
Novo teatro é anunciado durante 
divulgação do Maio Musical 

2º Mestre Cuca 
acontece no 
próximo mês Pág. 11A

2ª Feira Livre 
noturna da cidade 
começa nesta sexta

Segunda Indaiatuba 
Run já está com 
inscrições abertas 

Primavera faz sua terceira partida fora de casa pelo Paulistão 

Homem morre após 
ser atropelado na 
Santos Dumont 

Criança são 
localizadas em 
situação precária 

Saúde amplia área 
para imunização 
contra febre amarela

Unidades de saúde 
dão início à vacinação 
contra Influenza

TRAGÉDIA 

MAUS-TRATOS  VACINA 

GRIPE ATRAÇÃO CORRIDA E CAMINHADA 

SEGUNDA DIVISÃO

Um homem, que não foi 
identificado morreu na noite 
de terça-feira, dia 18, depois 
de ser atropelado por um ve-
ículo na Rodovia Santos Du-
mont (SP-75), Próximo ao 
Distrito Industrial. Por não 
portar documentos pessoas, 
a vítima não foi reconhecida.

A Polícia Militar resgatou 
três crianças em situação de maus 
tratos na madrugada de terça-fei-
ra, dia 18. As crianças de 1, 2 e 6 
anos de idade estavam vivendo 
em condições sub-humanas em 
uma casa repleta de lixo, barata, 
roedores, comida estragada, além 
de pinos para embalar drogas. 

Feira Livre noturna em frente ao Centro de Convenções Aydil 
Pinesi Bonachella tem início amanhã, dia 21, das 17h às 22 horas. 
O novo local seguirá os mesmos moldes da feira que já acontece 
na região do Parque Ecológico, próximo ao Banco. O espaço 
conta com 277 metros lineares com capacidade para 46 barracas.

A segunda edição do Indaiatuba Run, competição corrida 
e caminhada, já tem data para acontecer este ano. Com apoio 
do Grupo Mais Expressão, a prova deve ocorrer no dia 27 de 
agosto. As inscrições já podem ser feitas até 23 de agosto. 

O cinturão rural dos bair-
ros Itaici, Jardim Aldrovan-
di, Jardim Brasil, Jardim 
Oliveira Camargo, Parque 
Residencial Indaiá e Campo 
Bonito receberão ação espe-
cífica de vacinação amanhã, 
dia 21, e na segunda-feira, 
dia 24. 

Teve início na última 
segunda-feira, dia 17, a 
Campanha Nacional de Va-
cinação contra Influenza. 
Em Indaiatuba devem ser 
imunizadas 52.802 pessoas 
que estão enquadrados no 
público alvo estabelecido 
pela OMS.
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ANGELO GOUVÊA

DIVULGAÇÃO ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

Para fechar seu ciclo de partidas 
longe de casa, o Tricolor de Indaia-
tuba enfrenta o Diadema. A partida 
acontece neste sábado, dia 22, às 
15 horas, no Distrital do Inamar. O 
Primavera vai a campo em busca 
de manter sua invencibilidade na 
Segunda Divisão do Campeonato 
Paulista. Pág. 09A

Pág. 10A
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Artigos

Foco da Semana

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

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
(19)9.9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 

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

SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR 

MEDICINA INTEGRATIVA

CHEGANDO NO MAR

APOSENTADORIA POR IDADE DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS

A semana foi marcada, entre tantos assuntos 
polêmicos, por mais uma alerta do Ministério 
da Saúde. O órgão divulgou resultados de uma 
pequisa, durante a semana, os quais não são 
nada agradáveis. 
Os dados são alarmantes e merecem uma refle-
xão de todos. Na pesquisa realizada com 53.210 
pessoas, com idade acima dos 18 anos, revelou 
que o número de brasileiros acima do peso cres-
ceu 60% nos últimos dez anos, com o percentual 
saindo 11,8% em 2006 e dando grande salto 
para 18,9%. 
Os brasileiros com excesso de peso também 
aumentaram. Em 2006 estavam neste quadro 
42,6% dos entrevistados, dez anos depois este 
percentual saltou para 53,85%.
Os números só mostram que a “luta” contra o 
sendentarimos, a má alimentação e a qualida-
de  vida ainda está longe de ser vencida. Tanto 
que os principais motivos para este resultado 
catastrófico são: consumo excessivo de produtos 
processados, como sal e açúcar; fatores psicoló-
gicos, como o estresse; e falta de atividade física. 
Enfim, já passou da hora de todos colocarem a 
saúde como prioridade . Deixá-la de lado além 
de significar uma vida cheia de doenças e com-
plicações é garantia de mais gastos com o di-
nheiro com remédios e atendimentos em hospi-
tais públicos.  

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

22 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

22 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

23 DOM.   NÃO OPERA

24 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

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

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

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

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

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

25 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

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

25 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

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

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

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

26 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

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

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

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

26 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

26 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

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

27 QUIN. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

27 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

27 QUIN. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

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

27 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

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

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

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

28 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

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

28 SEX. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

RADARES DIAS - 22 A 28/04

Jean Martins

Os termos alfabetização e  analfabetismo emocional foram usados na década de 70. Embora se trate de uma metáfora,  
pouco importa, pois não existem analfabetos emocionais absolutos. O termos somente serve para acentuar a diferença,  
contrastando fortemente com a relativa incapacitação emocional. É claro que quem tem maior controle emocional, tem 
boa lógica e  raciocina melhor, tem melhores pensamentos, age com foco e  faz melhores escolhas. Nunca desiste de 
seus objetivos e suas metas, tem persistência e tenacidade, isto é, chegam ao que planejaram. Havia uma gota em uma 
nascente de rio.Era uma simples gota, nada mais que isso.Mas em sua insignificância tinha uma utopia, um sonho.Sonhava 
em um dia, após vencer a correnteza e chegar ao encontro das águas, virar mar. Ora, quanta pretensão! Uma gota, uma 
simples gota, querendo virar mar...Era difícil, sabia ela, porém não impossível. E agarrando-se nesse fio de esperança 
seguiu o seu curso natural de rio, sempre pensando no dia em que certamente encontraria o oceano. Desafios foram sur-
gindo: pedras, evaporação, galhos, entre outros obstáculos, mas ela nunca desistia. Outras gotas que partiram com ela 
não chegaram ao fim, ficaram pelo caminho. Esta porém, talvez pela sua persistência, pela fé que tinha, de uma forma 
ou de outra sabia que um dia chegaria lá; e de fato, chegou. Venceu todos os obstáculos, chegou ao encontro das águas e 
finalmente realizou seu grande sonho. Hoje aquela gota, aquela ínfima gota, é mar. Graças à sua persistência conseguiu 
o que era considerado uma utopia, uma pretensão incomensurável. Não importa, hoje aquela gota é mar. Você também 
pode ser mar, só depende de si próprio. Você pode ser como aquelas gotas que ficaram pelo caminho, ou como a gota 
que protagonizou esta estória. Só depende de você. Você pode aprender esse controle emocional no treinamento Signa1 
e também proporcionar treinamento do “Aprendendo a aprender” para seus filhos de 7 a 11 anos, pelo Signa Kids. Visite 
o site da Signa www.signatreinamentos - solicite informações pelos telefones 019-3875-7898  ou whatsaap com o Paulo 
019-98400.4443 ou Paula 019-99214.2100

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, independen-
temente de ter contribuído, mas desde que provado o período de trabalho como rural por 180 meses.

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

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

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

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

Medicina Integrativa é a abordagem médica que valoriza os avanços da medicina moderna e agrega recursos 
das medicinas orientais e complementares em um novo modelo, sempre baseando-se em evidências científicas 
de segurança e eficácia.

Essa abordagem tem como foco a atenção à pessoa como um todo – mente, corpo, espírito, estilo de vida. 
Promove a consciência de saúde, enfatiza o potencial inato de recuperação do organismo e a participação ativa 
do indivíduo na maximização da própria saúde. A tomada de decisões volta-se ao conjunto médico-paciente 
e deixa de ser exclusiva do especialista. Até mesmo o conceito de cura é ampliado e resgata conhecimentos 
e padrões culturais transmitidos a gerações.  

Encontra-se em rápida ascensão em vários países europeus e nos Estados Unidos, onde 44 faculdades de 
Medicina já adotam esse modelo, executando-o tanto na prática clínica como nas áreas de educação e pesquisa, 
pois desloca o foco de atenção médica para a promoção da saúde e otimiza o uso dos recursos tecnológicos 
atuais, cada vez maiores e melhores, mas insuficientes para a prática da boa medicina e utilizados além das 
reais necessidades.

O Centro de Medicina Integrativa da Universidade do Arizona fundada em 1994 já capacitou 
mais de 500 médicos que hoje treinam outros profissionais para ampliar, difundir e imple-
mentar a prática integrativa, que interessa cada vez mais à classe pois a Medicina Integrativa 
tem o potencial de recuperar valores que formam o núcleo da prática médica, atualmente 
fragmentado e voltado sobre o atendimento da doença.

Comerciante toma parte da rua para divulgar os produtos oferecidos no seu estabelecimento  
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Secretaria da Saúde amplia área para 
imunização contra a febre amarela

ARQUIVO - RIC/PMI

Multa para quem soltar fogos 
de artifício já está em vigor

CMDI realiza a primeira edição do fórum de Direção 
Segura e Envelhecimento de Indaiatuba

SANCIONADA TRÂNSITO 

A Secretária Municipal 
de Saúde informou 
que a vacinação con-

tra febre amarela será am-
pliada e proporcionará mais 
agilidade no atendimento à 
população. Com isso, o  cin-
turão rural dos bairros Itaici, 
Jardim Aldrovandi, Jardim 
Brasil, Jardim Oliveira Ca-
margo, Parque Residencial 
Indaiá e Campo Bonito re-
ceberão ação específica de 
vacinação amanhã, dia 21, e 
na segunda-feira, dia 24. 

Amanhã, a Unidade Básica 
de Saúde (UBS 5) de Itaici; a 
Igreja São José em Videiras, 
os Programa Saúde da Família 
(PSFs) do Jardim Aldrovandi 
e Jardim Brasil abrirão as 
portas para vacinar contra 
febre amarela os moradores 
da área rural dentro dos seus 
setores de cobertura, das 8h 
às 17 horas. Na segunda-feira 
será a vez dos PSFs do Jardim 
Oliveira Camargo e Residen-
cial Indaiá e UBS do Campo 
Bonito, que irão vacinar das 
8h às 17 horas, os moradores 
da área rural dentro do setor. 

Para essa ação, foram dis-
ponibilizadas pelo Estado, 20 

mil doses da vacina. 
Para ser vacinado é pre-

ciso levar o comprovante de 
endereço, a carteirinha de 
vacinação e um documento 

com foto. As unidades, com 
exceção da Igreja São José, 
continuam com a vacinação 
para as pessoas que não pu-
derem comparecer na data 

programada.
De acordo com a diretora 

de Vigilância em Saúde, Rita 
de Cássia Jiampaulo Ferraz 
Vaz, a medida foi tomada 
para acelerar o processo de 
imunização contra a Febre 
Amarela. “O nosso trabalho 
de porta em porta não teve um 
aproveitamento satisfatório, 
pois muitas casas estavam 
fechadas, por se tratar de área 
com residências de veraneio. 
Então nós reformulamos o 
plano de ação para atender 
mais rápido a população de 
risco e assim já conseguimos 
incluir às áreas rurais de Itaici, 
Parque Residencial Indaiá, 
Campo Bonito, Jardim Olivei-
ra Camargo e Jardim Brasil. É 
importante destacar que não 
temos a circulação do vírus 
em Indaiatuba, seja em ma-
cacos ou humanos”, explica.

Vacinação
A campanha de vacina-

ção contra a febre amarela, 
disponível a princípio para 
moradores da zona rural, imu-
nizou 650 pessoas no último 
sábado, dia 15. A ação teve 
como prioridade esta região 
por estar mais próxima de área 
de mata. 

Para a vacinação foram 
mobilizadas 30 pessoas dis-

tribuídas em cinco equipes da 
Secretaria Municipal de Saú-
de, compostas por um médico 
infectologista, um enfermeiro, 
um técnico em enfermagem 
e dois agentes comunitários.

A região determinada para 
essa primeira etapa da vaci-
nação foi Recreio Campestre 
Internacional de Viracopos 
(glebas 6, 5, 3 e 9), Chácaras 
Viracopos, Parque Aristo-
crático de Viracopos, Jardim 
Figueira e pequenos sítios da 
região de Helvetia. A popu-
lação dessa área demarcada 
inicialmente é de duas mil 
pessoas.

De acordo com a secre-
tária-adjunta de Saúde, Gra-
ziela DrigoBossolan Garcia, 
o balanço foi extremamente 
positivo. “Fomos bem re-
cebidos pela população. A 
principal dificuldade foi em 
relação a algumas casas que 
estavam fechadas, mas o PSF 
do Jardim Carlos Aldrovandi 
já está abastecido com as 
doses da vacina contra febre 
amarela para essa população 
específica”, explica.

Para tomar a vacina, o 
morador que recebeu o co-
municado deve comparecer 
a PSF munido da carta, um 
comprovante de endereço, 
um documento com foto e a 

carteirinha de vacinação. 
A vacina não será adminis-

trada em pessoas que já rece-
beram uma dose no passado, 
gestantes, crianças menores 
de 9 meses e mulheres ama-
mentando até os 6 meses do 
bebê. A vacinação nos idosos 
será mediante uma avaliação 
das condições de saúde. Esses 
que não podem receber a dose 
devem seguir as orientações 
com o uso de repelentes e 
evitar as zonas de mata.

Para os viajantes continua 
com o atendimento no Hospi-
tal Dia, localizado na avenida 
Visconde de Indaiatuba, 199, 
Vila Vitória, e a UBS 17, que 
fica na rua José de Campos, 
709, Jardim Morada do Sol. 
Nesses locais a população 
pode pedir informações de 
agendamento pelos telefones 
3825-6430 do Hospital Dia 
e 3935-3338 da UBS 17. O 
agendamento é feito no local 
e a pessoa deve preencher um 
questionário.

Após toda a região rural 
estar imunizada, a ação de 
vacinação preventiva se esten-
derá para a zona urbana dando 
prioridade para os bairros 
mais populosos.

Só neste ano, 3.182 já fo-
ram imunizadas contra a febre 
amarela em Indaiatuba.

Já está em vigor a Lei 
6.692/17, de autoria do ve-
reador Arhur Spíndola (PV), 
proibindo a soltura de fogos de 
artifício em Indaiatuba e que 
cause poluição sonora acima 
dos 65 decibéis. A multa, para 
quem infringir a lei é de 50 
Unidades Fiscais do Estado de 
São Paulo (Ufesps), algo em 
torno de R$ 1.253,50. 

A denúncia do crime pode 
ser feita por qualquer cidadão 
ao telefone 153 da Guarda Ci-
vil de Indaiatuba. Em caso de 
reincidência, o valor da multa 
será dobrado. 

A proibição é válida para 
todo o Município, em recintos 
fechados e ambientes abertos, 
em áreas públicas e locais 
privados. 

Os fogos de artifício e 

artefatos pirotécnicos que 
não causem poluição sonora, 
considerando o limite de 65 
decibéis, podem ser livremen-
te utilizados.

“A principal preocupação é 
com os idosos, principalmente 
os que sofrem de problemas 
cardíacos, e têm suas vidas 
colocadas em risco por conta 
dos fogos”, disse o autor da 
lei quando o PL foi aprovado 
na Câmara. “Mas tal atividade 
também é prejudicial as crian-
ças, enfermos, trabalhadores 
e também para quem está 
soltando fogos. “Os cães, por 
exemplo, ficam desesperados. 
Eles fogem de casa e muitos 
acabam atropelados. É inad-
missível, que em pleno século 
21, ainda é permitido este tipo 
de ação.” (Jean Martins)

O Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso de Indaia-
tuba (CMDI) órgão ligado à 
Secretaria Municipal da Fa-
mília e do Bem Estar Social, 
realiza dia 18 de maio, das 
13h30 às 16 horas, no Auditó-
rio da Prefeitura, o 1º Fórum 
de Direção Segura e Enve-
lhecimento. O evento será 
aberto para profissionais de 
saúde, estudantes, familiares, 
grupos de 3ª idade e pessoas 
que se interessem pelo tema. 
É uma parceria do CMDI e 
sub-regional de Indaiatuba da 
Associação Brasileira de Al-
zheimer (ABRAz).  O evento 
tem o apoio da Prefeitura de 
Indaiatuba, que está locali-
zada na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 2800, 
Jardim Esplanada 2.

O presidente do CMDI, 
Ricardo Bueno Reis, ressaltou 
que o Fórum quer informar 
aos participantes, até quando 
é possível dirigir. “No Brasil, 
legalmente não há idade máxi-
ma para uma pessoa continuar 
dirigindo um carro. Vamos 
abordar as mudanças que a 
idade traz ao corpo. Quais são 
os critérios e a família como 
pode ajudar o idoso neste 
processo. Como a família pode 
perceber que o idoso não é 
mais capaz de dirigir. O que 
fazer”.

A primeira palestra a pri-
meira abordará a Fisiologia 
do Envelhecimento e será 
ministrada pela médica Ge-
riatra e Presidente Científica 
da Abraz Sub-regional de 
Indaiatuba, Dra Celene Quei-

roz Pinheiro de Oliveira.
O segundo tema será 

“Critérios de Avaliação para 
Renovação CNH”, com a 
Diretora Técnico II da Cire-
tran Indaiatuba, Sra. Maria 
Imaculada Andrade.

A palestra “Impactos do 
Parar de Dirigir”, com o 
Psicólogo, Giovanni Ven-
dramini Alves e a palestra 
“Reabilitação e Adaptação” 
com Fisioterapeuta, Eliana 
Carvalho.

O diretor presidente do 
Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV), 
José Aurélio Ramalho tam-
bém participará do evento 
como convidado.

 O ONSV é uma institui-
ção social sem fins lucrati-
vos, dedicada a desenvolver 

ações que contribuam de 
maneira efetiva para a dimi-
nuição dos elevados índice 
de acidentes no trânsito do 
nosso país. Preocupado com 
os dados alarmantes divulga-
dos anualmente, um grupo de 
profissionais multidisciplina-
res decidiu reunir todo o seu 
conhecimento, experiência 
e motivação em um único 
projeto grandioso e desafia-
dor: mobilizar a sociedade 
em prol de um trânsito mais 
seguro.

