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Ciaei recebe 
regional do Passo 
de Arte em junho

ANIMAIS AMADOR

Sexta Caminhada pelos bons 
tratos acontece dia 4 de junho  

1ª Copa Integração tem 20 
partidas no próximo domingo 

A 6ª Caminhada pelos bons tratos dos animais de Indaiatuba será realizada no dia 4 de junho com 
saída na Praça Prudente de Moraes, a partir das 8 horas. Como ajuda, os interessados podem ajudar 
comprando a camiseta do evento no valor de R$ 20. 

Para o próximo domingo, dia 28, 20 partidas movimentam a segunda rodada da Copa Reduzindo 
Integração, campeonato amador que reúne times da Lidi e Aifa. Destaque para o duelo das 11 horas, 
em Cardeal, entre União x Independente.
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ÍNDICE 

CELEBRAÇÃO 

A 17ª edição do Campe-
onato Liga Regional Aifa 
de Futsal, das Séries Ouro 
e Prata, irão conhecer seus 
campeões amanhã, dia 27, 
com as partidas finais sen-
do disputadas no ginásio 
da Sol-Sol. ÀSs15, pela 
Segunda Divisão, jogam 
Atlético Oliveira e Bayern 
07. Na sequência é a vez 
da final da Primeira, entre 
União Tribuna x Grillos. 

Pesquisa realizada pelo 
Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil do Estado de São 
Paulo (SindusCon-SP) em par-
ceria com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) apontou que 
Indaiatuba registrou a primeira 
alta do ano com saldo positivo 
em 1,97%, em comparação 
com fevereiro de 2017.

As atividades em come-
moração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente tem início 
amanhã, dia 27, com pa-
lestra sobre o Projeto Click 
Árvore. A ação acontece 
das 14h às 17 horas, na sede 
dos Escoteiros Falcão Azul 
e uma equipe da Secretaria 
de Urbanismo darão treina-
mento aos escoteiros. 

Na manhã de ontem, uma ciclista ficou ferida num acidente registrado no Jardim Morada do Sol. A mulher estaria a caminho do trabalho e subia a via empur-
rando sua bicicleta, quando um veículo desceu a Rua Jacob Lyra e ao, adentrar a Rua João Peron, bateu na vítima derrubando-a ao solo. Pág. 07A
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Editorial Foco da Semana

Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especialista em direito tributário pela Fundação Getulio 
Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC com escritório profissional na Rua das Orquídeas 777-sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – Telefone de 
contato (19)3115-3260 e-mail flaviaadv@terra.com.br)

Em prol dos animais! 
A 6ª Caminhada em prol dos animais tem como pa-

pel fundamental alertar as pessoas sobre os cuidados e 
respeito com os bichos, independente de qual espécies 
ou raças pertencem.

É bem verdade que não se precisa andar muito pela 
cidade para se presenciar cenas de violência contra ani-
mais ou de pouco carinho com os mesmos. 

O cachorro, de melhor “amigo do homem”, muitas 
vezes é tratado pelas pessoas com o “maior inimigo” do 
mundo. E não precisa bater para ser violento. O fato de 
deixar seu cachorro ou qualquer outro animal abando-
nado na rua, preso à corrente, no sol, e sem comida e/
ou bebida são características suficientes para um ato de 
maus tratos. 
Espera-se que a caminhada e muitas outras ações na 
cidade, feitas brilhantemente pelo protetores, possam 
conscientizar as pessoas que os animais são seres vivos 
e merecem carinho e acima de tudo respeito. 

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

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

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

28 DOM.   NÃO OPERA

29 SEG. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

29 SEG. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi

29 SEG. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

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

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

29 SEG. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

30 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

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

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

30 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

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

30 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

31 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

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

31 QUAR. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

31 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

31 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

31 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

1 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

1 QUIN. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

1 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

1 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

1 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

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

2 SEX. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

2 SEX. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

2 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

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

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

2 SEX. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

RADARES DIAS - 27/05 A 02/06

Eliandro Figueira - RIC/PMI

Artigos

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

APOSENTADORIA POR IDADE DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS

DIREITO DO CONSUMIDOR A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE ICMS INDEVIDO 
EM CONTAS DE LUZ ENERGIA

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

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

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

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

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

Esta regra de transição, considera possível a aposentadoria por idade do urbano se 65 anos homem e 60 anos mulher, ter contri-
buído ao INSS na proporção do ano em que completou todos os requisitos, por exemplo, se em 2001 completou 65 anos homem 
ou 60 anos mulher, deve ter como contribuição 120 meses. Já para quem completou 65 anos homem e 60 anos mulher em 2009, 
deve ter como contribuição 168 meses.

O consumidor já parou para olhar que na conta de luz que paga todo mês em suas faturas existem a cobrança de 
impostos, será que tais impostos estão sendo cobrados de acordo com a lei?

Pois é, neste sentido, se pretende com o presente artigo informar aos consumidores e repetir (ajuizar ação) a cobrança 
do ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST (Basta olhar na conta de energia na descrição) e semelhantes, deve ser reco-
nhecida a inexistência de obrigação jurídico–tributária que exija o recolhimento do ICMS sobre as parcelas relativas 
a quaisquer encargos de transmissão/distribuição de energia elétrica, sendo de rigor o termino dessas cobranças e a 
reparação de indébito tributário quando a essa incidência e/ou restituição do valor cobrado indevidamente, seja que 
denominado for, observando o prazo prescricional qüinqüenal. 

Como ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora, caracterizando 
sua circulação e dando ensejo a cobrança. 

Um das principais contas que pesam no bolso do consumidor todos os meses, só no Juizado Especial de Belo Ho-
rizonte tramita cerca de 240 ações de ressarcimento contra o estado e já há decisão favorável. Considerando–se uma 
conta de R$ 200, 00, por exemplo, o cliente pode ter direito á devolução de até R$ 60,00. Quando a estimativa é feita 
para cinco anos, período máximo em que o ressarcimento pode ser pedido, esse consumidor teria direito á R$ 3,6 mil. 

No entanto, o consumidor deve lembrar que se trata de uma ação judicial tal procedimento está em discussão, 
portanto não existe uma posição definitiva sobre o assunto que está ainda no SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Um novo semáforo entrará em operação em Indaiatuba. Ele está instalado no cruzamento da Rua Pedro de Toledo com a Avenida 
Itororó. No local também será pintada a faixa exclusiva para motocicletas, como vem sendo feito em todos os cruzamentos do Mu-
nicípio que são orientados por sistema semafórico.



03AMais Expressão

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

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

Atividades em comemoração ao Dia 
do Meio Ambiente tem início amanhã
Programação inclui palestras em escolas, plantios, doações de mudas, soltura de peixes e apresentações de teatro

Entre as atividades, está a visita à Usina de Reciclagem localizada no Aterro Sanitário de Indaiatuba

ELIANDRO FIGUEIRA - RIC/PMI

As atividades em co-
memoração ao Dia 
Mundial do Meio 

Ambiente tem início amanhã, 
dia 27, com palestra sobre o 
Projeto Click Árvore. 

A ação acontece das 14h às 
17 horas, na sede dos Escotei-
ros Falcão Azul e uma equipe 
do Departamento da Secretaria 
de Urbanismo e do Meio Am-
biente darão um treinamento 
aos escoteiros, que serão par-
ceiros em algumas atividades 
da programação. 

As ações que seguem até 
o dia 26 de junho incluem 
palestras em escolas, plantios, 
doações de mudas, soltura de 
peixes no Córrego Barnabé 
e apresentações de teatro. A 
programação ainda conta com 
visitas monitoradas à Usina 
de Reciclagem, no Museu da 
Água e oficinas no Domingo 
Ecológico do Bosque do Saber. 

Para o prefeito Nilson Gas-
par (PMDB), as atividades 
são muito importantes para a 
conscientização da população 
quando a conservação do meio 
ambiente. “As ações deste ano 
serão focadas na educação 
ambiental, pois quem ajuda 
a construir, também ajuda a 
cuidar”, disse. “Essas ações 
custam muito pouco para o 
município, mas trazem exce-
lentes resultados”, argumenta.

Gaspar ainda disse que tem 
a meta de destacar Indaiatuba 
para estar entre os 20 primeiros 
munícipios no ranking do Pro-

grama Munícipio VerdeAzul, 
desenvolvido pelo Governo 
do Estado. “Esse é o nosso 
desejo e preenchemos todos 
os requisitos necessários para 
nos destacar entre as cidades 
paulistas”.

Entre os destaques da pro-
gramação está a visita moni-
torada à Usina de Reciclagem, 
localizada no Aterro Sanitário 
de Indaiatuba com alunos do 5º 
ano de escolas públicas e par-
ticulares, e tem como objetivo 
mostrar o trabalho realizado 
pelo Projeto de Reciclagem, 
além de orientar sobre a forma 
correta de separar o lixo. “O 
nosso Aterro Sanitário é o me-
lhor do estado de São Paulo”, 
afirma Gaspar. “Atualmente 
trabalham 22 funcionários, 
com carteira assinada, com o 
lixo reciclável”, revela. 

Ainda na programação o 
Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) realiza o Projeto 
Educa Água nas Escolas Mu-
nicipais de Educação Básica 
(Emebs) em parceria com a 
Secretaria de Educação. Se-
gundo o prefeito, o projeto 
tem dado resultado satisfatório 
quando o assunto é economia. 
“Conseguimos atingir quase 
50% de economia de água em 
algumas escolas envolvidas no 
projeto”, disse.

Comemoração
No dia 4 de junho, dia que 

se comemora o Dia do Meio 
Ambiente, as comemorações 
serão marcadas pela doação de 
mudas de hortaliças, temperos, 
plantas e flores. Ainda no dia 
haverá a soltura de 8 mil peixes 
juvenis, de 10 a 15 cm, sendo 

1.500 pacus, 1.500 tambaquis 
e 5 mil tilápias. “No dia as 
pessoas que se interessarem 
em adquirir uma muda serão 
orientadas pela equipe da 
Secretaria do Meio Ambiente 
de como plantar, onde plantar 
e como cuidar”, explica o 
secretário da Secretaria de Ur-
banismo e do Meio Ambiente, 
José Carlos Selone.

Ainda no dia 4, as pesso-
as que tiverem interesse em 
plantar uma árvore em frente 
de sua residência poderá fazer 
um cadastramento junto a 
Secretaria do Meio Ambiente 
solicitando o plantio. “Com a 
demonstração de interesse, nós 
iremos até local para plantar a 
árvore”, informa Selone. “A 
nossa intenção é deixar a ci-
dade mais urbanizada nas vias 
públicas”, completa.

Programação
Amanhã, dia 27, das 14h às 17 horas  
Palestra sobre o Projeto Click Árvore na sede dos Escoteiros Falcão Azul;

Dia 29/05 (segunda-feira) a 02/06 (sexta-feira) 
- Palestras em escolas municipais e particulares - ministradas pela 
equipe do Departamento de Meio Ambiente;
- Visitas monitoradas à Usina de Reciclagem localizada no Aterro 
Sanitário de Indaiatuba. O público alvo será alunos do 5º ano de 
escolas públicas e particulares;

Dia 29/05 (segunda-feira) a 26/06 (segunda-feira)
Apresentações da peça teatral do Projeto Educa Água nas Emebs;

Dia 03/06 (sábado)
8h - Replantio de mudas de árvores no Parque Campo Bonito;
8h - Plantio de mudas de árvores nos residenciais Andorinhas e 
Tucanos;
- Três equipes do Projeto Click Árvores realizarão o trabalho nos 
bairros;
- Das 09h às 12h - Divulgação do Projeto Click Árvore na Praça D. 
Pedro, com a parceria do Grupo de Escoteiros Falcão Azul;
- Das 9h30 às 12hs - Feira de Ciências nas escolas da Rede Muni-
cipal de Ensino;
- Programação especial no Museu da Água, com Trilha Ecológica;
- 15h – Apresentação de peça teatral Turma da Sane, no Museu da 
Água;

Dia 04/06 (domingo)
9h – Ações no Parque Temático;
- Equipe do Projeto Click Árvore estará no Parque Temático cadas-
trando as pessoas que tiverem interesse em plantar uma árvore nas 
calçadas de suas residências;
- Doação de mudas de hortaliças e de vasinhos de flores;
- Soltura de 8 mil peixes juvenis, de 10 a 15 cm (1,5 mil pacus, 1,5 
mil tambaquis e 5 mil tilápias);
- Durante todo o dia, visitantes do Museu da Água poderão plantar 
mudas de flores no entorno da represa do Cupini;
- 15h30 – Apresentação de peça teatral com a Turma da Sane, no 
Museu da Água;
- 50º Domingo Ecológico na Escola Municipal Ambiental Bosque 
do Saber, em parceria coma Mann + Hummel;
- 13h - Inscrições para Oficinas Cantinho Verde, Oficina Ecopeda-
gógica e Aula de Zumba;
- 14h -  Apresentação do Teatro da Sane, com o apoio do Saae;
- 15h -  Oficinas;
- 16h - Contação de histórias com a Turma da Leitura – “A Florzinha 
Mariana”;
- 15h - Feira de Ciências nas Escola Municipal Ambiental Bosque 
do Saber, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente;
15h30 – Oficina Meio Ambiente – somente para alunos da Etapa 
2, com os pais;

Dia 05/06 (segunda-feira) – Dia do Meio Ambiente
- 08h30 - Plantio de mudas de árvores no entorno do lago ao lado 
da Prefeitura, com a participação de alunos da Apae de Indaiatuba;
- 15h - Palestra “Gestão de Resíduos” para alunos da Fiec, ministrada 
pela empresa Ambr Gerenciamento e Consultoria Ambiental;
- Palestras em escolas municipais e particulares com a equipe do 
Departamento de Meio Ambiente;

Dia 06/06 (terça-feira) e 07/06 (quarta-feira)
 - Emeb Prof. Aparecido Batista dos Santos fará uma visita à empresa 
General Motors para desenvolvimento de atividade com diferentes 
tipos de árvores e cuidados com a flora;

Dia 10/06 (sábado)
- Das 9h às 12h - Divulgação do Projeto Click Árvore no semáforo do 
Colégio Objetivo, pela equipe do Departamento de Meio Ambiente 
com a parceria do Grupo de Escoteiros Falcão Azul;

Beneficiários têm até a próxima terça-feira 
para retirar cartão de pesagem do Bolsa Família 

AUXÍLIO 

A Secretaria da Família e 
do Bem Estar Social informa 
que o prazo de retirada dos 
cartões para a primeira pe-
sagem do ano é terça-feira, 
dia 30. Os beneficiários do 
Programa Bolsa Família que 
possuem crianças de 0 a 6 
anos e mulheres de 14 a 44 
anos devem retirar os cartões 
no Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) mais 
próximo da residência ou no 
Paço Municipal. 

Para as famílias que já 

estão morando no Campo 
Bonito, as retiradas serão na 
Prefeitura, conforme carta já 
enviada aos beneficiários.

Após a remoção do cartão 
é necessário ir a uma unidade 
de saúde com a carteira de 
vacinação, cartão do SUS e o 
cartão de pesagem. A própria 
unidade de saúde repassa os 
dados para a gestão do Pro-
grama Bolsa Família. Esse é 
um dos compromissos que as 
famílias devem cumprir para 
manter o benefício. De acordo 

com o cadastro único 2.713 
famílias devem realizar a pe-
sagem nas Unidades de Saúde. 

Esta é a primeira pesagem 
do ano, a qual é feita semes-
tralmente, visando ampliar o 
monitoramento e aprimorar o 
serviço, aliando acompanha-
mento de condições de saúde. 
As famílias dentro do perfil 
receberam o comunicado da 
pesagem, mas é importante 
ressaltar que é preciso manter 
o cadastro atualizado para 
receber as informações pelo 

correio, sendo que para deixar 
em dia o recebimento do bene-
fício as famílias precisam ter 
o compromisso com a saúde e 
educação, assim como manter 
o cadastro atualizado. 

Em 2016 Indaiatuba alcan-
çou o índice de 84% do moni-
toramento na saúde e a gestora 
municipal do Programa Bolsa 
Família/Cadastro Único, Mar-
cela Buono, ressalta que esse 
número é resultado do trabalho 
de descentralização dos ser-
viços que começou em 2012. 
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DIVULGAÇÃO

Cada equipe da Ginco teve como meta arrecadar 8 mil litros de leite

INFORME PUBLICITÁRIO 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Campanha do Agasalho tem início a 
partir no dia 5 de junho

SOLIDARIEDADE 

Caminhada pelos bons 
tratos dos animais 
acontece dia 4 de junho
Atividade visa à conscientização e venda de camisetas para ajudar Ongs e cuidadores independentes

Caminhada visa conscientização aos bons tratos dos animais e arrecadar verba para ajudar ONGs e cuidadores independentes

A 6ª Caminhada pelos 
bons tratos dos ani-
mais de Indaiatuba 

será realizada no dia 4 de junho 
com saída na Praça Prudente 
de Moraes, a partir das 8 horas. 
O evento é aberto ao público e 
gratuito. 

Neste ano, de acordo com 
um dos idealizadores, Carlos 
Roberto Beggo, a caminhada 
acontece pela primeira vez no 
mês de junho. “A Caminhada 

sempre ocorreu no mês de 
janeiro, porém como agora o 
clima é mais amena, decidimos 
mudar para proporcionar mais 
conforto aos participantes e 
seus animais”, explica. 

