 despensas, lavanderia planejada, cozinha pla-
nejada com cooktop, forno, microondas e ar condicionado, sala para 2 ambientes, 
escritório, 1 dormitório planejado, WC Social, área gourmet com forno de pizza, 
churrasqueira, pia e armários, piscina e amplo quintal. Casa com aquecimento 
solar em excelente condomínio com total segurança.R$ 6.500,00 + COND. + IPTU.

APARTAMENTOS:

AP02285- JD. JULIANA -AU 64m² - 03 dormitórios,sala,cozinha,01 WC social,á-
rea de serviço,01 vaga coberta para auto. Área de lazer com salão de festa, 
churrasqueira,quadra, salão de jogos e play ground. Portaria 24h. R$ 800,00 + 
COND. + IPTU

AP03421 - PÁTIO ANDALUZ - AU 68m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha planejada, lavanderia, duas 
vagas de garagem. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.

AP01903 - DUETTO DE MARIAH - AU 74m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com 
armários, WC social, sala 02 ambientes, cozinha planejada, área de serviço, 
varanda gourmet, garagem para 01 auto. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.

AP03417 - PICTOR - AU 77m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte com armários e ar 
condicionado, WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 1.600,00 com condomínio e IPTU inclusos.

AP02951-SOHO - AU 85,91m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com armários, 
roupeiro, WC social, sala ampla, varanda, cozinha planejada, lavanderia, garagem 
para 02 autos cobertas. Apartamento novo. R$ 1700,00 + condomínio + IPTU.

AP03449 - JARDIM SANTA RITA - AU 102m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte dois 
deles com armários, WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha pla-
nejada, lavanderia, garagem para 02 autos cobertas. R$ 1.700,00 + COND. + IPTU.

AP03447 - TORRES DA LIBERDADE - AU 80m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha com gabinete, lavanderia 
com aquecimento à gás, garagem para 02 autos. **Condomínio com infra-estrutura 
de lazer clube** R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.

AP03472 - PÁTIO ANDALUZ - AU 84m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com 
armários, WC social, sala ampla com painel, varanda, cozinha planejada, 
lavanderia, com armários, garagem para 02 autos cobertas. --Empreendi-
mento com área de lazer completa.--R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.

AP03312 - PREMIUM RESIDENCE - AU 91m² - 03 dormitórios sendo 02 
suítes com armários, WC social, sala 02 ambientes, varanda gourmet, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 2.200,00 + 
COND. + IPTU.

AP03426 - SKY TOWERS HOME - AU 55m² - 01 suíte com armários e escri-
tório, sala ampla, lavabo, cozinha planejada, lavanderia com armários, va-
randa ampla gourmet, garagem para 02 autos. R$ 2.400,00 + COND. + IPTU.

AP03444 - MAJESTIC - AU 141m² - 03 suítes sendo 02 delas com armários, 
sala ampla dois ambientes, lavabo, varanda gourmet, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, WC de serviço, garagem para 03 autos, boxe 
de deposito. Condomínio com infra-estrutura completa-- R$ 3.500,00 + 
COND. + IPTU.

SALAS COMERCIAIS:

SL00633 - CIDADE NOVA - AU 52,68m² - Excelente sala ampla com copa 
e WC, 01 vaga de garagem. R$ 900,00+ COND. + IPTU.

SL00620 - DIPLOMAT - AU 39m²  - excelente sala c/ WC, ar condicionado, 
iluminação, 01 vaga coberta. R$1.200,00 + COND. + IPTU

SL00674 - JARDIM POMPÉIA - AU. 40 m² - sala comercial com 1 banheiro 
em excelente prédio comercial. R$1.200,00 + COND. + IPTU

SL00676 - VERTICE - AU 53,88m² - Sala comercial pronta com divisórias, 
e ar condicionado. R$ 1.650,00 + COND. + IPTU.

SL00682- VILA AURORA, AU-100m² -Localização excelente, 04 Salas, 02 
Wcs, copa, sala de espera. R$ 3.000,00.

SL00578-AU 116m²-Sala comercial com copa, wc social, wc adaptado, 
depósito pequeno,corredor lateral. R$ 3.900,00. 
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APARTAMENTOS:

AP03471 - ANA MARIA - AU 67m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 
ampla dois ambientes, varanda, cozinha, lav., garagem para 02 autos. R$ 285.000,00

AP02761 AU:64m² APARTAMENTO com 3 dormitórios, sala para dois ambien-
tes, banheiro social, cozinha com gabinete, lavanderia e uma vaga de garagem. 
Condomínio com portaria 24h, salão de festa, quadra poliesportiva, quiosque com 
churrasqueira e área vede. Valor R$ 205.000,00

AP03448 - PORTAL DAS FLORES - AU 63m² - 03 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, 01 vaga, área de lazer com piscina, salão de festa, quadra 
excelente localização, próximo a supermercado, banco, fácil acesso para rodovia 
e distrito industrial.••ACEITA TERRENO.••R$ 270.000,00 

AP02969 - VILA SORIANO - AU 92m²  03 dormitórios sendo duas suítes, banheiro 
social, cozinha planejada, área de serviço e área gourmet planejadas, sala para 2 
ambientes, prédio com 6 andares, sendo o último área de lazer, elevador digital. 
Todos ambientes têm instalação para ar condicionado. R$ 450.000,00