O Observatório atua como 
um órgão de inteligência 
que, por meio de educação, 
pesquisa, planejamento e in-
formação, promove e executa 
os subsídios técnicos necessá-
rios ao convívio harmônico 
entre pessoas, veículos e vias.

Vacinação contra a febre amarela começou no sábado 

Doses serão aplicadas no cinturão rural dos bairros Itaici e nos jardins Aldrovandi, Brasil, Oliveira Camargo, além do Parque Indaiá e Campo Bonito
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ELIANDRO FIGUEIRA - RCI/PMI

ATRAÇÃO 

Feira Livre noturna em frente 
ao Centro de Convenções 
começa a partir de amanhã

Aposta realizada na lotérica de Indaiatuba, localizada na Avenida Presidente Kennedy, garantiu o prêmio de R$ 7.931.644,69 milhões

Apostador de Indaiatuba 
já retirou prêmio 
milionário da Dupla Sena
Quase R$ 8 milhões foram ‘sacados’ segundo a Caixa Econômica

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

O apostador de Indaia-
tuba que ganhou 
o  prêmio  de  R$ 

7.931.644,69 milhões da Du-
pla Sena, no sorteio realizado 
no último final de semana, já 
compareceu à agência Caixa 
Econômica Federal (CEF) para 
resgatar o prêmio, segundo a as-
sessoria de imprensa do banco.

Segundo a Caixa, a aposta 
foi simples e foi realizada 
numa lotérica que fica na Ave-
nida Presidente Kennedy. Os 
seis números sorteados foram 
05, 08, 23, 26, 33 e 43. 

Essa foi a primeira edição 
do sorteio especial de Páscoa 
tendo a Dupla-Sena como 
modalidade principal.

Além do ganhador de In-
daiatuba, o prêmio foi dividi-
do entre mais dois apostado-
res, sendo um de Recife/PE 

e outro do Rio de Janeiro. O 
total disponível para o prêmio 
era de R$ 23.794.934,06.

A aposta do Rio de Janeiro 
foi feita em um bolão de 21 
cotas, que garantirá mais de 
R$ 377 mil para cada parti-
cipante. 

Além dos três sortudos, 
outras 460 apostas acertaram 
a quina e levaram R$ 3.407,28 
cada. Na quadra 24.337 apos-
tas receberão R$ 73,60. E 
fechando os ganhadores do 

primeiro sorteio, 453.730 
apostas acertaram três núme-
ros e levaram R$ 1,97 cada.

Já no segundo sorteio da 
Dupla de Páscoa, saíram os 
números 06, 23, 25, 38, 41 e 
45. Duas apostas, de Salvador/
BA e Santos, acertaram seis 
números e vão receber R$ 
862.041,39 cada. O “jogo” de 
Salvador foi feito em um bo-
lão de 20 cotas, que garantirá 
mais de R$ 43 mil para cada 
participante.

Na segunda faixa de pre-
miação do segundo sorteio, 
com cinco acertos, 619 apos-
tas levaram R$ 2.278,86. Ou-
tras 26.012 apostas acertaram 
quatro números e receberão 
R$ 68,86. Com três acertos, 
457.542 apostas vão levar o 
prêmio de R$ 1,95.

Aposta
Na Dupla Sena, o aposta-

dor escolhe de 6 a 15 números 
entre os 50 disponíveis no 
volante. Ganha quem acertar 
três, quatro, cinco ou seis 
números no primeiro e/ou no 
segundo sorteio do mesmo 
concurso. Desde o dia 6 de 
março, a Dupla de Páscoa 
2017 vendeu 5.121.159 bi-
lhetes em todo o País, com 
valor médio de R$ 10,09, 
num total de 25.825.901 apos-
tas. A arrecadação foi de R$ 
51.651.802,00.

Feira Livre noturna em 
frente ao Centro de Conven-
ções Aydil Pinesi Bonachella 
tem início amanhã, dia 21, das 
17h às 22 horas. O novo local 
seguirá os mesmos moldes da 
feira que já acontece na região 
do Parque Ecológico, próximo 
ao Banco. O espaço conta 
com 277 metros lineares com 
capacidade para 46 barracas.

De acordo com a Secretaria 
de Comunicação atualmente 
a cidade possui 115 feirantes 
cadastrados na prefeitura. 

Na semana passada a Fis-
calização de Taxas e Posturas 
junto com as Secretarias de 

Obras e Vias Públicas, Ur-
banismo e Meio Ambiente 
se mobilizou para realizar 
melhorias no local como po-
das nas árvores, que são de 
reflorestamento, marcação do 
chão para as barracas, troca 
de iluminação e sinalização 
do local. A feira livre noturna 
também contará com banhei-
ros químicos.

Essa será a segunda Feira 
Livre noturna de Indaiatuba, 
e a primeira já funciona desde 
17 de abril de 2016, às quar-
tas-feiras, no estacionamento 
do Parque da Criança, no 
Parque Ecológico.

Confira onde e quando funcionam as Feiras Livres em Indaiatuba

Domingo - Praça Dom Pedro II
Rua XV de Novembro, 11 de Junho e Pedro de Toledo nos 
arredores da Praça Dom Pedro II (Centro)
Horário: das 6h às 12h

Terça-feira - Rua Argemiro Coraine Junior
Entre as ruas Dr. Germano Pucinelli e Joana de Bernardin 
Brizolla (Costa e Silva) 
Horário: das 6h às 12h

Quarta-feira 
Rua Seraphim Gilberto Candello
Entre a Avenida Ário Barnabé e Rua Octacílio Furlan (Morada 
do Sol)
Horário: das 6h às 12h

Av. Eng. Fábio Barnabé 
Parque Ecológico (Barco)
Horário: das 17h às 21h

Quinta-feira - Rua Pará
Entre as ruas Bahia e Paraná (Cidade Nova)
Horário: das 6h às 12h.

Sexta-feira - Rua Albina Brizola Ulistika
Entre as ruas Noêmia Von Zubem Amstalden e Tabajara Va-
leriano Carvalho (Jardim Bom Princípio)
Horário: das 6h às 12h.

Sábado
Rua Francisco de Paula Cabral Vasconcelos
Entre as Ruas José da Silva Maciel e Deputada Ivete Vargas 
(Morada do Sol)
Horário: das 6h às 12h.

Av. Otília Ferraz de Camargo
Entre a Av. Horst Frederico João Heer e Rua Benedita Carvalho 
(Parque 
Campo Bonito)
Horário: das 6h às 12h.

Fonte: Prefeitura de Indaiatuba

Já a primeira feira noturna funciona em Indaiatuba desde o ano passado
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Unidades de saúde dão início à 
vacinação contra Influenza

GIULIANO MIRANDA - RIC/PMI

DIVULGAÇÃO 

Mais de 52 mil pessoas devem ser imunizadas, segundo a Secretaria da Saúde 

Estudantes do Montreal visitam creche beneficiada pela Páscoa Solidário 

Os alunos do Colégio Montreal entregaram barras de chocolate arrecadadas durante a campanha

Neste sábado ocorrerá a aplicação de doses da vacina em idosos, das 8h às 13 horas, na Associação dos Aposentados de Indaiatuba

INFORME PUBLICITÁRIO

Teve início na última 
segunda-feira, dia 17, 
a Campanha Nacional 

de Vacinação contra Influen-
za. Em Indaiatuba devem ser 
imunizadas 52.802 pessoas 
que estão enquadrados no 
público alvo estabelecido 
pela Organização Mundial 
da Saúde. No ano passado o 
munícipio vacinou 56.921 
pessoas contra a gripe.

No munícipio já foram 
aplicadas 336 doses da vacina 
contra gripe nos moradores 

da região rural da cidade. A 
ação ocorreu juntamente com 
a imunização dos moradores 
contra a Febre Amarela. 

Neste sábado, dia 22, ocor-
rerá a aplicação de doses da 
vacina em idosos, das 8h às 
13 horas, na Associação dos 
Aposentados de Indaiatuba, 
localizado na rua Comenda-
dor Antônio Nagib Ibrahim, 
299, Cecap 1. As pessoas 
com 60 anos ou mais devem 
comparecer munidas de docu-
mento com foto e carteirinha 
de vacinação para receber a 
dose preventiva. 

A campanha deste ano 
inclui, pela primeira vez, os 

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

profissionais de educação no 
grupo prioritário. A vacina-
ção que segue até o dia 26 de 
maio, tem como cronograma 
imunizar, num primeiro mo-
mento, os trabalhadores dos 
serviços públicos e privados 
e as pessoas com 60 anos ou 
mais. A partir do dia 24 de 
abril, será a vez das gestan-
tes, puérperas (mulheres que 
tiveram filhos há 40 dias), 
crianças (6 meses e menores 
de 5 anos de cidade) e indí-
genas. No dia 02 de maio em 
diante, a vacinação acontece 
nos comorbidades (associação 
de duas ou mais patologias em 
uma pessoa) e finalizando a 

partir do dia 08 de maio será a 
vez dos professores e de todos 
os outros grupos anteriores. O 
dia 13 de maio será o dia “D”, 
data que ocorrerá a mobili-
zação nacional da vacinação 
contra Influenza. 

Os grupos prioritários de-
vem procurar as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), mais 
próxima da residência, muni-
do de documento com foto e 
carteirinha de vacinação. 

O principal objetivo da 
campanha é reduzir as hos-
pitalizações e a ocorrência 
de mortes relacionadas à 
influenza. Além de buscar 
a imunização, o Ministério 
recomenda que a população 
lave as mãos várias vezes ao 
dia, cubra o nariz e a boca ao 
tossir e espirrar, evitar tocar 
o rosto, não compartilhar ob-
jetos de uso pessoal, manter 
os ambientes bem ventilados 
e evitar a permanência em 
locais com aglomeração.

2016
Em 2016 o município va-

cinou 56.921 pessoas contra a 
Influenza. No mesmo período 
foram notificados 89 casos 
de influenza, sendo 67 casos 
descartados por exame labo-
ratorial (com 4 óbitos por ou-
tras causas), 12 confirmados 
laboratorialmente H1N1 sem 
internação; oito confirmados 
laboratorialmente H1N1 com 
internação (com 4 óbitos); um 
caso de Síndrome Respirató-

ria Aguda Grave (SRAG) por 
outros vírus respiratórios; e 
um caso de SRAG por outros 
agentes.

A influenza (gripe) é uma 
infecção viral aguda, que afeta 
o sistema respiratório. É de 
elevada transmissibilidade e 
distribuição global, com ten-
dência a se disseminar facil-
mente em epidemias sazonais 
e mundiais. A transmissão 
ocorre por meio de secre-
ções das vias respiratórias da 
pessoa contaminada ao falar, 
tossir, espirrar ou pelas mãos, 
que após contato com super-
fícies recém-contaminadas, 
por secreções respiratórias, 
pode levar o agente infeccioso 
direto a boca, olhos e nariz.

Segundo recomendação 
da OMS para a temporada 
de 2017 do hemisfério sul, 
ocorreu uma mudança em 
relação à vacina trivalente. 
A cepa A/California/7/2009 
(H1N1) pdm09 que tem 
circulado desde 2009, foi 
modificada pela primeira vez 
nos últimos 7 anos.

O período de incubação 
dos vírus influenza varia en-
tre um e quatro dias. A maio-
ria das pessoas infectadas 
recupera-se dentro de uma 
a duas semanas. Entretanto, 
nas crianças, gestantes, puér-
peras, idosos e pessoas com 
doenças crônicas, a infecção 
pelo vírus influenza pode 
levar às formas clinicamente 
graves como as infecções res-
piratórias agudas e pneumo-
nias, podendo levar ao óbito.

É importante esclarecer 
que as manifestações clí-
nicas envolvendo o trato 
respiratório muitas vezes 
são causadas por outros tipos 
de vírus como o rinovírus 
(resfriado comum), o ví-
rus sincicial respiratório, o 
adenovírus, entre outros. A 
co-circulação desses vírus, 
também, é frequente durante 
o período sazonal da influen-
za e não são prevenidos pela 
vacina, uma vez que esta é 
específica para as cepas dos 
vírus influenza incluída na 
sua composição.

Cronograma de vacinação contra Influenza
- A partir do dia 17 de abril: trabalhadores de saúde dos serviços 
públicos e privados e as pessoas com 60 anos ou mais de idade
- A partir do dia 24 de abril: gestantes, puérperas (mulheres 
que tiveram filhos há 40 dias), crianças (6 meses e menores 
de 5 anos de idade) e indígenas.
- A partir de 2 de maio: comorbidades
- A partir de 8 de maio: professores e todo os outros grupos 
anteriores
- 13 de maio - DIA ‘D’ da campanha (sábado)

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde 

Os alunos do Colégio Mon-
treal participaram da Páscoa 
Solidária promovida pelo Co-
légio. Todos os anos os alunos 
doam barras de chocolate para 
uma instituição beneficente da 
cidade.

Este ano, a entidade be-
neficiada foi a Creche Padre 
Antônio Anchieta. Na semana 
passada, os alunos do Colégio 
Montreal entregaram as barras 
de chocolate arrecadadas na pri-
meira ação social de 2017 de-
senvolvida com a participação 
dos alunos e suas famílias. As 
doações foram entregues pelos 
próprios alunos às crianças da 
Creche.

A arrecadação de chocolate 
faz parte da primeira etapa da 
Gincana Solidária promovida 
pelo Colégio e que é reali-
zada ao longo do ano, com 

diversas ações e atividades. 
“Os alunos do Fundamental 2 
confeccionaram máscaras de 
coelhinhos com a professora 
de Artes, Rafaela Picinatto, e 
doaram barras de chocolate. 
A importância desse projeto 
é vivenciar a doação, partilha, 
generosidade, respeito ao pró-
ximo, entre outros valores, res-
gatando o que muitas pessoas 
estão perdendo que é a doação, 
não só material mas de gestos 
de bondade. A solidariedade é 
necessária para vivermos em 
um mundo melhor. Através de 
um gesto de doação, pudemos 
dar uma doce prova de carinho 
às crianças beneficiadas. É 
gratificante para nós , sentirmos 
esse empenho, não só das crian-
ças, mas de seus familiares para 
a realização desse projeto, que 
com certeza  levarão esses en-

sinamentos para a vida”, afirma 
Teresa Amstalden, professora 
de Matemática.

Nesse mesmo dia, os alu-
nos da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental 1 
participaram de uma gincana, 
em que foi trabalhado o sig-
nificado da Páscoa e depois 
realizaram uma caça aos ovos 
de chocolate.

“Agradecemos a participa-
ção de toda a comunidade, pais, 
alunos e colaboradores. Ações 
como essas são importantes, 
pois o ato de ser solidário faz 
com que nossos jovens passem 
a entender que existem dificul-
dades e começam a vê-las de 
uma maneira diferente tornan-
do-se pessoas mais felizes e 
realizadas”, ressalta a diretora 
pedagógica do Colégio Mon-
treal, Lúcia Voudouris.
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Prime Águas: especialista em purificação
Localizada em Indaiatuba, empresa oferece uma linha completa de produtos 

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

DENISE KATAHIRA

Os encontros fazem parte da Gincana Solidária promovida pelo Colégio Objetivo 

PL que determina número de 
conselheiros do Fundo Social 
de Solidariedade é aprovado  

CÂMARA

A Prime Águas é uma 
empresa especialis-
ta em purificação e 

conta com uma equipe que 
possui amplo conhecimento 
sobre os produtos e serviços 
oferecidos para atender as 
necessidades de cada cliente.

Fundada em novembro 
de 2016, a Prime Águas tem 
como objetivo atender os 
consumidores de Indaiatuba 
e região com produtos de alta 

qualidade, prezando sempre 
pelo bom atendimento e 
assistência com rapidez e 
profissionalismo. “Vimos 
em Indaiatuba uma grande 
oportunidade de desenvolver 
o negócio e de levar saúde e 
conforto as pessoas com pro-
dutos de marcas consagradas 
e de altíssima qualidade”, 
conta o proprietário e empre-
sário Rafael Banzato. 

A Prime Águas oferece 
uma linha completa de pro-
dutos para os mais diversos 
consumidores e trabalha com 
as marcas de purificadores e 

refis IBBL e Begel. A em-
presa atende desde residên-
cias até grandes industriais, 
shopping e escolas. A Prime 
Águas também possui pro-
dutos como refresqueiras, 
bebedouros de pressão, má-
quinas especiais e afins. 

Formado em Economia 
pela Facamp e pós-gradu-
ado em Gestão Estratégica 
de Negócios, pela INPG, 
Banzato trabalhou por dois 
anos na IBBL que é a sua 
principal fornecedora. “Os 
consumidores são exigen-
tes e procuramos atender 

as necessidades da melhor 
maneira possível, com óti-
mos produtos e um serviço 
diferenciado”, explica. 

Outra gama de produtos 
oferecida são as máquinas 
de multibebidas da Três 
Corações perfeitas para ca-
sas, microempresas, con-
sultórios, entre outros. A 
empresa também oferece, 
gratuitamente, a instalação 
de todos os produtos ofe-
recidos aos seus clientes, 
sempre prestando o serviço 
com qualidade e eficiência. 
A Prime Águas realiza ainda 

assistência técnica a todos os 
produtos. 

De acordo com o proprie-
tário, o grande diferencial 
da empresa é a prestação de 
serviços. “Servimos com o 
maior nível possível para 
melhor atender nossos clien-
tes. Procuramos atender, de 
forma rápida e eficiente, 
todas as necessidades de 
nossos consumidores”, enu-
mera.

E neste mês de abril e 
maio a Prime Águas está 
com uma super promoção. 
A cada compra da máquina 

Instituições beneficentes realizam palestra no Objetivo

INFORME PUBLICITÁRIO

Conhecer as instituições 
que serão beneficiadas pela 
Gincana Interna do Colégio 
Objetivo Indaiatuba (Gin-
co), é um dos objetivos das 
visitas que representantes de 
algumas entidades fizeram 
ao Colégio durante essa 
semana. 

