
transporte público

Com a oficialização da venda da Auto Ônibus Nardelli, assumiu um grupo 
acionista, que tem como principal empresário Marco Antonio Chedid, conhecido 
por sua atuação como político e dirigente esportivo, e que comanda o serviço de 

transporte urbano em cidades da região e já está presente em Salto, no transporte 
escolar. Todas as obrigações e deveres, inclusive os funcionários, foram assumidos, 

sendo assim, a população não deve sentir o impacto da mudança. página 03
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Sobre não ser profeta na própria terra

A Queima do Judas

A venda da Auto Ônibus Nardelli, uma empresa saltense, que nasceu da coragem de dois irmãos e 
começou com um único ônibus, não é algo para ser comemorado

Os vínculos que existem entre pessoas e lu-
gares são fortes: ou são freios para evitar 
prejuízos ou combustível para investimen-
tos. São eles que criam conexões duradou-

ras para promover desenvolvimento. A primeira empre-
sa de ônibus de Salto teve início nos idos 1968 quando 
Walter Nardelli e Ophélia Nardelli Roque acreditaram 
que era possível começar uma empresa do nada. Bas-
tou um único ônibus arrendado para ter início o que 
viria a ser o serviço de transporte público da cidade. E 
lá se foram 54 anos.

A história da empresa tem inúmeros pontos altos: pio-
neiros na América Latina em bilhetagem eletrônica, 
antes mesmo da capital paulista, modernização e au-
mento constante da frota e, até mesmo quando trans-
formaram um dos veículos em trio elétrico, era comum 
o empréstimo gratuito para eventos sociais. Quem 
conhece os “Nardelli” sabe que a porta sempre este-
ve aberta para ajudar. Porém se até Jesus Cristo não 
conseguiu conquistar os próprios conterrâneos, o que 
se dirá de qualquer outra pessoa.

Os funcionários sempre receberam os pagamentos 
em dia, sabiam quem era o “dono” e muitos são gratos 
por terem ali permanecido e construído um patrimônio. 
Sim, pagar em dia é dever, mas nem sempre é o que 
algumas empresas fazem. Problemas? Diversos, afinal 
existiam relatos de funcionários mal educados, no trân-
sito e com passageiros, horários não cumpridos, veí-
culos antigos, bairros não atendidos ou superlotação, 
inconvenientes que precisariam ser resolvidos. Mas o 
golpe mais duro foi a rasteira dada pela Administração 

Pública quando a empresa participou da licitação do 
transporte público, em 2018. 

No edital foram estipulados vários investimentos que 
deveriam ser realizados, como rastreamento dos veícu-
los por satélite, renovação da frota, etc. O retorno finan-
ceiro viria com a prestação do serviço em dez anos. A 
empresa fez o aporte de recursos, mas com a pandemia, 
ao contrário de muitas cidades do país que socorreram 
as empresas de transporte público, aqui a Auto Ônibus 
Nardelli arcou sozinha com o ônus oriundo da redução 
drástica no número de usuários pagantes. Em 2021, 
enfrentou a primeira greve, além disso, abriu mão do 
fretamento, enxugou o quadro de funcionários e enfren-
tou dificuldades para manter o pagamento do financia-
mento dos novos ônibus que tinham sido adquiridos, 
em um cenário que ainda teve o aumento do custo de 
combustíveis.

Apesar dos inúmeros pedidos, em nenhum momen-
to a Prefeitura aceitou fazer o reequilíbrio financeiro do 
contrato. O que foi assinado entre as partes tornou-se 
desigual, afinal as circunstâncias mudaram. A Gestão 
Geraldo Garcia, que assumiu o compromisso, descon-
siderou os fatos e tratou com desrespeito os pioneiros 
do transporte público saltense. A Gestão Laerte Sonsin 
também não resolveu o problema. No fim, é como se 
o crescimento da empresa e do patrimônio da Família 
Nardelli fosse algo inaceitável, a tal ponto de se tor-
nar bandeira política a retirada da empresa. É como se 
ocorresse um esquecimento seletivo, que não leva em 
conta que o dinheiro ganho em Salto, ficou em Salto. 
Até mesmo na Escolinha de Futebol Show de Bola, dos 

500 alunos, pelo menos cem eram bolsistas. Mesmo no 
ramo imobiliário, com ofertas em outras cidades, a Fa-
mília Nardelli priorizou os investimentos na cidade.

Diante desse cenário basta senso crítico para perceber 
que a discussão é superficial. Nunca se questionou, até 
esse momento, as modalidades possíveis de transporte 
público e a necessidade de subsídio para melhorar a 
qualidade e manter o equilíbrio financeiro da empresa. 

É curioso quando vemos políticos defendendo, por 
exemplo, o serviço de limpeza da cidade, que é sub-
sidiado com dinheiro público. O que está sendo feito 
ainda é pouco quando olhamos para o Plano Municipal 
de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. Inúmeras 
ações não foram cumpridas, além disso, quando a CSO/
Corpus é questionada sobre a capacidade do aterro ou 
necessidade de nova área, falta transparência e ecoa o 
silêncio. Trata a coisa pública como se particular fosse. 
Talvez não seja assim tão estranho, afinal, até mesmo 
os vereadores falam abertamente em Tema Livre na 
Câmara de Vereadores que a empresa é um “cabidão 
de empregos”, ou seja, atende a interesses políticos. E, 
assim, por anos, o lixo, subsidiado com dinheiro públi-
co, vale mais do que as pessoas que são atendidas pelo 
transporte urbano. Mas tudo bem, os donos não são da-
qui...

Aos incautos de plantão, um aviso. Não se engane, 
existem muitos interesses disfarçados de boas inten-
ções. Agora, nos resta ver até onde vai essa sanha, se 
a saída de empresas saltenses da prestação de serviço 
será realmente o melhor para a população. Quem vai 
ganhar com isso só o tempo dirá.

No último domingo, data em 
que foi celebrada a Páscoa, para 
os cristãos um dia de comemo-
rar a ressurreição daquele que 
é o autor máximo de sua fé, 
aconteceu em Itu o tradicional 
evento de cunho cultural/reli-
gioso popular em sua origem, 
hoje com caráter mais turísti-
co: a queima do Judas. Neste 
ano de 2022, aconteceu a quei-
ma devido ao cumprimento da 
lei estadual que proíbe os ba-
rulhentos fogos e rojões. É uma 
antiga tradição vista na cidade 
fazendo referência ao momen-

to em que, segundo narrativas 
bíblicas, Judas teria se enfor-
cado após perceber o que fize-
ram com Cristo momentos de-
pois de o entregar aos soldados 
romanos. Na representação, o 
demônio desce por um poste, 
enquanto Judas sobe ao seu 
encontro, ambos se queimam.
O cronista ituano Nardy Filho 

(1879-1959) mencionou na crô-
nica “O Judas em minha terra” 
que o evento ocorria pelo me-
nos desde o fim do século XIX, 
menciona o memorialista:
“Dizem alguns que esse Ju-

artigo

prestação de serviço

das de fogos é invenção itua-
na. Não é. O nhô Quim Corne-
ta – Joaquim da Costa Oliveira 
– viera bem moço de Portugal, 
sua terra natal. Bom fogueteiro 
[...] em Itu, casou-se com uma 
filha do velho Barrinho – José 
Soares de Barros – e montou 
seu barracão de fogueteiro [...]. 
Lembrou-se daqueles Judas de 
fogos, que arrebentava lá em 
Portugal e se pôs a fazer um 
igual, arte em que se saiu ad-
miravelmente. E desde aquela 
época, 1886 ou 87, aquela mi-
nha gente de Itu passou a as-
sistir a arrebentação do Judas 
de fogos todos os anos, no Sá-
bado Santo, após as Aleluias.”
Nardy relata vários acidentes 

ocorridos durante os afazeres 
dos bonecos e os testes com os 
rojões. Outro relato narra um 
fato curioso que, com certeza, 

causara também alguns aci-
dentes:
“Alguns desses Judas, embora 

pobremente vestidos, traziam 
em uma das mãos uma nota de 
dez mil réis, que naquele tem-
po, valia bem mais que cem 
nos dias de hoje. Escondido no 
interior do boneco havia um 
enxu, daquelas vespinhas pre-
tas e bravas e quando um mo-
leque, cobiçando a nota, subia 
no poste, e puxava as pernas 
do Judas para alcançar a cédu-
la, surgiam as vespas que for-
çavam o garoto a descer.”
Essas, meu amigo leitor e 

amiga leitura, são algumas 
curiosidades que proseare-
mos ainda na próxima semana 
acerca da tradicional queima 
do Judas, para tal, contaremos 
com o apoio do cronista Fran-
cisco Nardy Filho.

Auxílio gratuito para fazer a declaração
do Imposto de Renda 2022

Trata-se de um Plantão Fiscal, para 
ajudar os contribuintes no preen-
chimento do documento. Os atendi-
mentos serão realizados por alunos 
e professores do curso de Ciências 
Contábeis do Centro Universitário 
N. Senhora do Patrocínio (CEUNSP). 
O serviço será oferecido até o dia 21 
de maio. A programação conta com 
a parceria do Núcleo de Apoio Fiscal 
(NAF) e apoio técnico da Receita Fe-
deral. Mas para ter acesso é preciso 
fazer o agendamento prévio de dia 
e horário através do e-mail: irpf@
ceunsp.edu.br.
“O Plantão Fiscal da Instituição tem 
por objetivo fazer com que o curso de 
Ciências Contábeis do Ceunsp este-
ja presente em atividades sociais, e, 

que os alunos tenham a experiência 
na execução e solução de problemas 
relacionados à tributação na Pessoa 
Física”, avalia o coordenador, Marcos 
Roberto de Oliveira.
O atendimento ocorre de forma pre-
sencial de segunda a sexta, das 17h 
às 18h45, no Núcleo de Apoio Contá-
bil e Fiscal do Ceunsp, e aos sábados, 
em Itu, das 8h às 11h, no Laboratório 
de Informática.
Entre os atendimentos para a comu-
nidade em geral, são oferecidos  con-
sultoria, preenchimento e entrega 
do Imposto de Renda 2022, além de 
prestar informações sobre práticas 
fiscais relacionadas à Pessoa Física 
e ao Microempreendedor Individual 
(MEI).

As orientações serão direcionadas 
aos contribuintes que obtiveram em 
2021 os rendimentos tributáveis até 
R$ 40.000,00 e aposentados.
Para o preenchimento da declaração é 
necessária à apresentação dos seguin-
tes documentos:

•Declaração do imposto de renda 
entregue em 2021;

•Documentos de identificação: CPF, 
RG e Título do eleitor do contribuinte;

•Documentos de identificação do 
cônjuge / dependentes: CPF;

•Informes de Rendimentos das em-
presas onde o contribuinte trabalhou 
em 2021;

•Informes de Rendimentos bancários;
•Documento que comprove aquisição 

de bens (veículos, imóveis, etc).

•Pessoas que recebeu rendimentos tributáveis 
cuja soma foi superior a R$ 28.559,70 em 2021, 
como rendimentos do trabalho assalariado, não 
assalariado, proventos de aposentadoria, pen-
sões, aluguéis, atividade rural;
•Quem recebeu rendimentos isentos, não 

tributáveis ou tributados cuja soma foi superior 
a R$ 40.000,00;
•Realizou a alienação de bens ou direitos 

em que foi apurado ganho de capital, sujeito à 
incidência do imposto, ou operações em bolsa 
de valores, de mercadorias, de futuros e asseme-
lhadas;
•Teve a posse ou a propriedade de bens ou 

direitos em 31/12/2021, inclusive terra nua, cujo 
valor foi superior a R$ 300.000,00;
•Passou à condição de residente no Brasil e 

encontrava-se nessa condição em 31/12/21.

Quem deve declarar?
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Não era de hoje que a fa-
mília saltense que coman-
dava a Auto Ônibus Nardelli 
buscava uma solução para o 
agravamento da crise finan-
ceira, que surgiu com a pan-
demia do COVID-19. Porém, 
sem conseguir rever as con-
dições do contrato, foi preci-
so abrir mão da empresa pio-
neira no transporte público 
saltense. O serviço começou 

Durante a coletiva o pre-
feito Larte Sonsin afirmou 
que deve ser discutido em 
breve a revisão do Plano 
de Mobilidade Urbana de 
Salto. Uma empresa está 
sendo contratada para 
fazer os estudos técnicos 
necessários e até o final do 
primeiro semestre, o novo 
Plano deve começar a ser 
elaborado. A expectativa 
do Executivo é de que o 
novo Plano de Mobilidade 
Urbana seja apresentado 
ainda esse ano.

Entre as mudanças, o 
prefeito destacou que o 
transporte público é um 
dos itens prioritários nessa 
revisão. “Há muito o que 
se fazer, inclusive rediscu-
tir o transporte público”. 
Laerte ainda falou sobre 
a possibilidade de subsi-
diar o transporte público, 
se não de forma total, ao 
menos parcial. “O sistema 
que até hoje vigorou, foi de 
forma tranquila até o mo-

mento em que a pandemia 
mostrou que está numa 
situação desequilibrada. 
Quando foi feita a licita-
ção, imaginava-se 400 mil 
passageiros por mês e du-
rante a pandemia chegou 
a 80 mil ou até menos. 
Hoje está em torno dos 
270 mil passageiros por 
mês, ou seja, ainda não 
chegou ao que era antes. 
Se elogia muito de outras 
cidades, mas tudo tem seu 
custo. Se vai ter subsídio, 
se não vai, é uma equação 
que precisa ser resolvida, 
atendendo as necessi-
dades da população, da 
empresa e do orçamento 
do município. Então essa 
será a tarefa das próximas 
semanas para sentarmos 
e debateremos, para mon-
tar um planejamento, para 
o mais importante, resol-
ver essa questão do trans-
porte público”, respondeu 
à reportagem do PRIMEI-
RAFEIRA.

Após 54 anos, 
Nardelli deixa 

o transporte 
público

O comunicado foi feito oficialmente numa
coletiva de imprensa, na manhã de segunda-feira (18), 

e pegou de surpresa a população

Mudanças no
Plano de Mobilidade

A família Nardelli foi pioneira no transporte público quando Salto tinha quase 18 mil habitantes

O prefeito disse que uma empresa
será contratada para os estudos

O novo grupo que assumiu atua em diversas cidades da 
região e no transporte escolar em Salto

Os empresários saltenses explicaram os
motivos que levaram a venda da empresa

com um único veículo, na 
década de 60, para atender 
uma população de quase 18 
mil habitantes. 

“Já transportamos mais ou 
menos 400 mil pessoas por 
mês, mas caíram para 80 mil 
pessoas com a pandemia e 
ocorreu um desequilíbrio 
muito grande. O prejuízo fi-
cou muito alto. A família não 
é de um grande grupo de 
empresas, somos de Salto”, 
explicou um dos ex-sócios 
da antiga empresa, Rodol-
fo Nardelli, numa conversa 
com o PRIMEIRAFEIRA.

Após as negociações, a 

venda foi oficializada. “O 
grupo comprou ‘o CNPJ da 
empresa’, ou seja, o trans-
porte urbano, com todas as 
exigências e obrigações, será 
mantido” disse o empresário 
saltense. Ele ainda acredita 
que serão feitos novos in-
vestimentos, pois “como é 
um grupo mais forte, mais 
capitalizado, eles talvez se 
esforcem para colocar mais 

ônibus nas linhas, com mais 
horários, porque infelizmente 
nos estávamos no nosso limi-
te e não tínhamos mais con-
dições de fazer”, justificou.

O anúncio da venda e do 
aceite por parte da Admi-
nistração ocorreu na sede 
da Prefeitura e contou com 
a presença do prefeito Laer-
te Sonsin e dos novos do-
nos, que são representantes 
do grupo acionista, que tem 
como um dos principais em-
presários, Marco Antonio 
Chedid, conhecido por sua 
atuação como político e diri-
gente esportivo.

O novo grupo possui expe-
riência de 70 anos no ramo 
do transporte público, com 
uma frota de 1.200 veículos, 
atuando em diversas cidades 
da região metropolitana de 
Campinas e Presidente Pru-
dente. Através da empresa 
Sancetur, o grupo já atua em 
Salto, fazendo o transporte 
de estudantes.

Em suas primeiras pala-

vras como novo proprietário 
da empresa responsável pelo 
transporte público em Salto, 
Marco Chedid disse que es-
tará a disposição para fazer 
os ajustes necessários para 
que o transporte funcione 
de forma coerente para que 
não prejudique a população. 
“Vamos cuidar do passageiro 
como ser humano. Precisa-
mos tratar bem já que são 
nossos clientes”, disse.

Um dos braços do grupo 
atua também em Indaiatu-
ba, onde o transporte público 
se tornou referência por ofe-
recer ar condicionado e wi-fi. 

Ainda assim, os empresá-
rios não devem proporcionar 
grandes mudanças de início, 
mas ressaltou que o trans-
porte público atualmente é 
deficitário. “Precisamos ter 
um tempo para nos adaptar. 
Hoje o transporte público no 
Brasil não tem condições do 
usuário pagar. Há uma tari-
fa técnica e uma tarifa pú-
blica e se for cobrar a tarifa 

técnica, a população não tem 
como pagar. Mas, o transpor-
te público precisa também 
reconquistar seu espaço junto 
ao usuário”, destacou Chedid.

Inicialmente, a estrutura 
oferecida pela Nardelli até 
então será mantida, assim 
como o nome da família sal-
tense nos ônibus deve per-
manecer por enquanto. Até 
os funcionários serão man-
tidos, pois isso fez parte das 
negociações para a compra. 
“Eu tenho muito orgulho do 
trabalho que fizemos. No iní-
cio, meu pai foi o motorista; 
meu primo Brás foi o cobra-
dor; e meu primo Zé, o bor-
racheiro. Nós crescemos com 
a cidade, chegamos a ter 
120 ônibus nos tempos das 
grandes indústrias, como a 
Calfat. Sempre tentamos ofe-
recer o melhor serviço possí-
vel. As pessoas que andam 
de ônibus tirando essa fase 
da pandemia, não as pessoas 
que comentam atrás dos 
computadores, mas as que 
usam o transporte público 
mesmo, elas gostavam dos 
motoristas, limpeza e cum-

primento dos horários”, disse 
Rodolfo que ainda ressaltou 
que no ano passado foi preciso 
vender o fretamento e dispen-
sar 110 funcionários, pagando 
todos os direitos trabalhistas. 

Mesmo diante desse ce-
nário, o empresário diz que 
só tem a agradecer a popu-
lação. “Sou nascido aqui, 
todos os investimentos da 
nossa família foram aqui. 

Nos bons momentos nunca 
pensamos em investir fora 
daqui, eu acredito muito na 
nossa cidade, amo Salto e 
moro aqui, não penso em ir 
embora. Agradeço a popula-
ção e a todas as pessoas que 
empregamos ao longo dos 
anos, foram mais de 10 mil 
pessoas. Então a gente agra-
dece”, finalizou o empresário 
saltense.
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Confirmado atraso de 19 dias no salário das merendeiras

Secretário expõe casos de 
possíveis favorecimentos Câmara aprova projetos em prol dos autistas

Empresa de Indaiatuba
realizará concurso público de Salto

Pais de alunos das creches 
e escolas municipais foram 
surpreendidos nessa semana 
com a possibilidade de uma 
greve envolvendo as meren-
deiras, que estariam alegan-
do falta de pagamento desde 
o início do mês de abril.

O caso movimentou a clas-
se política saltense, que se 
manifestou nas redes sociais, 
em especial o presidente da 
Câmara, Cícero Landim, que 
fez uma postagem apontan-
do que poderia haver falta de 
refeição para as crianças.

Na sessão de Câmara de 
terça-feira (19), o líder do Go-
verno na Casa de Leis, vere-
ador Gideon Tavares, confir-
mou o atraso no pagamento. 
“Também recebi a denúncia 
que os funcionários estavam 
com salários atrasados. Esta-
vam há 19 dias e isso é um 
absurdo.  Quero pedir ao pre-
feito que ele comece a reter 
esses repasses (feitos para a 
empresa prestadora de servi-
ço) para garantir o pagamen-
to dos funcionários, inclusive 
as verbas rescisórias”, disse.

Entretanto, Gideon foi além 

Vereadores denunciam 
ameaças da Prefeitura 

aos catadores
O assunto foi apresentado no Tema Livre,

da Câmara, mais de uma vez 
O vereador Antonio Cor-

deiro dos Santos disse na 
sessão de Câmara de ter-
ça-feira (19), que um servi-
dor da Prefeitura teria feito 
ameaças à um grupo de 
catadores de materiais reci-
cláveis da cidade, sob pena 
de multa a eles e também 
aos empreendimentos que 
comprassem seus mate-
riais.

