
Pág. 12

COMÉRCIO 

CORREIOS 

Domingo, dia 14, será 
celebrado o Dia das Mães e 
desta vez o preço será decisi-
vo na compra do presente. Se 
em anos anteriores o desejo 
ou a necessidade do presente 
eram os principais atributos, 
o fator preço desbancou as 
opções anteriores.

Os funcionários dos Cor-
reios, inclusive os que atual 
em Indaiatuba, decidiram em 
assembleia na última terça-
-feira, dia 9, encerrar a greve 
mesmo não aceitando as 
propostas feitas pela estatal. 
A paralisação dos Correios 
começou no dia 26 de abril 
e durou 12 dias.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram 386 casos registrados em 2016, contra 32 confirmados este ano. Pág. 07A
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Atlético Oliveira e 
Paulistinha fazem a 
final do Sub-20 

Presente para o Dia 
das Mães deve variar 
entre R$ 100 e R$ 250 

Greve é suspensa 
para não atrapalhar 
negociações salariais

ATRAÇÃO REGIONAL 

Raimundos também se apresenta 
na Virada Cultural em Indaiatuba 

Clube 9 de Julho levanta o ‘caneco’ 
da 3ª Divisão do Futsal da Aifa 

Indaiatuba recebe neste final de semana a 11º edição da Virada Cultural Paulista. Estão programadas 
13 atrações gratuitas, destaque para os shows das bandas Fresno e Raimundos, além do grupo Exalta-
samba. Segundo a Secretaria de Cultura do Estado, a programação pode sofrer alterações.

Pela primeira vez na história, a equipe do Clube 9 de Julho venceu uma competição promo-
vida pela Associação Indaiatubana de Futebol Amador (Aifa). O título veio no último sábado, 
dia 6, quando a equipe venceu o BVB/Despachante Pachelli por 5 x 3. 
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Casos de dengue caem 96,5%                
  no primeiro quadrimestre

Primavera ganha 
seis pontos e está 
em terceiro lugar  

Novo batalhão da PM 
deve ser construído 
no Campo Bonito 

PAULISTÃO INFRAESTRUTURA 

O Esporte Clube Prima-
vera ganhou seis pontos na 
classificação do Grupo 3 no 
Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão. Além da vitó-
ria no último domingo, dia 7, 
o time recebeu a notícia que o 
WO do Diadema foi julgado a 
seu favor. 

A Polícia Militar de Indaia-
tuba deve ganhar uma área, no 
Parque Campo Bonito, para 
construir sua nova sede da 4ª 
Companhia do 47 Batalhão do 
Interior. O espaço foi oferecido 
a corporação pela Prefeitura, 
durante reunirão realizada na 
sexta-feira, dia 5.
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JEAN MARTINS DIVULGAÇÃO

RIC/PMI 
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Editorial Foco da Semana
Pensar positivo também vende!

É fato: pensar positivo e acreditar que tudo vai dar certo é 
o primeiro passo para se ter sonhos, planejar ações e alcançar 
metas, seja na vida pessoal ou profissional. 

No comércio local, apesar dos reflexos das crises po-
lítica e econômica ainda estarem presentes na vida dos 
brasileiros, entre os lojistas entrevistados nesta edição é 
unânime de que as vendas no Dia das Mães devem alcançar 
patamares bem maiores e melhores que no ano passado. 
Não se sabe se é excesso de otimismo, uma vez que 
pensar negativo só atraí “coisa” ruim, ou se na verdade 
os comerciantes em Indaiatuba começam, ao poucos, 
enxergarem uma luz no fim do túnel. 
A esperança de todos é que a segunda versão seja a real. 
Um sinal de que a economia pode estar voltando a “res-
pirar” é que os consumidores calculam e garantem que 
vão gastar com presentes, no Dia das Mães, entre R$ 100 
a R$ 250, sendo um excelente valor para a situação do 
País. Só espera-se que a compra não seja por impulso e 
que não se aumente o número de endividados. 

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

13 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

13 SAB 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

14 DOM.   NÃO OPERA

15 SEG. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

15 SEG. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador

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

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

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

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

16 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

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

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

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

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

16 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

17 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

17 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

17 QUAR. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

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

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

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

18 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

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

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

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

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

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

19 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

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

19 SEX. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

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

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

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

RADARES DIAS - 13 A 19/05

Giuliano Miranda - RIC/PMI

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

ADVOGADA DRª. FLÁVIA THAIS DE GENARO

APOSENTADORIA POR IDADE DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS

A TERCERIZAÇÃO DA ATIVIDADE FIM COMPENSA?

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

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

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

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

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

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

Continuação da edição 745...
...Assim, computando todos os itens acima, a título de 

exemplo, na atividade de asseio e conservação, chegaremos 
ao seguinte valor, na hipótese em que o prestador de serviço 
disponha-se de apenas um funcionário que percebe mensal-
mente R$ 600,00:

* Os Tributos são cálculos sobre a receita total, incidindo 
tributo sobre tributo, note-se que 1.726,39 x 16,33% = 281,92 
e não R$ 336,94 (diferença de R$ 55,02), senão feito o cálculo 
acima haveria redução no lucro da contratada.

 A fim de testar se tal medida política pode realmente 
significar uma economia para empresa, podemos imaginar 
um colaborador com o vinculo diretamente com a empresa 
tomadora, cujo salário mensal é de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Seguem os encargos e alíquotas que a empresa optante pelo 
Simples Nacional deverá pagar a ele:

• 8% de FGTS
• 8% de FGTS do valor anual
• Férias
• 1/3 sobre férias
• 13º salário
• Provisão Mensal (Férias + 1/3 sobre férias + 13º + 8% 

de FGTS anual)/12
Há, ainda, dois valores a serem deduzidos da folha de pa-

gamento do colaborador:
• 8% de INSS
• 6% do salário para vale transporte
Custo total por mês: R$ 3.262,22
Portanto, pode-se perceber que tal medida foi inútil e preju-

dicial tanto para empregado como para empregadora podendo 
gerar um grande crescimento na rotatividade de colaboradores 
(entrada e saída de funcionários) e além de enfraquecer a 
cultura organizacional da empresa, além de enfraquecer a sua 
cultura organizacional. 

Cerca de 200 crianças compareceram da 1ª edição do Festival em Família, uma ação do Projeto Base, programa que ensina a prática 
do beisebol em algumas escolas municipais. O evento, realizado no último sábado, contou com a participação de cinco unidades 
escolares. As crianças demonstraram para a família as habilidades de beisebol aprendidas no decorrer das aulas
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DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Presente para o Dia das Mães 
deve variar entre R$ 100 e R$ 250

DENISE KATAHIRA

ACIAI 

Primeiro sorteio do ‘Show de Prêmios Aciai’ será realizado na próxima quinta 
CAMPANHA

Lojistas de Indaiatuba aguardam aumento de 10% nas vendas para uma das datas de maior movimento 

“Este ano queremos 
superar as vendas do 

ano passado. A procura 
pelos presentes já co-

meçou há algum tempo, 
mas acredito que entre 
hoje e amanhã (dias 12 
e 13) será o maior mo-
vimento em nossa loja”
Liliane Silva, gerente 

de perfumaria

Domingo,  d ia  14 , 
será celebrado o 
Dia das Mães e nes-

te ano o preço será decisivo 
na compra dos presentes. Se 
em anos anteriores o desejo 
ou a necessidade/utilidade 
do presente eram os prin-
cipais atributos observados 
pelos filhos no momento de 
decidir pela escolha, o fator 
preço desbancou as opções 

anteriores. 
Como é o caso da estu-

dante Gabriele Stuque, de 
24 anos, que irá comprar 
o presente conforme o va-
lor estipulado. “Pretendo 
gastar até no máximo R$ 
120 neste ano e ainda es-
tou à procura do presente”, 
conta.

Já o professor Igor Mas-
sao, de 35 anos, já sabe 
bem como presentear a sua 
mãe. “Quero comprar uma 
bolsa e um par de sapatos, e 
pretendo gastar no máximo 

R$ 250”, revela.
Já Bruna Mota, estudan-

te de 18 anos, está disposta 
a pagar um pouco menos: 
até R$ 200. “Ainda não 
comprei, mas acredito que 
nesse valor irei encontrar 
muitas opções de presen-
te”, diz. 

Mesmo ainda sentindo 
os reflexos da crise, alguns 
lojistas locais entrevistados 
pela reportagem do Mais 
Expressão, dizem estar oti-
mistas com as vendas para o 
Dia das Mães, uma vez que 

é a segunda data mais im-
portante para o comércio.

A gerente de uma loja de 
calçados, Laura Villalba, 
salienta que o movimento 
já é positivo. “Esperamos 
ter o crescimento de vendas 
que tivemos no ano passa-
do, que foi em torno de 5% 
a 10%”, revela.

Embora a data seja bem 
específica para as mães, o 
momento é propício às ven-
das para os mais diferentes 
públicos, é o que acontece 
numa loja de roupa no Cen-

tro da cidade. “Já fizemos 
muitas vendas tripla em 
nossa loja, pois geralmen-
te o cliente vem e compra 
um presente para a esposa, 
um para a mãe 
e um para a 
sogra”, diz a 
ge ren te  Te -
rezinha Mo-
zena. “Nossa 
e x p e c t a t i v a 
são as melho-
res possíveis, 
pois para mim 
a melhor data 
d o  a n o  e m 
vendas é o Dia 
das Mães.”

E o se tor 
de perfumaria e cosmé-
t icos também vê a data 
com “bons olhos”. “Este 
ano queremos superar as 
vendas do ano passado. A 
procura pelos presentes já 
começou há algum tempo, 
mas acredito que entre hoje 
e amanhã (dias 12 e 13) será 
o maior movimento em nos-
sa loja”, diz confiante a ge-
rente da Nab Perfumaria e 
Cosméticos, Liliane Silva.

De acordo com a Asso-
ciação Comercial e Indus-
trial de Campinas (Acic), 
as vendas no Dia das Mães 
na Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) devem 
ser em torno de 3%. 

Shopping
A expectativa de aumento 

nas vendas também se estende 
aos shoppings da cidade. No 
Polo, é aguardo um crescimen-

to na ordem de 
5% em relação 
a 2016. “Os me-
ses de março e 
abril já demons-
tram uma ligei-
ra recuperação 
do consumo, 
então, a expec-
tativa é positiva 
para o Dia das 
Mães, especial-
mente porque 
o governo con-
tinua liberando 

os saldos inativos de FGTS e, 
em abril, um volume grande de 
consumidores está realizando 
saques”, ressalta a gerente de 
marketing, Andrea Fernandes. 

Vestuário (incluindo roupas, 
calçados e acessórios) deve ser 
o segmento com maior procura, 
seguido de produtos de beleza e 
artigos eletrônicos, com desta-
que para os smartphones. 

Já o Shopping Jaraguá tem 
expectativa de crescimento 
de 3% nas vendas em compa-
ração ao nosso passado. Os 
produtos mais procurados e 
vendidos devem ser roupas, 
sapatos, perfumes, acessórios 
em geral, com a novidade da 
venda de flores.

Dia das Mães deve mo-
vimentar o comércio em  
Indaiatuba

Campanha no comércio local teve início no dia 15 de abril e segue até janeiro de 2018  

O primeiro sorteio da 
Campanha “Show de Prêmios 
Aciai” acontece na próxima 
quinta-feira, dia 18, na sede 
da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de In-
daiatuba (Aciai), localiza na 
Rua Bernardino de Campos, 
111, Centro. Na ocasião serão 
sorteados 10 vales compras 
no valor de R$ 200, referente 
ao prêmio do Dia das Mães.

Os nomes dos sorteados 
serão divulgados através do 
site www.showdepremiosa-
ciai.com.br e devem ser reti-
rados na sede da Aciai, pelo 
titular do cupom/seladinha 
contemplado ou representante 
legal, em até 30 dias contados 
após a apuração. O ganhador 
deverá estar munido de do-
cumento pessoal com foto e 

comprovante de residência.
Além dos prêmios do Dia 

das Mães haverá também ou-
tros quatro sorteios que serão 
no Dia dos Namorados (19 
de junho); Dia dos Pais (17 
de agosto); Dia das Crianças 
(19 de outubro); e Natal (04 
de janeiro de 2018). Nos três 
primeiros sorteios serão con-
templados 10 clientes com vale 
compras no valor de R$ 200 
cada. No último, referente ao 
Natal, será sorteado um auto-
móvel Fiat Mobi Easy 0KM, 
1.0, Flex, duas portas, modelo 
2016/2017 no valor de R$ 38 
mil e uma moto Honda CG 
125i Fan, modelo 2016/2017 
no valor de R$ 8 mil.

A Campanha ainda possui 
100 prêmios instantâneos no 
valor de R$ 50 cada. O cliente 

deverá abrir e conferir se o 
cupom adquirido está premiado. 
Em caso positivo, o mesmo 
pode escolher entre as lojas par-
ticipantes e retirar o seu brinde 
munido com o material alusivo.

Para participar da campa-
nha basta os clientes consu-
mirem produtos das lojas par-
ticipantes. Cada consumidor 
terá direito a um cupom, inde-
pendente do valor da compra. 
Para concorrer o mesmo deverá 
entrar no site da promoção, 
cadastrar os dados pessoais e o 
número do código que consta 
no cupom.

A campanha teve início no 
dia 15 de abril e segue até o 
dia 4 de janeiro de 2018. Mais 
informações através do site 
www.showdepremiosaciai.
com.br. (Denise Katahira).
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Colégio Montreal promove edição da Festa da Família amanhã, dia 13

Dia D contra a influenza terá 21 
postos de vacinação na cidade 
Doses serão aplicadas das 8h às 17 horas, em todas as UBSs e PSFs de Indaiatuba 

Apenas 30% do público-alvo que deveria tomar a vacina em Indaiatuba foi imunizado 

No evento, serão promovidas diversas oficinas com atividades destinadas aos alunos e seus familiares

Indaiatuba contará com 21 
pontos de vacinação no 
Dia D da campanha de 

vacinação contra a influenza 
(gripe H1N1), que acontece 
amanhã, dia 13, das 8h às 17 
horas. As doses estarão dispo-
níveis apenas para os grupos 
indicados em todas as Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 
e postos do Programa Saúde da 
Família (PSFs).

Até o momento, foram va-
cinados em Indaiatuba 13.358, 
número correspondente a 30% 
do público-alvo da cidade que 
deve receber a dose da vacina.  

Além das unidades de 
saúde, a vacinação acontece 
ainda na praça Dom Pedro I, 
e nos supermercados Sumer-
bol da Avenida Presidente 
Kennedy, Cato da Cecap, São 
Vicente do Morada do Sol 
e Pague Menos. Entretanto, 
as crianças serão vacinadas 
somente nos postos de saúde. 

Deve receber a dose da 
vacina trabalhadores de saúde 
dos serviços públicos e pri-
vados; pessoas com 60 anos 
ou mais de idade; gestantes, 
puérperas (mulheres que tive-
ram filhos há 40 dias); crianças 

(6 meses e menores de 5 anos 
de idade); indígenas; comorbi-
dades (doenças crônicas como 
hipertensão, diabetes tipo 2, 
asma) e professores. 

Para ser vacinado é preci-
so levar a carteirinha de va-
cinação (se tiver), documento 
pessoal com foto e identifica-
ção que faz parte de algum 
desses grupos prioritários, 
como: carta médica, holerite 

no caso dos professores, e 
identificação profissional 
para agentes de saúde.

Doença 
A influenza (gripe) é uma 

infecção viral aguda, que afeta 
o sistema respiratório. É de 
elevada transmissibilidade e 
distribuição global, com ten-
dência a se disseminar facil-
mente em epidemias sazonais 

e mundiais. A transmissão 
ocorre por meio de secreções 
das vias respiratórias da pessoa 
contaminada ao falar, tossir, 
espirrar ou pelas mãos, que 
após contato com superfícies 
recém-contaminadas por se-
creções respiratórias, pode 
levar o agente infeccioso direto 
à boca, olhos e nariz. 

Os vírus influenza, perten-
centes à família Orthomyxovi-

Pontos de Vacinação das 8h às 17h
UBS 1 -  Hospital Dia
UBS 2 - Cecap
PSF - Parque Indaiá 
UBS 4 - Morada do Sol
UBS 5 - Itaici
PSF - Jardim Oliveira Camargo 
UBS 7 - Antigo Posto da Mulher 
UBS 8 - Itamaracá
UBS 9 - Central
UBS 10 - Vila Brizolla
UBS João Pioli
PSF Carlos Aldrovandi
PSF Parque Corolla
UBS Campo Bonito
Praça Dom Pedro I
Supermercado Sumerbol – Avenida Presidente Kennedy
Supermercado Cato – Cecap
Mercado São Vicente – Morada do Sol
Supermercado Pague Menos 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

Vacinação das 8h às 12hPSF Jardim Morada do Sol

ridae, subdividem-se em três 
tipos: A, B e C de acordo com 
sua diversidade antigênica, 
podendo apresentar mutações. 
Os vírus influenza A e B são 
responsáveis por epidemias sa-
zonais, com duração variável, 
e frequentemente associada ao 
aumento das taxas de hospita-
lização e óbito.

Segundo recomendação 
da OMS para a temporada 
de 2017 do hemisfério sul, 
cada dose da vacina influenza 
contém cepas do vírus Myxo-

virus influenzae inativados, 
fragmentados e purificados, 
correspondente aos antígenos 
hemaglutinina (HA): A/Michi-
gan/45/2015 (H1N1) pdm09; 
A/Hong Kong/4801/2014 
(H3N2); B/ Brisbane/60/2008. 
Deve-se salientar que ocorreu 
uma mudança em relação à 
vacina trivalente indicada para 
a temporada de 2017. A cepa 
A/California/7/2009 (H1N1) 
pdm09 que tem circulado desde 
2009, foi modificada pela pri-
meira vez nos últimos sete anos.