A Ginco, que é promovi-
da pelo Objetivo Indaiatuba 
a cada dois anos, é o evento 
do qual participam alunos, 
pais, professores e convida-
dos, que além de conter pro-
vas recreativas, tem como 
objetivo principal a Tarefa 
Zero, que consiste na arreca-
dação de leite para doação a 
instituições beneficentes da 
cidade. 

Para estimular o trabalho 
das equipes na arrecadação 

do leite, o Colégio, através 
do Núcleo de Ações Sociais 
(NAS), promove encontros 
entre representantes e alu-
nos, durante os quais há a 
apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos pelas institui-
ções. É quando os alunos to-
mam conhecimento do quão 
importante é o leite para as 
pessoas atendidas nas enti-
dades. “Apresentar a institui-
ção aos alunos é um estímulo 
porque é a oportunidade de 
ouvir quem vive uma reali-
dade diferente e com esse 
contato os alunos podem tra-
zer essas experiências para 
a vida pessoal, para as suas 
relações familiares. Então 
é muito rico! Nós fazemos 
questão de conhecer todos 
os dados e de chegarmos o 

mais perto possível das insti-
tuições, para selecioná-las e 
fazer com que o leite chegue 
onde precisa chegar”, afirma 
a responsável pelo NAS, Iara 
Longano.

Já estiveram no Colé-
gio os representantes da 
Associação Filantrópica e 
Assistencial São Francisco 
de Assis (Afasfa), da Volun-
tárias de Apoio no Combate 
ao Câncer (Volacc) e do 
Lar de Velhos e Espaço Dia 
Emmanuel. “Estamos pas-
sando por um momento de 
crise e com o que for doado, 
não precisaremos comprar 
leite durante alguns meses, 
porque a doação é grande e 
isso é muito significativo. O 
idoso gosta muito de tomar 
leite, então poderemos ofere-

cer a eles mais vezes durante 
as refeições”, comenta a au-
xiliar administrativa do Lar, 
Débora Toloto. “Nós pode-
mos ainda preparar doces 
que eles gostam, que fazem 
lembrar a infância deles. En-
tão, além da alimentação isso 
mexe com o emocional dos 
idosos porque eles buscam 
tudo para lembrar como era 
no passado. Isso é uma ale-
gria para eles!”, acrescenta a 
também auxiliar administra-
tiva do Lar, Jéssica Ferreira.

Toda a comunidade pode 
participar, em breve os alu-
nos, divididos em equipes, 
buscarão contribuições para 
cumprir a tarefa que, nesse 
ano, tem como meta alcançar 
a doação de 32 mil litros de 
leite.

Os vereadores aprova-
ram na noite de segunda-fei-
ra, dia 17, o projeto de lei nº 
0014/2017, do Executivo, 
que determina o número de 
representantes e de quais 
instituições deverão ser os 
conselheiros do Fundo So-
cial de Solidariedade. Com 
três votos contrários, e em 
segunda votação, o PL foi 
o único aprovado durante 
a 9ª Sessão Ordinária da 
Câmara.  

O projeto dá nova reda-
ção e acresce dispositivos 
do o artigo 4º, da Lei nº 
2.007, de 4 de novembro 
de 1983, que dispõe sobre 
a criação do Fundo. 

Na ocasião, ficou defini-
do que o Conselho Delibe-
rativo do Fundo Social de 
Solidariedade será compos-
to por cinco representantes 
e seus respetivos suplentes, 
sento três do Pode Público 
e outros dois indicados pela 
sociedade civil. 

O representante do Pode 
Público deve vir indicado 
das secretarias municipais 
da Família e Bem Estar So-
cial, de Esportes e da Fazen-
da. Cabe ao prefeito Nilson 
Gaspar (PMDB) a indicação 
dos membros titulares e su-
plentes para representarem 
a sociedade civil. 

Um membro de organiza-
ções não governamentais de 
Assistência Social e outro 
dos grupos de terceira ida-
de serão os representantes 
da sociedade. As entidades 
serão eleitas em assembleia 

multibebidasda Três Cora-
ções, o cliente ganha R$ 200 
em cápsula para degustação.

Expansão 
Para o futuro, Banzato 

conta que pretende expandir 
os negócios na cidade. “Que-
ro agregar novos produtos 
para atender completamente 
as necessidades de todos 
nossos clientes”, projeta. 

A Prime Águas está lo-
calizada na Rua Tuiuti, 406, 
no bairro Cidade Nova. Mais 
informações pelo telefone 
(19) 3834-8375.

própria e convocada para tal 
finalidade. Caberá a essas 
entidades a indicação de 
seus representantes, titu-
lares e suplentes, no prazo 
máximo de 20 dias após o 
recebimento do ofício do 
Poder Público, para devida 
nomeação pele prefeito, sob 
pena de substituição por 
entidade suplente. 

Sessão 
O segundo projeto de lei, 

presente na Ordem do Dia, 
acabou recebendo vistas de 
uma semana a pedido do 
vereador Arthur Spíndola 
(PV). O PL nº 0035/2017, 
também do Executivo, dá 
nova redação ao inciso I 
do art. 1º e ao “caput” e ao 
inciso I do art. 2ª da Lei nº 
4.794, de 22 de novembro 
de 2005, que dispõe sobre 
a desafetação de vielas de 
passagem e autoriza a ven-
da de respectivos terrenos 
públicos.

Também durante a ses-
são, os vereadores apro-
varam o requerimento que 
determina a mudança nas 
datas das sessões a serem 
realizadas e maio. Por con-
ta do feriado do Dia do 
Trabalhado, a sessão que 
ocorreria no dia 1º foi trans-
ferida para 29 de maio, às 18 
horas. As outras três sessões 
ocorrem nos dias 8, 15 e 22 
de maio. 

A próxima Sessão Ordi-
nária da Câmara ocorre se-
gunda-feira, dia 24, a partir 
das 18 horas

Prime Águas oferece uma linha completa de produtos para os mais diversos consumidores Empresa está no mercado desde o final do ano passado  
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Serviços públicos funcionam em 
sistema de plantão a partir de amanhã 

ARQUIVO - RIC/PMI

GIULIANO MIRANDA -  RIC/PMI

Feriado prolongado de Tiradentes será celebrado nesta sexta-feira, dia 21, em todo o Brasil 

Aduelas já estão sendo instaladas na 
Rodovia Lix da Cunha (SP-73)

OBRA 

UPA-24h no Jardim Morada Sol estará em funcionamento para atendimento emergencial à população

A travessia está em construção próximo ao Conjunto Habitacional Caminho da Luz 

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

Parte dos serviços pú-
blicos e essenciais 
desempenhados pela 

Prefeitura, fundações e autar-
quias funcionarão em sistema 
de plantão neste feriado de 
Tiradentes, celebrado em 
todo o País amanhã, dia 21. 
Os atendimentos só serão 
normalizados na próxima 
segunda-feira, dia 24. 

No setor da saúde, o Mu-
nicípio disponibiliza o Pronto 
Atendimento do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) e a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA-24h) do 
Jardim Morada do Sol, loca-
lizada na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, mar-
ginal do Parque Ecológico.

Também na UPA-24h 
a equipe do Departamento 
Odontológico estará de plan-
tão no feriado, sendo amanhã 
e domingo, dia 23, das 8h às 
12 horas e no sábado, dia 22, 
das 8h às 15horas. A Farmácia 
Popular abre no sábado, das 
8h às 12 horas.

Entre os serviços de infra-
estrutura urbana mantidos pe-
las secretarias de Urbanismo e 
Meio Ambiente e de Obras e 
Vias Públicas, os plantões do 
feriado prolongado incluirão 
as equipes de manutenção 
elétrica e de trânsito, coleta 

de lixo, limpeza dos banheiros 
públicos, cemitérios, limpeza, 
praças e feiras livres.

As estações do Projeto 
Ecobike abrem normalmente. 
O Bosque do Casarão Pau 
Preto estará aberto a partir de 
amanhã até domingo, das 8h 
às 12 horas, e o Museu das 
13h às 17 horas. No sábado 
funciona normalmente, das 
9h às 17 horas.

Já no Bosque do Saber 
o atendimento será normal 
amanhã, sábado e domingo, 
das 8h às 17 horas.

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

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

 
Shopping

O Polo Shopping Indaiatuba 
abrirá amanhã para o público. 
As lojas funcionam das 13h às 
21 horas e a praça de alimenta-
ção das 11h às 22 horas.

Já  Shopping Jaraguá 
atende em horário diferen-
ciado sendo que as lojas do 
centro de compras funciona-
rão das 12h às 18horas e a 
alimentação e as opções de 
lazer estarão atendendo das 
11h às 22 horas. A Drogasil 
seguirá com atendimento 
normal, das 8h às 22 horas 
e o cinema conforme a pro-
gramação das salas.

O Parque Mall Indaiatu-
ba não funcionará amanhã. 
O shopping estará aberto ao 
público no sábado, dia 15, 
das 9h às 16 horas, e como 
de costume fechará no do-

mingo, dia 16. 
A agência do banco Itaú 

estará fechada nesta sexta-
-feira assim como os cartó-
rios de Registro de Imóveis 
e o de Notas, protestos de 
Letras e Títulos – Tabelio-

Feriado deve levar 158 mil veículos para rodovia SP-75
O feriado prolongado de 

Tiradentes, celebrado amanhã, 
dia 21, deve levar para 158 
mil veículos para a Santos 
Dumont (SP-75), rodovia que 
interliga Itu à Campinas e que 
passa por Indaiatuba. 

A expectativa de tráfego é 
entre hoje, dia 20, e o próximo 
domingo, dia 23, segundo a 
assessoria de imprensa da AB 
Colinas, empresa que adminis-
tra a rodovia. 

O motorista que não de-
seja enfrentar tráfego intenso 

na saída para o feriado deve 
evitar pegar a estrada entre às 
18h e 23 horas de hoje e das 
5h às 17 horas de amanhã, dia 
21. Durante a volta, o horário 
de maior movimento promete 
ser entre 10h e 22 horas de 
domingo.

Mais informações pela 
Central de Atendimento no 
telefone 0800-7035080. O 
serviço é gratuito e funciona 
24 horas por dia, tanto por te-
lefone fixo quanto por celular. 
O usurário pode acessar ainda 

o site da AB Colinas, no www.
abcolinas.com.br, e conferir 
em tempo real, no mapa inte-
rativo, a situação do trânsito e 
as interdições de pistas.

Movimento
Segundo a AB Colinas, no 

feriado prolongado da Páscoa, 
a SP-75 registou um movi-
mento de 163 mil veículos, en-
tre quinta-feira e domingo, de 
13 a 16. Neste período foram 
contabilizados 13 acidentes 
com sete pessoas feridas. 

nato Mesquita que também 
suspenderam o atendimento. 
Ambos fecham no sábado e 
domingo. 

O Poupatempo, que tam-
bém conta com unidade do 
Detran, estará fechado nos 

três dias do feriado pro-
longado, porém os agenda-
mentos podem ser feitos no 
www.poupatempo.sp.gov.
br ou pelo aplicativo SP 
Serviços (para celulares e 
tablets). 

Teve início a instalação 
das aduelas na rodovia Lix da 
Cunha (SP-73) após a base 
ser concretada na semana 
passada. A travessia está em 
construção próximo ao Con-
junto Habitacional Caminho 
da Luz e faz parte das obras 
preliminares para a pavimen-
tação do trecho.

Após a construção da tra-
vessia a Secretaria de Obras 
e Vias Públicas programará 

a pavimentação de mais 500 
metros da rodovia, interli-
gando o Conjunto Habitacio-
nal ao trecho da rodovia que 
já é pavimentado.

Atualmente a SP-73 con-
ta com um trecho asfaltado 
de aproximadamente 800 
metros lineares, partindo da 
avenida Ezequiel Monto-
anelli até a marginal da rodo-
via Engenheiro Ermênio de 
Oliveira Penteado (SP-75), 

na altura da alça de acesso à 
avenida Presidente Vargas.

Para a parte da rodovia 
que ficou sem asfalto, foi 
realizado um mutirão de 
limpeza e manutenção para 
melhorar as condições de 
tráfego da via com a colo-
cação de cascalho, limpeza 
de mato dos acostamentos 
e recuperação das saídas de 
água que fazem a drenagem 
do trecho.
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Homem morre ao ser 
atropelado na Rodovia 
Santos Dumont (SP - 75)

Vinte e dois guardas civis de Indaiatuba se formam no 6º Curso do Coesp

TRAGÉDIA  

CURSO 

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

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Crianças são resgatadas 
em situação de maus-tratos

DIVULGAÇÃO 

EDUARDO TURATI - RIC/PMI

Pais foram detidos e responderão em liberdade; crianças estão com os avós 

Crianças viviam em condições precárias em residência no bairro Cidade Nova e foram “resgatadas” graças a denúncia de vizinhos 

Curso teve duração de 30 dias e capacitou os guardas civis para qualquer tipo de ocorrência

A Polícia Militar 
r e s g a t o u  t r ê s 
crianças em si-

tuação de maus-tratos na 
madrugada de terça-feira, 
dia 18. As crianças de 1, 2 
e 6 anos de idade estavam 
vivendo em condições 
sub-humanas em uma casa 
repleta de lixo, barata, 
roedores, comida estra-
gada, além de pinos para 
embalar drogas. 

Os militares chegaram 
até a residência localizada 

no bairro Cidade Nova, 
após denúncia de vizinhos 
que relataram sentir mau 
cheiro vindo da casa e 
ouvir choro de crianças. 

Segundo a PM, che-
gando ao local encontrou 
o pai fumando na frente 
da casa que autorizou a 
entrada dos militares. O 
casal vivia na residência 
há pelo menos três anos.

No interior foram en-
contradas latas de cer-
veja, plástico, papelão, 
roupas sujas espalhadas 
pela casa, além de muita 
sujeira. 

Um homem, que não 
foi identificado, morreu 
na noite de terça-feira, 
dia  18,  depois  de ser 
atropelado por um veí-
culo na Rodovia Santos 
Dumont (SP-75), no tre-
cho próximo ao Distrito 
Industrial de Indaiatuba. 

Segundo informações 
da AB Colinas, conces-
sionária que adminis-
tra a  Santos Dumont, 
por volta das 20h50 de 
terça-feira um pedestre 
acabou sendo atropelado 
no KM 51, no sentido à 
Campinas, no perímetro 
de Indaiatuba. 

Com o acidente, a fai-
xa da esquerda precisou 
ser interditada até 21h30 
para o atendimento da 
ocorrência. Neste tempo, 
o trânsito fluiu pela faixa 
da direita e acostamento. 
Não houve congestiona-
mento. 

Há uma passarela a 
200 metros do local do 
acidente. Por não portar 
documentos pessoas, a 
vítima fatal não foi re-
conhecida. 

Balanço 
O número de  a t ro-

pelamentos na rodovia 
neste primeiro semes-
t re  aumentou quando 
comparado ao mesmo 
período em 2016. Foram 
três ocorrências nos três 
primeiros meses deste 
ano, contra apenas uma 

no ano passado, sendo 
que nenhuma registrou 
vítima fatal.

Segundo a AB Colinas, 
no trecho de Indaiatuba, 
a Santos Dumont possui 
oito locais de travessia 
segura para pedestres. 
Além do investimento 
já realizado na constru-
ção e manutenção destes 
dispositivos de travessia, 
a concessionária realiza, 
periodicamente, ações 
de conscientização para 
pedestres, por meio do 
seu Plano de Redução de 
Acidentes (PRA), como o 
Pedestre na Via. 

Realizadas desde 2003, 
estas atividades já atende-
ram milhares de usuários 
e tem como objetivo in-
centivar os pedestres que 
utilizam as rodovias a fa-
zerem a travessia segura 
utilizando a passarela ou 
outros recursos disponí-
veis. Somente em 2017, a 
concessionária já realizou 
três edições do Pedestre 
na Via em todo o seu tre-
cho de concessão, sendo 
duas delas na SP-075.  

Estas ações contribuí-
ram para uma redução de 
45% no número de atro-
pelamentos nos trechos 
de Indaiatuba e Campinas 
da SP-75 desde 2013. 
Naquele ano, foram regis-
trados 27 casos, número 
que se igualou em 2014, 
foi para 18 em 2015 e 
terminou 2016 com 15 
ocorrências do tipo.

Foi realizada no últi-
mo dia 13 a cerimônia 
de formatura do 6º Curso 
de Operações Especiais 
(Coesp) que é realizado 
pela Guarda Civil de In-
daiatuba. Ao todo foram 
formados 33 guardas ci-
vis, sendo 22 de Indaia-
tuba, dois de Itu, três de 
Itupeva, dois de Limei-
ra, dois de Elias Fausto 
e dois de Vinhedo.

O curso tem como ob-
jetivo preparar o guarda 
civil para atuar em situ-
ações de crise ou maior 
complexidade. As aulas 
tiveram duração de 30 
dias e foram ministrados 
cursos de combate urba-
no, conduta de patrulha, 

Ainda de acordo com a 
PM, as crianças estavam 
com aparência triste e 
desanimada quando a cor-
poração adentrou a casa. 

O Conselho Tutelar foi 
acionado e encaminhou as 
mesmas até a casa dos avós 
paternos, que também resi-
dem no município, e estão 
sendo acompanhados. O 
órgão apontará se eles têm 
condições de manter as 
crianças.

O casal, de 35 e 33 
anos, foi encaminhado 
para o plantão policial de 
Indaiatuba e liberado após 

depoimentos. Eles vão 
responder em liberdade 
pelo crime de maus-tratos.

O casal foi encaminha-
do ao Centro de Atenção 
Psicossocial de Álcool e 
Drogas (Caps-Ad) e vão 
passar por um tratamento 
devido à dependência quí-
mica, além de um acom-
panhamento pelo Centro 
de Referência Especiali-
zado de Assistência Social 
(Creas).

A Prefeitura enviou 
caminhões e funcionários 
para realizar a limpeza do 
imóvel. 

conduta tática individu-
al, patrulhamento tático 
motor izado ,  progres -
são tática em área de 
alto risco, ordem unida, 
condicionamento físico, 
técnicas de lutas, lutas 
com facas ,  manuten-
ção de armas, low light 
shooting, operações e 
combates em ambientes 
confinados, primeiros 
socorros, atendimento 
pré-hospi ta lar  tá t ico , 
busca e resgate em es-
truturas colapsadas en-
tre outras.