Vale ressaltar que o caso já 
havia sido exposto há algu-
mas semanas pelo vereador 
José Benedito de Carvalho 
“Macaia”. Nas sessões an-
teriores, Macaia disse que 
ocorreu a proibição  aos ca-
tadores imposta pela gestão 

pública. “Eu não acredito. É 
um absurdo o que o prefei-
to está fazendo, em proibir 
essas pessoas que catam 
reciclagem, de proibir que 
retirem os materiais de 
dentro do contêiner. Existe 
lei na cidade que proíbe? É 
inacreditável e inaceitável 
que isso aconteça”, disse 
na sessão de 12 de abril.

Em conversa com a re-
portagem do PRIMEIRA-
FEIRA, Macaia falou que 
foi informado da situação 
através de um comerciante 
que fornece materiais para 
alguns catadores. “Ele me 
falou que um Guarda Mu-
nicipal teria falado para não 

retirarem mais os materiais 
dos contêineres”, contou o 
vereador.

Nesta semana, Cordeiro 
se reuniu com esses profis-
sionais, onde recebeu a in-
formação das possíveis pe-
nalidades. “Nos relataram 
que estão sendo chamados 
na Prefeitura e estão proi-
bindo eles de catar o lixo 
reciclado de nosso municí-
pio dizendo que vão multar 
em 800 reais os catadores 
e multar os compradores, 
chamados ferro velhos, em 
80 mil reais. Não consegui 
pegar o nome da pessoa lá 
da Prefeitura que está cha-
mando esses catadores so-

O secretário de Negócios 
Jurídicos, Amilton Luiz de 
Arruda, se reuniu com os ve-
readores na tarde da segun-
da-feira (18), para dar escla-
recimentos as licitações.

Durante a reunião o secre-
tário citou supostos casos de 
imoralidades em processos 
licitatórios de anos anterio-
res, nos quais o Poder Públi-
co precisou dispor de algum 
tipo de favorecimento ou be-
nefícios para que os trâmites 
burocráticos não fossem in-
terrompidos por decisões ju-
diciais, como aconteceu com 
o chamamento público do 
Hospital há alguns dias.

“Essa questão da licitação 
do Hospital tem de ser ana-
lisada com muito cuidado 
porque é um contrato que 
tem a previsão de um de-
sembolso de seis milhões 
(de reais) mensal. Então, o 
valor desperta o interesse de 
muita gente. Gente do bem 
e gente do mal. Há pessoas 
que fazem questionamentos 
com o intuito de elucidar al-
gum ponto, para melhorar a 
construção do processo, mas 
infelizmente existem questio-
namentos que não tem toda 
essa boa vontade. Existem si-
tuações que já presenciamos 
em que alguns questionaram 
licitações de grande porte 
só pra atrapalhar o meio de 
campo até alguém chegar e 
perguntar o que queria para 
parar de ficar atormentando 
tanto. Para bom entendedor, 
meia palavra basta. Não es-
tou dizendo que é o caso, 
mas já presenciei essa situa-

ção no passado”, revelou o 
secretário.

Amilton citou que, embora 
legal, os questionamentos 
acabam impedindo o bom 
funcionamento da máqui-
na pública. “Tivemos esse 
problema com a Zona Azul, 
no Governo Juvenil (Cirelli). 
O Secretário de Governo na 
época, Luiz Eduardo Colaço, 
tentou fazer a licitação quatro 
vezes e não havia quem con-
seguisse fazer andar, porque 
era tanta gente aporrinhando 
que ele decidiu deixar para o 
próximo prefeito. Então exis-
tem situações como essa. A 
lei dá essa possibilidade”, 
declarou.

Estrutura
O secretário citou, duran-

te a reunião, a estrutura de 
profissionais da pasta, que 
foi reduzida em 2020, e falou 
sobre o volume de trabalho 
dos servidores que atuam na 
Secretaria. “Perdemos dois 
assessores jurídicos que nos 
davam um grande auxilio em 
função da decisão judicial 
que extinguiu os cargos de 
comissões. Tínhamos uma 
estrutura administrativa na 
prefeitura que comportavam 
mais de 240 cargos comis-
sionados. É muita coisa? Eu 
acho que é! Mas bem ou mal, 
boa parte dessas tarefas de 
elaboração de termos de refe-
rências, orçamentos e outras 
informações para formatar 
a licitação ficavam a cargo 
desses comissionados e eles 
faziam esse trabalho. A partir 
do momento que não foi mais 

Nas entrelinhas...

São 20 anos esperando uma 
coisa que não aconteceu e não 
vai acontecer em nossa cidade”

Os cadeirões que tem parecem 
aqueles móveis que jogam ao 
lado dos contêineres de lixo”

O dinheiro do povo é muito 
sagrado para você entregar 
agora no bolso dos Chedid”

“

“

“

Resignou a dizer o vereador Edival Pereira Rosa ao falar 
da possível união para eleger um deputado saltense para 
representar a cidade

Criticou o vereador Fábio Jorge ao referir-se ao estado dos 
móveis utilizados no Hospital Municipal, pedindo mais 
atenção a situação da Saúde Pública

Essa foi a fala do presidente da Câmara,Cícero Landim , 
ao posicionar-se de forma contrária a um possível subsídio 
para o transporte público que tem como proprietário desde 
o dia 18, um grupo dos quais o principal empresário é 
Marco Antonio Chedid

Catadores estariam sendo proibidos de recolher reciclados nos contêneires

bre ameaça de até mesmo 
tomar seus carrinhos para 
catar o lixo reciclado”, in-
formou Cordeiro.

O vereador ainda ressal-
tou que não há nenhuma lei 
que prevê multa aos cata-
dores de recicláveis e cogi-
tou reunir os catadores para 
protestar em frente à Prefei-

tura. “Esse vereador vai às 
últimas consequências se 
precisar. Convido esse povo 
a ir na frente da Prefeitura 
ou aqui na frente da Câma-
ra para fazer um ato para 
ver se o povo de Salto acor-
da, se os políticos acordam. 
São mais de 100 famílias 
que sobrevivem com esse 

dinheiro. Como pode senhor 
prefeito e vice os senhores 
quererem prejudicar o povo, 
as pessoas mais humildes”, 
completou.

Procurada pela reporta-
gem do PRIMEIRAFEIRA, 
a Prefeitura não se mani-
festou sobre o caso até o 
encerramento desta edição.

ARQUIVO

A.I. CÂMARA SALTO

A.I. CÂMARA SALTO

Cícero Landim considerou um absurdo a 
falta de pagamento às merendeiras

e representando o Governo, 
criticou a postura de Landim. 
“Eu me junto à cobrança jus-
ta, mas não compactuo com 
demagogia e teoria de caos 
que alguns vereadores im-
põem nessa cidade.”, com-
pletou.

Em sequência, Cícero usou 
a vez para falar e rebateu 
o líder do Governo. “Se os 
senhores acham normal as 

merendeiras ficarem 19 dias 
com salários atrasados, estão 
no lugar errado. Não dá pra 
ficar calado. É muito simples 
dizer que é mentira. Nas cre-
ches onde é feita a merenda, 
não foi feita hoje. Veio um 
balde de plástico de macar-
rão com salsicha. Porque o 
prefeito e a secretaria não 
vêm a público e fala isso?”, 
questionou.

Em sessão realizada na 
terça-feira (19), a Câmara de 
Vereadores aprovou o projeto 
de lei que institui o Cadas-
tro Municipal de Autistas, 
que prevê a criação de uma 
Carteira de Identificação do 
Autista (CIA), cujo objeti-
vo é a possibilidade de criar 
um banco de dados público 
sobre a questão, que poderá 
fazer um trabalho de orienta-
ção aos Autistas, dando pu-
blicidade a isso. Também foi 
aprovado o outro projeto que 
beneficia a esse público, des-
ta vez o que concede o direito 
às pessoas que transportam 
passageiros com Transtorno 
de Espectro Autista (TEA) o 
direito de utilizar as vagas 
reservadas para os deficien-
tes. Os dois projetos são de 
autoria do vereador Vinícius 
Saudino e aguardam posicio-
namento do Executivo.

Punição
Logo após a sessão ordi-

nária, foi realizada uma ex-
traordinária com o objetivo 
de apresentar o parecer da 
Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar sobre a repre-
sentação feita pela Mesa da 
Câmara, composta pelos ve-
readores Cícero Landim, Fá-
bio Jorge e Daniel Bertani, 
contra o vereador Vinicius 
Saudino. Isso ocorreu em vir-
tude de um vídeo divulgado 
nas redes sociais em que ele 
criticou o posicionamento de 
alguns vereadores junto ao 
Executivo, o que a Mesa con-
siderou como “ato incompatí-
vel com o decoro parlamen-
tar”.

A Comissão, da qual fize-
ram parte para essa decisão 
os vereadores Henrique Bal-
seiros, Antônio Cordeiro (no 
lugar de Daniel Bertani, que 

é membro da Mesa) e Edival 
Pereira Rosa ‘Preto’  (no lugar 
de Saudino que é o membro 
regular), entendeu que o ve-
reador devia ser ‘Censurado 
Verbalmente’. Na prática ele 
recebeu uma advertência. 
Embora tenha a possibilida-
de de recorrer, Saudino afir-
mou à reportagem do PRI-
MEIRAFEIRA que acatou a 
decisão da Comissão e não 
vai recorrer.

Reunião
Na quarta-feira (20), a Se-

cretária de Ação Social, Mér-
cia Falcini esteve mais uma 
vez na Câmara de Vereadores 
para prestar esclarecimento 
sobre arrecadação e distri-
buição de cestas básicas às 
famílias carentes, informa-
ções sobre o benefício do alu-
guel social e outras ativida-
des realizadas pela pasta.

A empresa SH Dias Con-
sultoria e Assessoria Ltda 
foi a vencedora do proces-
so licitatório e será a res-
ponsável pela realização 
do concurso público em 
Salto. A confirmação foi 
informada no Diário Ofi-
cial do Município na quar-
ta-feira (20).

Com sede na cidade 
de Indaiatuba, conforme 
consta em seu site oficial, 
a empresa não apenas pla-
neja, organiza e executa 
concursos públicos, como 
também atua na área ges-
tão de cidades em todo o 
território nacional.

A empresa é a responsá-

vel pela realização diver-
sos concursos públicos em 
cidades da região, como 
Itu, Elias Fausto, Piracica-
ba e Itupeva. O contrato 
deve ser firmado dentro 
dos próximos dias para em 
seguida os trâmites para 
divulgação do edital se-
rem divulgados.

O presidente da Câmara 
ainda falou que teria entrado 
em contato com a secretária 
de Educação, Anna Noronha, 
cobrando um posicionamen-
to da chefe da pasta e teria 
ouvido da mesma que a em-
presa teria sido notificada. 
“Vai notificar a empresa no 
19º dia porque publicamos 
uma nota na rede social?”. 
Cícero ainda aproveitou a 
oportunidade para criticar 
a gestão do prefeito Laerte 
Sonsin. “Se as empresas con-
tratadas são ruins, é porque 
os prefeitos eram ruins. E 
esse é também”, disse.

Em uma nota divulgada 
nas suas redes sociais, a Pre-
feitura criticou as postagens 
veiculadas a qual alegou 
causar “alarde desnecessário 
e insegurança à população” 
e afirmou que “quatro fun-
cionárias faltaram terça-feira 
(19), alegando não terem re-
cebido os salários por parte 
da empresa prestadora do 
serviço”. Até o fechamento 
dessa edição a Prefeitura não 
confirmou o atraso no paga-
mento das funcionárias.

Secretário fez revelações 
de que algumas empresas 

esperam ter benefícios 
para não “atrapalhar” em 

licitações públicas

possível esses comissiona-
dos, não houve a oportunida-
de de aproveitar algum deles 
que já tinha uma memória 
do departamento. Foi preciso 
pinçar dentre os servidores 
concursados alguns que se 
dispusessem a aprender e 
realizar essas tarefas. Alguns 
deram certos, outros não”, 
justificou.

Entre janeiro e abril de 
2022, a Secretaria de Negó-
cios Jurídicos recebeu 497 
processos, dos quais 148 
eram processos licitatórios 
(sendo que 31 precisaram 
tramitar em regime de ur-
gência) e 349 eram proces-
sos diversos. Além disso, há 
mais de 30 mil processos de 
várias naturezas para serem 
analisados, dos quais 1.035 
são processos trabalhistas, 
1.240 processos cíveis e 433 
são ações movidas por vagas 
em creches. “Cada proces-
so leva de 12 a 15 dias para 
ser analisado. Claro que há 
casos excepcionais em que 
esse prazo precisa ser maior. 
Estamos trabalhando para os 
processos não sejam demora-
dos”, destacou Arruda.
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O estudo do Tribunal de Contas também mostrou os valores gastos em cidades da região

Dinheiro, celular e boné foram apreendidos

Após atendimento médico, em uma unidade de Saúde, 
ficou constatado que a vítima sofreu queimaduras de segundo grau

Salto tem o menor custo 
per capita por vereador

Mulher tem queimaduras
após procedimento estético

O Rotary Club de Salto deu 
início à mais uma Campa-
nha do Agasalho “Aquecen-
do Corações e Protegendo 
Vidas” – 2022, no domin-
go(17). Nesse ano, o intuito é 
obter fundos para a compra 
de moletons e meias para 
distribuição especificamen-
te entre idosos e crianças. 

As doações podem ser feitas 
tanto por empresas como por 
pessoas físicas.

“Este ano esperamos con-
tar com o mesmo espírito de 
solidariedade que nos ajudou 
a distribuir mais de sete mil 
cobertores aos mais neces-
sitados e carentes, nos dois 
anos anteriores”, comenta 

Monica Araújo, uma das co-
ordenadoras da Campanha. 

Os interessados podem 
ajudar na campanha doando 
R$ 25, R$50 ou R$150, cujos 
depósitos devem ser feitos 
em nome do Rotary Club de 
Salto (Banco Itaú, Agência 
8162, conta corrente 28492-
4, CNPJ 45.479.789/0001-43) 

ou PIX pelo e-mail formigui-
nhas@rotarysalto.com.br. 
Já os empresários poderão 
constar como patrocinado-
res oficiais da campanha a 
partir da doação mínima de 
R$300. O nome e logomarca 
da empresa serão divulga-
dos, registrando a participa-
ção na Campanha.

Campanha do Agasalho 2022

Famílias com renda men-
sal de até meio salário míni-
mo por pessoa, que estejam 
cadastradas no CadÚnico, 
do Governo Federal, têm 
direito à Tarifa Residencial 
Social de Água e Esgoto, ins-
tituída em 2018 pela ARES
-PCJ (Agência Reguladora 
dos Serviços de Saneamento 
das Bacias dos Rios Piracica-
ba, Capivari e Jundiaí).

O programa oferece des-

contos no pagamento das 
tarifas de água e esgoto 
a famílias de baixa renda 
com descontos que variam 
de 40% a 50%. O abatimen-
to é calculado conforme o 
consumo mensal da resi-
dência. 

Para solicitar o benefício 
é necessário que o titular 
da unidade usuária se dirija 
até o SAAE munido do seu 
documento pessoal (CPF, 

RG ou CNH) e de todos os 
seus familiares, adultos e 
crianças (Certidão de Nas-
cimento caso não possuam 
nenhum dos outros); cópia 
da Carteira do Trabalho 
de todos os maiores de 16 
anos; comprovante de pa-
gamento do INSS com o 
número do benefício para 
aposentados, pensionistas 
ou beneficiários do BPC 
ou Bolsa Família; com-

provação de vínculo com 
o imóvel, caso não seja o 
titular da conta (contrato 
de locação com firmas re-
conhecidas ou autorização 
do proprietário); e cópia do 
espelho do CadÚnico. 

O SAAE fica na Rua Nove 
de Julho, 1053, no bairro 
Vila Nova. O atendimento 
acontece das 8h às 17h. 
Outras informações pelo 
telefone (11) 4602-6370.

Desconto na tarifa de água e esgoto

Uma mulher de 32 anos 
causou um acidente auto-
mobilístico na tarde do sá-
bado (16), no Jardim Planal-
to. Ela colidiu o automóvel 
que conduzia na traseira de 
outro veículo.

A Guarda Civil Municipal 
foi acionada e ao indagar 
os envolvidos, o motorista 

do carro atingido disse que 
a autora aparentava estar 
embriagada. A condutora 
do veículo, por sua vez, dis-
se que não percebeu o veí-
culo à sua frente e que no 
momento da colisão estava 
conversando com uma pas-
sageira.

Indagada pelos guardas, 

ela disse que não estava 
portando a CNH e o docu-
mento do veículo. Sendo 
que este último foi apresen-
tado de forma digital poste-
riormente. Já em pesquisa, 
foi constatada que a Cartei-
ra de Habilitação da autora 
estava vencida desde 2018. 
O Polícia Militar também 

foi acionada para realizar o 
exame do bafômetro na au-
tora, que se negou a fazer. 
Já a vítima realizou o teste 
cujo resultado foi negativo. 
Ambos foram conduzidos 
ao plantão policial e a auto-
ra aceitou fazer a coleta de 
sangue para exame de do-
sagem alcoólica.

Com habilitação vencida, motorista
se envolve em acidente no Planalto

polícia

Uma mulher de 27 anos re-
gistrou um Boletim de Ocor-
rência nesta semana contra 
uma clínica estética de Salto 
alegando ter sofrido queima-
dura grave após um procedi-
mento estético. O caso ocorreu 

no último dia 13.
Segundo a vítima, ela teria 

contratado um plano de dez 
sessões e na penúltima etapa 
do procedimento, relatou sen-
tir dores, queimação e ardên-
cia após o tratamento. A víti-

ma ainda relatou ter passado 
mal ao chegar em casa e teria 
inclusive utilizado um creme 
recomendado por profissionais 
da própria clínica, mas o incô-
modo permaneceu.

Ao passar por atendimento 

em uma unidade de saúde, a 
médica que a atendeu infor-
mou que a vítima teria sofrido 
queimadura de segundo grau. 
Ela então procurou a clínica 
estética e foi comunicada que 
seria ressarcida.

Homem é preso por 
roubo à empresa

Na noite do domingo 
(17), um homem de 28 
anos foi preso após fur-
tar uma tela de sombre-
amento de uma empre-
sa no jardim Parque do 
Lago. O autor, juntamen-
te de um comparsa, que 
acabou fugindo, entra-
ram na empresa por meio 
de um portão nos fundos 
do empreendimento.

O intuito dos suspeitos 
seria furtar mais itens, 

mas acabaram levando 
apenas o material, ava-
liado em R$ 300. A Guar-
da Municipal foi aciona-
da e localizou o indivíduo 
em um matagal nas pro-
ximidades com uma ser-
ra e o produto do furto. 
Indagado ele confirmou 
o crime e foi conduzido 
à Delegacia de Polícia de 
Itu. O produto roubado 
foi devolvido a um repre-
sentante da empresa.

Homem rouba 
farmácia mas é 

reconhecido e preso

Um indivíduo de 27 
anos roubou uma farmá-
cia no Centro de Salto 
na madrugada de sex-
ta-feira (15), mas acabou 
sendo encontrado pela 
Guarda Civil Municipal 
e foi preso.

Segundo representan-
tes da farmácia, a vítima 
chegou ao estabeleci-
mento se passando por 
cliente, quando anun-
ciou o assalto à uma 
atendente, pedindo o 
dinheiro que estava no 
caixa e deixou o local.

A Guarda Municipal 
foi acionada e, com a 

descrição das vestimen-
tas e uma foto do suspei-
to extraída das câmeras 
de monitoramento, ini-
ciou as buscas. O indi-
víduo foi localizado na 
Rua Marechal Deodoro, 
próximo ao bairro Vila 
Nova. Ao ser abordado, 
foram encontrados R$ 
338 em dinheiro. Ques-
tionado, o meliante não 
informou a procedência 
do dinheiro. A vítima foi 
localizada e reconheceu 
o criminoso, que rece-
beu voz de prisão e foi 
conduzido ao Plantão 
Policial na cidade de Itu.

DROGA ENCONTRADA – Após uma denúncia de um ci-
dadão, a Guarda Civil Municipal com a ajuda do Canil en-
controu 276 pinos de cocaína em uma área de mata no Jar-
dim União. O caso foi registrado no último dia 14 de abril. 
Os entorpecentes teriam sido deixados no local por dois in-
divíduos que não foram localizados pelos guardas.