“As famílias da Minha 
Época” é o tema da Festa da 
Família do Colégio Montreal, 
que será realizada amanhã, dia 
13, das 8h30 às 11h30. A festa 
é aberta às famílias dos alunos 
e todas podem participar. 

De acordo com a coorde-
nadora pedagógica, Mauricéia 
Pereira, uma das principais 
atrações é a participação das 
famílias na decoração do 
evento. Julianna Hackmam, 
mãe dos alunos Giovanna 
Hackmam Tasca e Carlos 
Eduardo Hackmam Tasca, 
aprova a proposta do Colé-
gio Montreal para a Festa da 
Família. “Acho muito legal a 
ideia da escola de envolver os 
alunos e a família nos prepara-
tivos para a festa. Isso valoriza 
a relação entre pais e filhos, 
mostra para as crianças o va-
lor da família, dos pais, dos 
avós. Essa vivência é muito 

legal!”, informa Julianna que 
já confirmou a presença de 
toda a família.

Na festa, serão promovidas 
diversas oficinas com ativi-
dades destinadas aos alunos 
e seus familiares e será reali-
zado o 5º Show de Talentos, 
com a participação do aluno e 
sua família em apresentações 
de musicais, danças, mágicas, 
mímica, entre outros.

Haverá também apresen-
tação da peça de teatro “O 
Leãozinho que mamou para 
ser rei”, encenada pelos alu-
nos do 6º e 7º anos. “Durante 
os ensaios, trabalhamos com 
os alunos a importância da 
amamentação para que pudes-
sem entender todo o contexto 
que irão representar na Festa 
da Família”, comenta a pro-
fessora de teatro, Fernanda 
Bugallo.

Os alunos da Educação 

Infantil e do Ensino Funda-
mental 1 farão apresenta-
ções de músicas de diferentes 
épocas. “Em sala de aula, 
as músicas da festa foram 
contextualizadas de acordo 
com cada segmento escolar. 
Na Educação Infantil, foram 
apresentadas em forma de his-
tória, de maneira lúdica, com 
o uso de recursos de vídeo, 
enquanto que, no Ensino Fun-
damental 1, foram debatidos o 
contexto histórico, os aspectos 
músicas de cada canção e as 
possibilidades de arranjo e 
interpretação. Foi importante 
para os alunos entenderem 
que a música é um elemento 
cultural, produzido de acordo 
com o contexto histórico e so-
cial de cada grupo”, comenta 
o professor de Música Gabriel 
Ribeiro Maron.

“A Festa da Família do 
Colégio Montreal representa a 

possibilidade de utilizarmos o 
poder que essas modalidades 
artísticas têm de reunir pesso-

as, de celebrarmos nossos la-
ços fraternos e, principalmen-
te, de prestigiarmos nossos 

alunos, protagonistas de todo 
o trabalho realizado”, conclui 
o professor de Música.



05AMais Expressão

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

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Fatec oferece 300 vagas 
gratuitas para tecnólogo 

JEAN MARTINS

DIVULGAÇÃO 

Inscrições para o Vestibular de Inverno começaram ontem e terminam dia 12 de junho

Colégio Objetivo conquista 11 medalhas 
na Olimpíada Canguru de Matemática 

Indaiatuba sedia 1º Seminário 
para Empreendedores

INFORME PUBLICITÁRIO

OPORTUNIDADE

Fatec Indaiatuba oferece 300 oportunidades para oitos cursos em três períodos e a também à distância  

Objetivo conquistou duas medalhas no Ensino Fundamental 1, seis no Fundamental 2 e três do Ensino Médio

A Faculdade de Tecno-
logia de Indaiatuba 
(Fatec) está com 300  

vagas gratuitas de tecnólogo 
para o segundo semestre. As 
inscrições para o Vestibular 
de Inverno começaram ontem, 
dia 11, e vão até às 15 horas de 
12 de junho, pelo site www.
vestibularfatec.com.br.

O exame está agendado 
para o dia 2 de julho, a partir 
das 13 horas, sendo que o 
aluno terá no máximo cinco 
horas para solucionar os 
questionamentos da prova. 

Para efetivar a inscrição, é 
preciso imprimir o boleto ban-
cário e pagar a taxa de R$ 75 
em qualquer agência bancária. 
Para concorrer a uma das vagas 
os candidatos devem ter ainda 
Ensino Médio completo.  

As vagas estão distribuí-
das em oito cursos. No perí-
odo da manhã são 120 bolsas, 
divididas igualitariamente, 
para Logística Aeroportuária, 
Gestão de Serviços e Redes 
de Computadores. 

No período da tarde, a 
Fatec oferece outras 40 opor-
tunidades para o curso de 
Gestão Empresarial. 

À noite, são 40 vagas para 
Análise de desenvolvimento 
de Sistemas, 40 para Comér-
cio Exterior e outras 40 para 
Gestão Empresarial. 

Há ainda, para o vestibular 
do segundo semestre, 40 vagas 
para Gestão Empresário no 
curso à distância (Ead). 

Desde ontem foi divulgada 
a lista de quem solicitou a isen-
ção ou redução da taxa de ins-
crição. O candidato que receber 
um dos benefícios deve fazer 
sua inscrição, exclusivamente 
pela internet, em um único cur-
so de graduação na Fatec de sua 
escolha também até às 15 horas 
do dia 12 de junho de 2017.

Já o Sistema de Pontuação 
Acrescida concede acréscimo 
de pontos à nota final obtida no 
exame, sendo 3% a estudan-
tes afrodescendentes e 10% a 
oriundos da rede pública. Se o 
candidato estiver nas duas situa-
ções, recebe 13% de bônus. Para 
ter direito ao bônus, o candidato 
afrodescendente e/ou oriundo da 
rede pública deve fazer a auto 
declaração no ato da inscrição. 

Fatec
A Faculdade de Tecno-

logia de Indaiatuba oferece 
ensino superior gratuito. Os 
cursos de graduação tecno-
lógica da Fatec, têm carga 
horária de 2.400 horas, com 
três anos de duração inclu-
sive para a modalidade de 
Educação a Distância.

A unidade local da Fatec 
fica localizada na Rua Dom 
Pedro 1, 65 no bairro Cidade 
nova. Mas informações pelo 
site www.vestibularfatec.
com.br, ou então pelos tele-
fones (19) 3885-1923, (11) 
3471-4103 (Capital e Gran-
de São Paulo) e 0800-596 
9696 (demais localidades).

Vestibular de Inverno – Fatec 2017 

Cursos    Vagas  Período 
Logística Aeroportuária  40  Manhã 
Gestão de Serviço   40  Manhã
Redes de Computadores  40  Manhã 
Gestão Empresarial  40  Tarde
Análise de Des. De Sistemas 40  Noite 
Comércio Exterior  40  Noite
Gestão Empresarial  40  Noite
Gestão Empresarial   20  Ead  

Fonte: Fatec Indaiatuba 

Foi divulgado o resultado 
da olimpíada científica Can-
guru de Matemática Brasil. O 
Colégio Objetivo Indaiatuba 
conquistou 11 medalhas, des-
tas 3 de ouro, 3 de prata e 5 de 
bronze.

O Objetivo conquistou me-
dalhas em todos os níveis, duas 
medalhas de alunos do Ensino 
Fundamental 1, seis medalhas 
do Ensino Fundamental 2 e três 
do Ensino Médio.

Todos os alunos partici-
param de aulas específicas 
preparatórias para a olimpíada, 
que prioriza o raciocínio, com 
questões de Matemática Apli-
cada. Os alunos do Ensino Fun-
damental 2 e do Ensino Médio 
também são preparados para 
participar de outras olimpíadas, 
como a Olimpíada Paulista de 
Matemática, Olimpíada de Ma-
temática da Unicamp e Olimpí-

ada Brasileira de Matemática.
Essa foi a segunda partici-

pação do Colégio na Canguru 
de Matemática Brasil. No ano 
passado, foram conquistadas 
7 medalhas. “A preparação 
contínua, que começa no Fun-
damental 1 e se estende até 
o Ensino Médio, surte efeito 
e começam a aparecer os re-
sultados. Pudemos observar 
isso pelo aumento no número 
de medalhas conquistadas”, 
comenta Luiz Carlos Marques, 
coordenador das Olimpíadas 
Científicas do Objetivo In-
daiatuba. 

A professora de Matemática 
do Fundamental 1, Carolina Bar-
bosa, comemora o desempenho 
dos alunos. “Eu fiquei muito fe-
liz! A participação na olimpíada 
acabou incentivando os alunos a 
se dedicarem mais aos estudos”, 
conta a professora.

O resultado foi comemo-
rado também pelo professor 
de olimpíadas de Matemáti-
ca, Rodrigo do Carmo. “Es-
pecificamente este ano o re-
sultado na Canguru foi muito 
bom, se pensarmos que é uma 
prova mundial, com a partici-
pação de mais de 60 países. 
O Colégio se destacou com 
premiações em ouro, prata 
e bronze. Percebemos um 
aumento do número de pre-
miações de 2016 para 2017, 
que nos impulsiona a querer 
sempre mais, não apenas 
em resultados, mas também 
em excelência nas aulas e 
materiais de treinamento. 
O que impressiona nessa 
prova é o grau de exigência 
e a sua abrangência, e o 
Colégio conseguiu um resul-
tado expressivo!”, ressalta o 
professor.

O universo do empreende-
dorismo é extenso e, pensando 
nisso que Indaiatuba será sede 
da 1ª edição do Seminário para 
Empreendedores, que acontece 
sábado, 20 de maio, das 7h30 
às 18h, no espaço de eventos 
do Hotel Fazenda Quatro Es-
tações, localizado no bairro 
Tombadouro.

Destinado a proprietários, 
sócios, gerentes e líderes de 
departamentos, a iniciativa foi 
idealizada para reunir, em um 
mesmo evento, profissionais 
experts em suas áreas expon-
do possibilidades e soluções 
aos participantes a partir da 
percepção de dificuldades dos 
empresários em alavancar seus 
negócios. “Muitos se tornam 
empreendedores por conse-
quência, até por não querer 
ter um chefe, e se arriscam no 
mercado. O resultado pode ser 
positivo ou não, mas acabam 
faltando alguns direcionamen-
tos e instruções que podem ser 
a chave para aumentar os lucros 
e o sucesso”, explica a coach de 
alta performance Larissa Gros-
seli, da Baruke Treinamento 
e Desenvolvimento Humano, 
empresa realizadora do evento.

Serão oito palestras na pro-
gramação, sendo quatro rea-
lizadas no período da manhã 
e outras quatro no período da 
tarde. O destaque do evento, 
além da expertise dos palestran-
tes, é o momento da consultoria 
personalizada exclusiva. Após 
a realização da primeira etapa 
de palestras, os participantes 
serão conduzidos a um espaço 
com toda infraestrutura ne-
cessária para interagir com os 
palestrantes. É neste momento 
que acontece a consultoria 
exclusiva, e os participantes 
poderão ter o direcionamento 
dos profissionais, em questões 

do cotidiano empresarial de 
cada um. Essa mesma dinâmica 
se repete com os palestrantes do 
período da tarde.

Estão confirmados como 
palestrantes no workshop Áti-
la Siqueira, treinador com-
portamental, que falará sobre 
motivação, a coach de carreira 
Michele Souza, que abordará 
o aumento dos lucros através 
do RH, o empresário Gustavo 
Borthelson, expondo estratégias 
do marketing digital, o treinador 
de vendas Irineu Fernandes, que 
dará dicas e orientações sobre 
esta área, o consultor financei-
ro Danilo Ulian que explicará 
sobre investimentos, o design 
thinker Eddie Felix que trará a 
criatividade como tema e o coa-
ch Fernando Mora que abordará 
liderança estratégica.

O encontro também será 
uma excelente oportunidade de 
networking entre os participan-
tes, já que inclui coffee break e 
almoço. Para participar do 1º 
Seminário para Empreendedo-
res, as inscrições precisam ser 
realizadas até segunda-feira, 13, 
e têm condições especiais. Para 
pagamento à vista, o investi-
mento é de R$ 425. Se o partici-
pante optar pelo pagamento em 
três parcelas, o valor total será 
R$ 470, e em 12 vezes R$ 520.

Após essa data, o investi-
mento único do participante é 
de R$ 520 e pode ser parcelado 
em três vezes sem juros ou 
em até 12 vezes no cartão de 
crédito. A inscrição dá direito 
a coffee break, almoço, certi-
ficado, além de kit com bloco 
de anotações, caneta e brindes.

As vagas são limitadas e a 
inscrição deve ser realizada por 
e-mail, no contato@baruketrei-
namento.com.br. Mais infor-
mações pelos telefones (19) 
9.8383-7080 ou 9.8180-4081.
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Mesmo sem acordo, 
funcionários dos Correios 
decidem pelo fim da greve
Sindicato optou pelo encerramento para não prejudicar a campanha salarial

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

JEAN MARTINS 

IBGE oferece vagas 
temporárias em Indaiatuba

CONCURSO 

Greve suspensão de alguns serviços nas agências em Indaiatuba 

Os funcionários dos 
Correios, inclusive os 
que atuam em Indaia-

tuba, decidiram em assembleia 
na última terça-feira, dia 9, 
encerrar a greve mesmo não 
aceitando as propostas feitas 
pela estatal. A paralisação dos 
Correios começou no dia 26 de 
abril e durou 12 dias.

De acordo com o diretor 
do Sindicato dos Trabalhado-
res dos Correios de Campinas 
(Sintect-CAS), Charles Rodolfo 
Vulk, até o momento não houve 
acordo fechado, porém o que 
“pesou” pelo fim da greve foi 
que os principais sindicatos 
do País, como de São Paulo e 
Rio de Janeiro, optarem pelo 
encerramento da paralisação. 
“Com isso a greve perdeu força 
e consequentemente os sindica-
tos menores tiveram que recuar. 
Mas a volta ao trabalho também 
pesou, pois nos próximos meses 
iniciará a campanha por reajuste 
salarial e a paralisação poderia 
desgastar e prejudicar”, explica.

Vulk conta que na tarde 
da última quarta-feira, dia 10, 
houve uma reunião quando 

foi discutido como deverá ser 
feito a compensação dos dias 
parados para os funcionários 
que aderiram à greve.

Das cinco propostas debati-
das, apenas três foram aprovadas 
como: Suspensão da Distri-
buição Domiciliada Alternada 
(DDA), Organização das Ati-
vidades Internas (OAI), CDD 
centralizador e entrega matutina; 
Compensação dos dias de greve; 
e Plano de Saúde que os Cor-
reios prometeram não judiciali-
zar enquanto o tema estiver sob 
mediação do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST).

Já as propostas sobre a 
possibilidade de demissão 
motivada em massa e suspen-
são das férias foram rejeitadas 
e devem ser discutidas em 
outro momento oportuno. 

Em nota, os Correios infor-
marou que dos 23 sindicatos, 21 
decidiram encerrar o movimen-
to paredista e que as entregas em 
atraso deveriam ser normaliza-
das ainda nesta semana.

Em Indaiatuba, 18 funcio-
nários (carteiros) aderiram a 
paralisação. A adesão maior 
foi no Complexo de Cartas e 
Encomendas (CCE) localizado 
em Helvetia, quando 70% do 
efetivo cruzaram os braços. 
Além do atraso nas entregas das 
correspondências nas casas, nas 
agências locais foram suspen-
sos, durante a greve, os serviços 
com hora marcada como Sedex 
10, Sedex 12 e Sedex Hoje.

Atualmente, Indaiatuba pos-
sui quatro unidades dos Correios 
que atendem a cidade, sendo dois 
centros de distribuição e duas 
agências de postagem, totalizan-
do um quadro de 70 funcionários.  

Crise
Os Correios enfrentam 

uma severa crise econômica 
e medidas para reduzir gastos 
e melhorar a lucratividade da 
estatal estão em pauta.

Nos últimos dois anos, os 
Correios apresentaram preju-
ízos que somam, aproxima-
damente, R$ 4 bilhões. Desse 
total, 65% correspondem a 
despesas de pessoal.

Em 2016, os Correios anun-
ciaram um Programa de De-
missão Incentivada (PDI) e 
pretendia atingir a meta de 8 mil 
servidores, mas apenas 5,5 mil 
aderiram ao programa.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
segue com inscrições para o 
processo seletivo simplificado 
do Censo Agro 2017 até o dia 
23 de maio. Para Indaiatuba 
são 11 vagas temporárias entre 
agente censitário municipal e 
agente censitário supervisor e 
rencenseador.

Entre as vagas abertas, 
18.845 são para recenseado-
res, com nível fundamental, 
e estão distribuídas por mais 
de 4 mil municípios do país. 
Em todo território nacional 
serão oferecidas 24.984 vagas 
temporárias para três funções, 
sendo duas de nível médio e 
uma de nível fundamental. As 
inscrições serão feitas apenas 
pela internet, no site da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) até 
as 23h59 do dia 23 de maio. A 
distribuição das vagas deste 
processo seletivo também está 
disponível no site da FGV. 
Ao se inscrever, o candidato 
deverá optar por uma função 
e indicar o município onde 
deseja concorrer. 

A seleção dos candidatos 
será através de uma prova ob-
jetiva, de caráter eliminatório 
e classificatório. Os conteúdos 
programáticos estão no anexo 
I do edital.