AP03295 - SKY TOWERS HOME - AU 55m² - Apartamento novo, localização 
privilegiada a 5 minutos do aeroporto de Viracopos, com 01 suíte planejada e ar 
condicionado, sala ampla com ar condicionado, cozinha americana com armários 
cooktop, microondas, geladeira, lavanderia com lava e seca, aquecedor a gás, 
varanda gourmet, garagem para 02 autos, depósito. R$ 455.800,00

AP03151 - PIAZZA TREVISO - AU 79,19 - Apartamento em excelente localização 
com 02 dormitórios sendo 01 deles suíte com armários, WC social, sala ampla, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, WC de serviço, garagem para 02 
autos, aquecimento à gás, condomínio com piscina, sauna, academia, playground, 
quadra. R$ 460.000,00

AP03455 - DUE - AU 96,16m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 
ampla dois ambientes, lavabo, varanda, cozinha, lavanderia, WC de serviço, 
garagem para 02 autos.Apartamento como entregue pela construtora, apenas 
com revestimento nas áreas molhadas. **Empreendimento com área de lazer 
completa** R$ 785.000,00

CASAS:

CA06989 - JARDIM PRIMAVERA,- AT.125m² AC.110m² 03 dormitórios, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha toda planejada, lavanderia, 2 vagas de garagem 
coberta R$ 290.000,00

CA06500 - JARDINS DO IMPÉRIO - AT 150m² AC 90m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala dois ambientes, banheiro social, cozinha, área de serviço, churrasqueira 
e garagem para 2 carros. Condomínio com área de lazer completa. R$ 380.000,00

CA06961 - PARK REAL - AT 150m², AC 103m² - 03 dormitórios sendo 01 suite, 
WC social, sala ampla, cozinha americana, lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 02 autos. Excelente condomínio com área de lazer completa. R$ 410.000,00

CA07023 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m², AC 100m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, WC social, sala ampla dois ambientes, cozinha, lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 02 autos. -Condomínio com ampla área de lazer-.R$ 420.000,00

CA07026 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - AT 150m², AC 110m² - 03 dormitó-
rios sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha, lavanderia, espaço gourmet, garagem 
para 02 autos. --Condomínio com infra-estrutura de lazer completa.** R$ 450.000,00

CA07021 - JARDIM BRÉSCIA - AT 200m², AC 130m² - 03 suítes sendo 01 máster 
com espaço para closet e WC com pia e ducha dupla, sala ampla dois ambientes 
com pé direito alto, lavabo, cozinha americana com armários, lavanderia, área 
gourmet, quintal, iluminação em led, garagem para 03 autos. Condomínio com 
lazer completo. **Estuda permuta até 50%** R$515.000,00 

CA06859- AT300M²- AC280M²- CONDOMÍNIO PORTAL DE ITAICI- Sobrado em 
condomínio com 03 dormitórios, sendo 02 suítes, com armários e ar condicionado. 
sala de Tv, sala de jantar, lavabo, dispensa, cozinha planejada, lavanderia plane-
jada, área gourmet, 02 vagas de garagem cobertas. R$ 850.000,00

CA06540 - BEIRA DA MATA- AT 373,75m², AC 379,92m² - Sobrado com 03 
suítes, sendo 01 com ducha dupla e closet, sala para 02 ambientes, lavabo, 
mezanino, escritório, despensa, lavanderia, ára gourmet integrada, piscina com 
prainha e spa com hidromassagem, aquecimento solar, depósito, iluminação de 
led. Garagem para 02 carros cobertos e 02 carros descobertos.**Aceita permuta 
por imóvel até R$ 500.000,00. R$ 990.000,00.
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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

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 
AP00601 – Cond. Gran Ville 
– 3 dorm. sendo 1 suite aluguel 
R$1.200,00+ COND. + IPTU -73m 
, 4 andar com elevador área de 
lazer total

AP00602 – Edificio  Barbara  – 1 
dorm. com armário , coz. ame-
ricana com armários , sala com 
sofa.. R$ 800,00 + cond 215,00 
+ Iptu 60,00
CC00463 – Cond. Vista Verde – 3 
dorm. 1 suite, todos com armários 
planejados , sala, WC, 3 vagas 
sendo 2 descoberta e 1 coberta, 
coz. c/ 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 so-
cial no fundo edícula com 1 dorm. 1 
wc pequeno, portão eletrônico, R$ 
2.400,00 + IPTU 130,00
CA01135 – Jd. Morada do Sol 
– Sobrado 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 quarti-
nho. Próximo ao mercado dia R$ 
1300,00 + IPTU

CA01123 –Esplanada 1 – Sobra-
do 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 churrasqueira, pia 
e WC. Cerca elétrica, aquecedor 
solar, vaga pra 4 carro sendo 2 
coberta R$ 4.500,00
CA01140 – Jardim America – 
Casa comercial, 2 dorm. com suíte 
, sala e cozinha , no fundo 2 salas , 
WC e cozinha. R$ 2.400,00
CA01141 – Jd. M. do Sol- casa 
simples de fundo sobrado, 2 dorm. 
sala. Coz. 1 wc, lavanderia coberta 
com garagem  – R$900,00
CA01169 – Cidade Nova I – casa 
com 2 dorm.  sendo 1 suíte  com  
2 salas de Jantar e Estar, cozinha 
americana, no fundo um quintal 
coberto com churrasqueira e lavan-
deria. R$ 1350,00 + IPTU 95,00.
CA01176 – Centro – 2 dormitorio,-
sala, cozinha , pequeno quintal no 
fundo com garagem R$ 1.000,00 
+ IPTU