Guto depende do 
resultado da votação

O jovem saltense Carlos 
Augusto da Silva, conheci-
do como Guto, de 23 anos, 
é um dos concorrentes do 
“Cruzeiro Colorido”, um re-
ality show exclusivo para 
a população LGBTQIA+, 
que acontecerá no segun-
do semestre. Mas para isso 
precisa estar entre os mais 
votados no site do even-
to (www.cruzeirocolorido.
com).

“Gostaria muito de estar 
presente neste reality, mas 
para isso, preciso estar en-
tre os mais votados. Já pas-
sei por uma análise e fui 
selecionado para estar en-
tre os candidatos”, explicou 
Guto.

O programa terá produ-
ção de uma emissora italia-
na que fez parceria com ex-
jogador de futebol Jardel. 
O reality terá participação 
de 14 pessoas, sendo dez 

Primeiro reality LGBTQIA+ 
pode ter um saltense

anônimos e quatro famo-
sos. Eles ficarão confina-
dos numa ilha paradisíaca 
e também em um iate. Os 
participantes vão concor-
rer a um prêmio de R$ 700 
mil para o vencedor. Trans-
mitido nas redes sociais, o 
reality terá apresentação de 
Nicole Bahls e David Brazil.

G.C.M. SALTO
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Os números mostram qual é o impacto do 
Poder Legislativo no orçamento municipal

Os dados divulgados pelo 
Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCE
-SP), através do ‘Mapa das 
Câmaras’, ferramenta uti-
lizada pelo Tribunal que 
apresenta os valores gastos 
pelas 644 Câmaras Munici-
pais paulistas (exceto a da 
Capital) e traz um balanço 
dos recursos utilizados por 
vereadores e o impacto que 

o Poder Legislativo causa 
frente aos orçamentos dos 
municípios, apontou que a 
cidade de Salto é a cidade 
com menor gasto per capi-
ta com vereadores dentre as 
cidades da região

O custo de um vereador 
para cada cidadão no ano de 
2021 equivaleu a R$ 35,71, 
considerando uma popu-
lação estimada de mais de 

120 mil habitantes, segun-
dos dados do IBGE. Na re-
gião, a título de compara-
ção, o custo per capita em 
Cabreúva é de R$46,20; em 
Indaiatuba é de R$ 46,31; 
em Porto Feliz, R$ 63,9; e em 
Itu, R$ 67,46.

Salto, inclusive, registrou 
queda no custo per capita 
com vereador em relação 
aos últimos anos. Em 2020, 

havíamos gasto 41,22, quan-
do a cidade ainda dispunha 
de 17 cadeiras legislativas. 
Em 2019 esse custo havia 
sido de R$ 43,43 e em 2018, 
quando teve início a divul-
gação dos dados, o gasto 
era de R$ 42,50 por pessoa 
com cada vereador. Para co-
nhecer outros detalhes do 
relatório, acesse painel.tce.
sp.gov.br.

RODRIGO HAUSER



Secretário Wanderley Rigolin falou sobre os projetos de melhorias ao turismo que estão sendo implementados na cidade

“Tenho muita fé que Salto será uma 
Estância voltada ao Turismo”

regional

Os investimentos foram direcionados por meio 
de programas com o Governo do Estado

Indaiatuba recebe oito 
veículos e R$ 3 milhões 

para obras

A ambulância e o cami-
nhão basculante já estão 
na cidade, agora faltam 
chegar uma retroescavadei-

ra e cinco vans adaptadas, 
por meio do Programa Nova 
Frota - SP Não Para. Na se-
gunda-feira (18), o prefeito 
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Por meio de uma parceria entre a Prefeitura de In-
daiatuba e o Senai está sendo oferecido o curso “Fa-
bricação de pães doces e semi-doces” que acontecerá 
de forma gratuita e presencial na Volacc. As aulas se-
rão realizadas de segunda a sexta-feira de 2 até 17 de 

maio, no período das 13h às 17h.
O aluno irá desenvolver as competências  necessá-

rias para auxiliar nas operações do processo de fa-
bricação de pães e similares, do balanceamento ao 
acabamento final do produto, utilizando maquiná-

rios e equipamentos, em conformidade com normas 
e legislações sanitárias, ambientais, de segurança 
no trabalho e na qualidade. O curso é destinado a 
pessoas maiores de 18 anos. Outras informações 
pelo telefone (19) 3834-9272.

Curso de fabricação de pães doces

Dos oito veículos recebidos, dois já estão na cidade

Nilson Gaspar esteve em 
Campinas, participando 
do evento que contou com 
a presença do Governador 
Rodrigo Garcia, para rece-
ber os veículos e assinar os 
convênios com o Estado. In-
daiatuba também receberá 
R$ 3 milhões para obras de 
revitalização de pintura de 
solo, do Programa Respeito 
à Vida, do Detran-SP (De-
partamento de Trânsito do 
Estado de São Paulo).

De acordo com a Asses-
soria de Imprensa da Pre-
feitura, a ambulância da 
marca Renault custou R$ 

263.860,00 e integrará a 
frota da Central de Ambu-
lâncias do município. Já o 
caminhão basculante da 
marca Volkswagem, mode-
lo VW 14.190, no valor de 
R$ 310 mil, irá para a frota 
da Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambien-
te e será utilizado no tra-
balho de limpeza pública, 
na retirada de entulhos. A 
Secretaria de Obras e Vias 
Públicas ficará com a re-
troescavadeira, no valor de 
R$ 355 mil, que será usada 
para o trabalho de manu-
tenção de vias.

O telefone celular do 
sócio-proprietário de 
uma empresa de equi-
pamentos de telefonia, 
comunicação e supri-
mentos de informática 
foi invadido por hacke-
rs, que acessaram as re-
des sociais da empresa 
e causaram um prejuízo 
de aproximadamente R$ 
100 mil. O caso ocorreu 
no último dia 12 de abril.

Segundo a vítima, o 
aparelho teria ficado in-
disponível e ao buscar 
ajuda técnica junto à 
operadora, foi informa-
do que havia sido feita 
a portabilidade do seu 
número e as contas nas 
redes sociais invadidas. 
Segundo a vítima, o pre-
juízo causado pelos cri-
minosos que invadiram 
suas contas pode ter ul-
trapassado os R$ 100 mil.

O setor jurídico da em-
presa foi acionado, es-
tabelecendo a abertura 
de um processo junto ao 

Facebook, pedindo o res-
tabelecimento imediato 
das contas. A medida 
foi acatada após uma 
decisão judicial. No mo-
mento o processo segue 
sob segredo de justiça, 
por existir uma série de 
informações sensíveis. 
Mas o objetivo principal 
é derrubar todas as pá-
ginas falsas e identificar 
todos os responsáveis 
por tais golpes.

De acordo com os pro-
prietários, há pelo me-
nos 3 anos, a empresa 
tem sido vítima de gol-
pes, mas neste caso se 
criavam falsos perfis uti-
lizando suas imagens. 
“Foi sem dúvida nenhu-
ma, um dos piores mo-
mentos da minha vida, é 
muito injusto, pois tudo 
que havíamos construí-
do em mais de seis anos 
de empresa, simples-
mente desapareceu, de 
uma hora para outra”, 
relatou a vítima.

Empresa de Itu é vítima 
de invasão virtual e pode 
ter prejuízo de R$ 100 mil

Colocar Salto como uma 
das principais cidades tu-
rísticas do Estado é o gran-
de objetivo do secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho e Turismo, 
Wanderley Rigolin. Em en-
trevista ao Jornal PRIMEI-
RAFEIRA, ele deu detalhes 
dos projetos que estão em 
fase de implementação, 
destacou a valorização 
dos artistas que levaram o 
nome da cidade, além de 
ter falado sobre o fomento a 
novas empresas.

Quais os projetos que es-
tão sendo desenvolvidos 
pela Secretaria?
Wanderley Rigolin: Esta-
mos em fase de edital, de 
licitações, do Projeto (de 
revitalização do bairro) da 
Barra, o do Complexo da 
Cachoeira e o do Parque 
Rocha Moutonnée.

O que será contemplado 
no projeto do Complexo 
da Cachoeira?
Wanderley Rigolin: Vai ter 
a ‘Calçada da Fama’, vai ter 
a estátua do Anselmo Duar-
te, vamos fechar, literalmen-
te, a praça (Jardim Tropical) 
com controle de acesso atra-
vés de catracas, câmeras de 
monitoramento, trocas de 
piso. Pretendemos terminar 
o Memorial (do Rio Tietê), o 
qual rompemos amigavel-
mente com a empresa que 
estava fazendo as obras e 
agora teremos de fazer uma 
nova licitação tanto para 
o Memorial quanto para a 
Ilha. Vamos cobrir a parte 
de cima, criando um espaço 
climatizado para os artesãos 
e para um café, onde será 
exigido servirem a empada 
frita. Hoje as pessoas vão lá 
e não tem nada, nem uma 
água. E na Ilha (dos Amo-
res), mesmo que estivesse 
pronta, infelizmente ainda 
estaria fechada. Como ela 
diminui demais o tamanho, 
criamos a possibilidade de 
fazer deck metálico, para 

Veja a íntegra da entrevista no Portal PRIMEIRAFEIRA 
para saber sobre os Parques, as dificuldades apontadas 
pelo secretário e a expectativa para a chegada de 
novas empresas.

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

RODRIGO HAUSER

A cidade possui várias necessidades tanto para 
se tornar mais atrativa para os turistas e para os 

empresários, no destaque, Rigolin, que não descarta a 
possibilidade da divisão da Secretaria que comanda
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avançar uns dois metros sob 
o rio. Não é nada absurdo e 
vai ser bacana. Será mais um 
atrativo.

E como será o projeto da 
‘Calçada da Fama’?
Wanderley Rigolin: A 
‘Calçada da Fama’ foi cria-
da com a finalidade de va-
lorizar o nome de artistas 
que representaram a ci-

dade de Salto. A calçada 
será iniciada com Anselmo 
Duarte, depois terá J. Sil-
vestre e outros nomes. Será 
uma placa de bronze, com o 
nome da pessoa e um sím-
bolo que define se é cine-
asta, se é da fotografia, da 
televisão. E a Secretaria da 
Cultura, em uma data a ser 
determinada, irá colocar 
mais um, dois ou três, como 
uma forma de homenagear 
todos os artistas saltenses. 
Serão artistas sempre liga-
dos à área da cultura. 

Esses projetos serão con-
cluídos ainda este ano?
Wanderley Rigolin: Acho 
difícil. Como estamos fa-
zendo o edital agora e tem 
todo um trâmite. Acredito 
que até o meio do ano te-
remos a empresa definida 
para então começar. Todas 
as obras serão com recur-
sos do Departamento de 

Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias (DADE), com 
uma pequena contraparti-
da da Prefeitura no projeto 
do Complexo, porque eu so-
licitei e vou fazer uma saída 
de emergência do Memo-
rial, com uma escada que 
sairá ao lado da Ponte Pên-
sil. Não é algo exigido pelo 
Corpo de Bombeiros, mas 
vamos colocar.

Salto hoje precisa de um 
novo espaço de eventos?
Wanderley Rigolin: Real-
mente precisamos de um 
novo espaço. Com relação 
a isso, conversamos com o 
prefeito e com empresários 
para ver se desperta essa 
possibilidade de construir-
mos um espaço para feiras 
e eventos, também abrigan-
do nossas festas. Mas tem 
de ser uma coisa grandio-
sa. Como sempre falamos, 
chega de pensar pequeno. 
Temos de pensar grande. 
Quando falamos em um 
centro de eventos e feiras, 
é coisa de, no mínimo, 40 
mil metros quadrados. Não 
falo para abrigar eventos 
só de Salto. Falo do estado 
de São Paulo e até do país. 
Porque hoje São Paulo tem 
alguns espaços para isso, 
mas a fila é de no mínimo 
dois anos para arrumar um 
desses espaços na capi-

tal para abrigar uma feita. 
Então, há demanda. Salto, 
pela localização e pelas fa-
cilidades, comporta. Tem 
de ser em um local beiran-
do a Rodovia. O ideal seria 
beirando a SP-075. E espaço 
tem. Só que são proprieda-
des particulares. E é aí que 
precisa de investidores. A 
Prefeitura fazer isso, é difí-
cil. Tendo um espaço assim, 

automaticamente cria-se 
um centro de convenções, 
hotéis e, com isso, faria as 
coisas acontecerem de for-
ma diferente.

Por que Salto tem gerado 
menos empregos que as 
cidades da região?
Wanderley Rigolin: Nos 
últimos anos, Salto não 
teve um trabalho (de atrair 
novas empresas). Muito se 

compara com Indaiatuba 
e Itu, mas eu vejo como 
cidades que tiveram essa 
preocupação lá atrás e hoje 
estão colhendo os frutos. 
Os empresários que aqui 
vem conversar conosco, 
tem interesse na logística 
e na facilidade que a loca-
lização que Salto oferece, 
tanto é a própria Ambev 
está montando seu centro 
de distribuição, por conta 
dessa logística, próximo a 
estradas, próximo à Viraco-
pos. Aliás, já que falei em 
Ambev, acho que a própria 
Ambev será um atrativo 
para outras empresas.

Quais ações com esse ob-
jetivo estão sendo desen-
volvidas pela Secretaria?
Wanderley Rigolin: Esta-

mos preparando uma nova 
Lei de incentivo, muito 
mais abrangente, mais es-
pecífica para cada área, 
principalmente na parte 
tecnológica. O prefeito tem 
o sonho para colocar uma 

incubadora de startups 
e essa lei vai ajudar bas-
tante. Queremos inclusive 
trazer empresas de fora do 
país. Hoje a China está in-
vestindo muito no Brasil. A 
Lei está numa fase de im-
pacto financeiro. Em breve, 
estará pronta. Mas, mesmo 
esse impacto, é preciso ter 
bola de cristal. É impossível 
falar que virão ‘xis’ número 
de empresas. Então, esta-
mos fazendo esse estudo 
para que, quando for para 
a Câmara, os vereadores 
também entendam que é 
complicado. Precisamente, 
não vai ter nunca.

Por que essa nova lei 
deve ser atrativa aos em-
presários?
Wanderley Rigolin: Eu 
vejo nessa nova Lei uma 
grande vantagem. Hoje, 
todo empresário que tem 
isenções, presta contas 
anualmente. Se ele falhar 
em algum item, perde a 
isenção e ainda tem de 
pagar os retroativos. Essa 
nova lei é por pontos, em 
vários itens. Então se dei-
xar de cumprir um item, 
perde aquele percentual e 
não tudo. Essa é a grande 
jogada para atrair empresá-
rios.

A Secretaria vai ser di-
vidida?
Wanderley Rigolin: Sim. 
O prefeito está avaliando. 
Ficaria uma secretaria ape-
nas do Turismo. E eu sou a 
favor disso. Salto é uma Es-
tância Turística e a maioria 
das Estâncias do Estado 
tem uma secretaria especí-
fica de turismo. Então acho 
que deve ter essa atenção. 
Tenho muita fé que Salto 
será uma Estância voltada 
ao Turismo.
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Sub 17 do Salto FC 
vence a primeira

O time saiu atrás na placar mas conseguiu mudar o jogo

SALTO F.C.

PAULO PINTO

Apenas uma vaga em jogo

Ituano vai em busca da
primeira vitória na Série B

Inscrições para o “Bike Day” estão abertas

Feriado com futebol solidário

Tem início o Amador da Série B

Torre Forte e Kamikaze
largam na frente

O Campeonato Munici-
pal de Futsal entra na reta 
final da primeira fase com 
quase todos os times que 
avançam à próxima fase de-
finidos. Resta apenas uma 
vaga, que será definida na 

próxima semana, entre San-
ta Efigênia e Rondon.

Na noite de terça (19), a 
rodada marcou a classifi-
cação do Força Jovem, que 
venceu o Orós Celani por 2 
a 0. Com o resultado, o time 

Depois de dois empates nos 
dois primeiros jogos, o Itua-
no tenta sua primeira vitória 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro nesse sábado (23), 
contra o Vila Nova-GO. A par-

tida será às 19h, no estádio 
Novelli Júnior, em Itu.

Para o jogo, os valores dos 
ingressos devem ser manti-
dos, custando R$ 40 (inteira) 
a arquibancada descoberta e 

A primeira edição do pas-
seio ciclístico promovido 
pela Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer de Sal-
to será realizada no próxi-
mo dia 8 de maio. O evento 
terá início às 8h, com saí-
da e chegada no Pavilhão 
das Artes. Os ciclistas vão 
percorrer as principais ruas 
centrais da cidade. As ins-

crições já estão abertas e 
devem ser feitas na Secre-
taria de Esportes mediante 
apresentação de documen-
to pessoal.

Os primeiros 150 inscritos 
receberão um kit do even-
to, com camiseta e squee-
ze (garrafa plástica). Além 
disso, todos os participan-
tes inscritos concorrerão 

a brindes especiais, como 
produtos femininos, para 
marcar também o Dia das 
Mães. A Secretaria de Es-
portes funciona dentro do 
Centro Esportivo “João Luiz 
Guarda”, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(11) 4029-3025.

Hoje, quinta-feira (21), o 
campo do Avenida recebe 
a partida beneficente entre 
o Futebol Solidário e o time 
do Santo Inácio, que dispu-
ta o campeonato amador 
de Salto. A organização é 
da Igreja Ministério Reno-
vo, com apoio do Bem Bo-
lado e da Rádio Cidade de 
Itu.

A partida principal será 
às 10h, mas a festa come-
ça antes, às 8h, com jogos 
preliminares envolvendo 
os times sub-9, sub-11 e a 
equipe feminina do Bem 
Bolado. Ex-jogadores de-
verão marcar presença na 
partida.

Na ocasião também ha-
verá rifas cujos prêmios são 

uma camisa do Ituano (de 
2018), uma do Bragantino 
(de 1990) e uma do Santo 
Inácio. A organização pede 
a colaboração da doação 
de um litro de leite. Todo o 
dinheiro e alimento arreca-
dado será destinado à uma 
igreja mantida pela Igreja 
Ministério Renovo, em Mo-
çambique.

Enquanto a Série C entra 
em sua reta final começa 
no sábado (23) o Campeo-
nato Amador da Série B. O 
jogo de abertura acontece 
às 15h30 no Estádio Mu-
nicipal Amadeu Mosca e 
terá o duelo do São Judas 
contra o Nação Hip Hop.

Já no domingo (24), ou-
tros cinco jogos comple-
tam a primeira rodada. No 
Santa Efigênica, às 9h, o 

Empório enfrenta o São 
Lázaro e às 11h, o Juven-
tude joga contra o Grêmio. 
Às 11h no Estádio Muni-
cipal, o Palone tem pela 
frente o Santa Efigênia; 
e no campo do Cridão, 
Nações B e Vila Roma se 
encaram às 9h e, na sequ-
ência, o São Sebastião tem 
pela frente o Marilia II.

Os 15 times que par-
ticipam da competição 

estão divididos em três 
grupos, com cinco times 
cada. No Grupo A estão: 
Empório, São Lázaro, Vila 
Roma, Atlético Maneiro e 
Nações B; Já o grupo B é 
formado por Marília II, São 
Sebastião, Palone, Santa 
Efigênia e Arena Star; Já 
o grupo C tem São Judas, 
Grêmio, Santo Antonio, 
Juventude e Nação Hip 
Hop.

No domingo de Pás-
coa os times do Torre 
Forte e do Kamikaze ti-
veram o doce sabor da 
vitória na primeira par-
tida das semifinais do 
Campeonato Amador 
da Série C. O Torre For-
te derrotou o Golfo por 4 
a 2 e pode até perder a 
partida de volta, desde 
que por dois gols de di-

ferença, que se garante 
na decisão da competi-
ção. Já o Kamikaze ven-
ceu o Laranja Mecânica 
pelo placar mínimo de 
1 a 0 e obriga o adver-
sário a vencer a próxi-
ma partida se quiser 
classificar-se. Essa foi a 
segunda vitória do Ka-
mikaze sobre o Laranja 
Mecânica na tempora-

da. Vale lembrar que os 
quatro times estiveram 
no mesmo grupo na pri-
meira fase.

Os jogos de volta acon-
tecem no domingo (24). 
O Laranja Mecânica en-
cara o Kamizake, às 9h, 
no Estádio Municipal, 
enquanto o Torre Forte 
recebe o Golfo, às 11h, 
no campo do Avenida.