A jornada de trabalho dos 
Agentes Censitários Munici-
pais e dos Agentes Censitários 
Supervisores será de 40 horas 
semanais. Além das remune-
rações mensais específicas, 
ambas as funções terão direito 
a auxílio alimentação, férias e 
13º salário proporcionais.

Já os Recenseadores terão 
jornadas flexíveis e serão 
remunerados por produção, 
segundo a região em que esti-
verem atuando e o número de 
estabelecimentos agropecuá-
rios recenseados. Dependendo 
da região de atuação e da pro-
dutividade do Recenseador, 
a remuneração média que ele 
receberá por cada setor censi-
tário concluído pode ser de R$ 
2.600,00.

As operações do 10º Cen-
so Agropecuário do IBGE 
começam em 1º de outubro 
de 2017. Ao longo de cinco 
meses, os recenseadores irão 
visitar mais de 5 milhões de 
estabelecimentos agropecuá-
rios em todo o país, levantando 
informações sobre área, pro-
dução, pessoal ocupado, uso 
de agrotóxicos e agricultura 
familiar, entre outros temas. 
Os resultados do Censo Agro 
2017 devem começar a ser di-
vulgados pelo IBGE em 2018.

Calendário 
- Inscrições - 24/04 a 23/05/2017
- 10/07/2017 - Divulgação dos locais de prova e emissão do 
cartão de confirmação de inscrição, via internet
- 16/07/2017 - Aplicação da prova objetiva
- 18/07/2017 - Divulgação dos gabaritos preliminares da 
prova objetiva
- 31/08/2017 - Publicação do Resultado Definitivo da Prova 
Objetiva
- 31/08/2017 - Divulgação do resultado final

Requisitos de escolaridade
- Agente Censitário Municipal (ACM) – Nível Médio – re-

tribuição mensal R$ 1,9 mil – taxa de inscrição R$ 39,50 – até 
7 meses

- Agente Censitário Supervisor (ACS) – Nível Médio - re-
tribuição mensal R$1,6 mil – taxa de inscrição R$ 39,50 – até 
7 meses

- Recenseador – Nível Fundamental - retribuição mensal por 
produção - taxa de inscrição R$ 22 – até 5 meses

Em todo território nacional serão oferecidas 24.984 oportunidades 
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1º quadrimestre registra 
queda nos casos de dengue

ARQUIVO RIC/PMI

ELIANDRO FIGUEIRA  – RIC/PMI

Em 2016 foram 386 casos contra 32 confirmações neste ano

Vestibular da Faculdade Anhanguera acontece dia 20 nas modalidades Ead e presencial

Reforma da pista de skate 
deve custar R$ 70 mil 

OBRA

INFORME PUBLICITÁRIO

Entre os casos confirmados nos primeiros quatro meses estão 27 autóctones e outros cincos importados residente

Reforma deve ficar pronta, segundo a Prefeitura, em até 70 dias

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

Indaiatuba registrou no 
primeiro quadrimestre do 
ano uma queda de 96,5% 
nos casos de dengue. No ano 
passado foram registrados 
386 casos nos primeiros 
quatro meses do ano, contra 
32 confirmações neste ano.

Segundo dados da Se-
cretaria de Relações Inter-
nacionais e Comunicação, 
entre janeiro e abril deste 
ano foram notificados 122 
casos, sendo 27 confirmados 

autóctones, cinco importa-
dos residente, 45 descartados 
e 45 aguardando resultados. 

Ainda neste primeiro 
quadrimestre foram notifi-
cados dois casos de chikun-
gunya que foram descartados 
e também deram resultado 
negativo para dois casos de 
zika. Nenhuma morte foi 
registrada também nas três 
doenças. 

Em 2016 foram registra-
dos seis casos sendo confir-
mado apenas um caso como 
importado. Para zika houve 
duas notificações com uma 
confirmação. 

Ainda segundo a pasta 
nenhuma morte foi registra-
da neste ano e nem em 2016.

Combate 
Quanto às atividades, 

está sendo realizado a ação 
Casa-a-Casa de rotina e 
a distribuição de material 
informático de prevenção, 
atendimento de rotina nos 
pontos estratégicos, aten-
dimento de reclamações e 
denúncias, atividades edu-
cativas, além da iniciação 
do planejamento técnico do 
enfrentamento das arboviro-
ses 2017/2018.

Entre as medidas adota-
das para o combate a dengue 
realizada em 2016 foram: 28 
mutirões com 31.352 imó-
veis trabalhados e recolhidos 
3.327 sacos de 100 litros de 
pequenos criadouros nas re-
sidências e terrenos baldios, 
entre garrafas, latas, potes, 
pneus, tampas, pratos de 
vasos, vidros, entre outros. 
O Programa de Controle da 
Dengue ainda retirou 13 ca-
minhões com criadores mais 
pesados como pneus de car-
ros e caminhões, tambores, 
latões, vasos sanitários, pias 
e os mais diversos objetos. 

A Anhanguera de In-
daiatuba está com inscri-
ções abertas para o Ves-
t ibular  de  Inverno,  que 
acontece em 20 de maio, às 
14 horas, nas modalidades 
EAD e presencial. Interes-
sados em cursar gradua-
ções nas áreas de Exatas, 
Humanas e Saúde podem 
se inscrever pelo portal 

www.vestibulares.br,  ou 
diretamente na unidade, até 
19 de maio. 

No site, o vestibulando 
ainda encontra o guia com-
pleto do processo seletivo, 
que inclui a relação dos 
cursos oferecidos, edital 
do vestibular e informações 
sobre bolsas de estudo e 
financiamentos públicos e 

privados. 
Na ocasião, a Anhan-

guera  também real izará 
um concurso, com a oferta 
de bolsas de estudos de até 
100%, para os melhores 
colocados no vestibular. 
O critério de seleção será 
a pontuação no processo 
seletivo. No dia da prova, 
é necessário comparecer 

na unidade com um docu-
mento pessoal com foto e 
caneta esferográfica preta 
ou azul.

Canal                
Os aprovados no Vesti-

bular da Anhanguera que 
efetivarem a matrícula pas-
sam a contar com o Canal 
Conecta, uma plataforma 

gratuita que tem como ob-
jetivo promover o diálogo 
entre a comunidade acadê-
mica e o mundo corporati-
vo. Por meio da plataforma, 
as empresas postam suas 
vagas e os alunos comple-
tam seus currículos. O sis-
tema promove o cruzamen-
to de dados dos candidatos 
mais indicados para cargos 

das empresas inscritas, su-
gerindo aos empregadores 
quais participantes melhor 
se adequam às habilidades 
requisi tadas.  Dessa for-
ma, o Conecta permite a 
consolidação de vagas de 
emprego para quem cursa 
graduação, pós-graduação 
e também para egressos da 
Anhanguera.

Com investimento de 
R$ 70 mil, foi iniciada a 
reforma da pista de skate 
localizada no Parque Eco-
lógico. Os trabalhos serão 
realizados com mão de obra 
própria e devem ter a dura-
ção aproximada de 70 dias. 

Durante esse período a 
pista permanecerá fechada. 
O objetivo da reforma é 
oferecer mais segurança aos 
praticantes do esporte que 
utilizam a pista.

O projeto de reforma foi 
apresentado pela direção da 
Associação dos Skatistas de 
Indaiatuba (Askin) em reu-
nião com o prefeito Nilson 
Gaspar (PMDB) realizada 
em março deste ano. 

Com as melhorias que 
foram propostas a  pista 
será segmentada para aten-
der as categorias iniciante, 
intermediária e avançada. 
“Assumi esse compromisso 
com eles, porque entendo 
que a Pista foi inaugurada há 
mais de doze anos e mesmo 
já tendo passado por reade-
quações anteriormente, as 
melhorias são necessárias 
para que esse esporte seja 
praticado com mais quali-
dade e, principalmente, com 
mais segurança”, justificou 
o prefeito. 

Os trabalhos prelimina-
res da obra que consistem na 
demolição de algumas partes 
da pista, já foram iniciados 
na semana passada. Con-
forme explicou o secretário 
municipal de Obras e Vias 
Públicas, Robenilton Olivei-
ra Lima, além da correção de 
alguns problemas nos halfs 
existentes e a montagem de 
novas rampas, os serviços 
que serão realizados no local 
ainda incluem um reforço na 
iluminação e a reforma dos 
banheiros.

Ao pedir as melhorias, 
o representante da Askin, 
Cleber Lopes e Rodrigo 
Chileno, explicou que o 
skate agora é um esporte 
olímpico e precisa de uma 
atenção maior por parte da 
Prefeitura. “Precisamos de 
um local adequado para trei-
nar, pois temos atletas em 
Indaiatuba com competência 
para disputar uma Olimpí-
ada. Vamos acompanhar e 
auxiliar a reforma no que for 
preciso”, ressaltou.

A Pista de Skate foi inau-
gurada em 2004 e, em 2011, 
passou por reforma para 
adequá-la aos campeonatos 
profissionais da época, que 
incluiu a recuperação de todo 
o piso e mudanças no half.
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Speciale Presentes reinaugura 
sua loja no Shopping Jaraguá

DIVULGAÇÃOJME

Loja localizada no Centro possui marcas exclusivas com presentes temáticos e divertidos

Speciale Presente reinaugurou sua nova loja no Shopping Jaraguá com muitas novidades

Loja possui mix de presentes de marcas exclusivas e temáticas

A Speciale Presentes 
acaba de reinaugu-
rar sua loja do Sho-

pping Jaraguá em Indaiatuba 
ampliando seu espaço para 
88m2. A Speciale Presentes 
conta ainda com outras uni-
dades no Polo Shopping e no 
Parque Mall.

Com um grande mix de 
produtos de marcas exclusivas 
como Puket, Kipling, Ima-
ginarium, Ludi, Uatt, entre 
outros, e linhas divertidas e te-
máticas, a Speciale Presentes 
se fortaleceu como uma loja 
multimarcas. “Temos exclu-
sividade de algumas marcas 
aqui na cidade”, ressalta a pro-
prietária Renata Correa Berto.

A Speciale Presentes pos-
sui presentes para todas as 

idades com produtos temáti-
cos e divertidos como cane-
cas, copos, almofadas, porta 
retratos, camisolas, pantufas, 
meias, pijamas, além de bol-
sas escolares e bolsas para 
maternidade. “Temos linhas 
temáticas para mãe, avó, 
madrinha, amiga, família 
entre outros”, conta Renata. 
“Todos acompanham uma 
mensagem que ressalta um 
sentimento ou uma expressão 

de carinho”, completa.
Com a inauguração, Re-

nata conta que a loja chega 
com novidades. “Trouxemos 
a Puket de volta a Indaiatu-
ba, com pijamas, meias sapa-
tilha e os presentes lindos da 
marca. Também trouxemos 
os sapatos e complementa-
mos o mix de produtos da 
Kipling”, revela.

A Speciale Presentes 
também possui linha mascu-

lina como copos de bebidas, 
canecas campainha, jogos, 
kits de cerveja, muitos itens 
para presentear os aprecia-
dores de vinho. 

Segundo Renata, a loja se 
diferencia quando o assunto 
é atendimento. “Nós fazemos 
uma consultoria para presente 
com os clientes, de forma que 
adquiram o produto adequado 
ao que estão procurando”, 
conta. “Oferecemos um gran-
de mix para os clientes, porém 
temos que entender a neces-
sidade e o que procura para 
presentear, para que desta 
forma o cliente fique satisfeito 
e quem ganhou o presente se 
sinta feliz”, completa.

Para o Dia das Mães, a 
Speciale Presentes preparou 
diversos produtos para agra-

dar as mamães. “Temos a 
linha Puket de pijamas Mãe 
& Filha & Filho coordenado 
com pijamas, sapatilhas e 
meias. A numeração vai de 0 
até adulto”, conta.

Além disso, a loja está 
ainda preparada com mix de 
coleções de diversas marcas 
com produtos como nécessai-
re, touca de banho, camisola, 
porta retratos, pantufas, entre 
outros. “O nosso objetivo é 
levar emoção com os presen-
tes da loja”, finaliza. 

A Speciale Presentes 
possui  três unidades na 
cidade: Shopping Jaraguá, 
Polo Shopping Indaiatuba 
e Parque Mall.

Confira mais sobre a loja 
através do site www.specia-
lepresentes.com.br.
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Batalhão da Polícia Militar 
deve ganhar nova sede no 
Parque Campo Bonito  
Local cedido pela Prefeitura ainda será escolhido e avaliado pela corporação  

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA - RIC/PMI

16 motoristas são autuados por embriaguez na SP-75
FLAGRANTE 

A Polícia Militar de 
Inda ia tuba  deve 
ganhar uma área, 

no Parque Campo Bonito, 
para construir  sua nova 
sede da 4ª Companhia do 
47 Batalhão do Interior. 
O espaço foi oferecido a 
corporação pela Prefeitura, 
durante reunirão realizada 
na sexta-feira, dia 5. 

A reunião para formali-
zar a intenção de conceder 
a área para a PM ocorreu na 
Prefeitura, com a presen-

Reunião para formalizar a 
intenção de conceder a área 
ocorreu na sexta-feira 

ça do vice-prefeito Túlio 
Tomass do Couto, além de 
representas da corporação, 
como os majores Santos e 
Fernando, os capitães Dias 
e Valério, além do coronel 
Rafael.

A proposta foi acolhida 
pelos presentes e agora a 
Secretaria de Planejamento 
Urbano e Engenharia vai 
separar as áreas para apre-
sentar. Os técnicos da PM de 
São Paulo serão convidados 
a analisar os locais e fazer a 
definição para que seja ela-
borado o Projeto de Lei de 
concessão de área pública.

O encontro também foi 
realizado para debater outras 
pautas, como a preocupação 
com a segurança no desvio 
do pedágio, na divisa com 
Campinas. Os policiais mili-
tares informaram que já estão 
desenvolvendo planejamento 
coordenado entre os dois mu-
nicípios para coibir as ações 
de criminosos na região. 

Na ocasião, o vice-pre-
feito lembrou que ações da 
Guarda Civil são desenvol-
vidas no setor que compe-
te a Indaiatuba e o apoio 
integrado neste caso espe-
cífico vai contribuir ainda 

mais para a tranquilidade 
das pessoas que trafegam 
pelo local, em ambos os 
sentidos.

A Polícia Militar tam-
bém externou o interesse 
em integrar o “Detecta” do 
Estado de São Paulo, que 
realiza leitura de placas 
com o monitoramento inte-
ligente do Centro de Ope-
rações e Inteligência (COI) 
da Guarda indaiatubana. A 
proposta foi encaminhada 
à Secretaria Municipal de 
Segurança Pública para 
estudar tecnicamente essa 
possibilidade.

Dezesseis motoristas fo-
ram autuados por embria-
guez ao volante em Indaia-
tuba, na Rodovia Santos 
Dumont (SP-75), entre a 
tarde e a noite de domingo. 
Flagrados, os condutores te-
rão que pagar multa no valor 
de R$ 2.934,70 e responder 
a processo administrativo 
junto ao Detran.SP para 
a suspensão do direito de 
dirigir por 12 meses.

A ação aconteceu pelo 

Programa Direção Segu-
ra –ação coordenada pelo 
Detran.SP para a prevenção 
e redução de acidentes e 
mortes no trânsito causados 
pelo consumo de álcool 
combinado com direção. 
Na ocasião foram atuadas 
29 pessoas em operação de 
fiscalização da Lei Seca.

Além dos flagrantes de 
embriaguez, outros 13 mo-
toristas foram autuados por 
recusa ao teste do bafômetro 

e também serão multados e 
responderão a processo de 
suspensão da carteira de 
habilitação. 

Outros dois motoristas 
também responderão na 
Justiça por crime de trân-
sito por terem apresentado 
índice a partir de 0,34 mi-
ligramas de álcool por litro 
de ar expelido no teste do 
etilômetro. Se condenados, 
poderão cumprir de seis 
meses a três anos de prisão, 

conforme prevê a Lei Seca, 
também conhecida como 
“tolerância zero”.

Durante a blitz, na rodo-
via Santos Dumont, foram 
aplicados, ao todo, 1.232 
testes do etilômetro (popu-
larmente conhecidos como 
bafômetro). 

A ação integrou ainda a 
campanha #FocaNoTrânsi-
to, que o Detran.SP realiza 
neste mês em parceria com 
o Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito para 
marcar o Maio Amarelo, 
mobilização internacional 
de conscientização para a 
redução de acidentes e mor-
tes no trânsito.