Para a veterinária e idea-
lizadora do evento, Franciela 
Luque, a caminhada tem como 
objetivo conscientizar a popu-
lação quanto aos bons tratos 
aos animais. “É uma forma de 
nos preocuparmos com os ani-
mais de rua e aqueles atendidos 
pelas ONGs, pois a orientação 
é sobre a responsabilidade de 

cada um sobre seus pets, mas 
também para mostrar como 
podemos auxiliar os animais 
abandonados e as associações 
que cuidam deles”, disse.

Franciela ainda alerta que 
a causa animal não deve ser 
lembrada somente uma vez 
ao ano. “Cada mão estendida a 
um animal, voluntário da causa 
ou para uma ONG, pode salvar 
vidas”, completa.

Além da caminhada, o 
evento também visa arrecadar 
verbas para a compra de ração 
e para quitar valores em aberto 

nos veterinários que se dispo-
nibilizam para atender esses 
animais quando procurados 
pelas ONGs e cuidadores inde-
pendentes. Para tanto, as pes-
soas podem ajudar através da 
compra da camiseta do evento 
no valor de R$ 20 e podem ser 
adquiridas no Mercado Pet, 
Galpão 1, TransformaCão, 
Salão Beggo, Angelo Vertti, 
Multi Ponto, Bali Surf Street, 
Lunna Loca, Clínica Veteri-
nária Candello, Indavet, Bello 
Mimo, Madame Pet, Agro & 
Pesca Lopes, Distribuidora de 
Catálogos Aquino e Cachorro 
Perdido Indaiatuba.

Outra ação direcionada aos 
animais de rua são o abrigo e 
o alimento aos animais aban-
donados. “As população pode 
ajudar colocando potinhos 
com água e ração para esses 
animais”, diz Beggo.

A 6ª Caminhada pelos 
bons tratos dos animais con-
ta com patrocinadores que 
apoiam a causa animal como: 
Grupo Cayman; Galpão 1 
Academia de Dança; GPCI 
Construtora e Empreendi-
mentos; Hotflowers; Mer-
cado Pet; Faculdade Max 
Planck; TransformaCão Pet 
Boutique; F2Design; e Grá-
fica Marracini.

Hoje, dia 26, as equipes 
participantes da Gincana 
Interna do Colégio Objetivo 
(Ginco) Indaiatuba, farão a 
entrega do leite arrecadado 
junto à comunidade de In-
daiatuba para o cumprimen-
to da Tarefa Zero, a tarefa 
beneficente.
Cada equipe teve como 
meta arrecadar 8 mil li-
tros de leite, que deverão 
ser entregues, em horários 
determinados por sorteio, 
a partir das 17 horas, no 
Espaço Socioambiental do 
Colégio. 
A tarefa beneficente foi 
lançada no dia 24 de abril e, 
desde então, as equipes es-
tão trabalhando para arreca-
dar o leite. Os participantes 
buscaram a doação através 
de patrocínio junto a empre-
sas e comércio, pedágio nos 
semáforos, supermercados e 
também de porta em porta 
em alguns bairros e condo-
mínios da cidade.
O leite arrecadado será doa-
do para cerca de 40 institui-
ções de Indaiatuba, que em 
todos os anos de realização 
da gincana contam com a 
doação. 
O produto é utilizado pelas 
instituições na alimentação 
dos seus assistidos: crian-
ças, adolescentes, idosos, 
pessoas em tratamento de 
câncer e AIDS e pesso-
as com deficiência, como 
afirma a representante da 
Associação Filantrópica e 
Assistencial São Francisco 
de Assis (Afasfa), Graciele 
Machado. A Afasfa será 
uma das instituições bene-
ficiadas pela Ginco. 
“É muito importante para 
a Afasfa receber esse leite 

doado através da Ginco. 
Usamos muito o leite na 
dieta dos nossos residentes, 
nas cestas de alimentos que 
são entregues às famílias 
e também no nosso res-
taurante, para a produção 
das sobremesas do almoço 
que arrecada fundos para 
a instituição. Então, o leite 
para nós é tudo!”, garante 
Graciele.
Desde a primeira edição em 
2002, a Ginco já arrecadou e 
doou mais de 420 mil litros 
de leite. A tarefa beneficen-
te de arrecadação de leite é 
a mais importante e a que 
mais mobiliza os integrantes 
da equipe. “Nossos alunos, 
pais, professores e todos os 
envolvidos na Ginco se de-
dicam muito ao cumprimen-
to da tarefa do leite, porque 
todos sabem da importância 
que ele tem para as pessoas 
assistidas pelas instituições 
de nossa cidade. Esperamos 
que, apesar do momento de 
crise que o país atravessa, 
a comunidade abrace mais 
uma vez essa causa conosco. 
Estamos ansiosos para ver 
o resultado dessa ação!”, 
declara Loide Rosa, mante-
nedora do Colégio Objetivo 
Indaiatuba.

Depois de participarem 
da entrega do leite na sex-
ta-feira, as equipes estarão 
prontas para as provas re-
creativas que serão reali-
zadas amanhã e domingo, 
dias 27 e 28 de maio, das 
9h às 17 horas, no Parque 
Ecológico. O encerramento 
e a premiação do evento 
serão realizados das 18h às 
21 horas, no Bar do Porto, 
em evento fechado para as 
equipes.

A Campanha do 
Agasalho 2017 terá 
início no dia 5 de 
junho e segue até 
o dia 7 de julho 
e podem ser doa-
dos cobertores, 
roupas e sapatos 
para bebê, infan-
til e adulto, sendo 
em boa condição de 
uso e prioritariamente 
de inverno.

As doações podem ser 
feitas em diversos pontos 
na cidade como nas acade-
mias Steel e Viva; Clube 9 
de Julho; Departamento de 
Trânsito; colégios Escala e 
Renovação; Cresans; Dele-
gacia da Mulher; Eldor do 
Brasil; John Deer; Hitachi Mil 

Milkshakes; Saae; Seprev; e 
Supermercado Pague Menos.

As arrecadações serão 
destinadas as pessoas em si-
tuação de rua, Instituições da 
Assistência Social (ONGS) 
e famílias que procurarem o 

serviço de distribuição, tendo 
uma cota de 15 peças por 
família. 

Na Campanha do ano pas-
sado foram arrecadados 9 mil 
peças entre cobertores, roupas 
e sapatos. 
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Cidade registra  crescimento 
de emprego na construção

DIVULGAÇÃO

MARCO MATOS - DCS SAAE

DIVULGAÇÃO

Índice foi o maior entre as cidades na RMC e reflete a primeira alta deste ano

Saae constrói adutora na 
região do Parque Ecológico 

Visita ao Museu da Água promove 
conscientização entre alunos do Montreal  

INFORME PUBLICITÁRIO

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

INFRAESTRUTURA 

Visita foi orientada pelas professoras de Ciências e de Literatura do Colégio

Pesquisa realizada pelo 
Sindicato da Indústria 
da Construção Civil 

do Estado de São Paulo 
(SindusCon-SP) em parce-
ria com a Fundação Getú-
lio Vargas (FGV) apontou 
que Indaiatuba registrou a 
primeira alta do ano com 
saldo positivo em 1,97%, em 
comparação com fevereiro 
de 2017. O percentual cor-
responde a 114 postos de tra-
balho gerados na cidade, no 

mês de referência. O último 
índice positivo havia sido em 
novembro de 2016, com alta 
de 0,1%. Esse resultado é o 
maior crescimento registra-
do nos últimos quinze meses. 

Dados são referentes em 
base das informações do 
Ministério do Trabalho e do 
Emprego (MTE) e se difere 
dos dados divulgados pelo 
Caged no mês de compa-
ração e na possibilidade de 
analisar o setor da constru-
ção civil regionalmente e em 
detalhes.

Ainda em comparação 
com o primeiro mês do ano, 

na região de abrangência do 
SindusCon-SP – Regional 
Campinas, Indaiatuba foi o 
município que registrou o 
maior crescimento enquanto 
Piracicaba ficou com a maior 
queda. Na comparação com 
o mesmo período de 2016, 
a variação fica em -5,62%, 
com queda de 351 vagas. O 
estoque acumulado de tra-
balhadores em março foi de 
5.896 pessoas com carteira 
assinada em Indaiatuba. 
“Ainda vivemos um cenário 
de incertezas e isso afeta 
diretamente a confiança do 
empresário quanto a novas 

contratações. Ainda assim, 
vemos que as quedas tem 
sido menores a cada mês, o 
que sinaliza uma tendência 
a estabilidade”, explica o 
diretor do SindusCon-SP – 
Regional Campinas, Marcio 
Benvenutti.

Entrar em contato com 
a natureza e com os recur-
sos que a mesma oferece e 
observar algumas relações 
entre os seres vivos e o 
meio ambiente. Essas foram 
algumas propostas da visita 
ao Museu da Água de Indaia-
tuba para os alunos do 6º ao 
8º anos do Colégio Montreal.

A visita foi orientada pe-
las professoras de Ciências 
e de Literatura do Colégio. 
“A visita ao Museu da Água 
integra os saberes adqui-
ridos em sala de aula com 
a prática e com atividades 
lúdicas. Teve como objeti-
vo principal conscientizar 
sobre a importância da água 
na vida de todos os seres 
vivos e sugerir soluções sus-

tentáveis para garantir que 
todos tenham acesso a esse 
bem natural tão precioso”, 
afirma Adriana Andrade, 
professora de Ciências.

De acordo com a pro-
fessora de Ciências os alu-
nos se encantaram com as 
descobertas sobre os tipos 
de vegetação e seres vivos 
presentes na trilha realiza-
da no Museu da Água. “Os 
alunos puderam se recordar 
de alguns conhecimentos 
adquiridos em sala de aula 
sobre os ecossistemas Mata 
Atlântica e Cerrado, na área 
preservada do Museu. Eles 
também acharam interes-
sante o setor que retrata a 
história da água na cidade  
e puderam perceber como o 

acesso a esse bem de consu-
mo era muito difícil há algu-
mas décadas”, complementa 
a professora.

Já a professora de Lite-
ratura incentivou os alunos 
à percepção poética das 
imagens que os alunos vi-
ram durante a visita. “O 
objetivo foi estimular o 
aluno a criar, a partir da 
visita, várias produções, 
literárias ou não, dentro dos 
gêneros estudados nas aulas 
de Literatura. No final do 
passeio, os alunos também 
participaram de uma conta-
ção de história cujo tema foi 
a Água”, comenta a profes-
sora de Literatura, Virgínia 
de Oliveira. 

“A visita pedagógica ao 
Museu da Água de Indaiatu-
ba foi muito rica para nossos 
alunos, uma vez que o espa-
ço alia ciência, tecnologia e 
acervo histórico. O objetivo 
foi ampliar a visão científi-
ca e poética sobre o tema 
Água, além de conscientizar 
nossos alunos sobre a im-
portância do uso sustentável 
da água, para a conserva-
ção desse recurso natural 
essencial à vida de todos”, 
ressalta Mauricéia Pereira, 
coordenadora pedagógica 
do Colégio Montreal.

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos (Saae) 
está construindo uma nova 
adutora na região do Parque 
Ecológico, na altura da Rua 
João Amstalden, próximo 
à rotatória do colégio Ob-
jetivo. 

Com cerca de 1,4 metros 
de extensão e tubulação de 
300 mm de diâmetro, fu-
turamente será interligada 
ao Centro de Reservação 
(CR) Maria Du lce, que será 
construído na avenida Fá-
bio Ferraz Bicudo, próximo 
ao Jardim Residencial Dona 
Lucilla. O CR irá reforçar 
o abastecimento naquela 
região.

O superintendente do 

Saae, Sandro Coral esteve 
na obra e afirmou. “É im-
portante para o município 
buscar atender as neces-
s idades  a tuais  de abas-
tec imento ,  mas  sempre 
visualizando e planejando 
para estarmos preparados 
para atender aos desafios 
futuros”.

A ampliação do sistema 
de abastecimento de água 
de Indaiatuba conta com 
a construção de 9 reserva-
tórios de água tratada, dos 
quais 7 já estão concluídos. 
Após a conclusão de todo o 
sistema haverá o aumento 
da reservação de 30 mi-
lhões para 72,8 milhões de 
litros de água tratada.

Pesquisa é realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo 

Obra tem cerca de 1,4 metros de extensão e tubulação de 300 mm de diâmetro
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Ensina Mais Turma da Mônica auxilia 
no ensino e aprendizado do aluno
Cursos oferecidos em Indaiatuba são: Português, Matemática, Inglês e Informática

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

LILIAN CARVALHO DANIELA VALVANO

Mais Turma da Mônica oferece curso de informática que promove a interação entre crianças e computador
Com a metodologia inovadora da Ensina Mais, o aluno aprende mais e 
desenvolve ao máximo seu potencial

A escola Ensina Mais 
Turma da Mônica é 
um centro de apoio 

escolar do Grupo Prepara para 
alunos do 1º ao 9º ano, e foi 
eleita por quatro vezes a melhor 
rede de franquias de ensino do 
Brasil. Os cursos oferecidos são 
Português, Matemática, Inglês 
e Informática e o material é 
composto por livros e blocos de 
atividades para complementar 
as aulas virtuais.

De acordo com Daniela 
Valvano, Diretora Geral, a 
escola trabalha com autonomia 
e coloca o educador como um 
medidor do processo de ensinar 
e aprender. “O primeiro contato 
do aluno com a nossa metodo-
logia é a avaliação pedagógica 
que permite identificar ausência 
de conhecimento em algum 
conteúdo passado, que está im-
pactando no rendimento atual. 
Com ela, traçamos os progra-
mas educacionais necessários 
para cada aluno”, explica. “De-
safiamos o aluno e provocamos 
experiências que faz com o 

mesmo se desenvolva e tenha 
vontade de aprender.”

Com metodologia exclusi-
va, o centro de apoio oferece 
aprendizagem individual es-
pecializada, com utilização de 
recursos tecnológicos, aulas 
totalmente interativas, dinâmi-
cas e de alta qualidade, visando 
o desenvolvimento da criança 
na formação e de suas estrutu-
ras cognitivas, aprendendo de 
forma eficiente e rápida. 

Além disso, o ensino dos 
Programas Educacionais Ensi-
na Mais Turma da Mônica está 
em sintonia com as tendências 

educacionais do século 21, que 
são: tecnologia; descentraliza-
ção; educação personalizada; 
Storytelling; Gamificação; e 
conceitos do cotidiano. 

“Além das tendências, o 
nosso centro de apoio escolar 
desenvolve habilidades cogni-
tivas e melhora do desempenho 
do aluno na escola regular. 
Trabalhamos ainda com a in-
dividualidade proporcionando 
um aprendizado mais comple-
to”, conta Daniela. “Nós traba-
lhamos muito a autonomia do 
aluno, o que promove engaja-
mento e procuramos maximizar 

as habilidades e competências 
de cada um, como atenção, 
concentração, foco, raciocínio 
lógico, independência e  mo-
tivação.”

A premissa fundamental 
dos programas do Ensina Mais 
Turma da Mônica é respeitar o 
ritmo de aprendizagem de cada 
um, podendo atender alunos 
com deficiência de aprendiza-
gem de qualquer nível e até 
mesmo “super alunos”. “O 
aluno nunca avança a aula sem 
que de fato ele tenha aprendido 
o conteúdo da aula anterior. 
Assim garantimos qualidade 

na aprendizagem e estímulo 
em superar as dificuldades. Os 
textos são sempre variados, o 
que estimula a leitura e vontade 
de aprender”, diz Daniela.

O centro de apoio escolar 
ainda proporciona retorno ao 
aluno de forma imediata, pois 
permite visualizar os erros 
prontamente e assimilar melhor 
o conteúdo. “Nossa proposta 
pedagógica está integrada aos 
conteúdos programáticos fun-
damentais da escola regular e 
ao desenvolvimento pessoal e 
humano”, revela Daniela.

Inovação 
Daniela adianta que a rede 

está em fase de preparação 
para um novo produto que será 
lançado no segundo semestre, 
o curso de Robótica.

A Ensina Mais Turma da 
Mônica mantêm convênio 
com algumas escolas de In-
daiatuba e garante descontos 
na mensalidade e matrícula. 
Além disso, o centro de apoio 
escolar também oferece preços 
especiais para alunos da rede 
de ensino pública. E neste mês 
de inauguração, até dia 31 de 
maio, a Ensina Mais Turma da 
Mônica oferece descontos nas 
mensalidades e matrícula grátis.

A Ensina Mais Turma da 
Mônica está localizada Aveni-
da Major Alfredo Camargo da 
Fonseca, 424. Cidade Nova I. 
Mais informações pelo telefone 
(19) 3328-1300. 
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Caminhada Atenção pela Vida’ 
acontece no próximo domingo

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA - RIC/PMI

FOTOS: COMANDO NOTÍCIA 

Evento deveria ter ocorrido no último final de semana, mas foi cancelado devido à chuva

Pelo menos três acidentes foram registrados durante a semana em Indaiatuba
TRÂNSITO 

Mulher bateu com sua motocicleta em um caminhão e precisou ser socorrida Dois carros se envolveram num acidente na segunda-feira, no cruzamento de duas vias 

Caminhada Atenção pela Vida tem como objetivo ressaltar o respeito e educação no trânsito

A quarta edição da Ca-
minhada Atenção 
Pela Vida, que é uma 

das ações do Movimento Maio 
Amarelo na cidade, acontece 
neste domingo, dia 28. O 
evento seria realizado o do-
mingo passado, dia 21, mas foi 
adiado em virtude da chuva. A 
concentração será em frente à 
Prefeitura, às 9 horas.

