
PARALISAÇÃO 

JUSTIÇA ELEITORAL ATRAÇÃO

JULGAMENTO CAMAROTES

O prazo para a regulari-
zação do Título de Eleitor 
terminou na última terça-
-feira, dia 2, e a procura 
pelo Cartório Eleitoral de 
Indaiatuba foi baixa. So-
mente 56 elei tores,  dos 
2.382 pessoas esperadas, 
regularizaram a situação 
com a Justiça Eleitoral.

C o m o  p a r t e  d a  p r o -
g ramação  da  25 º  Ma io 
Musical a banda 14 Bis 
traz para a cidade a turnê 
“14 Bis 35 Anos”. A apre-
sentação acontece neste 
domingo, dia 7, às 19 ho-
ras, no Ciaei. Os ingressos 
devem ser trocados anteci-
padamente.

O Primavera deve ganhar 
três pontos na classificação do 
Campeonato Paulista da Segun-
da divisão sem entrar em cam-
po. Na próxima terça-feira, dia 
9, o TJD da Federação Paulista 
vai julgar o WO dado pelo Dia-
dema e deve oficializar os três 
pontos a favor do Fantasma.

A greve dos funcionários dos Correios, inclusive das agências de Indaiatuba, completa uma semana. Segundo o Sindicato 
dos Trabalhadores dos Correios de Campinas (Sintect-CAS), a paralisação é por tempo indeterminado. Pág. 03A

A Faici anunciou novida-
des em sua 29ª edição. A festa 
neste ano contará com os Ca-
marotes Super Premium e In-
finity Prime. Outro diferencial 
é a estreia da Pista VIP, espaço 
“colado” ao palco, que terá 
acesso exclusivo ao público 
do Camarote Super Premium. 
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Gabriel Giovannini 
vence 1ª etapa do Open 
Paulista de Downhill

97% dos eleitores 
‘irregulares’ deixam 
de regularizar o Título

Maio musical 
prossegue com show 
especial de 14 Bis 

Primavera deve 
ganhar 3 pontos sem 
entrar em campo  

Faici anuncia 
novidades para a 
edição deste ano

AMADOR EM INDAIATUBA

Copa Integração já tem confrontos 
definidos e começa no próximo dia 21 

Fresno e Exaltasamba se 
apresentam na Virada Cultural 

Já estão definidos os confrontos das nove rodadas da primeira fase da 1ª Copa Integração de 
Futebol Amador. O campeonato, que começa no próximo dia 21, reunirá times da Aifa e Lidi 
após mais de dez anos de “separação”. 

O grupo de pagode Exaltasamba e a banda de rock Fresno têm shows confirmados em In-
daiatuba, durante a Virada Cultural Paulista 2017. Sobem ainda no palco Kleyton e Kledir e As 
Bahias e a Cozinha Mineira. O evento, gratuito, acontece nos próximos dias 13 e 14.
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Empresa garante entrega de 20 
ônibus novos para este mês

Greve dos Correios completa uma semana sem acordo

Aifa elimina 
finalista e final terá 
nova equipe

Festa das Flores, 
Frutas e Hortaliças 
começa hoje

FUTSAL INÉDITA 

Por ter entrado em quadra 
com jogador irregular, a equi-
pe do Carvalhada foi elimina-
da e está fora da decisão da 3ª 
Divisão do Campeonato Liga 
Regional Aifa Nishi Eletrôni-
ca. Com isso, a final será entre 
BVB x Clube 9 de Julho. 

Tem início neste fim 
de semana a 1ª Festa das 
Flores, Frutas e Hortaliças 
de Indaiatuba e Região. O 
evento começa hoje, dia 5, 
e vai até domingo, com en-
trada gratuita no Pavilhão 
da Viber.  
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JEAN MARTINS

DIVULGAÇÃO ANGELO GOUVÊA 
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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

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

ADVOGADA DRª. FLÁVIA THAIS DE GENARO

Ainda na expectativa por melhorias

A CAPACIDADE INATA DE RECUPERAÇÃO

APOSENTADORIA POR IDADE DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS

A TERCERIZAÇÃO DA ATIVIDADE FIM COMPENSA?

O indaiatubano, principalmente aquele que 
“pega” ônibus todo santo dia vive ainda a ex-
pectativa de melhoras no transporte público.  
E não é por menos. Desde 1º de outubro do 
ano passado, quando a VB Transportes com-
prou a Viação Indaiatubana, as promessas de 
melhoria tanto com veículos quanto no ser-
viço oferecido pela empresa foram inúmeras.

Na questão dos ônibus, apesar do primeiro 
prazo de entrega dos veículos ter “estou-
rado” e uma nova data ser prometida, aos 
poucos a empresa vem substituindo a frota, 
por ônibus menos rodados e que podem sim 
oferecer um conforto a mais aos usuários.  
O cidadão que utiliza o transporte pública 
aguarda agora, com expectativa, a vinda de 
20 ônibus zero quilômetro, um marco na his-
tória do transporte coletivo em Indaiatuba.  
Entretanto, o serviço oferecido ainda preo-
cupa, principalmente quando a empresa não 
cumpre com seus deveres financeiros junto 
aos funcionários. 

A greve de segunda-feira passada foi mo-
tivada justamente pela falta de pagamento do 
vale. Motoristas e cobradores paralisaram, por 
quase sete horas, e quem “pagou” por isso 
novamente foram os usuários. 

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

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

6 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

7 DOM.   NÃO OPERA

8 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

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

8 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

8 SEG. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

8 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

9 TER. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

9 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

9 TER. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

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

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

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

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

10 QUAR. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi

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

10 QUAR. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador

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

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

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

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

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

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

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

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

12 SEX. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

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

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

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

12 SEX. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

12 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

RADARES DIAS - 05 A 11/05

JEAN MARTINS 

O corpo é uma máquina perfeita.  Um corte na mão cicatriza, um osso quebrado se regenera, vírus e bactérias são eliminados 
por células de defesa, anticorpos são formados, um parto acontece normalmente. Essa capacidade inata de recuperação representa 
o poder de aprimoramento da vida. Mesmo em doenças graves, quando a cura é remota possibilidade, há formas de melhorar o 
cotidiano, sentir-se melhor e disposto, equilibrar-se mentalmente, estar em paz com o corpo que é sua própria natureza.

Enquanto na medicina convencional a recuperação decorre de algo dado ao paciente no tratamento ou em medicamentos, a me-
dicina integrativa tem por objetivo potencializar a capacidade inata do organismo de nos manter saudáveis e restaurar o bem-estar 
físico, mental e social. Tratar rápida e agressivamente quando necessário, mas enfatizar a participação ativa do paciente pois é ele 
que age, reage e se reorganiza. 

Segundo a Associação Nacional de Câncer, com mudanças no estilo de vida é possível prevenir a ocorrência de dois terços de 
todos os tumores registrados. Na prática clínica diária vejo pessoas com medo relacionado, por exemplo, a casos familiares de câncer 
ou morte prematura, que quando conscientemente conhecem o seu risco com precisão estatística e compreendem o contexto em que 
estão, transformam medo em motivação para adquirir hábitos saudáveis. E o cérebro de quem passa a comer melhor e se exercita 

recebe mais oxigênio, a pessoa pensa com clareza, tem mais energia, dorme bem, toda a sua vida melhora.
A Medicina Integrativa afasta o foco localizado para enxergar o quadro inteiro. Utilizando ferramentas 

simples, atenção à respiração, percepção da energia, cuidado alimentar, observação das reações ao estímulos 
cotidianos, atenção a sentimentos, percorre o caminho para se viver melhor em um patamar mais elevado. 
Trata-se de uma mudança de paradigma.

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

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

Se o trabalhador rural contar com tempo de serviço urbano, pode-se somar com o tempo de trabalho rural para requerer aposen-
tadoria 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 con-
tribuído 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.

A lei 13.429/2017 que passou a permitir que as empresas terceirizem as atividades - fim e não, tão somente, atividade meio, como era 
feito até o fim de março deste ano de 2017, pode significar um retrocesso aos direitos conquistados na CLT ou uma medida drástica a fim 
de combater o desemprego num ambiente de crise?

Por atividade fim, compreende-se “aquela que compreende as atividades essenciais e normais para as quais a empresa se constituiu. É 
o seu objetivo a exploração do seu ramo de atividade expresso em contrato social.”

Em ato continuo, a atividade meio pode ser definida como “aquela não relacionada, diretamente, com a atividade-fim empresarial”. 
Exemplo: indústria de móveis. A atividade fim é a industrialização, uma das “atividades- meio” é o serviço de limpeza, vigilância, manu-
tenção de máquinas e equipamentos, contabilidade, etc. Como especialista em RH acredito que devido à diminuição da burocracia oca-
sionada pela terceirização, alguns especialistas acreditam que fica mais fácil para o empregador fazer contratações, fomentando a geração 
de empregos, principalmente nos casos de micro e pequenos empresários.  Já em relação ás médias e grandes empresas, a composição da 
equipe pode se tornar mais ágil e menos burocrática. Isso acontece porque, atualmente, existe uma gestão de “headcount” (termo corpo-
rativo, refere-se ao número de pessoas que trabalham em determinada equipe ou empresa bastante rigorosa, que exige muitas aprovações 
para propiciar novas contratações.) 

Agora, um funcionário terceirizado significa uma redução de custo para empresa?
Ao contratar uma empresa terceirizada, a tomadora deve ter ciência do custo que a empresa contratada terá, de forma a não pagar um 

preço além do devido, mas principalmente tendo em vista em não pagar preço menor que realmente custa, pois é um sério indício que 
haverá problemas trabalhistas, pois a contratada provavelmente estará sonegando verbas de seus trabalhadores. 

Abaixo, mencionamos os custos trabalhistas de algumas formas de terceirização:
 Asseio e Conservação = 99,11% sobre o salário.
Segurança = 97,34% sobre o salário.
Trabalho Temporário = 62,73% sobre o salário.
 Lembrando que sobre esses percentuais não estão incluídos vale-transporte, vale-alimentação, EPIs, EPCs, outros gastos, lucro do 

parceiro terceirizado, PIS, COFINS, ISS, CSSL e IRPJ.                Continua na edição 746

Criatividade foi o que não faltou durante o evento realizado na praça Prudente de Moraes, na sexta-feira, dia 28 de 
abril, durante o movimento nacional contra as reformas Trabalhista e da Previdência. A manifestação contou com a 
presença de alunos, professores e de outras frentes sindicais.  
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Greve dos Correios completa 
uma semana e segue sem acordo

JEAN MARTINS

DIVULGAÇÃO

CMDCA realiza encontro para 
debater Violência Doméstica 

Colégio Objetivo e Congesa realizam Fórum de profissão

INFORME PUBLICITÁRIO FÓRUM 

Paralisação é por tempo indeterminado e tem adesão de funcionários das agências em Indaiatuba

A greve dos funcio-
ná r ios  dos  Cor -
reios, inclusive das 

agências de Indaiatuba, 
completa uma semana. Se-
gundo o Sindicato dos Tra-
balhadores dos Correios de 
Campinas (Sintect-CAS), 
a paralisação é por tempo 
indeterminado.

As ameaças de priva-
tização e demissões, o fe-
chamento de agências e o 
“desmonte fiscal” da em-
presa, com diminuição do 
lucro devido a repasses ao 
governo e patrocínios, são 
os principais motivos para 
a mobilização.

De acordo com o diretor 
do Sintect-CAS, Charles 
Rodolfo Vulk, contando as 
duas unidades de distribui-
ção, 18 funcionários (car-
teiros) estão paralisados. 
Já nas agências, o Sindicato 
não soube informar o nú-
mero exato de funcionários 
que estão em greve. “O se-
tor de entrega de encomen-

das e o correspondências 
simples são os diretamente 
afetados na cidade”, diz. 

Ainda de acordo com 
Vulk, a adesão maior foi 
no Complexo de Cartas e 
Encomendas (CCE) locali-
zado em Helvetia. “Houve 
paralisação no setor de tra-
tamento de correspondên-
cia da região, quando 70% 
do efetivo está em greve”, 
conta. Vulk informa ainda 
que não houve nenhuma 
evolução quanto às nego-
ciações. 

“A empresa continua 
irredutível em suas ações, 
que tem como intuito des-
mantelar a empresa através 
de um discurso contestável 
de crise financeira, baseada 
em números manipulados”, 
explica. “Querem jogar o 
peso desse déficit em cima 
dos trabalhadores através 
de programa de demissão 
voluntária, falta de concur-
so público para a contrata-
ção de mão de obra efetiva, 
falta de investimento na 
infraestrutura operacional 
da empresa, suspensão das 
férias, a partir de maio até 

junho de 2018, e custeio 
de nosso convênio médico 
através de mensalidade, 
entre outros pontos.” 

Indaiatuba possui qua-
t ro  unidades 
que atendem a 
cidade, sendo 
dois centros de 
distribuição e 
duas agências 
de postagem, 
totalizando um 
quadro de 70 
funcionários.  

Correios
Em nota, os Correios 

informa que as agências 
continuam operando e man-
têm o atendimento à popu-
lação de Indaiatuba, com 
para l isação parc ia l  dos 
trabalhadores.  Todos os 
serviços estão sendo pres-
tados, inclusive o Sedex e 
os do Banco Postal. 

Apenas os serviços com 
hora marcada (Sedex 10, 
Sedex 12 e Sedex Hoje) con-
tinuam suspensos. Segundo 
o órgão, o acordo prevê 
a revogação, por 90 dias, 
da medida que suspendeu 

as férias dos empregados, 
e das novas implantações 
de medidas operacionais 
como a Distribuição Domi-
ciliária Alternada (DDA), 

CDD centra-
lizador, entre-
ga matutina e 
Organ ização 
das  At iv ida-
des  In t e rnas 
( O A I ) .  T a i s 
medidas serão 
negociadas em 
comissão a ser 
formada com 

essa finalidade.
A empresa ainda diz que 

“Quanto ao plano de saúde, 
os sindicatos poderão apre-
sentar uma contraproposta. 
Caso haja acordo com a em-
presa, os Correios retirarão 
a solicitação de mediação 
que haviam feito junto ao 
Tribunal Superior do Tra-
balho (TST)”. 

A empresa enfatiza ainda 
que nos últimos dois anos 
apresentaram prejuízos que 
somam, aproximadamente, 
R$ 4 bilhões. Desse total, 
65% correspondem a des-
pesas de pessoal. 

“Houve paralisação no 
setor de tratamento de cor-

respondência da região, 
quando 70% do efetivo 

está em greve”
Informa o diretor do 
Sintect-CAS, Charles 

Rodolfo Vulk

Serviços com hora marcada estão indisponíveis nas agências dos Correios

O evento ocorre no 
Colégio Objetivo das 
8h30 às 18 horas e será 
aberto ao público

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adoles-
cente (CMDCA) realiza o 8º 
Fórum de Prevenção e Combate 
à Violência Doméstica e Sexual 
contra Crianças e Adolescentes 
de Indaiatuba. O evento acontece 
no próximo dia 24, das 8h às 13 
horas, na sala Acrísio de Camar-
go, no Centro Integrado de Apoio 
a Educação de Indaiatuba (Ciaei). 

Os interessados devem rea-
lizar a inscrição até às 16 horas 
do dia 19 de maio, exclusiva-
mente pelo e-mail cmdca2.
cmi@terra.com.br. A confirma-
ção será feita via e-mail.

Os temas abordados serão:  
“O que é uma criança, hoje” 
que será ministrada pela Dra. 
Marta Togni Ferreira, Médica 
Psiquiatra, Graduada pela FCM 
– Unicamp, Residência Médica 
em psiquiatria com extensão em 
psiquiatria infantil. Membro- 
fundadora da Tykhe- Associação 
de Psicanálise de Campinas. Su-
pervisora do CAPS-IJ – Espaço 
Criativo do Serviço de Saúde 

O Colégio Objetivo em par-
ceria com a Congesa e a Fiec 
realizam no próximo dia 13, o 
2º Fórum e Feira de Profissões. 
O evento será no Colégio Ob-
jetivo das 8h30 às 18 horas e 
será aberto ao público.

A Feira visa oferecer in-
formações sobre as carreiras 
e universidades aos jovens em 
fase de vestibular, e também 
aos que ingressarão no Ensino 
Médio e desejam se profissio-
nalizar.

Para participar do 2º Fórum 
e Feira de Profissões basta se 
inscrever gratuitamente pelo 
site  www.objetivoindaiatuba.
com.br e apresentar o compro-
vante de inscrição no dia do 
evento. Para evitar filas, a orga-
nização da Feira de Profissões 
orienta os interessados a fazer 
inscrição com antecedência.

Durante a Feira, os visitan-
tes poderão assistir a palestras 
com profissionais das carrei-
ras de Medicina, Engenharia, 

Direito, Relações Internacio-
nais, Arquitetura, Marketing 
e Publicidade e Propaganda. 
Poderão participar de oficinas 
de Escolha Profissional e de 
Elaboração de Currículo e, 
ainda, assistir a um estudo de 
cases de sucesso com professor 
da ESPM, como os da Airbnb e 
as carreiras envolvidas.