Ação 
Lançado no Carnaval 

de 2013, o Programa Dire-
ção Segura integra equipes 
do Detran.SP, das polícias 
Militar, Civil e Técnico-
-Científica. Pela Lei Seca 
(lei 12.760/2012), todos 
os motoristas flagrados em 
fiscalizações têm direito a 
ampla defesa, até que a Car-
teira Nacional de Habilita-
ção (CNH) seja efetivamente 
suspensa. Se o condutor 
voltar a cometer a mesma in-
fração dentro de 12 meses, o 
valor da multa será dobrado.
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Paulistinha e Atlético 
Oliveira duelam pelo 
título do Sub-20 
Partida decisiva será no próximo domingo, às 10 horas, no estádio do Primavera 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

TABELA

CIDA SANTOS 

Primavera ganha seis pontos e está em terceiro no grupo 3
PAULISTÃO 

Campeonato de Futebol de Minicampo Maior Seguros – Clube 9

Rodada amanhã, dia 13 

Adulto  
Horário  Partida         Campo 
18h Sanare Serviço de Saúde x Corbella Tintas  3  
16h  Limpa Mais x Restaurante Caipirão   3  
17h Sorvetes Saint Luiger x Ford Tempo  3
 
Rodada domingo, dia 14 
 
Categoria Máster  
Horário  Partida         Campo 
7h50 Madeireira Madelasca x Casa das Embalagens 1 
9h  Vidraçaria Kyoto x Tecnosemillas   1 
9h  Jacitara x Colégio Meta    3 
10h  Hot Dog Tio Lau x Juninhos Camisetas  3 
11h  A. E. Dirce/Race Pneus x Alves Hair/RZ Com  3 
 
Categoria Veterano  
Horário  Partida          Campo 
10h  Vizzent Calçados x Centermaq   1  
11h  Visual Formaturas x Embalimp   1
11h  Atento Segurança x Smart Ar Condicionado  2 

Categoria Super Máster  
Horário  Partida          Campo 
7h50  LG Vacker x Cartão de Todos   2  
9h  Pai & Filhos x Hot Flowers   2  
10h  Tremendão/Kapalú x 2G Bebidas/Visão Imóveis 2

Rodada quarta-feira, dia 17

Categoria Máster  
Horário  Partida          Campo 
19h15  Lanchonete Chega Mais x Colégio Meta  3  
20h15  Jacitara x Hot Dog Tio Lau   3

Resultados da última rodada 
Categoria Adulto 
Faculdade Max Planck 6 x 6 PCB Informática
Categoria Veterano 
Atento Segurança e Serviços 2 x 3 Vizzent Calçados  
Visual Formaturas 6 x 2 Smart Ar Condicionado  
DD Max 5 x 0  Centermaq  
Karcher Center Altex 3 x 3 Embalimp  
JR Celulares/Pinguim 1 x 0 SS Silveira  
GPS Imóveis 3 x 1 Luxafit Transportes
Categoria Máster 
Hot Dog Tio Lau 2 x 1 Tecnosemillas  
Auto Escola Dirce/Race Pneus 3 x 3 Big Strong/Freegelo  
Vidraçaria Kyoto 5 x 10 Balilla  
Lanchonete Chega Mais 4 x 4 Casa das Embalagens  
Madeireira Madelasca 5 x 2 Alves Hair/RZ Com Comunicação Visual  
Grupo Marquinhos 2 x 1 Tecnosemillas
Big Strong/Freegelo 1 x 8 Balilla

Copa Lojas Matheus – Categoria Veterano (Indaiatuba Clube)
 
Rodada quinta-feira, dia 18 

Horário  Partida  
19h15   Vizzent Calçados x Brasiltex 
20h20   Flexchance x Verona Restaurante 
 
Resultados da última rodada 
Verona 3 x 2 Indy Kids 

Copa Colégio Pólo – Categoria Adulto (Indaiatuba Clube)
Rodada quinta-feira, dia 18 
 
Horário  Partida  
21h30  Marquinhos Despachante x Red Balloon 
 
Resultados da última rodada 
Ultragaz 2 x 3 Marquinhos Despachante 
Seven Fitness 0 x 0 Red Balloon 

O final de semana será 
decisivo no futebol 
amador organizado 

pela Liga Regional Despor-
tiva Indaiatubana (Lidi). No 
próximo domingo, dia 14, 
Atlético Oliveira e Paulistinha 
decidem o título do Campeo-
nato Mário Araldo Candello 
– categoria Sub-20.

O confronto acontece a 
partir das 10 horas, no estádio 
do Primavera. Como ingresso 
para a partida, a Lidi pede que 
os torcedores levem um quilo 
de alimento não perecível ou 
pague o valor de R$ 5. 

Toda arrecadação será 
doada para o Primavera, que 
cede o estádio para a partida 
sem nenhum custo para a Lidi. 

Em busca de seu bicampe-

onato, o Paulistinha entre em 
campo motivado pela goleada 
na partida válida pelas semi-
finais. Jogando na Osan, no 
último domingo, dia 7, o time 
garantiu a vaga na decisão de-
pois de golear o Elias Fausto 
por 5 x 1. 

A equipe também vai a 
campo defendendo excelente 
campanha na competição. Em 
oito jogos realizados, foram 
seis vitórias, um empate e 
uma derrota. O time possui o 
melhor ataque da competição 
e já balançou as redes adver-
sárias em 26 oportunidades. A 
equipe aposta também no seu 
setor defensivo, que tomou 
apenas 10 gols durante todo 
o campeonato.

Por outro lado, o Atlético 
Oliveira busca o “caneco” 
da competição levando para 
campo a campanha invicta no 
certame. Foram seis vitórias 

e dois empates. O time tem 
ainda o segundo melhor ata-
que do torneio, com 23 gols 
marcados, porém é dono da 
melhor defesa, com apenas 
oito gols sofridos. Nas se-
mifinais, a equipe do Jardim 

Oliveira Camargo empatou 
em 1 x 1 com a Ponte Preta 
e, por ter melhor campanha, 
garantiu o acesso. 

Mas dessa vez, diferente 
das quartas e semifinais, em 
caso de empate, a escolha do 
campeão deste ano será após 
cobranças de pênalti.

Premiação 
Além do campeão e vice, o 

campeonato premiará ainda a 
defesa menos vazada, artilhei-
ro e equipe mais disciplinada. 
Segundo a Lidi, buscam o 
troféu de goleador do certame, 
com dez gols cada, Jonathan 
Henrique (Paulistinha) e Luiz 
Fernando (Ponte Preta). 

“Foi uma competição bem 
disputada e de nível muito 
bom. Podemos analisar assim, 
pois, cerca de 80% dos atle-
tas serão aproveitados pelas 
equipes da Copa Integração”, 
analisa o presidente da Lidi, 
Rogério Pontara. 

Campeonato Veterano Raul Fernan-
des começa com 24 gols marcados

O 21º Campeonato Munici-
pal Veteranos Raul Fernandes 
começou no último sábado, 
dia 6, com média de seis gols 
marcados por partida. Com 
quatro jogos nos campos 1 e 
2 do Centro Esportivo do Tra-
balhador (CET), os artilheiros 
balançaram as redes em 24 
oportunidades.

O primeiro duelo já foi 
marcado por uma goleada de 
6 x 0 do São Francisco sobre 
o Manchester. Pelo placar de 

4 x 1, o Bem Bolado passou 
fácil pelo Amigos Facc Salto. 
Numa partida disputadíssima, 
o Samuka Lanches venceu o 
Noroeste pelo placar aperta de 5 
x 4. A rodada foi finalizada com 
igualda no empate de 2 x 2 entre 
a Prefeitura Municipal e o Gru-
po Marquinhos Despachante. 

Por conta do Dia das Mães, 
celebrado no próximo domingo, 
dia 14, a segunda rodada do 
campeonato acontece apenas 
no próximo dia 20. 

Paulistinha quer acabar com 
a  invencibilidade do Atlético 
Oliveira para garantir o bicam-
peonato

O Esporte Clube Primavera 
ganhou seis pontos na classifi-
cação do Grupo 3 no Campeo-
nato Paulista da Segunda Divi-
são. Além da vitória no último 
domingo, dia 7, o time recebeu 
a notícia que o WO do Diadema 
foi julgado a seu favor. 

Diante do Barcelona, em 
São Paulo no último domingo, 
dia 7, a equipe comandada pelo 
técnico Luis dos Reis venceu 
o duelo válido pela quinta 

rodada da Segunda Divisão. O 
placar foi de 3 x 0, com gols de 
Pedro Paulo, aos 19 minutos 
do primeiro tempo, além de 
Marcolino e Vinicius, respec-
tivamente aos 11 e 25 minutos 
da segunda etapa. 

Como se já não bastasse o 
resultado positivo, na terça-fei-
ra, dia 9, o Tribunal de Justiça 
Desportivo (TJD), da Federa-
ção Paulista de Futebol (FPF), 
julgou o WO do Diadema na 

partida contra o Primavera. Na 
ocasião, apenas o Fantasma 
compareceu ao jogo, mas não 
entrou no gramado, pois o es-
tádio estava fechado. 

Além da perda de três pontos 
ao Fantasma, o Diadema foi 
multado em R$ 100. Segun-
do o advogado do Primavera, 
Rogério Pontara, o represen-
tante do Diadema justificou 
no julgamento que o clube não 
conseguiu utilizar o estádio por 
motivos alheios a sua vontade, 
que até possuíam autorização 
da Prefeitura e orientação da Fe-
deração Paulista, mas o espaço 
não foi cedido pelo Água Santa, 
atualmente responsável pelo 
estádio, devido ao compromisso 
que o clube tinha na Série A2.

“Na minha manifestação 
oral, disse que compreendia 
que o Diadema tinha o direito 
de usar o estádio, no entanto 
caberia ao clube ingressar 
com uma ação judicial para 
obrigar o Água Santa a ceder 
o espaço. Salientei ainda que o 
Diadema não apresentou seus 
atletas para a partida”, diz. 
“Por fim, pedi que a condena-
ção do Diadema pelo WO, mas 
que a multa fosse ao patamar 
mínimo de 100, por ‘sofrer 
na pele’ o que as equipes da 
Segunda Divisão passam por 
participarem da competição.”

Classificação 
Com seis pontos, o Pri-

mavera foi para a terceira 
colocação, com os mesmo 
10 pontos do Elosport, porém 
com quatro gols a menos que 
o adversário.

O time “está de olho” na 
liderança e terá condições de 
alcançá-la já amanhã, dia 13. 
Jogando no Gigante da Vila, 
às 15 horas, o Tricolor pega o 
líder São Bernardo. Se vencer 
a primeira em casa, o time 
vai a 13 pontos e ultrapassa 
o líder da Chave 3.

Como preparação, a equi-
pe fez um jogo amistoso na 
quarta-feira, dia 10, quando 
venceu no CT do Atlético So-
rocaba a equipe do Red Bull 
por 1 x 0. O gol do Fantasma 
foi marcado por Guilherme 
Amorim. O Red se prepara 
para a disputa da Série D do 
Campeonato Brasileiro. 

Durante jogo amistoso, Fantasma da Ituana venceu o Red Bull por 1 x 0

PRIMAVERA
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Clube 9 de julho 
vence a 3ª Divisão 
do Regional da Aifa
Na grande final, o time bateu a equipe do BVB pelo placar de 5 x 3 

Após quase sete anos de disputa, Clube 9 Julho conquista o tão sonhado título no futsal de Indaiatuba 

Time treina agora para a disputa dos Jogos Regionais e da Copa Record 

Futsal de Indaiatuba fica com o vice do ‘Cruzeirão’ 
FEMININO 

JEAN MARTINS 

DIVULGAÇÃO/RIC-PMI

ALIEN: COVENANT - Lançamento  -  Ficção / Suspense / Terror  -  Classificação 
14 anos  -  122 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   16h05
Polo Shopping: Quinta (11),  Sexta (12),  Segunda (15),  Terça (16)  e  Quarta (17):   
19h10. Sábado (13)  e  Domingo (14):   13h45  /  19h10
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   20h30
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   16h30  /  21h50
.........................................................................................................................................
O DIA DO ATENTADO - Lançamento  -  Drama / Policial  -  Classificação 14 anos  
-  133 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   18h15
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   15h20  /  21h10
.........................................................................................................................................
A CRIADA - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama -  Classificação 18 anos  
-  144 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11):   19h30 (com debate após a exibição)   ///   Sábado 
(13):   16h45. *Atenção: para o Cineclube os ingresso tem preço único de R$ 12,00 
para o público em geral. Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 6,00
.........................................................................................................................................
ARGENTINA - Fazendo parte do “Maio Musical”, da Secretaria Municipal de Cul-
tura*  -  Documentário  -  Classificação livre  -  85 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Segunda (15):   15h00. *Atenção: Entrada franca. Sujeito a lotação da 
sala. Retirada de ingressos na bilheteria do cinema à partir desta quinta, dia 11 de maio.
.........................................................................................................................................
O ÍDOLO - Fazendo parte do “Maio Musical”, da Secretaria Municipal de Cultura* 
-  Drama  -  Classificação 12 anos  -  95 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Segunda (15):   19h00. *Atenção: Entrada franca. Sujeito a lotação da 
sala. Retirada de ingressos na bilheteria do cinema à partir desta quinta, dia 11 de maio.
.........................................................................................................................................
WAITING FOR B. - Fazendo parte do “Maio Musical”, da Secretaria Municipal de 
Cultura*  -  Documentário  -  Classificação 12 anos  -  71 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Terça (16):   15h00. *Atenção: Entrada franca. Sujeito a lotação da 
sala. Retirada de ingressos na bilheteria do cinema à partir desta quinta, dia 11 de maio.
.........................................................................................................................................
ELIS - Fazendo parte do “Maio Musical”, da Secretaria Municipal de Cultura*  -  Drama 
-  Classificação 14 anos  -  115 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Terça (16):  19h00. *Atenção: Entrada franca. Sujeito a lotação da 
sala. Retirada de ingressos na bilheteria do cinema à partir desta quinta, dia 11 de maio.
.........................................................................................................................................
NINGUÉM ENTRA, NINGUÉM SAI - 2ª semana  -  Comédia -  Classificação 12 
anos -  90 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   16h15  /  18h40
.........................................................................................................................................
A AUTÓPSIA - 2ª semana  -  Terror / Suspense  -  Classificação 14 anos  -  86 minutos
DUBLADO*
Shopping Jaraguá: Quinta 11)  a  Segunda (15)   e  na  Quarta (17):   19h35
*Terça, dia 16, não será exibida a versão dublada
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   21h50
.........................................................................................................................................
ROCK DOG - NO FARO DO SUCESSO - 2ª semana  -  Animação -  Classificação 
livre -  90 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (13)  e  Domingo (14):   14h40
.........................................................................................................................................
GUARDIÕES DA GALÁXIA - VOL. 2 - 3ª semana  -  Ação / Aventura / Ficção  
-  Classificação 12 anos  -  137 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   15h30  /  21h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (13)  e  Domingo (14):  14h20   / Segunda (15):   17h30  
/  21h35
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   18h30
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (11):   17h30. Sexta (12)  a  Domingo (14),  Terça (16)  e  
Quarta (17):   17h30  /  21h35. *Excepcionalmente na segunda, dia 15, não será exibida 
a versão legendada no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   20h15
.........................................................................................................................................
VELOZES E FURIOSOS 8 - 5ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 
anos  -  136 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   21h05
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11),  Sexta (12),  Segunda (15),  Terça (16)  e  Quarta (17):   
17h15. Sábado (13)  e  Domingo (14):   14h20  /  17h15
.........................................................................................................................................
OS SMURFS E A VILA PERDIDA - 6ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  
-  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente Sábado (13)  e  Domingo (14):   14h00
.........................................................................................................................................
A CABANA - 6ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  132 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda (15):   16h45  /  18h45
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Domingo (14),  Terça (16)  e  Quarta (17):   15h05  /  
18h05  /  20h45. Segunda (15):   15h05  /  20h45
LEGENDADO  (atenção especial aos horários desta versão)
Shopping Jaraguá: Quinta (11):   16h45. Sexta (12),  Domingo (14)   e  na  Quarta 
(17):   16h45  /  18h45. Sábado (13)   e   Terça (16):   18h45. *Excepcionalmente na 
segunda, dia 15, não será exibida a versão legendada no Jaraguá
.........................................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO - 7ª semana  -  Animação -  Classificação livre  -  98 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (13)  e  Domingo (14):   14h00
.........................................................................................................................................

Pela primeira vez na his-
tória, ao time do Clube 
9 de Julho venceu uma 

competição promovida pela 
Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). O 
título veio no último sábado, 
dia 6, quando a equipe venceu 
o BVB/Despachante Pachelli 
por 5 x 3 e garantiu o “ca-
neco” da 3ª Divisão do 17º 
Campeonato Liga Regional 
Aifa Nishi Eletrônica. 

Além da competência na 
partida final, a equipe do 
Clube 9 contou ainda com 
um pouco de sorte para sair 
campeão. É que o time se-
quer era para estar na final 
da competição. 

A equipe acabou sendo 
derrotada na semifinal da 
competição, por 5 x 3 para o 
Carvalhada. Mas na semana 
que antecedeu a grande final, 
a Aifa anunciou a eliminação 
do adversário do Clube9.

Segundo a entidade, o 
time foi eliminado da com-
petição por ter escalado o 
atleta Bruno Martins, o qual 
estava suspenso com três 
cartões amarelos e não po-
deria ter entrado em quadra. 

Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o técnico da equipe 
do Clube 9, Lucas Epaminon-
das Fontaine, mais conhecido 
como Kuka, revela que o 
título veio na hora certa. 

“Esse projeto existe há 
sete anos, atualmente ape-
nas com jogadores que são 

sócios do clube, e se não 
tivéssemos um resultado sig-
nificativo neste primeiro se-
mestre o mesmo iria acabar”, 
conta. “Este ano de jogador 
passei para técnico, junto o 
Rogério e Jean, da comissão 
técnica, e conseguimos um 
resultado jamais conquistado 
que foi o título. O máximo 
que o time havia chegado foi 
numa quartas de final.”

Além de campeão e o 
vice, a competição premiou 
com artilheiro Eriton Caval-
cante Silva, o Eltinho, do 
Tênis de Ouro, que marcou 
25 gols. O título de defesa 
menos vazada também ficou 
com o Tênis de Ouro, que 
sofreu apenas 18 gols.

Disputa
Resta agora a definição 

das Séries A e B da competi-
ção, que amanhã, dia 13, terá 
a última rodada da fase de 
classificação e definirá os clas-
sificados para a próxima fase. 

Serão quatro jogos pela 
Primeira Divisão no ginásio 
da Sol-Sol. O primeiro due-
lo será entre União Tribuna 
B x Flamengo/Despachante 
Marquinhos, às 14h40. Na 
sequência, o ML Informáti-
ca/Drogaria Unifarma pega 
o S. Grillos/Tamandaré Tin-
tas. Às 16h20, o duelo será 
entre Nova Aliança/XII de 
Junho x Sol-Sol e, para fe-
char a rodada, o Meninos do 
G busca três pontos contra 

o União Tribuna A. Grillos 
e União Tribuna A já tem 
classificação garantida. 