O Salto Futebol Clube 
venceu a primeira partida 
no Campeonato Paulista da 
categoria, ao derrotar o São 
Bento, por 2 a 1, jogando 
em Sorocaba. O time sub-
17 do São Bento saiu na 
frente ainda na primeira 
etapa, mas a equipe sal-
tense foi buscar o resultado 
e conseguiu a virada com 
um gol do lateral Gabriel, 
por cobertura e o zagueiro 
Bruno aproveitou a sobra 
em uma cobrança de falta e 

virou para o time saltense.
Ao final da partida, o 

treinador Diego Ramos co-
mentou sobre a primeira 
vitória. “Iniciamos melhor 
nos primeiros minutos, 
mas acabamos nos enter-
rando em nosso campo e o 
adversário acabou aprovei-
tando. Mas, no intervalo, 
soubemos reverter a situa-
ção e conseguimos o gol da 
vitória. Os garotos queriam 
essa vitória, já vínhamos 
trabalhando para isso e 

agora vamos trabalhar for-
te para pegar o Desportivo 
Brasil lá em casa”, disse o 
técnico.

Já no sub-15, o Salto FC 
perdeu por 4 a 0 e acumula 
sua segunda derrota con-
secutiva na competição.

No próximo sábado (23), 
o Salto FC volta a campo 
para encarar o Desportivo 
Brasil. O sub-15 joga às 9h, 
e na sequência, o sub-17 
vem a campo tentando a 
segunda vitória.

O time, com jogadores e comissão técnica, comemora a vitória

Mando de jogo do Suza-
no será em Salto

Enquanto o Salto FC 
jogava em Sorocaba, no 
Estádio Municipal, acon-
tecia o jogo entre o ECUS, 

de Suzano e Ibrachina, de 
São Paulo. O motivo da re-
alização desses jogos em 
Salto é que o ECUS sofreu 
uma punição da FPF (Fe-
deração Paulista de Fu-

tebol) e não poderá atuar 
em seu estádio por cinco 
rodadas. Dessa forma, a 
equipe de Suzano optou 
por mandar seus jogos em 
Salto.

segue na terceira colocação 
do Grupo B, mas é também 
o terceiro melhor time na 
classificação geral.

A liderança do grupo é do 
Orós São Judas, que goleou 
o Santa Efigênia por 6 a 0. A 
rodada ainda teve a vitória 
do Rondon por 5 a 0 sobre o 
Manchester Salto City.

Assim, São Lourenço e 
Los Cachaças (no Grupo A); 
Palone, Orós São Judas e 
Força Jovem (no Grupo B); 
e Bairros Unidos e Orós Ce-
lani já estão classificados à 
fase final. 

A competição retorna na 
terça-feira (28) com três 
jogos. O Crias encara o 
Atlético Maneiro; o Los Ca-
chaças enfrenta o Força Jo-
vem, num duelo direto pela 
primeira colocação geral; e 
o Mulekada tem uma dura 
missão ao jogar contra o 
Palone, que quer manter o 
100% de aproveitamento.

R$ 80 (inteira) a coberta. Os 
ingressos são vendidos no 
site www.totalticket.com.br 
ou na bilheteria do estádio 
até o início da partida.

Ituano 0x0 CSA
O Ituano não saiu do zero a 

zero contra o CSA (AL), jogan-
do em Itu, no último sábado 
(16). O destaque do jogo foi 
o goleiro adversário, Marcelo 
Carné, autor de grandes de-
fesas que impediram o Galo 
de abrir o marcador. O resul-
tado deixa o time com dois 
pontos em dois jogos na Série 
B, ocupando a 12ª colocação. 
O líder é o Bahia, que tem 6 
pontos.
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O Pavilhão das Artes rece-
be a partir de hoje, quinta-
feira (21), feriado de Corpus 
Christi, a primeira edição do 
Festival da Empada Frita & 
Cia, uma festa para valorizar 
o mais tradicional prato da 
cidade. Serão quatro dias de 
Festival, entre quinta e do-
mingo reunindo não apenas 
a empada frita, mas também 
muita comida e bebida, além 
de shows musicais. Uma pro-
gramação completa para toda 
a família. 

Desde agosto de 2007, a 
empada frita foi declarada 
um bem cultural de Salto por 
meio de decreto municipal, 
mas passados 15 anos não 
ocorreu nenhum tipo de fo-
mento para a divulgação da 
empada frita como símbolo 
gastronômico de Salto.

Por se tratar de uma tra-
dição culinária tipicamente 
saltense criada na década de 
1940, a receita da empada 
frita foi passando de geração 
em geração, de empadeiras 
para suas aprendizes, que se 
dedicavam ao preparo da em-
pada e utilizam basicamente 

os mesmos ingredientes.  A 
data de origem do apareci-
mento da receita da empa-
da frita de Salto permanece 
incerta. O que se sabe é que 
uma das mais conhecidas 
precursoras no seu preparo foi 
Diamantina Andriolli, mais 
conhecida como Dona Nena. 
Pesquisas indicam que na dé-
cada de 1940, as empadeiras 
preparavam esses quitutes, 
muito apreciados na época, 
que eram então vendidas 
nas ruas da cidade por me-
ninos que as levavam ainda 
quentes em cestos de vime 
cobertos por guardanapos de 
tecido. Por mais de meio sé-
culo desenvolveu-se o hábito 
de abastecer os bares e lan-
chonetes do município com 
as empadas fritas. O quitute 
também está presente nos 
dias atuais na maioria das 
festas e eventos realizados na 
região em tamanho menor.

Para resgatar e manter viva 
a tradição é que surge o Festi-
val Empada Frita. As antigas 
empadeiras estão se tornando 
raras em nossa cidade, pois 
de 2007 até hoje nenhuma 

Para quem não sabe o quitute é bem cultural imaterial da cidade, ou seja, está ligado a nossa própria história

Festival da Empada Frita reúne 
tradição e boa gastronomia

O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
de Cultura e Economia Criati-
va, em parceria com a Prefeitu-
ra Municipal de Salto e o Con-
servatório Municipal Maestro 
Henrique Castellari, promove 
nesta sexta-feira (22), às 20h, 
no Auditório Maestro Gaó, do 
Conservatório Musical, o Re-
cital "Ernesto Nazareth" com 
a pianista Maria José Carras-
queira.

Às 14 horas, no mesmo dia 
22 de abril, será realizada uma 
masterclass para professores e 
alunos do Conservatório. Mais 
informações pelo telefone (11) 
4029-3014.

Sobre a pianista: Maria José 
Carrasqueira

Dona de uma sólida carrei-
ra internacional, Maria José 

Carrasqueira desenvolve uma 
intensa atividade como so-
lista, camerista e professora 
convidada, atuando nos USA, 
Escandinávia, Europa e Amé-
rica Latina. Foi docente da 
Unicamp, da Escola Superior 
de Música Santa Marcelina 
e a da Universidade São Ju-
das Tadeu, além de ministrar 
cursos e palestras em univer-
sidades dos Estados Unidos, 
como a Harvard, e o Berklee 
College of Music. Solista fren-
te a importantes orquestras 
brasileiras, idealizadora e pro-
dutora da “Série Régia Músi-
ca”, selo Paulinas Comep-SP, 
é a responsável pelas edições 
dos álbuns “O melhor de Pixin-
guinha” e “O livro de Pattápio 
Silva” (Irmãos Vitale), além de 
uma extensa revisão crítica 
dos “Vinte Estudos para Pia-

Recital com pianista 
Maria José Carrasqueira é 
atração no Conservatório

A Fábrica de Artes Marcos 
Amaro, FAMA Museu pas-
sou a se chamar Museu São 
Pedro, como uma forma de 
resgate do nome da antiga 
fábrica onde tiveram origem 
as construções e galpões que 
o museu ocupa

Quem ainda não visitou as 
exposições em cartaz deve 
aproveitar os últimos dias 
que elas podem ser vistas 
pelo público. Na Sala Almei-
da Jr. é possível conhecer 

o acervo em exposição, en-
quanto nas Salas 6 e 7 estão 
em exposição Não Consigo 
Respirar e Não Consigo Res-
pirar – Aquilo que sempre se 
chamou de Arte. 

Para o mês de maio estão 
previstas três novas exposi-
ções e uma instalação. As 
mostras vão reunir desenhos 
e pinturas de diversos auto-
res, enquanto a instalação é 
de autoria de José Spaniol.

O Museu São Pedro tem 

horário de visitação de quar-
ta à domingo das 11h às 17h, 
sem a necessidade de agen-
damento prévio, basta se 
dirigir até a recepção do mu-
seu. O agendamento só será 
necessário para quem quiser 
visitar em grupo de mais de 5 
pessoas. Para isso, basta en-
trar em contato no telefone 
(11) 94345-1287. O endereço 
é rua Padre Bartolomeu Ta-
dei, 09, na Vila São Francis-
co, em Itu.

Com novo nome e novas 
exposições previstas para maio

Hoje, quinta-feira (21), a 
Sala Palma de Ouro rece-
be a Premiação do Festival 
Internacional de Cinema 
Anselmo Duarte, com a 
exibição dos filmes clas-
sificados. O evento tem 

início às 20h. A  entrada é 
gratuita.

O Festival selecionou 13 
filmes, dos quais quatro 
foram produzidos por pro-
fissionais que represen-
tam Salto, com releituras 

cinematográficas em 90 
segundos do clássico “O 
Pagador de Promessas”. 
Ao final das exibições, o 
público conhecerá a de-
cisão do júri e os três pre-
miados.

Premiação do Festival Anselmo Duarte 

O Festival “Cael Em Cena”, do Centro de 
Artes, Educação e Lazer (CAEL) de Salto 
comemora cinco anos de existência e traz 
neste mês de abril o espetáculo “A Peque-
na Sereia”. A apresentação será na Sala 
Palma de Ouro, no domingo (24), às 18h30.

A peça, para toda a família, conta a clás-
sica história de Ariel, a sereia princesa que 
está insatisfeita com a vida no fundo do 
mar e curiosa sobre o mundo na terra.

Espetáculo “A Pequena Sereia”
::SERVIÇO::

“A Pequena Sereia”
Data: domingo, 24 | Horário: 18h30
Local: Sala Palma de Ouro
Ingressos: R$ 17,25 (meia-entrada)
e R$ 34,50 (inteira)
pelo www.ingressodigital.com.

PREFEITURA DE SALTO

As apresentações da Paixão 
de Cristo, realizada nos dias 
14, 15 e 16 de abril, contaram 
com lotação máxima na Sala 
Palma de Ouro. Segundo infor-
mações fornecidas pela Secre-
taria de Cultura, cerca de 1.800 
pessoas assistiram aos espe-
táculos presencialmente, en-
quanto outros dez mil espec-
tadores assistiram de forma 
remota, através da internet. Já 
a quantidade de pessoas que 
acompanharam a encenação 
no estacionamento do Centro 
de Educação e Cultura, em um 
painel de led, não foi informa-
do pela Secretaria.

Um dos diretores da peça, 
Chicó Ferreira, destacou as 

novidades apresentadas no 
espetáculo deste ano. “Por 
ter sido num local totalmente 
novo, o resultado foi surpreen-
dente! Acredito que o formato 
para palco do teatro nos aju-
dou muito na montagem das 
cenas, já que no espaço aber-
to a dimensão das cenas tem 
que ser maior. Acredito que 
de modo geral, conseguimos 
agradar muito ao público, que 
mostrou-se interessado o tem-
po todo na dramaturgia”, disse 
ele.

Para o secretário da pasta, 
Oséas Singh Jr., a utilização do 
teatro gerou uma economia de 
mais de 90% à Secretaria. Para 
ele, é o povo quem deverá de-

cidir o local para a encenação 
de 2023. “(O espetáculo) mos-
trou que ao vivo ganha em dra-
maticidade. O ator não precisa 
ficar esperando entrar a fala 
gravada para abrir a boca de 
maneira mecânica, quebrando 
o ritmo da sequência cênica, 
caricaturando a arte. Mostrou 
que não é preciso show de fo-
gos de artifícios no final para 
emocionar. E, principalmente, 
mostrou que em vez de gastar 
mais de 270 mil reais, foram 
gastos apenas 16 mil neste 
ano. No entanto, se mesmo 
assim a maioria preferir o es-
petáculo à moda antiga, será 
feita a vontade da maioria”, 
finalizou Oséas.

Espetáculo da Paixão de Cristo foi 
visto por mais de 1800 pessoas e 

10 mil internautas

A Sala Palma de Ouro teve lotação máxima em todas as apresentações

no” de Camargo Guarnieri.

Organizador do evento (Ré-
gia Música):

Criada em 1991 pela pianista 
Maria José Carrasqueira, a Ré-
gia Música vem atuando prin-
cipalmente na produção de 
manifestações artísticas mu-
sicais como concertos de mú-
sica clássica e instrumental 
brasileira; produzindo eventos 
internacionais, junto ao SESC 
SP – 1.º Festival Internacional 
de Flauta de São Paulo; Festi-
val Internacional de Música 
de Câmara –; tendo reconheci-
mento na produção de CDs – 
Prêmio Sharp de Música, junto 
à gravadora Paulinas Comep –, 
e de forma independente pelo 
seu selo próprio.

INFORME  PUBLICITÁRIO

ação de fomento com cursos 
e workshops foram oferecidos 
pelo poder público. Tanto é 
que os organizadores do Fes-
tival, estão em contato com o 
Senac Salto em busca de pro-
mover treinamentos e cursos 
para ensinar outras pessoas 
a preparar a receita da forma 
tradicional.

O evento
Na parte plana da praça 

Archimedes Lammoglia, no 
Pavilhão das Artes serão dis-

postas barracas, estações de 
venda e tendas para a comer-
cialização não só da empada 
frita mas também de outros 
quitutes da gastronomia de 
rua. Serão perto de 20 pontos 
de venda entre chopp artesa-
nal, empadas fritas e outros 
quitutes salgados e doces. 
Duas barracas que irão ofere-
cer a empada frita. Uma delas 
de Liliane Vieira, que há dez 
anos produz o quitute salten-
se. Ela promete oferecer três 
opções para todos os gostos: 

palmito, frango e brócolis. 
Quem também estará presen-
te no festival é a chef Gabriela 
Rolim, neta da saudosa Alzi-
ra Pacher Bonatti (Dona Ila), 
uma das melhores empadei-
ras de Salto. Em contato com 
a reportagem do PRIMEIRA-
FEIRA, ela falou sobre a im-
portância da retomada des-
sa tradição. “Esse festival já 
existiu há alguns anos e pelo 
que percebemos haverá uma 
grande aceitação nesse retor-
no. Creio que teremos bastan-
te sucesso”, destacou. Apesar 
de a tradição se manter com 
Gabriela e Liliane, a ocupa-
ção de empadeira vem se 
reduzindo ano a ano. Muitas 
já faleceram e pouco foi feito 
para que os mais novos assu-
missem a função. “Esse é um 
bom momento para retomar-
mos essa discussão e retomar 
a credibilidade da empada 
frita como patrimônio gas-
tronômico de nossa cidade. 
As pessoas deveriam buscar 
mais essa cultura, passada de 
gerações para gerações que 
está se perdendo”, destacou 
Gabriela. 

A empada frita é uma receita tradicional de Salto

BANCO DE DADOS / INTERNET

“É necessário resgatar a 
empada frita com um bem 
cultural da cidade. Nessa pri-
meira edição do Festival, foi 
extremamente complicado 
achar empadeiras na cidade”, 
explicou Claudiney Bravo, da 
Bravo Produções, responsável 
pela organização do evento.

Por fim, o evento ainda con-
ta com espaço Kids e bandas 
cover de Bom Jovi, Mamonas 
Assassinas e Charlie Brown 
Jr. Haverá ainda Matinê de 
Carnaval com a banda Eros, 
música eletrônica e shows in-
fantis com personagens.

::Serviço::
1º Festival

Empada Frita

Data: 21 a 24 de abril

Horário: Quinta (21), 
começa às 14h; sexta (22) 
às 17h; sábados (23) e 
domingo (24) às 14h 

Local: Pavilhão das Artes
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PORTAS E JANELAS DE MADEIRA.
VANTAGENS E DESVANTAGENS

Vantagens como beleza, durabilidade e 
resistência e desvantagens como limpeza, 
manutenção e controle de umidade. Veja a 
análise dos usa da madeira em portas e janelas 
de uma casa ou ap.
As portas e janelas de uma casa são elementos 
importantes no projeto de construção ou reforma 
de casas e apartamentos. Existem diversos 
tipos de materiais que podem ser usados como 
ferro, alumínio, PVC, vidro, madeira e outros. A 
preferência pela madeira é grande graças a boa 
estética, durabilidade e outros. Mas este material 
exige cuidados e abaixo listarei algumas das 
principais vantagens e desvantagens de portas e 
janelas de madeira.

VANTAGENS
Beleza
A madeira é bela, sofisticada e proporciona uma 
excelente harmonia com a estrutura da casa, 
seja ela alvenaria, gesso e outros materiais. Por 
ser um material fácil de trabalhar existem muitos 
tipos de portas e especialmente de janelas com 
muitos detalhes trabalhados e entalhados na 
madeira. De fato fica muito bonito uma casa com 
janelas e portas de madeira.

Durabilidade
É um material durável, contudo e como será 
visto abaixo a duração dele depende muito do 

cuidado que ele receberá. A durabilidade deste 
material pode ser comprovada quando fazemos 
a demolição de casas antigas, onde tudo está 
deteriorado, mas a madeira que não ficou 
exposta a chuva permanece firme.

Resistência
É também um material muito resistente, haja 
vista que ele é usado para construir a estrutura 
do telhado das casas. Evidentemente que no 
caso de janelas, especialmente é preciso analisar 
como a madeira foi usada e o modelo da janela, 
mas em geral é bastante resistente.

DESVANTAGENS
Limpeza
Como desvantagem podemos citar a questão da 
limpeza, pois é um material que não pode ser 
molhado e no caso de janelas especialmente, 
graças aos muitos detalhes, muitas tornam-se de 
difícil limpeza.Lembro que em uma antiga casa 
minha, coloquei uma janela de madeira toda 
quadriculada com muitos vidros pequenos. Era 
difícil para fazer a limpeza, pois tinha de limpar 
pedaço por pedaço. Pense nisso na hora de 
escolher o modelo.

Umidade
A umidade é o grande problema da madeira e por 
este motivo não é recomendável usar em áreas 
expostas a chuva ou que possa ter incidência 
de água. Geralmente nas janelas expostas 
é colocado um toldo em cima para evitar o 
contato com a chuva. A durabilidade da madeira 
dependerá muito deste cuidado com a umidade.

Cupins
A madeira pode ser atacada também por cupins 
e quando isso acontece se os devidos cuidados 
não forem tomados as consequências a longo 
prazo serão ruins o que pode levar a deterioração 
da peça. Uma recomendação neste caso é evitar 
madeiras muito moles ou porosas que são as 
mais fáceis de serem atacadas.
Fonte: www.casadicas.com.br
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Amanhã (22), quem 
comemora idade nova 
é Patrícia Nascimento. 

Parabéns!

No sábado (23), Priscila 
Milhassi faz aniversário 

e recebe os parabéns dos 
amigos e familiares

No domingo (24), quem 
comemora idade nova é 
Saulo Fernando Lopes. 

Parabéns!

Lilian Cristina Ricci 
aniversaria na segunda 

(25) e recebe os 
parabéns dos familiares

Parabéns para 
Franciele Piloto, que 

aniversaria neste 
domingo (24)

Felicidades para Helô 
Casagrande, que neste 
sábado (23) comemora 

seu aniversário

Estreia: Cidade Perdida
A brilhante, porém reclusa autora Loretta Sage (Sandra Bullock) escreve sobre 

lugares exóticos em seus romances populares de aventura, cujas capas são 
estreladas pelo belo modelo Alan (Channing Tatum), que tem dedicado sua 

vida a personificar o personagem herói, Dash. Durante a turnê de promoção de 
seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico (Daniel 

Radcliffe), para que ela o guie ao tesouro da cidade perdida descrita em seu 
livro recente. Para provar que é possível ser um herói na vida real, não somente 

nas páginas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. Forçados a viver 
uma aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar junto para 

sobreviver e encontrar o antigo tesouro, antes que seja perdido para sempre.