Já estão confirmadas as 
participações das instituições 
de ensino superior da USP, Ma-
ckenzie, ESPM, Esamc, PUC 

Campinas, Unip, Fatec e Max 
Planck. O visitante também 
terá acesso a salas de bate-papo 
com profissionais de diversas 
áreas para tirar dúvidas sobre 
as carreiras e cursos. Ainda no 
segmento profissionalizante, a 
Fiec estará presente com seus 
cursos técnicos profissionali-
zantes voltados para os jovens 
estudantes do Ensino Médio e 
com apresentações de Traba-
lhos de Conclusão de Cursos 
dos alunos.

Cândido Ferreira, em Campinas.
Também será ministrada a 

palestra “A Ética Profissional no 
Atendimento aos Casos de Vio-
lência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes”. Esta será abordada 
pelo Luiz Carlos Loccoman, que 
atua como Psicanalista em con-
sultório particular e em Serviço de 
Proteção a Crianças e Adolescen-
tes Vítimas de Violência (SPVV), 
de São Paulo, em parceria com 
outros profissionais e instituições, 
além de oferecer supervisão e 
grupos de estudo. Especialista 
no atendimento clínico infantil 
e graduado em psicologia pela 
Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie. Frequenta o Fórum do 
Campo Lacaniano, de São Paulo 
e os Seminários sobre a obra de 
Jacques Lacan, da Universidade 
de São Paulo (USP). Escreve 
para a revista Mente e Cérebro, 
da Scientific American.

O Ciaei  está localizado  
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 3.665, no 
Jardim Regina.
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JULIANA WOLF - FIEC

Pela internet, Fiec abre inscrição para 
o Vestibulinho do segundo semestre

OPORTUNIDADE 

Envio da declaração de IR em 
Indaiatuba supera expectativa
Mais de 54 mil declarações, de contribuintes locais,  foram enviadas à Receita Federal 

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

Terminou na sexta-
- fe i r a ,  d i a  28  de 
abril, o prazo para 

d e c l a r a r  o  I m p o s t o  d e 
Renda Pessoa Física (IRPF 
2017), ano base 2016. Se-
gundo a Receita Federal, 
o número de declarações 
enviadas  superou a  ex-
pectat iva e,  dos 53.425 
contr ibuintes  obrigados 
a prestar contas, 54.609 
enviaram o documento. 

Agora, quem não entre-

gou a declaração do IRPF 
2017 dentro do prazo pode 
fazê-lo, porém está sujeito 
a multa de 1% do imposto 
devido, limitada a 20% ou 
mínimo de R$ 165,74. 

De acordo com a Re-
ceita Federal,  em 2016, 
52.591 contribuintes de 
I n d a i a t u b a  d e c l a r a r a m 
Imposto de Renda até a 
data limite, e 3.170 de-
clarações foram enviadas 
após o prazo, entre maio 
de  2016 a  fevere i ro  de 
2017. Os números incluem 
documentos  or iginais  e 
retificadores.

A Receita Federal aler-
ta para que o contribuinte 
que não declarou, envie os 
dados assim que possível, 
pois o mesmo pode ficar 
com o CPF pendente de 
regularização. Com isso 
a vida financeira do con-
tribuinte fica prejudica-
da, impedindo a abertura 
de conta ou empréstimo, 
tirar passaporte,  prestar 
concurso público e obten-
ção certidão negativa no 
caso de venda ou compra 
imóvel. 

No caso da declaração 
atrasada, assim que a mes-

ma for feita o contribuinte 
já  receberá  uma not i f i -

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
abre as inscrições para o 
Vestibulinho do 2º Semestre 
para os cursos de Educação 
Profissional Técnica de Nível 
Médio.

As inscrições serão pelo 
site www.fiec.com.br até o 
dia 22 de maio. A taxa é de 
R$ 40 e o pagamento deverá 
ser efetuado em qualquer 
Agência da Caixa Econômica 
Federal ou Rede Bancária.

Os cursos oferecidos são: 
Técnico em Cozinha, Técnico 
em Edificações e Técnico em 
Informática.

Técnico em Cozinha: São 
oferecidas 40 vagas para o 
período da noite, com duração 
de dois semestres. Necessário 
ter concluído o Ensino Médio 
ou comprovar que está regu-
lamente matriculado na 2ª ou 
3ª série, do Ensino Médio.

Técnico em Edificações: 
40 vagas para o período no-

turno, com término em três 
semestres. Necessário ter 
concluído o Ensino Médio 
ou comprovar que está regu-
lamente matriculado na 2ª ou 
3ª série, do Ensino Médio.

Técnico em Informática: 
40 vagas para o período no-
turno, com término em três 
semestres. Necessário ter 
concluído o Ensino Médio 
ou comprovar que está regu-
lamente matriculado na 2ª ou 
3ª série, do Ensino Médio.

cação de multa e o Darf 
(boleto para pagamento). 
A mul ta  de  1% ao mês 
sobre o imposto devido. 
O limite para a multa é de 
20% (o que corresponde a 
20 meses), porém a multa 
pode continuar crescen-
do se o contribuinte não 
pagar a multa no dia de 
vencimento. Nesse caso 
começam a ser cobrados 
juros com base na Selic 
(taxa básica da economia). 

Ainda segundo a Re-
ce i ta  Federa l ,  as  res t i -
tuições começarão a ser 
pagas em 16 de junho e 
seguem até 15 de dezem-
bro, para os contribuintes 
c u j a s  d e c l a r a ç õ e s  n ã o 
ca í r am em malha  f ina . 
Segundo a Receita Fede-
ral ,  terão prioridade no 
recebimento contribuintes 
com idade igual ou supe-
rior a 60 anos, portadores 
de  de f i c i ênc ia  f í s i ca  e 
mental ,  e portadores de 

doença grave.
E para os contribuintes 

que entregaram a decla-
ração após o prazo,  i rá 
receber o valor normal-
mente,  dentro do prazo 
estipulado, porém se não 
for paga a multa por atraso 
na entrega, esse valor será 
deduzido da restituição. 

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

Retificação
C a s o  o  c o n t r i b u i n t e 

tenha detectado um erro 
ou omissão na declaração, 
o mesmo deve mandar ao 
Fisco uma retificadora que 
deve ser fei ta por meio 
do programa relativo ao 
mesmo exercício em que 
foi elaborada a declaração 
original. 

Número de declarações em Indaiatuba superou expectativa da Receita Federal; prazo para envio sem multa terminou na última sexta-feira 

Inscrições podem 
ser realizadas até 
o próximo dia 22, 
pela internet
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VB garante que os 20 ônibus 
novos chegam este mês

DENISE KATAHIRA 

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

Data para os veículos começarem a rodar ainda não foi definida 

Ação Solidária ocorre 
na praça Prudente de 
Moraes no próximo dia 12

SOCIAL 

A VB Transportes, pro-
prietária da Viação 
Indaiatubana, confir-

mou que está mantido o prazo 
de entrega dos 20 ônibus zero 
quilômetro. Ainda sem data, 
a empresa informou que os 
veículos novos entram em 
operação no Município neste 
mês de maio. 

Segundo a assessoria de 
imprensa da empresa, o prazo 
está mantido e será cumprido. 
A empresa informou ainda 
que atualmente os novos veí-
culos se encontram em fase de 
preparação na encarroçadora. 

Os ônibus terão nova iden-
tidade visual e o nome da 
empresa também será alte-
rado. “Prometemos e temos 
o compromisso de transfor-
mar Indaiatuba em modelo de 
transporte”, diz o diretor da 
VB, Belarmino Marta Junior. 
“Apenas na compra desses ve-
ículos novos, o grupo investirá 
mais R$ 6 milhões, recursos 
provenientes da linha de crédito 
Finame do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES).”

Os 20 veículos serão equi-
pados com chassis Mercedes-
-Benz, todos terão elevadores 
e são adaptados para transporte 
de pessoas com necessidades 
especiais. Dotados de motores 
eletrônicos de acordo com a 
legislação ambiental Euro 5, 
emitirão baixíssimos níveis 
de gases e particulados na 
atmosfera.

Além dos 20 ônibus no-
vos, a Indaiatubana entregou 
em março 14 ônibus semino-
vos. São veículos fabricados 
em 2011 e 2012, que subs-
tituíram os modelos 2008 e 
2009, num investimento de 
2,2 milhões. 

De acordo com a empresa, 
desde que assumiu o transporte 
público, já foram substituídos 
39 dos 65 ônibus que operam 
em 26 linhas. Em novembro, 
foram integrados à frota três 
articulados e, com isso, a idade 
média da frota foi reduzida em 
mais de 21%.

O investimento até agora, 
segundo a VB, foi cerca de R$ 
11 milhões apenas na frota. A 
empresa informou ainda que 
vem realizando treinamentos 
com os funcionários. 

Atraso 
A entrega dos ônibus este 

mês é o segundo prazo esti-
pulado pela empresa. Quando 
assumiu a Indaiatubana, em 
no dia 1º de outubro do ano 
passado, a VB informou que 
em 120 entregaria os veículos 
novos, mais precisamente no 
final de janeiro deste ano.

Porém, durante coletiva 
de imprensa realizada no dia 
22 de fevereiro, Junior pediu 
mais um “voto de confiança” 
do prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB), estipulou novas da-
tas para entrega dos veículos e 
justiçou o atraso por conta do 
sequestro sofrido por seu pai. 

VB Transportes confirma investimento na cidade e garante ônibus novos ainda este mês

Ação Solidária acontece no próximo dia 12 de maio na praça Prudente 

Ônibus do transporte público terão 
velocidade máxima de 60 km/h

O Grupo VB Transportes, 
proprietário da Viação Indaia-
tubana, promoveu a redução a 
60km/h na velocidade máxima 
de todos os ônibus que circu-
lam no transporte coletivo de 
Indaiatuba. 

O novo sistema implantado 
nos ônibus que circulam pela 
cidade promove o corte na in-
jeção de óleo diesel no motor 
quando o veículo atinge 60 km/h 
e impede que a velocidade au-

mente. O sistema não altera em 
nada o funcionamento do ônibus 
em velocidades inferiores a 60 
km/h, apenas impede que esse 
limite seja ultrapassado.

De acordo com o gerente da 
Viação Indaiatubana, Haroldo 
Borges, o principal objetivo é 
trazer mais segurança para os 
usuários e demais motoristas 
e pedestres. “Com a medida, 
queremos dar a nossa contri-
buição para diminuir o risco de 
acidentes”, disse.

Desde o início da implanta-
ção da nova velocidade máxima 
todos os motoristas da empresa 
receberam orientações sobre a 
importância de seguir a determi-
nação e foram conscientizados 
sobre os benefícios que ela pode 
significar na prática. “Não se 
pode mensurar o valor da vida 
humana. Por isso, em todos os 
treinamentos que aplicamos é 
reforçado o conceito que a ve-
locidade anda lado a lado com o 
acidente de trânsito”, argumen-
ta Marcos dos Reis Campos, 
responsável pelo processo de 
aperfeiçoamento profissional.

É importante ressaltar ainda 
que 60 km/h é o limite máximo 
permitido nos ônibus da empre-
sa. Porém, a empresa ressalta 
que o motorista deve sempre 
se orientar e respeitar os limites 
de velocidade estabelecidos em 
cada via da cidade.

No próximo dia 12 será 
realizada a 23ª Ação Solidária. 
O evento acontece na Praça 
Prudente de Moraes, no Cen-
tro de Indaiatuba, das 9h às 
16 horas.

O evento visa divulgar 
o trabalho realizado pelas 
entidades sensibilizando e 
atraindo os interessados pelo 
trabalho voluntário, assim 
como divulgar os serviços 
desenvolvidos pelo Poder 
Público.

Durante o evento terá apre-
sentações de corais, grupos de 
dança, violão e outros além da 
comercialização de gêneros 
alimentícios e produtos con-
feccionados pelos usuários 
das Organizações e Serviços 

como pães, bolos, doces e 
artesanatos diversos.

As entidades participantes 
são: Casa da Fraternidade, 
Casa da Criança Jesus de Na-
zaré, Sociedade São Vicente 
de Paulo, Bolha de Sabão, 
Casa da Mulher Anália Fran-
co, Abid, Comunidade Farol, 
Volacc, Ciaspe,  Educandário 
Deus e a Natureza, Apae e 
Cirva.

Os serviços municipais 
participantes são Funssol, os 
Centros de Referência a As-
sistência (Cras), Social dos 
bairros Parque Corolla, Jardim 
Oliveira Camargo, Jardim 
São Conrado e Jardim Brasil; 
Projeto Gente Eficiente e Or-
questra Viola Caipira. 

Programação da 23ª Ação Solidária
9h - Abertura Oficial
9h15 - Hino Nacional e Hino de Indaiatuba com os Alunos do 
Curso de Libras do Centro de Referência em Atenção à Pessoa 
com Deficiência - Regência: Andressa dos Santos
9h30 - Jovens do Projeto Gente Eficiente apresentado em Libras 
às músicas: Família - A paz. Regência: Silvana Barduchi
9h45 - Dança - Associação de Pais e Amigos do Excepcionais 
de Indaiatuba 
10h - Coral do Centro de Referência de assistência Social - Pq. 
Corolla
10h30 - Grupo Juvenil (Dança). Em busca do Suspeito - Asso-
ciação Beneficente ABID
10h45 - Apresentação de Ballet - Grupo de Estudo Espírita 
Mensageiros da Paz (Casa da Fraternidade)
11h - Apresentação de Jazz - Grupo de Estudo Espírita Men-
sageiros da Paz (Casa da Fraternidade)
11h15 - Apresentação de Violão - Grupo de Estudo Espírita 
Mensageiros da Paz (Casa da Fraternidade)
13h30 - Dança Portuguesa - Centro de Inclusão e assistência 
as Pessoas Com Necessidades Especiais - Ciaspe
13h45 - Dança Africana e Espanhola - Centro de Inclusão e 
assistência as Pessoas Com Necessidades Especiais - Ciaspe
14h - Grupo Infantil (Dança) Tenista - Associação Beneficente 
ABID - Coral do Conviver - Associação Beneficente ABID
14h15  - Grupo Digna Idade - Cras Jd. Oliveira Camargo
14h30 - Grupo Digna Idade - Cras Jd. São Conrado
14h45 - Grupo Digna Idade – Cras  Jd. Brasil
15h - Apresentação da Orquestra Viola Caipira
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Distribuidora Mineiro Hortifruti preza 
pela qualidade de seus produtos
Empresa atende comércio alimentício e instituições em Indaiatuba, além de toda Região Metropolitana de Campinas 

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

LUCIANA SILVEIRA

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

Bazar do Dia das Mães do 
Funssol ocorre de 8 a 12

SOCIAL 
Estudantes do Colégio Montreal Indaiatuba 
aprendem na cozinha as aplicações de Química

INFORME PUBLICITÁRIO

Há 21 anos no mer-
cado de Indaiatuba, 
a Distribuidora Mi-

neiro Hortifruti tem ganhado 
cada vez mais espaço devido 
ao seu comprometimento 
em oferecer, ao consumi-
dor, produtos de qualidade 
e atendimento diferenciado.

Segundo o proprietário, o 
empresário Adilson Alves, o 
trabalho com hortifrúti teve 
início em 1996. “No começo 
trabalhava como vendedor 
ambulante, visitando casas e 
batendo de porta em porta”, 
conta. 

Com o passar do tempo, 
o trabalho começou a ser 
conhecido e reconhecido por 
muitos moradores da cidade 
e Adilson sentiu a necessida-
de de expandir seu negócio. 

Foi então que, em 2012, 
nasceu a Distribuidora Mi-
neiro Hortifruti. “A partir 
daí que nos tornamos uma 
empresa formalizada e com 
local fixo”, revela.

Atualmente a empresa 
atende comércio de alimen-
tos, instituições, cozinhas 
industriais, hospitais e cre-
ches de Indaiatuba e Região 
Metropolitana de Campi-
nas (RMC). A distribuidora 
fornece produtos in natura 

O Colégio Meta preocupado 
em tornar as aulas mais interes-
santes e atrativas para os alunos, 
inseriu em sala de aula a apli-
cação do conceito estudado em 
situações do dia a dia. Por isso, 
as aulas práticas, as vivências 
e experiências são ferramentas 
que auxiliam a compreensão e 
melhor apreensão do conteúdo.

Foi pensando nisso, que o 
professor de Química do Colé-

Aulas práticas, vivências e experiências auxiliam a compreensão do conteúdo Serão comercializados mais de 300 produtos artesanais

como frutas, verduras, le-
gumes, hortaliças e ovos de 
granja.

A Distribuidora Mineiro 
conta com uma equipe de 
funcionários preparados 
para garantir a qualidade e 
inspeção dos produtos assim 
como estoque, separação 
e entrega. “Primamos pela 
qualidade! Preocupados para 
que o armazenamento e en-
trega seja feita de forma a 
manter a qualidade”, diz Al-

ves. “Zelamos por um bom 
relacionamento com nossos 
clientes, para atender a ne-
cessidade de cada um e para 
que fiquem satisfeitos com 
nossos serviços”, completa. 