Quatro partidas também 
marcam a última rodada da 
primeira fase na Segunda 
Divisão. Na Sol-Sol,  às 
13h50, ocorre a part ida 
única entre Bayern 07 x The 
Rocket. 

Outras três partidas estão 
programadas para o Ginásio 
Municipal de Esportes. Às 
14h jogam Parque Indaiá 
x Kautela/Elias  Fausto, 
enquanto que às 14h50, o 
embate será entre Atlético 
Oliveira x Cebi/VM. Fe-
chando a rodada, o Juven-
tus/Rel Mala pega o Projeto 
Restitui.  

A equipe de futsal feminina 
da Secretaria Municipal de Es-
portes ficaram com o vice-cam-
peonato do 58º Torneio Aberto 
de Futsal Cruzeiro do Sul, o 
Cruzeirão 2017, realizado no 
Ginásio Municipal de Espor-
tes Dr. Gualberto Moreira, em 
Sorocaba. 

Na final disputada na terça-
-feira, dia 9, as indaiatubanas 
foram derrotadas pelo time Itu-
ano/Ceunsp/Seme de Itú, pelo 
placar de 4 x 0. Além da prata, 
a equipe trouxe ainda para In-
daiatuba o troféu de artilharia 
do campeonato. Talita Furtado 
e Thais Oliveira, ambas com 
quatro gols, foram as artilheiras 
do torneio.

O Cruzeirão é considerado 
o maior e mais importante 
campeonato de futebol de salão 
da região de Sorocaba, organi-

zado pela Fundação Ubaldino 
do Amaral, em parceria com 
a Prefeitura de Sorocaba. É 
considerado um dos maiores 
torneios de futsal do País, tendo 
revelado notáveis atletas em 
suas 58 edições.

Antes de disputar a final da 
competição que é mata-mata, 
a equipe local despachou três 
fortes equipes: Oratorio Dom 
Bosco, de Itú, pelo placar de 4 
x 1, Iperó por 3 x 2 e Coringa/
Farmais, de São Roque por 4 
x 2, com 11 gols marcados e 
cinco sofridos. 

“Tivemos duas artilheiras 
da competição na nossa equipe, 
ontem não fizemos um bom 
jogo e, deixamos escorrer esse 
titulo inédito para a cidade”, 
conta a auxiliar técnica do time, 
Eduarda Amaral, conhecida 
como Duda.

A treinadora contou que Itu 
não jogou seu melhor futebol, 
no entanto, a equipe indaiatuba-
na desperdiçou várias oportuni-
dades. “Nossa bola passou pela 
trave, pra fora, pela defesa e 
pela goleira, mas não atingiu as 
redes”, explica Duda. “Já a bola 
adversária em poucas chances 
foram certeiras. Três gols no 
primeiro tempo e um único gol 
no segundo para fechar o placar 
em 4 x 0”, conta. Ainda segun-
do ela, a equipe esta treinando 
há dois meses. “O crescimento 
é nítido e chegar na fase final 
dessa competição não é para 
qualquer um”, ressalta.

De acordo com o técnico, 
Fábio de Moura Ribeiro, a ex-
pectativa era de que as atletas 
pudessem se entrosar e ganhar 
ritmo de jogo durante o Cru-
zeirão, uma vez que o objetivo 
principal no primeiro semestre 
era a disputa dos Jogos Regio-
nais. “Conseguimos o vice-
-campeonato, o que é motivo de 
orgulho para a comissão técnica 
e equipe”, comemora. 

No 1º semestre, além do 
Cruzeirão, a equipe está par-
ticipando da Copa Record de 
Futsal Feminino 2017 e dispu-
tará o 61º Jogos Regionais de 
Americana.

Para o supervisor geral da 
equipe, André Luiz Paronetti, 
a conquista do vice-campeo-

nato na competição simboliza 
o resgate do futsal feminino 
da cidade, que segundo ele 
estava adormecido. “Trata-se 
de um trabalho novo e que 
tem a intenção de resgatar o 
futsal feminino de Indaiatu-
ba, que sempre trouxe títulos 
para a cidade”, analisa. “Isso 
motiva que novas atletas 
surjam”. Ele conta ainda que 
os trabalhos da equipe se ini-
ciaram com apenas 10 atletas, 
e atualmente 35 jogadoras 
fazem parte do elenco. 
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Faça sua viagem para Campos do Jordão
INFORME PUBLICITÁRIO

Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Horóscopo de 12 a 18/05 Por Alex Costa Guimarães

Os relacionamentos, os estudos, os vizinhos, irmãos 
e alguns parentes tendem a ter mais destaque nesse 
momento em sua vida. O ariano está mais agitado 
que antes, pois estará lidando com alguns imprevis-
tos eao mesmo tempo sua sensibilidade estará mais 
forte. Poderá facilmente encontrar relacionamentos 
afetivo-sexuais, nessa fase.

Fase meio apertada para o taurino, pois se sentirá 
meio isolado, ou simplesmente parece que tudo 
está em outro ritmo, nada parece caminhar da 
forma como gostaria. Calma, isso é só uma fase. 
Segure um impulso que vai haver para gastar. 
Tente economizar nesse momento. Aprenda a falar 
e a trocar idéias.

Os geminianos ainda estão em pleno inferno 
astral, e portanto será natural sentirem-se um 
pouco isolados, sozinhos, meio que sem entender 
direito os fatos que surgem, e nessa semana tem 
um agravante sua maneira de sentir os fatos, suas 
emoções e sentimentos estarão focado nos seus 
projetos pessoais e em seus planos para o futuro. 

Se tiver que fechar um contrato, é melhor que feche 
por estes dias, pois se deixar para depois corre o 
risco de não conseguir mais fechar esse negocio. 
Nessa fase, o canceriano pode trazer a tona e espa-
lhar ao seu redor, o que está sentindo em seu íntimo 
e com isso muito do que deveria se manter sob sua 
intimidade acaba sendo invadido.

Ultimas semanas para o leonino conseguir es-
truturar sua profissão, depois sua vida passará 
por outros caminhos e pelo surgimento de novas 
possibilidades de lidar com certos tipos de rela-
cionamentos. Gastos e esforços relacionados com 
sua vida profissional.

Momento que uma nova filosofia 
de vida pode estar surgindo, pode ser que o nativo 
sinta saudades, ou tenha recordações fortes. É uma 
fase que pode trazer expansão para o virginiano. 
Algumas amizades podem parecer confusas ou não 
serem honestas com o nativo. Termino de relacio-
namento pode ocorrer.

Parceiro conjugal ou de sociedade comercial pode 
estar passando por um momento muito agitado e 
confuso, com muitos imprevistos, e o libriano precisa 
entender isso se quiser manter seu relacionamento 
coerente com o que acredita. Sua maneira de se 
expressar e sua racionalidade estarão em mudanças. 
Pode gastar mais do que deveria, cuidado.

Muitas mudanças no seu ambiente de trabalho. Pode 
estar começando em um local novo ou mudanças 
tornam tudo diferente ao seu redor. É importante 
aprender a lidar com as coisas confusas nas relações 
de sociedade, seja conjugal ou comercial. Sua mente 
pode não estar nos melhores momentos.

Momento para saber se posicionar e se permitir que 
os caminhos de sua vida se abram. Sua vida afetiva 
amplia e fica mais forte e com isso os sentimentos 
intensificam algumas pessoas ou situações, que já 
não fazem parte de sua vida, serão deixadas para trás.

O nativo está tendo uma época em que seus esforços 
estarão trazendo a possibilidade de lançar as bases 
de sua vida, portanto, nesse momento pode estar 
estruturando seu casamento, sua vida profissional, 
terminando uma faculdade, realizando testes para 
atingir alguma meta (seja concurso ou vagas em 
algum local)

Parece que o aquariano tem sua mente mais agitada, 
porém mais cheia de nuances que antes e sua visão 
das coisas, das situações parece aprofundar mais, 
nesse momento. Sócio ou cônjuge passando por 
dificuldades , sejam emocionais ou não.

Momento de fragilidade na saúde do pisciano, 
sua mente estará mais embotada que antes e 
poderá trazer alguma dificuldade em conseguir 
se expressar ou resolver problemas com docu-
mentos, pois o nativo estará aéreo demais para 
perceber os fatos. Cuidado com comida estrada 
e bebidas alcoólicas, não é um bom momento pra extrava-
gâncias. Cuide da saúde. 

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

DENISE KATAHIRA
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11ª Virada Cultural tem 
13 atrações gratuitas 
em Indaiatuba
Além de Exaltasamba e Fresno, a banda Raimundos também está confirmada

Fresno se apresenta em Indaiatuba domingo, dia 14, às 18h30, no palco externo que ficará no Parque Ecológico 

DIVULGAÇÃO

Indaiatuba recebe nes-
te final de semana a 
11º edição da Virada 

Cultural Paulista.  Estão 
programadas 13 atrações 
gratuitas, destaque para os 
shows das bandas Fresno e 
Raimundos, além do grupo 
Exaltasamba. Segundo a 
Secretaria de Cultura do 
Estado ,  a  p rogramação 
pode sofrer alterações a 
qualquer momento. 

A programação da Vira-
da em Indaiatuba começa 
amanhã, dia 13. No Cen-
tro Integrado de Apoio a 
Educação de Indaiatuba 
(Ciaei),  a abertura oficial 
do evento ocorre por volta 
das 18 horas. Logo após 
subirá ao palco a peça de 
teatro e dança “Os Boêmios 
de Adoniran”, da Cia. de 
Teatro Interiorando. Às 22 
horas, será a vez do teatro 
e dança “Antônio, da tua 
tão necessária poesia”, com 
Clarisse Abujamra. 

No palco externo, no 
Parque Ecológico, a banda 
Dois Dobrado se apresenta 
às 19h30. Na sequência, 
às 21 horas, haverá a apre-
sentação da peça teatral 
“A História do bambolê 
através do tempo”, com a 
Cia Bambolística. E para 
fechar a noite, sobem ao 
palco Kleyton e Kledir e 
por volta da meia-noite, 

Exaltasamba.
Em entrevista ao Mais 

Expressão ,  o  vocal is ta 
do Exal tasamba,  Negro 
Branco, contou que o show 
será em comemoração aos 
30 anos do grupo. “Iremos 
cantar os maiores sucessos 
do Exalta, de 1986 a 2016, 
além de novas músicas”, 
diz. O vocalista diz ainda 
que é a primeira vez que 
participam da Virada Cul-
tural. “A nossa expectativa 
para o show é grande, pois 
nosso público é fiel e temos 
muito fãs em Indaiatuba”. 

Já no domingo, dia 14, 
também no Ciaei, às 0h30 
será apresentada a peça de 
humor “Adivinha quem 
é?”, de Rominho Braga. 
Logo em seguida, às 11 
horas,  a  programação é 
voltada ao público infantil 
com a apresentação de circo 
“Verde Perto”, de Renata 
Pizi e Grupo 3 de Copas. 
Para finalizar, às 16 horas, 
acontece o encerramento 
com “Uma noite de tango”, 
da Cia. Tango & Paixão.

No paco externo, o pú-
blico indaiatubano poderá 
conferir às 15h30 o show 
humorístico “Qual é o pro-
blema?”, com Osmar Cam-
pbell. Raimundos sobe ao 
palco logo em seguida, a 
partir das 17 horas, e em 
seguida a banda Fresno 
se apresenta por volta das 
18h30, no encerramento 
da Virada Cultural em In-
daiatuba.

Realizadores
A Virada Cultural Paulista 

é uma realização do Governo 
do Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria da Cultura, 
que investe na programação ar-
tística principal. Os municípios 
são correalizadores, ficando 
responsáveis pela montagem 
da infraestrutura de palco, 
som, segurança e limpeza, 
além de reforço à programação 
artística. Pela primeira vez, a 

Virada terá apoio do Minis-
tério da Cultura, por meio do 
Fundo Nacional de Cultura e 
da Lei Rouanet. Além do SES-
C-SP, também apoia o evento 
o festival Risadaria, que con-
tribui com a participação dos 
artistas de stand up comedy.

O evento é produzido pela 
APAA - Associação Paulista 
dos Amigos da Arte, organi-
zação social de cultura parcei-
ra da Secretaria.

Programação da Virada Cultural Paulista 2017 – Indaiatuba

Programação palco interno  - Ciaei 
Amanhã, dia 13
18h - “Os Boêmios de Adoniran” - Cia. de Teatro Interio-
rando (teatro/dança)
22h - “Antonio, da Tua Tão Necessária Poesia” - Clarisse 
Abujamra e Ivan Abujamra (teatro/dança)

Domingo, dia 14
00h30 – “Adivinha Quem É?” - Rominho Braga (humor)
11h - “Verde Perto” - Renata Pizi e Grupo 3 de Copas (circo/
infantil)
16h - “Uma Noite de Tango” - Cia. Tango & Paixão (dança)

Programação palco externo - Parque Ecológico
Amanhã, dia 13
18h30 - DJ (música)
19h30 - Banda Dois Dobrado
21h - A História de Bambolê Através do Tempo - Cia. 
Bambolística (artes cênicas)
22h30 - Kleyton e Kledir
23h59 - Exaltasamba 

Domingo, dia 14
15h30 - Qual é o Problema? - Osmar Campbell (humor)
17h - Raimundos (música)
18h30 - Fresno (música)

Fonte: Secretaria de Cultura do Estado
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Colégio Objetivo e Congesa 
promovem o 2º Fórum e Feira de 
Profissões

Indaiatuba sedia regional do Passo 
de Arte em junho

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

Flor de Lis Cabelo & Esmalteria 
está com desconto

Exibição em primeira mão de 
‘O Dia do Atentado’ no Topázio 
Cinemas do Shopping Jaraguá

Inauguração Sky Gourmet do 
Grupo Green House Gourmet

O 2º Fórum e Feira de Profissões do Colégio Objetivo Indaiatuba, 
em parceria com a Congesa e a Fiec, será realizado amanhã, dia 13, 
das 8h30min às 18 horas, no Objetivo. O evento é aberto ao público 
e tem como foco principal oferecer informações sobre as carreiras 
e universidades aos jovens em fase de vestibular e também aos que 
ingressarão no Ensino Médio e desejam se profissionalizar. Durante 
a Feira, os visitantes poderão assistir a palestras com profissionais das 
carreiras de Medicina, Engenharia, Direito, Relações Internacionais, 
Arquitetura, Marketing e Publicidade e Propaganda. Poderão partici-
par 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. Para participar 
basta se inscrever gratuitamente pelo site www.objetivoindaiatuba.
com.br e apresentar o comprovante de inscrição no dia do evento. 

Após os atentados terroristas à Maratona de Boston, em 
2013, um grupo formado pelo sargento da Polícia Tommy 
Saunders (Mark Wahlberg), o agente especial Richard Des-
lauries (Kevin Bacon), o comissário da Polícia Ed Davis (John 
Goodman), o sargento Jeffrey Pugliese (J.K. Simmons) e a 
enfermeira Carol Saunders (Michelle Monaghan) se unem aos 
bravos sobreviventes para identificar e capturar os responsá-
veis pelo ataque terrorista antes que eles possam fazer novas 
vítimas.  Um filme bem feito que, como sempre faz a apologia 
ao povo americano, exacerbando o patriotismo americano! 
Somente isso.

Os amantes da culinária em 
Indaiatuba ganharam mais uma 
opção para desfrutarem deliciosas 
refeições na hora do almoço. O 
grupo Green House Gourmet Ltda 
inaugurou na terça-feira, dia 9, mais 
um restaurante franco brasileiro, 
sob o comando do renomado chef 
Sebastien Laurent. Sky Gourmet, 
que fica localizado no térreo do 
prédio comercial Sky Towers, foge 
do tradicional À La Carte e conta com o serviço de self service, à 
vontade, pelo valor fixo de R$ 29,90 adulto e R$ 16,90 criança, tendo 
incluso a sobremesa. As bebidas são cobradas à parte e o restaurante 
não cobra a taxa de serviço. O estacionamento é gratuito. De início, 
o restaurante oferece apenas almoços, das 11h30 às 15 horas, de 
segunda à sexta, mas o chef já adianta que, futuramente, pensa em 
abrir aos finais de semana e para a realização de pequenos eventos.

Mais de dois mil bailarinos, de 60 diferentes municípios, de 
diversas vertentes da dança, participam da regional SP do Passo de 
Arte, que acontece de 1º e 4 de junho, em Indaiatuba, São Paulo, em 
busca de indicação para o Youth America Grand Prix Brasil (YAGP 
Brasil), concurso que escolhe candidatos brasileiros que representam 
o País no YAGP em Nova York, além de vagas para o 25º Passo de 
Arte, evento internacional que ocorre em julho deste ano, também 
em Indaiatuba. Além do município, outras cidades também sediaram 
seletivas, como Santos, Fortaleza e Belo Horizonte. O Passo de Arte 
SPII acontece de 1º a 4 de junho, na Sala Acrísio de Camargo, no 
Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaiatuba (Ciaei). Os 
ingressos estão à venda na bilheteria do teatro, sempre a partir das 
13 horas, e custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia - estudante com 
carteirinha, crianças de 6 a 11 anos e pessoas acima de 60 anos - 
necessário documento para comprovar). Crianças até 5 anos não 
pagam ingressos. Mais informações pelo telefone (11) 4979 5709.