A Caminhada, que é pro-
movida pelo Observatório 
Nacional de Segurança Viária 
(ONSV), em parceria com a 
Prefeitura, tem como objeti-
vo lembrar a todos que a rua 
deve ser compartilhada com 
respeito e educação por moto-
ristas, motociclistas, ciclistas e 
pedestres em todos os trajetos 
do dia a dia.

Como nas edições anterio-
res, os participantes receberão 
uma camiseta alusiva ao Mo-
vimento e poderão se aquecer 
com uma aula de zumba e 
alongamento. 

Ainda em frente à Prefei-
tura será montada uma minici-
dade para ensinar as crianças a 
respeitarem as leis de trânsito e 
um stand com orientações so-
bre a importância do transporte 
de crianças de modo adequado, 
com o uso de bebê-conforto, 
cadeirinha, assento de eleva-

ção e cinto de segurança.
Este ano o itinerário da 

caminhada será feito no sen-
tido da rotatória do Colégio 
Objetivo, de onde os parti-
cipantes retornarão para ao 
Paço Municipal. Nos anos 
anteriores, a caminhada se-
guia no sentido da Fundação 
Indaiatubana de Educação e 
Cultura (Fiec).

Ainda fazendo parte do 

Maio Amarelo, a AB Colinas 
preparou diversas campanhas 
do seu Plano de Redução de 
Acidentes (PRA) para se-
rem realizadas este mês. Em 
Indaiatuba, as ações come-
çaram na última terça-feira, 
dia 22, e seguem até amanhã, 
dia 27, quando acontece na 
Praça Dom Pedro I, das 9h 
Às 12 horas, uma palestra 
para pedestres e também o 

Circuito Saúde. 
Além das atividades edu-

cativas, a AB Colinas dará 
seu apoio ao movimento 
exibindo mensagens alusivas 
em seus painéis de mensagem 
eletrônicos nas rodovias, 
inserindo banners do movi-
mento e o laço amarelo em 
seu site e instalando material 
sobre o tema nas suas cance-
las de pedágio.

Movimento
O  M o v i m e n t o  M a i o 

Amarelo tem por objetivo 
chamar a atenção da socie-
dade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito 
em todo o mundo. Criado 
pelo Observatório Nacional 
de Segurança Viária na es-
teira da determinação da As-
sembleia-Geral das Nações 
Unidas (ONU) que editou, 

em março de 2010, uma 
resolução definindo o perí-
odo de 2011 a 2020 como 
a “Década de Ações para a 
Segurança no Trânsito”, o 
Maio Amarelo é uma ação 
coordenada entre o Poder 
Público e a sociedade civil.

Neste ano, o Maio Ama-
relo tem como tema “Minha 
escolha faz a diferença”, que 
visa alertar que no trânsito to-
dos têm de estar muito atentos 
para a escolha certa, já que 
dados apontam que as causas 
de 90% dos acidentes no país 
estão ligadas a falhas humanas 
(imperícia, imprudência, entre 
outros).

Os acidentes de trânsito no 
Brasil foram responsáveis em 
2014 (últimos dados oficiais 
disponíveis) por cerca de 43 
mil mortes. Além disso, os 
custos com os acidentes de 
trânsito representam mon-
tante de R$ 56 bilhões que 
poderiam ser voltados a ações 
sociais.

4ª Caminhada Atenção Pela 
Vida

Data: Domingo, dia 28
Início: 9 horas (previsão de 
término às 12 horas)
Local: concentração será em 
frente à Prefeitura (avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 2.800 – Jardim Es-
planada 2)

Três acidentes de trânsi-
to marcaram a semana em 
Indaiatuba. As ocorrências 
foram registradas na segun-
da, terça e quinta-feira, dias 
22, 23 e 25. Apesar do susto, 
ninguém se feriu gravemente.  

Uma colisão entre dois car-
ros marcou a manhã de segun-

da-feira. Segundo o motorista 
de um Fiat Siena, azul, ele tra-
fegava com o veículo pela Rua 
Jurandir de Faria, no Jardim 
Morada do Sol, quando outro 
automóvel, um Honda Acoord 
vinho, cruzou sua preferencial, 
vindo a Rua Takasho Fujiwara, 
no mesmo bairro. 

Com o impacto da colisão, 
um dos veículos bateu contra 
um muro com grades. Ninguém 
ficou ferido e apenas foram 
registrados danos nos veículos. 
A ocorrência foi atendida pela 
Guarda Civil. 

Já na terça-feira, um aciden-
te entre motocicleta e caminhão 

deixou uma mulher ferida. A 
ocorrência foi registrada no 
cruzamento das avenidas Jusce-
lino Kubitschek e Francisco de 
Paula Leite, no Jardim Morada 
do Sol. 

De acordo com o motorista 
do caminhão, ele trafegava pela 
Avenida Juscelino Kubitschek, 

quando o semáforo abriu nor-
malmente para ambos. Os dois 
veículos avançaram, foi quando 
ocorreu a colisão. A mulher que 
estava na moto foi arremessada 
ao solo e ficou ferida.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e, após os primeiros 
atendimentos, encaminhou a 

vítima com ferimentos em 
uma das pernas ao Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc). A ocorrência 
de acidente de trânsito foi 
atendida pela Polícia Militar.

Susto
Já na manhã de ontem, 

uma ciclista ficou ferida num 
acidente registrado na Rua 
João Peron, no bairro Jardim 
Morada do Sol. 

De acordo com testemu-
nhas, a mulher estava a ca-
minho do trabalho e subia a 
via empurrando sua bicicleta, 
quando um veículo desceu a 
Rua Jacob Lyra e ao, adentrar 
a Rua João Peron, bateu na 
vítima derrubando-a ao solo. 

A Guarda Civil foi co-
municada e acionou o Corpo 
de Bombeiros que, após os 
primeiros procedimentos, en-
caminhou a vítima ao Haoc.

DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Campeões do Regional da Aifa serão 
definidos amanhã, com jogos na Sol-Sol

FUTSAL 
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Copa Brasil de Paraciclismo de Estrada e 
Contra Relógio acontece no velódromo

MIRO CARVALHO/CPB/MPIX

ARQUIVO - UNIÃO TRIBUNA

Evento acontece nos dias 3 e 4 de junho e será a primeira competição do espaço 

Setenta e um atletas se inscreveram para as competições em quatro modalidades

Após vencer a Sol-Sol nas semifinais, União Tribuna busca o título da Primeira Divisão contra o Grillos

O Velódromo Muni-
cipal de Indaiatuba 
receberá nos dias 3 

e 4 de junho, a 1ª Etapa da 
Copa Brasil de Paraciclismo 
de Estrada e Contra Relógio, 
realizada pela Confederação 
Brasileira de Ciclismo (CBC), 
Comitê Paralímpico Brasilei-
ro (CPB) e Federação 

Paulista de Ciclismo 
(FPC). A edição é um dos 
principais eventos do calen-
dário nacional, contará pontos 
para o ranking nacional e será 
a primeira competição do ve-
lódromo após mais de um ano.

Setenta e um atletas de seis 
estados (São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Paraná, 
Santa Catarina e Mato Grosso 
do Sul), se inscreveram em 13 
categorias nas quatro modali-
dades. O estágio contará com 
as provas de Ciclismo (C1, 
C2, C3, C4 e C5), Handbike 
(H1, H2, H3, H4 e H5), Tan-
dem B e Tricycle (T1 e T2). 

No sábado, a partir das 
8 horas ocorre as provas do 
Contra-Relógio, com percur-
so de 3,5Km, com largada e 
chegada no Velódromo. Já no 
domingo, também às 8 horas, 
com percurso de 3,5 Km, 
acontece as provas de Resis-
tência, com largada e chegada 

em frente ao Condomínio 
Residencial Dona Lucilla, no 
Jardim Esplanada.

Somente poderão partici-
par do evento oficial, ciclis-
tas e paraciclistas filiados a 
CBC. Para se filiar, o atleta 
deve entrar em contato com 
a Federação de Ciclismo do 
seu Estado, ou solicitar junto 
ao seu Clube a regularização 
de sua Filiação. Os atletas que 
participarão pela primeira vez 

e não possuem classificação 
funcional, deverão se increver 
no site da CBC e enviar e-mail 
para renan@cbc.esp.br, para 
que possam ser agendados 
na classificação funcional. 
Conheça mais sobre o esporte.

 
Modalidades
No Ciclismo (C1 a C5), 

os atletas competem em bi-
cicletas convencionais. As 
classes são direcionadas aos 

competidores com deficiência 
físico-motora e amputados.

O Handbike (H1 a H5), é 
praticado por atletas que não 
tem os movimentos nos mem-
bros inferiores (paraplégicos 
e tetraplégicos), e impulsio-
nam as bicicletas adaptadas 
(handbike) com os braços. A 
modalidade é disputada com 
equipamento que tem o mes-
mo princípio de uma bicicleta 
comum, considerando algu-

mas peculiaridades: três rodas 
para manter o aparelho estável 
no chão quando não está em 
movimento, freio de mão na 
roda dianteira e para-choque 
para proteger de uma batida 
entre duas handbikes em uma 
corrida, evitando acidentes.

O Tandem Bike é desti-
nada aos deficientes visuais. 
As bicicletas (Tandem Bike) 
são de dois lugares e o ciclista 
da frente, ou piloto, enxerga 

normalmente. Originalmente 
eram construídos soldando 
os quadros de duas bicicletas. 
Atualmente são construídos 
tandens para as competições 
de estrada e montanha.

E finalmente o Tricycle 
(T1 e T2) é direcionado a 
ciclistas com paralisia cere-
bral cuja deficiência impede 
de andar em uma bicicleta 
convencional competem em 
triciclos.

A 17ª edição do Campe-
onato Liga Regional Aifa 
de Futsal, das Séries Ouro e 
Prata, irão conhecer seus cam-
peões amanhã, dia 27, com as 
partidas finais sendo disputa-
das no ginásio da Sol-Sol. 

O primeiro jogo está 
agendado para às 15 horas e 
vale o “caneco” da Segunda 
Divisão do certame.

Em quadra, em busca 
do título, duelam Atlético 
Oliveira x Bayern 07. 

Para chegar a grande 
final, no último sábado, 
dia 20, o Atlético Oliveira 
venceu a equipe do Projeto 
Restitui por 6 x 1. 

No outro duelo das semi-
finais, o Bayern 07 garantiu 
acesso a grande final após 
vitória por 4 x 3 sobre o 
Kautela. 

Decisão 
Logo após a decisão da 

Segundona, é a vez do duelo 

final da Primeira Divisão do 
Regional de Futsal. 

O duelo está marcado 
para às 16 horas, com o due-
lo entre Grillos/Tamandaré 
Tintas x União Tribuna A. 

Para chegar a mais uma 
decisão, no sábado o União 
Tribuna venceu a Sol-Sol 
pelo placar de 2 x 0.

No outro jogo válido 
pelas semifinais, o Grillos 
bateu a Nova Aliança/XII 
de Junho por 8 x 3. 
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Copa Integração tem 
pontapé inicial com 62 
gols marcados 
Segunda rodada acontece neste domingo e contará com outras 20 partidas 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

MARCIO AGUIAR – RIC/PMI

Encontro do Projeto Esporte Cidadão reúne 610 crianças
FESTIVAL 

No pontapé inicial do campeonato, Ponte Preta venceu o clássico contra o Mastiga Samba

Dezoito jogos dispu-
tados e 62 gols ano-
tados, média de 3,5 

por partida, esse foi o raio-x 
da primeira rodada da Copa 
Reduzindo Integração, com-
petição que reúne, após mais 
de dez anos de separação, 
times da Liga Regional Des-
portiva Indaiatubana (Lidi) e 
da Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa). 

Na primeira rodada, dis-
putadas em diversos campos 
de Indaiatuba, destaque para 
a goleada de 8 x 0 do XV de 
Novembro sobre o Ferrovi-
ário. Outras duas goleadas 
foram registradas: LBC 6 x 0 
Morada do Sol e Atlético 5 x 
0 Cardeal. 

Por 4 x 0, o Elias Fausto 
venceu o Manchester e o 
Operário passou pelo Indaiá. 
Pelo placar de 4 x 1, o Estre-
la Dourada venceu o Santa 
Cruz, o Paulistinha passou 
pelo Noroeste e o Indepen-
dente bateu pelo Camisa 10. 
Já por 4 x 2 o Corolla bateu 
o Huaxipato.  

Ainda na rodada, o SPQV 
fez 2 x 0 no Arsenal, enquanto 

que a Ponte Preta venceu o 
clássico local contra o Mas-
tiga Samba por 3 x 1. Por 
diferença de apenas um gol, o 
Benfica fez 1 x 0 no Comer-
cial, o Pimenta bateu o Floren-
ce por 3 x 2, o Nacional fez 2 
x 1 no Seati, o Jardim Brasil 
bateu o Vale Verde por 1 x 0, 
mesmo placar das vitórias do 
Bahia sobre o Bandeirantes e 
do Atlético Oliveira contra o 
Otro Iskema. 

Outros dois confrontos, 
programados para a primeira 
rodada, acabou não ocorren-
do. O duelo entre Minas e 
Família SPQV está em julga-
mento, pois a segunda equipe 
não compareceu ao jogo. Já 
Estrela x 3 Estrela foi adiado, 
por decisão do árbitro, que 
relatou que o campo não tinha 
condições de jogo por conta 
da chuva. 

Antes da abertura, na noite 
do último dia 18, Aifa, Lidi 
e Secretaria Municipal de 
Esportes realizaram o lança-
mento oficial da competição. 
O evento aconteceu no salão 
social do Clube 9 de Julho e 
reuniu 70 equipes e mais de 
quatro pessoas. 

Durante o evento, o secre-
tário municipal de esportes, 

Marcos Antônio de Moraes, 
o Marquinhos, salientou a 
importância do campeonato 
para a economia local. “Mui-
tos envolvidos movimentaram 
o comércio local, ligados à 
Copa Reduzino Integração e 
isso é um ganho para a cida-
de”, disse na ocasião.  

Copa Integração Reduzindo Climatizador Aifa – Lidi

2ª Rodada – Domingo, dia 28

Horário      Partida    Local 
9h  Otro Iskema x Família SPQV   Osan
11h Benfica x Minas  Pimenta
11h Elias Fausto x Bahia  Elias Fausto
11h Bandeirantes x Seati  Bandeirantes
11h Vale Verde x Arsenal   Vale Verde 
11h Manchester x Nacional  São Conrado
11h Paulistinha x Indaiá  Osan  
11h Ponte Preta x Estrela  Ponte Preta
11h União Cardeal x Independente Cardeal
11h Camisa 10 x Rêmulo Zoppi  Califórnia 
11h  XV de Novembro x Estrela Dourada  XV de Novembro
13h30 Morada do Sol x Pimenta Vale Verde 
13h30 Florence x Corolla  Cardeal
13h30 Atlético Paulista x SPQV Pimenta 
13h30 Operário x Noroeste  Ponte Preta
13h30 Cardeal x Jardim Brasil   Cardeal
13h30 LBC x Huaxipato  XV de Novembro
13h30 Santa Cruz x Ferroviário Osan
13h30 3 Estrela x Mastiga Samba Califórnia
13h30 Comercial x Atlético Oliveira São Conrado 

Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana (Lidi)

Rodada 
Para o próximo domingo, dia 

28, outras 20 partidas movimentam 
a segunda rodada do campeonato. 
Destaque para o duelo das 11 
horas, em Cardeal, entre União x 
Independente.  Santa Cruz e Ferro-
viário, às 13h30 na Osan, também 
promete grandes emoções.   

O 3º dia do Encontro Es-
porte Cidadão que aconteceu 
no último dia 20, reuniu cerca 
de 610 alunos que participaram 
dos desafios de cada modali-
dade nos núcleos do projeto e 
parceiros do programa. 

O evento está em sua 4ª 
edição e é realizado pela Se-
cretaria Municipal de Esportes 
em parceria com a Organização 
Nacional das Entidades do Des-
porto (Oned). 

Amanhã, dia 27, acontece o 
último dia do 4º Encontro Espor-
te Cidadão, com as modalidades 
Jiu Jitsu, Futsal, Recreação 
Esportiva, Tênis, Ginástica Rít-
mica e Geral.

De acordo com a coordena-
dora do Projeto, Sílvia Cristia-
ne Querichelli de Agostini, o 
objetivo é estimular o jogo e a 
disputa, trabalhando conceitos 
de competição.

Na ocasião foram realizadas 
atividades das modalidades: 
Handebol, Natação, Ginástica 
Artística e Tênis. No Centro 
de Ginástica Quadra 23, par-
ticiparam das atividades 275 

crianças que apresentaram uma 
série de paralelas, salto, trave e 
solo (com música). O masculi-
no apresentou série no cavalo 
com alça, barra fixa, solo, mesa 
de salto e barra fixa. Após as 
apresentações de cada rodízio, 
os melhores atletas ganharam 
medalha no individual geral 
(ouro, prata e bronze).