GL000 15 – Distrito  Industrial 
– 2000 m2 AC em terreno de 
3000 m2, PE direito 12m 15 
vagas garagem, com instala-
ção ADM, recepção, escritório 
e laboratório, almox. Refeitório  
e vestiário R$ 34.000,00 Cond 
2.000,00
CH00106 – Colinas de Indaia-
tuba  4 suites máster com sa-
cadas-closet- hidro- escritório, 
2 salas ambiente, com jardim 
e lavabo, cozinha planejada, 
salão de festa com cozinha , 
varanda e churrasqueira R$ 
6.000,00
SA00010 – Office Premium 
– Torre Bunises – Locação 
sala de 44m2 com 1wc- sexto 
andar – aluguel R$1.000,00 + 
cond. + IPTU
SL00018 -3 salas  na av. Con-
ceição, todas interligadas, 3 
lavabos e 3 wc em cada sala, 
com 2 recepção. R$ 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 901391 - Vl homero - 2D.(1 suite) / 
sala / copa-coz. / wc / as/ edicula c/ chur e pia, 
wc e despensa / 3 gar R$1.000,00 + IPTU

Ref . site 701591 - 3 dormitórios/ banheiro/ 
cozinha/ sala/ as/  2 vagas de garagem  
R$300.000,00

ref. site 061691 - Jardim Brasil – 3 dormt 
/ sala / coz / lavanderia / wc / R$950,00 
isento IPTU 

ref. site 7315912 – 2 dormt / sala /cozinha/ 
wc/ lav. /varanda e 1 vaga de garagem. 
R$380.000,00 / R$1.100,00 + IPTU + COND

ref. site 228491 – Jd. Esplanada At 300 
M², Com Estudo Topográfico, Planta E Pro-
jeto Aprovado Na Prefeitura. R$230.000,00

ref. site 026591 - Jardim Regente – 2 
dormt / sala / coz / wc / lavand / churrasq 
R$800.00

ref. site 137291 Vila Sao Jose - 3 dormt 
/ 1 suite / sala / 2 wc / coz / as / gar / 
R$297.000,00

ref. site 617591 – JD. Pedroso -  2 
dormt/ sala/ cozinha/lavand/ 1 garagem 
R$750.00 + Cond + IPTU

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

ref. site 191471 - Centro - mobiliado 2 
dorm.(suite) / sala 2 amb./ coz. / wc. / 
as / gar. R$ 1.700,00 + cond. + IPTU

ref. site 281591 -Jd Nair Maria- 3 Dormt/1 
suíte/sala / cozinha / wc / as/ churrasquei-
ra/2 gar R$350.000

ref. site 591881 - Centro - salão com 2 wc 
/ 2 coz / 4 salas - R$ 3.300
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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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR 
A PARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL

CH. 717 – PQ. DA GRAMA – R$200 MIL – AT: 5.130m² - so-
mente em dinheiro
CH. 718 – FOGUETEIRO – R$190 MIL – 1000m²
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
CH. 716 – TERRAS DE ITAICI – R$900 MIL – 3dorms (1st), sala 
2 ambientes, copa, coz, WC, escritório,  dispensa, edícula, piscina, 
churrasqueira, garagem coberta para 2 carros.
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.11 – CIDADE NOVA – R$680 MIL – escritório, garagem para 
10 carros, WC, galpão nos fundos           

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, lavanderia, 
sem garagem
VL. MERCEDES – R$940,00 – 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. M. DO SOL – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD. MORADA DO SOL – R$1300,00 – 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. MORADA DO SOL – R$1400,00 – 3dorms, sala, copa, coz, 
2wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
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
JD. REGENTE –R$1600,00 – 3dorms(1t), sala, coz, WC, lavabo, 
churrasqueira, garagem para 2 carros, portão eletronico
JD. AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  jan-
tar, coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, 
garagem para 2 carros.
JD. MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$530,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
sem garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
PQ. SÃO LOURENÇO – R$700,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
1vaga de garagem.
PQ. INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 vaga 
de garagem
VL. FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, ec, garagem 
(SEM COND.)
JD. JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem (SEM COND.)
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem.

JD. MORUMBI – R$1.000,00 – 2Ds, sala, coz, wc, 1 vaga de gar.
ITAICI – R$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, gara-
gem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD. PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem (incluso condomínio)
JD. NELLY – R$1320,00 – 3Ds(1st), sala, coz, WC, 1 vaga de gar.
VL. BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 

SALÃO

JD. MORADA DO SOL – R$590,00 – 45m², wc
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 limpeza, portaria 
virtual, monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1000,00+COND. – 46m², recepção externa, ampla 
sala de espera, ar-condicionado, WC privativo
JD. PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para área de saúde 
c/wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, lixo branco.
VL. CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de garagem

GALPÃO

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

IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL casa de 04 cômodos 
em lote inteiro + uma casa simples nos fundos por 
apenas:  R$240.000,00
M. SOL  -  RUA - 57, 01 dormitórios, sala, cozinha 
–wc social -  lavanderia, garagem. Toda em  estru-
tura para sobrado. Oportunidade única!! Valor:  
apenas:  R$215.000,00 ac. financ, ou terreno no 
negócio. ou ainda, entrada + parcelamento direto 
com proprietário  
APTO NO EDIFICIL BEGONIAS - no M.do Sol com 62m2 
de área, 02 dormitórios – sala - cozinha - wc - lavanderia 
e 01 vaga de garagem coberta - totalmente reformado 
- lindo!! R$220.000,00 ac. financiamento. estuda entra-
da e parcelamento direto com o proprietário
APNTO NO CONDOMINIO VILLA DAS PRAÇAS - 
com 02 dormitórios –sala - cozinha - wc - lavanderia 
e 01 vaga de garagem coberta -  com armários pla-
nejados - lindo!! R$235.000,00 ac.financiamento ou 
troca com casa.  