BATISMO – COELHO – CRISTIANISMO 
CRUZ – SALMÃO – SALVAÇÃO – CARVALHO 

CEDRO – COQUEIRO – JACARANDÁ 
MOGNO – OLIVEIRA – FELICIDADE – FILHO 

MAIO – MÃE – PACIÊNCIA - TRABALHO

:: JOGO DOS 7 ERROS ::
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Apartamento Ed. Motounnée Resi-
dence 2 Dormitórios Novos 270 mil! 
Ap. 2 dormitórios, 1 vaga de garagem, 
lazer completo, portaria 24 horas no 
Bairro Jardim Nova Era, prontos para 
morar. Aceita financiamento. Tel/Wha-
ts 11-9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
Apartamento Ed. Motounnée Re-
sidence 3 Dormitórios Novos 330 
mil! Ap. 3 dormitórios, 2 vagas de 
garagem, lazer completo, portaria 
24 horas no Bairro Jardim Nova Era, 
prontos para morar. Aceita financia-
mento. Tel/Whats 11-9.9990-0056 
CRECI 73132
-----------------------------------------
APTO GARDEN vendo, 3 dorm, 
Jd dos Taperás, com 76m². Tr: (11) 
97515.7676 / 97656.3165.
-----------------------------------------
1834: Edifício Moutonnée: 2 dorm (1 
suíte), sala, coz, 2 wc, 1 vaga. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1836: Edifício Moutonnée: 2 dorm 
(1 suíte), salas, coz, 2 wc, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1818: Green Park Salto: 2dorm (2 
suítes), 2 salas, coz, 2 wc, garagem. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1879: Cond. Jd. dos Taperás: 2 
dorm, sala, coz, wc, garagem. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1881: Cond. Jd. dos Taperás: 3 
dorm (1 suíte), 2 salas, coz, wc, ga-
ragem. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1876: VENDA e LOCAÇÃO: Cond. 
Jd. dos Taperás: 3 dorm (1 suí-
te), sala, coz, wc, garagem. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
EDIF. MONTE SERRAT – Sala co-
mercial c/ 44m² A/C e 1 banheiro – 
R$ 90.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. JD. DAS HORTÊNCIAS – Apto 
c/ 2 Dorms, sala, cozinha, banheiro e 
quintal privativo c/ 2 vagas de gara-
gem – R$ 169.000,00. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. MOUTONNÉE – 3 dorms (sen-
do 1 suíte), sala 2 ambientes, varanda 
fechada c/ vidros, cozinha planejada, 
banheiro, área de serviço e 2 vagas 
de garagem – aceita permuta por 
imóvel no Icaraí ou Zuleika. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.

JARDIM DOS TAPERAS, alugo apar-
tamento 123, 22°andar, torre 4. no bair-
ro Bela vista, R$ 1.500,00, com con-
domínio, água e gás inclusos, energia 
separada, 2 Quartos, Sala conjugada 
com a  cozinha americana e lavanderia, 
1 Banheiro, 1Varanda, 1Vaga na gara-
gem, móveis: Pia: banheiro/ cozinha / 
Varanda. Tr: (11) 4028-0023.
-----------------------------------------
1842: LOCAÇÃO: Apto. Cond. Flo-
rença: 2 dorm (1 suíte), sala, coz, 2 wc, 
1 vaga. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1873: LOCAÇÃO: Jd. Arco Iris: 2 
dorm (1 suíte), 2 salas, coz, 2 wc. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1878: LOCAÇÃO: Costa das Areias: 
3 suítes, 3 salas, 3 wc, 1 lavabo, coz, 
2 vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
ALUGA-SE: APTO. com 01 dormitório, 
sala, cozinha, wc, a/s., na Rua Esta-
do da Bahia, nº 56, Bairro São Pedro 
e São Paulo. Valor R$ 800,00. Tratar 
fone: 4029-2160
-----------------------------------------
ALAP3-129 Edif. Jd. Dos Taperás 3d 
(1 st), sala, copa, coz, wc e gar p/1 car 
. Decorado e, mobiliado. R$4.300,00. 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
FLAT ILHA GRANDE – 1 Suíte c/ 
armário, sala/ cozinha c/ geladeira e 
cookie top, lavanderia comunitária c/ 
máquina de lavar, 1 vaga de garagem 
– R$ 1.500,00 (c/ condomínio e IPTU 
incluso). Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. SOLAR DOS PASSÁROS - 2 
Dorms, sala, cozinha/lavanderia, 
banheiro, 1 vaga de garagem – R$ 
1.100,00 (condomínio + IPTU incluso). 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. SOLAR DOS SABIÁS – térreo 
- 2 Dorms, sala, cozinha/lavanderia, 
banheiro, 1 vaga de garagem – R$ 
1.100,00 (condom. + IPTU incluso). 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.

CHACARA EM INDAIATUBA Bairro 
Vale do Sol, 1000 metros de terreno, 
AC:179 metros, 3 quartos, 1suite, Área 
gourmet, piscina 3x6, garagem para 
vários carros coberta, portão eletrôni-
co, com interfone com câmera, campo 
de futebol pequeno, Pomar, Toda Ava-
randada, Toda murada, Cozinha Plane-
jada, R$ 580.000,00. Tr: c/ Sandra,ou 
Carlos 19.99487.5089 / 19.97119.8369.

VENDA DE CHÁCARA EM CAPÃO 
BONITO SP 1500 metros com casa 5 
cômodos toda acabada por dentro loca-
lizado no bairro do turvo dos Almeidas 
na área rural a 150 metros da rodovia 
sp 127 km 195. Tr. (11) 94119-5989.
-----------------------------------------
JARDIM DAS NAÇÕES vendo cháca-
ra em Salto, terreno de 1130 mts² com 
metade disponível, possui jardim, po-
mar e um canil, duas casas construídas 
no total de 313 mts², a casa principal 
com 213 mts², 3 quartos sendo 1 suíte 
com hidro, 1 banheiro, sala, cozinha e 
área de serviço, varanda e garagem 
para 3 carros, a segunda casa com 
110 mts², 2 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, varanda e portão eletrônico, R$ 
750.000,00. Tr: (11) 99942.6475.

**CHÁCARA ALUGO - ZULEIKA 
JABOUR - Ecológica. Piscina e qua-
dra.  Salão de jogos. Forno e fogão a 
lenha. 2 dormitórios. 2000 mensais. 
Tratar (11) 99536-0733.
-----------------------------------------
CHACARA CARPE DIEM – MOGI 
DAS CRUZES Alugo para tempora-
da/eventos, estrutura de pernoite e 
cozinha para 100 pessoas, piscinas, 
parque infantil, campo de futebol, lago, 
mata nativa com trilhas e áreas de ca-
minhadas Diárias entre 20 a 120 reais 
por pessoa, exceto feriados prolonga-
dos, conforme período de locação e 
quantidade de pessoas. MAIS ADE-
QUADO PARA GRUPOS ACIMA DE 30 
PESSOAS. Tr: Pedro 11.99728.5812.
-----------------------------------------
CONDOMÍNIO SANTA INÊS ITU, alugo 
chácara anual, R$ 3.000, 00 mensais, 
pacote fechado. Tr: 11.99617.0751.

JARDIM ELIZABETH – SALTO/
SP: Vendo casa, ótima localização, 
2 dorm.; sala; cozinha; WC; área de 
serv.; porões; gar. p/ 2 carros. R$ 
240.000,00. Aceita Financiamento. - Tr. 
(11) 98602-0915 | (19) 99176-6994
-----------------------------------------
CONDOMÍNIO HARAS SÃO LUÍS 
Casa térrea com 240 m² de constru-
ção e 1004 m² de terreno, lindo pomar 
produzindo, garagem coberta para 2 
carros, 3 dormitórios (1 suite) com ar-
mários, cozinha com despensa anexa, 
área de serviço, quarto de empregada 
com banheiro, lavabos, ampla varanda 
com churrasqueira, valor direto com o 
proprietário. Tr: 11.99944.1005.
-----------------------------------------
1899: Cond. Monte Belo: 4 dorm (4 
suítes), 3 salas, coz, 5 wc, lavabo, 3 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1900: Haras Painieras: 4 dorm (4 suí-
tes), 3 salas, coz, 5 wc, 4 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.

1901: Cond. Moradas São Luiz: 4 
dorm (4 suítes), 4 salas, coz, 5 wc, la-
vabo, 3 vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1902: Cond. Guarujá: 3 dorm (1 suí-
te), 2 salas, coz, wc, lavabo, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1903: Residencial Piccolino: 3 dorm 
(1 suíte), 2 salas, coz, 4 wc, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1904: Haras Paineiras: 3 dorm (3 suí-
tes), 3 salas, coz, 5 wc, 3 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1905: Village Moutonnée: 3 dorm 
(1 suíte), 2 salas, coz, 2 wc, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1908: Village Moutonnée: 3 dorm (1 
suíte), 3 salas, coz, 3wc, 2 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1909: Village Moutonnée: 3 dorm 
(1 suíte), 2 salas, coz, wc, lavabo, 2 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1910: Village Moutonnée: 3 dorm (1 
suíte), 2 salas, coz, 2 wc, garagem. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1911: Residencial Central Parque: 
3 dorm (1 suíte), 2 salas, coz, 2 wc, 2 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1915: Condomínio Zuleika Jabour: 4 
dorm, sala, coz, 2 wc, 4 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1914: Residencial Parque Imperial: 
2 dorm (1 suíte), 2 salas, coz, 2 wc, 
garagem. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1916: Residencial Lagos D’Icaraí: 3 
dorm (3 suíte), 2 salas, coz, 4 wc, la-
vabo, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1883: Vila Flora: 3 dorm (1 suíte), sala, 
coz, 2 wc, 2 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1884: Condomínio Residencial Rese-
da: 2 dorm, 2 salas, coz, wc, garagem. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1889: Terras de São Pedro e São 
Paulo: 3 dorm, 2 salas, coz, 3 wc, la-
vabo, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1894: Village Mountonneé: 3 quartos, 
1 suíte, 2 salas, 1 coz, espaço gourmet, 
2 vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1802: Jardim Sontag: 4 dorm (3 suí-
tes), 3 salas, coz, 2 wc, 2 lavabos, 5 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1843: Cond. Florença: 2 dorm (1 
suíte), sala, coz, 2 wc, 1 vaga. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1844: Resid. Pq. Laguna: 2 dorm, 
sala, coz, wc, 1 vaga. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1846: Haras São Luiz: 4 dorm (3 suí-
tes), 3 salas, coz, 5 wc, garagem. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1829: Portal dos Bandeirantes: 2 
dorm (1 suíte), 3 salas, coz, wc, lavabo, 
1 vaga. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1820: Cond. Guarujá: 3 dorm (1 suí-
te), 2 salas, coz, 2 wc, 1 vaga. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.

1783: Lagos D’ Icaraí: 3 suítes, 3 sa-
las, coz, 4 wc,1 vaga. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1792: Haras Paineiras: 4 dorm (4 
suítes), sala, coz, 6 wc, 2 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1748: Terras de Mont Serrat: 3 suítes, 
3 salas, 2 coz, 5 wc, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1805: Jardim Celani: 3 dorm. (3 suí-
tes), coz, 3 salas, wc, 3 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1808: Portal dos Bandeirantes: 3 suí-
tes, 2 salas, coz, 5wc, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1810: Jardim Guarujá: 2 dorm, 1 suí-
te, sala, coz, wc, 1 vaga. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1811: Lagos D’Icaraí: 3 suítes, 2 sa-
las, coz, 2 wc, 2 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1821: Cond. Guarujá: 3 dorm. (1 suí-
te), 2 salas, coz, 2 wc, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.

1823: Haras Paineiras: 4 dorm (4 
suítes), 3 salas, coz, 7 wc, lavabo, 4 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1786: Terras de Mont Serrat: 3 dorm 
(1 suíte), 3 salas, coz, 4 wc, lavabo, 6 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1793: Haras Paineiras: 3 suítes, 3 sa-
las, coz, 4 wc, 2 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1799: Solar das Araras: 2 dorm, 
sala, coz, wc, 2 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1784: Village Colorado: 2 dorm, coz, 
sala, wc, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1737: Lagos D’Icaraí: 3 suítes, 3 sa-
las, coz, wc, 3 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1828: Cond. Ilha das Águas: 3 dorm 
(1 suíte), 3 salas, coz, 2 wc, 1vaga. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1831: Jd. Panorama: 3 dorm (1 suíte), 
sala, coz, 3 wc, 2 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.

1832: Portal dos Bandeirantes: 2 
dorm (1 suíte), 2 salas, coz, 2 wc, 4 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1840: Cond. Rio das Pedras: 2 dorm, 
sala, coz, 2 wc, vaga. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1857: Vivendas da Vila II: 2 dorm, 
sala, coz, wc, 1 vaga. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1858: Residencial Primavera II: 3 suí-
tes, 3 salas, coz, 5 wc, 3 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1860: Residencial Lagos D’Icaraí: 3 
dorm (1 suíte), coz, sala, 3 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1861: Jardim Guarujá: 2 dorm (1 
suíte), 3 salas, coz, wc, 2 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1865: Residencial Lagos D’Icaraí: 
3 dormi (1 suíte, sala, coz, 2 wc, 2 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1866: Jardim Guarujá: 3 dorm (1 suí-
te), 2 salas, coz, 2 wc, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.

1872: Terras de Santa Izabel: 5 dorm, 
3 suítes, 2 salas, 4 wc, lavabo, coz, 4 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1825: Resid. Primavera II: 4 dorm (4 
suítes), 3 salas, coz, 6 wc, 3 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1894: Village Moutonnée: 3 dorm (1 
suíte), sala, coz, 2 wc, 2 vagas. Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1895: Village Haras São Luiz: 3 dorm 
(1 suíte), 3 salas, coz, 3wc, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1871: VENDA e LOCAÇÃO: Jd. Ce-
lani: 3 dorm, 2 salas, coz, 3 wc, 2 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
AVRC3-1217 Cond. Costa das Areias 
3d (1 st), 1 lavabo, 1 wc, sala de estar 
e jantar, coz planejada, churr c/ wc.R$ 
760.000,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVRC2-408 Village Moutoonnee 2d 
(1 st), sala, coz integ, wc, gar p/2 car. 
Arm plan. R$580 mil Creci 30192-J. 
Whats: 11-4028-1983 Salto
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AVR3-3128 Jd. Planalto Piso inf: 2d (1 
st), sala, coz, wc, lav peq e 2 gar. Piso 
sup: 1d, sala ing c/coz, wc, lav, quintal 
com wc e varanda ampla (rev p/dorm). 
R$ 400 mil. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVR1-500 Jd. Das Nações 1 st, wc, 
sala, cozinha, lavanderia, área de churr 
e gar p/2 car. R$ 250.000,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVAP2-1082 Solar Sabiás 2d, sala, 
cozinha com gabinete, wc com box e 
espelho, gar 1 car. R$ 176.000,00. Cre-
ci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVICI-973 São Gabriel Salão de festas 
c/ área coberta para mesas, coz, churr 
c/pia, wc masc e fem, piscina, grande 
área para sol. R$ 300.000,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
COND. VILAGIO MOUTONNÉE – casa 
nova c/ 3 dorms (sendo 1 suíte c/ clo-
set), sala, cozinha, banheiro, lavande-
ria e garagem, excelente acabamento 
– doctos ok. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. MIRANTE DOS IPÊS – Exce-
lente casa c/ 3 suítes (sendo 1 suíte 
máster c/ closet), sala de jantar e estar, 
2 lavabos, despensa, cozinha, área de 
serviço e espaço gourmet – AT. 420m² 
- AC. 211,96m² - R$ 1.300.000,00, óti-
mo acabamento. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. SANTA ROSA – 2 dorms, 
sala, cozinha, banheiro, varanda, 
churrasqueira, piscina e pomar -  R$ 
475.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. ESPLANADA – 3 Dorms (sen-
do suíte c/ closet), salas, escritório, la-
vabo, banheiro, cozinha e espaço gour-
met. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
PORTAL DOS BANDEIRANTES – 3 
suítes c/ armário, sala, cozinha c/ ar-
mários, lavabo, área gourmet + depó-
sito – doctos. Ok. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.

CENTRO – Galpão comercial c/ 125 
M² de construção c/ pé direito alto. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
BELA VISTA – Casa c/ 3 dorms 
(sendo 1 suíte), sala p/ 2 ambientes, 
cozinha c/ armário embutido, banhei-
ro, área de serviço e garagem – Doc-
tos Ok. – 385m² AT. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. DAS NAÇÕES – 2 Dorms (sen-
do 1 suíte), sala, cozinha, lavande-
ria, edícula c/ churrasqueira, banhei-
ro e garagem. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. SANTA EDWINGES –  2 Dorms 
(sendo 1 suíte), sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço e garagem 
– Doctos Ok – R$ 290.000,00. Cre-
ci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. GUARUJÁ –  3 Dorms (sendo 1 
suíte), sala, cozinha americana, área 
de luz, banheiro e garagem (casa 
financiada) – R$ 430.000,00. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. MARÍLIA – (Prox. Colégio Pru-
dente) - 2 Dorms, (sendo 1 suíte), 
sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem e porão c/ 3 cômodos – R$ 
200.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
SALTO S. JOSÉ – 2 Dorms, sala, 
cozinha, banheiro + 1 cômodo c/ ba-
nheiro e garagem p/ 2 carros – R$ 
280.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
VILLAGIO MILIONI – 3 Dorms, 
(sendo 1 suíte) c/ armários, sala 
2 ambientes, cozinha planejada, 
banheiro, lavabo, ar condicionado, 
sistema de caixa, cisterna de água 
c/ bomba – R$ 550.000,00. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.

ALUGA SE CASA pequena, excelente 
localização. Tr: 11.95657.5552. ----------
-------------------------------
ALRC3-169 Cond. Lagos D’Icarai 3 st 
(1 c/closet), sala de estar c/ pé direito 
alto, lavabo, coz c/arm, churr gourmet 
c/lavabo, quintal e gar p/4 carros. R$ 
5.400,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALRC3-175 e 176 Village Villa Bella 
Sobrado 3 d (1 st), sala, wc, coz, 
lav. Á.gourmet, quintal e gar p/2 car. 
R$3.100,00 Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALR1-1203 Três Marias 1d, sala e 
cozinha integrada. R$ 800,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALR1-1204 Centro 1d, cozinha, varan-
da e wc nos fundos. R$ 800,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
JD. ELIZABETH – R. Espanha - 1 
Dorm, sala, cozinha, banheiro, varan-
da grande na frente e garagem – R$ 
1.000,00 c/ IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. PLANALTO – R. Líbia, 114 - 2 
Dorms, sala/cozinha, banheiro e quintal 
– R$ 1.100,00 c/ IPTU. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA – R. Prudente de Moraes, 
1225 - 2 Dorms, sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia e garagem – R$ 1.400,00 
+ R$ 60,00 IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA – R. Floriano Peixoto - 3 
Dorms (sendo 1 suíte), sala, copa, 
cozinha c/ armário, banheiro, edícula 
c/ churrasqueira e banheiro, garagem 
p/ vários carros – R$ 3.000,00 + IPTU. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.

VL. NOVA –  R. Campos Sales, 451 
- 02 Dorms, sala, cozinha, banheiro, 
depósito, lavanderia e garagem – R$ 
1.300,00 + R$ 60,00 IPTU. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
JD. BANDEIRANTES –  R. Teotônio 
C.  Moraes – Sobrado c/ 2 Dorms, sala, 
cozinha, 2 banheiros, lavanderia e ga-
ragem – R$ 1.300,00 + IPTU. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.

TERRENO EM ITANHAÉM, Litoral de 
São Paulo 80% plano, 750m² (15x50), 
R$ 60.000,00, com: escritura definitiva 
registrada, 3 km da praia, condições de 
pagamento: R$ 30.000,00 à vista e sal-
do em pedras semipreciosas, carro ou 
moto usado ou algo do meu interesse. 
Tr: Beni José 11.99935.6106 (hc).
-----------------------------------------
*VENDO TERRENO tamanho 6,5 x 27 
metros na cidade de BURI/SP. R$ 45 
mil, aceito carro de até R$ 30 mil como 
forma de pagamento. Interessados 
entrar em contato através do número 
(11) 97330-1286 ou recados no (11) 
99752-5750.
-----------------------------------------
Lote no Cond. Residencial Primave-
ra 1.180 metros R$ 300 mil Esquina 
Plano Lote Cond. Residencial Prima-
vera, plano, esquina, ótima localização 
próximo a portaria. Um dos melhores 
lotes disponíveis no Condomínio! Con-
sulte nossas opções! Tel/Whats 11-
9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
Área Comercial na Rua Japão pró-
ximo ao Res. Pq. Laguna 2.000 m2  
Área comercial na rua Japão próximo 
ao Ed. Solar das Araras e ao Res. Pq. 
Laguna 2.000,00 metros ampla testa-
da ótima localização. Tel/Whats 11-
9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
STA. MARTA III vendo terreno, 275m2 
R$ 170mil. Tr: (11) 97105.8416.
-----------------------------------------
JARDIM SALTENSE vendo terreno, 
10x25, na rua Theóphilo Leite, ótima 
localização, próx ao colégio Anglo, rua 
comercial, acesso as rodovias para 
Campinas, Indaiatuba, Sorocaba, Pira-
cicaba. Tr: 11.99605.9060.
-----------------------------------------
1824: Jardim Santa Rita: 150m² . 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1788: Jardim América: 337m². Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1773: Santa Marta III: 161m². Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1822: Jardim América - Várzea 
Paulista/SP: 344m². Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1819: Terras de Mont Serrat: 1152m². 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1774: Terras de Santa Izabel: 
1020m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1806: Residencial Morro da Mata: 
337m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1816: Jardim Celani: 300m². Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1797: Condomínio Vera Cruz: 185m² 
(Já possui Planta aprovada) . Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.