Com a conclusão do 
curso, os homens estão 
mais capacitados e pre-
parados para qualquer 
tipo de ocorrência. 
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Primavera vai para sua 
3ª partida fora de casa e 
sem saber o que é perder 
Fantasma pega Diadema sábado, dia 22, às 15h, pela ‘Segundona’ do Paulista

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ANGELO GOUVÊA

GUILHERME MANSUETO/MAGNUS FUTSAL

Falcão dá ‘show’ e Magnus Futsal vence ADI por 6 x 3
LIGA PAULISTA

Na segunda partida fora de casa, Primavera empatou sem gols com o Guarulhos

Com boa atuação de Falcão, Magnus bateu a ADI na partida realizada 
em Indaiatuba    

Jogar fora de casa não é 
bom para ninguém! Tem 
que viajar muitas vezes 

para longe, a torcida adver-
sária xinga e desconcentra, o 
adversário parece ganhar mais 
força e as dificuldades parecem 
só aumentar. Mas isso, por 
incrível que pareça, não vem 
sendo obstáculo para a equipe 
do Primavera, pelo menos não 
nas rodadas iniciais da Segun-
da Divisão do Paulista.  

A equipe comandada pelo 
técnico Luis dos Reis iniciou 
a competição com uma dura 
missão: fazer três jogos segui-
dos fora do Gigante da Vila. 

O elenco, pouco conhecido, 
aos poucos vem ganhando a 
confiança do torcedor. Não por 
menos, em dois jogos foi uma 
vitória e um empate. 

O primeiro resultado posi-
tivo veio na estreia da “Segun-
dona” do Paulista. O Fantasma 
da Ituana foi à Osasco e, em 
pleno estádio Prefeito José 
Liberatti, venceu os donos da 
casa por 2 x 0, com gols de 
Wilton e Marcolino. 

A segunda partida da série 
até foi mando do Fantasma, 
mas por conta de uma punição 
ao time de Indaiatuba no ano 
passado, quando ainda dispu-
tava a Série A3 do Paulista, o 
clube teve que mandar o jogo 

contra o Guarulhos para o Es-
tádio Municipal Dr. Augusto 
Schumidt Filho, em Rio Claro. 

Para um público de apenas 
49 torcedores, o Fantasma fi-
cou no empate sem gols. 

Para fechar seu ciclo longe 
de casa, o Tricolor de Indaiatuba 
enfrenta o Diadema. A partida 
acontece neste sábado, dia 22, às 
15 horas, no Distrital do Inamar.

O Primavera vai a campo 
em busca de manter sua in-
vencibilidade e melhorar ainda 
mais sua posição na tabela. 
Com quatro pontos, dois a me-
nos que o líder São Bernardo, 
o time está na terceira posição 

do Grupo 3.
Já o Diadema é apenas o 

quinto colocado da chave, com 
três pontos ganhos, sendo uma 
vitória e uma derrota. 

Após o duelo deste final de 
semana, a tão esperada estreia 
do Fantasma diante de seu tor-
cedor, no Gigante da Vila, será 
apenas no outro sábado, dia 29. 
Às 15 horas, o Tricolor pega a 
equipe do Elosport. 

Base 
Já a equipes de base, 

Sub-15 e 17, voltam a cam-
po neste feriado de sexta-
-feira, dia 21, em busca da 

reabilitação. Após derrota 
por 5 x 1 para o São Paulo 
fora de casa, o Sub-15 en-
frenta o Ituano no Gigante 
da Vila, no classifico mar-
cado para as 9 horas.

O Sub-17 do Fantasma 
também enfrente amanhã o 
Galo de Itu. O jogo acontece 
às 11. O time também vem 
de uma derrota para o Trico-
lor do Morumbi, mas por um 
placar menos elástico: 3 x 2. 

Ambas as partidas mar-
cadas para amanhã têm 
entradas gratuitas e são vá-
lidas pela terceira rodada do 
Campeonato Paulista. 

Sub-11 e 13 fecham parceria para treinar no campo do Sesi Indaiatuba
O Primavera e o Sesi In-

daiatuba fecharam uma parceria 
para que os treinamentos das 
equipes de base do clube, ca-
tegorias Sub-11 e 13, passem a 
ocorrer no campo da instituição. 

Em preparação para a dis-
puta do Campeonato Paulista, 
as duas equipes irão utilizar o 
campo do Sesi todas as quartas 
e sextas-feiras, das 17h às 20 
horas; e aos sábados das 8h30 

às 11h30. 
O acordo foi assinado na 

tarde de segunda-feira, dia 17. 
“Esta é uma importante parceria 
que firmamos no município, 
pois é o primeiro passo para 
prosseguirmos com um Convê-
nio de Cooperação Técnica do 
Programa Sesi-SP Atleta do Fu-
turo entre ambas as instituições, 
visando oportunizar a prática do 
esporte e formar não somente 

atletas, mas cidadãos”, comenta 
o diretor do Sesi Indaiatuba, 
André Luís Martins da Silva.

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o presidente do Prima-
vera, Eliseu Marques, salientou 
que anteriormente a equipe 
treinava no campo do Bela Vista 
e tinha um custo para isso, o 
qual o mandatário preferiu não 
revelar. 

Segundo Marques, a ideia 

é que outras categorias passem 
a também treinar no Sesi. “Por 
enquanto o campo está dispo-
nível apenas para as duas cate-
gorias, mas já estamos vendo 
a possibilidade para o Sub-15 
e 17, além do profissional”, 
revela. “É muito importante 
esta parceira. Além do campo 
ser muito bom, facilita para os 
pais devido a segurança que tem 
no local.” 

Com quatro gols de Fal-
cão, a equipe do Magnus 
venceu a ADI/Clube 9/Pipo-
cas Clac pelo placar de 6 x 
3, na partida válida pela ter-
ceira rodada da Liga Paulista 
de Futsal. O duelo aconteceu 
na noite de terça-feira, dia 
18, na Arena 9 de Julho em 
Indaiatuba. 

Com casa cheia, princi-
palmente para ver um dos 
maiores jogadores de futsal 
de todos os tempos, Falcão 
certamente foi o principal 
nome da partida. 

Foi da habilidade do ca-
misa 12 que saíram pelo 
menos quatro gols da equipe 
sorocabana. Rocha e Bruno 
também marcaram e am-
pliaram o marcador para o 
Magnus. 

Igor e Claudinho (em 
duas oportunidades) balan-
çaram as redes adversárias 
para o lado de Indaiatuba. 

Na quarta posição do 
Grupo A, com três pontos, 

o próximo duelo dos indaia-
tubanos será na sexta-feira 
que vem, dia 28, quando o 
time enfrenta fora de casa a 
AABB/Mapfre. O confronto 
será às 19 horas. 

Campanha 
A derrota de terça para 

o Magnus foi a segunda do 
time local na Liga Paulista. 
Na rodada anterior, fora de 
casa, a equipe venceu Jales 
por 3 x 2. Na primeira ro-
dada, em março, o time de 
Indaiatuba estreou com der-
rota por 3 x 1 para o Grêmio 
Barueri. (Jean Martins) 
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2ª Indaiatuba Run está 
com inscrições abertas
Prova de rua acontece dia 27 e tem apoio do Grupo Mais Expressão 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Corrida da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, realizada em Indaiatuba, contou com 580 corredores no mês passado   

TABELA
17º Campeonato Liga Regional Aifa Nishi Eletrônica  

Rodada sábado, dia 22, na Sol-Sol  
 
Horário Partida     Divisão 
12h50 Tênis de Ouro x Elite/Tigres Azuis  3ª Quartas 
13h50 Otro Iskema x Clube 9 de Julho  3ª Quartas 
14h40 Nova Aliança/XII de Junho x ML Informática 1ª 
15h30 Schalke Grillos/Tamandaré x União Tribuna A 1ª 
16h20 Flamengo/Desp. Marquinhos x União Tribuna B 1ª 
17h10 União Audax/Atenas x The Rocket   2ª

Rodada sábado, dia 22, no Ginásio Municipal de Esportes 
 
Horário Partida     Divisão 
12h50 R5/Colégio Meta x Cebi/VM   2ª 
13h50 Juventus/Real Mala x Bayern 07  2ª 
14h40 Tapiratiba x Carvalhada Futsal   3ª Quartas 
15h30 BVB/Desp. Pachelli x Futshow/Colégio Meta 3ª Quartas 
16h20 Parque Indaiá x Atlético Oliveira  2ª 
17h10 Projeto Restitui x Kautela/Elias Fausto  2ª

 
Campeonato de Futebol de Minicampo Maior Seguros - Clube 9

Rodada domingo, dia 23 

Categoria Máster 
Horário Partida             Campo 
7h50  Lanchonete Chega Mais x Madeireira Madelasca   1 
9h  Grupo Marquinhos x Big Strong/Freegelo  1  
10h  Jacitara x Alves Hair/RZ Com    1 
7h50  Hot Dog Tio Lau x Balilla    2  
9h  Juninhos Camisetas X Casa das Embalagens  2  
10h  Colégio Meta x Tecnosemillas   2
 
Categoria Adulto 
Horário Partida             Campo 
11h  Sanare Serviço x Faculdade Max Planck  1  
11h  Limpa Mais x Corbella Tintas   2 

Categoria Veterano 
Horário Partida             Campo 
9h  SS Silveira x Embalimp     3 
10h  Atento Segurança x Visual Formaturas   3 
11h  DD Max x Vizzent Calçados    3 

Rodada quarta-feira, dia 26  

Categoria Veterano 
Horário Partida             Campo 
19h15  JR Celulares/Pinguim X Centermaq   3  
20h15   GPS Imóveis x Embalimp    3 

Resultados da última rodada  

Adulto 
Ford Tempo 4 x 4 Corbella Tintas  
Restaurante Caipirão 2 x 3 PCB Informática

Veterano
Karcher Center Altex 2 x 6 Visual Formaturas 
JR Celulares/Pinguim 5 x 0 Vizzent Calçados  
GPS Imóveis 3 x 0 Smart Ar Condicionado  
Luxafit Transportes 4 x 6 Centermaq
 
Máster
Jacitara 2 x 2 Madeireira Madelasca 
Hot Dog Tio Lau 2 x 3 Big Strong/Freegelo 
Colégio Meta 2 x 6 Balilla
 
Super Máster
Posto Tremendão/Kapalú 2 x 2 Cartão de Todos 
Grupo GTA 4 x 1 Pais & Filhos  
Hot Flowers 1 x 1 LG Vacker

 
Campeonato Juniores Mário Araldo Candelo - Sub-20 (Lidi)

Rodada domingo, dia 23 
 
Horário  Partida    Campo 
9h  Paulistinha x Manchester  Vale Verde  
11h  Mastiga Samba x Operário  Cruzeiro  
11h  Ponte Preta x Independente  Ponte Preta  
11h  Vale Verde x Atlético Oliveira Vale Verde  
13h30  Elias Fausto x Benfica   Cruzeiro  
13h30  Santa Cruz x Cruzeiro/Florence Ponte Preta  

Resultados da última rodada  
Operário 2 x 4 Seme Itu    
Manchester 0 x 7 Ponte Preta   
Benfica 3 x 0 Mastiga Samba   
Independente 1 x 2 Atlético Oliveira  
Elias Fausto 2 x 0 Cruzeiro/Florence   
Paulistinha 5 x 0 Desportivo Oliveira  

PROEESP 

Indaiatubanos competem no 22º Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 
NACIONAL 

A segunda edição da 
Indaiatuba Run, com-
petição corrida e ca-

minhada, já tem data para 
acontecer este ano. Com apoio 
do Grupo Mais Expressão, 
a prova deve ocorrer no dia 
27 de agosto. As inscrições 
já podem ser feitas, até 23 de 
agosto, no site www.proeesp.
com.br.  

O valor da inscrição é de 
R$ 60, mais a taxa do site, 
com 10% de desconto para 
equipes e assessorias, além de 
50% para os atletas acima dos 
60 anos de idade. O valor dá 
direito ao competidor ao Kit 
Básico, com viseira ou clip 

button, número no peito, chip, 
medalha, bag, água, frutas e 
seguro de vida. 

A prova tem ainda uma 
segunda possibilidade de ins-
crição. Pagando R$ 84, o cor-
redor leva o Kit Premium, que 
vem com camiseta, número 
no peito, chip, medalha, bag, 
água, frutas e seguro de vida. 
Esta opção também disponi-
biliza os mesmos descontos 
para equipes, assessorias e 
corredores acima dos 60 anos. 

Com largada e chegada na 
Avenida Fábio Ferraz Bicudo, 
a competição terá caminhada 
de 3 quilômetros, além de 
corrida de 6 e 12 kms. Com 
pelotão único, a prova de rua 
começa a partir das 8 horas. 

As disputas ocorrem na 

categoria Geral, masculino e 
feminino, e por faixa-etária: 
14 a 20 anos, 20 a 29, 30 a 39, 
40 a 49, 50 a 59 e acima dos 60 
anos, também no masculino e 
feminino.  

Todos os corredores rece-
berão medalha de participação 
e os troféus vão do 1º ao 3º 
colocado, em todas as cate-
gorias, tanto na corrida quanto 
na caminhada. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o diretor geral 
da prova, Antonio Muknick, 
salienta que a corrida deve 
manter a mesma qualidade das 
promovidas em Indaiatuba 
anteriormente. “Dessa forma, 
os atletas locais não precisam 
se deslocar mais as cidades 
vizinhas para participarem de 

uma prova”, diz. “E desta vez 
temos a parceria com o Grupo 
Mais Expressão, tendo novi-
dades na distância, no trajeto 
e na premiação.”

Organização 
Esta será a terceira prova 

organizada pelo grupo Profis-
sionais de Eventos Esportivos 
(Proeesp) em Indaiatuba. 

A primeira competição no 
Município aconteceu no dia 31 de 
julho do ano passado, quando 470 
corredores participaram da pri-
meira edição da Indaiatuba Run. 

A segunda prova foi no dia 
26 de março deste ano, quan-
do 580 pessoas competiram 
na Corrida da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de 
Indaiatuba.  

Os atletas de jiu-jistu de 
Indaiatuba treinam a “todo 
vapor” visando a disputa da 
22ª edição do Campeonato 
Brasileiro de Jiu-Jitsu 2017. A 
competição nacional começa 
na próxima terça-feira, dia 25, 
e vai até domingo, dia 30. O 
local de disputa será o Ginásio 
Poliesportivo José Corrêa, em 
Barueri. 

O campeonato reunirá 5,7 
mil competidores. Entre os 
indaiatubanos, competem no 
Brasileiro o campeão mundial 
e faixa preta Thiago Almeida, 
de 36 anos, representante da 
Alliance Indaiatuba Thiago 
Almeida. Com ele, participa 
ainda do torneio seu aluno, 

Júlio Muniz, de 25 anos, que 
é faixa marrom.

Filipy Santana, de 23 anos, 
é outro participante do campe-
onato. Ele é faixa azul e com-
pete pela equipe Gracie Barra 
Indaiatuba. Em sua primeira 
participação na competição, 
Santana diz estar otimista e 
que vem treinando forte para 
mais esta etapa. “É uma honra 
representar Indaiatuba, uma 
das melhores cidades para se 
viver em nosso País. Espe-
ro representá-la por muitos 
anos”, promete. 

Dono de dois ouros na 
faixa azul, conquistados no 
último campeonato de Floria-
nópolis/SC, organizado pela 

IBJJF, Filipy iniciou na Arte 
Suave aos 4 anos de idade.

O faixa roxa Dionathan 
Santos, o Toxa, de 31 anos, 
também acumula títulos em 
sua categoria e defenderá no 
Brasileiro o escudo da Gra-
cie Barra Indaiatuba. “Estou 
muito confiante para a com-
petição”, salienta.

Ainda representando a 
academia, competem no Na-
cional: Fagner Carneiro, de 
32 anos, faixa roxa; Alberto 
Neto, de 37 anos, faixa azul; 
e Rogério Rafting, de 38 anos, 
faixa roxa.

O evento contará também 
com as presenças dos maio-
res faixas pretas, campeões 

mundiais, que são destaques 
em suas categorias no País. 
São eles: Rubens Cobrinha, 
Leandro Lo, Michael Langhi, 
Claudio Calasans, Rodrigo 
Cavaca, Gabriel “Fedor”, 
Beatriz Mesquita, Talita 
“Treta” e Fernanda Mazzelli, 
que estarão ao lado das estre-
las do circuito do Jiu-Jitsu 
nacional e internacional, 
como Erberth Santos, Tayane 
Porfírio, Gabriel Arges, Vic-
tor Honório, Patrick Gaudio 
e muitos outros campeões 
da Arte Suave. Mais infor-
mações sobre o campeonato: 
www.cbjj.com.br. (Angelo 
Gouvêa, especial para o 
Mais Expressão)
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Projeto de Novo teatro 
é anunciado durante 
divulgação do Maio Musical
Evento cultural terá este ano Guilherme Arantes, 14 Bis e Vanessa Jackson  

Moacyr Martins será homenageado no Maio Musical deste ano

DIVULGAÇÃO 

VIDA - Lançamento  -  Suspense / Ficção  -  Classificação 14 anos  
-  106 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   16h50  /  22h00
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Quarta (26):   21h50
Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   15h00  /  19h20
.............................................................................................................
SILÊNCIO - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a 
exibição*  -  Drama  -  Classificação 16 anos  -  162 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (25):   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
VELOZES E FURIOSOS 8 - 2ª semana  -  Ação / Aventura  -  Clas-
sificação 14 anos  -  136 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Quarta (26):   20h30
Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   15h40  /  18h40  /  21h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Domingo (23):   15h20  /  17h10  /  
18h25. Segunda (24):  15h20  /  18h25  /  21h30. Terça (25)  e  Quarta 
(26):   15h20  /  18h25
Polo Shopping: Quinta (20),  Segunda (24),  Terça (25)  e  Quarta 
(26):   17h40  /  20h40. Sexta (21 - feriado),  Sábado (22)  e  Domingo 
(23):   14h35  /  17h40  /  20h40
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (20)  a  Domingo (23),  Terça (25)  e  
Quarta (26):   21h30. * Segunda, dia 24, não haverá sessão da versão 
legendada
.............................................................................................................
OS SMURFS E A VILA PERDIDA - 3ª semana  -  Animação  -  
Classificação livre  -  90 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sexta (21 - feriado)  a  Domingo (23):   14h20
Segunda (24),  Terça (25)  e  Quarta (26):   15h40
Polo Shopping: Quinta (20),  Segunda (24),  Terça (25)  e  Quarta 
(26):   16h05. Sexta (21 - feriado),  Sábado (22)  e  Domingo (23):   
13h40  /  16h05
.............................................................................................................
A CABANA - 3ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  132 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda (24):  16h05  /  18h50
Polo Shopping: Quinta (20)  a  Quarta (26):   18h15  /  21h05
LEGENDADO
Shopping Jaraguá (atenção especial aos horários desta versão no Ja-
raguá): Quinta (20)  a  Domingo (23)   e   na  Quarta (26):   16h05  /  
18h50  /  21h15: Segunda (24):  somente  21h15. Terça (25):   16h05  
/  18h50
.............................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO - 4ª semana  -  Animação -  Classifi-
cação livre  -  98 minutos
CONVENCIONAL  -  DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (20),  Segunda (24)   e   na  Quarta (26):   
16h40  /  19h10. Sexta (21 - feriado),  Sábado (22)  e  Domingo (23):   
14h50  /  16h40  /  19h10. Terça (25):   somente  16h40 
.............................................................................................................
A BELA E A FERA - 6ª semana  -  Romance  -  Classificação 10 
anos  -  129 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (20),  Segunda (24),  Terça (25)  e  Quarta 
(26):   17h20  /  20h05. Sexta (21 - feriado),  Sábado (22)  e  Domingo 
(23):   14h05  /  17h20  /  20h05

As atrações do 25º 
Maio Musical e a 
informação de um 

projeto para construção de 
um novo teatro em Indaiatu-
ba foram divulgadas durante 
coletiva de imprensa na tar-
de de terça-feira, dia 18, na 
Prefeitura. O evento cultural 
acontece de 1 a 28 de maio, 
com uma programação re-
pleta de atividades gratuitas 
à população.