SÍTIOS -  VENDE - SE 
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000m², casa c/ 03 dormitó-
rios, 02 wcs , toda avarandada, gramada,  pomar, área 
de cultura, bosque, água de mina, 01 tanques com 
peixes abastecido com água por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, playground, a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 aceita imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor, estuda entrada + parcelamento. 
ÁREA RURAL – Vende-se 20.000m²/40.000m² próxi-
mo a Monte Mor:  boa topografia; R$25,00 p/m².ac. 
veículo, ou imóveis. 
 

ALUGA - SE  CASAS   
JD. MORADA DO SOL (ANT - 10) (PAV.INF.):  01 - 
dorm, sala.coz –wc –garagem R$750,00 garantia:  
fiador 
jd. morada do sol (ant - 10) (PAV.SUP.):  01 - dorm, 
sala.coz –wc – sem garagem R$700,00 garantia:  
fiador 

JD. MORADA DO SOL (ANT - 27) (FUNDOS): 01 
- dorm, sala.coz –wc – sem garagem R$500,00 ga-
rantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 34):  01 - dorm, sala.
coz –wc – R$500,00 garantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 56). (FUNDOS):  01 dorm.
coz. –wc – lav  - R$ 600,00  garantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 58). (FUNDOS):  01 dorm.
coz.  - sala–wc – lav – entrada para carro R$ 750,00 ga-
rantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 58). (PAV. SUP): 03 
dorm.  - coz.  - sala–wc – lav – (sem garagem) R$ 900,00 
+ IPTU  garantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 64): (PAV.SUP.) 01 
dorm.coz.  - sala–wc – lav – (sem garagem) R$ 700,00 
+ IPTU garantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 82) (PAV. INF.):  02 
- dorm - sala - coz –wc – lav -  garagem R$ 900,00 
+IPTU  garantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 87) (FRENTE): 01 - dorm 
- sala - coz –wc – lav -  garagem R$ 650,00  garantia: 
fiador 
 VILA BRIZOLLA:  (FRENTE) 01 - dorm -  sala - coz 
–wc – lav -  R$ 650,00 entrada para carro garantia: 
fiador 
JD. COLIBRIS:  02 dorm. (01 suite) - sala - coz - wc 
- lav - sacada 01 vaga de garagem R$1.100,00 + 
IPTU  garantia:  fiador 
 

ALUGA - SE  APARTAMENTO 
EDIFICIO NAÇOES:  02 dom -  sala -  coz - wc - lav -  01 
vaga de garagem coberta R$ 1.200,00 (já incluso 
condomínio e IPTU) garantia:  fiador 
  

SALAO COMERCIAL 
JARDIM MORADA DO SOL (RUA 70): (proximo a loja 
sonho meu) R$600,00 garantia:  fiador 
JARDIM MORADA DO SOL RUA 70:  (proximo a loja 
sonho meu) R$600,00 garantia: fiador
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classificados

Casa com dorm e WC 
at:250 AC:50 no Jd. Eu-
ropa R$290 mil - (19) 
98136 -7331  CRECI 
74.092 - (19) 98136-
7331.
Casa Cond. Santa Clara 
- AT 502 M² / AC 340 M² 
C/ piscina - 04 Suítes/ 1 
Master. R$ 1.900.000,00 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia
Casa Jd. Regina R$ 490 
mil - AT 250M² AC 136M² 
- 3 dorms/ 1 suíte. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Casa no Veneza - 02 
Dorms. R$ 255 mil F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Casa térrea - Cond. 
Vista Verde preço de 
ocasião - com 3 dorms. 
(1 suíte), sala 2 ambien-
tes, cozinha americana 
(cooktop, forno a gás e 
coifa) lavanderia, chur-
rasqueira, quintal, TODA 
PLANEJADA. Garagem 
p/ 3 carros (sendo 1 co-
berta) F.: (19) 3394-2197 
/ (11) 98635-7556. c/ Sr. 
JOÃO.
Casa térrea em Cond. 
Terra Magna - 3 dorm. 
Sendo 1 suíte com closet 
com arm., lavabo, sala 
2 ambientes, pé direito 
alto, WC social, mezani-
no, escritório, coz. com 
planejados, 4 vagas R$ 
650.000 aceito terreno 
em condomínio como 
parte de pagamento. 
Luiz creci 166776 F. (19) 
9.9177-7051 
Casa térrea em Cond. 
Terra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suíte com closet 
com arm., lavabo, sala 
2 ambientes, PE direito 
alto, WC social, mezani-
no, escritório, coz. Com 
planejados, 4 vagas R$ 
650.000 aceito terreno 
em condomínio como 
parte de pagamento. 
Luiz creci 166776 F. (19) 
9.9147-5047.