Planejamento
Para o futuro, Alves pre-

tende continuar aprimoran-
do as técnicas e ampliar a 
área de atendimento. “Pre-
tendo, em um futuro pró-
ximo, oferecer aos meus 

consumidores produtos na 
linha processada”, revela. 
“Queremos manter o bom 
atendimento, preço, qua-
lidade de nossos produtos 
e também aplicar a área 
de atendimento”, projeta o 
empresário.

A Distribuidora Mineiro 
Hortifruti está localizada na 
Rua Reverendo Ataíde Cos-
ta, 1.309, no Parque das Na-
ções. Mais informações pelo 
telefone (19) 3834-7143.

gio Montreal, Dreisson Aguilera 
de Oliveira, desenvolveu uma 
atividade prática com os alunos 
da 2ª série do Ensino Médio: 
as Leis Ponderais e o cálculo 
estequimétrico. “Trata-se de um 
assunto muito importante, prin-
cipalmente para a área industrial 
que compreende o cálculo das 
proporções em uma reação quí-
mica, levando em consideração 
as possíveis variações, como a 

exata proporção entre os rea-
gentes, o rendimento da reação 
e as impurezas presentes nos 
reagentes, onde tudo isso precisa 
ser previsto durante um processo 
químico, e a responsabilidade é 
do profissional químico”, conta 
o professor.

Para entender como tudo 
isso pode ser aplicado numa 
situação corriqueira, os alunos 
fizeram uma receita de briga-

deiro na cozinha do Colégio. “O 
objetivo da atividade foi mostrar 
aos alunos que as proporções de 
uma reação química podem ser 
utilizadas em situações corri-
queiras e aplicadas no dia a dia. 
Os alunos estavam ansiosos para 
essa aula”, comenta Dreisson.

Segundo o professor, o ob-
jetivo proposto foi alcançado 
e após a atividade houve o 
momento de expor os concei-
tos trabalhados em sala e falar 
sobre a experiência, além de 
um relatório em que os alunos 
puderam mostrar o resultado e 
suas conclusões sobre o assunto. 
“Trabalhar de maneira prática, 
principalmente com o ensino de 
química é uma forma de facilitar 
o entendimento dos conteúdos 
desenvolvidos em sala de aula. 
O Colégio Montreal entende 
isso e não mediu esforços para 
que essa atividade fosse realiza-
da, disponibilizando os materiais 
necessários, além do espaço e 
apoio da cozinha”, conclui.

O Fundo Social de Solida-
riedade de Indaiatuba (Funs-
sol) realiza entre 8 e 12 de maio 
o Bazar do Dia das Mães. O 
evento acontece no Paço Mu-
nicipal, das 8h às 16h30.

No bazar serão comerciali-
zadas peças do projeto Tesoura 
Encantada (Passo a Passo, Pa-
tchwork Iniciante, Patchwork 
Intermediário e Avançado) 
com artigos variados entre 

guardanapos de tecidos, en-
feites, jogos americanos, puxa 
sacos para sacolas plásticas, 
toalhas de chá, aventais, capas 
de galão de água; entre outros 
produtos. São cerca de 300 
produtos que terão preços entre 
R$ 5 e R$ 150.

A Prefeitura está localizada 
à Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 2.800, Jar-
dim Esplanada 2.

 Distribuidora Mineiro conta com uma equipe de funcionários preparados para garantir a qualidade e inspeção dos produtos O empresário Adilson Alves planeja ampliar a área de 
atendimento
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97% dos eleitores ‘irregulares’ não 
regularizaram o Título de Eleitor

DENISE KATAHIRA

MARCOS SCARPA

Sem o documento, cidadão não pode tirar passaporte ou prestar concurso

Orquidário Fral realiza Feira de Orquídeas Festa das Flores, Frutas e Hortaliças 
começa hoje no Pavilhão da Viber 

ATRAÇÃO INÉDITA

Segundo dados locais, somente 3% dos eleitores compareceram ao Cartório Eleitoral para regularizar o Título

Feira de Orquídeas conta com mais de 400 tipos de plantas e estará disponível até 14 de maio  

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

O prazo para a regu-
larização do Título 
de Eleitor terminou 

na última terça-feira, dia 2, 
e a procura pelo Cartório 
Eleitoral de Indaiatuba foi 
baixa.

Somente 56 eleitores, 
dos 2.382 pessoas espera-
das, regularizaram a situa-
ção com a Justiça Eleitoral.

Segundo a chefe de car-
tório Lilian Dalva da Silva, 
a baixa procura não uma 
surpresa. “A procura sem-
pre foi muito baixa, pois o 
eleitor só se preocupa em 
regularizar o documento 
quando são impedidos de 
real izar  a lgum serviço, 
como movimentação em 
bancos, inscrição em fa-
culdades, entre outros”, 
lamenta.  

A partir de agora, os 
eleitores que estão penden-
tes com a Justiça Eleitoral 
terão seu documento can-

celado e precisará reativar 
o número. Para a regula-
rização é preciso acessar 
o site www.tre-sp.jus.br, 
escolher o tribunal regional 
e agendar o atendimento 
presencial. 

No dia marcado, o elei-
tor deve comparecer muni-
do de documento com foto, 
um comprovante de resi-
dência recente e o título. O 
eleitor precisará revisar as 
informações de seu cadas-
tro junto a Justiça Eleito-
ral, pagar multa para cada 
eleição perdida, R$ 3,51 
por votação, e cumprir os 
processos que estiverem 
pendentes. O número do 
documento permanecerá o 
mesmo.

Com o Título cancela-
do, o eleitor não poderá 
inscrever-se em concurso 
público, obter passaporte 
ou CPF, renovar matrícula 
em estabelecimento de en-
sino oficial, obter emprés-
timos em estabelecimen-
tos de crédito mantidos 

pelo governo, participar 
de concorrência pública e 
praticar qualquer ato para 
o qual se exija quitação do 
serviço militar ou imposto 
de renda. 

São considerados títu-
los cancelados o eleitor 
que deveria ter votado e 
não compareceu a urna, 
como também não justi-
ficou sua ausência. Vale 
destacar que os dois turnos 
de uma mesma eleição são 
considerados duas eleições 
para efeito de cancelamen-
to. Além disso, também 
são computadas as faltas 
nas eleições suplementa-
res. Já os pleitos anulados 
por determinação judicial 
não serão acrescentados.

A Justiça ainda informa 
que os eleitores com voto 
facultat ivo,  jovens com 
idades entre 16 e 18 anos 
e para pessoas acima de 
70 anos,  ou deficiência 
comunicada ao TSE não 
precisão comparecer ao 
cartório.

Tem início neste fim de 
semana a 1ª Festa das Flores, 
Frutas e Hortaliças de In-
daiatuba e Região. O evento 
começa hoje, dia 5, a partir 
das 17 horas e segue até às 22 
horas, no Pavilhão da Viber. 
Amanhã, dia 6, funciona das 
10h às 22 horas e no domin-
go, dia 7, tem início às 10h e 
encerramento às 19 horas. A 
entrada é gratuita em todos 
os dias. 

De acordo com Sérgio 
Lelli do Rotary Club de In-
daiatuba – Cocaes a expec-
tativa é que cerca de 5 mil 
pessoas prestigiem o evento 
em três dias de festa. “Espe-
ramos que a cidade prestigie 
mais esse evento”, projeta.

Os visitantes poderão co-
nhecer cerca de 40 produtores 
entre frutas e hortaliças de 
Indaiatuba e flores de Ho-
lambra. Os artesãos da Feiart 
também levarão seus traba-
lhos para exposição e venda. 

A exposição de frutas e 
hortaliças será de responsabi-
lidade do Sindicato Rural da 
cidade e a exposição e venda 

O Orquidário Fral realiza 
no Shopping Jaraguá a Fei-
ra de Orquídeas do Dia das 
Mães. O evento acontece até o 
dia 14 de maio, das 10h às 22 
horas, com entrada gratuita.

De acordo com um dos 
organizadores da mostra, 
Marcos Scarpa, serão mais 

de 400 tipos de plantas dife-
renciadas e exóticas. “Nesses 
dias haverá não somente a 
exposição como a venda das 
plantas”, diz.

Estarão à venda plantas a 
partir de R$ 5 além de substra-
tos, adubos, cachepôs, vasos 
plásticos, entre outros. 

Os visitantes ainda po-
derão obter informações e 
orientações sobre os cuidados 
com as plantas.

Para mas informações (19) 
9.9944-5353. O Shopping 
Jaraguá está localizado na 
Rua 15 de Novembro, 1.200, 
no Centro.

Programação
Hoje, dia 5
19h30 - Abertura
20h- Geraldo & Luiz dupla sertanejo de raiz
 
Amanhã, dia 6
16h30- Grupo de violinos, violoncelo e viola – Centro 
Suzuki Indaiatuba- Educação Musical
17h - Dança Forró-  Thiago Dan
19h - Dança do Ventre – Bárbara Dahab do Núcleo de 
Danças Orientais
20h - Hip Hop-  Dança Viva Victor Tejério
20h -  Orquestra de viola
 
Domingo, dia 7
12h - Cantor Joais
16h -  Espaço Dançar MB Escola de Danças.
  *As atrações estão sujeitas a alteração

de flores será organizado pelo 
Rotary Club de Indaiatuba – 
Cocaes. “A arrecadação feita 
com a venda de flores será 
exclusivamente destinada à 
Fundação Rotária, que este 
ano completa 100 anos, que 
subsidia os projetos humani-
tários no Brasil e no mundo”, 
conta a presidente do Rotary, 
Alair Lellis.

No domingo haverá um 
almoço com massas no va-

lor de R$ 17 que podem ser 
adquiridos com antecedência 
pelo telefone (19) 9.9212-
6390 ou pessoalmente no 
caixa do evento. O almoço 
também poderá ser comprado 
no domingo. “Durante o al-
moço haverá música ao vivo 
para animar os visitantes”, 
disse Lellis.

O Pavilhão da Viber está 
localizado na Rua Goiás, 
bairro Cidade Nova 2.
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Atleta local vence a 
Prova Ciclística 1º de Maio

Aifa elimina finalista e 
final terá nova equipe

INÉDITO 

FUTSAL 
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Indaiatubano é campeão da 
1ª etapa do Open Paulista 

ABRÃO GRINDER

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Piloto de bicricross, Gabriel Giovannini, ficou com o título na categoria Elite

O piloto de bicicross 
Gabriel Giovannini, 
de 24 anos, sagrou-

-se campeão da primeira 
etapa do Open Paulista de 
Downhill. A conquista veio 
no último final de semana, na 

Motivado pela conquista 
da primeira etapa do 
Open Paulista, Gabriel 
quer ir à Copa do Mundo  

O ciclista Endrigo da Rosa Pereira fez 32 voltas em 1h59min56seg

Pela primeira vez na his-
tória, um ciclista local venceu 
a principal categoria da Prova 
Ciclística 1º de Maio, uma das 
mais tradicionais do País. O ci-
clista Endrigo da Rosa Pereira, 
de 23 anos, da ADI Secretaria 
de Esportes de Indaiatuba, 
fechou a prova na primeira 
posição da Elite masculino. 

O título veio na 67ª edição 
da prova, realizada na última 
segunda-feira, dia 1º, que 
contou com atletas federados 
e não federados de diversas 
categorias. Endrigo fez 32 
voltas em 1h59min56seg. 

Na Elite feminino, o título 
ficou com a ciclista Wellyda 
Rodrigues, de São José dos 
Campos. Na mesma categoria 
as atletas de Indaiatuba, Laís 
Mendes Soares Saes e Bárbara 
Bianca Imbrioli, chegaram nas 
respectivas 13ª e 18ª posições. 
No Máster feminino, a tam-
bém atleta local Cinthia Vidal 
foi campeã. 

No Máster A masculino, 
a equipe de Indaiatuba con-
quistou o 1º, 2º e 4º lugares, 

com Antônio Garcia, Milton 
Takahara e Nicola Amoreza-
no, respectivamente. Na Más-
ter B, o ciclista Armando Reis 
da Costa Camargo garantiu a 
segunda posição.  Na Máster 
C, Indalécio Lopes Coral foi 
o segundo. 

Prova
A competição foi realizada 

pela Federação Paulista de 
Ciclismo (FPC) e Prefeitura. 
Foram dois circuitos, de 2,5 
km e 2,0 km, com largada e 
chegada no Parque Ecológico, 
em frente ao Paço Municipal. 

O destaque foi para a Elite 
e Júnior, masculino e femini-
no, que contaram pontos para 
o ranking da Confederação 
Brasileira de Ciclismo (CBC).

Desde o início da manhã 
atletas de diferentes categorias 
participaram das baterias, com 
circuitos específicos para cada 
uma delas. A prova contou 
com um traçado mais plano 
para os mais jovens e outro 
mais técnico para Elite, Júnior 
e Open Speed.

“Para ir em todas (etapas) fica bem difícil, 
por isso gostaria de competir na Suíça, 
em julho, ou em agosto, no Canadá” 

Gabriel Giovannini, piloto de bicicross 

cidade de São Roque. 
O título do atleta de In-

daiatuba veio na categoria 
Elite. “Um ponto que difi-
cultou durante a prova foi a 
quantidade de bicicletas, o 
que deixou a pista bem seca 
e ‘solta’”, salienta o piloto. 

O competidor treina ago-
ra para a disputa do Campeo-

nato Brasileiro, que acontece 
em junho deste ano em Mi-
nas Gerais. Gabriel também 
sonha com a participação 

na Copa do Mundo, porém 
ainda busca patrocínio para 
“bancar” os custos. 

Segundo o piloto, a com-
petição conta com sete etapas. 
“Para ir em todas (etapas) fica 
bem difícil, por isso gostaria 
de competir na Suíça, em 
julho, ou em agosto, no Ca-
nadá”, planeja. “No Canadá é 
uma pista que conheço, pois 
corri o Mundial Junior lá, em 
2000, e isso ajuda bastante 
por conhecer o tipo de pista.”

Balanço 
Além do título da semana 

passada, este ano Gabriel 
já conquistou dois terceiros 
lugares, na Escadaria de 
Santos e na Copa América 
de Downhill 4x, além de 
uma quinta colocação no 
Campeonato Panamericano 
na Colômbia. “Nesta com-
petição fui o melhor bra-
sileiro e fiquei muito feliz 
com o resultado”, salienta 
Gabriel. 

O competidor tem apoio 
da Vip Indaiá, Gantech Gan-
cheiras,  IMS Racewear, 
além dos restaurantes O 
Mineiro e Chácara de Minas. 

Por ter entrado em qua-
dra com jogador irregular, a 
equipe do Carvalhada foi eli-
minada e está fora da decisão 
da 3ª Divisão da 17ª edição do 
Campeonato Liga Regional 
Aifa Nishi Eletrônica. Com 
isso, a grande final será entre 
BVB Despachante Pachelli x 
Clube 9 de Julho. O confronto 
será amanhã, dia 6, às 16h20, 
no ginásio da Sol-Sol. 

O Carvalhada acabou eli-
minado por ter escalado o atle-
ta Bruno Martins, na partida 

realizada no último sábado, 
dia 29, pelas semifinais do 
certame. A equipe até venceu 
o confronto, 5 x 3 sobre o 
Clube 9, porém jogador esta-
va suspenso com três cartões 
amarelos. Na outra semifinal, 
o BVB venceu o Tênis de 
Ouro pelo placar de 6 x 5. 

Outras quatro partidas, 
válidas pela Segunda Divisão 
do certame, estão programa-
das para o ginásio da Sol-Sol. 
(Confira a rodada no Tabela, 
na página 10). 



09AMais Expressão

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

Copa Integração já tem 
confrontos definidos 
Competição começa dia 21 de maio e reúne times amadores da Lidi e Aifa  

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ANGELO GOUVÊA 

Rodada de domingo define finalistas do Sub-20
SEMIFINAL 

Vinte partidas serão disputadas a cada rodada da Copa Integração de futebol amador 

Já estão definidos os 
confrontos das nove ro-
dadas da primeira fase 

da 1ª Copa Integração de 
Futebol Amador. O campe-
onato, que começa no pró-
ximo dia 21, reunirá após 10 
anos de “separação” times 
da Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa) e 
da Liga Regional Desporti-
va Indaiatuba (Lidi). 

Destaque da rodada de 
abertura fica por conta de 
dois clássicos locais: Mas-
tiga Samba x Ponte Preta, 
às 11 horas, no Cruzeiro; 
e Rêmulo Zoppi x União 
Agrícola Cardela, no mesmo 
horário na Osan. (Confira a 
primeira rodada no box). 

O campeonato marcará 
a reaproximação dos times 
das duas entidades, em um 
projeto que visa, futura-
mente, que a Lidi organize 
o futebol – com auxílio dos 
dirigentes da Aifa – , e que 
a segunda entidade fique 
responsável pelo futsal. 

O campeonato servirá 
como forma de requalificar 
as equipes e saber quais dis-

putarão a Série A do Ama-
dor no ano que vem e quem 
ficará na Segunda Divisão.

Na “briga” pelo título 
da Copa Integração estarão 
40 equipes, sendo 30 repre-
sentantes da Lidi e dez da 
Aifa. Elas serão divididas 
em quatro grupos com dez 
equipes cada. Todos jogam 
contra todos, em turno úni-
co, classificando-se para 
a fase seguinte os cincos 
primeiros colocados de cada 
chave.