Ao todo o Maio Musical 
deste ano contará com 15 
apresentações de dança e 
música, além de seis sessões 
de filmes no cinema. 

Destaque para as apresen-
tações de Guilherme Arantes, 
no dia 1º, e 14 Bis – 30 anos 
de sucesso, no dia 7 de maio. 
Para ambas as atrações, serão 
disponibilizados apenas dois 
convites por pessoa, os quais 
devem ser trocados por um 
pacote de fraldas geriátricas.

A troca acontece na pró-
xima terça-feira, dia 25, a 
partir das 8 horas, no Centro 
de Convenções Aydil Bona-
chella. 

Outra atração de destaque, 
mas que não necessitará de 
troca de ingresso, será no dia 
27 de maio, quando sobe ao 
palco a cantora Vanessa Jack-
son, numa saudação à Whitney 

Houston. (Confira a progra-
mação completa no box).   

Este ano, o Maio Musical 
homenageará Moacyr Mar-
tins, que foi barbeiro por 70 
anos, além de ser professor de 
violão e de música por mais 
55 anos.  “O mais interessan-
te é que estamos homenage-
ando uma pessoa viva. Além 
de música é uma pessoa boa, 
que fez parte da minha vida, 
pois foi meu professor de 
violão”, salientou o prefeito 
Nilson Gaspar (PMDB).

Martins também lidera 
seu regional de choro, desde 
os anos 50, que acabou sendo 
reativado especialmente para 
esta edição do Maio Musical. 

Apesar das atrações prin-
cipais, a secretária municipal 
de Cultura, Érika Hayashi 
Kikuti, salienta a qualidade 
das apresentações realizadas 
pelos artistas locais. “Fico 
muito feliz em ver que o nos-
so artista chegou a um nível 
muito alto e que não perde, 
em qualidade, para nenhuma 
outra cidade”, diz. “São mú-
sicos muito bons, que estarão 
no maior festival de música 
do Estado de São Paulo.”

Teatro    
Também durante coletiva 

de imprensa, o prefeito Nil-
son Alcides confirmou que 
Indaiatuba deverá ganhar 
um novo teatro. “Já pedi para 

Programação do 25º Maio Musical 

Sala Acrísio de Camargo, no Ciaei 
Dia 1 (segunda-feira) - * Guilherme Arantes – 40 anos de 
carreira, às 19h - mediante troca de ingresso antecipada 
Dia 4 (quinta-feira) - * Tributo à Villa Lobos, às 20h, com 
Laura Duarte e Duo Zani Dutra 
Dia 5 (sexta-feira) - * Rock Pauta In Concert, às 20h 
Dia 6 (sábado) - * Orquestra Jovem do Estado, às 20h
Dia 7 (domingo) - * 14 Bis – 35 anos, às 19h, mediante troca 
de ingresso antecipada 
Dia 11 (quinta-feira)  - * 10 anos de Canções, Café e Compa-
nhia com Mulheres em Acordes, às 20h
Dia 12 (sexta-feira) - * “Do Chique ao Úrtimo” – com a Or-
questra Paulistana de Viola Caipira, às 20h
Dias 13 e 14 – Virada Cultural Paulista 
Dia 18 (quinta-feira) - “De 5 em 5 a 1000 Estamos” com 
Diogo Peixoto, às 20h
Dia 20 (sábado) - * Banda Sinfônica Jovem do Estado, às 20h
Dia 21(domingo) - * Clássicos com a Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba, às 18h
Dia 25 (quinta-feira) - * Bolero e outras danças com a Corpo-
ração Musical Villa Lobos, às 20h
Dia 26 (sexta-feira) - * Entre Tempos com Bia Packer, Mariana 
Ávila e Stefany Ueda, às 20h
Dia 27 (sábado) - * Vanessa Jackson, uma saudação à Whitney 
Houston, às 20h
Dia 28 (domingo) - * 30 Anos de História Regada a Choro com 
o Grupo de Choro Moacyr Martins, às 18h

Programação na Câmara Municipal 
Dia 19 (sexta-feira) - * Cancioneiro Popular da Bahia com o 
Coral Cidade de Indaiatuba, às 20h

Programação do Cine Topázio 
Dia 08/05 (segunda-feira) – Polo Shopping
15h – Elis / 19h – Waiting for B
Dia 09/05 (terça-feira) – Shopping Jaraguá 
15h – Sinfonia da Necrópole / 19h – Memória em Verde e Rosa 
Dia 15/05 (segunda-feira) – Polo Shopping 
15h – Argentina / 19h – O Ídolo 
Dia 16/05 (terça-feira) – Shopping Jaraguá  
15h – Waiting for B / 19h – Elis
Dia 22/05 (segunda-feira) – Polo Shopping 
15h – Memória em Verde e Rosa  / 19h – Sinfonia da Necrópole
Dia 23/05 (terça-feira) – Shopping Jaraguá  
15h – O Ídolo / 19h – Argentina 

* Programação gratuita
 
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura

fazer o projeto, para quando 
abrir recurso do Governo ou 
Federal possamos utilizar 
o convênio”, diz. “Normal-
mente, quando se abre esta 
possibilidade, o prazo para 
uma cidade entregar um pro-
jeto é de uma semana, algo 
impossível de ser feito.”

O prefeito explicou ainda 
que o teatro deverá ser cons-
truído numa área que fica 
na Avenida Horst Frederico 
João Heer, principal via de 

acesso ao bairro Parque Cam-
po Bonito e, caso o projeto 
seja executado, o novo espa-
ço cultural terá capacidade 
para 1,5 mil pessoas, o dobro 
da sala Acrísio de Camargo, 
no Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei). 

A secretária de Educa-
ção informou que já visitou 
alguns teatros, que devem 
servir como modelo para a 
construção do espaço local. 
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Mestre Cuca traz o 
melhor da gastronomia

DIVULGAÇÃO

Festival chega a sua segunda edição e será realizado no Tênis Clube em maio

Mês do Teatro Espírita de Indaiatuba acontece 
neste sábado, dia 22, com entrada gratuita 

Faça sua viagem para Campos do Jordão

CULTURA 

INFORME PUBLICITÁRIO INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Horóscopo de 21 a 27/04 Por Alex Costa Guimarães

O ariano começa agora a focar mais em seus relaciona-
mentos, como estará mais independente que nunca pode 
acabar falando de forma intempestiva e gerando discus-
sões com parentes, sendo provável que tensões surjam 
no trabalho e na família. Um assunto está atravessado e o 
nativo estará tentando resolver isso. Cuidado com pessoas 
com poder acima de você, não crie rusgas.

Continua aquela vontade de se isolar e ficar fechado den-
tro de si pode continuar. O nativo está em um momento 
de aumento de sua sensibilidade, suas emoções estão mais 
intensas, mas isso não dá o direito de ficar irritado, pois 
pode perder o que vem planejando. Algumas dificuldades 
em assuntos de cálculos e matemáticos podem haver.

O geminiano continua um pouco mais agitado que o 
normal, no entanto estará sendo mais prático e levado 
a buscar praticidade em sua vida. Momento para ter 
cuidado com sua vida financeira, pois os projetos podem 
sair muito caro se não forem planejados cuidadosamente. 
Por estar entrando em seu inferno astral, pode se sentir 
mais solitário, podendo ter dificuldades em entender ou 
para se expressar.

O momento continua solicitando que o nativo tenha calma 
e melhore sua atenção á sua saúde. A familia ou os gastos 
ligados a familiares ou ao seu lar, tendem a ocorrer nesse 
momento. O canceriano não deveria enxergar as opiniões 
dos outros de forma melindrosa. Tenha cuidado com mal 
entendidos, que podem ser mais frequentes por estes dias. 
Evite iniciar algum contrato novo e se tiver que fazer 
analise-o bem. 

Continua a fase de mudanças a nível profissional. Pode 
ser um momento intenso, mas de sucesso em seus 
projetos profissionais e em sua carreira. Lembre-se de 
que o que vier a fazer estará sendo observado e isso se 
refletirá em sua imagem. Apesar desse momento ser 
bom, a energia do leonino pode ficar em baixa algumas 
vezes e isso atrapalhar seu ritmo de trabalho. Trabalhe 
sua respiração. 

O nativo de virgem ainda sente um pouco de de cansaço, 
mas agora suas energias começam a melhorar. Por essas 
semanas, seria bom refletir, interiorizar e meditar. Esse 
seria um bom momento para ficar um pouco mais distante 
do burburinho social e buscar a intimidade com as pes-
soas que ama. Respeite sua necessidade de isolamento. 
No ambiente profissional seja prático.

Está terminando um período que o libriano repensa sua 
maneira de ser em seu meio ambiente, ou seja, há ainda uma 
certa tensão dentro de si, em seguida, suas emoções passarão 
por um momento de silêncio, de maior equilíbrio, pelos 
próximos dias. Precisará alterar seu ritmo de atividade. Suas 

emoções e sua maneira de lidar com sua sobrevivencia está sendo renovada, 
aproveite para crescer materialmente.

Continua a fase onde o escorpiano tende a romper com cônjuge, 
sócios, ou a inicir ou terminar com contratos. As emoções estão 
elevadas e pode querer explodir com tudo, respire fundo e se 
controle. O momento é ótimo para sua ampliar ou dar manu-
tenção em sua vida social. Existe a possibilidade de começar 
uma nova parceria.

O sagitariano continua enfrentandoum momento de desenvol-
ver uma maior organização em sua forma de pensar e de agir, 
buscando uma maior maturidade para renovar seus conceitos 
pessoais das pessoas e da vida. Sua vida trabalhista precisa 
ser observada com muito cuidado e organização. Um novo 
objetivo de trabalho pode surgir. Sua saúde vai melhorando 

gradativamente, spoois sua mente começa a ficar mais focada.

Está no fim essa fase pesada, onde o capricorniano enfrenta 
questões familiares. Apesar disso, pode ter gastos com bens que 
serão prazerosos. Com relação a saúde, seus ossos, dentes, pele, 
tendem a receber tratamento. Sua energia vital está um pouco 
baixa, mas o controle de sua vida social e de suas amizades 
podem florir. Pode haver um novo romance ou começar os preparativos para 
a formalização de algum relacionamento.

Por estes dias o aquariano pode passar por inesperadas baixas 
de saúde e pode ficar de cama, ou poderá enfrentar situações 
onde seu raciocínio poderá ser trabalhado ao extremo. Nesse 
momento pode acabar ficando mais tempo envolvido com sua 
vida doméstica e os relacionamentos em família, estará mais 

introspectivo, só assim poderá ter maior equilíbrio emocional. Lembre-se que 
ficar muito irritado trará mais fraqueza ao seu corpo. 

O pisciano estará enfrentando nesse momento, os frutos daquilo 
que veio plantando. Essa fase pode envolver um isolamento em 
sua vida social e nas amizades e maior necessidade de intimidade. 
No trabalho  e em reuniões de negócios evite ficar completamente 
nas mãos de um grupo ou organização; isso não será positivo para 
você em médio prazo. As reuniões de negócios, viagens e estudos estão favorecidas.

Aproximadamente 8 mil pessoas devem comparecer na segunda edição do Mestre Cuca, segundo os organizadores do evento  

A 1.600 metros de alti-
tude, Campos do Jordão é 
a estância climática mais 
procurada por turistas que 
desejam passar o inverno 
na Serra da Mantiqueira 
em São Paulo. A cidade 
é considerada o mais alto 
município brasileiro.

Campos conta com mui-
tas atrações imperdíveis, 
como visitas ao Palácio 
Boa Vista onde podemos 
contemplar obras de arte de 
alguns dos principais artis-
tas brasileiros e ao Museu 
Felícia Lerner,  um raro 
museu a céu aberto, com 

uma vista de tirar o fôlego 
da Pedra do Baú. A noite 
também não deixa a desejar 

e tem atrações para todos os 
gostos. 

Fonte: Melhores Destinos

A 2ª edição do Mestre 
Cuca será realizada 
no Tênis Clube de 

Indaiatuba e acontece nos 
dias 6 e 7 de maio (sábado 
e domingo), das 11h às 22 
horas. O festival tem entrada 
gratuita e diária de estacio-
namento no valor de R$ 15.

Neste ano, o evento che-
ga  com novidades  que , 
além da gastronomia, tam-
bém contará com atrações 
culturais. “Sentimos a ne-
cessidade de trazer mais 
atrações para o evento de 
forma que as pessoas cur-
tam o festival por comple-
to”, explica Flávia Souza, 
organizadora do evento e 
uma das proprietárias da 
Braunbär, empresa respon-
sável pelo Mestre Cuca.

Em sua segunda edição, 
a organização espera rece-
ber cerca de 8 mil pessoas. 
“No ano passado tínhamos 
a expectativa de 3 mil vi-
sitantes, porém fomos sur-
preendidos com a presença 
de 6 mil pessoas nos dois 
dias de evento”, conta a 
organizadora.

A edição 2017 do evento 
trouxe não somente no-
v idades ,  como também 
aumentou o número de ex-
positores. “Esse ano além 
de trazer atrações culturais, 
o evento contará ainda com 
o Mercadão Cultural, local 
em que serão oferecidos 
produtos orgânicos, arte-
sanato, ente outros”, revela 
Flávia.

Nos dois dias de eventos 
estarão presentes os mais 
variados tipos de comida, 
produzidos por  grandes 
restaurantes como Santo 

Parque,  Daisho,  Bebber 
Garten, The Hops e o Ou-
tback Steakhouse, que tra-
rá a cebola empanada e a 
costela ao molho barbecue. 
Ainda estarão presentes os 
foods trucks que confiarão 
ao público uma vasta varie-
dade gastronômica. 

O festival ainda contará 
com as tradicionais cerve-
jarias artesanais e docerias 
da cidade. 

Atrações
Haverá ainda, nos dias 

de festa, apresentações ar-
tísticas pontuais de música, 
dança, grafite, entre outras 
espalhadas pelo clube. Ofi-
cinas de criatividade serão 
desenvolvidas para adultos 
soltarem a imaginação e 
gincanas de sustentabilida-
de para as crianças.

O esporte não poderia 
ficar de fora e nos dois dias 

ocorrerão torneios de tênis, 
que serão disputados nas 
quadras do clube em para-
lelo ao evento. Estarão pre-
sentes tenistas da região que 
irão “brigar” pelos prêmios 
e dar ao público mais uma 
opção de entretenimento. 

As inscrições estão aber-
tas e os interessados devem 
entrar em contato com o 
Tênis Clube para garantir as 
suas vagas, pelos telefones 
(19) 3894-7380 ou 9.9790-
7626.

A segunda edição do 
Mestre Cuca ainda oferece 
aos visitantes um espaço 
para picnic, onde será per-
mitida a presença de cães 
e gatos.

O Tênis Clube de In-
daiatuba está localizado 
na Estrada Municipal José 
Boldrini, 3.800. Para mais 
informações acesse http://
mestrecuca.braunbar.co/

O Centro Espírita Paz, 
Luz e  Amor e  a  Cia  de 
Artes Paluarte realiza nes-
te sábado, dia 22, a XXI 
mês de Teatro Espírita de 
Indaiatuba. O evento tem 
início às 15h30 com entra-
da gratuita, porém pede-se 

a colaboração de um quilo 
de alimento não perecível 
ou um litro de leite longa 
vida. 

A abertura acontece às 
15h30 com a palestra da 
Cia Espírita Laboro de Belo 
Horizonte/MG, onde será 

discutido o tema “Porque 
arte no centro espírita?”.

Logo em seguida ,  às 
19h30, terá apresentação 
do Grupo Musical Vozes 
do Amanhã do C.E. Allan 
Kardec, da cidade de Cam-
pinas. Já às 20 horas ocorre 

a realização da peça “O 
Encontro” da Cia Espírita 
Laboro de Belo Horizonte.

O evento acontece na 
Rua Romário Capóssoli, 80, 
no Jardim Itamaracá. Para 
maiores informações (19) 
3312-2138 ou 9.9144-8300.
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Grupo Escoteiros Indaiá 235/SP

Cerimônia Oficial de lançamento 
do City’s Book Indaiatuba

A norte-americana Aja 
comemorando seus 17 aninhos 

36ª Reunião do Rotary Club de 
Indaiatuba Cocaes

Lei que institui a imprensa oficial 
eletrônica é sancionada no Município

Encenação da Paixão de Cristo reúne mais de 3 mil pessoas

Junto com a Organização Não Governamental (ONG) Tribo 
Ful do Bem, que arrecadou mais de 1,5 mil ovos de Páscoa, o 
Grupo Escoteiro Indaiá 235/SP participou da entrega dos ovos 
de chocolate na comunidade do Bairro Veredas da Conquista. 
“Fazer o Bem Faz Bem”

Com a presença do vice-prefeito, Tulio Thomas do Couto, e 
demais autoridades, foi lançado na manhã do último dia 13, no 
auditório do Museu da Água, o City’s Book Indaiatuba  2017. 
O evento teve ainda a presença dos patrocinadores Canson, 
Cebi, Corpus, Tuberfil, Trópico, Royal Palm Tower e outros.