O Encontro da Natação foi 
realizado no Colégio Polo e con-
tou com 245 alunos divididos 
em 34 provas de 25 metros estilo 
crawl (masculino e feminino). 
Foram premiados os três primei-
ros colocados de cada categoria.

Já no Centro Esportivo do 
Trabalhador, 62 alunos parti-
ciparam do Encontro de Han-
debol. Foram formadas oito 
equipes (4 feminino e 4 mascu-
lino) que jogaram entre si, em 
confronto único, com dois tem-
pos de oito minutos. Receberam 
medalhas as equipes campeãs e 
vice do masculino e feminino.

O Encontro de Tênis acon-
teceu nas quadras de tênis do 
Clube 9 de Julho e 27 crianças 
participaram de um circuito com 

três atividades que somavam 
pontuação. Os três melhores 
colocados receberam medalhas. 
As atividades foram divididas em 
quatro categorias. De 6 a 8 anos, 
o circuito contou com: Jogo Cone 
Troll (onde o professor lançava 
a bola e os alunos rebatiam ten-
tando derrubar os cones do outro 
lado da quadra); Jogos Elevador 
em mini quadras com troca de 
oponentes a cada 3 minutos 
durante 30 minutos e Jogos em 
Mini Quadras com contagem tie 
break em jogos eliminatórios.

Para as turmas de 9 e 10 anos 
e 11 a 12 anos, o circuito esco-
lhido incluiu: Jogo Elevador 
em mini quadras com troca de 
oponentes a cada 3 minutos du-
rante 30 minutos de jogo; Jogos 
Rei e Rainha da quadra (onde 
os jogadores deveriam disputar 
três pontos e ganhar de todos em 
sequência para ser considerado o 
rei ou a rainha da quadra); Jogos 
em mini quadras com contagem 
tie break em jogos eliminatórios.

Os alunos entre 13 e 15 
anos, disputaram: Jogo volta 
ao mundo; Saque mais rápido 

(onde os alunos executaram uma 
sequência de 5 saques e através 
de um aparelho eletrônico foi 
definido o ganhador e, Jogos 
eliminatórios com contagem de 
super tie break (até 10 pontos) 
em quadras laranjas e verdes.
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Primavera busca primeira 
vitória no Gigante da Vila
Time disputou duas partidas em casa e acabou derrotado em ambas as ocasiões

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

TABELA

Veterano ‘Raul Fernandes’ chega a sua quarta rodada 
com partidas no Centro Esportivo do Trabalhador

FUTEBOL 

Campeonato Laércio Milani

Rodada domingo, dia 28

Horário Partida    Campo 
9h Atlético Indaiá x Tupã  Parque Indaiá 
9h Bem Bolado x Santa Clara  CET1 
9h Itália Olímpica C x A Grande Família Bandeirantes 
11h União Paulista x Flamenguinho CET 1 
11h Juventude x Internacional  Cardeal 
11h Atlético Mirim x Real Sporting Parque Indaiá 
13h30 Union Bolívia x Unidos da Praça CET 1 
13h30 Gálatas x Unidos de Indaiatuba Bandeirantes 
15h30 Veredas x APP   Bandeirantes  
15h30 Desportivo Oliveira x Camatari Ponte Preta  
15h30 Mastiga Samba B x Benfica B Califórnia  
15h30 Ipiranga x Schalke 94  CET 1 

Resultados da última rodada
Veredas 0 x 2 Gálatas 
Schalke 94 4 x 2 Camatari  
Mastiga B 0 x 0 Ipiranga  
Real Sporting 5 x 1 Union Bolívia  
Tupã 1 x 3 Santa Clara 
Juventude 1 x 1 Atlético Indaiá  
Unidos de Indaiatuba 3 x 2 Grande Família  
Benfica B 3 x 6 Desportivo Oliveira 
Internacional 2 x 2 Bem Bolado  
Atlético Mirim 0 x 5 União Paulista 
Flamenguinho 3 x 3 União da Praça

Campeonato de Futebol de Minicampo Maior Seguros – Clube 9
 
Rodada domingo, dia 28 
 
Adulto  
Horário Partida     Campo 
10h  Faculdade Max Planck x Ford Tempo  3 
11h  Limpa Mais x Sorvetes Saint Luiger  3 
 
Veterano 
Horário Partida     Campo 
11h  Atento Segurança e Serviços x Centermaq 1 
10h  Smart Ar Condicionado x Embalimp  2 
11h  Vizzent Calçados x SS Silveira  2
 
Máster 
Horário Partida     Campo 
7h50  Balilla x Tecnosemillas   2 
9h  Alves Hair/RZ Com x Colégio Meta  2 
9h  A. E. Dirce/Race Pneus x Casa das Embalagens 3

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

Rodada quarta-feira, dia 31 
 
Veterano 
Horário Partida     Campo 
19h15  Visual Formaturas x Luxafit Transportes 3 
20h15  Karcher Center Altex x JR Celulares/Pinguim 3
 
Resultados da última rodada 
Categoria Veterano 
Atento Segurança e Serviços 3X6 Smart Ar Condicionado 
 
Categoria Máster 
Auto Escola Dirce/Race Pneus 0 x 3 Alves Hair/RZ Com
Grupo Marquinhos 3 x 3 Juninhos Camisetas 
Big Strong/Freegelo 3 x 1 Tecnosemillas 

Copa Lojas Matheus – Categoria Veterano (Indaiatuba Clube)
 
Rodada domingo, dia 28 

Horário  Partida  
8h  Brasiltex x Flexchange
9h10  Vizzent Calçados x Indy Kids  
 
Copa Colégio Pólo – Categoria Adulto (Indaiatuba Clube)

Rodada domingo, dia 28 
 
Horário  Partida  
10h15  DF Engenharia x Seven Fitness

Jogar em casa, sem precisar 
viajar, e com o apoio de seu 
torcedor, é o que todo time 

de futebol deseja. Mas todos be-
nefícios não vêm surtindo efeito 
na campanha do Esporte Clube 
Primavera durante esta primeira 
fase da Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista. 

Até o momento foram duas 
derrotas em duas partidas dispu-
tadas no Gigante da Vila. Vindo 
de mais uma vitória na compe-
tição, o time terá amanhã, dia 
27, a oportunidade de se redimir 
diante de seu torcedor.

Pela abertura do returno, o 
Fantasma enfrenta o Osasco, a 
partir das 15 horas, com ingresso 
a R$ 10 e R$ 5 meia-entrada. 
Os dois times já se enfrentaram 
na estreia do campeonato o 
Tricolor de Indaiatuba bateu o 
adversário pelo placar de 2 x 0, 

na casa do adversário.
De olho na liderança, o Pri-

mavera quer conquistar a pri-
meira vitória em casa. Jogando 
no Gigante, o time perdeu por 2 
x 0 para o Elosport e por 1 x 0 
para o EC São Bernardo.

Mas fora de casa a história é 
completamente diferente. Além 
da vitória contra o Osasco, o 
time comandado por Luis dos 
Reis empatou em 0 x 0 com o 
Guarulhos, venceu o Diadema 
e o Barcelona por 3 x 0 (WO), e 
no último sábado, dia 20, venceu 
o Itararé por 2 x 1. Lacerda e 
Vinicius marcaram para o Pri-
mavera, enquanto que Lima fez 
o de honra para o Itararé. Todos 
os gols saíram na segunda etapa. 

Campanha
Com quatro vitórias, um em-

pate e duas derrotas, o Fantasma 
da Ituana está na segunda posi-
ção da Chave 3. O time acumula 
13 pontos, cinco a menos que o 

líder São Bernardo. 
A equipe balançou as redes 

adversárias em dez oportunida-

des e, ao lado do Elosport, tem a 
defesa menos vazada do grupo, 
com apenas quatro gols sofridos. 

Fantasma faz boa campanha na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, mas ainda não venceu diante de seu torcedor 

As equipes de base do Fantasma, categorias Sub-11 e 13, 
também jogam no Gigante da Vila neste final de semana, 
pela segunda rodada do Campeonato Paulista. As partidas das 
duas equipes estão marcadas para domingo, dia 28, contra a 
equipe de Jaguariúna. 

O primeiro time joga às 9 horas, enquanto que o Sub-13 
às 10h30. Na estreia do campeonato, fora de casa, a segunda 
equipe do Fantasma venceu a Macaca pelo placar de 3 x 1, 
enquanto que o Sub-11 perdeu por 1 x 0. Os dois confrontos 
foram disputados em Campinas no último domingo, dia 21.  

Disputa
Já fora de casa, as categorias Sub-15 e 17, entram em 

campo também amanhã, dia 27. O jogo será contra o São 
Bento, em Sorocaba, respectivamente às 9 horas e às 11 horas. 

Na última rodada, fora de casa no último sábado, o 
Sub-15 acabou derrota pelo placar por 2 x 1, enquanto que 
a segunda equipe vem de um empate por 3 x 3, sendo as 
partidas contra o Oeste. 

Sub-11 e 13 também jogam em 
casa pelo Paulista

ANGELO GOUVÊA 

Quatro partidas marcam 
a 4ª rodada do Campeonato 
de Veterano Raul Fernandes, 
promovido pela Liga Regional 
Desportiva Indaiatuba (Lidi). 

Os jogos ocorrem amanhã, 
dia 27, nos campos 1 e 2 do 
Centro Esportivo do Trabalha-
dor (CET).

O primeiro duelo será às 

13h45, quando jogam no cam-
po 1 Noroeste x Cantareira. No 
mesmo gramado, às 15h45, 
o embate será entre Samuka 
Lanches x Amigos/Facc. 

Outras duas partidas acon-
tecem no campo 2. Às 13h45, 
o confronto será entre São 
Francisco x Marquinhos Des-
pachante. 

Já às 15h45, a equipe do 
Manchester enfrenta o Bem 
Bolado.

Confrontos
No último sábado, dia 20, 

quatro partidas foram disputa-
das, com o seguintes resulta-
dos: São Francisco 0 x 0 Noro-
este, Marquinhos Despachante 
9 x 0 Manchester, Cantareira 1 
x 0 Samuka Lanches e Prefei-
tura 3 x 2 Amigos/Facc. 
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Edição deste ano da 
Fenui é cancelada 
Crise econômica, baixa demanda e falta de patrocínio motivaram o adiamento 

Indaiá comemora jubileu de diamante com baile em julho
60 ANOS

DENISE KATAHIRA

IMPRENSA – IC 

PIRATAS DO CARIBE - A VINGANÇA DE SALAZAR - Lançamento  -  Ação 
/ Aventura  -  Classificação 12 anos  -  129 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Quarta (31):   14h25
Polo Shopping: Quinta (25),  Sexta (26),  Segunda (29),  Terça (30)  e  Quarta (31):   
19h00. Sábado (27)  e  Domingo (28):   13h30  /  19h00
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Quarta (31):   15h40  /  21h30
Polo Shopping: Quinta (25)  e  Sábado (27)   14h30  /  17h20
Sexta (26),  Domingo (28),  Segunda (29),  Terça (30)  e  Quarta (31):   14h30  /  
17h20  /  20h15
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Quarta (31):   18h40
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   16h10  /  21h50
3D - LEGENDADO  -  Atenção especial aos dias de exibição desta versão
Polo Shopping: Quinta (25)  e  Sábado (27)   20h15
.......................................................................................................................................
JOAQUIM  - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a exibição*  -  Drama 
-  Classificação 14 anos -  97 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Terça (30):   19h30 *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
.........................................................................................................................................
REI ARTHUR: A LENDA DA ESPADA - 2ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classi-
ficação 14 anos  -  126 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   18h35
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda (29):   20h30
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Terça (30):   21h25
Quarta (31):   21h00
CONVENCIONAL - LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Domingo (28),  Terça (30)  e  Quarta (31):   20h30
*Excepcionalmente na segunda, dia 29, não será exibida a versão legendada no Jaraguá
Polo Shopping: Sexta (26)  a  Quarta (31):   15h40
*Excepcionalmente na quinta, dia 25, não será exibida a versão legendada no Polo
.........................................................................................................................................
CORRA ! - 2ª semana  -  Suspense  -  Classificação 14 anos  -  104 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda (29):   16h25  /  21h15
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Domingo (28)   e  na  Quarta (31):   16h25  /  21h15
Terça (30): somente  16h25 *Excepcionalmente na segunda, dia 29, não será exibida 
a versão legendada no Jaraguá
..........................................................................................................................................
O RASTRO -  2ª semana  -  Suspense  -  Classificação 14 anos -  90 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   16h20  /  18h25
.............................................................................................................................................
ANTES QUE EU VÁ - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  100 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Domingo (28),  Segunda (29)  e  Quarta (31):   18h55 
*Excepcionalmente na terça, dia 30, não haverá exibição deste filme
.........................................................................................................................................
GOSTOSAS, LINDAS E SEXIES - 2ª semana  -  Comédia -  Classificação 14 anos 
-  110 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Quarta (31):   16h00  /  18h25
.........................................................................................................................................
ALIEN: COVENANT - 3ª semana  -  Ficção / Suspense / Terror  -  Classificação 14 
anos  -  122 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá : Quinta (25)  a  Quarta (31):   20h50
............................................................................................................................................
GUARDIÕES DA GALÁXIA - VOL. 2 - 5ª semana  -  Ação / Aventura / Ficção  
-  Classificação 12 anos  -  137 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Quarta (31):   17h30
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   20h40
.........................................................................................................................................
VELOZES E FURIOSOS 8 - 7ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 
anos  -  136 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Terça (30):   21h00 *Excepcionalmente na quarta, dia 
31, não haverá exibição deste filme
.........................................................................................................................................
A CABANA - 8ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  132 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Domingo (28),  Terça (30)  e  Quarta (31):  15h00  /  
18h00. Segunda (29):   somente  18h00
.........................................................................................................................................
ROCK DOG - NO FARO DO SUCESSO - 4ª semana  -  Animação -  Classificação 
livre -  90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (27)  e  Domingo (28):   14h00 . PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA”:  NESTE FILME INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 POR ESPEC-
TADOR
..........................................................................................................................................
OS SMURFS E A VILA PERDIDA - 8ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  
-  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente Sábado (27)  e  Domingo (28):   13h20. PROMOÇÃO “SES-
SÃO FAMÍLIA”:  NESTE FILME INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 POR ESPECTADOR
.........................................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO - 9ª semana  -  Animação -  Classificação livre  -  98 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (27)  e  Domingo (28):   13h30. PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA”:  NESTE FILME INGRESSO ÚNICO R$ 5,00 POR ESPEC-
TADOR
............................................................................................................................................
MULHER MARAVILHA - Pré-estreia mundial*  -  Aventura  /  Ficção  -  Classifi-
cação 12 anos  -  141 minutos
3D - LEGENDADO
Polo Shopping : Quarta (31):   21h2 *Para a pré-estreia mundial na quarta, dia 31, os 
ingressos terão os valores praticados às sextas, sábados e domingos

Organizadores dizem buscar junto à Prefeitura outros atrativas para que a festa retorne em 2018 

Baile acontece a partir das 22 horas e terá como atração principal a Banda Santa Maria

A tradicional Festa das 
Nações Unidas de In-
daiatuba (Fenui) não 

acontecerá neste ano. Segundo 
a Associação das Entidades 
Étnicas de Indaiatuba (AEEI), a 
suspensão foi motivada por inú-
meros motivos, entre eles a crise 
econômica, a falta de patrocínio 
e o público pequeno nas últimas 
edições da festa.

De acordo com o presidente 
da AEEI, José Carlos Banwart, 
após análise do número de fre-
quentados da festa do ano pas-
sado, bem como o histórico das 
últimas edições realizadas, foi 

constatado um decréscimo no 
número de visitantes. “Devido 
a baixa procura em prestigiar a 
Fenui, nós decidimos que seria 
a hora de cancelar e reestruturar 
a festa para que no ano que 
vem ela tenha novidades e com 
outros atrativos”, explica. 

Ainda de acordo com o 
presidente da entidade, os mo-
tivos pela suspensão da Fenui 
2017 são: a crise econômica; 
a dificuldade em se conseguir 
patrocínio para a organização e 
montagem da festa; dificulda-
de em relação ao Pavilhão da 
Viber (espaço, acústica e esta-
cionamento); e a necessidade 
de melhorar o atendimento ao 
público, viabilizando a compra 

dos ingressos, acesso as barracas 
e acomodação.

E para que a 20ª edição acon-
teça no ano que vem, Banwart 
conta que já estão programadas 
algumas reuniões com a Secre-
taria Municipal de Relações 
Institucionais e Comunicação 
para repensar e buscar formas 
de tornar a festa mais atraente. 
“Vamos discutir como será a 
realização do evento do próximo 
ano, pois queremos enriquecer 
a nossa festa com culinária, 
cultura e folclore de cada etnia 
que faz parte da associação”, 
explica. 

Banwart informou ainda 
que assim como a festa, o Con-
curso Cultural que acontece em 

parceria com a Secretaria de 
Educação, nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino, também 
foi suspenso, com previsão de 
retornar apenas no próximo ano.

AEEI
A Associação das Entidades 

Étnicas de Indaiatuba (AEEI) 
é uma Organização não go-
vernamental (ONG) sem fins 
lucrativos baseada somente no 
trabalho voluntário e é formada 
por sete etnias: Japonesa, Suíça, 
Italiana, Alemã, Afro, Nordesti-
na e Gaúcha.