Os 20 times que passa-
rem para a segunda fase 
disputarão a Primeira Di-
visão do Amador em 2018. 
Os demais devem jogar a 
Segunda Divisão também 
no próximo ano. 

Na segunda fase da Copa 
Integração, as equipes serão 
novamente divididas em 
quatro chaves, com cinco 
agremiações cada,  onde 
todos jogarão contra todos 
em turno único. 

Após esta fase, classi-
ficam-se para as quartas 
de final as duas melhores 
de cada grupo, passando 
pela semifinal e consequen-
temente final, todas com 
partida única. A decisão do 

certame está programada 
com duas partidas no final 
de setembro.

O time da Lidi que tiver a 
melhor campanha na compe-
tição, simbolicamente e por 
questão de história da entidade, 
será considerado o campeão do 
Amador da Lidi de 2017. 

Ao campeão da Copa, 
com ajuda da iniciativa 
privada, será ofertada a 
premiação de R$ 5 mil. Tro-
féus e medalhas deverão ser 
entregues ainda ao segundo, 
terceiro e quarto colocados, 
além de artilheiro e defesa 
menos vazada.  

Copa Integração Reduzindo Climatizador Aifa – Lidi

1ª Rodada – Domingo, dia 21 de maio 

Horário  Partida   Local 
9h  Huaxipato x Corola       Oliveira Camargo 
9h Benfica x Comercial  Osan
11h SPQV x Arsenal       Oliveira Camargo 
11h Pimenta x Florence  Pimenta
11h Independente x Camisa 10     Belo Horizonte
11h Noroeste x Paulistinha  Parque Indaiá 
11h Ferroviário x XV de Novembro Ferroviário
11h Mastiga Samba x Ponte Preta Cruzeiro 
11h Manchester x Elias Fausto  São Conrado 
11h Rêmulo Zoppi x U.A. Cardeal Osan
13h30 Nacional x Seati  São Conrado 
13h30 Atlético Paulista x Cardeal Pimenta
13h30 Indaiá x Operário  Parque Indaiá 
13h30 Estrela x 3 Estrela  Ferroviário
13h30 Jardim Brasil x Vale Verde Jardim Brasil 
13h30 Estrela Dourada x Santa Cruz Cruzeiro 
13h30 Bahia x Bandeirantes          Belo Horizonte
13h30 Minas x Família SPQV  CET 1
13h30 Atlético Oliveira x São Francisco  Oliveira Camargo
13h30 LBC x Morada do Sol  Osan 

Fonte: Liga Regional Desportiva Indaiatubana (Lidi)

Dois confrontos decisivos 
neste domingo, dia 7, vão defi-
nir os finalistas da edição deste 
ano do Campeonato Mário 
Araldo Candello – categoria 
Sub-20, competição organiza-
da pela Liga Regional Despor-
tiva Indaiatubana (Lidi). 

Os dois confrontos estão 
agendados para o campo da 

Osan. O primeiro jogo da 
semifinal do certame será às 
11 horas, entre Elias Fausto x 
Paulistinha.

Mais tarde, a partir das 
13h30, a Ponte Preta busca 
uma das vagas na final diante 
do Atlético Oliveira. 

Por terem melhor cam-
panha no campeonato, Elias 

Fausto e Ponte Preta jogam 
com a vantagem do empate. 

Para chegar as semifinais, 
o Elias Fausto empatou e 1 x 
1 com o Desportivo, enquanto 
que o Paulistinha goleou o 
Operário por 5 x 1. Ainda pelas 
quartas de final, o Atlético fez 
4 x 2 no Santa Cruz e a Ponte 
venceu o Benfica por 3 x 1. 
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WO a favor do Primavera 
deve ser confirmado na 
próxima terça-feira
Após revés na sua estreia em casa, time volta a entrar em campo no domingo 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

TABELA

LUCAS MOREIRA - DIADEMA/ SP

17º Campeonato Liga Regional Aifa Nishi Eletrônica
 
Rodada amanhã, dia 6, na Sol-Sol 

Horário Partida      
Divisão
12h50  Juventus/Real Mala x Cebi/VM  2ª  
13h50  Parque Indaiá x R5/Colégio Meta  2ª 
14h40  Kautela/Elias Fausto x Bayern 07  2ª 
15h30  The Rocket x Atlético Oliveira  2ª 

Resultados da última rodada 

Primeira Divisão 
ML Informática 4 x 5 Flamengo/Despachante Marquinhos
Schalke Grillos/Tamandaré Tintas 1 x 0 Sol-Sol/G. Marquinhos 
União Tribuna A 1 x 1 Nova Aliança/XII de Junho 
Meninos do G5 8 x 2 União Tribuna B

Segunda Divisão 
Bayern 07 4 x 3 União Audax/Escola Antenas
R5/Colégio Meta 4 x 1 Juventus Real Mala
The Rocket 5 x 7 Parque Indaiá
Atlético Oliveira 2 x 3 Projeto Restitui
Cebi/VM 2 x 8 Kautela/Elias Fausto

Campeonato de Futebol de Minicampo Maior Seguros – Clube 9
 
Rodada amanhã, dia 6 
 
Adulto  
Horário Partida       
Campo 
16h  Sanare Serviço de Saúde x Corbella Tintas   3 
17h  Faculdade Max Planck X PCB Informática  3 
 
Rodada domingo, dia 7 
 
Máster
Horário Partida     Campo 
7h50  Hot Dog Tio Lau x Tecnosemillas   1 
9h  A. E. Dirce/Race Pneus x Big Strong/Freegelo 1  
10h  Vidraçaria Kyoto x Balilla    1 
7h50  Lanchonete Chega Mais x Casa das Embalagens 2  
9h  Madeireira x Alves Hair/RZ Com Comunicação  2

Veterano 
Horário Partida          Campo 
11h  GPS Imóveis x Luxafit Transportes   1 
10h  Karcher Center Altex x Embalimp   2  
11h  JR Celulares/Pinguim x SS Silveira   2 
9h  Atento Segurança e Serviços x Vizzent Calçados 3  
10h  Visual Formaturas x Smart Ar Condicionado  3 
11h  DD Max x Centermaq    3 

Rodada quarta-feira, dia 10
 
Máster 
Horário Partida         Campo 
19h15  Grupo Marquinhos x Tecnosemillas  3 
20h15  Big Strong/Freegelo x Balilla   3

Resultados da última rodada 
Adulto 
Sorvetes Saint Luiger 2 x 4 PCB Informática  
Ford Tempo 4 x 6 Restaurante Caipirão 

Máster 
Auto Escola Dirce/Race Pneus 1 x 6 Madeireira Madelasca  
Vidraçaria Kyoto 1 x 3 Big Strong/Freegelo  
Lanchonete Chega Mais 4 x 2 Alves Hair/RZ Com Comunicação Visual  
Grupo Marquinhos 3 x 4 Balilla 
Jacitara x Casa das Embalagens  
Juninhos Camisetas x Colégio Meta 
 
Super Máster 
Cartão de Todos 6 x 0 2G Bebidas/Visão Imóveis  
Grupo GTA 0 x 2 Posto Tremendão/Kapalú  
LG Vacker 1 x 2 Pais & Filhos Mat. para Construções

Copa Lojas Matheus – Categoria Veterano (Indaiatuba Clube)
 
Rodada domingo, dia 7 
 
Horário  Partida  
8h  Verona x Indy Kids 
 
Resultados da última rodada 
Casagrande Turismo 3 x 2 Vizzent Calçados 
Multifer 3 x 0 Brasiltex 
Copa Colégio Pólo – Categoria Adulto (Indaiatuba Clube)
Rodada domingo, dia 7 
 
Horário  Partida  
9h10  Ultragaz x Marquinhos Despachante 
10h15  Seven Fitness x Red Balloon 
 
Resultados da última rodada 
DF Engenharia 2 x 3 Colégio Pólo

O P r i m a v e r a  d e v e 
ganhar três pontos 
na classificação do 

Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão sem en-
trar em campo. Na próxima 
terça-feira, dia 9, o Tribunal 
de Justiça Desportiva (TJD) 
da Federação Paulista vai 
julgar  o  WO dado pelo 
Diadema e deve oficializar 
os três pontos a favor do 
Fantasma. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o advogado do 
Tricolor, Rogério Pontara, 
informou ser quase impossí-
vel o Diadema reverter esta 
situação. “Não existem ele-
mentos jurídicos para resol-
ver de outra forma que não 
o WO ao nosso favor”, diz. 
“O único risco é o Diadema 
arrumar uma ‘desculpa’ 
para adiar o julgamento de 
terça e protelar ainda mais 

a situação. Mas gostaría-
mos que já fosse resolvido 
na terça-feira, para termos 
mais tranquilidade com a 
sequência do campeonato.”

O advogado explica ain-
da que o pedido é feito 
durante o julgamento e o 
Tribunal não faz resistên-
cia ao mesmo. Com isso, 
automaticamente, caso seja 
solicitado o adiamento, o 
julgamento será feito apenas 
na próxima sessão, mais 
precisamente no dia 15 de 
maio.

O WO dado pelo Dia-
dema aconteceu no dia 22 
de abril, quando a equipe 
enfrentaria em casa o Prima-
vera pela terceira rodada da 
Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista.

O Primavera viajou à 
Diadema, mas quando che-
gou ao local os portões do 
estádio Distrital do Inamar 
estavam fechados e a equi-
pe do Diadema sequer se 
encontrava no local. 

O estádio é municipal e 
atualmente está sobe res-
ponsabilidade da equipe do 
Água Santa, que informou 
que o Diadema não soli-
citou seu uso assim como 
fez na primeira rodada. Por 
sua vez, o Diadema diz que 
tinha autorização da Prefei-
tura para utilizar o espaço e 
possui ainda um documento 
da Federação Paulista que 
orientava o Água Santa a 
ceder o espaço.

Mas de acordo com o ad-
vogado do Fantasma, a Fe-
deração não tem “poderes” 
para exigir que o Água San-
ta ceda o estádio e apenas 
recomendou que o Diadema 
poderia utilizar o espaço 
sem prejuízo da disputa da 
Série A2 pelo Água. “Cabe-
ria ao Diadema, munido dos 
documentos da Federação e 
da Prefeitura de Diadema, 
entrar com uma ação judi-
cial para que através de uma 
liminar permitisse o uso do 
estádio”, analisa Pontara. 

Disputa 
Com a bola rolando o 

Primavera volta a campo 
neste domingo, dia 7, quan-
do busca apagar a estreia 
negativa diante de seu torce-
dor. O time vai à São Paulo 
e, às 10 horas, no estádio 
Nicolau Alayon, enfrenta o 
Barcelona Esportivo. 

O jogo é a oportunidade 
para a equipe se redimir 
depois da derrota de 2 x 0 
para o Elosport, na partida 
realizada no último sábado, 
dia 27 de abril, no Gigante 
da Vila em Indaiatuba. 

Os gols foram marcados 
por Andrey e Pretico, aos 
10 e 44 minutos do primeiro 
tempo. O duelo marcou a 
estreia do time diante de seu 
torcedor. 

Com uma vitória, um 
empate e uma derrota, o 
Fantasma da Ituana caiu 
para a quinta colocação do 
Grupo 3, com quatro pontos, 
cinco a menos que o líder 
Elosport. 

Sub-15 e Sub-17 pegam o Desportivo Brasil no Gigante da Vila 
As equipes de base do 

Fantasma, categorias Sub-15 
e Sub-17, voltam a campo 
amanhã, dia 6, quando enfren-
tam o Desportivo Brasil no 
Gigante da Vila. Às 9 horas 

joga o Sub-15, enquanto que 
às 11 horas é a vez do Sub-17. 

A primeira categoria vem 
de uma derrota de 1 x 0 fora 
de casa para o Audax. O 
Primavera é o quinto colo-

cado da Chave 6, com quatro 
pontos, sendo seis a menos 
que o líder, justamente o 
Desportivo Brasil. 

Já o Sub-17 vem de um 
empate por 0 x 0, também 

contra o Audax. A equipe 
tem a mesma situação do 
Sub-15, na quinta posição do 
Grupo 6, com quatro pontos, 
porém seis a menos que o 
líder São Paulo. 

Após derrota no 
último sábado, 
Fantasma vai à 
São Paulo no do-
mingo em busca 
da reabilitação 
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Exaltasamba e Fresno são 
confirmados na Virada 
Paulista em Indaiatuba 
Evento cultural acontece na cidade nos próximos dias 13 e 14 de maio 

Exaltasamba será uma das atrações confirmadas na Virada Cultural Paulista no palco em Indaiatuba  

DIVULGAÇÃO

NINGUÉM ENTRA, NINGUÉM SAI - Lançamento  -  Comédia -  Clas-
sificação 12 anos -  90 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (4),  Sexta (5)   e   de  Domingo (7)  a  Quarta (10):   
15h10  /  17h35  /  20h00. Sábado (6):   15h10  /  17h35  /  20h00  /  22h10
........................................................................................................................
A AUTÓPSIA - Lançamento  -  Terror / Suspense  -  Classificação 14 anos  
-  86 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (4)  a  Quarta (10):   19h45
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (4)  a  Quarta (10):   17h40  /  21h50
.....................................................................................................................
ROCK DOG - NO FARO DO SUCESSO - Lançamento  -  Animação 
-  Classificação livre -  90 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (4),  Sexta (5),  Segunda (8),  Terça (9)  e  Quarta 
(10):   15h10. Sábado (6)  e  Domingo (7):   16h15
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (4),  Sexta (5),  Segunda (8),  Terça (9)  e  Quarta 
(10):  19h10. Sábado (6)  e  Domingo (7):   14h00  /  19h10
........................................................................................................................
LA VINGANÇA - Estreia  -  Comédia -  Classificação 12 anos -  103 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (4),  Sexta (5),  Segunda (8)  e  Quarta (10):   16h20  
/  22h00. Sábado (6)  e  Domingo (7):   14h20  /  22h00. *Este filme não será 
exibido na terça, dia 9
........................................................................................................................
ELIS - Fazendo parte do “Maio Musical”, da Secretaria Municipal de Cultura*  
-  Drama  -  Classificação 14 anos  -  115 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Segunda (8):  15h00. *Atenção: Entrada franca. Sujeito a 
lotação da sala. Retirada de ingressos na bilheteria do cinema à partir desta 
quinta, dia 4 de maio.
........................................................................................................................
WAITING FOR B. - Fazendo parte do “Maio Musical”, da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura*  -  Documentário  -  Classificação 12 anos  -  71 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Segunda (8):   19h00. *Atenção: Entrada franca. Sujeito a 
lotação da sala. Retirada de ingressos na bilheteria do cinema à partir desta 
quinta, dia 4 de maio.
........................................................................................................................
SINFONIA DA NECRÓPOLE - Fazendo parte do “Maio Musical”, da 
Secretaria Municipal de Cultura*  -  Musical  -  Classificação 12 anos  -  85 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Terça (9):  15h00. *Atenção: Entrada franca. Sujeito a 
lotação da sala. Retirada de ingressos na bilheteria do cinema à partir desta 
quinta, dia 4 de maio.
........................................................................................................................
MEMÓRIA EM VERDE E ROSA - Fazendo parte do “Maio Musical”, 
da Secretaria Municipal de Cultura*  -  Documentário -  Classificação livre  
-  80 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Terça (9):   19h00. *Atenção: Entrada franca. Sujeito a 
lotação da sala. Retirada de ingressos na bilheteria do cinema à partir desta 
quinta, dia 4 de maio.
........................................................................................................................
GUARDIÕES DA GALÁXIA - VOL. 2 - 2ª semana  -  Ação / Aventura / 
Ficção  -  Classificação 12 anos  -  137 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (4)  a  Quarta (10):   18h30
Polo Shopping: Quinta (4)  a  Quarta (10):   15h30  /  21h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (4)  a  Domingo (7),  Terça (9)  e  Quarta (10):   
15h35. Segunda (8):   15h35  /  21h35
Polo Shopping: Quinta (4)  a  Quarta (10):   18h30
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (4)  a  Domingo (7),  Terça (9)  e  Quarta (10):  
21h35. *Excepcionalmente na segunda, dia 8, não será exibida a versão 
legendada no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (4)  a  Quarta (10):   16h50  /  20h20
........................................................................................................................
VELOZES E FURIOSOS 8 - 4ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 
14 anos  -  136 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (4)  a  Quarta (10):   18h50
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (4):   21h50. Sexta (5)  a  Quarta (10):   15h55  /  21h50
........................................................................................................................
OS SMURFS E A VILA PERDIDA - 5ª semana  -  Animação  -  Classifi-
cação livre  -  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (6)  e  Domingo (7):   14h25
........................................................................................................................
A CABANA - 5ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  132 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda (8):   14h45  /  18h50
Polo Shopping: Quinta (4)  a  Domingo (7),  Terça (9)  e  Quarta (10):   14h50  
/  18h05  /  21h00. Segunda (8):   somente  21h00
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (4)  a  Domingo (7)   e  na  Quarta (10):   14h45  /  
18h50  /  21h15. Segunda (8):   somente  21h15. Terça (9):   14h45  /  21h15
........................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO - 6ª semana  -  Animação -  Classificação 
livre  -  98 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (6)  e  Domingo (7):  16h35

O grupo de pagode 
Exal tasamba e  a 
banda de rock Fres-

no têm shows confirmados 
em Indaiatuba, durante a 
Virada Cultural Paulista 
2017. Sobem ainda no pal-
co Kleyton e Kledir e As 
Bahias e a Cozinha Mineira. 
O evento, gratuito, acontece 
nos próximos dias 13 e 14. 