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, em parceria com o 
Sindicato Rural de Indaiatuba, e apoio da Prefeitura, realizaram 
a 1ª Festa das Flores, Frutas e Hortaliças de Indaiatuba e Região. 
O Rotary Cocaes foi responsável pelas flores e o Sindicato Rural 
com todos os outros estandes da feira, inclusive os produtores. 
O excelente profissional em decoração, Vlademir Seneme, 
encarregou-se do lindo portal da feira, que se iniciou na noite 
de sexta-feira, dia 5, e foi até domingo, dia 7. As vendas foram 
destinadas à Fundação Rotária, para projetos beneficentes do 
Rotary Club como “End Polio Now”, que tem como meta o 
extermínio da Poliomielite no mundo. A feira teve ainda uma 
deliciosa área de alimentação.

Todas as terças 
e quartas-feiras 
10% de desconto 
em qualquer ser-
viço. A Flor de Lis 
Cabelo Depilação 
& Esmalteria ofe-
rece os serviços de 
manicure, pedicu-
re, podologia, mi-
cropigmentação 
de sobrancelhas, 
cabelo, depilação, 
limpeza de pele, 

alongamento de cílios e design de sobrancelhas. Vá conhecer o 
espaço e aproveite  para tomar um delicioso cappuccino!  Agen-
de 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. Acesse a 
página da Flor de Lis: facebook.com/flordelisindaiatuba

Amanhã, dia 13, Daniela Ratti 
comemora mais um ano de 
vida. Seus pais João e Irma, 
e seu irmão João Paulo Ratti 
desejam muita saúde e muitos 
anos de vida. Parabéns!

A L´Amour Colchões deseja à todas as mães um feliz Dia 
das Mães. Aproveite e dê uma passadinha na loja para 
conferir as novidades. Rua 24 de Maio, 1.410

Mariana, Renata e Katy Garcia na 
reinauguração da  Loja Speciale 
Presentes no Shopping Jaraguá

Camila, Nicole, Thomas, Nini e Renata, da Speciale 
Presentes, na reinauguração da loja no Shopping Jaraguá

Rodrigo Sampaio, Júnior, Thais, Ana, Rodrigo e David, equipe do Armazém das Tintas, que 
deseja feliz Dia das Mães para todas as mamães neste dia tão especial 
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Kostela do Japonês, costela ímpar

Persianas

Grenelle Gastro PubEspecial Dia das Mães

Presenteie sua mãe na MMartan

Center Noivas

Promoção Tudo de Bom

Mãe amor com ascendente em carinho

Dia das Mães SpecialeBazar do Dia das Mães

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

A La Mer Blanc estará presente no 
Boutique Bazar das Amigas hoje e 
amanhã, dias 12 e 13, das 10h às 20 
horas, no Esplanada Espaço & Eventos, 
que fica na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 2.752, apresentando 
a sua nova coleção outono com roupas 
super fashion para você presentear sua 
mãe. Vale a pena conferir e aproveitar 
os preços. www.lamerblanc.com.br,  
WhatsApp: (19) 9.8881-1353

Ser mãe é ter a valentia dos guerreiros e um instinto protetor como de 
uma verdadeira guardiã. É ter um amor incondicional por alguém que 
ainda não conhecemos bem, mas que já ocupa o lugar mais importante 
na nossa vida.  Ser mãe é ter altruísmo para dedicar todo seu tempo ao 
filho. Mesmo que em algumas vezes seja só em pensamento. É pensar 
em cada detalhe da felicidade dele. É se emocionar muitas e muitas 
vezes com o sorriso e qualquer gesto que ele possa oferecer. É deliciar-
se com sua carinha suja de comida e suas pequenas travessuras. 
É tentar entender o mundo que passa por seus olhinhos, às vezes 
assustados, mas quase sempre curiosos. Ser mãe é ignorar o cansaço 
e o sono.  Estar preparada para qualquer batalha por e ao lado do seu 
filho. É agradecer a cada instante a dádiva de ter seu filho por perto. 
Esta é uma homenagem a todas as mães da Hope Indaiatuba, que fica 
na Avenida Presidente Kennedy, 1.417 – Fone: 3825-8963/9.7133-1417 
(WhatsApp). Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Amanhã, dia 13, até 
às 18 horas. Facebook: hope Indaiatuba. Instagram: hope.indaiatuba

A loja Speciale Presentes, do Shopping 
Jaraguá, está com uma excelente dica para 
você presentear sua mãe, pijama tal mãe tal 
filha. Uma graça. Dê um pulinho na loja e 
veja de perto 

Estilo Mil Coisa & Sua Mãe. 
Presentes geniais como blusas, 
casaquetos, mini-cardigans, 
t-shirts, variadas, vestidos e 
calças alfaiataria e montaria. 
Deixe sua mãe mais linda!

Na Adelaide Decorações você encontra o que há de 
melhor e mais moderno em persianas, cortinas, papel de 
parede, colcha sob medida, almofadas, pisos laminados/
vinílico e tapetes. Atendimento diariamente no horário 
comercial e aos sábados com hora marcada. Pagamento 
com cartão e dividido em 5 vezes com cheque ou boleto. 
Faça um orçamento sem compromisso. Informe-se no 
3894-4638/9.9763-2829. Você vai se encantar!

A Duas Rodas oferece em especial ao Dia das Mães vários 
produtos, acessórios como bandana, squeeze térmica, luva e 
bicicletas para as mães ciclistas, de excelente qualidade. Não 
deixe de conferir! Av. Pres. Kennedy, 624, F: 3875- 0269. Confira 
também as novidades em nossa página: Duas Rodas Bicicletaria.

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

Peça 15 esf ihas de qualquer 
sabor e ganhe 1 litro de suco 
natural. Promoção válida para o 
delivery e pedidos no balcão. Só 
na Casa da Esfiha, é claro! Disk 
Esfiha 0800-10-9006 / 3875-4670. 
Demais!

Neste mês especial das mães, a Bella & 
Mamãe convida todas as clientes a visitar a 
loja e conferir as promoções e sorteios de 
brindes dedicados as mamães. Vale a pena 
ir à Rua 24 de Maio, 1.364 - Fone: 3801-6233. 
A futura mamãe vai adorar! 

Vale a pena confer ir  no almoço os 
surpreendentes pratos do Grenelle Gastro 
Pub. Pratos executivos muito bem servidos 
ou A La Carte que serve até 2 pessoas a 
partir de R$ 22. Você não vai se arrepender!

A linda noiva Larissa Callegari. É a “A 
Nova Loja” homenageando sua cliente!

A linda Mel Langone, da proprietária 
Adriana, após banho/tosa e consulta na 
Clínica Veterinária Bicho Amigo

Uma boa opção para você presentear sua mãe na M 
Martan: Kit Cama Royal Garden Fio Egípcio 9 peças - 
Disponível nos tamanhos Queen e King. Sua mãe vai amar!

Roque, José Genari e Cíntia

Roberto e Rafael

Sérgio e Renato
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Os amigos curtindo a noite no Bar da GulaValdemar no Restaurante Açafrão

Neide, Ticiane e Marcelo no Restaurante Casa da Moqueca

Juliano almoçando no Cintra Restaurante

Luiz Carlos e Gilson no Cintra Restaurante

Wellington e Cláudio no Cintra Restaurante

Admilson, Daiane e Alan almoçando no Grenelle Gastro PubJuliano, Poy, Welber e Felipe no Grenelle Gastro Pub

Jorge, Railson, Ricardo, Luiz, Hamilton, Suzane e Fernando, da Corpus, na Casa da Moqueca Eliede, a aniversariante Natalia Pires Ferraretto e Rogério na Babbo Indaiatuba

Tatiane Bonim e Marcelo de Oliveira no Restaurante Açafrão
Tuana comemorando seu aniversário com Claudio no 
Restaurante Casa da Moqueca



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

Equipe Sub-7, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
em recente treinamento na Toquinha

Time Sub-15, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, em 
recente Campeonato Conquista

Equipe Sub-13, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
durante treino realizado na Toquinha

Equipe Sub-11, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
em recente treinamento na Toquinha

Tiago por Cristian da 
Barbearia Faustino

O casal simpático, Luciana e Vinícius, degustando as delícias 
da Esfiha e Cia, restaurante localizado na avenida mais 
gastronômica de Indaiatuba

André, cliente de Cristian da 
Barbearia Faustino

Alunos da teacher Carolina Duarte se divertindo e 
aprendendo em aula no Yázigi

Ivanilde Reis ao lado do Mister Brasil, Carlos Wilton Teodoro, 
na inauguração do Lounge Miss no Polo Shopping Indaiatuba

Maura Marques, colaboradora da Atento, 
comemorou seu aniversário domingo, dia 7

Guilherme comemorando o aniversário de 4 anos no Objetivo

A Casa de Carnes Filé na Brasa convida 
todos para a Festa de Dia das Mães, no 
domingo, dia 14. Não percam!

Ester, colaboradora da Atento, celebrou seu 
aniversário na quarta-feira, dia 10

Colaboradoras Sanare em comemoração ao Dias das Mães
A Hope Indaiatuba homenageia todas as mães pelo seu dia. 
Na foto estão Carol Ruman e Fabiana Landin Ruman

Alunos das 2ªs séries do Ensino Médio, do Objetivo, durante 
viagem pedagógica à Central Nuclear de Angra dos Reis

Renato Gutierres

Alunos do maternal 2, do Colégio Alves de Oliveira/Lápis na 
Mão, em momento de aprendizado e diversão



        caderno de negócios

OPORTUNIDADE DE LOCAÇÃO

OPORTUNIDADE DE VENDA

Nº 746

IMÓVEIS COMERCIAIS:

SALÕES

SL00483 - JARDIM PRIMAVERA - AU. 120 m² - salão comercial com bancada 
em alvenaria, pia e 1 WC social. R$ 1.250,00 + IPTU.

SL00572- Salão comercial com 60m²- 02 wcs. região privilegiada. R$ 
2.200,00 INCLUSO IPTU

SL00681 - JARDIM DOM BOSCO - AU 204m² - Excelente salão com divisó-
rias, 02 WCs. R$ 2.700,00 incluso IPTU.

SL00673 - JARDIM PANORAMA - AT 289,80, AC 140,40 - Salão comercial 
com um WC e copa, podendo ser dobrado o tamanho. R$ 3.500,00 + IPTU.

SL00247 - JARDIM JULIANA - AU 185,45m² - salão amplo com mezanino, 
WC para deficiente, copa, WC feminino e masculino, estacionamento próprio. 
R$ 6.000,00 + IPTU.

SALAS COMERCIAIS

SL00664 -CENTRO - AT. 70m² - utilizar somente como depósito. R$ 800,00

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

SL00555 - AU 45m² - LOCALIZAÇÃO EXCELENTE - Sala ,Wc social. R$ 
900,00.

CENTRO -AU 46,00 - sala com ante sala, 01 wc social, pia de cozinha com 
gabinete, ar condicionado quente e frio, recepção externa, ampa sala de 
espera. R$ 1.000,00 + COND E IPTU

SL00602 - DIPLOMAT - AU 40m² - Sala comercial com WC. Excelente 
localização. R$ 1.000,00 + COND. + IPTU.

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

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

SL00682 - VILA AURORA -AU100m² -Localização excelente, 04 Salas, 02 
Wcs, copa, sala de espera. R$ 3.000,00.

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

IMÓVEIS RESIDENCIAIS:

CHÁCARAS

CH01616 - LAGOS DE SHANADU - AT 5.000m², AC 180m² - Casa pré fabricada com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, roupeiro, WC social, sala, cozinha, lavanderia, área de lazer 
com churrasqueira, forno de pizza, piscina, pomar, jardim. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.

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, lav., área de lazer com pomar, churr., forno a lenha, 
piscina, WC externo, quarto de despejo, gar. para 04 autos. R$ 3.800,00 + COND. + IPTU

CH01392 - MOSTEIRO DE ITAICI - AT 9.300m², AC 800m² - 04 dormitórios (02 suítes), Wc, 
salas de: jantar , TV, lareira, lavabo, coz.planejada, dispensa, casa toda planejada e avaran-
dada, churr., adega, piscina com VISTA PANORÂMICA, quadra poliesportiva, forno, fogão 
a lenha,chopeira, vestiários,baias, canil, gar. coberta 06 autos. R$ 4.000,00+COND.+IPTU

CH01534 - TERRAS DE ITAICI - AT 1.000m² AC: 300m² - 3 suítes, sendo uma c/ armários pla-
nejados, sala dois amb., lavabo, coz. planejada, lav. coberta, área gourmet c/ churr. e piscina, 
gar. p/ vários carros, árvores frutíferas e aquecedor. R$ 850.000 R$ 4.250 + IPTU + COND.

CH01631 - VALE DAS LARANJEIRAS - AT 3.400m², AC 300m² -com belíssima vista, 3 
suítes, sala 3 ambientes, lavabo, banheiro social, cozinha planejada, 4 vagas de garagem 
cobertas, área gourmet com churrasqueira e piscina, redondel para cavalos e pomar. 
Condomínio e IPTU já estão inclusos no valor de locação. R$ 4.500,00.

CASAS EM BAIRRO

CA07065 - VILA PIRES DA CUNHA - AT. 125 m² AC.90 m² - 3 dormitórios, sala, cozinha 
com armários, banheiro, área de serviço e 2 vagas de garagem. R$ 1.200,00 + IPTU

CA07040 - VILA CASTELO BRANCO - AT 236m², AC 100m² - Excelente casa de esquina 
c/ 2 dormitórios, WC social, sala ampla, coz., lav., quintal, gar. p/ 2 autos. R$ 1.200,00 + IPTU.

CA05071 - VILA TODOS OS SANTOS - AT 150m² , AC 130m² - 3 dorms, sendo uma suíte, 
WC social, sala, coz. com gabinete, lav., quintal, gar. coberta p/ 2 carros. R$ 1.450,00 + IPTU

CA07052 - VILA FURLAN - AT 170,00 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$ 285.000,00 (Venda) e R$ 1.500,00 + IPTU 

CA07025 - JARDIM RESIDENCIAL VENEZA - AT 100m² - AC 90m² - Imóvel novo com 
2 suítes, sala ampla, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, espaço gourmet, garagem 
para 01 auto. R$ 1.550,00

CA07009 - JARDIM PRIMAVERA - 03 dormitórios sendo 01 suite, sala dois ambientes, 
WC Social, cozinha, lavanderia,garagem 02 autos. R$:1.700,00+IPTU

CA03138 - PQ SÃO LOURENÇO - AT358m², AC208m² - 3Ds., WC social, sala de es-
tar, lavabo, coz., lavanderia, garagem p/ 06 autos, sdo 02 cobertas. R$ 1.900,00 + 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, depósito, espaço gourmet com 
churrasqueira, duas entradas, garagem para vários autos, jardim. R$ 3.900,00 + IPTU.

APARTAMENTOS

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-  CONDOMINIO VILLAGGIO DE AZALEIA - AU 64m² - 003 dormitórios, 
sala, cozinha planejada, wc social, lavanderia, 01 vaga de garagem. R$ 1000,00 
+ COND+ IPTU.

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

AP03519 - CIDADE NOVA II - AU 74m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte com 
hidro, WC social, sala ampla dois ambientes, 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.

AP03523 - MAROC - AU 68m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte com armários, 
roupeiro, WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, garagem para 01 auto coberta. --Infra-estrutura de 
lazer completa R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.

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

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

AP02886 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AU 90m² - 03 dormitórios (01 suíte), WC 
social, sala 02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia. R$ 1.800,00 + IPTU + COND

AP02300-  TORRES DA LIBERDADE - AU 90 m² - 3 dormitórios sendo 01 com armário 
e cama , sala com mesa, home, sofá e tv, WC social, cozinha planejada com geladeira, 
micro ondas, fogão e exaustor, , lavanderia com maquina de lavar,garagem para 02 
autos cobertos. R$2.000,00 + CONDOMÍNIO + IPTU. **Apto totalmente mobiliado**

DESTAQUE 
DA SEMANA

CA06960 - PARK REAL - AT 150m², AC 103m² - 03 dormitórios sendo 01 suite, 
WC social, sala ampla, cozinha americana, lavanderia, churrasqueira, garagem 

para 02 autos. Excelente condomínio com área de lazer completa. R$ 410.000,00.

CA06970 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² AC. 100 m² - 3 dormitórios (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. 
Cond. com portaria 24h, piscina, churrasqueira e playground. R$ 580.000,00. ACEITA PERMUTA POR IMÓVEL ATÉ R$ 300.000,00

CA07051 - JARDIM BRÉSCIA - AT 200m², AC 181,22m² - Sobrado em construção com 03 suítes sendo 01 máster com closet e 
varanda, sala ampla dois ambientes, lavabo, cozinha estilo americana, lavanderia, espaço gourmet com churrasqueira, piscina, 
jardim, garagem para 02 autos. Fica pronta em agosto/2017. R$ 550.000,00

CA04268 - RESIDENCIAL BEIRA DA MATA - AT 384m², AC 270m² - 04 dormitórios (02 suíte com closet), WC social, solario, 
sala 02 ambientes, lavabo, escritório, sala de TV, cozinha americana planejada, despensa, lavanderia, área gourmet com 
churrasqueira, piscina com spa, e chuveiro, garagem para 04 autos, sendo 02 cobertas. R$ 1.200.000,00

CA06808 - PORTAL DAS ACÁCIAS - AT130m², AC170m² - 03 dormitórios, sendo 1 suíte com armários, WC social, sala 
02 ambientes, lavabo, cozinha planejada C/ geladeira, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, deck de madeira, 2 
vagas. R$ 555.000,00.