A Ong é responsável pela or-
ganização da Fenui desde 2001 
com total apoio da Prefeitura de 
Indaiatuba. 

O Indaiatuba Clube ce-
lebra em julho 60 anos de 
fundação. Para comemorar 
as seis décadas de existência, 
a Diretoria Executiva realiza 
no dia 8 do mesmo mês o tra-
dicional Baile de Aniversário.

A festa acontece a partir 
das 22 horas, no Salão Social, 
e terá como grande atração o 
show da Banda Santa Maria. 
O buffet será servido pela 
equipe Nina Moreira, com 

decoração de Wladimir Sene-
me e organização de Cecília 
Myagawa.

Os convites individuais 
ou mesas para associados e 
convidados já estão à venda 
na Secretaria Social do IC. 
Reservas e informações sobre 
os valores e formas de paga-
mento podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 3834-2399.

Para esta noite é sugerido 
o uso de traje social completo 

e a entrada de menores de 14 
anos não será permitida.

Segundo o presidente do 
Indaiatuba Clube, Cláudio 
Albrecht, os sessenta anos 
do IC são motivo de orgulho 
para todos os associados e 
para a cidade de Indaiatuba, já 
que o Clube faz parte da vida 
social, cultural e esportiva 
do município. “O Indaiatuba 
Clube é uma marca da nossa 
cidade, e atingir sessenta anos 

de atividades ininterruptas 
é um feito que merece ser 
muito comemorado. Durante 
todos esses anos, milhares de 
indaiatubanos e pessoas de 
várias cidades da região e o 
do Estado estiveram no nosso 
Clube para participar de uma 
festa, uma atividade esportiva, 
ou uma apresentação cultural, 
e todos, de alguma maneira fa-
zem parte destas seis décadas. 
É por isso que eu convido a 
todos que puderem a partici-
par da nossa festa”.

Responsável pela organi-
zação do Baile de Aniversá-
rio, o Diretor Social do IC, 
Paulo Finatti, acredita que o 
público que prestigiar a festa 
terá uma noite muito agradá-
vel. “Nós buscamos montar 
um evento que pudesse repre-
sentar a marca que o Indaia-
tuba Clube sempre teve, que 
é de fazer as melhores festas 
da cidade e região. Por isso, 
fomos atrás dos melhores e 
teremos um excelente aniver-
sário”, salienta.
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Ciaei é palco da seletiva regional do Passo de Arte SPII

Curta o Rio de Janeiro no feriado de Independência
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Horóscopo de 26/05 a 01/06 Por Alex Costa Guimarães

O ariano foca agora nos seus esforços que possam 
garantir a ampliação de seus bens. O momento 
é bom para desenvolver projetos que permitam 
ganhar dinheiro, ou para aperfeiçoar métodos que 
tragam benefícios materiais. Sua maneira de se 
alimentar também passa por uma boa alteração. 
Sua energia corporal está muito forte.

O taurino precisa ter paciência, pois sua saúde pode 
ficar em baixa por estas semanas, além disso pode 
se sentir muito sozinho ou isolado no contexto 
em que vive. Agitado, o nativo tentará lidar com 
assuntos imprevistos e pode enfrentar dificuldades 
para se expressar. Evite entrar em discussões.

Os geminianos podem se sentir um pouco pressio-
nados para gerar resultados neste período, mas ao 
mesmo tempo eles tendem a ficar mais isolados, 
ou a se sentirem incompreendidos ou sozinhos. 
No ardor de sua irritabilidade podem romper com 
algumas amizades ou ainda terminar com projetos 
pessoais.  Respire com calma e profundamente.

Fortes renovações em sua vida profissional, alte-
rações em sua vida familiar, pode formalizar um 
relacionamento que pode trazer um certo status em 
sua vida por estes dias. Ganhos e gastos podem estar 
relacionados com esse relacionamento.

O leonino precisa tomar cuidado com sua energia 
corporal, pois pode ter uma baixa por estes dias. O 
momento pede para lidar com recordações, amores 
antigos, e para lidar com sua filosofia de vida que 
pode sofrer grandes mudanças e com isso melhorar 
sua visão de vida. Se o nativo estiver gravemente 
adoentado, pode vir a falecer.

O virginiano precisa viajar para longe, ou mudar sua maneira de ver 
as coisas, precisa se posicionar longe dos conceitos 
que possui e trazer novas formas mentais para seu dia 
a dia. Nos relacionamentos pode se sentir confuso 
com as atitudes do seu parceiro. Gastos devido a 
sociedade ou ao seu cônjuge.

O parceiro do libriano passa por profundas mudan-
ças e o nativo pode ao mesmo tempo ficar sob seus 
cuidados ou sob o que venha a ocorrer com seu 
cônjuge. Uma certa impaciência pode vir a tomar 
conta do nativo, é  preciso saber se expressar. Sua 
falta de organização pode interferir no trabalho, e 
no seu relacionamento pessoal.

O foco do nativo é seu trabalho, muitas mudanças 
estão ocorrendo, se estiver desempregado pode con-
seguir um emprego, se estiver empregado pode mudar 
de ambiente ou de setor. O momento é bom para o 
crescimento pessoal do escorpiano. Uma pessoa, em 
seu novo ambiente de trabalho, pode sentir-se atraída 
secretamente pelo nativo.

O sagitariano que é honesto e verdadeiro está tendo a opor-
tunidade de liderar sua vida de forma majestosa ou pelo 
menos, servirá de exemplo para muitas pessoas, de como 
lidar com as injustiças e os desmandos desse mundo. O 
setor mais difícil neste momento é seu ambiente de trabalho. 
Ali exige organização e metodologia em tudo o que fizer.

Muitas mudanças fortes na vida do nativo. Alguns 
mudam a aparência do corpo de forma radical. Outros 
sofrem mudanças em seus bens, e em sua atitude para 
com os fatos. O que se passa é que o nativo pode estar 
se libertando de algumas coisas que o prendem. Alguns 
medos são eliminados ou diminuídos em sua vida.

O aquariano continua com sua mente agitada, e seu 
sócio ou cônjuge continua passando por dificulda-
des, sejam emocionais ou não. Muitas mudanças 
estarão ocorrendo em sua vida pessoal, familiar e no 
trabalho. Algumas amizades estão indo para longe. 

O pisciano que vem fazendo coisas ilícitas pode ter 
um retorno de suas ações por estas semanas. Aque-
le nativo que tem sua espiritualidade em dia pode 
receber também um presente muito especial. É um 
momento que pede para evitar gastos, pois poderá a 
qualquer instante enfrentar algumas despesas. 

A cidade do Rio de Janeiro, é a 
segunda maior metrópole do Brasil e 
está localizada no Sudeste do país. A 
cidade maravilhosa é o destino turístico 
número um do Brasil. Sendo internacio-
nalmente conhecida por diversos ícones 
culturais e paisagísticos, como o Pão de 
Açúcar, a estátua do cristo Redentos 
(uma das sete maravilhas do mundo 
moderno) e as praias e bairros de Co-
pacabana, Ipanema e Barra da Tijuca. 
Mais que um cartão postal, o Rio de 
Janeiro é praticamente um estado de 
espírito. A cidade possui cerca de 
30 km de orla contornada por cal-
çadões que instigam a fazer longas 
caminhadas apenas observando toda 
a beleza natural que cerca a cidade. 
Não são apenas as praias que fazem 
a fama do Rio de Janeiro, a divertida 
noite carioca e boemia de alguns bairros 
como a Lapa, é mais um dos pontos 
chaves da cidade ser sempre tão movi-
mentada. Guia viajar melhor

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Evento ‘A Festa’ 
ocorre dia 9 de junho 
para ajudar entidades 
Ingressos já podem ser adquiridos no Café De La Musique e em outros pontos pela cidade 

Festa foi divulgada durante coletiva de imprensa na tarde de terça-feira, no próprio Café De La Musique 

Ajudar as entidades 
assistenciais de Indaia-
tuba é o objetivo da 1ª 

edição do evento “A Festa”, 
organizada pelo grupo Circulo 
Solidário de Indaiatuba. O 
evento acontece dia 9 de junho 
(sexta-feira), a partir das 21 ho-
ras, no Café De La Musique que 
também é parceiro do evento. 

Os ingressos já estão à 
venda, no valor de R$ 200, e 
dá direito open bar e mesa de 
frios. Os convites podem ser 
adquiridos no próprio Café 
De La Musica e em mais três 
pontos de venda: Eva Maria 
Store, Arezzo Indaiatuba e na 
loja Lis Rose. 

Quinhentos ingressos esta-
rão disponíveis para o evento 
que contará com apresentação 
de DJ’s residentes, os quais 
tocarão as melhores músicas 
dos anos 60 até os atuais, além 
de um mix de eletrônica. “Es-
tamos felizes em poder ajudar 
neste projeto. Espero que 
seja o primeiro de muitos em 
Indaiatuba”, salienta o sócio-

-proprietário do Café De La 
Music, Diego Lopes, durante 
coletiva de imprensa realizada 
na tarde de terça-feira, dia 23.  

A festa está prevista para 
acontecer até às 3 horas da 
manhã. Toda arrecadação 
será destinada as entidades 
do Município, as quais es-
tão devidamente cadastradas 
na Federação das Entidades 

Assistenciais de Indaiatuba 
(Feai).

Segundo o membro do Cir-
culo Solidário de Indaiatuba, 
Laerte Losacco Toporcov Ju-
nior, a ideia do evento é sem-
pre ajudar as instituições de 
caridade do Município, prin-
cipalmente neste período de 
crise. “Contamos com a ajuda 
de 40 patrocinadores para este 

evento”, diz. “Queremos fazer 
outras festas, sempre com este 
formato de evento maiores, 
para atendermos todas as en-
tidades. No segundo semestre, 
já estamos planejando um 
Almoço Mineiro.”

Para realização dos even-
tos, com intuito de ajudar as 
instituições, foi criado justa-
mente Circulo Solidário de 
Indaiatuba. 

A sala Acrísio de Camargo, 
no Centro Integrado de Apoio à 
Educação de Indaiatuba (Ciaei) 
será palco da seletiva regional 
Passo de Arte SPII. O evento, 
que reúne bailarinos de todo 
o Estado, ocorre de 1 a 4 de 
junho, com ingressos a R$ 40 
(inteira) e R$ 20 (meia).

Os ingressos estarão a venda 
na bilheteria do teatro, a partir 
das 13 horas do dia 1º de junho. 

A meia-entrada é destinada 
a estudantes com carteirinha, 
crianças de 6 a 11 anos e pesso-
as a partir dos 60. Crianças com 
até 5 anos de idade não pagam.  

Esta será a última seletiva 
da competição, outras edições 
regionais acontecem em Minas 
Gerais, Fortaleza e Santos.

O Passo de Arte SPII é 
uma realização do Instituto 
Passo de Arte e, na ocasião, 

os participantes concorrem a 
prêmios em dinheiro ofertados 
ao melhor bailarino, a melhor 
bailarina, o melhor grupo e o 
melhor coreógrafo.

Serão cerca de dois mil 
bailarinos em busca de des-
taque no cenário da dança. A 
seletiva regional classifica os 
participantes por categorias 
específicas onde os trabalhos 
são agrupados por modalidades 
e avaliados por uma comissão 
julgadora qualificada composta 
pelos professores Barbara Rey, 
Edson Santos, Juliana Garcia e 
Cícero Gomes.

Além das classificações, 
são disputadas vagas para 
o 25º Passo de Arte, evento 
internacional que acontece, 
em julho deste, também em 
Indaiatuba. Também são feitas 
indicações para o Youth Ame-
rica Grand Prix Brasil (YAGP 
Brasil), concurso que escolhe 
os candidatos brasileiros que 
representam o país no YAGP 
em Nova York.

Nesta edição da seletiva 
participam mais de 90 aca-
demias de diversas cidades 
paulistas, além de grupos dos 
estados do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo. Serão bailari-
nos vindos de um total de 47 
cidades brasileiras. 

Mais informações pelo te-
lefone (11) 4979-5709 ou pelo 
site www.passodearte.com.br. 
O Ciaei fica na Avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Barnabé, 
3.655, no Jardim Regina.

Programação 
Dia 1 (quinta) - 13h – Pas de 
Deux, Grand Pas de Deux e 
Variações de Repertório;
- 19h – Solos, Duos e Trios 
Clássicos
Dia 2 (sexta) - 13h – Solos, 
Duos e Trios Clássicos;
Dia 3 (sábado) - 15h - Con-
juntos de Jazz, repertório, con-
temporâneo, danças urbanas;
Dia 4 (domingo) - 15h – Con-
juntos de danças populares e 
balé clássico;

Bailarinos vindos de 47 
cidades brasileiras se apre-
sentam no Ciaei 
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Festa de lançamento da Faici 2017

Festival de Caldos, Petiscos e Queijos XXI Conferência Distrital de Rotary - Distrito 4310

Na noite de quarta-feira, dia 24, aconteceu no 
Salão Social do Indaiatuba Clube, o lançamento 
oficial da Faici 2017. A festa estava deliciosa, 
com muita gente bonita, peões e peoas, e os 
afins, claro! O coquetel foi servido pelos alunos 
de Gastronomia da Faculdade Max Planck, 
sob a direção do professor e chefe de cozinha 
Caio. As bebidas foram servidas pelo sempre 
querido Alemão e sua equipe e show surpresa de 
Thaeme & Thiago. Enfim foi uma noite excelente.

Pelas mãos 
competentes de 
Tania D’Ávila, 
o Restaurante 
Jardins 
apresentou seu 
primeiro Rodízio 
de Caldos, 
Petiscos e 
Queijos, na 
noite do último 
dia 17. O evento 
foi um sucesso, 
com casa cheia 
e gente bonita, 
tudo regado a 
muito vinho.

Na noite do último dia 18, aconteceu em Itu a Sessão 
Solene de instalação da XXI Conferência Distrital de Rotary, 
Distrito 4310, seguida de coquetel aos companheiros 
presentes. Início de mais um encontro de companheiros 
rotarianos, para aprendizagem, confraternização e muito 
companheirismo. É sempre uma delicia estar entre 
amigos e todos com o mesmo ideal de servir. Parabéns 
ao Governador Marcos Marcelo, por esta bela cerimônia 
de abertura, que nos presenteou com a linda Orquestra 
Jovem de Botucatu, isso fez toda a diferença. No dia 
seguinte aconteceu a Plenária da Juventude da  XXI 
Conferência de Rotary, fechando o sábado com o Baile do 
Governador. No domingo e último dia houve as Premiações 
da XXI Conferência Distrital de Rotary, que diga-se de 
passagem foi extremamente emocionante, levando muitos 
dos presentes as lágrimas. Enfim, foram quatro dias de 
muito aprendizado e companheirismo.

O professor Luiz Carlos e os jogadores Ramalho, Clayton e 
Biju, que embarcaram para Curitiba

Equipe TecnoMeta de robótica, do Colégio Meta, é 2ª colocada no Torneio Paulista de 
Robótica, em Americana

Daros Falcão e Marione 
Somavilla curtindo o Dia das 
Mães do Colégio Objetivo

Camila Claro e Mateus 
Carvalho no Dia das Mães 
do Objetivo

Alunos da Unidade 2, do Colégio Meta, realizaram workshop 
com todos os alunos
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Colcha Persianas

Center Noivas

Coleção Outono Inverno

Noite dos Namorados Hope

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

Manter um bom casamento pode não ser fácil, mas 
superar as dificuldades o faz cada vez mais forte. A 
linda noiva Cassia Sanson Silveira. “A Nova Loja” 
agradece, felicidades!

Só na Luzion você encontra esse maravilhoso lustre 
de cristais por R$ 8.973,00 mais 10% de desconto 
à vista. Vale a pena ver de perto! Rua Humaitá, 994 
- Fone: 3834-7133. Lindíssimo!

Não deixe de conferir 
a nova coleção 

outono inverno da 
La Mer Blanc. Veja 
só esse casaco de 
suede com franjas. 
Visite o site: www.

lamerblanc.com.br, 
Facebook/lamerblanc, 

no Instagram: 
lamerblanc ou por 

e-mail contato@
lamerblanc. 

WhatsApp: (19) 
9.8881-1353. 

Roupas com perfeito 
acabamento e 

caimento impecável. 
Você vai adorar!

A MMartan preparou um chá beneficente. Hoje e amanhã, dias 26 e 
27, das 10h às 18h30 e das 9h às 16h, respectivamente, parte das 
vendas será revertida em prol da Volacc. Visite a loja e aproveite 
para colaborar com essa causa. Praticar uma boa ação só faz bem! 
Avenida Presidente Kennedy, 1.142 - Telefone: 3816-5431

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 esfiha de abobrinha já chegou no cardápio e foi direto para 
as mais vendidas! Os clientes estão provando e aprovando. A 
queridinha vegetariana já é a terceira mais pedida na Casa da 
Esfiha. Quem já experimentou? Corra, vá provar! 

Foi no último sábado o evento na Bela e Mamãe em comemoração 
ao mês das mamães. A enfermeira Mariana, especializada em 
Obstetrícia e Saúde da Família fez uma palestra especial sobre parto 
humanizado e amamentação e também a querida Raquel, consultora 
independente Mary Kay fazendo um “mini spa” com demonstrações 
e brindes. Foi um sucesso!