1867: Jardim Jaraguá: 400m². Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1885: Vila Flora: 125m². Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1898: Haras Paineiras: 1481m². Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1917: Residencial Central Parque: 
300m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1922: Portal dos Bandeirantes: 
524m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
COND. MOUTONNEÉ vendo terreno, 
com 175m². Tr: 19.98340.9972.
-----------------------------------------
VILLAGE MOUTONNEÉ vendo terre-
no, 175M², QK 34. Tr: 97656.3165.
-----------------------------------------
SERRA DOS IPÊS –  5 Lotes juntos – 
todo murado – R$ 120.000,00 CADA 
LOTE. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. SONTAG – Lote c/ 1000 A/C – 
todo murado, ótima localização – R$ 
590.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
NOVO SÃO PEDRO – Lote c/ 176m² - 
quitado – R$ 125.000,00. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. AMÉRICA – Lote c/ 240m² - quita-
do – R$ 110.000,00. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. CIDADE –  Lote c/ 150m² - 2 cô-
modos com banheiro – R$ 130.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
PORTAL DOS BANDEIRANTES – 
Lote c/ 471,25m² ótima localização. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. CENTRAL PARQUE – Ótimo 
lote c/ 300m² A/T – excelente topografia 
– R$ 240.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.

COND. MIRANTE DOS IPÊS – Exce-
lente lote c/ 585m² - R$ 310.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.

BELA VISTA salão comercial, com 
783m², para supermercado, na rua 7 
de Setembro, 1234. Tr: 11.97656.3165.

1739: Área Comercial – Salto de São 
José: 2000m². Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1794: Centro: Galpão Comercial – 
730m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1798: Vila Norma: Galpão Comer-
cial – AT 905,55m²  /  AC 793m². Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1726: Centro: Sala Comercial – 100m². 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1747: Vila Henrique: Casa Comercial – 
AT 141m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1855: Jd. das Nações: Salas Comer-
ciais: AT 60m² (Com banheiro em cada 
sala e recepção de uso comum) . Cre-
ci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1877: Vila Nova: Galpão Comercial: 
82m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1886: Vila Nova: Galpão Comercial. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.

1892: Centro: Galpão Comercial: 
495m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
ALICI-1653 Imperial área livre de 
160m², escr, 3 wcs (1 adaptado para 
deficiente). R$4.400,00. Creci 30192-J. 
Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1554 Saltense Salão comercial 
pequeno com wc, com 2 portas de aço. 
R$ 1.000,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1605 São Gabriel Barracão 
com 300m² com escr, 3wcs (1 p/def) 
e + 120m² de porão.R$6.600,00 Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1596 Vila dos Eucaliptos Salão 
c/bom acabamento, pia, gabinete, wc e 
gar p/2 car. R$ 1.000,00 Creci 30192-J. 
Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1596 ALICI-1564 S.Pedro / 
S.Paulo Salão +/- 100 m² de área co-
berta e +/- 70 m² de área descoberta, 
pia, churrasqueira e 2 wcs. R$ 1.600,00. 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
ALICI-1566 Centro Salão com aproxi-
madamente 100 m², wc, escritório. R$ 
2.700,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1573 Centro (Antigo Bradesco) 
Salão com aproximadamente 200m², 
wc, copa, coz, ventilador. Piso sup: Re-
sidência de moradia R$ 10.000,00. Cre-
ci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALR4-078 Centro Casa comercial com 
excelente localização. Ideal para clini-
cas/consultórios e escritório. R$ 8 mil 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
SALAS COMERCIAIS alugo, na rua Rui 
Barbosa 867, c/ wc, recepção com copa, 
sala 02 com 52m² e sala 04 com 76m² 
com ar condicionado. Tr: 11.97515.7676 
/ 97656.3165.
-----------------------------------------
CENTRO – R. Itapiru - 3 suítes amplas, 
sala TV, jantar, almoço, cozinha, espaço 
gourmet c/ banheiro, lavabo, garagem 
p/ 2 carros. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. Prudente de Moraes: 
Salões c/ wc = Nº 235 – R$ 1.800,00, 
Nº 247 –R$ 1.100,00. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.

CENTRO - R. Prudente de Moraes Nº 
370 – Salão c/ 195m² c/ 2 banheiros e 
1copa – R$ 3.800,00 c/ IPTU. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. 24 de outubro, 526 - 1 
Dorm, sala, cozinha, banheiro, lavande-
ria, quintal e garagem – R$ 2.000,00+ 
R$ 100,00 IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. Monsenhor Couto – Sa-
lão novo c/ 340m² - contendo 4 banhei-
ros e 2 copas. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. CELANI - R. Europa, 1538 - SA-
LÃO c/ 65m² e banheiro – R$ 1.500,00+ 
IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 
/ (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
SALTO S. JOSÉ – Sala comercial c/ 
33m² e banheiro R$ 950,00. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
VL  NOVA – R. Floriano Peixoto, 1233 - 
3 suítes amplas, lavabo, sala 2 ambien-
tes, cozinha, lavanderia c/ armário, edí-
cula, depósito, banheiro, garagem – R$ 
5.000,00 + R$ 217,99. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.

*PASSA-SE UM PONTO COMERCIAL, 
“mercearia”, no Bairro Porto Seguro, óti-
ma, localização. Tr. (11) 4021-1429/(11) 
94370-2335, falar com Cida ou Alan.
-----------------------------------------
BANCA DE JORNAL, em Salto, no 
Jd Bela Vista, vendo. Tr: c/ Fusco 
11.99814.9243.
-----------------------------------------
FÁBRICA DE FAZER CHINELOS, com 
máquina de corte e máquina de estam-
par, vai junto aproximadamente 3.000 ( 
três mil pares de alças para confecção 
dos chinelos), também vai junto duas 
máquinas de frisar, alicate para colo-
cação de piercing, algumas outras coi-
sinhas necessárias para a fabricação 
customizada dos chinelos, facas de cor-
te tanto redondinhas tradicionais como 
quadradinhas, ( todas as numerações), 
posso parcelar no cartão e também faço 
rolo em moto, ou algo que me interessa,  
valor (5.000,00) 5 mil reais a combinar. 
Tr. (11) 96760-3422.
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PASSO RESTAURANTE no Centro, 
excelente ponto. Tr: 11.94747.7797.
-----------------------------------------
VENDO RESTAURANTE no Centro da 
cidade. Tratar (11) 94705-5734
-----------------------------------------
PASSO PONTO COMERCIAL (mer-
cadinho) em Indaiatuba, Vila Aurora 
próximo ao terminal urgano central. Tr: 
11 99688.8318.

JORNAL VELHO vendo. Tr: 
11.97306.7034.
-----------------------------------------
PROCURO com referência e experiên-
cia em doces e salgados, cozinha em 
geral. Tr: 11.98449.4646.
-----------------------------------------
**MASSAGISTA a Domicilio. Tratar 
(11) 97987-0292
-----------------------------------------
::MOTORISTA:: Experiência compro-
vada na função. CNH: D ou E. Conhe-
cimento em São Paulo / Guarulhos. 
Residir em Salto. Enviar currículo para: 
saltoemprego@gmail.com
-----------------------------------------
AULAS DE REFORÇO para adoles-
centes do Ensino Fundamental. Mate-
mática. Tratar: (11) 98200-1317 .
-----------------------------------------
CONTRATO DOMÉSTICA com refe-
rência ,  para trabalho gerais  .De 38 a 
50 anos. Tratar  (11) 9.8449.4646.
-----------------------------------------
ELETRECISTA RESIDENCIAL E CO-
MERCIAL instalação e manutenção, 
orçamento sem compromisso. Tratar 
(11) 98980-8182.
-----------------------------------------
FERNANDO DE CAMPOS - Presto 
Serviços de Eletrecista Residencial 
e comercial Tr (11) 4021-9132 / (11) 
99852-7210
-----------------------------------------
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, PABX, 
Central de Alarme, Interfone, Portão 
Automático. Tr. (11) 95170-3510.
-----------------------------------------
MARLENE BOLOS “Antiga Bole Bolos” 
Aceita encomenda de Bolos e doces 
Atende-se (11) 98020-7495
-----------------------------------------
PRECISA-SE DE EMPREGA DO-
MÉSTICA para trabalhar de segunda 
a sábado, ajudando a cuidar de mulher 
cadeirante. Tratar (11) 98229-4562. 
-----------------------------------------
PRESTO SERVIÇO como cui-
dadora de criança e faxina. Tr. 
(011)999207532 c/ Maiara
-----------------------------------------
PRESTO SERVIÇO DE  CAPINAGEM 
em terrenos e chácaras e pinturas em 
Gerais, portão  ,  casa, tenho um bom 
preço. Tr. 11) 98825-0412 Everton
-----------------------------------------
PRESTO SERVIÇO, consertos em 
geral, (exemplo: trocas de portas,  chu-
veiro, e torneiras), marcenaria, serra-
lheria, jardinagem. Tr.(11) 97099-4922/
(11)4021-1205 c/ Jorge.
-----------------------------------------
PRESTO SERVIÇOS de Moto Boy, pe-
ríodo da manhã e a tarde Tr (11) 98491-
0346 Airton 
-----------------------------------------
PROCURO EMPREGO de empregada 
doméstica, para trabalhar em casa de 
familia de segunda a sexta Tr Zuleide 
(11) 93300-2343
-----------------------------------------
PROCURO SERVIÇO como caseira 
em salto e região Tr (11) 98652-3461
-----------------------------------------
PROCURO SERVIÇOS como empre-
gada doméstica, ou serviços gerais em 
empresas Tr (11) 94976-3852 Lucia 
-----------------------------------------
SERVIÇO GERAIS DE LIMPEZA em 
casa de família, para cozinhar, tenho 
carta de referência. TR: 4029.8239.
-----------------------------------------
SERVIÇOS de pintura, elétrica, hidráu-
lica, calhas, portas, guarda roupa, sol-
da, dedetização e corte de grama. Tr: 
11.96415.1856.
-----------------------------------------
TENHO UMA VAGA PARA MOTO-
RISTA poli guindaste em Indaiatuba, 
preferência que tenha PJ. Tratar (19) 
99920-2741.
-----------------------------------------
VENDO CARRINHO DE ESPETINHO, 
Tr (11) 94168-9748
-----------------------------------------
PRECISA-SE DE PEDREIRO, para 
trabalhar em Salto ou Indaiatuba. Tr: 
11.95782.8235.
-----------------------------------------
PRECISO de pessoa que saiba operar 
roçadeira. Tr: 11.99911.4288.

*PRESTO SERVIÇO  – p/ capinar e lim-
par terrenos, limpeza em obras. Tr. 11-
4456-3407 / 11 97468-1951, Salto
-----------------------------------------
CASEIRO (Casal aposentado) para mo-
rar em chácara no Jd. Maracajás, não 
remunerado, sendo a moradia em troca 
dos serviços prestados, que tenha expe-
riência com plantas e goste de cuidar da 
terra. Tr: 11.98476.0359.
-----------------------------------------
CASAL OFERECE para trabalhar de 
caseiro, Tr (11) 96908-5244 Sharlene 
ou Rogerio
-----------------------------------------
CASEIRO: casal procurando serviço 
para trabalhar como caseiro em chácara 
ou sítio. Tr: 11.96908.5244.

CUIDADORA - tenho 12anos de ex-
periência na carteira, disposição de 
qualquer horário. Tr: c/ Vera Lúcia, 
11.97414.5569
-----------------------------------------
CUIDADORA DE IDOSOS, estou com 
disponibilidade, para cuidar de idoso, 
tenho experiência na área de cuidador, 
com referência  e terminado curso den-
tro da área. Tr. (11) 4028-5888.
-----------------------------------------
OFEREÇO -ME PARA FAZER FAXI-
NA, em comercio ou residência. Tenho 
experiência. Tratar no cel /whatsapp 
(11)989741804.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME PARA FAZER FAXINA 
em residência ou comercio somente 
aos fim de semana. Com experiência. 
tratar no whatsapp (1198974-1804) 
com Denise.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME PARA FAZER FAXINA 
EM RESIDÊNCIA OU COMÉRCIO so-
mente aos fim de semana , tenho expe-
riência, tratar no whatsapp (11)98974-
1804
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME PARA FAZER FAXI-
NA em residência ou comércio, com 
experiência ou passar roupas aos fins 
de semana. Tratar no WhatsApp (11) 
98974-1804.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxina, em 
residência ou comércio. Somente em 
fim de semana. Tratar no telefone/ wha-
tsapp (11) 98974-1804 com Denise.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar 
com faxina, tenho referência. Tr: 
11.97743.9955.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
diarista, passadeira e trabalhos domés-
ticos. Tr:: 11.96416.6697
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
passadeira, possuo várias referências. 
Tr: 11.94485.6195.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
vigia, porteiro, controlador de acesso 
Tr Tr (11) 4098-1256 / (11) 4029-8956 
/ (11) 99719-1229
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar de 
empregada doméstica,ou faxineira 
sou haitiana  tenho referencias Tr: 
(11)97743-9955 / (11) 95347-0925
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar em ser-
viços Gerais ou casa de família Salário 
a combinar. 11 4029.82 39
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar em ser-
viços gerais, escritórios ou casa de 
família. Tr: 93300.2343.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME, para dar aulas , par-
ticulares e p/ grupos de dança (forró), 
Rua Augusto Mazza, 521  Tr (11) 4029-
3467
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME: Serviço de pintura, 
elétrica, hidráulica, calhas, portas, 
guarda roupa, solda, dedetização e 
corte de grama, Pergolado para Uvas. 
Tr: 11.96415.1856
-----------------------------------------
PRECISO EMPREGADA DOMÉSTI-
CA, com referência e experiência, para 
cozinhar, lavar, passar, preferência de 
35 a 48 anos. Tr: (11) 98449.4646.
-----------------------------------------
PROCURO EMPREGO, tenho expe-
riência para: Cuidadora de idosos, 
Faxina, Empregada doméstica, Passa-
deira. Tr: 11.98808.5134
-----------------------------------------
PROCURO TRABALHO EM ITU OU 
SALTO COMO RECEPCIONISTA, 
posso gerenciar sua casa de campo, 
sitio, levar seu filho para escola, traba-
lho de muita confiança e honestidade. 
Tratar (11) 99168-7665
-----------------------------------------
SOU AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
procuro trabalho de enfermagem ou de 
cuidadora de segunda a sexta feira das 
7:00 as 12:00 interessados tratar com 
Tatiane 11- 96435.8396
-----------------------------------------
SOU CUIDADORA DE IDOSOS, pos-
suo carta de referência. Experiência 
em acamados, traqueostomia, sonda 
gástrica, cuidados em gerais. Tr. (19) 
99509-4410.
-----------------------------------------
TRABALHO COM INSTALAÇÃO E 
HIGIENIZAÇÃO de Ar Condicionado. 
Tratar(11) 95684-1533
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxina em re-
sidência ou comércio, ou trabalhos free 
lancer. Tr: (11) 98974.1804.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para serviço gerais de 
limpeza em casa de família ou para 
cozinhar, tenho carta de referência de 
casa de família. Tr: Rua Coronel Do-
mingo Abreu Vieira, nº 26, Salto Ville, 
Salto.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxina 
ou trabalhar como doméstica. Tr: 
11.96305.6031.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para cuidado de idosos, 
tenho referência. Tr: 11.93080.8611 c/ 
Eliana.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalho de roçar 
terreno e jardineiro, tenho máquina. Tr: 
Leopoldo 11.94020.0143 / 95466.4247.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME: auxiliar de limpeza, 
ajudante de cozinha e cuidadora de 
idosos, moro no Bairro Sta Cruz- Salto. 
Tr: 19.97108.7517 com Maria Jacira.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar com 
serviços gerais em casa de família ou 
escritório, tenho referência. Tr: Rua Co-
ronel Domingo Abreu Vieira, 26, Salto 
Ville ou 11.95884.5954.

OFEREÇO-ME para trabalhar como 
cuidadora em domicílio e hospitais. Tr: 
c/ Carla 11.95638.6362 / 99141.0430.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME pra trabalhar de do-
méstica, fazer faxina, cuidar de criança. 
Tr: 11.94020.0143 c/ Marileia.
-----------------------------------------
OFEREÇO ME Faço faxina em bar ou 
residência. Somente de sexta feira. Tr: 
(11) 93202.8577. Com Denise.
-----------------------------------------
FAÇO FAXINA! Tr: 11.96305.6031.
-----------------------------------------
PROCURA SE CASEIRO para morar 
em chácara, aposentado, que goste e 
tenha experiência nesta área, moradia 
em troca dos serviços prestados. Tr: 
11.98476.0359.

LINDOS FILHOTES Sptiz Alemão e 
Yorkshire micro. Tr: 11.97357.6017.
-----------------------------------------
ACEITO DOAÇÃO de filhote basset 
fêmea ou de outra raça pequena (11) 
97096-7879.
-----------------------------------------
GAIOLA DE CALOPICITA vendo, 2. Tr: 
11.4029.3053.
-----------------------------------------
LHASA APSO, vendo lindos filhotes, 
disponíveis para entrega, já com a pri-
meira dose da vacina importada e ver-
mifugados conforme a idade, à vista R$ 
800,00, ou R$ 600,00 à vista e mais 2 
parcelas de R$ 150,00 na promissória, 
ou parcelo em até 10 vezes no cartão. 
Tr: (11) 99524.4559.
-----------------------------------------
FILHOTE DE PUGS E SHITZU vendo. 
Tr: 11.95552.9962.
-----------------------------------------
CALOPSITA vendo 5 calopsitas e um 
viveiro, R$ 500,00. Tr: 11.98545.0438.

SERRA MAKITA de 9 pol. mod. 5900B 
1750 W 220 vots  R$ 1.200,00. Tratar 
(11) 99946-0510.
-----------------------------------------
VENDO ROÇADEIRA A GASOLINA 
nova 4 em 1 roça com lamina e fio, moto 
poda e cerca viva R$1400 fotos por 
whatsapp 11 9 7424 7507
-----------------------------------------
MÁQUINA DE BORDADO Janome, 
em ótimo estado, R$ 3.000,00. Tr: 
11.94356.6384.

MÁQUINA DE SOLDA 250 amperes, 
R$ 300,00. Tr: 11.4602.2909.

PC COMPLETO AMD PHENOM 
II-X4-2.8GHZ-4 núcleos-4 Gb DDR2-
Gravador CD/DVD-HD 320 Gb-Forma-
tação nova e pronto p/ uso. Rápido e 
ótimo p/ uso como central multimídia 
(ligar na TV ou som), monitor LCD 15 
polegadas com alto-falantes integra-
dos, mouse c/fio e teclado wireless, 
adaptador wireless (rede sem fio). R$ 
600,00 à vista ou parcelo no cartão. 
Paulo (11) 4029-3183 ou (11) 99502-
6048.

*BICICLETA CALOI SUPRA, 21 mar-
cha, aro 26, usada R$ 700,00. Tratar: 
(11) 97330-1286
-----------------------------------------
*2 ESTEIRA 110 volts e 220 volts Tr. 
11-4456-3407 / 97468-1951
-----------------------------------------
*2 SECADOR DE CABELO Tr Cristia-
ne (11) 97168-1543 / (11) 99297-3262
-----------------------------------------
*3 CHAPINHA DE CABELO Tr Cristia-
ne (11) 97168-1543 / (11) 99297-3262
-----------------------------------------
*ALBUM DE CARTÃO TELEFÔNICO 
com 470 cartões Tr. 11-4456-3407 / 
97468-1951
-----------------------------------------
*APARELHO DE GINASTICA ELÍPT-
CO Tr. 11-4456-3407 / 97468-1951
-----------------------------------------
*BICICLETA CALOI Fem Tr Cristiane 
(11) 97168-1543 / (11) 99297-3262
-----------------------------------------
*BICICLETA ERGOMÉTRICA HORI-
ZONTAL Tr. 11-4456-3407 / 97468-
1951
-----------------------------------------
*BICICLETA ERGOMETRICA Tr. 11-
4456-3407 / 97468-1951
-----------------------------------------
*MESA DE FERRO 2,20 x 1.80 Tr 
Cristiane (11) 97168-1543 / (11) 99297-
3262
-----------------------------------------
14 GONDOLAS. Tr: c/ Alan 
11.94234.579 / 4028.0283.
-----------------------------------------
240 PEÇAS DE CUMIEIRA classica 
eurotop concreto. R$ 1000,00. Tr. (11) 
97113-8877.