Casa Vende – Carlos Al-
drovandi  – Casa térrea 
c/ habite-se 80m² Terreno 
324m² AT coberta 210m² 
, 2 dorm grandes sendo 
1c/ 20m² e outro c/ 16m², 
2 WC, sala 25m², cozi-
nha americana, varan-
da c/ ampla lavanderia, 
edícula p/ churrasqueira 
40m², garagem para 4 
carros pequenos, espa-
ço de 65m² p/ piscina. 
R$410.000,00 - F.: (19) 
99913-9754 / 99167-
9278, e-mail: clayton.
framello@gmail.com
Casa Vende – Jd. Bela 
Vista – casa em Avenida. 
Aceito financiamento e 
estuda permuta. F: (19) 
9.9117-5233 c/ Anderson
Casas - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno e 
da construção – consulte-
-nos F. (19) 98136-7331 
ou (19)3885-4500 - CRE-
CI 74.092.
Cond. Montreal Reside-
ce - Casa térrea nova 3 
Dorm c/ste, sala, cozinha, 
pé direito alto, com armá-
rios embutidos, churras-
queira, R$ 475.000,00 
Aceita Fin. Tr Edison (11) 
98457-7872 CRECI+ .
Cond. Village de Indaiá 
- Sobrado com Piscina 6 
Dorms/1suite, Garagem 
p/ 5 carros. AT480m² 
AC 328m² F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia
Excelente casa térrea 
no Pq. São Lourenço a 
50m do Pq. das Frutas, 
3 Dorms. (1 suíte), 1 WC 
social, coz. c/ armários, 
lavanderia coberta e fe-
chada, quintal com chur-
rasqueira, 2 garagens co-
bertas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado, bem 
arborizado e fácil acesso 
ao Centro e a Rod. SP 75. 
Documentação ok. Tratar 
(19) 3875- 0423 ou 99346-
7999 com proprietário. 
Jardim Montreal Re-
sidence casa 3 dorm. 
suíte, WC, sala, coz. Pla-
nej. ,lav. 2 vagas R$ 495 
mil creci 90879 F. (19) 
9.8406- 6590

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 Colibris – 3 dorm 
(suíte), wc social, sala 
copa, coz, churrasquei-
ra, lavanderia, gabinetes, 
sanka, tubulações aque-
cimento solar, vagas p\ 
3 carros. Otimo acaba-
mento. R$340 Mil. F: (19) 
98716-9978
Jardim Regina - Vendo 
casa c/ 3 dorm (1 suíte), 
coz, sala 2 amb., área de 
serviço, WC Social, gara-
gem 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 condiciona-
do, garagem para 2 carros. 
Direto com o proprietá-
rio. Aceito propostas. F.: 
99284-2674.
Jd. Esplanada -  Casa c/ 
3 cômodos (1 quarto, sala 
e cozinha  )WC + Varan-
da. AC. 64m² AT. 300m² 
R$380.000,00. Tratar di-
reto com o proprietário. F.: 
3875-5385 / 99258-2654..
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 dormitórios 
sala, cozinha – WC so-
cial- lavanderia, garagem. 
toda em estrutura para 
sobrado.
Jd. Hubert - Vendo casa 
2 dorm., sala, coz, WC, 
lavanderia coberta, chur-
rasqueira, garagem co-
berta para 2 carros, portão 
eletrônico, próximo ao 
Parque Ecológico e Good 
Bom. R$280 Mil aceito 
permuta. Tratar: 3885-
0160/99106-1258.
oportunidade única!! va-
lor: Apenas: R$215.000,00 
Ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 3017- 2608 / 
99762-7997 3935-3294.

Linda casa Jd. Park Real 
– Cond. fechado com por-
taria 24 horas, quadras 
poliesportivas, salão de 
festas e churrasqueira, 
próx. Prefeitura/Parque 
Ecológico. Casa 3 dorm. 
(1 suíte), sala 2 ambientes 
com pé direito alto, cozinha 
americana com móveis 
planejados, área gourmet, 
bom quintal, garagem 2 
carros, acabamento de 
primeira. R$420 MIL, acei-
to financiamento. F: (19) 
98102-7090
Vendo ou troco casa 
no Bairro Maria Helena 
por casa menor (2 dor-
mitórios). Terreno 370m² 
com duas casas (186m² 
e 43m²) individuais com 
quintal. R$450.000,00 
Tratar com proprietário F.: 
99237-6716 
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
Vila Maria Helena - com 2 
dorms. (1 suíte), sala, cozi-
nha, WC Social e área de 
serviço. Garagem p/ 2 car-
ros com portão eletrônico. 
Casa nova, ótimo investi-
mento!! R$325.000,00 Mo-
biliada R$360.000,00 F.: 
(19) 3894-6182 / 9.9450-
2461. 