As atrações foram con-
firmadas pela Secretaria da 
Cultura do Estado, porém 
ainda não há uma definição 
do horário e local de apre-
sentação, tampouco dos 
dias exatos que cada atração 
musical irá se apresentar.  

Além de Indaiatuba, ou-
tras 21 cidades participam 
da Virada Cultural que neste 
ano ocorre em quatro finais 
de semanas consecutivos. 
Nos dias 13 e 14 Assis re-
ceberá os shows de Rashid, 
Fresno e Demônios da Ga-
roa.  Caraguatatuba terá 
Maskavo, Rappin’ Hood, 
Originais do Samba e Da-
niela Mercury. 

Para Franca foram con-
firmados Curumim, Al-
cione, Kleyton e Kledir e 
Projota. Em Registro terá 
Xaxado Novo, Léo e Junior, 
Supercombo e Mc Gui . 
Guarulhos receberá Banda 
Zaíra, Daniela Mercury, 
Francisco El  Hombre e 
Emicida.

Nos próximos dias 20 e 
21 será a vez de Araraqua-
ra receber Lurdes da Luz, 
Fresno, Leandro Léo e Léo 
e Junior. Bauru tem atrações 
confirmadas como Mariana 
Nolasco, Léo e Junior, Ma-
glore e Daniela Mercury. 
Ilha Solteira terá shows com 
Leandro Léo, Tiê e Liniker. 
Já Limeira recebe Caju e 
Castanha, Tulipa e Jeneci, 
As Bahias e a Cozinha Mi-
neira e Lenine. 

Mogi das Cruzes conta 
com a animação de Fili-
pe Ret, Daniela Mercury, 
Xaxado Novo e Arnaldo 
Antunes. Santa Bárbara D’ 
Oeste recebe Rael, Lenine, 
A Banda Mais Bonita da 
Cidade e Marina Lima. No 
mesmo final de semana São 

14 Bis se apresenta neste domingo no Ciaei
Como parte da progra-

mação da 25º Maio Musical 
a banda 14 Bis traz para 
a cidade a turnê “14 Bis 
35 Anos”. A apresentação 
acontece no domingo, dia 
7, às 19 horas, na Sala Acrí-
sio de Camargo, no Centro 
Integrado de Apoio à Edu-

cação de Indaiatuba (Ciaei). 
Para prestigiar o show, 

os ingressos devem ser 
retirados com antecedên-
cia. Cada convite deve ser 
trocado por um pacote de 
fralda geriátrica G ou GG, 
limitado a dois convites por 
pessoa, no Centro de Con-

venções Aydil Bonachella, 
de segunda a sexta, das 8h 
às 12 horas e das 13h às 17 
horas. 

Os produtos arrecadados 
serão doados para as enti-
dades atendidas pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
(Funssol) de Indaiatuba. 

Programação do 25º Maio Musical 
Dia 5 (hoje) - * Rock Pauta In Concert, às 20h 
Dia 6 (amanhã) - * 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 Companhia com Mulheres em Acordes, às 20h
Dia 12 (sexta-feira) - * “Do Chique ao Úrtimo” – com a Orquestra Paulistana de Viola Caipira, 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 

Paulo recebe os shows de 
Liniker e Alcione.

Nos dias 27 e 28 deste 
mês, será a vez de Botucatu 
receber Paula Lima, Rael, 
Negri tude Jr .  e  Hugo e 
Tiago. Em Piracicaba terá 
apresentações de Rashid, 
Mariana Aydar e Cezar e 
Paulinho. Marília recebe 
Negritude Jr., Hugo e Tiago, 
Far From Alaska e Rael. Já 
em Ribeirão Preto foram 

confirmados Ratos de Po-
rão, Erasmo Carlos, Rubel 
e Exaltasamba. 

O munícipio de Votu-
poranga terá shows de Trio 
Virgulino, Cezar e Pauli-
nho, Strike e Projota. Em 
Itapetininga as atrações 
são Tiê, Marina Lima, As 
Bahias e a Cozinha Mineira 
e Alcione. Em Santo sobem 
ao palco da Virada Thaíde, 
Nx Zero, Paula Lima e Ar-

naldo Antunes.
E nos dias 3 e 4 de junho, 

no encerramento da progra-
mação da Virada Cultural 
Paulista,  será a vez das 
cidades de Taubaté e So-
rocaba. Na primeira haverá 
shows de Mariana Nolasco, 
Marina Lima, Supercombo e 
Emicida. Já em Sorocabam 
se apresentam Alice Caym-
mi, Emicida, Angela Maria 
e Demônios da Garoa. 
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Faici anuncia novidades 
para a edição deste ano
Segundo organizadores, festa contará com dois camarotes e uma Pista Vip

Mestre Cuca começa amanhã e vai até domingo

Faça sua viagem para Campos do Jordão

FESTIVAL 

INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Horóscopo de 05 a 11/05 Por Alex Costa Guimarães

A semana tem um forte foco em sua vida material 
e financeira, com asoportunidades surgindo a todo 
instante, por isso esse período pode ser visto como 
uma fase boa para gerar negócios e novos investi-
mentos. O dinheiro vem de forma mais fácil. Cui-
dado com as contas e papeladas pois pode cometer 
erros nesse campo.

Toda aquela sensação e sentimento de angústia e 
tristeza que estavam dentro do nativo começa a ir 
embora. Deverá rever alguns aspectos em sua vida 
relacionados com sua forma de ganhar dinheiro e 
de se expressar nisso. Um novo projeto pode surgir 
e o nativo se verá renovando sua maneira de tra-
balhar com isso, talvez antigos relacionamentos possam ressurgir.

O geminiano estará mais fechado e introspectivo, 
e voltado para questões que envolvem sua vida 
emocional. Poderá ter dificuldades em conversar ou 
pode correr o risco de gerar algumas discussões no 
ambiente por não entender ou não se expressar cor-
retamente. O momento pede fortemente que o nativo 
não fique badalando, mas que esteja mais reflexivo.

A semana movimenta muito sua vida social e apro-
xima de seus amigos, talvez um amigo do passado 
retorne, aproveite para relaxar um pouco, visto que 
isso tem sido difícil nos últimos tempos. Se seu 
trabalho for do tipo que precisa de uma equipe, esse 
momento será muito importante para seu crescimen-
to pessoal. Novas oportunidades surgem , aproveite.

O leonino tem agora um período focado em sua 
vida profissional ou carreira. Se tiver um projeto, 
poderá dar bons resultados ou gerar novos proje-
tos. Pode ser que antigos projetos possam ter novos 
desenvolvimentos. O bom disso é que se o nativo 
se esforçar, seu chegará após algum tempo que se 
mantiver nessa determinação. Momento de rever 
o que precisa para melhorar sua vida profissional.

O virginiano pode ter que precisar entrar em contato 
com pessoas ou empresas que vem de longe, estran-
geiros ou entidades espirituais para aconselhamento. 
É boa hora para rever algum plano de viagem para 
longe. Mas principalmente de sentir o que se passa 
em sua filosofia de vida. Momento para ampliar sua 
visão e prática espiritual.

Apesar do momento estar bem dinâmico e feliz para o 
libriano , ele sentirá uma necessidade de permanecer 
um pouco mais fechado, reflexivo. Suas emoções 
estarão facilmente a solta. Evite desejar o que não 
te pertence, se tiver um relacionamento este pode 
ficar mais intenso.

O escorpiano precisará rever sua maneira de se co-
municar com os outros e poderá ter que lidar com 
pessoas que manipulam e podem criar algumas situ-
ações para o nativo. Seus relacionamentos pessoais e 
profissionais e acordos estão favorecidos, ainda mais 
as possibilidades de bons acordos e negociações que 
envolvam novas parcerias. 

O trabalho ou questões de saúde estarão solicitando 
sua atenção. Nesta fase, boas energias prometem su-
cesso, mas o nativo precisará lidar com sua maneira 
de se expressar e permitir ver idéias diferente do que 
já está acostumando a ver.

Essa semana pede para o nativo verificar o que re-
almente é da sua natureza, o que realmente precisa 
fazer para movimentar seu coração, durante essa 
fase uma pessoa especial pode surgir em sua vida, o 
nativo pode viver um novo romance, pois estará mais 
aberto e receptivo.

O aquariano sente que muitas mudanças internas estarão 
ocorrendo em sua vida. As questões domésticas e os 
relacionamentos familiares estão em reforma e dentro 
de casa o nativo precisa saber se expressar, ao mesmo 
tempo estará mais caseiro e mais próximo de sua família. 

Pode precisar refazer alguma parte elétrica de sua casa.

O pisciano tem agora uma fase interessante onde sua vida 
social fica mais atuante, pode ser que antigos amigos 
voltem a fazer parte de sua vida Pode ser provável que 
o nativo melhore sua maneira de se comunicar ou que 
entenda seu processo de se expressar. Para quem trabalha 
com jornalismo, moda, comércio ou vendas, tem boas oportunidades.

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

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

Fonte: Melhores Destinos

A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial 
de Indaiatuba (Faici) 

anunciou novidades em sua 
29ª edição. A festa neste ano 
contará com os Camarotes Su-
per Premium e Infinity Prime. 
Outro diferencial é a estreia da 
Pista VIP, espaço colado ao 
palco, que terá acesso exclusivo 
ao público do Camarote Super 
Premium. 

O Infinity Prime reúne todos 
os serviços dos camarotes mais 
exclusivos do rodeio brasileiro. 
Logo na entrada, homens e 
mulheres contarão com o Es-
paço de Beleza. A camisa do 
camarote, de uso obrigatório, 
poderá ser customizada por 
uma equipe especializada. 

Dentro do espaço, o sistema 
all inclusive será o mesmo dos 
últimos anos, com diversas 
opções gastronômicas, além 
de água, refrigerante e chopp 
liberados até o final do show 
principal da noite. 

“O Infinity Prime será mon-
tado por uma equipe espe-
cializada, que comanda os 
camarotes mais badalados do 
rodeio brasileiro. Sem dúvida 
nenhuma, será o ambiente mais 
exclusivo da Faici”, informa o 
presidente da festa, José Mar-
ques Barbosa. 

O acesso ao camarote acon-
tece por meio de um lounge 
exclusivo, que após o show 
principal da noite recebe uma 
atração especial, para dar con-
tinuidade à festa. 

O Camarote Super Premium 
teve sua capacidade ampliada e 

traz uma grande novidade: o 
acesso exclusivo à Pista VIP, 
para quem quer assistir os 
shows pertinho do palco. “Este 
era um pedido antigo do públi-
co e que agora conseguimos 
viabilizar”, ressalta Barbosa. O 
ambiente contará com serviço 
diferenciado e atrações todas as 
noites, logo após o show prin-
cipal. A programação completa 
será divulgada em breve. 

A estrutura do Super Pre-
mium terá ainda minicamarotes 
exclusivos com capacidade 
para 10 pessoas. “A venda 
destes minicamarotes aconte-
cerá semanas antes da festa, 
para quem quiser reservar um 
espaço para seus amigos ou 
familiares, com uma visão 

privilegiada do rodeio e dos 
shows”, ressalta o presidente. 

Ingressos
Os ingressos para a Faici 

2017 começam a ser vendidos 
na próxima segunda-feira, dia 
8, e podem ser adquiridos onli-
ne pelo site  www.aloingressos.
com.br/faici, e também nos 
pontos de vendas autorizados. 

A Faici acontece de 3 a 
12 de agosto e traz shows de 
Fernando & Sorocaba, Cabaré 
Night Club (Leonardo e Eduar-
do Costa), Maiara & Maraísa, 
Wesley Safadão, Henrique & 
Juliano e Marília Mendonça e 
Roby & Thiago. Mais informa-
ções pele telefone (19) 3264-
0936 ou no site www.faici.com.

Pontos de vendas
Indaiatuba
Loja Star Country
Avenida Francisco de Paula Leite, 524 - Jardim Kyoto II
Fone: (19) 3392-7023
Lojas Cris Bandeira (Loja 1)
Rua Padre Francisco de Paula Cabral Vasconcellos, 1.334 - 
Jardim Alice
Fone: (19) 3894-6648
Lojas Cris Bandeira (Loja 2)
Rua: Serafim Gilberto Candello, 1.542 – Jardim Morada do Sol
Fone: (19) 3936-4330
Kibe Esfiha
Praça Dom Pedro II, 15 – Centro
Fone: (19) 3834-7887
Salto
Lojas Cris Bandeira (Loja 3)
Avenida Dom Pedro II, 539 – Centro
Fone: (11) 4021-5667
Itu
FOX Rodas
Avenida Dr. Otaviano Pereira Mendes, 263 – Centro
Fone: (11) 4013-0594
Capivari
Drogaria Raia
Avenida Pio XII, 17 – Bairro Raia
Fone: (19) 3491-2886
Elias Fausto
Rua Celestino Domingos Ferreira, 120 – Centro
Fonte: Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Indaiatuba 

A 2ª edição do Mestre Cuca 
acontece amanhã e domingo, 
dias 6 e 7, das 11h às 22 horas, 
no Tênis Clube de Indaiatuba. 
O festival tem entrada gratuita 
e a diária de estacionamento 
de R$ 15.

Neste ano a organização 
espera receber cerca de 8 mil 
pessoas e em sua segunda 
edição traz novidades para o 
público. 

Nos dois dias de eventos 

estarão presentes os mais va-
riados tipos de comda como do 
Santo Parque, Daisho, Bebber 
Garten, The Hops e o Outback 
Steakhouse, que trará a cebola 
empanada e a costela ao mo-
lho barbecue. Ainda estarão 
presentes os food trucks que 
confiarão ao público uma vasta 
variedade gastronômica. 

O festival contará ainda 
com as tradicionais cervejarias 
artesanais e docerias da cidade. 

Na parte cultural, serão rea-
lizadas apresentações artísticas 
pontuais de música, dança, 
grafite, entre outras espalhadas 
pelo clube. Oficinas de criativi-
dade serão desenvolvidas para 
adultos soltarem a imaginação 
e gincanas de sustentabilidade 
para as crianças. 

Ainda durante o festival 
ocorrerão torneios de Tê-
nis que serão disputados nas 
quadras do clube em paralelo 

ao evento. Estarão presentes 
tenistas da região que irão 
brigar pelos prêmios e dar ao 
público mais uma opção de 
entretenimento. 

A segunda edição do Mes-
tre Cuca ainda oferece aos vi-
sitantes um espaço para picnic 
onde será permitida a presença 
de cães e gatos.

O Tênis Clube de Indaiatu-
ba está localizado na Estrada 
Municipal José Boldrini, 3.800. 

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

Wesley Safadão subirá ao palco da Faici em agosto 
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Novo showroom Casa da Fazenda

Evento Beneficente do Rotary Club 
de Indaiatuba Cocaes

Volacc apresenta projeto do que 
será sua nova sede

Apresentação do Galpão 1 em SP Bodas de Helô e Juninho Amanto

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

Grazilele Pontes & 
Rodrigo de Almeida 
receberam, com um 
delicioso coquetel, 
amigos, imprensa 
e clientes em seu 
novíssimo showroom 
d a  C a s a  d a 
Fazenda, referência 
n o  m e r c a d o  d e 
móveis de madeira 
de demolição. Pelas 
m ã o s  d e  T a r i k 
Costa, o evento foi 
um sucesso, com a 
presença de muita 
g e n t e  b o n i t a  e 
importante no setor 
de  decoração  e 
arquitetura.

A Galpão 1 participou no domingo, dia 30 de abril, de uma 
intervenção promovida pela São Paulo Companhia de Dança, 
no Centro Cultural São Paulo, em comemoração ao Dia 
Internacional da Dança. O objetivo foi reunir diferentes estilos, 
como jazz, balé clássico, dança contemporânea e sapateado, 
para comemorar essa arte. Além da Galpão 1, que levou seu 
estilo de dança lyrical jazz traduzido na coreografia Heartbeat, 
assinada pela norte-americana Pat Taylor. A programação 
contou ainda com a participação de Chris Matallo, da Companhia 
Brasileira de Danças Clássicas, de Guivalde de Almeida e da 
Cia. de Dança sem Fronteiras, de Fernanda Amaral. A São 
Paulo Companhia de Dança (SPCD), dirigida por Ines Bogéa, 
apresentou o trecho de uma obra de seu repertório. O flashmob 
reuniu mais de 80 bailarinos.

Com toda a pompa e circunstância que a ocasião exigiu, 
Juninho Amanto e sua querida Helô realizaram suas bodas 
em uma noite gloriosa, cercada de parentes e amigos mais 
próximos. Tudo muito íntimo e lindo. Os nubentes partiram 
depois da festa para sua lua de mel na Itália e realizaram 
um grande sonho. Parabéns, Juninho e Helô!