Kostela do Japonês, costela ímpar
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

Na Noite dos Namorados, nada melhor do que presentear 
com Hope. As lingeries mais sexies para quem você ama 
estão aqui! Nas compras acima de R$ 250, ganhe um kit 
sensual com vela para massagem e óleo corporal. Aproveite 
esta promoção. Promoção não cumulativa, válida de 26 de 
maio a 12 de junho ou enquanto durarem os estoques.  Av 
Pres Kennedy, 1417 – Fone: 3825.8963 / 19-97133.1417 
(Whats app). Segunda a Sexta feira das 9h às 19h. Sábados 
das 9h às 15h. Facebook: hope Indaiatuba. Instagram: 
hope.indaiatuba

Ari, Mauro, Fábio e Paulo

Marcos, Paulo e Cristián da Colfax

Os namorados Karen e Hugo

Luciana e Mara com a enfermeira Mariana

Luciana e Mara, proprietárias da Bella & Mamãe com Raquel da Mary Kay

Manguito de 
Inverno OGGI

Almoço no Grenelle 
Gastro Pub

Lustre Bola de Cristais
O inverno se aproxima e a Duas Rodas pensando 
em seus clientes já começa a receber diversos 
produtos, dentre eles: manguito, pernito, gorro 
térmico, bandana térmica, meias, camisa corta 
vento, entre outros. Vale a pena conferir de perto. 
Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

O Grenelle Gastro Pub está fazendo o maior sucesso 
com o seu almoço com a opção pratos executivos 
ou a la carte a partir de R$ 22. Semana passada fui 
almoçar no Grenelle e pedi parmeggiana no valor 
de R$ 55, dá para duas pessoas sossegado e ainda 
sobrou um bife enorme. No Grenelle é assim, você 
paga pouco, come muito e com sabor ímpar! Confira 
na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289



social & gastronomia

atendimento@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: http://maisexpressao.com.br/social/social-gastronomia
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Francinete comemora aniversário em grande estilo
Foi na última terça, dia 23, o aniversário de Francinete Teixeira que comemorou a data no seu Restaurante Caipirão, com um maravilhoso jantar, com presença 
de familiares e amigos. A festa foi de grande alegria e divertimento, quando os convidados puderam cantar e dançar. Parabéns Fran, felicidades sempre!

Roberto e Ingrid na Babbo Indaiatuba

Marcio e Priscila no Restaurante Casa da MoquecaMarcia e Fabiano no Restaurante Casa da Moqueca 

Flávio, Ismael, Arely, Lia, Robson e Danielle no Cintra Restaurante

Luiz Carlos Lemos no Cintra Restaurante

Fabio, proprietário da Taurus Trailer, com sua equipe no Cintra

Equipe da Casa de Carnes Filé na Brasa

O simpático casal Cesar e Patricia

Rodrigo, Paulo e Flávio no Grenelle Gastro Pub

Rafael e Francis Rossi no Restaurante Açafrão

Cristiane e o médico Marcello Yokoyama



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

A cliente Silvia Natália cuidando de seus cabelos loiros com a 
profissional Camila Medina. Agende um horário: 3935-2804

Turma do Treinamento NR 35 – Trabalho em Altura da 
Sanare Serviços de Saúde

Silbene Ribeiro, da Cayman Serviços, com as amigas Mariana 
Camargo, Cely Garcia e Sandra Alves no lançamento da Faici, 
no Indaiatuba Clube, que aconteceu na última quarta-feira, dia 24

A RBC Transportes e Turismo em momento de alegria com 
os clientes que curtiram o passeio para Barra Bonita

Os alunos do Colégio Meta e o professor Luiz Carlos participaram de 
café da manhã da Polícia Militar para encerramento do curso Proerd

A professora do Yázigi, Valdilene, que atua no Projeto Social, 
embarca para a Irlanda nas férias para vivenciar a cultura local

Equipe MetaDroid de robótica do Colégio Meta recebe a visita dos 
vereadores, Alexandre Peres e Hélio Ribeiro, para falar sobre o projeto

Equipe Amarela na Ginco do Colégio Objetivo

Cely Garcia comemorou com o namorado Juba e os sogros, 
Lia e Claudionor, seus 50 anos de vida. Parabéns!

Alunos do 1º ano do Colégio Alves de Oliveira/Lápis na Mão

A professora Fernanda em aula com os alunos do Maternal 1 
do Colégio Alves de Oliveira/Lápis na Mão

Foto Daniel Cardoso

O ex-aluno 
e atual 
jogador da 
Ponte Preta, 
Matheus 
Jesus, em 
recente treino 
físico com os 
professores 
Wesley e 
Junior

Time Sub-13, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
em recente Campeonato da Amizade

Equipe Sub-9, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
durante o Campeonato da Amizade

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



        caderno de negócios

OPORTUNIDADE DE LOCAÇÃO

OPORTUNIDADE DE VENDA

Nº 748

CASAS EM BAIRRO:

CA06933 - JARDIM MORADA DO SOL - AT. 120 m² AC. 60 m² - 1 dormitório, cozinha, 
wc social, lavanderia e garagem pequena para moto. R$ 600,00.

CA06585 - JARDIM MOACYR ARRUDA - AT 150m² AC 36m² - 01 dormitório, sala, 
banheiro social, cozinha com gabinete, lavanderia e 1 vaga de garagem. R$ 800,00 + 
IPTU.

CA05017 - NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA - AC 60m² - Piso 
superior com 02 dormitórios, 02 WCs social, sala, cozinha americana, lavanderia, 
terraço sem garagem. R$ 850,00 + IPTU. Imóvel pode ser comercial ou residencial.

CA06486 - JARDIM CALIFORNIA - AT  150m², aC 43m² - 01 dormitório, WC social, 
sala, cozinha. R$ 800,00 + IPTU.

CA04821 - JD MORADA DO SOL - AT.80M² - TÉRREO - 02 dormitórios, sala , WC 
social, cozinha, lavanderia e garagem. R$ 900,00 + IPTU

CA06204- JD. BRASIL - Casa com 02 dormitórios sendo 01,sala, cozinha, wc, lavande-
ria, garagem para 02 carros cobertos R$ 900,00+ IPTU.

CA06605-JARDIM SEVILHA, AT 150m² AC 78m² 02 Dormitorios, Wc social, sala 
cozinha americana, lavanderia, quintal, garagem para 01 autos. R$ 1.200,00+IPTU.

CA07040 - VILA CASTELO BRANCO - AT 236m², AC 100m² - Excelente casa de es-
quina com 02 dormitórios, WC social, sala ampla, cozinha, lavanderia, quintal, garagem 
para dois autos. R$ 1.200,00 + IPTU.

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

CA06052- JARDIM REGENTE - AT125m², AC85m²- 03 dorm.,sendo 01 suíte,sala 02 
ambientes,cozinha com gabinete, lavanderia,Wc social,box blindex e fino acabamento,ga-
ragem para 02 autos, portão eletrônico. 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.

CA06721 - JARDIM REGINA - AT 260m², AC 160m²- 03 suítes, 03 salas, lavabo, cozinha, 
WC social, área de serviço. Garagem coberta para 01 carro e descoberta para 05 carros. 
R$ 2.000.00+ IPTU.

CA06850- AT250M²- AC200M²- Casa com 03 dormitórios, sendo 01 suite, WC social, sala 
de jantar, sala de TV, lavabo, cozinha, área gourmet com churrasqueira, lavabo externo, 
quintal com grama, e jardim na frente. R$ 2300,00+  IPTU.

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$:2800,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO:

CA05294 - MORADAS DE ITIACI - AT 125m², AC 56m² ITAICI -02 dormitórios, sala dois 
ambientes, WC social, cozinha com armários, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. 
R$ 1.300,00 + COND. + IPTU.

CA05944 - RESIDENCIAL FLAMBOYANT - 03 dormitórios sendo 01 suíte, Wc social, 
,sala ampla 02 ambientes, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, quintal, garagem para 
02 autos,segurança 24H, área de lazer com piscina,churrasqueiras e tudo isso rodeado 
por uma mata preservada e privilegiada. R$1.600,00 + COND. + IPTU

CA06899 - JARDIM PORTAL DAS ACACIAS - AT 130m², AC 120m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala ampla dois ambientes, lavabo, cozinha, lavanderia, 
quintal, garagem para 02 autos. R$ 2.000,00 com condomínio e IPTU inclusos.

CA03843 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m², AC 98m² - 03 dormitórios (01 suíte), 
WC social, sala 02 ambientes, área de luz, cozinha, garagem para 01 autos. R$ 
2.200,00 + condomínio + IPTU.

CA07061 - GREEN VILLAGE - AT 180m², aC 150m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
com closet todos com armários e varanda, WC social, sala ampla dois ambientes, 
lavabo, escritório, cozinha planejada, lavanderia, espaço gourmet com churrasqueira, 
quintal, garagem para 02 autos. R$ 2.400,00 + COND. + IPTU.

CA03795 - CHACARA BELVEDERE - AT 130m², AC 160m² - 03 dormitórios (01 suíte 
com armários), WC social, sala 02 ambientes, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 02 autos. R$ 2.500,00 + COND + IPTU

CA03814 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m², AC 105m² - Casa térrea com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, cozinha planejada estilo 
americana, lavanderia, área de lazer com churrasqueira, quintal, garagem para 02 au-
tos.**condomínio com infra estrutura completa** R$ 2.500,00 + condomínio + IPTU.

CA05405 - JARDIM RESIDENCIAL ALTO DE ITAICI - AT 324 m², AC 165 m², 03 
dormitórios (01 suíte c/closet), lavabo, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana, 
lavanderia, churrasqueira com pia, edícula c/01 quarto e 01 WC e garagem para 02 
autos cobertos. R$ 2.900,00 + COND. + IPTU.

CA06433 AT: 450m² AC:250m² CASA TÉRREA EM CONDOMÍNIO com 3 dormitórios 
planejados, sendo 1 suíte, sala para dois ambientes, lavabo, banheiro social e de 
serviço, cozinha planejada, 4 vagas de garagem, sendo duas cobertas e área gourmet 
com piscina. Locação: 3.000,00 + COND. + IPTU.

DESTAQUE 
DA SEMANA

APARTAMENTOS:

AP02612 - ANA MARIA - AU 67m²- 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala 02 ambientes com varanda gourmet, cozinha, lavanderia, garagem para 02 
autos.OPORTUNIDADE - R$280.000,00

AP02792- JARDIM REGENTE - AU71,80m²- Apto c/ 2 dorms sendo 01 suite, 
sala, cozinha, Wc social, 01 vaga de gar. coberta.Valor de venda R$ 295.000,00

ʋAP03527 - EDIFICIO FIRENZE - AU 71,82m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte 
com hidro e armários, WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, garagem para 02 autos. R$ 350.000,00

AP03536 - EDIFÍCIO LUCIANE - AU 100m² - AU 100m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte com armários, WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia, quintal, garagem para 01 auto. **Apartamento muito bem 
localizado** R$ 450.000,00

AP03531 - EDIFÍCIO THAIS - AU 80m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte (todos 
com armários), WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha planeja-
da, lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 430.000,00

AP03535 - EDIFÍCIO GRAUNA - AU 83,95m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte (todos com armários), WC social, sala ampla dois ambientes, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia, WC de serviço, garagem para 
01 auto. **Apartamento muito bem localizado** R$ 450.000,00

AP03542 - DUE - AU 128,86 - Apartamento novo com 03 suítes, sala 
ampliada, cozinha americana ampliada com sacada, lavabo, lavan-
deria, aquecedor à gás, WC de serviço, garagem para 02 autos. R$ 
550.000,00 de entrada e transfere a divida de R$ 445.000,00. R$ 
995.000,00.

CASAS EM BAIRRO:

CA07052 - VILA FURLAN - AT 170,00 m² - AC 110,00 m² - Casa Terrea 
com 3 dormitorios, sendo 1 suite, WC social, Sala, Cozinha, Lavande-
ria, quintal, Edicula, 2 vagas de garagem descoberta. R$ 285.000,00

CA06805 - RESIDENCIAL MONTE VERDE - AT 125m²,  AC 85m² 03 
dormitórios sendo 01 suíte,  WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 02 autos EXCELENTE LOCALIZAÇÃO PRÓXIMO AO 
PARQUE ECOLÓGICO R$ 330.000,00

CA07072 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - AT 150m², AC 105m² - Casa nova, excelente acabamento com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha americana planejada (com forno, coifa, cooktop e microondas), 

despensa reversível, lavanderia, espaço gourmet, garagem para 02 autos sendo 01 coberta. (aquecimento solar de água 
com 300 litros, iluminação em LED). --Condomínio com infra-estrutura de lazer completa. R$ 460.000,00

CA07075 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT 150m² ,  AC 54m² 02 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, quintal, garagem para 02 autos R$ 240.000,00

CA06256 - JARDIM JEQUITIBÁ -  AT.125m² AC.95m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, churrasqueira, preparado para aquecimento solar, garagem para dois 
autos. R$ 370.000,00

CA07071 - JARDIM PAU PRETO - AT 150m², AC 103,02m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte (com armários e ar condicionado), WC social, sala, cozinha planejada, la-
vanderia, área gourmet com churrasqueira, garagem para 02 autos. R$ 550.000,00

CA05569 - JARDIM ESPLANADA - AT 300m²,AC 192m²- Parte Superior: 03 
suítes,sendo 01 com closet.Parte Inferior: Sala de TV,sala 02 ambientes com pé di-
reito alto,lavabo,cozinha americana,área de serviço,garagem para 04 autos, sendo 
02 cobertas,área gourmet,piscina.LOCALIZAÇÃO EXCELENTE E PRIVILEGIA-
DA.ACEITA PERMUTA EM TERRENO. R$ 689.000,00

CA05687 - PARQUE SÃO LOURENÇO - AT 250 m²/ AC 198 m² - casa térrea com 
03 dormitórios sendo 02 suítes, 02 salas, banheiro social planejado, copa/cozinha 
planejada, lavanderia, área coberta com edícula/quarto e banheiro, jardim/quintal, 
04 vagas de garagem sendo 02 cobertas, portão eletrônico  R$ 690.000,00
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AP00254 – Cond. Azaleia 3 
dorm,cozinha com armários, 
1 vaga portaria 24 horas, área 
de lazer R$ 900,00 + cond. 
250,00 + Iptu
AP00462 – Solar do Itama-
raca – Apto no Cond. Rachid 
Sfeir, 3 dorm. Sendo 1 suite 
com armários planejado , sala 
com 2 ambientes, varanda, 
WC social, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, R$ 
1.300,00 + Cond 550,00 + 
74,00 IPTU, com elevador e 
janelas anti ruído.
AP00570 – Edificio San Marino 
– 3 dorm. sendo 1 suite  e com 
armários e garagem R$ 2.000,00 
( incluso cond. e IPTU) 
AP00498 – São Conrado –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  
grande, sala cozinha grande, 
sem condomínio R$ 750,00
AP00578 – Spazio Iluminare 
– Pq São Lourenço – 2 dorm. 
sala 2 ambientes cozinha 1 
vaga coberta – R$ 950,00 ( 
incluso IPTU e COND)

AP00542 – Edifício  Pictor – 
Centro ,com 2 dorm sendo 1 
suite com armários planejados 
nos 2 dorm. cozinha com pla-
nejados, 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)
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 Vil-
le – 3 dorm. sendo 1 suite 
aluguel -73m , 4 andar com 
elevador área de lazer total. 
R$1.200,00+ COND. + IPTU
CA01021- Jardim Androvan-
di – 2 dormitórios, Cozinha, 
banheiro, lavanderia Coberta e 
1 vaga R$ 900,00

AP00612 – Cond. Bosque dos 
Indaias – 2 dorm.   sala 2 am-
bientes, cozinha separada com 
lavanderia próximo ao Walmart. 
Shopping Polo, bancos, lojas e 
escolas Aluguel 1.000,00) Incluso 
condomínio e iptu
CA01093 – Cidade Nova – So-
brado parte inferior, sala com 
lavabo,copa, cozinha com armá-
rios, lavanderia- piso superior 3 
dorm. sendo suíte com banheira, 
1 wc social no fundo edícula com 
1 dorm. 1 wc pequeno, portão 
eletrônico, R$ 2.400,00 + IPTU 
130,00
CA01123 –Esplanada 1 – 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, aquece-
dor solar, vaga pra 4 carro sendo 
2 coberta R$ 4.500,00

CA01135 – Jardim Morada do 
Sol – Sobrado piso superior 2 
dormitórios, 1 banheiro, 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
CA01140 – Jardim Ameri-
ca – Casa comercial, 2 dorm. 
com suíte , sala e cozinha , no 
fundo 2 salas , WC e cozinha. 
R$ 2.400,00
CA01200 –Casa com 2 dormi-
tório  2 wc social ,  com mobi-
lhas na sala, cozinha e   sala 
de janta , dormitórios, garagem 
para 5 carros com quintal e 
edícula com WC. R$ 1.500,00
GL000 15 – Distrito  Indus-
trial – 2000 m2 AC em terreno 
de 3000 m2, PE direito 12m 15 
vagas garagem, com instalação 
ADM, recepção, escritório e 
laboratório, almox. Refeitório  
e vestiário R$ 34.000,00 Cond 
2.000,00