3 À 4 METROS DE PISO CERÂMI-
CO RÚSTICO Borda Bold Miracema 
45x45cm. Valor R$ 60 reais. Para 
retirar- Falar com Claudio (11) 95640-
4282.
-----------------------------------------
BALCÃO EXPOSITOR REFRIGERA-
DO R$ 1.000,00; forno grill assa pizza 
em 7 minutos R$ 800,00   e 1 sofá de 
canto com 6 lugares R$ 800,00. Tratar 
pelo telefone (11) 98251-3755.
-----------------------------------------
BALCÃO REFRIGERADOR. Tr: c/ 
Alan 11.94234.579 / 4028.0283.
-----------------------------------------
BATENTE, vendo, 12 de largura, altu-
ra com medida padrão, R$ 80,00. Tr: 
11.9.8800.2385.
-----------------------------------------
BEBÊ CONFORTO vermelho e pre-
to para criança de até 1 ano. Tr: 
11.97168.1543.
-----------------------------------------
BICICLETA nova Gtsm1 R$ 2.000,00. 
Tratar (11) 95491-9552.
-----------------------------------------
CARRINHO DE BEBÊ vendo, verde, 
(menino ou menina), da marca Galze-
rano, lindo e conservado, R$ 200,00. 
Tr:11.95657.5552.
-----------------------------------------
CARRINHO DE PASSEIO para 
bebê, branco, preto e xadrez. Tr: 
11.97168.1543.
-----------------------------------------
CHECK OUT. Tr: c/ Alan 11.94234.579 
/ 4028.0283.
-----------------------------------------
FAMÍLIA CARENTE ACEITA DOA-
ÇÃO: Sofá, armário de cozinha, guarda 
roupa, mesa. Tr: 11.97404.2262.
-----------------------------------------
FREEZER VERTICAL, vendo, branco 
em perfeito estado. Tr: 11 94370.2335 
c/ Maria
-----------------------------------------
MESA LAQUEADA vendo, retangu-
lar, com quatro cadeiras estofadas, 
em bom estado de conservação, R$ 
950,00. Tr: (11) 99678.6110.
-----------------------------------------
VENDE SE FRONHAS e tocas de ce-
tim. Contato (11) 99749-1125.
-----------------------------------------
VENDE-SE UMA MAQUINA DE COS-
TURA OVERLOC com pouco uso chi-
nesinha no valor de 400,00reais. Tr. 
(11) 98285-6517.
-----------------------------------------
VENDO 2 APARELHOS AUDITIVOS  
seminovos, não deu certo pra mim, 
perda severa. Marca otcon get. Pre-
ço no mercado faixa de 4 mil - vendo 
os 2 aparelhos  por mil reais. Tr. (11) 
99632-6446. 
-----------------------------------------
JAQUETA MOTOQUEIRO ARX 
vendo, tamanho G, R$ 200,00. Tr: 
11.96390.5403 c/ Marco.

ROUPEIRO 3 Portas + 6Gav + 1porta 
maleiro Basc. Padrão Tabaco/Branco, 
medidas aprox. Larg1,86 x Alt.1,98 x 
Prof.0,48m (desmontado) Ótimo estado 
de conservação, usado, R$ 450,00. Tr: 
(11) 99989.4935.
-----------------------------------------
MESA ESCRITÓRIO/ ESTUDANTE 
Cor Gelo, 1,20x0,60m, com cadeira gi-
ratória c/ braços cor Azul/Preta, ótimo 
estado de Conservação, usados R$ 
370,00. Tr: (11) 99989.4935.
-----------------------------------------
COLCHÃO 0,88m Luxo com Molas 
Ensacadas 25cm com Box p/colchão 
0,88m-Bem Conservados, usados R$ 
540,00. Tr: (11) 99989.4935.
-----------------------------------------
ARMÁRIOS MULTI USO procuro, usa-
do. Tr: 11.97140.2504.
-----------------------------------------
CARRINHO DE BEBÊ, vendo, verde 
(menino ou menina) da marca Gal-
zerano muito bem conservado. Tr: 
11.95657.5552.
-----------------------------------------
8 TUBOS DE  CONCRETO pra poço  
ou fossa vendo a  R$ 100,00 cada 
1m e meio de largura por 50cm. Tr: 
11.4029.4357 / 97371.3572, Salto.
-----------------------------------------
CAMA DE CASAL com baú e quatro 
gavetões + o colchão Castor. Tr: 11 
99773.8001.
-----------------------------------------
CAMA DE SOLTEIRO com baú mais 
três gavetões + o colchão Castor. Tr: 11 
99773.8001.
-----------------------------------------
SOFA 2 e 3 LUGARES com 2,30m 
e 1,90m, tecido em suede. Tr: 
11.99773.8001.
-----------------------------------------
MOLINETES DAIWA  5000 e 6000, 
usado, R$ 400,00 cada, para peixes 
grandes. Tr: 11.99796.4860 c/ Pedro
-----------------------------------------
MACAS para estabelecimentos afins. 
Tr: (11) 99619.6396.
-----------------------------------------
BOTA CANO CURTO número 38 da 
Beira Rio e uma Sapatilha número 36, 
vendo por duzentos reais ou troco por 
algo do meu interesse, produtos sem 
uso. Tr: 11.99608.9297 / 4021.9485.
-----------------------------------------
DOAÇÃO TELHAS, doa-se, 1200 
telhas Plan, capa e canal. Tr: 
11.4029.5033 c/ Valdir ou Aparecida.
-----------------------------------------
CADEIRA DE ESCRITÓRIO vendo, 
com NF, na garantia, R$ 200,00. Tr: 
(11) 4013.0223 / 96336.3471.
-----------------------------------------
CARRINHO ELÉTRICO modelo CA-
MARO em ótimo estado, pouquíssimo 
usado sem bateria, R$ 860,00. Tr: (11) 
99705.3975
-----------------------------------------
CORTADOR DE PISO vendo, 1.03 de 
corte, R$ 400,00. Tr: (11) 97090.4307.

BELICHE NOVA em madeira boa, dois 
colchões novos, aceito contra proposta, 
R$ 900,00. Tr: 11.95636.1974.
-----------------------------------------
VENDO: Cama de solteiro dobrável 
/ 1 jogo de sofá / 1 fogão 6 bocas / 1 
mesa de centro. Tr: 11.4028.1518 / 
93327.4791.
-----------------------------------------
CAMA DE CASAL, em ótimo es-
tado, R$ 100,00, de madeira. Tr: 
11.97288.1991.
-----------------------------------------
VITRÔ DE CORRER vendo, (1,50 x 
1,00) com grade, ótimo estado, com to-
dos os vidros. Tr: 11.97437.1978.
-----------------------------------------
FOGÃO CÔNSUL 4 BOCAS inox, au-
tomático, forno com grade deslizante, 
tudo funcionando, em ótimo estado 
de conservação, não entrego. Tr: (11) 
97451.9372.
-----------------------------------------
SOFÁ vendo em bom estado, retrátil, 4 
lugares, R$ 500,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
CAMA BOX completa, em bom estado, 
R$ 450,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
COLCHÃO DE ESPUMA vendo, 
de solteiro, D45, R$ 100,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
DOIS CRIADOS MUDOS R$ 25,00 
cada. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
PRANCHA DE ISOPOR R$ 70,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
ESTANTE vendo, cinza 1,60 de largu-
ra, R$ 180,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
ESCADA DE ALUMÍNIO vendo, com 
13 degraus, seminova, R$ 250,00. Tr: 
11.97288.1991.
-----------------------------------------
PALETA VANDORIN para saxopho-
ne alto, com 3 unidade, número 2, R$ 
100,00. Tr: 11.4602.2909.
-----------------------------------------
ESTEIRA DREAM FITNESS DR2110, 
bivolt, dobrável, inclinação ajustável e 
monitor cardíaco. Capacidade de peso: 
120 kg, pouquíssimo uso, em ótimo 
estado, venda por motivo de mudança, 
preço negociável. Tr: (11) 97293.1709.
-----------------------------------------
TANQUINHO MUELLER PLUS, preto, 
semi-automático, 110 volts, pouquíssi-
mo uso, em ótimo estado, venda por 
motivo de mudança, preço negociável. 
Tr: (11) 97293.1709.

*A DIPLOMATA ESCOLA TÉCNICA 
- cursos apostilados e c/ certificados. 
mecânica de autos, motos e diesel, 
Injeção eletrônica, eletricista de autos, 
eletricista inst / comandos, soldagem 
Ind, téc manutenção mecânica Indus-
trial, leit interp desenho mecânico, 
metrologia, técnico hidráulica / pneu-
mática. Tr. Rua Sete de Setembro, 448, 
Centro / Fone Fax 4029-3760, Salto.

*FERRO DE PASSAR Arno Tr Cristia-
ne (11) 97168-1543 / (11) 99297-3262
-----------------------------------------
*FOGÃO branco 5 bocas, Tr Cristiane 
(11) 97168-1543 / (11) 99297-3262
-----------------------------------------
ACEITO DOAÇAO DE MOVEIS E 
ELETRODOMESTICOS e reciclagem 
em geral, estando bons ou ruins e que 
esteja ocupando espaço na sua casa 
ou quintal fazemos também limpeza 
carpa etc  retiro no local sem cus-
tos e serviço diversos a combinar  ( 
deficiente auditivo ) mandar zap por 
escrito que responderei assim que ver 
agradeço. Tr. (11) 99632-6446.
-----------------------------------------
CAFETEIRA vendo ou troco, (valor de 
venda R$ 240,00 e valor para troca R$ 
300,00), vai com o suporte e mais 15 
cápsulas. Tr: 11.97196.2006.
-----------------------------------------
TORNEIRA ELÉTRICA HYDRA 127v 
5500w-nova na caixa. Valor R$ 80.00 
reais. Falar com Claudio (11) 95640-
4282.
-----------------------------------------
VENDO LAVA LOUÇAS ELETRO-
LUX – Mod. LV10B, 10 serviços, 
Branca, 110v. em perfeito estado. R$ 
1.4000,00 -Tratar Wats (11) 97388-
0350.
-----------------------------------------
REFRIGERADOR CONSUL CRB-
39FF 110V Branco (342Litros) ótimo 
estado de conservação, usado R$ 
980,00. Tr: (11) 99989.4935.
-----------------------------------------
VENDO: Geladeira Eletrolux em ótimo 
estado, Fogão Bosch em bom funcio-
namento, Cristaleira em madeira, esti-
lo colonial com vidros, R$1.200,00. Tr: 
11.98200.1317.
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FOGÃO INOX semi novo, ainda com 
garantia, automático, 4 bocas, Mônaco, 
R$ 500,00. Tr: 11.94303.2188.
-----------------------------------------
FOGÃO ATLAS usado em ótimo es-
tado, 4 bocas, automático, bege, R$ 
300,00. Tr: 11.94303.2188.
-----------------------------------------
CADEIRA DE ESCRITÓRIO vendo, 
com nf e ainda na garantia, R$ 200,00. 
Tr: (11) 4013.0223 / 96336.3471.
-----------------------------------------
AR PORTÁTIL vendo, Pinguino, semi 
novo, otimo estado, R$ 900,00. Tr: 
11.94526.0935.
-----------------------------------------
FOGÃO BRASTEMP 5 bocas, ótimo 
estado, R$ 500,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
VENTILADOR R$ 80,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
SUGAR vendo, para fogão 4 bo-
cas, R$ 180,00, em bom estado. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
GELADEIRA BRASTEMP Clean, 
em bom estado, R$ 850,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
SOFÁ RETRATIL, vendo, R$ 400,00, 4 
lugares. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
COLCHÃO D-45 vendo, de espuma, 
R$ 100,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
FOGÃO 5 BOCAS vendo, em bom 
estado., R$ 500,00. Tr: 11.97724.0678.

APARELHO DE PARA TV” SKY” bem 
conservado com controle. Valor R$ 
50.00 reais. Falar com Claudio (11) 
95640-4282.
-----------------------------------------
TV 40 POLEGADAS, compro usada. 
Tr: 11.98685.3213
-----------------------------------------
VENDO UMA TV DE 14 POLEGADAS 
com videio cassete  embutido  funcio-
nando no valor de R$90,00 reais  e um 
triturador pequeno modelo HC 32 Black 
Decker  no valor de R$65,00 reais . Tra-
tar (11) 93349-7661.
-----------------------------------------
TV SONY 43”, pouco uso, R$ 1.400,00, 
parcelo no cartão. Tr: 11.99796.4860 c/ 
Pedro.
-----------------------------------------
HOME THEATER SONY 5.1 bdv 
E2100, 3D, blu-ray, wi-fi, smart, 1000W 
rms, R$1.000,00. Tr: 11.99960.1511.
-----------------------------------------
PS4 FAT com 1 tera de HD + 2 con-
troles + 3 jogos originais, 2º dono 
em ótimo estado, R$ 1.400,00. Tr: 
11.99524.7758.

*CELULAR NOVO na caixa com nota 
fiscal G7 32gh, R$ 599,90 Tr (11) 99850-
4728/ (11) 95723-3439
-----------------------------------------
*CELULAR SANSUNG J4 com nota 3 
meses de uso Tr. 11-4456-3407 / 97468-
1951
-----------------------------------------
IPHONE 6S 16GB DOURADO. Fun-
cionando perfeitamente (na caixa). 
Acompanha carregador original, Fones 
de ouvido nunca utilizado. Interessa-
dos entrar em contato com Priscila (11) 
97334-3780.
-----------------------------------------
IPHONE 7 32gb Preto fosco com todos 
os acessórios, fone de ouvido nunca foi 
usado. Valor R$1.100,00. Tr. Fone (11) 
99960-1511.

LER O SALMO 35 durante 3 dias e 
publicar no 3º dia. A pedido de A.M.B.
-----------------------------------------
ORAÇÃO À SANTO EXPEDITO – 
Meu Santo Expedito das causas justas 
e urgentes, socorrei-me nesta hora de 
aflição e desespero, intercedei por mim 
junto à Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Vós, que sois um Santo Guerreiro, vós 
que sois o santo das causas urgentes, 
protegei-me, ajudai-me, dai-me força, 
coragem e serenidade. Atendei ao meu 
pedido (faça o pedido). Ajudai-me a su-
perar estas horas difíceis, protegei-me 
de todos que possa me prejudicar, pro-
tegei minha família, atendei meu pedi-
do com urgência devolvei-me a paz e 
a tranqüilidade. Serei grato pelo resto 
a vida levarei vosso nome a todos que 
tem fé. Obrigado. (rezar um Pai Nosso, 
uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz). 
A pedido de E.C.Z.

GLOBAL INDAIA
Mantenha seu cadastro atualizado 
em nosso site: www.globalempre-
gos.com.br
RUA CANDELÁRIA, Nº 1255 – CEN-
TRO – INDAIATUBA/SP | FONE: (19) 
3825-8700
-----------------------------------------
Almoxarife - (Banco de Talentos) - 
Código 57954: Ensino Médio comple-
to. Experiência em atividades na área 
de logística.
-----------------------------------------
Almoxarife (Banco de Talentos) - Có-
digo 48373: Ensino Médio completo. 
Experiência em rotinas operacionais da 
área de logística. Com curso de Empi-
lhadeira.
-----------------------------------------
Auxiliar de Expedição - Código 
83850:  Ensino Médio Completo. Dese-
jável vivência com rotina de expedição.
-----------------------------------------
Auxiliar de Produção- Código 73730: 
Ensino Médio Completo. Desejável ex-
periência em trabalhos manuais.
-----------------------------------------
Montador - (Banco de Talentos) - Có-
digo 57965: Ensino Médio completo. 
Desejável experiência na função.
-----------------------------------------
Montador I (Banco de Talentos) - Có-
digo 48238: Ensino Médio completo. 
Experiência em montagem de peças 
e/ou equipamentos. Curso de Leitura 
e Interpretação de Desenho. Conhe-
cimento em ferramentas manuais e 
pneumáticas.
-----------------------------------------
Montador I (PCD) - Código 67354: En-
sino Médio completo. Experiência em 
montagem de peças e/ou equipamen-
tos. Curso de Leitura e Interpretação de 
Desenho. Conhecimento em ferramen-
tas manuais e pneumáticas.
-----------------------------------------
Operador de Centro de Usinagem 
- Código 74337: Desejável Ensino 
Médio Completo. Diferencial, curso de 
Programação e Operação de CNC, 
Operador de Centro de Usinagem. Cur-
so de Instrumentos de Medição, Leitura 
e interpretação de desenho Mecânico.
-----------------------------------------
Operador de Centro de Usinagem - 
Código 75673: Ensino Médio comple-
to. Experiência em máquinas Mazok e 
Mikron e conhecimento de comando 
Heidenhain.
-----------------------------------------
Operador de Logística Código 
76295: Ensino Médio completo. De-
sejável experiência em almoxarifado, 
recebimento e estoques.  Curso de 
Operador de Empilhadeira.
-----------------------------------------
Operador de Máquinas (Primários) - 
Banco Talentos - Código 57960: En-
sino Médio completo. Experiência em 
operação de máquina de corte a laser, 
plasma ou jato de granalha.

Operador de Televendas- Código 
74149: Ensino Médio Completo. De-
sejável vivência com rotina de vendas 
por telefone.
-----------------------------------------
Operador Logístico - Código 71817: 
Ensino Médio completo. Curso de 
Empilhadeira. Experiência com toda 
rotina de recebimento, armazenagem 
e expedição.
-----------------------------------------
PCD - (Banco de Talentos) - Código 
57969: Ensino Médio completo. Não é 
necessário experiência na função.
-----------------------------------------
Pintor - (Banco de Talentos) - Código 
57959: Ensino Médio completo. Expe-
riência na função.
-----------------------------------------
Pintor I (Banco de Talentos) - Có-
digo 48239: Ensino Médio completo. 
Experiência em atividades de pintura 
eletrostática ou líquida.
-----------------------------------------
Pintor Industrial - Código 73179: 
Ensino Médio completo. Desejável for-
mação Técnica. Desejável vivência e 
experiência com pintura eletrostática. .
-----------------------------------------
Programador de Máquinas CNC - Có-
digo75667: Ensino Médio completo. 
Experiência em Software CAM hyper-
MIL e Solidworks.
-----------------------------------------
Soldador (a) - (Banco de Talentos) 
- Código 57956: Ensino Médio com-
pleto. Experiência com solda Mig/Mag.
-----------------------------------------
Soldador (Banco de Talentos) - Có-
digo 67544: Ensino Médio completo. 
Desejável curso na área. Experiência 
em processos de soldagem Mig/Mag 
e/ou eletrodo revestido e/ou curso na 
área (recém-formado).
-----------------------------------------
Técnico em Automação - Código 
73570: Técnico Eletrônico, Eletrotécni-
co, Tecnólogo Mecatrônica ou Superior 
Engenharia de Automação ou áreas 
correlatas. Desejável experiência com 
programação de CLP´s e supervisórios. 
Conhecimento em Rockwell Software, 
SIEMENS, Schneider e Honeywell.
-----------------------------------------
Técnico Mecânico - Código 69471: 
Técnico mecânico ou Mecânico de Usi-
nagem. Conhecimento em manutenção 
de Bombas Centrífugas e Válvulas. 
Experiência em assistência técnica ao 
cliente.

WORKING SALTO 
Cadastre o seu currículo entre em nos-
so site: www.workingcenter.com.br
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Limpeza e orga-
nização de pátio, limpeza e organiza-
ção de caminhões e carretas, apoio ao 
cheque-list de manutenção.
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
- Com experiência em rotinas admi-
nistrativas, conhecimento em crédito, 
cobrança e emissão de notas fiscais. 
Ter noções de DP será um diferencial.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE FATURAMENTO 
- Com experiência em rotinas de fatu-
ramento, emissão de cobrança, conci-
liação de Notas Fiscais de saída, atendi-
mento ao cliente, emissão de relatórios.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA - Com 
experiencia em recebimento de mate-
riais, conferência de Notas Fiscais, In-
ventário, estoque, almoxarifado
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE MARKETING - Ma-
nutenção diária em cadastro de produto, 
catálogo, análise de produtos da con-
corrência através do catálogo, abas-
tecimento de banco de dados, suporte 
ao time de vendas quanto a cadastro e 
informações de produto.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO - 
Com experiência em lançamentos de 
notas fiscais no ERP. Apto para operar 
empilhadeiras, necessário habilitação 
B. Experiência com recebimento de 
materiais. Curso de empilhadeira atua-
lizado.
-----------------------------------------
ATENDENTE DE LOJA - Com expe-
riência em atendimento ao cliente, re-
cepção, organização da loja, contato 
com os clientes.