CA07041 - TERRA MAGNA - AT. 360 m² AC. 180 m² - EXCELENTE IMÓVEL TÉRREO COM ESTILO RÚSTICO - 3 suítes 
planejadas (1 com closet), cozinha planejada com triturador, filtro, ilha com cooktop, coifa feita sob medida, forno, lavabo, 
sala com pé direito alto em conceito aberto e paredes com madeira de demolição, lavanderia com armários planejados, área 
gourmet com churrasqueira à gás, piscina autolimpante com iluminação de led e algumas pastilhas refletivas e spa grande 
para 5 pessoas com deck em alvenaria, paisagismo e garagem para 4 autos sendo 2 cobertas. A casa é rica em tomadas, 
preparada para automação, pisos e revestimentos da Porto Belo, armários da Oliver e todos os quartos com persiana elétrica 
e ar condicionado. R$ 1.190.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO
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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 Itama-
raca – Apto no Cond. Rachid 
Sfeir, 3 dorm. Sendo 1 suite 
com armários planejado , sala 
com 2 ambientes, varanda, 
WC social, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, R$ 
1.300,00 + Cond 550,00 + 
74,00 IPTU, com elevador e 
janelas anti ruído.
AP00570 – Edificio San Marino 
– 3 dorm. sendo 1 suite , . e com 
armários e garagem R$ 2.000,00 
( incluso cond. e IPTU)
AP00576 – Bosque do In-
daias – 2 dorm. sendo um com 
moveis  Sala 2 amb 1 wc, cozi-
nha com armários  planejados, 
1  vaga  de garagem  aluguel 
R$ 1.000,00  + cond. 200,00 
+  IPTU
AP00498 – São Conrado –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  
grande, sala cozinha grande, 
sem condomínio R$ 750,00

AP00481 – Edif, Place View – 3 
dorm. Sendo 1 suite , 2 dorm. com 
arm., Sala 2 amb., Cozinha ame-
ricana, 2 vagas de garagem, pis-
cina, churrasqueira. R$ 2.500,00 
incluso Iptu e condomínio
AP00542 – Edifício  Pictor – 
Centro ,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$1.200,00 + cond. 500,00 
+ Iptu .
AP00570 – Cidade Nova – Edi-
ficio   San Marino 11 andar com 
3 dorm. sendo 1 suite com armá-
rios, sala 2 ambientes , 1 vaga de 
garagem R$ 2.000,00 ( incluso 
condomínio e Iptu)
AP00578 – Spazio Iluminare – 
Pq São Lourenço – 2 dorm. sala 
2 ambientes cozinha 1 vaga co-
berta – 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
CA01021- Jardim Androvandi – 
2 dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 
1 vaga R$ 900,00
CA01093 – Cidade Nova – So-
brado parte inferior, sala com 
lavabo,copa, cozinha com armá-
rios, lavanderia- piso superior 3 
dorm. sendo suíte com banheira, 
1 wc social no fundo edícula com 
1 dorm. 1 wc pequeno, portão ele-
trônico 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, lavande-
ria  com sacada no fundo, piso 
inferior  garagem, um WC e um 
quartinho. 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
CA01190 –Jardim Regina – So-
brado 2 dorm. sala e copa e cozi-
nha, garagem, há uma pequeno 
cômodo na entrada com WC. Ideal 
para escritório pessoal ou para ati-
vidades de beleza – R$ 1.300,00
GL000 15 – Distrito  Industrial – 
2000 m2 AC em terreno de 3000 
m2, PE direito 12m 15 vagas 
garagem, com instalação ADM, 
recepção, escritório e laboratório, 
almox. Refeitório  e vestiário R$ 
34.000,00 Cond 2.000,00

CH00106 – Colinas de In-
daiatuba  4 suites máster com 
sacadas-closet- hidro- escritório, 
2 salas ambiente, com jardim e 
lavabo, cozinha planejada, salão 
de festa com cozinha , varanda e 
churrasqueira R$ 3.500,00
SA00010 – Office Premium 
– Torre Bunises – Locação 
sala de 44m2 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 
SA00019 –  Jd. Morada do Sol  
Salão com 4 box com divisórias 
de gesso e porta de vidro, 1 
cozinha 2 WC. R$ 1.500,00 
SA00026 – Diplomat – sala  
com 1 vaga e 1 wc , 42m 
Aluguel R$ 1.000,00 + COnd. 
430,00 + Iptu 60,00
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ref. site 712691 Residencial Nações 
Unidas - 2 dorm/ 2 salas/ cozinha/ wc / 
lavand/ 1 gar R$950.00 + Cond. + IPTU

ref. site 826781 Villagio d´amore  - 2 
dorm. / sala / coz. planej. / wc / as / 1 gar. 
R$ 1.100,00 + Cond + IPTU /R$290.000,00

ref. site 142691 Portal das Acácias - 3 
dorm/1 suite/ sala/ coz planej/ escrit/ chur-
rasq/ lavand/ 2 gar R$620.000,00

ref. site 772691 Jardim Alice - 3 dor-
mt/ 1 suite/ sala/ coz/ wc/ lavan/  2 gar 
R$1.350,00+ IPTU

ref. site 751691 Jardim Brasil - 1 dormt 
/ coz / wc / R$550.00 + IPTU

ref. site 009671 Jd morada do sol - 3 
dorm.(1 suíte) / sala / coz. / wc / as / 2 
gar. R$ 1.200,00

ref. site 880691 Park Real - 3 dorm/ 1 
suíte/ 2 sala /coz ameri/ wc social/ lavand/ 
churrasq/ 2 gar / R$420.000,00 

ref. site 355691 Cidade Nova – 3 
dormt/ sala / coz /wc / lavand/ 1 gar 
R$1.280,00 + IPTU

ref. site 514691 Residencial Flamboyant 
- 3 dormt/ 1 suite/ sala/ lavabo/ coz/ 
lavand/ 2 gar R$360.000

ref. site 454691 Jardim Barcelona - 
3 dormt/ 1 suite/ sala/ wc / lavand/ 2 
gar R$300.000,00

ref. site 752081 Jd.dos colibris 
- 2 dormt / 1 sala/ wc / 2 garagem - 
R$310.000,00

ref. site 463691 Spazzio Illuminare - 2 dor-
mt/ 1 suite / sala / coz / wc/ lav/ escrit / 1 gar 
R$ 1.100 + Cond + IPTU / R$300.000,00
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.210 – JD. SÃO FRANCISCO – R$240 MIL – 2dorms, 
sala, coz, WC, 
COD.232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms, sala, coz, wc.

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

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

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

APARTAMENTOS

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

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

CHACARAS E SITIOS

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

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
  
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm, sala, coz, WC, gar
JD. CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
JD. MORADA DO SOL – R$580,00 – dorm, coz, WC 
JD. CARLOS ANDROVANDI –  R$600,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, sem garagem
JD. MARINA – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. ALICE – R$660,00 – dorm, coz, WC (kitnet)
JD. RENATA – R$690,00 – dorm, sala, coz, wc
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC.garagem
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada 
de carro.
PQ.INDAIA – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem garagem
VL.FURLAN – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia, 
sem garagem
VL.MERCEDES – R$900,00 – 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 p/ carro
JD. COLONIAL – R$1150,00 por 6meses e depois R$1350,00 – 
(SOBRADO) – em cima:3 dorms, 2wc . em baixo:sala, coz, WC, 
as, garagem p/2 carros, portão eletrônico.

JD. DO VALE – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem garagem
JD. HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD. ITAMARACÁ – R$1300,00 – 2dorms(1st), sala, coz ameri-
cana, as, WC, garagem para 2 carros.
JD. MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, copa, 
3wc, as, quintal, garagem. (SOBRADO)
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 2dorms, sala, copa, coz, , wc, 
quartinho nos fundos, garagem
JD. MORADA DO SOL – R$1400,00 – 3dorms, sala, copa, coz, 
2wc, lavanderia, garagem para 2 carros. (SOBRADO)
JD. PAU-PRETO – R$1500,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 
quartinho nos fundos, garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD. AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  jan-
tar, coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, 
garagem para 2 carros.
JD. MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$530,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
sem garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
PQ.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, gara-
gem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD. PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem (incluso condomínio)
JD. NELLY – R$1320,00 – 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 condicionado, lixo branco.
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de garagem

GALPÃO

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

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

SÍTIOS - VENDE-SE

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

ÁREA RURAL-VENDE-SE 20.000M²/40.000M² 
PRÓXIMO A MONTE MOR: BOA TOPOGRAFIA; 
R$25,00 P/M². AC. VEÍCULO, OU IMÓVEIS

ALUGA-SE  CASAS  

JD. MORADA DO SOL (ANT-10) (PAV.INF.): 01-
DORM, SALA.COZ –WC – GARAGEM R$750,00 
GARANTIA: FIADOR
JD. MORADA DO SOL (ANT-10) (PAV.SUP.): 
01-DORM, SALA.COZ –WC – SEM GARAGEM 
R$700,00 GARANTIA: FIADOR
JD.MORADA DO SOL (ANT-27) (FUNDOS): 
01-DORM, SALA.COZ –WC – SEM GARAGEM 
R$500,00 GARANTIA: FIADOR
JD.MORADA DO SOL (ANT-34): 01-DORM, 
SALA.COZ –WC – R$500,00 GARANTIA:FIADOR
JD.MORADA DO SOL (ANT-58). (FUNDOS): 
01 DORM.COZ. -SALA–WC – LAV – ENTRADA 
PARA CARRO R$ 750,00   GARANTIA:FIADOR
JD.  MORADA DO SOL (ANT-58). (PAV. SUP): 
03 DORM. -COZ. -SALA–WC – LAV – (SEM GA-
RAGEM) R$ 900,00 + IPTU   GARANTIA: FIADOR
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV. INF.): 
02-DORM-SALA-COZ –WC – LAV- GARAGEM 
R$ 900,00 +IPTU   GARANTIA: FIADOR
JD. MORADA DO SOL (ANT-87) (FRENTE): 
01-DORM-SALA-COZ –WC – LAV- GARAGEM 
R$ 650,00   GARANTIA: FIADOR
VILA BRIZOLLA: (FRENTE) 01-DORM- SALA-
-COZ –WC – LAV- R$ 650,00 ENTRADA PARA 
CARRO GARANTIA:FIADOR

SALÃO COMERCIAL

JARDIM MORADA DO SOL (RUA 70): (PROXIMO A 
LOJA SONHO MEU) R$600,00 GARANTIA: FIADOR
JARDIM MORADA DO SOL RUA 70: (PROXIMO A 
LOJA SONHO MEU) R$600,00 GARANTIA:FIADOR
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CASAS – LOCAÇÃO 

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

APARTAMENTOS – LOCAÇÃO  

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

SALAS – LOCAÇÃO 

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

TERRENOS – VENDA 

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

CASAS – VENDA

Morada do sol – 250 m² - (ótimo para inves-
timento com 2 casas Já alugadas)..................
...............................................R$ 250.000,00

Jd. Primavera – 3 dorms, 1 suíte e 2 gara-
gens.......................................R$ 260.000,00
Cond. Beira da mata – 4 suítes, Piscina, 
Churrasqueira.....................R$ 850.000,00
Jd. Hubert – 2 dorms, Churrasqueira, 2 vagas
......................................................R$ 296.000,00
Jd. Maria Helena – 3 dorms, 1 suíte, 2 vagas
....................................................R$ 360.000,00
Cond. Vila Formosa – 3 dorms, 1 suíte, 2 vagas
............................................................R$ 390.000,00
Vila Areal – 2 dorms, 1 vaga....R$ 250.000,00 
Jd do Vale – 3 dorms, 1 suíte..................
...............................................R$ 360.000,00
Maria Dulce – 4 dorms, 3 suítes, piscina, 
Churrasqueira.....................R$ 1.100.000,00
Monte verde – 2 dorms, 2 vagas..................
...............................................R$ 328.000,00
Jd. Colibris – 2 dorms, 2 vagas...................
................................................R$265.000,00 
Casa Comercial -Pq Boa Esperança – 10 
Salas, Edícula, 6 vagas......R$ 3.500.000,00 
Casa Salto -  Jd Panorama – 2 dorms, Suí-
te, 3 vagas.............................R$ 265.000,00 
Cond. Paradiso – 5 suítes, Alto Padrão.......
............................................R$ 2.500.000,00 
Jd. Turim – 2 dorms......................................
.............................................. R$ 190.000,00
Jd. Barcelona -  3 dorms, 1 suíte.................
...............................................R$ 230.000,00
Jd. União – 3 dorms, 1 suíte......R$ 250.000,00
Jd. Veneza – 2 dorms...........R$ 206.000,00
Jd. Europa – 1 dormitório ( 250 m² terreno 
excelente localização)............R$ 240.000,00
Jd. Monte Carlo – 1 dormitório ....................
...............................................R$ 167.000,00
Terra Magna – 2 dorms.........R$ 570.000,00
Itaici Alto Padrão – 3 suítes, Piscina...........
...............................................R$ 950.000,00
Chacara Vale do Sol -  3 Dormitórios, 1 
suíte.......................................R$ 630.000,00
Jd. Montreal – 3 dorms, 1 suíte....................
...............................................R$ 470.000,00
Casa Comercial Cecap - (Próximo a Fran-
cisco de Paula leite) – 250 m² ( Aceita finan-
ciamento e analisa Proposta)........................
...............................................R$ 420.000,00

 
APARTAMENTO – VENDA  

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

Consulte Áreas, sítios, chácaras, 
Fazendas e áreas para construção de prédios
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classificados

Casa com dorm e WC 
at:250 AC:50 no Jd. 
Europa R$290 mil - 
(19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092 - (19) 98136-
7331.
Casa Cond. Santa 
Clara - AT 502 M² / AC 
340 M² C/ piscina - 04 
Suítes/ 1 Master. R$ 
1.900.000,00 F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Casa Jd. Regina R$ 
490 mil - AT 250M² AC 
136M² - 3 dorms/ 1 su-
íte. F. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Casa no Veneza - 02 
Dorms. R$ 255 mil F. 
(19) 97404-0445 c/ 
Márcia
Casa térrea em Cond. 
Terra Magna, 3 dorm. 
Sendo 1 suíte com closet 
com arm., lavabo, sala 
2 ambientes, PE direito 
alto, WC social, mezani-
no, escritório, coz. Com 
planejados, 4 vagas R$ 
650.000 aceito terreno 
em condomínio como 
parte de pagamento. 
Luiz creci 166776 F. (19) 
9.9147-5047.
Casas - 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos F. 
(19) 98136-7331 ou 
(19)3885-4500 - CRE-
CI 74.092.
Cond. Montreal Re-
sidece - Casa térrea 
nova 3 Dorm c/ste, 
sala, cozinha, pé direito 
alto, com armários em-
butidos, churrasqueira, 
R$ 475.000,00 Acei-
ta Fin. Tr Edison (11) 
98457-7872 CRECI+ .

Cond. Terra Magna 
- 3 dorm. Sendo 1 
suíte com closet com 
arm., lavabo, sala 2 
ambientes, pé direi-
to alto, WC social, 
mezanino, escritório, 
coz. com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em 
condomínio como 
parte de pagamento. 
Luiz creci 166776 F. 
(19) 9.9177-7051 
Cond. Vil lage de 
I n d a i á  -  S o b r a -
do com Piscina 6 
Dorms/1suite, Ga-
ragem p/ 5 carros. 
AT480m² AC 328m² 
F. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Excelente casa térrea 
no Pq. São Lourenço 
a 50m do Pq. das Fru-
tas, 3 Dorms. (1 suíte), 
1 WC social, coz. c/ ar-
mários, lavanderia co-
berta e fechada, quintal 
com churrasqueira, 2 
garagens cobertas, 
portão eletrônico. Bair-
ro diferenciado, bem 
arborizado e fácil aces-
so ao Centro e a Rod. 
SP 75. Documentação 
ok. Tratar (19) 3875- 
0423 ou 99346-7999 
com proprietário. 
Imperdível! !  per-
muta-se uma ót i -
ma casa em ½ lote, 
n1r  o Jd.do Valle, 
por uma na cecap. 
base:R$320.000,00 
se for de maior valor, 
posso voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294.
Jardim Montreal Re-
sidence casa 3 dorm. 
suíte, WC, sala, coz. 
Planej. ,lav. 2 vagas 
R$ 495 mil creci 90879 
F. (19) 9.8406- 6590

Jardim Regina - Ven-
do casa c/ 3 dorm 
(1 suíte), coz, sala 2 
amb., área de servi-
ço, WC Social, ga-
ragem p/ 2 carros, 
excelente localização. 
AT. 250m² AC. 160m² 
- Tratar (19) 99444-
9415 c/proprietário.
Jd. Do Vale -  Casa 
c/ 3 dorm. (1 suíte) c/ 
móveis planejados, 
ar condicionado, ga-
ragem para 2 carros. 
Direto com o proprie-
tário. Aceito propos-
tas. F.: 99284-2674.
Jd.  Esp lanada  -  
Casa c/ 3 cômodos 
(1 quarto, sala e cozi-
nha  )WC + Varanda. 
AC. 64m² AT. 300m² 
R$380.000,00. Tratar 
direto com o proprie-
tário. F.: 3875-5385 / 
99258-2654..
Jd. Europa com dorm 
e WC AT: 250 AC: 
50 R$290 mil F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092 Mor. Sol - rua-
57, 1 dormitórios sala, 
cozinha – WC social- 
lavanderia, garagem. 
toda em estrutura para 
sobrado.
Linda casa Jd. Park 
Real – Cond. fechado 
com portaria 24 horas, 
quadras poliesporti-
vas, salão de festas e 
churrasqueira, próx. 
Prefe i tura /Parque 
Ecológico. Casa 3 
dorm. (1 suíte), sala 
2 ambientes com pé 
direito alto, cozinha 
americana com mó-
veis planejados, área 
gourmet, bom quin-
tal, garagem 2 car-
ros, acabamento de 
primeira. R$420 MIL, 
aceito financiamento. 
F: (19) 98102-7090