 
Alugo – Cond.  Vila das 
Palmeiras  – 2 dorm., 
com armários planejados, 
cozinha com planejados 
com fogão cootop e for-
no e lavanderia com ar-
mários planejados, sala, 
garagem para 2 carros. 
Quintal no fundo. Com 
área de lazer, piscina, 
salão de festa, com uma 
linda vista para  o parque 
ecológico. R$1.200,00 + 
Iptu. 300,00. Tr. Regina 
Kuga creci 167606 – (19) 
99177.7051
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Apto Imagine - 98 m² De 
R$ 750 mil por R$  530 
mil F. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Apto Residencial Jato-
ba – 3D. sendo 1 suite 
c/ closet, WC social, sala 
2 amb., coz. planej., 2 
vagas cobertas, 120m2 
R$790.000 (aceita apto 
em SP pelo mesmo valor. 
F. 9.9147-5947 c/ Luiz - 
Creci 166776
Apto. DUE - 03 dorm./1 
suíte  96 m². R$ 630 mil. 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia
Edi f íc io  Be lvedere 
- Apto. 3 dorm (1 suí-
te) c/ móveis planeja-
dos 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. 
Residencial Belvedere: 
3 dorms, 1sw, 9º andar, 1º 
torre, c/ espaço gourmet, 
entrada p/ ar. R$320 Mil. 
Tel: (19) 99612-7897
Vendo Apto Imagine - 3 
Dorms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Aceita 
veículo como parte e 
pagamento e financia-
mento. (19) 97404-0445 
c/ Márcia

Vendo Apto. 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 Illuminari, con-
domínio com infraestru-
tura de lazer completa, 
portaria 24 horas, ótima 
localização, apto. 2 quar-
tos, sala 2 ambientes, co-
zinha planejada, 2º andar, 
Condomínio R$187,00 
- IPTU R$57,00. F: (19) 
98102-7090

 
Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaleia 
- 3 quartos, sala, coz, 
wc, salão de festas, 
playground,  quadra, 
quiosque no direto com 
proprietário. R$ 950,00 
mais IPTU e condomí-
nio F. 9.9885-0454 com 
Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael.
Alugo apto Bosque dos 
Indaias   -  2 dorm. , sala 
2 ambientes, cozinha, e 1 
vaga de garagem, no pri-
meiro andar R$ 1.000,00 
( +  cond.  200,00 e  56,00  
IPTU) F. 9.9177-7051 
whatsapp c/ Regina creci 
167606
Apto no Cond. Spazio 
Iluminari - sendo 2 dorm,  
coz. americana, sala 2 
ambientes R$ 950,00 
(incluso Cond. + Iptu) F. 
9.9177-7051 c/  Regina 
Kuga creci 167606

Alugo Apto. no Cen-
tro, Edifício Ana Lúcia, 
5ºandar, 3 dormitórios 
(1 suíte), sala ampla 2 
ambientes 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 
whatsapp
Apto Alugo – Edif. Paul 
Harris, (2 quartos 1 suíte), 
sala 2 ambientes, sacada, 
garagem coberta. Ótima 
localização, próximo ao 
Paulistão, Av. Presiden-
te Kennedy. R$1400,00 
(Condom+IPTU Incluso). 
F: (19) 98102-7090.
Cond. Gran Ville – apto 
3 dorm. com suíte,1vaga 
cond. com área de lazer 
completa – R$ 1.200,00 
+ Cond. e IPTU creci 
167606 F. 19 99177.7051.
 

C h á c a r a  n o  O l h o 
D’água - 1000m², terre-
no plano, cercado, água 
encanada, esgoto, pés 
de fruta - R$120 MIL 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Vendo ou troco chácara 
de 1100m², AC 120m², 
com 3 quartos (2 suítes), 
área gourmet, piscina, 
churrasqueira e área 
frutífera por casa nas 
imediações da cidade. 
R$520 mil F.: (19) 3816-
2011 / 99722-0972

Alugo apto Umuarama 
- 2 dorm. Sendo 1 com 
armário ,  sala, cozi-
nha, e 1 vaga de gara-
gem coberta R$ 950,00 
(Incluso condomínio e 
IPTU) – Regina creci 
167606 F. 9.9177.7051 
whatsapp
Alugo um quarto com 
banheiro no centro da 
cidade, ir ver no local 
na parte da manhã, Rua 
Pedro Gonçalves, 1249 
fundos
Casa alugo – Vila Cas-
telo Branco – casa c\ 3 
dor, sala, wc, coz. Ameri-
cana, vagas p/ 3 carros. 
Excelente localização. 
R$1.400,00. F (19)3894-
7078 Imob. Z10/ 3935-
7666 Imob. GPS
Cidade Nova I - Casa  
com 2 dorm. 2 salas, co-
zinha americana, próximo 
ao shopping Pólo, pq. 
Ecológico R$ 1.350,00 + 
Iptu 95,00 F. 9.9177-7051 
- creci 167606
 

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 Imagine - 3 Dor-
ms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Aceita 
veículo como parte de pa-
gamento e financiamento. 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia 
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Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play 
ground ,a 12 km do cen-
tro, R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 
/99762- 997 / 3935-3294.
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 to-
pografia, água de mina, 
2 tanques com peixes 
sendo um compartilhado 
e outro exclusivo, diver-
sas aves, e árvores fru-
tíferas, a 8 km do centro, 
de frente para o asfalto, 
R$270.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935- 3294. 
 

Cond. Magna – Vendo 
terreno de 420m². Aceito 
troca por terreno de me-
nor 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 
vista ou R$ 30 mil de en-
trada + parcelas. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Vendo Terreno Comer-
cial – Jd. Esplanada, 
472m² ao lado da Pre-
feitura R$520 Mil, aceito 
proposta. F: (19) 98102-
7090. 