CH00106 – Colinas de In-
daiatuba  4 suites máster com 
sacadas-closet- hidro- escritório, 
2 salas ambiente, com jardim e 
lavabo, cozinha planejada, salão 
de festa com cozinha , varanda e 
churrasqueira R$ 3.500,00
SA00010 – Office Premium – 
Torre Bunises – Locação sala de 
44m2 c/ 1wc- sexto andar – alu-
guel R$1.000,00 + cond. + IPTU
SL00018 -3 salas  na av. 
Conceição, todas interligadas, 
3 lavabos e 3 wc em cada sala, 
com 2 recepção. R$ 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 
SA00019 –  Jd. Morada do 
Sol  Salão c/ 4 box com divisó-
rias de gesso e porta de vidro, 
1 coz. 2 WC. R$ 1.500,00 
SA00026 – Diplomat – sala  
com 1 vaga e 1 wc , 42m 
Aluguel R$ 1.000,00 + COnd. 
430,00 + Iptu 60,00
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ref. site 203531 -  Jd. Moacir Arruda 
- 2 dorm. / sala / coz. / copa / wc / as / 
gar.2 vagas. R$ 1100,00 + IPTU

ref. site 66713 - Jd. Morada do Sol -  
at125m² / 2wc / R$ 1.700,00 + IPTU

ref. site 754691 - Cond. Flamboyant - 3D/ 
1 suite/  sala  2 amb/ cozinha planej /wc/ 
lavabo / lav./ deck / 2 gar R$450.000,00

ref. site 457781 -  Jd Bom Princípio - 3D. 
(1 ste c/ closet) / sala / coz. americana c/ 
armários / wc / as / 3 gar. box blindex nos wc. 
R$ 1.900,00 + IPTU

ref. site 265691 - Vila Sfeir - 2 salas/ coz / 
wc / R$750,00 + IPTU Casa com finalidade 
residencial ou comercial. R$750.00 + IPTU

ref. site 280661  - Jd Regente - 3 dorm 
/1 suíte / wc / coz / sala com lareira / 2 gar 
coberta + portão eletrônico - R$ 510.000,00

ref. site 415691 - Jd. Morada do Sol – 1 dor-
mt /  sala/ coz/  wc /lavand/ 1 gar  R$850,00 

ref. site 274691 - Jardim Regina -  3 
dorm / 1 suíte/ sala/ coz/2 wc / lavand / 
2 gar / R$470.000,00 

ref. site 796691 - Cond. DUE - Mobiliado / 
decorado/ 3 suítes/ sala 2 amb/ coz /wc / lav. c/ 
entrada privativa/ terraço gourmet/ 3 gar coberta 
R$4.900,00 + COND+ IPTU / R$1.400.000,00

ref. site 247691 - Jd. Tancredo Neves 
- 3 dorm/ 1 suíte/ sala/ coz. Planejada/ 
wc social/ lav./ 2 gar R$320.000,00

ref. site 32441 - Jardim Paulista -  02 
dorm, 01 suíte, sala, coz, wc, as, gara-
gem p/ 01 carro. R$ 1.000,00 + IPTU

ref. site 714191 -  Colinas de indaia-
tuba - 3 dormt / 1 suite / 3 salas /5 wc / 
3 vagas cobertas R$750.000,00
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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. 108 – JD. EUROPA – R$240 MIL - dorm, WC, churrasqueira
COD. 207 – JD. REGINA – R$265 MIL – 2dorms, sala, coz, WC, 
garagem para 6 carros. 
COD. 234 – PQ. INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, sala, coz, 2 wc, 
lavanderia, quintal, garagem descoberta para 5 carros. 

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO PELA CAIXA ECÔNOMICA 
DO TERRENO E DA CONSTRUÇÃO.  CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS. 321 – JD. MONTE VERDE – R$300 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 – VL. BORGHESE – R$1. 400. 000,00 – 3sts com sacada, 
, sala 3 ambientes, coz, lavabo, lavanderia, escritório, dispensa, 
piscina, churrasqueira, arcondicionado, aquecedor solar, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros. 

APARTAMENTOS

AP. 503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 3dorms (1st), sala de 
estar e jantar, coz, wc, lavanderia, garagem coberta para 2 carros. 
AP. 521 – ANDA LUZ – R$390 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros. 
  

TERRENOS
    
TE. 24 – JDS DI ROMA – R$150 MIL – 300m²  
TE. 18 – JD. TROPICAL – R$170 MIL – 150m²
TE. 23 – JD. MANTOVA – R$110 MIL – 216m2
TE. 57 – JD. BELA VISTA – R$155 MIL – 300m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21. 000 M²  R$250 MIL
  
CH. 717 – PQ. DA GRAMA – R$200 MIL – AT: 5. 130m² - so-
mente em dinheiro

CH. 718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH. 724 – RECREIO CAMPESTRE – R$445 MIL – dorm, coz, WC, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros, forno caipira, campo de 
futebol, pomar com muita fruta, poço artesiano, água e esgoto na 
rua, caixa d´água 3000L
CH. 725 – CANGUÇU – R$550 MIL – piscina, churrasqueira 
AT:100m² AC: 300m²
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. 12 – JD. MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E CASA 
- 2dorms, sala, coz, WC, garagem para 5 carros.  

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

VL. VITORIA – R$500,00 – dorm, sala, coz, WC, lavanderia, 
entrada de moto. 
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm, sala, coz, 
WC, garagem
JD. CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
J D .  M O R A D A  D O  S O L  –  R $ 5 8 0 , 0 0  –  d o r m ,  c o z , 
WC 
JD. CARLOS ANDROVANDI –  R$600,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, sem garagem
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. MERCEDES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
PQ. DAS NAÇÕES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
lavanderia, garagem para 2 carros
VL. SUIÇA – R$950,00 – 1st, sala, coz, lavanderia, quintal, 
garagem para 2 carros
VL. ALMEIDA – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, quartinho 
de despejo, sem garagem
JD. DO VALE – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
(piso superior)
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. NELLY – R$1200,00 – 2sts, sala, coz, lavabo, lavanderia, 
garagem para 2 carros(SOBRADO NOVO)
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. ITAMARACÁ – R$1300,00 – 2dorms(1st), sala, coz americana, 
as, WC, garagem para 2 carros. 
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.  (SOBRADO)
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. AMERICA – R$2. 300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, garagem 
para 2 carros. 
JD. MONTE VERDE – R$2. 500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro

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, churrasqueira, garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – sobrado – 3sts, dorm reversível, 
sala 2 ambientes, coz planejada, piscina, churrasqueira, WC externo, 
garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
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. )
JD. SANTA CRUZ – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem 
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem. 

PQ. SÃO LOURENÇO – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
1vaga de garagem.  (INCLUSO COND.  E IPTU)
JD. MORUMBI – R$1. 000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga 
de garagem
ITAICI – R$1000,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem 
(INCLUSO COND.  E IPTU)
ITAICI – R$1100,00 – 3dorms, sala, coz, WC c/Box, 1 vaga de 
garagem (INCLUSO COND.  E IPTU)
JD. SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem (INCLUSO COND.  E IPTU)
JD. PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de garagem (incluso condomínio)
JD. NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 1 vaga 
de garagem
VL. BRIZOLA – R$1. 500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 

SALÃO

JD. MORADA DO SOL – R$590,00 – 45m², wc
JD. DO VALE – R$1. 100,00 – 90m², wc
JD. FLORIDA – R$1. 200,00 – 115 m², 2wc
JD. DOS COLIBRIS – R$1. 500,00 –   80m², com 2wc e duas 
portas de entrada. . 
JD. MORADA DO SOL – R$2. 000,00 – 130 m², wc. 
JD. MORADA DO SOL – R$2. 300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$2. 700,00 – 200m², WC + WC cadeirante
CIDADE NOVA – R$5. 500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á R$1. 
000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privativo, 1 
vaga de garagem, no edifico : elevador, escadas, serviço de lim-
peza, portaria virtual, monitoramento 24h, WC para cadeirantes. 
CENTRO – R$1000,00+COND.  – 46m², recepção externa, ampla 
sala de espera, ar-condicionado, WC privativo
JD. PAU-PRETO – R$1100,00+COND.  – sala para área de 
saúde c/wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, 
lixo branco. 
VL. CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de 
garagem

GALPÃO

JD. SANTA RITA – R$4. 400,00 –  219m², escritório, 4wc. 
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 

VENDE-SE
 
IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL CASA DE 
04 COMODOS EM LOTE INTEIRO + UMA 
CASA SIMPLES NOS FUNDOS POR APENAS: 
R$240.000,00 
M.SOL-RUA-57, 01 DORMITÓRIOS SALA, CO-
ZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM. 
TODA EM EM ESTRUTURA PARA SOBRADO. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: APENAS: 
R$215.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NO 
NEGÓCIO. OU AINDA, ENTRADA + PARCELA-
MENTO DIRETO COM PROPRIETÁRIO 
APARTAMENTO NO EDIFICIL BEGONIAS NA 
M.DO SOL COM 62M2 DE ÁREA,02 DORMITÓ-
RIOS –SALA-COZINHA-WC-LAVANDERIA E 01 
VAGA DE GARAGEM COBERTA-TOTALMENTE 
REFORMADO-LINDO!! R$220.000,00 AC. FI-
NANCIAMENTO. ESTUDA ENTRADA E PAR-
CELAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO. 
APARTAMENTO NO CONDOMINIO VILLA 
DAS PRAÇAS COM 02 DORMITÓRIOS –SA-
LA-COZINHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE 
GARAGEM COBERTA- COM ARMARIOS PLA-
NEJADOS-LINDO!! R$235.000,00 AC. FINANCIA-
MENTO OU TROCA COM CAS OU TERRENO.

SÍTIOS - VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDA-
DA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, 
BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES 
COM PEIXES ABASTECIDO COM ÁGUA POR 
GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍ-
FERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM DO CENTRO,  
R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM INDAIATUBA 
DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRA-
DA + PARCELAMENTO. 

ÁREA RURAL-VENDE-SE 20.000M²/40.000M² 
PRÓXIMO 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 GARANTIA: FIADOR
JD.MORADA DO SOL (ANT-34): 01-DORM, 
SALA.COZ –WC – R$500,00 GARANTIA:FIADOR
JD.MORADA DO SOL (ANT-58). (FUNDOS): 
01 DORM.COZ. -SALA–WC – LAV – ENTRADA 
PARA CARRO R$ 750,00   GARANTIA:FIADOR
JD.  MORADA DO SOL (ANT-58). (PAV. SUP): 
03 DORM. -COZ. -SALA–WC – LAV – (SEM GA-
RAGEM) R$ 900,00 + 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

SALÃO 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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CASAS – LOCAÇÃO 

Pau Preto – 3D., 1 Suíte, 2 vagas R$ 1.900,00 
Jd. Maria Helena – 2 dorms, sem gar R$ 1.100,00
Casa – Vl. Georgina – 2 Dorms R$ 1.300,00
Vl. Santa Rita -  3Ds, 1 Suíte, 2 vagas R$ 1.500,00
Morada do Sol – 2 Dorms, 2 vagas R$ 1.200,00
Carlos Aldrovandi – 2 dorms, 1 vagas R$ 700,00 
Casa – Jd. Panorama (Salto) – 2 dorms, 1 suíte, 3 
vagas R$ 1.200,00
Sobrado – Vila Georgina – 3 dorms, 1 Suíte, 3 
vagas R$ 2.400,00
Chacara – Vale do Sol – 4 dorms, 2 wc, Piscina, 
Churr R$ 800.000,00 Venda R$ 3.000,00 Aluguel

APARTAMENTOS – LOCAÇÃO  

Lindo apartamento  - Jd. Morumbi, 2 dormitórios, 1 
suíte, ar condicionado e uma vaga. R$ 800,00 
Ap – Spazio Illuminare -  2 dorms, Moveis R$ 
1.200,00 ( incluso condomínio ) 
Ap – Vila Vista Verde – 3 dorms, 1 suíte, 2 vagas, 
Moveis R$ 1.600,00 + Condomínio
Ap- Pq dos Indaias – 2Ds, 1 vaga R$ 1.000,00
Ap- Monte Verde – 2 dorms, Sala, 1 vaga R$ 
1.500,00
Ap- Portal do sol R$ 1.000,00

SALAS – LOCAÇÃO 

Sala – Officce Premium, 60 m² R$1.500,00
Sala – kenned Oficce, 48 m² R$1.300,00 
Sala – Cidade Nova, 80 m² R$2.500,00

TERRENOS – VENDA 

Vale do Sol – 1000 m² R$ 250.000,00 
Terras de Itaici – 1000 m² R$ 280.000,00
Terras de Itaici – 1000 m² R$ 340.000,00
Distrito Industrial – 2 terrenos Juntos  R$ 475.000,00 Cada
Cidade Nova – 400 m² R$ 600.000,00
Terra Magna – 360 m² R$ 235.000,00 
Morada do Sol – 125 m² R$100.000,00 
Chac. – Vale do Sol – 4 dorms, 2 wc, Piscina, Chur-
rasqueira R$ 800.000,00 Venda R$ 3.000,00 Aluguel
Esplanada II – 300 m² R$ 265.000,00
Jd. Regina terreno comercial – 600 m² R$ 1.000.000,00
Jd. Hubert – 150m² - R$ 115.000,00
Jd Belo Horizonte – 150 m² R$ 174.000,00 
Portal das Acácias – 130 m² R$ 170.000,00

CASAS – VENDA

Casa térrea no Jardim esplanada, 3 dormitórios, 
terreno 300 m². R$ 580.000,00 
Casa no cond. Green View  no Itaici, terreno de 300 
m², com 3 suítes, churrasqueira, piscina, diferencial 
com acab. de primeira qualidade. R$ 950.000,00
Casa em rua comercial e movimentada, próximo a 
bancos, terreno de 250 m² com 3 dormitórios, sala 
para 2 ambientes. R$ 420.000,00
Terreno Jd. Impérios, R$ 65.000,00 de entrada e 
assume parcelas de R$ 1.000,00. 
Jd. Montreal, casa com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
faltando acabamento. R$ 360.000,00  
Jd. Primavera – 3 dormitórios, 1 suíte e 2 garagens 
R$ 260.000,00

Consulte Áreas, sítios, chácaras, fazendas e áreas para construção de prédios

Sobrado de alto padrão no condomínio Helvetia 
Park, terreno com 490 m², A/C 355 m², 4 suítes, 2 com 
closet e varanda, sala com 2 ambientes, sauna, pisci-
na com SPA, ar condicionado, cozinha planejada. R$ 
1.600.000,00 aceita terrenos, casas em condomínio 
em Indaiatuba até 50% do valor do imóvel.
Morada do sol – 250 m² - (ótimo para investimento 
com 2 casas Já alugadas) R$ 250.000,00
Cond. Beira da mata – 4 suítes, Piscina, Churras-
queira R$ 850.000,00
Jardim Hubert – 2 dormitórios, Churrasqueira, 2 vagas 
R$ 296.000,00
Jardim Maria Helena – 3 dormitórios, 1 suíte, 2 vagas 
R$ 360.000,00
Cond. Vila Formosa – 3 dormitórios, 1 suíte, 2 vagas 
R$ 390.000,00
Vila Areal – 2 dorms, 1 vaga R$ 250.000,00 
Jd do Vale – 3 dorms, 1 suíte R$ 360.000,00
Maria Dulce – 4 dorms, 3 suítes, piscina, Churrasqueira 
R$ 1.100.000,00
Monte verde – 2 dorms, 2 vagas R$ 328.000,00
Jd. Colibris – 2 dorms, 2 vagas R$265.000,00
Casa Comercial -Pq Boa Esperança – 10 Salas, 
Edícula, 6 vagas R$ 3.500.000,00
Casa Salto -  Jd Panorama – 2 dorms, Suíte, 3 vagas 
R$ 265.000,00
Cond. Paradiso – 5 suítes, Alto Padrão  R$ 2.500.000,00
Jd. Turim – 2 dorms   R$ 190.000,00
Jd. Barcelona -  3 dorms, 1 suíte R$ 230.000,00
Jd. União – 3 dorms, 1 suíte R$ 250.000,00
Jd. Veneza – 2 dorms R$ 206.000,00
Jd. Europa – 1 dormitório ( 250 m² terreno excelente 
localização) R$ 240.000,00

Jd. Monte Carlo – 1 dormitório R$ 167.000,00
Terra Magna – 2 dorms R$ 570.000,00
Itaici Alto Padrão – 3 suítes, Piscina R$ 
950.000,00
Chacara Vale do Sol -  3 Dormitórios, 1 suíte R$ 
630.000,00
Jd. Montreal – 3 dorms, 1 suíte R$ 470.000,00
Casa Comercial Cecap - (Próximo a Francisco 
de Paula leite) – 250 m² ( Aceita financiamento e 
analisa Proposta) R$ 420.000,00

 
APARTAMENTO – VENDA  

Ap – Spazio Illuminare – 2 dorms, 1 vaga R$ 
220.000,00 
Ap – Cecap – 2 dorms, 1 vaga R$ 190.000,00 
Ap – Morada do Sol – 2 dorms, 1 vaga R$ 
180.000,00 
Ap – Jd. Morumbi – 2 dorms, 1 vaga R$ 
170.000,00
Ap - Belvedere – 3 dorms, 1 suíte R$ 320.000,00
Ap – Jd. Juliana – 3 dorms R$ 219.000,00

PERMUTA

Temo Imóveis Urbanos e chácaras para permuta
Troca casa Próximo a avenida Conceição - 
Excelente localização, AT. 300 m², A/C 230 m² cin 
5 dormitórios, churrasqueira. R$ 650.000,00, troca 
por casa menor em condomínio.
Casa Jd. Europa, terreno 250 m² 3 dormitórios 
sendo 1 uma suíte R$ 450.000,00, aceita imóvel de 
menor valor ou terreno no  negócio. 
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classificados

Casa com 3dorm 
no Condomínio 
Montreal R$390 mil 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092 - (19) 
98136-7331.
Casas - 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
F. (19) 98136-7331 
ou (19)3885-4500 - 
CRECI 74.092.
Condomínio Vis-
ta Verde -  Vendo 
casa térrea - 3 dor-
ms  (1 suíte) e de-
mais dependências, 
cozinha tipo ame-
ricana planejada, 
dormitórios c/ pla-
nejados, lavanderia, 
churrasqueira, quin-
tal, garagem p/ 3 
veículos. Condomí-
nio fechado portaria 
24 horas, câmeras. 
Segurança total. F: 
(19) 3394-2197 / 
(11) 98635-7556.