Oportunidade úni-
ca!! valor: Apenas: 
R$215.000,00 Ac. fi-
nanc, ou terreno no ne-
gócio. F. 3017- 2608 / 
99762-7997 3935-3294.
Vila Areal - Casa com 
2 dorm. (1 suíte), WC, 
Coz, lav., 1 vaga de 
garagem. Aceito terreno 
como parte de pagto. Ou 
financiamento. R$250 
Mil F.: 3329-7003

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 
wc no centro da cidade, 
ir ver no local na parte 
da manhã, Rua Pedro 
Gonçalves, 1249 fundos
Sobrado no Jd. Regina 
- c/  2 dorm. sala cozinha 
e copa, há um pequeno 
cômodo na frente com 1 
wc. Ideal p/ um escritório 
pessoal ou um salão 
de beleza, estética etc. 
Aluguel R$1.300,00  Re-
gina Kuga creci 167606   
F. 19 9.9177-7051

A p t o .  D U E  -  0 3 
dorm./1 suíte  96 m². 
R$ 630 mil. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
Apto Imagine - 98 
m² De R$ 750 mil por 
R$  530 mil F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia

Classificados20B

Vendo Apto. em Sal-
to Cond. Fechado 
c/ 2D, unidade tér-
rea c/ 2 áreas pri-
vativas e 1 vaga de 
gar .R$175.000 F. 
(19) 99444-9415 c/
proprietário. Aceita 
financiamento
Vendo apto R$215mil 
– SPAZIO ILLUMINA-
RI, condomínio com 
infraestrutura de lazer 
completa, portaria 24 
horas, ótima locali-
zação, apto. 2 quar-
tos, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, 
2º andar, Condomí-
nio R$187,00 - IPTU 
R$57,00 .  F :  (19) 
98102-7090

Aluga-se apto Con-
d o m í n i o  V i l l a g e 
Azaleia - 3 quartos, 
sala, coz, wc, salão 
de festas, playground, 
quadra, quiosque no 
direto com proprietá-
rio. R$ 950,00 mais 
IPTU e condomínio F. 
9.9885-0454 com Ju-
liana ou 9.9315-5273 
com Rafael.
Alugo apto Bosque 
dos Indaias   -  2 dorm. 
, sala 2 ambientes, 
cozinha, e 1 vaga de 
garagem  , no primeiro 
andar   R$ 750,00  +  
condomínio  200,00 e  
56,00  IPTU, com ga-
ragem – Regina creci 
167606 F. 19 9.9177-
7051 whatsapp
Alugo apto no Cond.
Spazio I luminar i  
sendo 2 dorm,  coz. 
americana, sala 2 
ambientes R$ 950,00 
(incluso Cond. + Iptu 
Tr. Regina Kuga cre-
ci 167606 – F. (19) 
9.9177-7051

Apto Alugo – Edif. 
Paul Harris, (2 quar-
tos 1 suíte), sala 2 
ambientes, sacada, 
garagem coberta. 
Ótima localização, 
próximo ao Paulis-
tão, Av. Presidente 
Kennedy. R$1400,00 
(Condom+IPTU In-
cluso). F: (19) 98102-
7090.
Cond. Gran Vil le 
– apto 3 dorm. com 
suíte,1vaga cond. com 
área de lazer completa 
– R$ 1.200,00 + Cond. 
e IPTU creci 167606 
F. 19 99177.7051.

Chácara no Olho 
D’água - 1000m², ter-
reno plano, cercado, 
água encanada, esgo-
to, 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, diversas 
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.
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

Sítio em Toledo , 
próximo a Bragança 
Paulista.13.000m², 
casa semi-acabada c/ 
3 dormitórios, 2 wcs – 
toda avarandada, gra-
mada, pasto, pomar, 
boa topografia, água 
de mina, 2 tanques 
com peixes sendo um 
compartilhado e ou-
tro exclusivo, diversas 
aves, e árvores frutífe-
ras, a 8 km do centro, 
de frente para o asfalto, 
R$270.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935- 3294. 

Cond. Terra Magna ter-
reno de 360m com boa 
topografia R$225.000 F. 
9.9177-7051.
Jd. Bela Vista com 
300m² R$155 mil F. 
(19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092.
Jd. Dos Impérios - 
Vila Rica - Terreno 
Vende – 189m² do-
cumentação em or-
dem. R$130.000,00. 
Tratar direto com o 
proprietário F.: 3834-
3110/981426215
Oportunidade – Ter-
reno - 150m² . R$ 
90.000,00 à vista ou 
R$ 30 mil de entrada + 
parcelas. F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia
Terreno Vende – 
10.000m² em Salto-
-SP, 400mt do asfalto, 
escriturado, troco por 
casa ou Apto. R$380 
Mil. F: (19) 98986-9106
Vendo/Alugo - Terre-
no coml Jd. Regina 
- 615 m²  R$ 925 mil 
/ R$ 2.000,00. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia

Apto Edificio Ra-
chid - com 3 dorm. 
sendo 1 suite, sala 
com sacada cozinha 
com armários, 1 vaga 
de garagem 84m2 F. 
9.9147-5947 c/ Luiz 
creci 166776  
Apto IMAGINE - 3 
Dorms. /  1  Su í te - 
2 V a g a s .  D e  R $ 
713.169,00 Por R$ 
570.000,00. Aceita 
veículo como parte 
de pagamento e fi-
nanciamento. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia 
Apto Residencial 
Jatoba – 3D. sendo 
1 suite c/ closet, WC 
social, sala 2 amb., 
coz. planej., 2 va-
gas cobertas, 120m2 
R$790.000 (aceita 
apto em SP pelo mes-
mo valor. F. 9.9147-
5947 c/ Luiz - Creci 
166776
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 Vis-
ta Verde, compro apto 
de particular, favor ligar 
para 19 991342579 fa-
lar com Rita 
Oportunidade! Apar-
tamento de 2 dormi-
tórios 1 vaga de gara-
gem 60m² de constru-
ção. R$35.000,00 de 
entrada + R$2.000,00 
por mês direto com o 
proprietário. F. 3017- 
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294. 
Vendo Apto Ima-
gine - 3 Dorms./ 1 
Suíte- 2Vagas. De R$ 
713.169,00 Por R$ 
570.000,00. Aceita 
veículo como parte e 
pagamento e finan-
ciamento. (19) 97404-
0445 c/ Márcia
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Vendo Terreno Co-
mercial – Jd. Esplana-
da, 472m² ao lado da 
Prefeitura R$520 Mil, 
aceito proposta. F: (19) 
98102-7090. 

Alugo – Galpão In-
dustrial, Distrito Jóia, 
rua principal, área to-
tal m², área construída 
m². R$5 Mil.  Tel: (19) 
99612-7897
Alugo Salão comer-
cial – Centro prox. A 
Rodoviária – 9 salas 
comerciais c\ wc e 
elevador, parte inferior 
2 salas c\ wc, ótimo p\ 
pousada, escolas, es-
critórios, cabelereiros, 
etc. F: (19) 98716-
9978
Salão  no Jd. Morada 
Do Sol na rua 80, com 
3 salas ou Box , 2 wc. 
cozinha. R$ 1.500,00 
Tr. Regina Kuga cre-
ci 167606 – F. (19) 
9.9177-7051
Vendo/Alugo - Offi-
ce Premium - Sala 
Coml. 40 m²  280 mil/ 
R$ 1.300,00. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia

Bicicletas novas 
e bicicletas duplas. 
Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próximo 
ao cemitério). F: (19) 
2516-5110 c/ Fernan-
do 
Cabeçote com vál-
vulas Iveco 3510 ano 
1997. R$3000,00.
F r i t a d e i r a  A c t i -
fry Arno Semi-nova 
pouco uso R$300,00 
Fones: 3017-5541 / 
99259-1877 (claro)

Diversos - Tapete 
para sala, quadro de 
flores para sala, TV 
14” precisa de con-
serto, mesa de cen-
tro de vidro, vendo 
ou troco urgente por 
falta de espaço Rua: 
Argentina, 365 - Vl. 
Castelo Branco F. 
9.9767-8484
Diversos - Vendo - 
Tapete castor (pelo 
alto), 2 TV de 14 (uma 
precisa de concerto), 
mesa de centro de 
vidro, 1 quadro de flo-
res e 1 abajur. Preço 
de oportunidade. F: 
3016-4493
Geladeira Duplex 
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 
WhatsApp. Obs: Valor 
é para retirar, para 
entregar sujeito a al-
teração no valor 
Maquina de Lavar 
Bastemp 110V F.: 
99324-7676 
Motor arranque Ive-
co 3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Multiprocessador 
Philco Master-Pró 9em 
1 na caixa R$200,00 
F.: 3017- 5541 / 99259-
1877 (Claro)
T r a n s f o r m a d o r 
110/220 ou 220/110. 
75000 vts. R$450,00. 
F: (19) 3835-3350 
Paulo
Troco várias bicicle-
tas novas por carro 
valor + 30.000,00 F: 
(19) 3835-3350 Paulo 
TV LED 32” SAM-
SUNG em bom es-
tado, com conversor 
digital. Oferta paga-
mento a vista. Contato 
F: 98143-4184

Uma bicicleta Aro 26 
21 marchas em ótimo 
estado. F.: 99324-
7676
Vendo 1 Bike Ca-
nadian, aro 26, c\21 
marchas. Impecável! 
F: (19) 99324-7676
Vendo Cortador de 
grama Trapp Mod. 
ME - 350. Motor 1Cv 
1540RPM $280,00. F.: 
3017-5541 / 99259-
1877 Claro
Vendo Gel para dor 
Muscular: Tipo Do-
torzinho, com banha 
de carneiro, arnica 
e anti- inf lamatório 
muscu la r  F :  (19 ) 
99830-0614 / Whats 
98996-4867
Vendo Mesa de Com-
putador, MDF Imbuia 
0,50 x 1,10. Bom esta-
do R$80,00. F.: 3017-
5541 / 99259-1877 
Claro
Vendo sala de jan-
tar Luis XV completa 
ou separada. (Só a 
mesa com 10 cadeiras 
R$6.900,00)
Vendo Sofá retrátil 
Mod. Grécia 3/2 lu-
gares, 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 - com-
pleto, direção, trava, 
vidros elétricos e de-
sembaçador traseiro. 
R$4000 aceito pro-
postas. Tr. 993347959 
Roberto
Oportunidade - Ven-
do C3 Exclusive, ano 
2009, Md. 2010. R$17 
Mil F.: 3329-7003
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Vendo Corola 2003 
automático. F: (19) 
99324-7676
Vendo i30 cor prata 
ano 2011 teto solar 
banco de couro au-
tomático completo 19 
991494826 Reinaldo

Cuidadora -  ofe-
reço me para cui-
d a r  d e  i d o s o s , 
c r iancas ,pessoas 
com necessidades 
especiais etc. Aten-
dimento residencial 
e hospitalar. Cursan-
so Tec Enfermagem. 
Possuo exper ien-
cia e referencias. 
F .  9 .8951-0353  / 
9.9980-2723 c/ Eve-
lyn
Empresa Helvetia 
Polo contrata - Ser-
viços Gerais e Tra-
toristas (com experi-
ência). F. (19) 3875 
4566
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
pessoas com neces-
sidades especiais 
etc. Residencial e 
hospitalar. Cursan-
do enfermagem F. 
9.9980-2723.
Ofereço-me  como 
empreiteiro de obras 
do  bás i co  ao  ao 
acabamento. Aceito 
carro e moto. Fone: 
3318- 3573 (Evan-
dro) 
Ofereço-me como 
marido de aluguel 
- Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me  como 
marido de aluguel. 
Faço consertos ge-
rais em residências 
(hidráulica, elétrica e 
etc.). F: 9.9830-0614 
c/ Kiko.

Ofereço-me como 
massagista – Maria 
Cícera F: 2516-0217.
Ofereço-me  como 
Motorista. Categorias 
A/D. Exp. com cargas 
de pequenos e gran-
des portes. Tel.: 3936- 
4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção civil) 
João (19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em 
auxiliar de cozinha, 
balconista de padaria 
ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-
7618.
Ofereço-me  para 
conserto de maquina 
de costura industrial 
e doméstica F: (19) 
99212-1731.
Ofereço-me para cui-
dar de crianças. For-
mada em pedagogia. 
Contato. 3834- 8345 / 
99411-7179.
Ofereço-me para cui-
dar de idosos, crian-
ças, pessoas com 
necessidades espe-
ciais. Atendimento re-
sidencial e hospitalar. 
Possuo experiência 
e referencias. Evelyn 
3875-9902 / 99980-
2723

Ofereço-me para fa-
zer faxina e passar 
roupa. Fone: 99595- 
9448 – Sueli.
Ofereço-me para 
fazer trabalhos de 
corte de grama e 
limpeza de terreno. 
Tenho máquina. Tra-
tar com Denis (11) 
952237579
Ofereço-me  para 
manutenção em má-
quina de costura in-
dustrial: Galoneira, 
Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Tra-
vete. F.: 99212-1731.
Ofereço-me  para 
Motorista adminis-
trativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conheci-
mento Capital e In-
terior – Fixo ou Free-
lancer F (19) 99793-
4700.

Ofereço-me para 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi-
dráulica, elétrica, piso, 
pintura, telhado, etc... 
F: (19) 99830-0614 / 
Whats 98996-4867.
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro ou 
chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho 
maquina, não tenho ví-
cios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidado-
ra de idosos. Possuo 
referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 

Ofereço-me para tra-
balhar como cuida-
dora de idoso, diurno 
ou noturno, em hos-
pitais e residência. 
F : 9.9479-0454 ou 
.2516-7008
Ofereço-me para tra-
balho como Aux. De 
Enfermagem, babá ou 
cuidadora c/ Coren. 
Disponibil idade de 
horário. F: (19) 3894- 
1610 / 98985-8142.
PROMOÇÃO Pé + 
Mão gratis sobran-
celha. Selamento de 
Cabelo a partir de 
R$40,00 (ganha cor-
te) 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

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
CADASTRO – Possuir experiência na 
função. Para trabalhar em Limpeza de 
empresas e condomínios. Disponibilidade 
de horário. Residir em Indaiatuba. 
CAIXA – Ensino médio completo. Expe-
riência em Caixa de comércio e atendi-
mento ao público. Bons conhecimentos 
em Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em horário 
de Shopping.
DOMÉSTICA – Experiência na função 
comprovada em Carteira. Possuir Carta 
de referência. Residir em Indaiatuba.  
Para trabalhar no Bairro Jardim Morumbi. 
Para limpeza em geral, lavar, passar 
e cozinhar.
FERRAMENTEIRO – Experiência em 
construção e manutenção de moldes 
plásticos e operação de máquinas de 
ferramentaria como fresa, retífica e torno. 
Possuir Curso Técnico na área de Ferra-
mentaria. Conhecimentos em Leitura e 
Interpretação de Desenho e instrumentos 
de medição. Noções básicas de ISO 
TS 16949. Irá atuar na manutenção de 
moldes com gavetas, núcleos rotativos, 
câmara quente, engrenagens de precisão 
e  moldes em inox hospitalares. Residir 
em Indaiatuba ou região. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
GERENTE DE VENDAS – Experiência 
no ramo de Alimentos e Higiene e Limpe-
za. Experiência em Gerenciar atividades 
de vendas, estratégicas e diretrizes para 
comercialização dos produtos da empre-
sa. Supervisionar Analistas, supervisores 
e vendedores. Elaboração de relatórios. 
Residir em Indaiatuba, Piracicaba, Ame-
ricana. Limeira ou Campinas.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo. Possuir experiência em prepa-
ração da superfície (lixar, polir, desengra-
xar), preparação da tinta para aplicação 
com pistola. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Pos-
suir experiência em controle de acesso, 
ronda e monitoramento. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em Informáti-
ca. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
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 Ferramentas 
da qualidade (FMEA e PPAP). Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, Elias 
Fausto ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
VENDEDOR (A) - Ensino médio com-
pleto. Experiência na função. Bons co-
nhecimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar 
em horário de Shopping.
ZELADOR (CADASTRO) – 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 maquinas – 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 QUA-
LIDADE JR (7926): 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/ 
LOGÍSTICO (7993): 
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES 
LOGÍSTICA (7976): 
ASSISTENTE DE PLANEJAMEN-
TO/ PCP (7980): 
ASSISTENTE FINANCEIRO (7999): 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(7991): 
AUXILIAR INSPEÇÃO DE PRODU-
TO (8000): 
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): 
ESTAGIÁRIO/ TEC. MECÂNICO 
(8004): 
GERENTE (7998): 
GERENTE DE VENDAS (8003): 
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTI-
CAS (7986): 
LÍDER LOGÍSTICO (7952): 
MANUTENÇÃO PREDIAL (7996): 
M E C A N I C O  M A N U T E N C A O 
(8001): 
MECANICO MANUTENCAO/ INJE-
TORA (7988): 
OPERADOR MÁQUINA (7886): 
PROGRAMADOR DE CLP (7994): 
RECEPCIONISTA (8002): 
SEGURANÇA DO TRABALHO /
ENGENHEIRO (7932): 
TÉCNICO MANUTENÇÃO (7895): 
TÉCNICO MECATRÔNICO (7961): 
TÉCNICO/ PREPARADOR TORNO 
CNC (7962): 
VENDAS TÉCNICAS (7990): 
VENDEDOR EXTERNO (7978): 

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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