Vendo/Alugo - Terre-
no coml Jd. Regina - 
615 m²  R$ 925 mil / R$ 
2.000,00. F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia

 
Alugo – Galpão Indus-
trial, Distrito Jóia, rua 
principal, área total m², 
área construída m². R$5 
Mil.  Tel: (19) 99612-7897
Alugo Salão comercial – 
Centro prox. A Rodoviária 
– 9 salas comerciais c\ wc 
e elevador, parte inferior 2 
salas c\ wc, ótimo p\ pou-
sada, escolas, escritórios, 
cabelereiros, etc. F: (19) 
98716-9978
Vende-se loja de pro-
dutos e serviços de in-
formática e celular no 
centro de Salto. Fabiano 
(19) 99976-6822/ (11) 
99590-5529.
Vendo/Alugo - Office 
Premium - Sala Coml. 40 
m²  280 mil/ R$ 1.300,00. 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia
 

Bicicletas novas e bi-
cicletas duplas. Rua Al-
berto Santos Dumont, 73 
(próximo ao cemitério). 
F: (19) 2516-5110 c/ Fer-
nando 
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
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
Geladeira Duplex Bras-
temp Frostfree em perfei-
to estado F.: 99324-7676

Diversos - Vendo - Ta-
pete castor (pelo alto), 
2 TV de 14 (uma preci-
sa de concerto), mesa 
de centro de vidro, 1 
quadro de f lores e 1 
abajur. Preço de opor-
tunidade. F: 3016-4493
Fritadeira Actifry Arno 
Semi-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (claro)
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 
sujeito 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
M u l t i p r o c e s s a d o r 
Philco Master-Pró 9em 
1 na caixa R$200,00 F.: 
3017- 5541 / 99259-
1877 (Claro)
T r a n s f o r m a d o r 
110/220 ou 220/110. 
75000 vts. R$450,00. F: 
(19) 3835-3350 Paulo
Troco várias bicicle-
tas novas por  carro 
valor + 30.000,00 F: 
(19) 3835-3350 Paulo 
TV LED 32” SAMSUNG 
em bom estado, com 
conversor digital. Ofer-
ta pagamento a vista. 
Contato F: 98143-4184
Uma bicicleta Aro 26 
21 marchas em ótimo 
estado. F.: 99324-7676
Vendo Cortador de 
g r a m a  T r a p p  M o d . 
ME - 350. Motor 1Cv 
1540RPM $280,00. F.: 
3017-5541 /  99259-
1877 Claro
Vendo Gel para dor 
Muscu la r :  T ipo  Do -
torzinho, com banha 
d e  c a r n e i r o ,  a r n i -
ca  e  an t i - in f lamató-
r io  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
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Vendo sala de jan-
tar  Luis XV comple -
ta ou separada. (Só a 
mesa com 10 cadeiras 
R$6.900,00)
Vendo Sofá retrát i l 
Mod.  Gréc ia  3 /2  lu -
gares, tecido suede. 
Vendo separado. F.: 
3017-5541 /  99259-
1877 Claro

 
Dell Rey 90 - completo, 
direção, trava, vidros 
elétricos e desemba-
çador traseiro. R$4000 
aceito propostas. Tr. 
993347959 Roberto
Oportunidade - Ven-
do C3 Exclusive, ano 
2009, Md. 2010. R$17 
Mil F.: 3329-7003
Vendo i30 cor prata 
ano 2011  te to so lar 
banco de couro  au-
tomático completo 19 
991494826 Reinaldo
 

Cuidadora - ofereço 
me para cuidar de ido-
sos, criancas,pessoas 
com necessidades es-
peciais etc. Atendimen-
to residencial e hos-
pitalar. Cursanso Tec 
Enfermagem. Possuo 
experiencia e referen-
cias. F. 9.8951-0353 / 
9.9980-2723 c/ Evelyn
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos, pes-
soas com necessidades 
especia is  e tc .  Resi -
dencial  e hospitalar. 
Cursando enfermagem 
F. 9.9980-2723.
Ofereço-me como em-
preiteiro de obras do 
básico ao ao acaba-
mento. Aceito carro e 
moto. Fone: 3318- 3573 
(Evandro) 
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel - Odair 
F.: 99776- 6841/99130-
7264. 

Ofereço-me como ma-
rido de aluguel. Faço 
consertos gerais em re-
sidências (hidráulica, 
elétrica e etc.). F: 9.9830-
0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como mas-
sagista – Maria Cícera F: 
2516-0217.
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Exp. com cargas de pe-
quenos e grandes portes. 
Tel.: 3936- 4053/ 99804-
7578.
O f e r e ç o - m e  c o m o 
pedrei ro,  encanador 
e reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me  p/  t rab.
como freelancer em au-
xiliar de cozinha, bal-
conista de padaria ou 
sorveteria. Renata Apa-
recida. F.: 3935-7618.
Ofereço-me para con-
serto de maquina de cos-
tura industrial e domésti-
ca F: (19) 99212-1731.
Ofereço-me para cuidar 
de crianças. Formada 
em pedagogia. Conta-
to. 3834- 8345 / 99411-
7179.
Ofereço-me para cuidar 
de idosos, crianças, pes-
soas com necessidades 
especiais. Atendimento 
residencial e hospita-
lar. Possuo experiência 
e referencias. Evelyn 
3875-9902 / 99980-2723
Ofereço-me para fazer 
faxina e passar roupa. 
Fone: 99595- 9448 – 
Sueli.