Jd.  Esplanada 
-  Casa c/ 3 cô-
modos (1 quarto, 
sala e cozinha  )
WC + Varanda. AC. 
64m² AT. 300m² 
R $ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar direto com 
o proprietário. F.: 
3875-5385 / 99258-
2654..
Jd. Esplanada - 
linda casa - 4 dor-
ms  (1 mter) sala 
3 ambs, coz, wc c/
móveis plan, área 
gourmet, 4 vagas 
R$ 850 mil F: (19) 
99362-7351
Linda casa em Sal-
to - AT: 360m²  C: 
160m² pisc e área 
gourmet – 2 dorms, 
2 wc, sala coz, salão 
festas - 20min de 
Indaiatuba R$350 
mil negociável F. 
99325-5353
Moradas De Itaici 
- Vende / Permuta 
Casa, coz planej 
- 2 dorms, 1 sui-
te, Sala, 3 vagas. 
R$ 340 mil F: (19) 
99976-7071

Parque São Lou-
renço - excelen-
te  casa  a  50m 
do  Parque  das 
Frutas, 3 dorms, 
1 suíte, 1wc so-
cial, cozinha com 
armarios, lavan-
der ia coberta e 
fechada, quintal 
com churrasquei-
ra ,  2  garagens 
cobertas, portão 
eletrônico. Bair-
ro  d i fe renc iado 
bem arbor izado 
e fácil acesso ao 
cen t ro  e  a  Ro-
dov. SP75. Do -
cumentação Ok 
R $ 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Tratar (19) 3875-
0 4 2 3 / 9 9 3 4 6 -
7999, com o pro-
prietário.
Sobrado Resi -
d e n c i a l  S a n t a 
Clara Vende/Per-
muta -  3 suítes 
(closet hidro), de-
mais dep, móveis 
planejados, pisc, 
área gourmet R$ 
1.460.000,00 F. 
9.8892-6684

Alugo apto Umuara-
ma - 2 dorm. Sendo 1 
com armário , sala, co-
zinha, e 1 vaga de gar. 
coberta R$ 950,00 (In-
cluso cond. e IPTU) – 
Regina creci 167606 
F. 9.9177.7051 what-
sapp
Alugo um quarto 
com banheiro no 
centro da cidade, ir 
ver no local na par-
te da manhã, Rua 
Pedro Gonçalves, 
1249 fundos

Apto Edificio Ra-
chid - 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  
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9.9177-7051 what-
sapp
Alugo apto no 
Cond.Spazio Ilu-
minari  sendo 2 
dorm,  coz. ame-
ricana, sala 2 am-
bientes R$ 950,00 
(incluso Cond. + 
Iptu Tr.  Regina 
Kuga creci 167606 
– F. (19) 9.9177-
7051

Chácara no Olho 
D’água - 1000m², 
terreno plano, cer-
cado, água encana-
da, esgoto, pés de 
fruta - R$120 MIL 
(19) 98136-7331 
CRECI 74.092

Jd. Bela Vista com 
300m² R$155 mil F. 
(19) 98136-7331 
CRECI 74.092.

Jd. Dos Impérios - 
Vila Rica - Terreno 
Vende – 189m² do-
cumentação em or-
dem. R$130.000,00. 
Tratar direto com o 
proprietário F.: 3834-
3110/981426215
Terreno Vende – 
10.000m² em Sal-
to-SP, 400mt do 
asfalto, escritura-
do, troco por casa 
ou Apto. R$380 Mil. 
F: (19) 98986-9106

Alugo – Galpão 
Industrial, Distrito 
Jóia, c/ 200m²  com 
habite-se. Tratar 
direto com o pro-
prietário  Tel: (19) 
99324-7676.
Salão  no Jd. Mo-
rada Do Sol na rua 
80, com 3 salas ou 
Box , 2 wc. cozi-
nha. R$ 1.500,00 
Tr. Regina Kuga 
creci 167606 – F. 
(19) 9.9177-7051

Bicicletas novas 
e bicicletas duplas. 
Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próxi-
mo ao cemitério). 
F: (19) 2516-5110 
c/ Fernando 
Fan 150 - 2012 
com bateria nova, 
relação com reten-
tor e pneus novos 
R$5.200,00 aceito 
proposta F. 9.9334-
7959 com Roberto
Motor arranque 
Iveco 3510 ano 
1997. R$300,00. 
F: (19) 3835-3350 
Paulo
T r a n s f o r m a -
dor 110/220 ou 
220/110. 75000 
vts. R$450,00. F: 
(19) 3835-3350 
Paulo
Troco várias bi-
c ic letas novas 
por carro valor + 
30.000,00 F: (19) 
3835-3350 Paulo 

Apto Residencial 
Jatoba – 3D. sen-
do 1 suite c/ closet, 
WC social, sala 2 
amb., coz. planej., 
2 vagas cobertas, 
120m2 R$790.000 
(aceita apto em SP 
pelo mesmo valor. 
F. 9.9147-5947 c/ 
Luiz - Creci 166776
Jd Primavera - 
Apto a Venda - 3 
dorms (1 suite), 
coz planej, sala, 2 
vagas cobertas c/ 
área de lazer R$ 
300 mil F. 9.9794-
1424

Alugo apto Bos-
que dos Indaias   -  
2 dorm. , sala 2 am-
bientes, cozinha, e 
1 vaga de garagem  
, no primeiro andar   
R$ 750,00  +  con-
domínio  200,00 e  
56,00  IPTU, com 
garagem – Regina 
creci 167606 F. 19 



classificados
Vendo / Troco - 
Máquina de solda 
Industrial Banbo-
zzi TDG 415 com-
pleta com tocha e 
c i l i nd ro .  T ra ta r 
(19) 99324-7676.
V e n d o  1  B i k e 
C a n a d i a n ,  a r o 
2 6 ,  c \ 2 1  m a r -
chas. Impecável! 
F :  (19 )  99324 -
7676
Vendo uma se-
cadora  de rou-
pas Brastemp – 
110w. R$250,00. 
F :  (19 )  99324 -
7676

Cuidadora - ofe-
r e ç o  m e  p a r a 
cuidar de idosos, 
criancas,pessoas 
com necessida-
des especiais etc. 
Atendimento re-
sidencial e hos-
pitalar. Cursanso 
Tec Enfermagem. 
Possuo experien-
cia e referencias. 
F .  9 .8951-0353 
/ 9.9980-2723 c/ 
Evelyn

Faço Frete com 
Pick Up Strada 
para toda região.  
Tratar (19) 99324-
7676.
O f e r e ç o - m e 
como cuidadora 
de idosos, pes-
soas com neces-
sidades especiais 
etc. Residencial 
e hospitalar. Cur-
sando enferma-
gem F. 9.9980-
2723.
O f e r e ç o - m e 
como empreiteiro 
de obras do bá-
sico ao ao aca-
bamento .  Ace i -
to carro e moto. 
Fone: 3318- 3573 
(Evandro) 
Ofereço-me como 
marido de aluguel 
- Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me como 
marido de aluguel. 
Faço conser tos 
gerais em residên-
cias (hidráulica, 
elétr ica e etc.) . 
F: 9.9830-0614 c/ 
Kiko.
O f e r e ç o - m e 
como massagista 
– Maria Cícera F: 
2516-0217.

Ofereço-me como 
Motorista. Cate-
gorias A e D e ser-
viços gerais. Tel.: 
11-952213721.
O f e r e ç o - m e 
como Motorista. 
Categorias A/D. 
Exp. com cargas 
de pequenos e 
grandes portes. 
Tel.: 3936- 4053/ 
99804-7578.
Ofereço-me como 
pedreiro, encana-
dor  e  re formas 
em gerais (Cons-
trução civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me  p / 
t rab.como free -
lancer em auxiliar 
de cozinha, balco-
nista de padaria 
ou sorveteria. Re-
nata Aparecida. 
F.: 3935-7618.
Ofereço-me para 
conserto de ma-
quina de costura 
industr ia l  e do-
mést ica F:  (19) 
99212-1731.
Ofereço-me para 
cuidar de crian-
ças. Formada em 
pedagogia. Con-
tato. 3834- 8345 / 
99411-7179.
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Ofereço-me para 
cuidar de idosos, 
crianças, pessoas 
com necessidades 
especiais. Atendi-
mento residencial 
e hospitalar. Pos-
suo experiência e 
referencias. Evelyn 
3875-9902 / 99980-
2723
Ofereço-me para 
fazer faxina e pas-
sar roupa. Fone: 
99595-  9448 – 
Sueli.
Ofereço-me para 
fazer trabalhos de 
corte de grama e 
limpeza de terreno. 
Tenho máquina. 
Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me para 
manutenção em 
máquina de costu-
ra industrial: Galo-
neira, Caseadeira, 
Reta, Overloque, 
2 Ag, Travete. F.: 
99212-1731.
Ofereço-me para 
Motorista admi-
nistrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom co-
nhecimento Capital 
e Interior – Fixo ou 
Freelancer F (19) 
99793-4700.

Ofereço-me para 
qualquer reparo 
em sua residência 
(Hidráulica, elétri-
ca, piso, pintura, 
telhado, etc... F: 
(19) 99830-0614 / 
Whats 98996-4867.
Ofereço-me para 
t raba lhar  como 
caseiro ou cha-
careiro. Tenho 39 
anos, divorciado, 
sem filhos. Faço 
trabalhos de jardi-
nagem (corte de 
grama) também. 
Tenho maquina, 
não tenho vícios. 
Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para 
trabalhar como cui-
dadora de idoso, 
diurno ou notur-
no, em hospitais 
e residência. F : 
9.9479-0454 ou 
.2516-7008
Ofereço-me para 
trabalhar como cui-
dadora de idosos. 
Possuo referencia. 
Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 

Ofereço-me para 
t r a b a l h o  c o m o 
Aux.  De Enfer -
magem, babá ou 
cuidadora c/ Co-
ren. Disponibilida-
de de horário. F: 
(19) 3894- 1610 / 
98985-8142.
Ofereço-me: Ser-
viço de transporte 
e remoção com 
caminhão munck 
e bombeamento 
de concreto. Vai 
encher sua Lage?  
Faça  um orça -
mento.  Prec isa 
transportar uma 
máquina pesada, 
serviço com cesto 
aéreo etc... Tra-
tar  com Nelson 
Eugênio F.:(19) 
99618-4334 (Vivo)  
- 7818-6548 (Nex-
tel) Id: 965*12540.
Promoção Pé + 
Mão gratis sobran-
celha. Selamento 
de Cabelo a partir 
de R$40,00 (ga-
nha corte) atendo 
também a domici-
lio. F.: 3935-0499. 



Ajudante de cozinha – 1 
Ajudante de lavador de automó-
vel – 1 
Auxiliar de limpeza – 2 
Auxiliar de linha de produção – 1 
(PCD)
Auxiliar de manutenção predial – 1 
Balconista de lanchonete – 1 
Garçom – 1 
Lavador de carros -1 (PCD)
Mecânico de ar condicionado – 1 
Operador de centro de usinagem - 1
Operador de vendas – 1 
Padeiro – 1 
Polidor de automóveis – 1 
Recepcionista de hotel – 1 
Vendedor – 1 
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1084 – Centro - Indaiatuba.

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

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
CADASTRO – Possuir experiência na 
função. Para trabalhar em Limpeza de 
empresas e condomínios. Disponibili-
dade de horário. Residir em Indaiatuba. 
DOMÉSTICA – Experiência na função 
comprovada em Carteira. Possuir Carta 
de referência. Residir em Indaiatuba.  
Para trabalhar no Bairro Jardim Morum-
bi. Para limpeza em geral, lavar, passar 
e cozinhar.
FERRAMENTEIRO – Experiência em 
construção e manutenção de moldes 
plásticos e operação de máquinas de 
ferramentaria como fresa, retífica e 
torno. 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.
GERENTE DE VENDAS – Experiência 
no ramo de Alimentos e Higiene e 
Limpeza. Experiência em Gerenciar 
atividades de vendas, estratégicas e 
diretrizes para comercialização dos 
produtos da empresa. Supervisionar 
Analistas, supervisores e vendedores. 
Elaboração de relatórios. Residir em 
Indaiatuba, Piracicaba, Americana. 
Limeira ou Campinas.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo. Possuir experiência em 
preparação da superfície (lixar, polir, 
desengraxar), preparação da tinta 
para aplicação com pistola. Residir em 
Indaiatuba.
PASSADOR – Experiência na área de 
produção ou serviços gerais. Ensino 
fundamental. Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador 
de moldes e preparador de máquinas 
injetora. Ensino médio completo. Residir 
em Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, 
Elias Fausto ou Monte Mor. Disponibili-
dade para trabalhar em turnos.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Possuir 
Técnico em Plásticos. Experiência em 
controle de arquivos de parâmetros 
de processos. Try-out, construção e 
troca de moldes. Conhecimentos em 
Ferramentas da qualidade (FMEA e 
PPAP). Residir em Indaiatuba, Campi-
nas, Hortolândia, Elias Fausto ou Monte 
Mor. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
VENDEDOR (A) - Ensino médio com-
pleto. Experiência na função. Bons 
conhecimentos em Informática. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade para 
trabalhar em horário de Shopping.
ZELADOR (CADASTRO) – Possuir ex-
periência em manutenção predial, corte 
de grama e pequenos reparos prediais, 
tais como: pintura, encanamento e 
elétrica básica. Residir em Indaiatuba. 

empregos

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.

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.

Enviar currículo para: 
rh@atentoseg.com.br ou

 comparecer no endereço com 
currículo: Av. Fábio Ferraz Bicudo, 
411 - Jd. Esplanada - Próximo a 

Padaria Suíça do Parque Ecológico - 
Fones: 3329-2663 ou 3329-2669

ESTAMOS CONTRATANDO
Auxiliar de Limpeza – Experiência na 
função. Desejável experiência com limpeza 
residencial. Disponibilidade de horário.

ESTAMOS CADASTRANDO:

Porteiro - Masculino. Desejável experi-
ência em Portaria e Ronda. Possuir CNH 
A/B (carro e moto), desejável ter condução 
própria. Ter disponibilidade de horários 
para escala 12X36 e conhecimento de 
informática.
Auxiliar de Serviços Gerais - Mascu-
lino. Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços gerais de 
limpeza, jardinagem, pequenos reparos 
na área hidráulica e elétrica, e manutenção 
de piscinas.
Zelador - Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços de portaria, 
entrega de correspondências, medição de 
gás e água, limpeza, jardinagem, piscina 
e pequenos reparos na área hidráulica 
e elétrica.

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

ANALISTA DE COMPRAS (8011): 

ANALISTA DE PROGRAMAÇÃO DE 

MATERIAIS (8006): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 

LOGÍSTICO (7993): 

ASSISTENTE DE OPERAÇÕES 

LOGÍSTICA (7976): 

ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO/ 

PCP (7980): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7991): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8009):

AUXILIAR INSPEÇÃO DE  PRODU-

TOS (8015): 

AUXILIAR LOGÍSTICA/ PRODUÇÃO 

(8010):

AUXILIAR PCP (8007): 

COORDENADOR DE RECURSOS 

HUMANOS (7977): 

DESENHISTA PROJETISTA (7969): 

ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO 

(7945): 

ESTAGIÁRIO/ TEC. MECÂNICO 

(8004): 

FERRAMENTEIRO (8013): 

GERENTE (7998): 

GERENTE DE VENDAS (8003): 

LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTI-

CAS (7986): 

LÍDER DE PRODUÇÃO (8014): 

LÍDER LOGÍSTICO (7952): 

MANUTENÇÃO PREDIAL (7996): 

OPERADOR MÁQUINA (7886): 

OPERADOR MÁQUINAS (8016):  

PROGRAMADOR DE CLP (7994): 

RECEPCIONISTA (8002): 

SEGURANÇA DO TRABALHO /

ENGENHEIRO (7932): 

TÉCNICO MANUTENÇÃO (7895): 

TÉCNICO MECATRÔNICO (7961): 

TÉCNICO/ PREPARADOR TORNO 

CNC (7962): 

VENDAS TÉCNICAS (7990): 

VENDEDOR EXTERNO (7978): 

Interessados 
entrar no site 

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