Os clientes da Império Tour, Micaelly e Pedro, curtindo 
maravilhosas férias em Porto de Galinhas

Marta e Evandro, mantenedores do Colégio Episteme, co-
nhecendo a cidade de Pomerode, em Santa Catarina

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes realizou na noite de 
terça-feira, dia 18, sua 36ª Reunião Ordinária, desta feita reali-
zada no auditório da Câmara, visto que aconteceu o 1º Encontro 
Multidisciplinar sobre o Envelhecimento Ativo, coordenado 
pela companheira Angélica Pimentel. Na ocasião, ela trouxe 
as convidadas e homenageadas Celene Queiroz Pinheiro de 
Oliveira, Doraci Aparecida da Silva Semente, Maria das Graças 
Araujo Massimo, Cristiane Luiz, Eliana Carvalho, Mariana 
Bianchi e o advogado Ricardo Bueno Reis. Com casa cheia, o 
encontro mostrou que é um sucesso.

Foi sancionada, no último dia 6, a Lei nº 6.683 que institui 
a Imprensa Oficial Eletrônica de Indaiatuba. A publicação ele-
trônica substitui integralmente a versão impressa da Imprensa 
Oficial, que é utilizada para publicação e divulgação dos atos 
oficiais e matérias correlatas de interesse público dos Poderes 
Executivo, Legislativo, das autarquias e fundações municipais. 
Além de ser mais abrangente, a publicação eletrônica vai re-
presentar economia aos cofres públicos municipais. A Lei foi 
publicada na edição do dia 13 de abril da Imprensa Oficial.

Foi na última quarta, 
dia 12, no Quintal 193, o 
lançamento da nova coleção 
outono da La Mer Blanc 
com maravilhosos modelos 
em calças, blusas, vestidos e 
batas com incríveis detalhes 
que fazem toda a diferença 
na coleção fashion que en-
cantam a todos. Confira no 
site www.lamerblanc.com.
br - WhatsApp: (19)9.8772-
3322. Parabéns as proprie-
tárias Cláudia Cury e Flávia 
Fonseca, sucesso!

A jovem intercambista de Rotary, Aja Blake Golliday, 
dos EUA, comemorou seus 17 anos em uma reunião muito 
alegre na Casa da Esfiha de Indaiatuba, com a presença dos 
pais brasileiros de intercâmbio e das amigas do Colégio Rodin.

Mais de 3 mil pessoas 
comparecem no Ginásio 
Municipal para acompa-
nhar a tradicional encena-
ção da Paixão de Cristo, 
realizada na última sexta-
-feira, dia 14.  A peça teve 
a participação de cerca 
de 100 integrantes entre 
atores, alunos das oficinas 
gratuitas de teatro da Cul-
tura, voluntários do muni-
cípio e atores voluntários 
de Salto, com direção de 
Gerê Canova. Com ceno-
grafia, figurinos e efeitos 
visuais impecáveis, a apre-
sentação encantou a plateia 
de todas as idades. 

La Mer Blanc arrasa com a nova coleção

Flávia e Nayra 
As proprietárias da La Mer Blanc 
Cláudia Cury e Flávia Fonseca Georgia, Flavia e Claudia

Procedimento de micropigmentação pela profissionail Tathy 
Soares do Espaço Camila Medina
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Kostela do Japonês: costela super maciaNova Coleção Bromélia/Center Noivas Coleção Outono

Gastronomia Árabe

Persianas

A coleção é inspirada numa flor muito presente na Mata Atlântica, a 
Bromélia. Paraíso das Noivas, uma coleção maravilhosa da Center Noivas 
com muita renda e transparência, com detalhes incríveis onde faz toda 
a diferença. Tecidos nobres, caimento impecável. Uma coleção que vai 
encantar as futuras noivas. Moda exclusiva da “A Nova Loja” na opção 
venda ou aluguel. Essa você não pode perder, tem que passar na loja 
para conferir de perto. Demais! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

A Casa da 
Esfiha tem 
uma grande 
variedade 
de pratos 
para todos 
os gostos. 
Oferecem 
saladas, 
salgados 
e pratos 
quentes, 
sempre 
prezando pela 
qualidade dos 
produtos e 
eficiência no 
atendimento. 
Conheça os 
restaurantes e 
surpreenda-se.

Você não pode deixar de conferir a 
nova Coleção Outono da Vitorello 
com lindíssimos vestidos de festa, 
moda jovem, casacos e calças 
bandagens maravilhosas, com 
preços imperdíveis. E aproveite a 
promoção fitness com 20% off na 
primeira peça e 10% off a partir 
da segunda peça nas bermudas e 
calças estampadas e vestidos de 
festa com 20% off. Demais, corra!

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!

Bicicleta aro 14 Nathor, 
quadro em alumínio e freio à 
disco, indicada para meninos 
e meninas a partir de 4 anos 
de idade. Bicicletas aro 
12,16,20 e 24 em diversas 
cores e marcas. Aproveite 
na Duas Rodas onde você 
encontra todas as opções em 
bicicletas, para a família toda, 
sempre com o melhor preço.

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

Aproveite a promoção MMartan

Chá de Lingerie Hope Store

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

Organizando o 
melhor dia da sua 
vida? Sua amiga 

vai casar? Que tal 
fazer algo diferente? 
Reúna as amigas do 

coração e faça um 
Chá de Lingerie! Aqui 

na Hope Boutique 
de Indaiatuba, na 

Av. Pres Kennedy, 
1.417 - Fones: 

3825.8963/9.7133-
1417. Segunda à 

sexta, das 9h às 19h. 
Sábado, das 9h às 

15h. Facebook: hope 
indaiatuba. Instagram: 

hope.indaiatuba

Delivery no Grenelle GastroPub

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

Priscila Pereira e seu noivo 
Wellington Costa. É “A Nova Loja” 
homenageando seus clientes!

Novidade na 
Duas Rodas

Este é o lindo 
Domingos, 
mascote 
da Clínica 
Veterinária 
Bicho Amigo

Renato e Renato Filho

Gabriel

Camila e Camargo

Alexandre e Caio
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Fernando, Lea, Maria e Hans na pizzaria Babbo Indaiatuba

Nelia e Beatriz no Restaurante Caipirão Monique e Juhanni na Joy Pizzaria

Luiz Gustavo, Francinete, Luiz Eduardo Felisberto e Luiz Fernando - Família do Restaurante Caipirão

Eny, Maura e Sergio no Restaurante Casa da Moqueca Augusto e André no Restaurante Casa da Moqueca 

Juliano, Roque e Maria José almoçando no Cintra restaurante Gustavo Husak e Gustavo Streck almoçando no Grenelle Gastro PubFrank e Carlos Cintra no Cintra Restaunte

Solange com o filho Gustavo no Grenelle Gastro Pub

Juliana no Cintra Restaurante

Graziela, Adriana e Marcelo curtindo a noite no Bar da Gula

Guerreiro e Ferrer no Bar da Gula
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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!Aluno Felipe Teodoro Ravagnani 

em recente treino na Escola de 
Futebol Oficial do Cruzeiro

Equipe Sub-5, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente treinamento

Equipe Sub-7, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
durante os treinos semanais 

Equipe Sub-6, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
em recente treinamento

Professor Luiz Carlos viaja até Aracaju para e se encontrar 
com os meninos promissores do esporte

Parte da equipe da Sanare sendo homenageada pelo 
prestador de serviço engenheiro Carlos

Os alunos do Berçário do Objetivo e o Coelhinho da Páscoa

Natália, Luís, Flávio e Jéssica, da Ouro e Prata, sempre 
muito atenciosos com seus amigos e clientes

Manoel Moraldo de Macedo, 
co laborador  da Atento, 
comemora sábado, dia 22, mais 
um ano de vida. Parabéns!

Líderes da Ginco, a gincana solidária do Colégio Objetivo

Jaqueline Chiriquello curtindo 
as novidades outono inverno 
2017, By Fabiana Hempke

Isabelle, do 5º ano do Colégio Meta, lê para a turma as 
instruções de caça ao tesouro da Páscoa

Fazer o bem transforma o mundo, traz felicidade e esperança! Fazer o bem é doar 
amor, doar um pouco de si para os outros e fazer isso com o coração! Nosso carinho 
ao pessoal do Salão Florença que nos convidou para participar deste momento tão 
lindo. São os votos da Hope Indaiatuba. 

Equipe da Casa de Carnes Filé na 
Brasa comemorando a páscoa

As blogueiras Consuelo Blocker e Ivanilde Reis 
no 8º aniversário da Vitorina

Caroline Bittencourt e Marina Reis dos Santos, da 
Brigadeiro da Nina, entregando o seu kit com todos 
os  brigadeiros que foram servidos no coquetel de 32 
anos da Multi Ponto

Lucimara Andriani, franqueada do Yázigi Indaiatuba, participou 
da entrega dos ovos de páscoa confeccionados pelos alunos 
da escola para a Volacc 



        caderno de negócios

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

No sábado, dia 15, 
estaremos atendendo 

normalmente

VENDA

LOCAÇÃO

AP02722- AU 64m² - Azaléia - 2 dormitórios, 2 salas, cozinha planejada, lavanderia, 
WC social, 1 vaga garagem coberta. Todo Reformado. R$ 270.000,00

CA06986 - JARDIM MORUMBI - AT. 150 m² 
AC. 105 m² - 3 dormitórios (1 Suíte), cozinha 
planejada com ilha para cooktop, sala, wc 
social, lavabo, área de serviço, área gourmet 
com churrasqueira e pia e garagem para 2 
autos. R$ 495.000,00

CA06990 - JD. RES. MARIA DULCE - AT 300m², 
AC 180m² - 3 suítes todas elas c/ closet e armá-
rios, sala ampla 2 ambientes, lavabo, jd. de inver-
no, coz. planejada, despensa, lavanderia, área 
gourmet com churrasqueira, piscina, garagem 
para 04 autos sendo 02 cobertas. R$ 850.000,00

CASAS 

CA06998 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AT 130m², AC 100m² - 
Excelente casa com 02 dormitórios, WC social, sala ampla, cozinha, 
despensa, lavanderia, garagem para 01 auto coberta. R$ 1.200,00 
+ IPTU. 
CA05731 - MORADAS DE ITAICI - AT. 130m², AC. 70m² - 02 dormi-
tórios, WC social, Sala, cozinha, Lavanderia, 02 vagas de garagem. 
R$1.350,00 + COND + IPTU.
CA06052-CASA TÉRREA NOVA PARA LOCAÇÃO- AT125m², 
AC85m²- 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
com gabinete, lavanderia, Wc social, box blindex e fino acabamento, 
garagem para 02 autos, portão eletrônico. R$1.600,00 + IPTU.
CA04327 - RESIDENCIAL SANTA CLARA - AT 450m², AC 272,04m² 
- 03 suítes com closet (01 máster), sala 02 ambientes com painel 
para TV, lavabo, cozinha americana com armários e cooktop, des-
pensa, lavanderia com armários, churrasqueira e forno de pizza, WC 
externo, garagem para 04 autos, sendo 02 cobertas. R$ 4.000,00 + 
COND. + IPTU
CA06974 - VILA TODOS OS SANTOS – AT. 362,82 AC 286,07 03 
dormitórios sendo 01 suíte máster. com hydro, armários planejados, 
Wc social, Sala de visita, sala de jantar com área de luz, sala de TV, 
Cozinha planejada, copa com armários, lavanderia ampla com wc e 
rouparia, suíte superior com lavandeira, jardim, churrasqueira, portão 
eletrônico, cerca elétrica, garagem para 02 autos. R$ 3.000,00 + IPTU
CA05071 AT:150m² AC:130m² - VILA DE TODOS OS SANTOS 
com 03 dormitórios, sendo uma suíte, banheiro social, sal de estar, 
cozinha com gabinete, lavanderia, garagem coberta para 02 carros. 
R$ 1.600,00 + IPTU

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

AP03454 - CIDADE NOVA - 2 dormitórios sendo 
1 suíte,  sala dois ambientes, ampla cozinha, ba-
nheiro social,  duas vagas cobertas. Prédio com 
elevador e excelente localização!  R$ 320.441,00.

APARTAMENTOS

AP03312 - PREMIUM RESIDENCE – AU. 91m² - 03 dormitórios sendo 
02 suítes com armários, WC social, sala 02 ambientes, varanda gourmet, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 2.200,00 + 
COND. + IPTU. (Imóvel diferenciado cm porcelanato e planejados de 
ótima qualidade).
AP03318 - VERTENTES DE ITAICI – AU. 85m² - 03 dormitórios sendo 
1 suíte com armários e ar condicionado, WC social, sala ampla dois am-
bientes com ar condicionado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 02 autos. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.
AP02584 - AU 84m² - Condomínio Pátio Andaluz- LINDO APAR-
TAMENTO PLANEJADO E SEMI- MOBILIADO- Com 03 dormitórios., 
sendo 01 suíte, WC social, lavanderia, sala para 02 ambientes com 
sacada, todo planejado, possui sofá, geladeira, fogão, máquina de lavar, 
e um cama de casal na suíte. Duas vagas cobertas e independentes 
.Segurança 24H , área de lazer com piscinas, churrasqueiras, cinema, 
salão de festas, brinquedoteca, academia, playground. R$ 2100,00 + 
COND+IPTU
AP02531 - JARDIM JEQUITIBÁ - AU 60m² - 02 dormitórios, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto coberta. R$ 850,00 + 
condomínio + IPTU.
AP01175 - JARDIM JULIANA - AU 67m² - 03 dormitórios, sendo 01 
com armários, WC social, sala, cozinha planejada, lavanderia, garagem 
01 auto. R$ 900,00 + IPTU + COND.
AP02343 - EDIFÍCIO BARCELONA - AU 70m² - 03 dormitórios sendo 
1 suíte com armários, WC social, sala 02 ambientes, sacada, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, garagem para 01 auto. R$ 1.300,00 
+ condomínio + IPTU.

AP02951-SOHO - AU 85,91m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com 
armários, roupeiro, WC social, sala ampla, varanda, cozinha planeja-
da, lavanderia, garagem para 02 autos cobertas. Apartamento novo. 
R$ 1.700,00 + condomínio + IPTU.

CHÁCARAS

CH01267 - MOSTEIRO DE ITAICI - AT 2.500m², AC 800m² - 03 
dormitórios (01 suíte), WC social, 03 sala sendo TV, jantar e estar, 
copa, cozinha, lavanderia com WC, área de lazer com piscina, 
churrasqueira, fogão e forno à lenha,  sala de jogos com 06 mesas 
sendo 02 de bilhar, 01 de pembolim, 01 de ping-pong e 01 mesa com 
17 cadeiras, edícula com 01 dormitórios, WC social, 01 sala, (toda a 
casa com varanda) e garagem. R$ 3.500,00.
CH01534 AT: 1000m AC: 300m Chácara no Terras de Itaici com 
3 suítes, sendo uma com armários planejados, sala dois ambientes, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia coberta, área gourmet com 
churrasqueira e piscina, garagem para vários carros, árvores frutíferas 
e aquecedor. R$ 850.000,00. R$ 4.250,00 + IPTU + COND. 