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes realizou na noite de 
sexta-feira, dia 27 de abril, no Espaço Ópera, o seu jantar e 
desfile Tropical do Bem, em prol do Lar de Velhos Emmanuel, 
em parceria com o Cocaes. Marcaram presença no evento as 
lojas Eva Maria e a Store Platinum, que realizaram um lindo 
desfile de moda durante o jantar. A animação da noite ficou por 
conta dos cantores Anderson Camargo e Joais Henrique Silva. 
Tudo com patrocínio de Menthor, Conethos e Nakayoshi. Um 
agradecimento mais que especial ao Espasso Ópera, a Creado 
Foto stúdio, a Izlog Comunicação e aos rotarianos do Cocaes 
que ajudaram na realização desta noite.

A entidade Voluntárias de Apoio na Luta Contra o Câncer 
(Volacc) apresentou na tarde de quarta-feira, dia 3, pelas 
palavras da arquiteta Barbara Fantelli, criadora e idealizadora 
do lindo e arrojado projeto do local que sediará a Volacc. O 
espaço foi concedido pela Prefeitura, por 30 anos, prazo que 
pode ser expandido futuramente. A coletiva foi movimentada, 
especialmente pelo colunista Kleber Patrício, que foi o que mais  
perguntou sobre o processo de construção.

Silvana, colaboradora da 
Atento, comemorou mais um 
ano de vida no dia 3. Parabéns!

A equipe da Armazém das Tintas, Rodrigo Sampaio, Júnior, Thais, 
Ana, Rodrigo e David sempre muito atenciosos com seus amigos 
e clientes. Dê uma passadinha na loja e confira as promoções

Os jogadores Rafael e Jonas Toró, ex-Primavera, são 
campeões da Copa Ouro Sub-20 pelo São Paulo

O Polo Shopping completou na sexta-feira, dia 26 de abril, seis anos de atividades em Indaiatuba. Para 
celebrar a data, foi realizado na Casa da Esfiha um delicioso almoço com membros da imprensa. Na ocasião, 
foram divulgadas ainda as atrações musicais que se apresentarão no shopping na semana do Dia das Mães. 

João Ratti Netto e Irma Guio Ratti, comemoram amanhã, dia 6, mais 
um ano de vida de João e no domingo, dia 7, 40 anos de casados. 
Seus filhos João Paulo e Daniela desejam muita saúde e felicidades 

A Will Modas está com uma coleção belíssima de vestidos 
para este outono/inverno. Na foto, a modelo Carol Soeiro 
com um lindo vestido da loja 
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Kostela do Japonês: costela super macia

Cortinas

Especial Dia das Mães

Delivery de lanches

Dia das Mães M Martan

Faraó Vegetariano

Bromélia

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!

Camisa feminina manga longa OGGI. Pensando 
no frio para as mães ciclistas, destacamos nossas 
opções de roupas com excelente marca, qualidade 
e estilismo. Confira outras marcas e opções como: 
bermudas, bandanas, manguitos, meias, entre outros. 
Só na Duas Rodas, é claro!

Além da Esfiha Integral de Abobrinha, a Casa da Esfiha tem mais 
uma novidade no cardápio vegetariano: o Faraó Mini-Burger de 
Falafel. São quatro mini-burguers de proteína texturizada de soja, 
cobertos com mix de quatro queijos e salada especial. Tudo isso 
acompanhado de massa integral.  Vale a pena experimentar!

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

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 que 
fazem toda diferença. Tecidos nobres, caimento 
impecável. Uma coleção que vai encantar as futuras 
noivas. Não deixe de conferir também a divina coleção 
moda festa, longos e curtos que a loja acaba de receber na 
opção venda e aluguel. Essa você não pode perder, tem 
que passar na loja para conferir de perto. Demais! 
WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

A La Mer Blanc está fazendo o maior sucesso com 
sua roupa fashion para todas as idades, inclusive 
plus size. Conheça a coleção no www.lamerblanc.
com.br, Facebook/lamerblanc, no Instagram: 
lamerblanc ou por e-mail contato@lamerblanc. 
WhatsApp: (19) 9.8881-1353. Roupas com perfeito 
acabamento e caimento impecável. Você vai adorar!

Mães - Amor com ascendente em carinho

Dia das Mães é dia de presentear com Hope Indaiatuba. Nas 
compras acima de R$ 250, ganhe uma linda pashmina Scarf. 
São 3 cores para você escolher. Promoção não cumulativa, 
válida de 2 a 14 de maio ou enquanto durarem os estoques. 
Avenida Presidente Kennedy, 1.417 –  Fone: 3825-8963/ 
9.7133-1417 (WhatsApp). Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. 
Sábados das 9h às 15h. Facebook: hope Indaiatuba. Instagram: 
hope.indaiatuba

Moda Fashion

O lindo 
Antônio, 

mascote da 
Clínica Bicho 

Amigo

A linda Gabriele Gianini completando seus 15 
anos. Com um lindo vestido da “A Nova Loja”. 
Ficou deslumbrante. Parabéns!

Roupão em microfibra One For All para 
sua mãe. Afinal, presentear com conforto é 
presentear com MMartan. Confira também a 
coleção cama, mesa e banho.

No Grenelle GastroPub é só ligar de sexta e sábado, a partir 
das 18h 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

A Flor de Lis está com uma 
super promoção válida para 
o mês das Mães, até 31/05. 
Nutrição Capilar por apenas 
R$ 79,90. A nutrição é indicada 
para cabelos secos e ásperos. 
Reserve o seu horário pelos 
telefones (19) 9.9921-7576 -  
WhatsApp  ou 3825-0623. Rua 
Alberto Santos Dumont, 1.209 
- Cidade Nova 1 - entre as ruas 
Ademar de Barros e Tuiuti.

Fábio, Marcio e Ilson

O simpático casal Hugo e Rosana

Kelly, Prisciane, Israel e Scarlatt

Ricardo e Frank
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Samuel, Rubens e Rubens Filho no Restaurante Caipirão

Roberto e Laura no Restaurante Açafrão

Marcos, Renata e Cláudio na Pizzaria Babbo Indaiatuba

Marcelo e Elias no Restaurante Casa da Moqueca

Lucimara com Paulo, responsável pelas delicias do Bar da GulaElizeth, Raquel e Lais no Cintra RestauranteCarlos Cintra e Sergio, no Cintra Restaurante

Eliomar, Juliano, Adriana e Vitor no Cintra RestauranteA equipe do Grenelle Gastro Pub, formada por Damião, Jonathan, Elisangela, Isa, Alex, Katy e Vitor

Ferrer recebe, no Bar da Gula, os irmãos Roberto e Nilton Martinez, com o filho e amigo Os casais Mário e Claudia, Renato Barizon e Mirian, aproveitando a noite no Bar da Gula



gente de expressão
atendimento@maisexpressao.com.br

16A Mais Expressão

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!

O aluno 
Gabriel Reis 
e o professor 
Allax Paraná, 
da Escola de 
Futebol Oficial 
do Cruzeiro, 
no embarque 
do atleta para 
o Japão

Equipe Sub-17, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
em recente Copa da Amizade

Time Sub-13, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
durante a disputa da Copa da Amizade

Professores e o aluno Gabriel Reis, da Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro, na despedida para sua ida ao Japão

A cliente da Império Tour, Fátima Piller, em um maravilhoso 
passeio de barco em Arraial do Cabo

Alunos dos 7ºs anos do Objetivo durante visita ao 28º 
Batalhão de Infantaria Leve do Exército em Campinas

Professor Luiz Carlos e sua esposa, Maria de Lourdes, 
durante jantar no final de semana

Os alunos Isadora e Thomas, do Colégio Meta, comemoram 
seus aniversários

A equipe da Casa de Carnes Filé na Brasa recebeu com muito 
carinho o amigo e cliente Marlon, do Disk Cerveja do Alemão

Os alunos da Escola Alves de Oliveira/Lápis na Mão se 
divertindo na aula de desenho

Os alunos da Escola Alves de Oliveira/Lápis na Mão durante 
aula com a professora Renata

Equipes campeãs do 1º Torneio Feminino da Liga 
Jundiaiense de Tênis que aconteceu no Clube 9 de Julho

1º Torneio Feminino da Liga Jundiaiense de Tênis reúne 32 
tenistas no Clube 9 de Julho

A linda Luana, em seu Dia da Noiva, quando foi recebida 
com muito carinho pela equipe do Espaço Camila Medina

Alice Sato comemora com seus amigos seu aniversário de 4 
anos no Colégio Objetivo

A colaboradora Camila e os alunos do Yázigi, na Pajama 
Party, que aconteceu na última sexta-feira



        caderno de negócios

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

SELEÇÃO DE LOCAÇÃO

SELEÇÃO ESPECIAL DE VENDA - imóveis que aceitam permuta

TE04777 - JARDIM DOM BOSCO - AT 471,00  - Há 500m² DO PARQUE ECOLÓGICO, 
HÁ 2 MINUTOS DO CENTRO, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO PREÇO ABAIXO 

DA TABELA, R$ 679.40 O METRO  QUADRADO. R$ 320.000,00

Nº 745

APARTAMENTOS:

AP03383 - JARDIM ALICE - AU 30m² -   01 dormitório com WC. R$ 600,00 incluso 
água, IPTU, luz e internet.

AP02967 - SPAZIO ILLUMINARE - 02 dormitórios sendo 1 suíte,  sala dois ambientes, 
WC social, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 900,00 + COND. 
(Isento de IPTU)

AP03092- AU64M²- CONDOMINIO VILLAGGIO DE AZALEIA - Apartamento com 03 
dormitórios, sala, cozinha planejada, wc social, lavanderia, 01 vaga de garagem. R$ 
1000,00 + COND+ IPTU.

AP01795 - AU99m² - CIDADE NOVA - 03 dormitórios, WC social, sala, cozinha, lavan-
deria, 02 vagas. R$1.200,00 + IPTU + COND.

AP01593- CIDADE NOVA II - AU 80m² 03 dormitório sendo 01 suite planejada, WC 
social, sala 02 ambientes, varanda, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 
autos. R$ 1.350,00 + COND. + IPTU.

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

AP03151 - PIAZZA TREVISO - AU 79,19 - Apartamento em excelente localização com 02 
dormitórios sendo 01 deles suíte com armários, WC social, sala ampla, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, WC de serviço, garagem para 02 autos, aquecimento à gás, 
cond. com piscina, sauna, academia, playground, quadra. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.

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

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

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

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

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

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

AP03232 - PREMIUM RESIDENCE - AU.91,19m² - 03 dormitórios sendo 02 suítes 
com armários, WC social, sala ampla dois ambientes, varanda gourmet,, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 02 autos. área de lazer com salão de festas, 
piscina, playground, portaria 24 horas R$. 1.900,00 + COND. + IPTU.

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

AP03473 - CENTRAL PARK - AU 113m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet 
todos com armários, WC social, sala ampla dois ambientes, lavabo, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia com armários WC de serviço, garagem para 02 autos cobertas. 
--Excelente condomínio com área de lazer, muito bem localizado.- R$ 2.600,00 + 
COND. + IPTU.

AP03441 - BENEVENTO RESIDENZA - AU 95,39m² - Apartamento novo sendo 02 
suítes com armários, sala ampliada, varanda gourmet, lavabo, cozinha planejada, 
despensa, lavanderia, garagem para 02 autos. *Condomínio com infra-estrutura de 
lazer incluindo, academia, salão gourmet, piscina, deck, playgroud, portaria blindada.* 
R$ 3.000,00 + COND. + IPTU.

AP03442 - MAJESTIC - AU 141m² - 03 suítes todas com armários e ar condicionado, 
sala ampla dois ambientes, lavabo, varanda ampla gourmet, cozinha com armários, 
lavanderia com armários, WC de serviço, garagem para 03 autos. R$ 4.500,00 + 
COND. + IPTU.

CASAS:

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

CA05071 - VILA TODOS OS SANTOS - AT 150m² ,  AC 130m² -  03 dormitórios, 
sendo uma suíte, WC social, sala, cozinha com gabinete, lavanderia, quintal, garagem 
coberta para 02 carros. R$ 1.450,00 + IPTU

CA07052 - VILA FURLAN -  AT 137,50 m2 - AC 110,00 m2 - Casa Terrea com 3 
dormitorios, sendo 1 suite, WC social, Sala, Cozinha, Lavanderia, quintal, Edicula, 2 
vagas de garagem descoberta. R$ 1.500,00 + IPTU.

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

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

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

CA07031 - JARDIM JEQUITIBA - AT 262,49m² , AC 166,75 - 04 dormitórios 
sendo 01 suíte com hidro, WC social, sala de estar/jantar, lavabo, cozinha 
com armários, lavanderia, área de lazer com churrasqueira, garagem para 
03 autos. R$ 1.700,00 + IPTU.

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

CA06983 - BELA VISTA - AT 400 m²,AC 300 m² - Sobrado com 04 dormi-
tórios sendo 01 suite com closet, WC social, sala 02 ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia, área de lazer com piscina, churrasqueira, 
jardim, garagem para 04 autos. R$ 3.000,00+ IPTU.

CA04469 - VILA SUIÇA - AT 316m², AC 330m² - Parte Superior: 04 
dormitórios (01 suíte com closet e hidro), WC social, sala de Tv com va-
randa; parte Inferior: sala 03 ambientes, escritórios, lavabo, bar, cozinha, 
despensa, lavanderia, espaço gourmet, varanda, garagem para 03 autos. 
R$ 3.000,00 + IPTU.

CA06090 - VIILLAGE PORTO FINO - AT 314m² , AT 186m² - 03 dormitórios 
ando 01 suíte com closet, todas com armários, WC social, sala ampla dois 
ambientes com ar condicionado, cozinha planejada, despensa, lavanderia 
com armários, WC de serviço, espaço gourmet com churrasqueira, va-
randa, quintal, garagem para 04 autos sendo 02 cobertas. R$ 3.500,00 + 
COND. + IPTU..

CA07042 - VILA MARIA HELENA - AT 344,52m², AC 221,06 - 03 dormitórios 
amplos sendo 01 suíte, WC social, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
estilo americana com armários, mezanino, WC, varanda, lavanderia, de-
positó, espaço gourmet com churrasqueira, duas entradas, garagem para 
vários autos, jardim. R$ 3.900,00 + IPTU.

CA07038 - JARDIM RESIDENCIAL DA VILA SUIÇA - 04 suítes, sendo 
03 com closet e uma com hidro,  sala de estar e sala de jantar, lavado, 
roupeiro, escritório, área de luz, dormitório e banheiro de serviço, cozinha 
planejada, despensa, lavanderia com armários, área gourmet com churras-
queira e piscina com cascata, garagem coberta para 2 carros. R$ 5.000,00 
+ COND. + IPTU.

CA07053 - VILLAGE SALERMO (SOROCABA) - AT 137,20m², AC 
105,60m² - 04 dormitórios sendo 01 suíte, 02 WC social, sala ampla dois 
ambientes, lavabo, cozinha americana, lavanderia, quintal, garagem para 02 
autos. **Condomínio com iinfra-estrutura de lazer, piscina, quiosque, quadra 
poliesportiva. **Aceita permuta por casa em outra cidade. R$ 470.000,00

CA07037 -CIDADE NOVA II - AT 125m², AC 130m² - Sobrado novo com 
03 dormitórios sendo 01 suíte com persiana elétrica, WC social, sala 
ampla dois ambientes, lavabo, cozinha, lavanderia, espaço gourmet com 
churrasqueira, quintal gramado, garagem para 02 autos.Infraestrutura de ar 
condicionado pronta, aquecedor solar instalado. R$ 495.000,00 PERMUTA 
POR TERRENO.

CA06970 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² AC. 100 m² - 3 dormitó-
rios (1 suíte c/ varanda e ar condicionado), sala de estar com ar condicionado, 
sala de jantar, cozinha americana planejada, despensa, lavanderia, WC social, 
lavabo, área gourmet com churrasqueira. Condomínio com portaria 24h, piscina, 
churrasqueira e playground. R$ 580.000,00. ACEITA PERMUTA POR IMÓVEL 
ATÉ R$ 300.000,00.

CA07033 - JARDIM ESPLANADA - AT 300m², AC 210m² - Sobrado com 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte com closet, todas com armários, WC social, sala de estar, 
sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, área de lazer com churras-
queira, piscina de vinil 8X4 com hidro, WC externo e depósito, garagem para 04 
autos. **Aceita permuta por imóvel no sul, e na região do litoral. R$ 800.000,00

CA06859- AT300M²- AC280M²- CONDOMÍNIO PORTAL DE ITAICI- Sobra-
do em condomínio com 03 dormitórios, sendo 02 suítes, com armários e ar 
condicionado. sala de Tv, sala de jantar, lavabo, dispensa, cozinha planejada, 
lavanderia planejada, área gourmet, 02 vagas de garagem cobertas. R$ 
850.000,00 ACEITA PERMUTA ATÉ 50% DO VALOR.