Ofereço-me para fazer 
trabalhos de corte de 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Tratar com Denis (11) 
952237579
Ofereço-me para ma-
nutenção em máquina 
de costura industrial: 
Galoneira, 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 Fre-
elancer F (19) 99793-
4700.
Ofereço-me para qual-
quer reparo em sua 
residência (Hidráulica, 
elétrica, piso, pintura, 
telhado, etc... F: (19) 
99830-0614 /  Whats 
98996-4867.
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro ou 
chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho 
maquina, não tenho ví-
cios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso, diurno ou noturno, 
em hospitais e residên-
cia. F : 9.9479-0454 ou 
.2516-7008
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo refe-
rencia. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 

Ofereço-me para traba-
lho como Aux. De Enfer-
magem, babá ou cuida-
dora c/ Coren. Disponibi-
lidade de horário. F: (19) 
3894- 1610 / 98985-8142.

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.
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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 esto-
que e cadastro de materias. 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 
construção e manutenção de moldes 
plásticos e operação de máquinas de fer-
ramentaria como fresa, retífica e torno.
MACHEIRO - Experiência na função 
comprovada 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.
PASSADOR (A) - Para trabalhar em 
lavanderia Industrial. Residir em Indaia-
tuba. Possuir experiência em produção 
ou serviços gerais. Disponibilidade de 
horário.
PORTEIRO VIGIA – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e monito-
ramento. Ensino médio completo. Co-
nhecimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
Possuir Curso Técnico na área de 
Ferramentaria. 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 preparador de máquinas inje-
tora. Ensino médio completo. Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, Elias 
Fausto ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Pos-
suir formação Técnica com certificado. 
Curso atualizado com certificado de 
NR10. Desejável Curso com certificado 
de NR 12. Experiência nas áreas Hidráu-
lica, Mecânica e Eletro-eletrônica de má-
quinas injetoras. Irá realizar manutenção 
predial e em máquinas injetoras  (Romi, 
Engel,  Battenfeld e Sandretto). Residir 
em Indaiatuba, Monte Mor, Hortolândia 
ou Campinas.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Possuir 
Técnico em Plásticos. Experiência em 
controle de arquivos de parâmetros de 
processos. Try-out, construção e troca 
de moldes. Conhecimentos em Ferra-
mentas da qualidade (FMEA e PPAP). 
Residir em Indaiatuba, Campinas, 
Hortolândia, Elias Fausto ou Monte Mor. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos.
ZELADOR – Possuir experiência em 
manutenção predial, corte de grama e 
pequenos reparos prediais, tais como: 
pintura, encanamento e elétrica básica. 
Residir em Indaiatuba. 

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.

ANALISTA DE CONTROLE QUALI-
DADE JR (7926)
ANALISTA DE RH /FOLHA DE PA-
GAMENTO (7977)
ANALISTA DE SISTEMA (7963)
ANALISTA FINANCEIRO (7907)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 
LOGÍSTICO (7993)
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES 
LOGÍSTICA (7976)
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO/ 
PCP (7980)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7991)
AUXILIAR DE COSTURA (7992)
AUXILIAR DE LIMPEZA (7964)
AUXILIAR DE VENDAS (7967)
AUXILIAR INSPEÇÃO DE PRODU-
TO (7985)
AUXILIAR INSPEÇÃO DE QUALI-
DADE (7973)
DESENHISTA PROJETISTA (7969)
ELETRICISTA MANUTENCAO JR 
(7989)
ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO 
(7945)
ESTOQUISTA AUXILIAR (7974)
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTI-
CAS (7986)
LÍDER LOGÍSTICO (7952)
MECANICO MANUTENCAO/ INJE-
TORA (7988)
OPERADOR MÁQUINA (7886)
PREPARADOR DE INJETORA 
(7946)
PROGRAMADOR DE CLP (7994)
QUALIDADE ENG./COORDENADOR 
DE GARANTIA DA QUALIDADE 
(7883)
SEGURANÇA DO TRABALHO /
ENGENHEIRO (7932)
SUPERVISOR DE VENDAS (7915)
TÉCNICO DA QUALIDADE (7965)
TÉCNICO MANUTENÇÃO (7895)
TÉCNICO MANUTENÇÃO ELÉTRI-
CA E MECÂNICA (7908)
TÉCNICO MECATRÔNICO (7961)
TÉCNICO/ PREPARADOR TORNO 
CNC (7962)
VENDAS TÉCNICAS (7990)
VENDEDOR EXTERNO (7978)

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

ESTAMOS CONTRATANDO

Líder de limpeza – Experiência na função. Bons conhecimentos em limpeza e liderança. Ter conheci-
mento básico em informática e disponibilidade de horários. Necessário CNH B e habilidade com carro 
(irá dirigir uma Kombi). Desejável ter condução própria

Auxiliar de Limpeza – Experiência na função. Desejável experiência com limpeza residencial. Dispo-
nibilidade de horário.

Porteiro – Desejável experiência em portaria, ter conhecimento em informática e em sistema infor-
matizado. Ter disponibilidade de horário para o período noturno na escala 12x36. Desejável CNH A/B 
(carro e moto) e condução própria.

Interessados 
entrar no site 

www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga 
para se candidatar
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