Nº 743 Quinta-feira, 20 de Abril de 2017



02B | Mais Expressão Imóveis

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 Itamaraca 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir,  
3 dorm. Sendo 1 suite com ar-
mários planejado ,  sala com 2 
ambientes,  varanda,  WC social,  
cozinha planejada,  lavanderia 
com armários,  R$ 1.300,00 + 
Cond 550,00 + 74,00 IPTU,  com 
elevador e janelas anti ruído.
AP00570 – Edificio San Marino 
– 3 dorm. sendo 1 suite ,  . e com 
armários e garagem R$ 2.000,00 
( incluso cond. e IPTU)
AP00576 – Bosque do Indaias 
– 2 dorm. sendo um com moveis  
Sala 2 amb 1 wc,  cozinha com 
armários  planejados,  1  vaga  de 
garagem  aluguel R$ 1.000,00  + 
cond. 200,00 +  IPTU
AP00481 – Edif,  Place View 
– 3 dorm. Sendo 1 suite ,  2 
dorm. com arm.,  Sala 2 amb.,  
Cozinha americana,  2 vagas de 
garagem,  piscina,  churrasquei-
ra. R$ 2.500,00 incluso Iptu e 
condomínio

AP00602 – Edificio  Barbara  – 1 
dorm. com armário ,  coz. ameri-
cana com armários ,  sala com 
sofa. R$ 800,00 + cond 215,00 + 
Iptu 60,00
AP00498 – São Conrado –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  gran-
de,  sala cozinha grande,  sem 
condomínio R$ 750,00
AP00542 – Edifício  Pictor – Cen-
tro , com 2 dorm sendo 1 suite com 
armários planejados nos 2 dorm. 
cozinha com planejados,  WC,  
sala com planej. 1 vaga cober-
ta,  com piscina e salão de festa 
R$1.200,00 + cond. 500,00 + Iptu .
AP00570 – Cidade Nova – Edifi-
cio   San Marino 11 andar com 3 
dorm. sendo 1 suite com armários,  
sala 2 ambientes ,  1 vaga de 
garagem R$ 2.000,00 ( incluso 
condomínio e Iptu)
AP00578 – Spazio Iluminare – Pq 
São Lourenço – 2 dorm. sala 2 
ambientes cozinha 1 vaga cober-
ta – R$ 950,00 ( incluso IPTU e 
COND)
AP00582- Cond Ype - Centro – 
com 1 dorm. sala,  cozinha e WC,  
1 vaga coberto,  aluguel R$ 700,00 
+ cond 400,00 + IPTU 53, 10 

AP00601 – Cond. Gran Ville – 
3 dorm. sendo 1 suite aluguel 
R$1.200,00+ COND. + IPTU -73m 
,  4 andar com elevador área de 
lazer total
CC.00351 – Cond. Santa Clara – 4 
suites,  todas com planejados com 
sacada,  1 suíte  máster,  sala 3 
ambientes com lavabo,  coz,  planj. 
Lavanderia com armários,  varanda 
gourmet com churrasqueira,  piscina 
jardim,  quarto de empregada com 
WC.,  4 vagas sendo 2 cobertas.  R$ 
5.000,00 com cond. e IPTU. 
CC00463 – Cond. Vista Verde – 3 
dorm. 1 suite,  todos com armários 
planejados ,  sala,  WC,  3 vagas 
sendo 2 descoberta e 1 coberta,  
cozinha com planejado. R$ 2.500,00 
+ cond. 205,00
CA01021- Jardim Androvandi – 2 
dorm. Coz. WC,  lav. Coberta e 1 
vaga R$ 900,00
CA01093 – Cidade Nova – Sobra-
do parte inferior,  sala com lavabo, 
copa,  cozinha com armários,  lavan-
deria- piso superior 3 dorm. sendo 
suíte com banheira,  1 wc social 
no fundo edícula com 1 dorm. 1 
wc pequeno,  portão eletrônico, R$ 
2.400,00 + IPTU 130,00

CA01123 –Esplanada 1 – Sobrado 
parte superior 4 dorm. todos com 
armários, ar condicionado e ventilador 
de teto,  WC social,  2 com sacada e 1 
suite máster,  parte inferior sala 2 amb. 
Com lavabo,  jd. De inverno,  cozinha 
plan.,  lavanderia com armários,  área 
gourmet,  com churrasqueira,  pia e WC. 
Cerca elétrica,  aquecedor solar,  vaga 
pra 4 carro sendo 2 coberta R$ 4.500,00
CA01135 – Jd. Morada do Sol – So-
brado piso superior 2 dorm. 1wc,  sala 
com sacada,  cozinha com um lindo 
gabinete,  lavanderia  com sacada no 
fundo,  piso inferior  garagem,  um WC 
e um quartinho. Próximo ao mercado 
dia R$ 1300,00 + IPTU
CA01140 – Jardim América – Casa 
comercial,  2 dorm. com suíte ,  sala 
e cozinha ,  no fundo 2 salas ,  WC e 
cozinha. R$ 2.400,00
CA01141 – Jd. M. do Sol - casa sim-
ples de fundo sobrado,  2 dorm. sala. 
Coz. 1 wc,  lavanderia coberta com 
garagem  – R$900,00
CA01169 – Cidade Nova I – casa com 
2 dorm.  sendo 1 suíte  com  2 salas 
de Jantar e Estar,  cozinha americana,  
no fundo um quintal coberto com chur-
rasqueira e lavanderia. R$ 1350,00 + 
IPTU 95,00.

CA01176 – Centro – 2 dormi-
torio, sala,  cozinha ,  pequeno 
quintal no fundo com garagem 
R$ 1.000,00 + IPTU
GL000 15 – Distrito  Industrial – 
2000 m2 AC em terreno de 3000 
m2,  PE direito 12m 15 vagas 
garagem,  com instalação ADM,  
recepção,  escritório e laborató-
rio,  almox. Refeitório  e vestiário 
R$ 34.000,00 Cond 2.000,00
CH00106 – Colinas de Indaia-
tuba  - 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$ 6.000,00
SA00010 – Office Premium – 
Torre Bunises – Locação sala de 
44m2 com 1wc- sexto andar – alu-
guel R$1.000,00 + cond. + IPTU
SL00018 -3 salas  na av. Con-
ceição,  todas interligadas,  3 
lavabos e 3 wc em cada sala,  
com 2 recepção. R$ 3.200,00  
SA00024 – Sala – centro  44m2 
com 1wc,  cozinha ,  e área de 
luz e duas salas  sendo uma tipo 
recepção,  R$ 1.100,00 _ IPTU 
70,00
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ref. site 111281 - Jardim das Maritacas - 
at 210 m² R$125.000,00

ref. site 068171 - Jd paulista II - 3 dormi-
tórios / 2 salas / cozinha / 2 wc / área de 
serviço / 2 gar. R$ 265.000,00

ref. site 69728 - Jardim Morada do Sol -  1 
dormitório / sala / cozinha / wc / lavanderia 
R$550.00 + IPTU

ref. site 035591 – Jd. Residencial Veneza 
Terreno com 150 m² sendo 7.5 m de testada 
R$115.000,00

ref. site 128591 - Jd. Morada do Sol – 3 dorm 
/ sala 2 amb /coz /wc social /escrit / varanda/
lavand/ 2 gar/ portão eletrônico R$260.000,00

ref. site 191471 - Edifício Pictor – mobilia-
do -2 dorm.(suíte) / sala 2 amb./ coz. / wc. / 
as / gar. R$ 1.700,00 + cond. + IPTU 

ref. site 48281 - Jd. Cristina 3D.(2 suítes) / sala 
/ copa / coz. / wc / as / edícula (cômodo e wc) / 
gar. 2 vagas / portão elet. R$2.800,00 + IPTU

ref. site 610151 - Jardim Morada do Sol 
- 2 dorm. / sala / coz. / wc / as / gar.2 vagas 
R$1.100,00 

ref. site 454811 -  Jardim Morada do Sol 
-1 wc / piscina / churrasqueira / 6 vagas 
R$400.000,00

ref. site 041591 - Residencial Monte 
Verde – 2 dormt/ sala / coz/ wc / lavand / 1 
gar R$ 800.00 + Cond + IPTU

ref. site 656951 - Vila Georgina - 2 dorm. / 
sala / coz. / wc / área de serviço / garagem 
R$ 1.000,00 + IPTU

ref. site 194981 - Colinas do mosteiro de 
Itaici - 3 dorm /uma suite c/ closet / 3 wc / 
coz / sala / gar - R$ 1.200.000,00
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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.210 – JD. SÃO FRANCISCO – R$240 MIL – 2dorms, 
sala, coz, WC, 
COD.232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms, sala, coz, wc.

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

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

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

APARTAMENTOS

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

TERRENOS
    
TE.24 – JDS DI ROMA – R$150 MIL – 300m²  
TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL mais parcelas – 170m²
TE.30 – CARDEAL – R$143 MIL – 250m² 
TE.42 – ESTRADA DO MIRIM – R$3.905.000,00 – 71.000m²

CHACARAS E SITIOS

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

CH. 717 – PQ.DA GRAMA – R$200 MIL – AT: 5.130m² - somente 
em dinheiro
CH. 718 – FOGUETEIRO – R$190 MIL – 1000m²
CH. 752  - JD. LARANJAIS – R$850 MIL – 4dorms(1st), sala de 
estar, jantar e TV, lavabo, hall de entrada, varanda, copa, coz, 
lavanderia, escritório, dispensa, edícula, churrasqueira, portão 
eletrônico, garagem para 4 carros, pomar, poço artesiano
CH. 716 – TERRAS DE ITAICI – R$900 MIL – 3dorms (1st), sala 
2 ambientes, copa, coz, WC, escritório,  dispensa, edícula, piscina, 
churrasqueira, garagem coberta para 2 carros.
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos, 2 casas de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque de 
água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 71.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

 IC.11 – CIDADE NOVA – R$680 MIL – escritório, garagem para 
10 carros, WC, galpão nos fundos           

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
  
JD. CARLOS ANDROVANDI –  R$500,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, sem garagem
JD. CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
JD. MORADA DO SOL – R$580,00 – dorm, coz, WC
JD. MARINA – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, sem garagem
VL.  BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. ALICE – R$660,00 – dorm, coz, WC (kitnet)
JD. RENATA – R$690,00 – dorm, sala, coz, wc
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC.garagem
VL. MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada 
de carro.
PQ.INDAIA – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem garagem
VL. FURLAN – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia, 
sem garagem
JD. MORADA DO SOL – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
garagem
VL. MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
VL. SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm, sala, coz, WC, 
entrada para carro
JD. COLONIAL – R$1150,00 por 6meses e depois R$1350,00 – 
(SOBRADO) – em cima:3 dorms, 2wc . em baixo:sala, coz, WC, 
as, garagem p/2 carros, portão eletrônico.
JD. DO VALE – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem gar

JD. HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD. MORADA DO SOL – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem
JD. MORADA DO SOL – R$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. ITAMARACÁ – R$1480,00 – 2dorms(1st), sala, coz ame-
ricana, as, WC, garagem para 2 carros.
JD. PAU-PRETO – R$1500,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 
quartinho nos fundos, garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
PQ.DAS NAÇÕES – R$1500,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 
entrada de carro, quintal, quartinho nos fundos
JD. AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  jan-
tar, coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, 
garagem para 2 carros.
JD. MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dor-
ms(1st), sala, coz americana, WC, as, entrada de carro

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – SOBRADO PISO 
SUPERIOR : 3dorms c/ ar condicionado(2st), wc social,  PISO 
INFERIOR: sala 2 ambientes, coz c/a/e, lavanderia, churras-
queira, garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – sobrado – 3sts, dorm reversí-
vel, 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$530,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
sem garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
1vaga de garagem.
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 
vaga de garagem
VL. FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, ec, garagem 
(SEM COND.)
JD. JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga 
de garagem (SEM COND.)
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem.

JD. MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga 
de garagem
ITAICI – R$1000,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
ITAICI – R$1100,00 – 3dorms, sala, coz, WC c/Box, 1 vaga 
de garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD. SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD. PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de garagem (incluso condomínio)
JD. NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 1 
vaga de garagem
VL. BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e 
jantar, coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 

SALÃO

JD. MORADA DO SOL – R$590,00 – 45m², wc
VL. ALMEIDA – R$750,00 – 60m², WC, mesanino
JD. DO VALE – R$1.100,00 – 90m², wc
JD. FLORIDA – R$1.200,00 – 115 m², 2wc
JD. DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 2wc e duas 
portas de entrada..
JD. MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m², wc.
JD. DO VALE – R$2.200,00 – 150m², wc
JD. MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC cadeirante
CENTRO – R$4.500,00 – 250m², coz, WC para cadeirante, 
WC social, mesanino, garagem para 4 carros
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

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

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

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

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

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

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

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

Casa com dorm e WC 
at:250 AC:50 no Jd. Europa 
R$290 mil - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092 - (19) 
98136-7331.
Casa Cond. Santa Clara 
- AT 502 M² / AC 340 M² 
C/ piscina - 04 Suítes/ 1 
Master. R$ 1.900.000,00 F. 
(19) 97404-0445 c/ Márcia
Casa Jd. Regina R$ 490 
mil - AT 250M² AC 136M² 
- 3 dorms/ 1 suíte. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Casa no Veneza - 02 Dor-
ms. R$ 255 mil F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Casa térrea - Cond. Vista 
Verde preço de ocasião 
- com 3 dorms. (1 suíte), 
sala 2 ambientes, cozinha 
americana (cooktop, forno 
a gás e coifa) lavanderia, 
churrasqueira, quintal, 
TODA PLANEJADA. Ga-
ragem p/ 3 carros (sendo 
1 coberta) F.: (19) 3394-
2197 / (11) 98635-7556. 
c/ Sr. JOÃO.
Casa térrea em Cond. 
Terra Magna - 3 dorm. 
Sendo 1 suíte com closet 
com arm., lavabo, sala 2 
ambientes, pé direito alto, 
WC social, mezanino, escri-
tório, coz. com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 aceito 
terreno em condomínio 
como parte de pagamento. 
Luiz creci 166776 F. (19) 
9.9177-7051 
Casa térrea em Cond. 
Terra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suíte com closet 
com arm., lavabo, sala 
2 ambientes, PE direito 
alto, WC social, mezani-
no, escritório, coz. Com 
planejados, 4 vagas R$ 
650.000 aceito terreno em 
condomínio como parte 
de pagamento. Luiz creci 
166776 F. (19) 9.9147-
5047.
Casa Vende – Jd. Bela 
Vista – casa em Aveni-
da. Aceito financiamento 
e estuda permuta. F: (19) 
9.9117-5233 c/ Anderson

Casa Vende – Carlos 
Aldrovandi  – Casa tér-
rea c/ habite-se 80m² 
Terreno 324m² AT co-
berta 210m² , 2 dorm 
grandes sendo 1c/ 20m² 
e outro c/ 16m², 2 WC, 
sala 25m², cozinha ame-
ricana, varanda c/ ampla 
lavanderia, edícula p/ 
churrasqueira 40m², ga-
ragem para 4 carros pe-
quenos, espaço de 65m² 
p/ piscina. R$410.000,00 
- F.: (19) 99913-9754 
/ 99167-9278, e-mail: 
clayton.framello@gmail.
com
Casas - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 
- CRECI 74.092.
Cond. Montreal Resi-
dece - Casa térrea nova 
3 Dorm c/ste, sala, co-
zinha, pé direito alto, 
com armários embuti-
dos, churrasqueira, R$ 
475.000,00 Aceita Fin. Tr 
Edison (11) 98457-7872 
CRECI+ .
Cond. Village de Indaiá 
- Sobrado com Piscina 6 
Dorms/1suite, Garagem 
p/ 5 carros. AT480m² 
AC 328m² F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia
Excelente casa térrea 
no Pq. São Lourenço a 
50m do Pq. das Frutas, 
3 Dorms. (1 suíte), 1 WC 
social, coz. c/ armários, 
lavanderia coberta e fe-
chada, quintal com chur-
rasqueira, 2 garagens 
cobertas, portão eletrô-
nico. Bairro diferenciado, 
bem arborizado e fácil 
acesso ao Centro e a 
Rod. SP 75. Documen-
tação ok. Tratar (19) 
3875- 0423 ou 99346-
7999 com proprietário. 
Imperdível!! permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd.do Val-
le, por uma na cecap. 
base:R$320.000,00 se 
for de maior valor, posso 
voltar até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.

Jardim Montreal Re-
sidence casa 3 dorm. 
suíte, WC, sala, coz. Pla-
nej. ,lav. 2 vagas R$ 495 
mil creci 90879 F. (19) 
9.8406- 6590
JARDIM REGINA - Ven-
do casa c/ 3 dorm (1 suí-
te), coz, sala 2 amb., área 
de serviço, WC Social, 
garagem p/ 2 carros, ex-
celente localização. AT. 
250m² AC. 160m² - Tratar 
(19) 99444-9415 c/pro-
prietário.
Jd. Do Vale -  Casa c/ 3 
dorm. (1 suíte) c/ móveis 
planejados, ar condicio-
nado, garagem para 2 
carros. Direto com o pro-
prietário. Aceito propos-
tas. F.: 99284-2674.
Jd. Esplanada -  Casa c/ 
3 cômodos (1 quarto, sala 
e cozinha  )WC + Varan-
da. AC. 64m² AT. 300m² 
R$380.000,00. Tratar di-
reto com o proprietário. F.: 
3875-5385 / 99258-2654..
Jd. Europa com dorm 
e WC AT: 250 AC: 50 
R$290 mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092 Mor. 
Sol - rua-57, 1 dormitórios 
sala, cozinha – WC so-
cial- lavanderia, garagem. 
toda em estrutura para 
sobrado.
Jd.  Hubert  -  Vendo 
casa 2 dorm., sala, coz, 
WC, lavanderia coberta, 
churrasqueira, garagem 
coberta para 2 carros, 
portão eletrônico, próxi-
mo ao Parque Ecológico 
e Good Bom. R$280 Mil 
aceito permuta. Tratar: 
3885-0160/99106-1258.
Linda casa Jd. Park 
Real – Cond. fechado 
com portaria 24 horas, 
quadras poliesportivas, 
salão de festas e churras-
queira, próx. Prefeitura/
Parque Ecológico. Casa 
3 dorm. (1 suíte), sala 2 
ambientes com pé direito 
alto, cozinha americana 
com móveis planejados, 
área gourmet, bom quin-
tal, garagem 2 carros, 
acabamento de primei-
ra. R$420 MIL, aceito 
financiamento. F: (19) 
98102-7090

oportunidade única!! va-
lor: Apenas: R$215.000,00 
Ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 3017- 2608 / 
99762-7997 3935-3294.
Vendo ou troco casa 
no Bairro Maria Helena 
por casa menor (2 dor-
mitórios). Terreno 370m² 
com duas casas (186m² 
e 43m²) individuais com 
quintal. R$450.000,00 Tra-
tar com proprietário F.: 
99237-6716 
Vila Areal - Casa com 
2 dorm. (1 suíte), WC, 
Coz, lavanderia, 1 vaga de 
garagem. Aceito terreno 
como parte de pagto. Ou 
financiamento. R$250 Mil 
F.: 3329-7003
Vila Maria Helena - com 2 
dorms. (1 suíte), sala, cozi-
nha, WC Social e área de 
serviço. Garagem p/ 2 carros 
com portão eletrônico. Casa 
nova, ótimo investimento!! 
R$325.000,00 Mobiliada 
R$360.000,00 F.: (19) 3894-
6182 / 9.9450-2461. 