CH01421 - TERRAS DE ITAICI - AT 1000m², AC 350m², 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, sala de estar c/ tv, Sala de estar com lareira, escritório, 
sala de jantar, cozinha planejada, despensa, área de serviço, lavanderia, área 
de lazer com pomar, churrasqueira, forno a lenha, piscina, WC externo, quarto 
de despejo, garagem para 04 autos.R$ 3.800,00 + COND. + IPTU**Aceita 
permuta por apartamento e terrenos**
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AP00254 – Cond. Azaleia 3 dor-
m,cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer 
R$ 900,00 + cond. 250,00 + Iptu
AP00462 – Solar do Itamaraca 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 
3 dorm. Sendo 1 suite com ar-
mários planejado , sala com 2 
ambientes, varanda, WC social, 
cozinha planejada, lavanderia 
com armários, R$ 1.300,00 + 
Cond 550,00 + 74,00 IPTU, com 
elevador e janelas anti ruído.
AP00570 – Edificio San Marino 
– 3 dorm. sendo 1 suite , . e com 
armários e garagem R$ 2.000,00 
( incluso cond. e IPTU)
AP00576 – Bosque do Indaias 
– 2 dorm. sendo um com moveis  
Sala 2 amb 1 wc, cozinha com 
armários  planejados, 1  vaga  de 
garagem  aluguel R$ 1.000,00  + 
cond. 200,00 +  IPTU
AP00481 – Edif, Place View 
– 3 dorm. Sendo 1 suite , 2 
dorm. com arm., Sala 2 amb., 
Cozinha americana, 2 vagas de 
garagem, piscina, churrasquei-
ra. R$ 2.500,00 incluso Iptu e 
condomínio

AP00498 – São Conrado –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  gran-
de, sala cozinha grande, sem con-
domínio R$ 750,00
AP00542 – Edifício  Pictor – Cen-
tro ,com 2 dorm sendo 1 suite com 
armários planejados nos 2 dorm. 
cozinha com planejados, WC, sala 
com planej. 1 vaga coberta, com 
piscina e salão de festa R$1.200,00 
+ cond. 500,00 + Iptu .
AP00570 – Cidade Nova – Edificio   
San Marino 11 andar com 3 dorm. 
sendo 1 suite com armários, sala 
2 ambientes , 1 vaga de garagem 
R$ 2.000,00 ( incluso condomínio 
e Iptu)
AP00578 – Spazio Iluminare – Pq 
São Lourenço – 2 dorm. sala 2 
ambientes cozinha 1 vaga coberta – 
R$ 950,00 ( incluso IPTU e COND)
AP00582- Cond Ype - Centro – 
com 1 dorm. sala, cozinha e WC, 1 
vaga coberto, aluguel R$ 700,00 + 
cond 400,00 + IPTU 53,10 
AP00601 – Cond. Gran Ville 
– 3 dorm. sendo 1 suite aluguel 
R$1.200,00+ COND. + IPTU -73m 
, 4 andar com elevador área de 
lazer total

AP00602 – Edificio  Barbara  – 1 
dorm. com armário , coz. ame-
ricana com armários , sala com 
sofa.. R$ 800,00 + cond 215,00 
+ Iptu 60,00
CC00463 – Cond. Vista Verde – 3 
dorm. 1 suite, todos com armários 
planejados , sala, WC, 3 vagas 
sendo 2 descoberta e 1 coberta, 
coz. c/ planejado. R$ 2.500,00 + 
cond. 205,00
CA01021- Jardim Androvandi – 2 
dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 1 
vaga R$ 900,00
CA01093 – Cidade Nova – So-
brado parte inferior, sala com la-
vabo,copa, cozinha com armários, 
lavanderia- piso superior 3 dorm. 
sendo suíte com banheira, 1 wc so-
cial no fundo edícula com 1 dorm. 1 
wc pequeno, portão eletrônico, R$ 
2.400,00 + IPTU 130,00
CA01135 – Jd. Morada do Sol 
– Sobrado piso superior 2 dorm. 
1wc, sala com sacada, cozinha 
com um lindo gabinete, lavanderia  
com sacada no fundo, piso inferior  
garagem, um WC e um quarti-
nho. Próximo ao mercado dia R$ 
1300,00 + IPTU

CA01123 –Esplanada 1 – Sobra-
do parte superior 4 dorm. todos 
com armários,ar condicionado e 
ventilador de teto, WC social, 2 
com sacada e 1 suite máster, parte 
inferior sala 2 amb. Com lavabo, 
jd. De inverno, cozinha plan., 
lavanderia com armários, área 
gourmet, com churrasqueira, pia 
e WC. Cerca elétrica, aquecedor 
solar, vaga pra 4 carro sendo 2 
coberta R$ 4.500,00
CA01140 – Jardim America – 
Casa comercial, 2 dorm. com suíte 
, sala e cozinha , no fundo 2 salas , 
WC e cozinha. R$ 2.400,00
CA01141 – Jd. M. do Sol- casa 
simples de fundo sobrado, 2 dorm. 
sala. Coz. 1 wc, lavanderia coberta 
com garagem  – R$900,00
CA01169 – Cidade Nova I – casa 
com 2 dorm.  sendo 1 suíte  com  
2 salas de Jantar e Estar, cozinha 
americana, no fundo um quintal 
coberto com churrasqueira e lavan-
deria. R$ 1350,00 + IPTU 95,00.
CA01176 – Centro – 2 dormitorio,-
sala, cozinha , pequeno quintal no 
fundo com garagem R$ 1.000,00 
+ IPTU

GL000 15 – Distrito  Industrial 
– 2000 m2 AC em terreno de 
3000 m2, PE direito 12m 15 
vagas garagem, com instala-
ção ADM, recepção, escritório 
e laboratório, almox. Refeitório  
e vestiário R$ 34.000,00 Cond 
2.000,00
CH00106 – Colinas de Indaia-
tuba  4 suites máster com sa-
cadas-closet- hidro- escritório, 
2 salas ambiente, com jardim 
e lavabo, cozinha planejada, 
salão de festa com cozinha , 
varanda e churrasqueira R$ 
6.000,00
SA00010 – Office Premium 
– Torre Bunises – Locação 
sala de 44m2 com 1wc- sexto 
andar – aluguel R$1.000,00 + 
cond. + IPTU
SL00018 -3 salas  na av. Con-
ceição, todas interligadas, 3 
lavabos e 3 wc em cada sala, 
com 2 recepção. R$ 3.200,00  
SA00024 – Sala – Centro  
44m2 com 1wc, cozinha , 
e área de luz e duas salas  
sendo uma tipo recepção, R$ 
1.100,00 _ IPTU 70,00 
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ref. site 632471 Centro - salão c/ 360m² 
(12x30) mezanino de 12m² + 2wc / 2wc duplos 
terreo (masc./fem.) / wc p/ deficiente / coz. / area 
ext.fdos. / recuo 4 vagas. R$ 6.500,00 + IPTU

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

ref. site 5747 Jd. Morada do Sol - 295 
m² - ac 47 m² - R$ 1.100,00 + IPTU

ref. site 514691 Residencial Flamboyant 
3 dorm/1 suíte/sala/ lav/ coz /lavad/ 
jardim/2 vagas de garagens R$360.000,00

ref. site 706361 Jd.alice 3 dorm.(suite) 
/ sala / lavabo / coz. / copa / wc / as / 
portão elet. / gar.2 vagas R$410.000,00

ref. site 1247 Jd. Morada do Sol - 1 
dorm / sala / coz / wc / as. R$ 680,00 + 
IPTU + R$ 30,00 ( taxa de limpeza) 

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

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

 ref. site 772691 - 3 dormitórios / 1 suíte 
/ sala / cozinha / wc / lavanderia / 2 gar 
R$1.350,00 +IPTU.

ref. site 62141 Vila Pires da Cunha 
- 3 dorm / sala / coz / wc / lav / 2 gar - 
R$ 1.200,00 + IPTU

ref. site 747671 3 Dorm.(Suite) / Sala 
/ Coz. / Wc / As / Chur. / Portão Elet. / 
Gar.2 Vagas. R$ 320.000,00

ref. site 493691 Spazio Illuminare - 2 
dormt/sala 2 amb/ coz/ wc social/ lavan/ 
1 gar R$950,00 IPTU e Cond incluso. 
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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. 

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

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

CHÁCARAS E SÍTIOS

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

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
  
JD. CARLOS ANDROVANDI –  R$500,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC, sem garagem
JD. CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
JD. MORADA DO SOL – R$580,00 – dorm, coz, WC
JD. MARINA – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. ALICE – R$660,00 – dorm, coz, WC (kitnet)
JD. RENATA – R$690,00 – dorm, sala, coz, wc
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC.garagem
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada 
de carro.
PQ. INDAIA – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem 
garagem
VL.FURLAN – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia, 
sem garagem
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
VL.ALMEIDA – R$1000,00 – 2dorms, sala, coz, WC, quartinho 
de despejo, sem 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 bai-
xo:sala, coz, WC, as, garagem p/2 carros, portão eletrônico.

JD. DO VALE – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem 
garagem
JD. HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
garagem
JD. MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, 
copa, 3wc, as, quintal, garagem. (SOBRADO)
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 2dorms, sala, copa, coz, , 
wc, quartinho nos fundos, garagem
JD. MORADA DO SOL – R$1400,00 – 3dorms, sala, copa, 
coz, 2wc, lavanderia, garagem para 2 carros.
JD. ITAMARACÁ – R$1480,00 – 2dorms(1st), sala, coz 
americana, as, WC, garagem para 2 carros.
JD. PAU-PRETO – R$1500,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 
quartinho nos fundos, garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
garagem
JD. REGENTE –R$1600,00 – 3dorms(1t), sala, coz, WC, 
lavabo, churrasqueira, garagem para 2 carros, portão 
eletronico
JD. AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  
jantar, 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

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. INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 
vaga de garagem
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, ec, garagem 
(SEM COND.)
JD. JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga 
de garagem (SEM COND.)
JD. SANTA CRUZ – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
as, garagem 
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem.
PQ. SÃO LOURENÇO – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
1vaga de garagem. (INCLUSO COND. E IPTU)
JD. MORUMBI – R$1.000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de garagem
ITAICI – R$1000,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)

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

SALÃO

JD. MORADA DO SOL – R$590,00 – 45m², wc
JD. DO VALE – R$1.100,00 – 90m², wc
JD. FLORIDA – R$1.200,00 – 115 m², 2wc
JD. DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 2wc e 
duas portas de entrada..
JD. MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m², wc.
JD. MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC cadeirante
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 condi-
cionado, lixo branco.
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga 
de garagem

GALPÃO

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

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

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

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

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

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

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

Cas+E2:E61a térrea 
em Cond. Terra Mag-
na - 3 dorm. Sendo 1 
suíte com closet com 
arm., lavabo, sala 2 am-
bientes, pé direito alto, 
WC social, mezanino, 
escritório, coz. com pla-
nejados, 4 vagas R$ 
650.000 aceito terreno 
em condomínio como 
parte de pagamento. 
Luiz creci 166776 F. (19) 
9.9177-7051 
Casa com dorm e WC 
at:250 AC:50 no Jd. 
Europa R$290 mil - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092 - (19) 98136-
7331.
Casa Cond. Santa Cla-
ra - AT 502 M² / AC 
340 M² C/ piscina - 04 
Suítes/ 1 Master. R$ 
1.900.000,00 F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Casa Jd. Regina R$ 
490 mil - AT 250M² AC 
136M² - 3 dorms/ 1 su-
íte. F. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Casa no Veneza - 02 
Dorms. R$ 255 mil F. 
(19) 97404-0445 c/ 
Márcia
Casa térrea - Cond. 
Vista Verde preço de 
ocasião - com 3 dorms. 
(1 suíte), sala 2 am-
bientes, cozinha ame-
ricana (cooktop, forno a 
gás e coifa) lavanderia, 
churrasqueira, quintal, 
TODA PLANEJADA. 
Garagem p/ 3 carros 
(sendo 1 coberta) F.: 
(19) 3394-2197 / (11) 
98635-7556.  c /  Sr . 
JOÃO.
Casa Vende – Jd. Bela 
Vista – casa em Aveni-
da. Aceito financiamen-
to e estuda permuta. 
F: (19) 9.9117-5233 c/ 
Anderson

Casa térrea em Cond. 
Terra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suíte com clo-
set com arm., lavabo, 
sala 2 ambientes, PE 
direito alto, WC social, 
mezanino, escritório, 
coz. Com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em con-
domínio como parte de 
pagamento. Luiz creci 
166776 F. (19) 9.9147-
5047.
Casa Vende – Carlos 
Aldrovandi  – Casa 
térrea 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 
americana, varanda c/ 
ampla lavanderia, edí-
cula p/ churrasqueira 
40m², garagem para 4 
carros pequenos, espa-
ço de 65m² p/ piscina. 
R$410.000,00 - F.: (19) 
99913-9754 / 99167-
9278, e-mail: clayton.
framello@gmail.com
Casas - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno e 
da construção – consul-
te-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 
- CRECI 74.092.
Cond. Montreal Re-
sidece - Casa térrea 
nova 3 Dorm c/ste, sala, 
cozinha, pé direito alto, 
com armários embuti-
dos, churrasqueira, R$ 
475.000,00 Aceita Fin. 
Tr Edison (11) 98457-
7872 CRECI+ .
Vendo ou troco por 
chácara – Casa no Jar-
dim Regina, próx. Ao 
Colegio Meta, c\ 2 dorms 
e demais dependências. 
Terreno de 250m². Aceito 
terreno de 1000m² como 
parte de pgto. R$420 
Mil. Aceito Proposta em 
dinheiro. Tratar no (19) 
99267-7603 (whats) ou 
(19)99124-6227. 

Cond. Village de Indaiá 
- Sobrado com Piscina 6 
Dorms/1suite, Garagem 
p/ 5 carros. AT480m² AC 
328m² F. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
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
Excelente casa térrea 
no Pq. São Lourenço a 
50m do Pq. das Frutas, 
3 Dorms. (1 suíte), 1 WC 
social, coz. c/ armários, 
lavanderia coberta e fe-
chada, quintal com chur-
rasqueira, 2 garagens co-
bertas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado, bem 
arborizado e fácil acesso 
ao Centro e a Rod. SP 75. 
Documentação ok. Tratar 
(19) 3875- 0423 ou 99346-
7999 com proprietário. 
Imperdível!! permuta-se 
uma ótima casa em ½ lote, 
no Jd.do Valle, por uma na 
cecap. base:R$320.000 se 
for de maior valor, posso 
voltar até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
Jardim Colibris – 3 dorm 
(suíte), wc social, sala 
copa, coz, churrasqueira, 
lavanderia, gabinetes, 
sanka, tubulações aque-
cimento solar, vagas p\ 
3 carros. Otimo acaba-
mento. R$340 Mil. F: (19) 
98716-9978
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 + 
Varanda. AC. 64m² AT. 
300m² R$380.000,00. 
Tratar direto com o pro-
prietário. F.: 3875-5385 / 
99258-2654..
Jd. Europa c/ dorm e WC 
AT: 250 AC: 50 R$290 mil 
F. (19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092 Mor. Sol - rua-
57, 1 dorm sala, coz – WC 
social- lav., gar. toda em 
estrutura para sobrado.
Jd. Hubert - Vendo 
casa 2 dorm., sala, coz, 
WC, lavanderia coberta, 
churrasqueira, garagem 
coberta para 2 carros, 
portão eletrônico, próximo 
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 churrasqueira, 
próx. Prefeitura/Parque 
Ecológico. Casa 3 dorm. 
(1 suíte), sala 2 amb c/
pé direito alto, coz. ame-
ricana com móveis planej, 
área gourmet, bom quin-
tal, gar. 2 carros, acab. 
de primeira. R$420 MIL, 
aceito financiamento. F: 
(19) 98102-7090
oportunidade úni-
ca!!  valor: Apenas: 
R$215.000,00 Ac. financ, 
ou terreno no negócio. F. 
3017- 2608 / 99762-7997 
3935-3294.
Vendo ou troco casa no 
Bairro Maria Helena por 
casa menor (2 dormitó-
rios). Terreno 370m² com 
duas casas (186m² e 43m²) 
individuais com quintal. 
R$450.000 F.: 99237-6716 
com proprietário
Vila Areal - 2 dorm. (1 su-
íte), WC, Coz, lavanderia, 
1 vaga de garagem. Acei-
to terreno como parte de 
pagto. Ou financiamento. 
R$250 Mil F.: 3329-7003
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Tenho várias casas 
para alugar com 3 cô-
modos em Indaiatuba. 
F: (19) 99324-7676

Apto Edificio Rachid 
- com 3 dorm. sendo 1 
suite, sala com sacada 
cozinha com armários, 1 
vaga de garagem 84m2 
F. 9.9147-5947 c/ Luiz 
creci 166776  
Apto IMAGINE - 3 Dor-
ms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Aceita 
veículo como parte de 
pagamento e financia-
mento. 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$790.000 (aceita apto 
em SP pelo mesmo va-
lor. F. 9.9147-5947 c/ 
Luiz - Creci 166776
Apto. DUE - 03 dorm./1 
suíte  96 m². R$ 630 
mil. F. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Edifício Belvedere - 
Apto. 3 dorm (1 suíte) 
c/ móveis planejados 
e cozinha gourmet. 
R$330.000,00. Direto 
com o proprietário. F.: 
99284-2674
Oportunidade - Con-
domínio Reserva Vista 
Verde, compro apto de 
particular, favor ligar 
para 19 991342579 falar 
com Rita 
Oportunidade! Apar-
tamento de 2 dormitó-
rios 1 vaga de garagem 
60m² de construção. 
R$35.000,00 de entrada 
+ R$2.000,00 por mês 
direto com o proprietário. 
F. 3017- 2608 / 99762-
7997 / 3935-3294. 