 
Alugo – Cond.  Vila das 
Palmeiras  – 2 dorm., 
com armários planejados, 
cozinha com planejados 
com fogão cootop e forno 
e lavanderia com armários 
planejados, sala, gara-
gem para 2 carros. Quintal 
no fundo. Com área de 
lazer, piscina, salão de 
festa, com uma linda vista 
para  o parque ecológico. 
R$1.200,00 + Iptu. 300,00. 
Tr. Regina Kuga creci 
167606 – (19) 99177.7051
Alugo apto Umuarama 
- 2 dorm. Sendo 1 com 
armário , sala, cozinha, 
e 1 vaga de garagem co-
berta R$ 950,00 (Incluso 
condomínio e IPTU) – 
Regina creci 167606 F. 
9.9177.7051 whatsapp
Alugo um quarto com 
banheiro no centro da ci-
dade, ir ver no local na par-
te da manhã, Rua Pedro 
Gonçalves, 1249 fundos
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Edi f íc io  Be lvedere 
- Apto. 3 dorm (1 suí-
te) c/ móveis planeja-
dos e cozinha gourmet. 
R$330.000,00. Direto com 
o proprietário. F.: 99284-
2674
Oportunidade - Con-
domínio Reserva Vista 
Verde, compro apto de 
particular, favor ligar para 
19 991342579 falar com 
Rita 
Oportunidade! Aparta-
mento de 2 dormitórios 1 
vaga de garagem 60m² de 
construção. R$35.000,00 
de entrada + R$2.000,00 
por mês direto com o pro-
prietário. F. 3017- 2608 / 
99762-7997 / 3935-3294. 
Residencial Belvedere: 
3 dorms, 1sw, 9º andar, 1º 
torre, c/ espaço gourmet, 
entrada p/ ar. R$320 Mil. 
Tel: (19) 99612-7897
Vendo Apto Imagine - 3 
Dorms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Aceita 
veículo como parte e 
pagamento e financia-
mento. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Vendo Apto. em Salto 
Cond. Fechado c/ 2D, 
unidade térrea c/ 2 áreas 
privativas e 1 vaga de gar.
R$175.000 F. (19) 99444-
9415 c/proprietário. Aceita 
financiamento
Vendo apto. R$215mil 
– SPAZIO ILLUMINARI, 
condomínio com infraes-
trutura de lazer completa, 
portaria 24 horas, ótima 
localização, apto. 2 quar-
tos, sala 2 ambientes, co-
zinha planejada, 2º andar, 
Condomínio R$187,00 
- IPTU R$57,00. F: (19) 
98102-7090

 
Aluga-se apto Cond. Villa-
ge Azaleia - 3 quartos, sala, 
coz, wc, salão de festas, 
playground, quadra, quios-
que no direto com proprietá-
rio. R$ 950,00 mais IPTU e 
condomínio F. 9.9885-0454 
com Juliana ou 9.9315-
5273 com Rafael.
Alugo apto Bosque dos 
Indaias   -  2 dorm. , sala 
2 ambientes, cozinha, e 
1 vaga de garagem, no 
primeiro andar R$ 1.000,00 
( +  cond.  200,00 e  56,00  
IPTU) F. 9.9177-7051 what-
sapp c/ Regina creci 167606
Alugo Apto. no Cen-
tro, Edifício Ana Lúcia, 
5ºandar, 3 dormitórios 
(1 suíte), sala ampla 2 
ambientes com sacada, 
cozinha, área de servi-
ço com WC empregada, 
WC social, 120m² área útil, 
aquecedor central à gás, 
2 vagas cobertas, portaria 
24 horas com segurança. 
R$ 800,00 + condomínio + 
IPTU Fones: 3875-4297 / 
(19)99725-2157 whatsapp
Apto Alugo – Edif. Paul 
Harris, (2 quartos 1 suíte), 
sala 2 ambientes, sacada, 
garagem coberta. Ótima 
localização, próximo ao 
Paulistão, Av. Presiden-
te Kennedy. R$1400,00 
(Condom+IPTU Incluso). 
F: (19) 98102-7090.
Apto no Cond. Spazio 
Iluminari - sendo 2 dorm,  
coz. americana, sala 2 am-
bientes R$ 950,00 (incluso 
Cond. + Iptu) F. 9.9177-
7051 c/  Regina Kuga creci 
167606

Cond. Gran Ville – apto 
3 dorm. com suíte,1vaga 
cond. com área de lazer 
completa – R$ 1.200,00 
+ Cond. e IPTU creci 
167606 F. 19 99177.7051.

 
Chácara no Olho D’água 
- 1000m², terreno plano, 
cercado, água encana-
da, esgoto, pés de fruta 
- R$120 MIL (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda ava-
randada, gramada, pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravidade, 
diversas árvores frutíferas, 
play ground ,a 12 km do 
centro, R$390.000,00 acei-
ta imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 
/99762- 997 / 3935-3294.
Sítio em Toledo, pró-
x i m o  a  B r a g a n ç a 
Paulista.13.000m², casa se-
mi-acabada c/ 3 dormitórios, 
2 wcs – toda avarandada, 
gramada, pasto, pomar, boa 
topografia, água de mina, 2 
tanques com peixes sendo 
um compartilhado e outro 
exclusivo, diversas aves, e 
árvores frutíferas, a 8 km 
do centro, de frente para o 
asfalto, R$270.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-7997 / 
3935- 3294. 

Casa alugo – Vila Cas-
telo Branco – casa c\ 3 
dor, sala, wc, coz. Ame-
ricana, vagas p/ 3 carros. 
Excelente localização. 
R$1.400,00. F (19)3894-
7078 Imob. Z10/ 3935-
7666 Imob. GPS
Cidade Nova I - Casa  
com 2 dorm. 2 salas, co-
zinha americana, próximo 
ao shopping Pólo, pq. 
Ecológico R$ 1.350,00 + 
Iptu 95,00 F. 9.9177-7051 
- creci 167606

 
Apto Edificio Rachid 
- com 3 dorm. sendo 1 
suite, sala com sacada 
cozinha com armários, 1 
vaga de garagem 84m2 
F. 9.9147-5947 c/ Luiz 
creci 166776  
Apto IMAGINE - 3 Dor-
ms./ 1 Suíte- 2Vagas. De 
R$ 713.169,00 Por R$ 
570.000,00. Aceita veí-
culo como parte de paga-
mento e financiamento. F. 
(19) 97404-0445 c/ Márcia 
Apto Imagine - 98 m² De 
R$ 750 mil por R$  530 
mil F. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Apto Residencial Jato-
ba – 3D. sendo 1 suite 
c/ closet, WC social, sala 
2 amb., coz. planej., 2 
vagas cobertas, 120m2 
R$790.000 (aceita apto 
em SP pelo mesmo valor. 
F. 9.9147-5947 c/ Luiz - 
Creci 166776
Apto. DUE - 03 dorm./1 
suíte  96 m². R$ 630 mil. F. 
(19) 97404-0445 c/ Márcia
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Vendo ou troco chá-
cara de 1100m², AC 
120m², com 3 quartos (2 
suítes), área gourmet, 
piscina, churrasqueira e 
área frutífera por casa 
nas imediações da cidade. 
R$520 mil F.: (19) 3816-
2011 / 99722-0972
 

Cond. Magna – Vendo 
terreno de 420m². Aceito 
troca por terreno de menor 
valor e carro. R$420 MIL. 
Tratar c\ Natal no tel: (19) 
99415-1695 \ 98862-3226
Cond. Terra Magna ter-
reno de 360m com boa 
topografia R$225.000 F. 
9.9177-7051.
Jd. Bela Vista com 300m² 
R$155 mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092.
Oportunidade – Terreno 
- 150m² . R$ 90.000,00 
à vista ou R$ 30 mil de 
entrada + parcelas. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Vendo Terreno Comer-
cial – Jd. Esplanada, 
472m² ao lado da Prefei-
tura R$520 Mil, aceito pro-
posta. F: (19) 98102-7090. 
Vendo/Alugo - Terre-
no coml Jd. Regina - 
615 m²  R$ 925 mil / R$ 
2.000,00. F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia
 

Alugo – Galpão Indus-
trial, Distrito Jóia, rua 
principal, área total m², 
área construída m². R$5 
Mil.  Tel: (19) 99612-7897
Vende-se loja de pro-
dutos e serviços de in-
formática e celular no 
centro de Salto. Fabiano 
(19) 99976-6822/ (11) 
99590-5529.
Vendo/Alugo - Office 
Premium - Sala Coml. 40 
m²  280 mil/ R$ 1.300,00. 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia

 
Bicicletas novas e bici-
cletas duplas. Rua Alberto 
Santos Dumont, 73 (próxi-
mo ao cemitério). F: (19) 
2516-5110 c/ Fernando 
Cabeçote com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. 
R$3000,00.
Colchão de Casal, exce-
lente estado “Novíssimo” 
D45. F: (19)9 83787713 
ou 19 991329090 - AN-
TONIO
Diversos - Tapete para 
sala, quadro de flores 
para sala, TV 14” precisa 
de conserto, mesa de 
centro de vidro, vendo ou 
troco urgente por falta de 
espaço Rua: Argentina, 
365 - Vl. Castelo Branco 
F. 9.9767-8484
Diversos - Vendo - Ta-
pete castor (pelo alto), 2 
TV de 14 (uma precisa 
de concerto), mesa de 
centro de vidro, 1 quadro 
de flores e 1 abajur. Pre-
ço de oportunidade. F: 
3016-4493
Fritadeira Actifry Arno 
Semi-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (claro)
Geladeira Duplex Bras-
temp Frostfree em perfei-
to estado F.: 99324-7676
Manequins feminina a 
unidade R$80 perna, fe-
minina a R$60 e masculi-
no a R$100. F. (19)99558- 
7182 WhatsApp. Obs: 
Valor é para retirar, para 
entregar sujeito a altera-
ção no valor 
Maquina de Lavar Bas-
temp 110V F.: 99324-
7676 
Motor arranque Iveco 
3510 ano 1997. R$300,00. 
F: (19) 3835-3350 Paulo
Multiprocessador Phil-
co Master-Pró 9em 1 na 
caixa R$200,00 F.: 3017- 
5541 / 99259-1877 (Claro)
Transformador 110/220 
ou 220/110. 75000 vts. 
R$450,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo

OVOS DE PÀSCOA DA 
FER - Ovos de chocolate, 
trufados e bolo Ovo de Pás-
coa. Ovos= 100g R$10,00, 
250g R$16,00, 350g 
R$20,00, 500g R$30,00 e 
1Kg R$60,00. Bolo Ovo de 
Páscoa R$30,00 unidade. 
F.: 3329-7003
Troco várias bicicletas 
novas por carro valor + 
30.000,00 F: (19) 3835-
3350 Paulo 
TV LED 32” SAMSUNG 
em bom estado, com con-
versor digital. Oferta pa-
gamento a vista. Contato 
F: 98143-4184
Uma bicicleta Aro 26 21 
marchas em ótimo esta-
do. F.: 99324-7676
Vendo Cortador de gra-
ma Trapp Mod. ME - 
350. Motor 1Cv 1540RPM 
$280,00. F.: 3017-5541 / 
99259-1877 Claro
Vendo Gel para dor Mus-
cular: Tipo Dotorzinho, 
com banha de carneiro, 
arnica e anti-inflama-
tório muscular F: (19) 
99830-0614 /  Whats 
98996-4867
Vendo Mesa de Com-
putador, MDF Imbuia 
0,50 x 1,10. Bom estado 
R$80,00. F.: 3017-5541 / 
99259-1877 Claro
Vendo sala de jantar 
Luis XV completa ou se-
parada. (Só a mesa com 
10 cadeiras R$6.900,00)
Vendo Sofá retrátil Mod. 
Grécia 3/2 lugares, tecido 
suede. Vendo separado. 
F.: 3017-5541 / 99259-
1877 Claro
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Dell Rey 90 - completo, 
direção, trava, vidros elé-
tricos e desembaçador 
traseiro. R$4000 aceito 
propostas. Tr. 993347959 
Roberto
Oportunidade - Vendo 
C3 Exclusive, ano 2009, 
Md. 2010. R$17 Mil F.: 
3329-7003
Vendo i30 cor prata ano 
2011 teto solar banco de 
couro automático comple-
to 19 991494826 Reinaldo
 

Cuidadora - ofereço me 
para cuidar de idosos, 
criancas,pessoas com ne-
cessidades especiais etc. 
Atendimento residencial 
e hospitalar. Cursanso 
Tec Enfermagem. Possuo 
experiencia e referencias. 
F. 9.8951-0353 / 9.9980-
2723 c/ Evelyn
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, pessoas 
com necessidades es-
peciais etc. Residencial 
e hospitalar. Cursando 
enfermagem F. 9.9980-
2723.
Ofereço-me como em-
preiteiro de obras do bá-
sico ao ao acabamento. 
Aceito carro e moto. 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 residências 
(hidráulica, elétrica e etc.). 
F: 9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como mas-
sagista – Maria Cícera F: 
2516-0217.
Ofereço-me como Moto-
rista. Categorias A/D. Exp. 
com cargas de pequenos 
e grandes portes. Tel.: 
3936- 4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador e reformas 
em gerais (Construção ci-
vil) João (19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de 
cozinha, balconista de pa-
daria ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-7618.
Ofereço-me para conser-
to de maquina de costura 
industrial e doméstica F: 
(19) 99212-1731.
Ofereço-me para cuidar 
de crianças. Formada em 
pedagogia. Contato. 3834- 
8345 / 99411-7179.
Ofereço-me para cui-
dar de idosos, crianças, 
pessoas com neces-
sidades especiais etc. 
Atendimento residencial 
e hospitalar. Cursando 
Tec. Enfermagem. Possuo 
experiência e referencias. 
Evelyn 9.8951- 0353 / 
9.9980-2723.
Ofereço-me para fazer 
faxina e passar roupa. 
Fone: 99595- 9448 – 
Sueli.

Ofereço-me para fazer 
trabalhos de corte de 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Tratar com Denis (11) 
952237579
Ofereço-me para ma-
nutenção em máquina 
de costura industrial: 
Galoneira, Caseadeira, 
Reta, Overloque, 2 Ag, 
Travete. F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Mo-
torista administrat ivo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-
4700.
Ofereço-me para qual-
quer  reparo  em sua 
residência (Hidráulica, 
elétrica, piso, pintura, 
telhado, etc... F: (19) 
99830-0614 /  Whats 
98996-4867.
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro ou 
chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho 
maquina, não tenho ví-
cios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso, diurno ou notur-
no, em hospitais e resi-
dência. F : 9.9479-0454 
ou .2516-7008
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo refe-
rencia. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 

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

Promoção Pé + Mão 
gratis sobrancelha. Sela-
mento de Cabelo a partir 
de R$40,00 (ganha corte) 
atendo também a domici-
lio. F.: 3935-0499. 
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1084 – Centro - Indaiatuba.

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

AUXILIAR DE ESTOQUE – Ensino 
médio completo. Experiência em esto-
que e cadastro de materias. Residir em 
Indaiatuba. Para trabalhar em comércio.
AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
– Possuir experiência na função. Para 
trabalhar em Limpeza de empresas e 
condomínios. Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba. 
FERRAMENTEIRO – Experiência em 
construção e manutenção de moldes 
plásticos e operação de máquinas de fer-
ramentaria como fresa, retífica e torno.
MACHEIRO - Experiência na função 
comprovada em Carteira. Para trabalhar 
em empresa do Ramo de Fundição. 
Residir em Indaiatuba.
MOLDADOR - Experiência na função 
comprovada em Carteira. Para trabalhar 
em empresa do Ramo de Fundição. 
Residir em Indaiatuba.
PASSADOR (A) - Para trabalhar em 
lavanderia Industrial. Residir em Indaia-
tuba. Possuir experiência em produção 
ou serviços gerais. Disponibilidade de 
horário.
PORTEIRO VIGIA – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e monito-
ramento. Ensino médio completo. Co-
nhecimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
Possuir Curso Técnico na área de 
Ferramentaria. Conhecimentos em 
Leitura e Interpretação de Desenho 
e instrumentos de medição. Noções 
básicas de ISO TS 16949. Irá atuar na 
manutenção de moldes com gavetas, 
núcleos rotativos, câmara quente, 
engrenagens de precisão e  moldes em 
inox hospitalares. Residir em Indaiatuba 
ou região. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador de 
moldes e preparador de máquinas inje-
tora. Ensino médio completo. Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, Elias 
Fausto ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Pos-
suir formação Técnica com certificado. 
Curso atualizado com certificado de 
NR10. Desejável Curso com certificado 
de NR 12. Experiência nas áreas Hidráu-
lica, Mecânica e Eletro-eletrônica de má-
quinas injetoras. Irá realizar manutenção 
predial e em máquinas injetoras  (Romi, 
Engel,  Battenfeld e Sandretto). Residir 
em Indaiatuba, Monte Mor, Hortolândia 
ou Campinas.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Possuir 
Técnico em Plásticos. Experiência em 
controle de arquivos de parâmetros de 
processos. Try-out, construção e troca 
de moldes. Conhecimentos em Ferra-
mentas da qualidade (FMEA e PPAP). 
Residir em Indaiatuba, Campinas, 
Hortolândia, Elias Fausto ou Monte Mor. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos.
ZELADOR – Possuir experiência em 
manutenção predial, corte de grama e 
pequenos reparos prediais, tais como: 
pintura, encanamento e elétrica básica. 
Residir em Indaiatuba. 

empregos

Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br e 

selecionar a vaga para se candidatar.
RUA 13 DE MAIO, 720 - CENTRO - 
INDAIATUBA / SP - CEP 13.330-000 

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

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

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

Vagas on-line, sujeitas a alterações a 
qualquer momento. Para saber a em-
presa e dados da vaga comparecer 
ao Pat com todos os documentos.

ANALISTA DE CONTROLE QUALI-
DADE JR (7926)
ANALISTA DE RH /FOLHA DE PA-
GAMENTO (7977)
ANALISTA DE SISTEMA (7963)
ANALISTA FINANCEIRO (7907)
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES 
LOGÍSTICA (7976)
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO/ 
PCP (7980)
ASSISTENTE DEPTO PESSOAL 
(7951)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7944)
AUXILIAR DE LIMPEZA (7964)
AUXILIAR DE VENDAS (7967)
AUXILIAR INSPEÇÃO DE QUALI-
DADE (7973)
DESENHISTA PROJETISTA (7969)
ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO 
(7945)
ESTOQUISTA AUXILIAR (7974)
FERRAMENTEIRO (7934)
LÍDER LOGÍSTICO (7952)
MOTORISTA ‘D’ (7971)
OPERADOR MÁQUINA (7886)
OPERADOR MÁQUINAS (7935)
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
(7968)
PREPARADOR DE INJETORA 
(7946)
QUALIDADE ENG./COORDENADOR 
DE GARANTIA DA QUALIDADE 
(7883)
SEGURANÇA DO TRABALHO /
ENGENHEIRO (7932)
SUPERVISOR DE VENDAS (7915)
TÉCNICO DA QUALIDADE (7965)
TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 
(7979)
TÉCNICO MANUTENÇÃO (7895)
TÉCNICO MANUTENÇÃO ELÉTRI-
CA E MECÂNICA (7908)
TÉCNICO MECATRÔNICO (7961)
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRA-
BALHO (7981)
TÉCNICO/ PREPARADOR TORNO 
CNC (7962)
VENDEDOR EXTERNO (7978)

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

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

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

Interessados 
entrar no site 

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