Residencial Belvede-
re: 3 dorms, 1sw, 9º 
andar, 1º torre, c/ espa-
ço gourmet, entrada p/ 
ar. R$320 Mil. Tel: (19) 
99612-7897
Vendo Apto Imagine - 3 
Dorms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Aceita 
veículo como parte e 
pagamento e financia-
mento. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Vendo Apto. em Salto 
Cond. Fechado c/ 2D, 
unidade térrea c/ 2 áreas 
privativas e 1 vaga de 
gar.R$175.000 F. (19) 
99444-9415 c/proprietá-
rio. Aceita financiamento
Vendo apto. R$215mil 
– SPAZIO ILLUMINA-
RI, condomínio com 
infraestrutura de lazer 
completa, portaria 24 
horas, ótima localização, 
apto. 2 quartos, sala 
2 ambientes, cozinha 
planejada, 2º andar, 
Condomínio R$187,00 
- IPTU R$57,00. F: (19) 
98102-7090

Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaleia - 3 
quartos, sala, coz, wc, sa-
lão de festas, playground, 
quadra, quiosque no di-
reto com proprietário. 
R$ 950,00 mais IPTU e 
condomínio F. 9.9885-
0454 com Juliana ou 
9.9315-5273 com Rafael.
Alugo apto Bosque 
dos Indaias   -  2 dorm. 
, sala 2 ambientes, cozi-
nha, e 1 vaga de gara-
gem, no primeiro andar 
R$ 1.000,00 ( +  cond.  
200,00 e  56,00  IPTU) F. 
9.9177-7051 whatsapp 
c/ Regina creci 167606
C o n d .  G r a n  V i l l e 
– apto 3 dorm. com 
suíte,1vaga cond. com 
área de lazer completa 
– R$ 1.200,00 + Cond. 
e IPTU creci 167606 F. 
19 99177.7051.

Alugo Apto. no Centro, 
Edifício Ana Lúcia, 
5ºandar, 3 dormitórios 
(1 suíte), sala ampla 2 
ambientes com sacada, 
cozinha, área de serviço 
com WC empregada, 
WC social, 120m² área 
útil, aquecedor central 
à gás, 2 vagas cober-
tas, 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 su-
íte), sala 2 ambientes, 
sacada, garagem co-
berta. Ótima localiza-
ção, próximo ao Pau-
listão, Av. Presidente 
Kennedy. R$1400,00 
(Condom+IPTU Inclu-
so). F: (19) 98102-7090.
Apto no Cond. Spa-
zio Iluminari - sendo 2 
dorm,  coz. americana, 
sala 2 ambientes R$ 
950,00 (incluso Cond. 
+ Iptu) F. 9.9177-7051 
c/  Regina Kuga creci 
167606

Chácara  no  O lho 
D’água - 1000m², terre-
no plano, cercado, água 
encanada, esgoto, pés 
de fruta - R$120 MIL 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diver-
sas árvores frutíferas, 
play ground ,a 12 km do 
centro, R$390.000,00 
aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda en-
trada + parcelamento. F. 
3017-2608 /99762- 997 / 
3935-3294.

Vila Maria Helena - com 
2 dorms. (1 suíte), sala, 
cozinha, 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 planeja-
dos, cozinha com plane-
jados com fogão cootop 
e forno e lavanderia 
com armários plane-
jados, sala, garagem 
para 2 carros. Quintal 
no fundo. Com área de 
lazer, piscina, salão de 
festa, com uma linda 
vista para  o parque 
ecológico. R$1.200,00 + 
Iptu. 300,00. Tr. Regina 
Kuga creci 167606 – 
(19) 99177.7051
Alugo apto Umuarama 
- 2 dorm. Sendo 1 com 
armário , sala, cozinha, 
e 1 vaga de garagem co-
berta R$ 950,00 (Incluso 
condomínio e IPTU) – 
Regina creci 167606 F. 
9.9177.7051 whatsapp
Alugo um quarto com 
banheiro no centro da 
cidade, ir ver no local 
na parte da manhã, Rua 
Pedro Gonçalves, 1249 
fundos
Casa alugo – Vila Cas-
telo Branco – casa c\ 
3 dor, sala, wc, coz. 
Americana, vagas p/ 3 
carros. Excelente loca-
lização. R$1.400,00. F 
(19)3894-7078 Imob. 
Z10/ 3935-7666 Imob. 
GPS
Cidade Nova I - Casa  
com 2 dorm. 2 salas, 
cozinha americana, 
próximo ao shopping 
Pólo, pq. Ecológico R$ 
1.350,00 + Iptu 95,00 
F. 9.9177-7051 - creci 
167606
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S í t i o  e m  T o l e d o , 
próximo a Bragança 
Paulista.13.000m², casa 
semi-acabada c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs – toda 
avarandada, gramada, 
pasto, pomar, boa to-
pografia, água de mina, 
2 tanques com peixes 
sendo um compartilha-
do 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 Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935- 3294. 
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 – Ven-
do 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  Mag-
na terreno de 360m 
com boa topograf ia 
R$225.000 F. 9.9177-
7051.
Jd. Bela Vista  com 
300m² R$155 mil F. 
(19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092.
Oportunidade – Ter-
reno -  150m² .  R$ 
90.000,00 à vista ou 
R$ 30 mil de entra-
da + parcelas. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
T e r r e n o  V e n d e  – 
10.000m² em Salto-
-SP, 400mt do asfalto, 
escriturado, troco por 
casa ou Apto. R$380 
Mil. F: (19) 98986-9106

Vendo Terreno Co-
mercial – Jd. Esplana-
da, 472m² ao lado da 
Prefeitura R$520 Mil, 
aceito proposta. F: (19) 
98102-7090. 
Vendo/Alugo - Terreno 
coml Jd. Regina - 615 
m²  R$ 925 mil / R$ 
2.000,00. F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia

Alugo – Galpão Indus-
trial, Distrito Jóia, rua 
principal, área total m², 
área construída m². R$5 
Mil.  Tel: (19) 99612-
7897
Alugo Salão comercial 
– Centro prox. A Rodovi-
ária – 9 salas comerciais 
c\ wc e elevador, parte 
inferior 2 salas c\ wc, óti-
mo p\ pousada, escolas, 
escritórios, cabelereiros, 
etc. F: (19) 98716-9978
Galpão Aluga-se – 
200m² no Distrito Jóia, 
com habite-se. Ideal p\ 
marcenarias, serralhe-
rias, soldas, mecânicas, 
tornos e outros. F: (19) 
99324-7676
Vende-se loja de pro-
dutos e serviços de in-
formática e celular no 
centro de Salto. Fabiano 
(19) 99976-6822/ (11) 
99590-5529.
Vendo/Alugo - Offi-
ce Premium  -  Sala 
Coml. 40 m²  280 mil/ 
R$ 1.300,00. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia

Bicicletas novas e bi-
cicletas duplas. Rua 
Alberto Santos Dumont, 
73 (próximo ao cemité-
rio). F: (19) 2516-5110 
c/ Fernando 
Cabeçote com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. 
R$3000,00.

Diversos - Tapete para 
sala, quadro de flores 
para sala, TV 14” preci-
sa de conserto, mesa de 
centro de vidro, vendo 
ou troco urgente por 
falta de espaço Rua: 
Argentina, 365 - Vl. Cas-
telo Branco F. 9.9767-
8484
Diversos - Vendo - Ta-
pete castor (pelo alto), 2 
TV de 14 (uma precisa 
de concerto), mesa de 
centro de vidro, 1 qua-
dro de flores e 1 abajur. 
Preço de oportunidade. 
F: 3016-4493
Fritadeira Actifry Arno 
Semi-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (cla-
ro)
Gelade i ra  Dup lex 
Brastemp  Frostfree 
em perfeito estado F.: 
99324-7676
Manequins feminina 
a unidade R$80 per-
na, feminina a R$60 e 
masculino a R$100. F. 
(19)99558- 7182 What-
sApp. Obs: Valor é para 
retirar, para entregar su-
jeito a alteração no valor 
Maquina de Lavar Bas-
temp 110V F.: 99324-
7676 
Motor arranque Ive-
co  3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Multiprocessador Phil-
co Master-Pró 9em 1 
na caixa R$200,00 F.: 
3017- 5541 / 99259-
1877 (Claro)
OVOS DE PÀSCOA DA 
FER - Ovos de chocola-
te, trufados e bolo Ovo 
de Páscoa. Ovos= 100g 
R$10,00, 250g R$16,00, 
350g R$20,00, 500g 
R$30,00 e 1Kg R$60,00. 
Bolo Ovo de Páscoa 
R$30,00 unidade. F.: 
3329-7003
T r a n s f o r m a d o r 
110/220 ou 220/110. 
75000 vts. R$450,00. 
F: (19) 3835-3350 Paulo
Troco várias bicicletas 
novas por carro valor + 
30.000,00 F: (19) 3835-
3350 Paulo 
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TV LED 32” SAMSUNG 
em bom estado, com 
conversor digital. Oferta 
pagamento a vista. Con-
tato F: 98143-4184
Uma bicicleta Aro 26 
21 marchas em ótimo 
estado. F.: 99324-7676
Vendo 1 Bike Canadian, 
aro 26, c\21 marchas. 
Impecável! F: (19) 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
Vendo uma secadora 
de roupas Brastemp – 
110w. R$250,00. F: (19) 
99324-7676

Dell Rey 90 - completo, 
direção, trava, vidros 
elétricos e desemba-
çador traseiro. R$4000 
aceito propostas. Tr. 
993347959 Roberto
Oportunidade - Vendo 
C3 Exclusive, ano 2009, 
Md. 2010. R$17 Mil F.: 
3329-7003
Vendo Corola 2003 au-
tomático. F: (19) 99324-
7676
Vendo i30 cor prata 
ano 2011 teto solar ban-
co de couro automático 
completo 19 991494826 
Reinaldo

Cuidadora - ofereço 
me para cuidar de ido-
sos, criancas,pessoas 
com necess idades 
especiais etc. Aten-
dimento residencial 
e hospitalar. Cursan-
so Tec Enfermagem. 
Possuo experiencia e 
referencias. F. 9.8951-
0353 / 9.9980-2723 c/ 
Evelyn
O f e r e ç o - m e  c o m o 
cuidadora de idosos, 
pessoas com neces-
sidades especiais etc. 
Residencial e hospita-
lar. Cursando enferma-
gem F. 9.9980-2723.
Ofereço-me como em-
preiteiro de obras do 
básico ao ao acaba-
mento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 
O f e r e ç o - m e  c o m o 
mar ido  de  a lugue l 
-  Oda i r  F . :  99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel. Faço 
consertos gerais em 
residências (hidráuli-
ca, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.
O f e r e ç o - m e  c o m o 
massagista – Maria 
Cícera F: 2516-0217.

Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Exp. com cargas de 
pequenos e grandes 
portes. Tel.: 3936- 4053/ 
99804-7578.
Ofereço -me  como 
pedreiro, encanador 
e reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em au-
xiliar de cozinha, bal-
conista de padaria ou 
sorveteria. Renata Apa-
recida. F.: 3935-7618.
Ofereço-me para con-
serto de maquina de 
costura industrial e do-
méstica F: (19) 99212-
1731.
Ofereço-me para cuidar 
de crianças. Formada 
em pedagogia. Contato. 
3834- 8345 / 99411-7179.
Ofereço-me para cuidar 
de idosos, crianças, pes-
soas com necessidades 
especiais. Atendimento 
residencial e hospita-
lar. Possuo experiência 
e referencias. Evelyn 
3875-9902 / 99980-2723
Ofereço-me para fazer 
faxina e passar roupa. 
Fone: 99595- 9448 – 
Sueli.
Ofereço-me para fazer 
trabalhos de corte de 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Tratar com Denis (11) 
952237579

Ofereço-me para manu-
tenção em máquina de 
costura industrial: Galo-
neira, Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Trave-
te. F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
( senhor )  CNH “D” . 
Bom conhec imento 
Capi ta l  e Inter ior  – 
Fixo ou Freelancer F 
(19) 99793-4700.
O f e r e ç o - m e  p a r a 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi-
d r á u l i c a ,  e l é t r i c a , 
piso, pintura, telhado, 
etc... F: (19) 99830-
0614 / Whats 98996-
4867.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuida-
dora de idoso, diurno 
ou noturno, em hos-
pi ta is e residência. 
F :  9.9479-0454 ou 
.2516-7008

Ofereço-me para traba-
lhar como caseiro ou cha-
careiro. Tenho 39 anos, 
divorciado, sem filhos. 
Faço trabalhos de jardina-
gem (corte de grama) tam-
bém. Tenho maquina, não 
tenho vícios. Tratar com 
Denis (11) 952237579.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo refe-
rencia. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 
Ofereço-me para tra-
balho como Aux. De 
Enfermagem, babá ou 
cuidadora c/ Coren. Dis-
ponibilidade de horário. 
F: (19) 3894- 1610 / 
98985-8142.
PROMOÇÃO Pé + Mão 
grat is  sobrancelha. 
Selamento de Cabe-
lo a partir de R$40,00 
(ganha corte) atendo 
também a domicilio. F.: 
3935-0499. 
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1084 – Centro - Indaiatuba.

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

AJUDANTE GERAL DE LAVAGEM 
(CADASTRO) – Experiência na área de 
produção. Para trabalhar em Lavanderia 
Industrial. Desejável possuir experiência 
em empresas do mesmo seguimento. 
Ensino fundamental. Disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE ESTOQUE – Ensino 
médio completo. Experiência em esto-
que e cadastro de materiais. Residir em 
Indaiatuba. Para trabalhar em comércio.
AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
– Possuir experiência na função. Para 
trabalhar em Limpeza de empresas e 
condomínios. Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba. 
FERRAMENTEIRO – Experiência em 
construção e manutenção de moldes 
plásticos e operação de máquinas de fer-
ramentaria como fresa, retífica e torno.
MACHEIRO - Exp. na função comprov. 
em Carteira. Para trab. em empresa do 
Ramo de Fundição. Res. em Indaiatuba.
MOLDADOR - Experiência na função 
comprovada em Carteira. Para trabalhar 
em empresa do Ramo de Fundição. 
Residir em Indaiatuba.
PASSADOR (A) (CADASTRO) - Para 
trabalhar em lavanderia Industrial. 
Residir em Indaiatuba. Possuir experi-
ência em produção ou serviços gerais. 
Disponibilidade de horário.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo. Possuir exp. em preparação 
da superfície (lixar, polir, desengraxar), 
preparação da tinta para aplicação com 
pistola. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
Possuir Curso Técnico na área de Ferra-
mentaria. Conhecimentos em Leitura e 
Interpretação de Desenho e instrumen-
tos de medição. Noções básicas de ISO 
TS 16949. Irá atuar na manutenção de 
moldes com gavetas, núcleos rotativos, 
câmara quente, engrenagens de pre-
cisão e  moldes em inox hospitalares. 
Residir em Indaiatuba ou região. Disp. 
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 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): 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 
LOGÍSTICO (7993): 
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES 
LOGÍSTICA (7976): 
ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO/ 
PCP (7980): 
ASSISTENTE FINANCEIRO (7999): 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7991): 
AUXILIAR DE LIMPEZA (7964): 
AUXILIAR DE VENDAS (7967): 
AUXILIAR INSPEÇÃO DE PRODU-
TO (7985): 
AUXILIAR INSPEÇÃO DE QUALI-
DADE (7973): 
AUXILIAR LIMPEZA (7995): 
COORDENADOR DE RECURSOS 
HUMANOS (7977):
DESENHISTA PROJETISTA (7969): 
ELETRICISTA MANUTENCAO JR 
(7989): 
ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO 
(7945): 
ESTOQUISTA AUXILIAR (7974): 
GERENTE (7998): 
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTI-
CAS (7986): 
LÍDER LOGÍSTICO (7952): 
MANUTENÇÃO PREDIAL (7996): 
MECANICO MANUTENCAO/ INJE-
TORA (7988): 
OPERADOR MÁQUINA (7886): 
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
(7997): 
PREPARADOR DE INJETORA 
(7946): 
PROGRAMADOR DE CLP (7994): 
SEGURANÇA DO TRABALHO /
ENGENHEIRO (7932):
SUPERVISOR DE VENDAS (7915):
TÉCNICO MANUTENÇÃO (7895): 
TÉCNICO MECATRÔNICO (7961): 
TÉCNICO/ PREPARADOR TORNO 
CNC (7962):. 
VENDAS TÉCNICAS (7990): 
VENDEDOR EXTERNO (7978): 

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

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

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

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

ESTAMOS CADASTRANDO:

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

Interessados 
entrar no site 

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