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - 
Com experiência em almoxarifado. 
Curso de Logística será um diferencial.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE LIMPEZA - Com expe-
riência em limpeza de áreas industriais 
e áreas comuns, com disponibilidade 
de horário.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE LIMPEZA - Com expe-
riência em limpeza geral, limpeza de 
salas e banheiros.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com ex-
periência em linha de produção.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com ex-
periência em produção.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com 
experiência em produção, recebimento 
de mercadorias, organização e controle 
de estoque, fabricação e envasamento 
de produtos, separação e montagem 
de equipamentos. Conhecimento em 
informática.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE USINAGEM - Com ex-
periência na área de usinagem. Neces-
sário ter curso de metrologia, leitura e 
interpretação de desenho.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE USINAGEM - Com 
experiência em montagem de equipa-
mentos e curso de Mecânica do SENAI.
-----------------------------------------
CAIXA - Com experiência com fecha-
mento de valores e conferência de 
notas fiscais, disponibilidade de horário 
das 14 às 23hs.
-----------------------------------------
CALDEIREIRO - Caldeireiro com ex-
periência em cortes com maçaricos, 
soldas elétricas, solda MIG, estruturas 
metálicas e montagem. Com disponibi-
lidade de horário disponibilidade para 
viagens.
-----------------------------------------
DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS 
- Com experiência em desenvolver, 
evoluir, refatorar ou substituir sistemas, 
resolução de problemas, C#; Java 
Script; AdpNet- MVC: Design Patterns; 
Post Gres. Será um diferencial conheci-
mento em Node; SQL; Xamarin; Micro-
service Patterns; Inglês técnico. Com 
formação em Sistemas de Informação.
-----------------------------------------
ELETRICISTA 1/2 OFICIAL - Rea-
lizar confecção de painéis elétricos, 
seguindo normas e procedimentos 
elétricos vigentes. Executar trabalhos 
de instalação, ajustes e testes de pai-
néis elétricos nas máquinas. Fazer 
manutenção elétricas em máquinas de 
clientes recebidas para conserto. Anali-
sar painéis da linha de salgados rece-
bidos por terceiros, validando-o para 
instalação. Cortar os cabos, na medida 
correta, colocar marcadores nas pontas 
dos terminais para conectar no painel. 
Parametrizar inversores (tempo de li-
gação, desli
-----------------------------------------
ENCARREGADO DE FROTA - Com 
experiência em vistoriar o estado geral 
dos Caminhões via Check List, acom-
panhar e agendar as manutenções 
corretivas e preventivas da frota. Con-
trolar revisão de veículos, negociação 
com fornecedores de serviços e peças 
conferencias de NF de diesel álcool e 
peças. Acionamento de seguros auto 
e sinistros quando necessário. Alimen-
tação de planilhas gerenciais com mé-
dias de combustível, consumo, custo e 
histórico. Acompanhamento de docu-
mentação da frota, acompanhamento 
de vencimento e multas em
-----------------------------------------
LIDER DE LOGISTICA - Programar e 
planejar as frotas de caminhão e car-
reta, administrar manutenção dos veí-
culos e fretes.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Com habilitação cate-
goria C e conhecimento das rotas do 
interior de SP.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Realizará atividades 
com caminhão carroceria aberta, 
auxiliará na carga/descarga de mer-
cadorias para os clientes, conferir as 
notas fiscais. Necessário habilitação 
categoria D.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Com experiência como 
motorista de caminhão e habilitação 
categoria D.

MOTORISTA - Com experiência em 
realizar entregas de utilidades domésti-
cas para os Estado do PR, SC, SP, MS, 
MG, GO, RJ, RS, viagens com duração 
média de uma semana com Caminhões 
toco baú 9,5 metros. Necessário CNH 
AC, experiência com entregas fracio-
nadas, conhecimento em rotas inte-
restaduais.
-----------------------------------------
MOTORISTA ADMINISTRATIVO - 
Com experiência na área, disponibilida-
de para viagens.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 
Com experiência e curso de Operador 
de Empilhadeira. Necessário ter habili-
tação categoria De disponibilidade para 
trabalhar em Campinas.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EXTRUSORA - Com 
experiência em operar máquina extru-
sora.
-----------------------------------------
OPERADOR DE FORNO - Com expe-
riencia em operação de fornos.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA CNC - 
Com experiência em operação de cen-
tro de usinagem CNC. Necessário ter 
curso e conhecimento com leitura e in-
terpretação de desenho e instrumentos 
de medição. Conhecimento em Setup e 
correções de presset.
-----------------------------------------
PCD (PESSOA COM DEFICIENCIA) - 
Com experiência em montagem ou ins-
peção de peças em linha de produção. 
Com disponibilidade de horário.
-----------------------------------------
PINTOR DE MÓVEIS - Com experiên-
cia em pintura de móveis, pintura ele-
trostática, conhecimento em mistura de 
tintas e pistola.
-----------------------------------------
RECEPCIONISTA - Com experiência 
em recepção de clínica, atendimento 
de pacientes e atendimento telefônico.
-----------------------------------------
REPRESENTANTE COMERCIAL - 
Com experiência na área comercial do 
ramo metalúrgico, irá realizar visitas 
técnicas, disp para viagens. Cursos na 
área comercial e inglês.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - Com 
experiência em projetos e obras de 
construção civil, preferência que tenha 
atuado em construção de subestações. 
Necessário ter disponibilidade para 
viagens.
-----------------------------------------
TORNEIRO - Com experiência em 
Operação de Torno. Vivência com 
preparação, regulagem e operação de 
ferramentas de usinagem.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECANICO - Com expe-
riência em torno mecânico convencio-
nal. Preparação, regulagem e operação 
de máquinas e ferramentas que usinam 
peças de metal.
-----------------------------------------
VENDEDOR EXTERNO - Com expe-
riência em vendas externas, atendi-
mento ao cliente e prospecção de no-
vos clientes. Necessário ter habilitação 
categoria B e condução própria.
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso site 
www.workingcenter.com.br e partici-
pe das vagas. R:Monsenhor Couto, 
147-Salto-4028-1536 / R:Onze de Ju-
nho, 1457-Indaia-19-3835-2964

WORKING - ITU
Cadastre seu currículo entre em nosso 
site: www.workingcenter.com.br 
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com experiência 
em caldeiraria.
-----------------------------------------
ANALISTA DE PROJETOS DE ELE-
TRICA - Com experiência em ins-
talação, ajustes e testes de painéis 
elétricos. Experiência com acompanha-
mento e orientação da equipe de eletri-
cistas. Conhecimento em parametrizar 
inversores de frequência, serviços ex-
ternos de manutenção e start-ups de 
máquinas, coordenação dos processos 
de teste e check list das máquinas para 
embalagem e expedição, participar de 
trabalhos realizados pelo setor de en-
genharia elétrica no desenvolvimento 
e aplicação de projetos. Necessário ter 
Ensino Superior em Engenharia
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 
Com experiência em rotinas adminis-
trativas, fiscal e financeiro. Vivência 
com pesquisa de venda e anúncios 
no site.
-----------------------------------------
ASSISTENTE FISCAL - Com experiên-
cia com rotinas fiscais. Conhecimento 
em conceito dos impostos ISS, ICMS, 
IPI, PIS e CONFINS e retenções. 
Vivência com escrituração de notas 
fiscais e de serviço produtivo, improdu-
tivo e de remessas. Conhecimento em 
operações fiscais, venda, devolução e 
remessas. Necessário ter ensino su-
perior completo em Administração ou 
Ciências Contábeis e com conhecimen-
to em regimes tributários como simples 
nacional, lucro real e presumido.
-----------------------------------------
ASSISTENTE TÉCNICO EXTERNO - 
Efetuar visita técnica a clientes, seguin-
do agendamento pré determinado pelo 
setor, identificando o tipo de problema/
defeito; executar manutenção elétrica 
ou mecânica; testar equipamentos 
após manutenção; Atender clientes in-
teressados em compra de peças; Insta-
lar equipamentos novos; Treinar clien-
tes após instalação dos equipamentos; 
FORMAÇÃO: Desejável Técnico 
Mecânico ou Mecatrônico; CURSOS/ 
TREINAMENTOS: Mecânica e Elétrica; 
leitura e interpretação de desenho; pa-
cote office; Desejável: ERP; E
-----------------------------------------
AUDITOR (A) - Com experiência como 
auditor de hotel para fazer conferência 
de todos os processos de outros tur-
nos, encontrar erros nos processos e 
fazer a correção dos mesmos. Com 
disponibilidade para horário noturno.
-----------------------------------------
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Com 
experiência em rotinas administrativas 
e controle de arquivo.
-----------------------------------------
AUXILIAR COMERCIAL - Com ex-
periência em rotinas administrativas, 
atendimento ao cliente, contato via 
telefone e email, acompanhamento 
de contratos aditivos e devoluções, 
cobranças de pedidos, emissão de 
pedidos via sistema. Com habilidade 
em Excel.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Com 
experiência em instrumentos de me-
dição, leitura e interpretação de dese-
nho técnico, curso e experiência com 
empilhadeira, conhecimento com em-
balagem e separação de peças.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MECÂNICO DE MA-
NUTENÇÃO - Experiência na área 
de manutenção de máquina industrial. 
Disponibilidade para viajar ,atendi-
mento externo. CNH e curso de me-
cânica.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MONTAGEM - Com 
experiência em serra, lixadeira, fura-
deira, serviços de serralheria, noções 
de solda e dobradeira CNC.
-----------------------------------------
CALDEIREIRO - Efetuar pré mon-
tagem de peças em inox, aluminio 
ou aço carbono, baseando-se em 
desenhos, preparando as peças com 
ponteamento TIG para uma perfeita 
soldagem, utilizando equipamentos 
tais como solda, trena, paquimetro, 
riscador; Realizar a montagem mecâ-
nica das máquinas; Receber peças a 
serem utilizadas; Executar serviços 
externos de caldeiraria conforme 
necessidade; Executar testes de 
funcionamento nas máquinas; Fazer 
apontamento das Ordens de Serviços. 
Requisitos: Solda MIG e TIG, Leitura e
-----------------------------------------
COZINHEIRA(O) - Com experiência 
comprovada como cozinheiro, para 
atuar com demonstração de fabri-
cação dos produtos em máquinas.
Com conhecimento em massas fer-
mentadas e cozidas. Vivência com 
atendimento ao cliente, fazer massas 
e doces. Participar em vídeos e filma-
gens demonstrativas de maquinas da 
empresa e de feiras. Necessário ter 
habilitação, com formação em Nutri-
ção ou Gastronomia
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA - Conhe-
cimento de SolidWorks em Sheet Me-
tal(Chaparia), conhecimento em Auto 
CAD, curso de desenho Técnico ou 
equivalente, curso SENAI ou Técnico 
Mecânico desejável, conhecimento em 
desenvolvimento de Caldeiraria dese-
jável, conhecimento em Solda / Usina-
gem / Dobra de chapas desejável.

DESENHISTA PROJETISTA - Ela-
boração e detalhamento de layouts, 
plantas de fabricas e estudos técnicos 
para industrias do ramo de cerâmica e 
mineração, utilizará os softwares Auto-
cad 2D e Solidworks diariamente. Au-
xiliará os funcionários da produção em 
dúvidas sobre projetos. Inglês e curso 
superior cursando ou completo será um 
diferencial.
-----------------------------------------
ELETROMECÂNICO - Com experiên-
cia como eletromecânico, executar 
manutenções preventivas e corretivas. 
Acompanhar e Executar serviços de 
manutenção mecânica e elétrica, mon-
tagem e reforma de sistemas elétricos, 
painéis e outros comandos, necessário 
ter NR 35, NR 10 e NR 12.
-----------------------------------------
ESTAGIÁRIO DE TI - Ensino superior 
cursando em T.I ou áreas correlatas.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE - Com 
experiência em inspeção de peças em 
chão de fábrica, curso e experiência 
com desenho técnico, metrologia e 
empilhadeira.
-----------------------------------------
LIDER DE INJEÇÃO PLASTICA - Com 
experiência em liderança de equipe e 
vivência em Indústria do segmento de 
automotivo e de injeção plástica.
-----------------------------------------
MECANICO DE CAMINHAO - Com 
experiência em manutenção mecânica 
de caminhão.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - Com 
experiência em caldeiraria para manu-
tenção de máquinas e equipamentos 
industriais.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - ME-
CANICO DE MANUTENÇÃO (TER CO-
NHECIMENTO EM MANUTENÇÃO DE 
MAQUINAS OPERATRIZES, FLUÍDOS 
DE CORTE, LEITURA E INTERPRE-
TAÇÃO DE DESENHO, LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO DE INSTRUMEN-
TOS DE MEDIÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, 
MANUSEIO DE FERRAMENTAS)
-----------------------------------------
MECANICO MONTADOR - Com co-
nhecimento em montagem, caldeiraria, 
montagem de esteira, chaparia, inox, 
calandra, solda, montagem de trocador 
de calor, filtros de ar, leitura e interpre-
tação de desenho.
-----------------------------------------
MECÂNICO SOLDADOR - Com expe-
riência em solda MIG, eletrodo, maça-
rico e corte à plasma para serviços de 
montagens e serralheria.
-----------------------------------------
MONTADOR SOLDADOR - Com curso 
de desenho técnico e metrologia, co-
nhecimento em solda MIG, montagem 
de estruturas ou máquinas e caldeiraria 
leve (chapas finas).
-----------------------------------------
OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC 
- Com experiência em programação e 
operação de máquina Dobradeira CNC. 
Com vivência em ajustes da máquina, 
colocação das chapas, conferência de 
medidas. Necessário conhecimento em 
Leitura e Interpretação de desenho e 
Metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC - 
Com experiência em dobra CNC, curso 
de desenho mecânico e metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE COR-
TE - Com experiência em operar má-
quina de corte e dobra, ramo constru-
ção civil.
-----------------------------------------
OPERADOR DE USINAGEM - Com 
experiência em Torno CNC, comando 
MACH 9 e centro de usinagem co-
mando SIEMENS. Conhecimento em 
operar, preparar e programar e utiliza-
ção do programa MASTERCAM.
-----------------------------------------
ORÇAMENTISTA - - Conhecimento 
em leitura de desenho técnico mecâ-
nico, conhecimento em componentes 
mecânicos, conhecimento de norma 
de solda, desejável conhecimento em 
processos de caldeiraria (Corte, Do-
bra e Solda), conhecimento em Excell.
-----------------------------------------
PINTOR INDUSTRIAL - Com exp. em 
pintura de equipamentos para caldei-
raria, tanques, estruturas.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE INJETORA - Com 
experiência em preparação de inje-
tora, troca e regulagem de moldes, 
programação e operação, ajuste e re-
gulagem, setup, verificação do padrão 
de qualidade da peça. Desejável gra-
duação em polímeros, curso de Ponte 
Rolante ou Preparador de Injetoras.
-----------------------------------------
PROGRAMADOR DE E-COMMERCE 
E MARKETPLACE - Com experiência 
em programação de e-commerce e 
marketplace.

PROJETISTA - Desenvolver e alte-
rar projetos, utilizando o software 
Solidworks e Auto CAD. Elaborar 
projetos com modelagem e monta-
gem, considerando aspectos de di-
mensão, calculos de elementos da 
máquina fazendo as especificações 
e detalhamento do desenho. Acom-
panhar o processo de fabricação e 
os teste dos equipamentos após fi-
nalizado identificando necessidade 
de correções e melhorias. Fazer o 
cadastro no Sistema MEGA e o de-
talhamento do projeto. Requisitos: 
Solidworks, Desenho Técnico, Pa-
cote Office, Metrol
-----------------------------------------
RECEPCIONISTA - Com experiên-
cia em recepção, atendimento ao 
cliente, separação de documentos 
e controle de agenda.
-----------------------------------------
RECEPCIONISTA DE HOTEL - 
Com experiência em identificar e 
orientar hóspedes sobre os servi-
ços de hospedagem, realizar che-
ck-in e check-out, cadastro e re-
servas, lançamento de comandas 
em sistema. Com disponibilidade 
de horário.
-----------------------------------------
SUPERVISOR COMERCIAL - Ex-
periência em gestão e supervisão 
de vendedores externos, andamen-
to de processo de vendas. Delegar 
e acompanhar metas e resultados 
da equipe comercial. Manter con-
tato com clientes e desenvolver 
novas propostas. Gestão de Indi-
cadores de desempenho (KPI’s). 
Disponibilidde para viagens. Dife-
rencial ter trabalhado no ramo me-
talúrgico (caldeiraria).
-----------------------------------------
SUPERVISOR DE LOGISTICA 
- Experiência em administrar ativi-
dades de logística, com enfâse em 
supervisionar o processo de com-
pra, faturamento e almoxarifado.
Acompanhar o processo de carga 
e descarga, armazenagem, movi-
mentação, conferência, estoque. 
Garantir o abastecimento de linha 
de produção.
-----------------------------------------
TECNICO DE INFORMATICA - 
Com conhecimento nosistema 
ERP MEGA; Plataforma Windows, 
gerenciamento de servidores Win-
dows, Linux, Back Up e sistema de 
telefonia digital e analógica. Vivên-
cia com gerenciamento de e-mails, 
suporte aos computadores da em-
presa desde software a hardware, 
quanto a instalação, manutenção, 
compras de programas.
-----------------------------------------
TECNICO DE METROLOGIA - 
Com experiência em todo proces-
so de medição de peças, realizar 
estudos dimensionais, rotinas do 
setor de qualidade e de metrologia, 
análise critica de equipamentos e 
calibração, dimencionamento de 
peças. Emissão de relatórios e 
realizar MSA. Saber fazer progra-
mação de máquinas de medição, 
leitura e interpretação de desenho, 
metrologia.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM T.I. - Com conheci-
mento em Tecnologia da Informa-
ção e elétrica. Necessário conhe-
cimento básico em informática e 
disponibilidade de horário.
-----------------------------------------
TECNICO HIDRAULICO - Com 
experiência na área hidráulica, 
encanamentos, desentupimentos, 
limpeza de cx dagua, com forma-
ção na área, curso NR 35, 33, com 
CNH B
-----------------------------------------
TECNICO INSTALADOR - Com 
experiência em cabeamento es-
truturado e informações básicas 
de informática (para configurar o 
sistema), identificação com a segu-
rança e experiência em Instalação. 
Necessário ter disponibilidade de 
horário.
-----------------------------------------
VENDEDOR - Com experiência 
em vendas (PAP) e experiência na 
área de segurança eletrônica.
-----------------------------------------
VENDEDOR - Experiência em 
prospecção de novos clientes, con-
tatos por telefone e e-mail. Visitas 
técnicas e de vendas. Criação de 
novas estratégias de vendas e 
monitoramento do mercado. Pre-
paração de relatórios. Diferencial 
conhecimento em vendas de pres-
tação de serviço do segmento me-
talúrgico.

VENDEDOR TECNICO - Com ex-
periência em vendas de máquinas/
soluções tecnológicas de elevado va-
lor agregado, principalmente no ramo 
de eletroeletrônicos/automotivos em 
território nacional. Gestão de negó-
cios. Conhecimento de equipamentos, 
automação industrial e processos pro-
dutivos. Formação superior completa 
em Engenharia (ou áreas afins), curso 
MBA/Pós graduação será tratado como 
um diferencial. Pacote office avançado, 
inglês fluente ? conhecimento básico 
em italiano e/ou espanhol será um di-
ferencial. Conheciment
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso site 
www.workingcenter.com.br e partici-
pe das vagas. R:Monsenhor Couto, 
147-Salto-4028-1536 / R:Onze de Ju-
nho, 1457- Indaia- 19-3835-2964

WORKING – INDAIATUBA
OS CANDIDATOS INTERESSADOS, 
CADASTRAR CURRICULO EM NOS-
SO SITE – www.workingcenter.com.br
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Experiência ge-
ral em produção, levantamento de pe-
ças pesadas. Apoio aos setores neces-
sários, e habilitação B para locomoção 
de materiais quando necessário.
-----------------------------------------
ALIMENTADOR DE LINHA DE PRO-
DUCAO - Com experiência na area, 
com curso Leitura e Interpretação de 
Desenho Técnico Mecânico e Metro-
logia.
-----------------------------------------
ALMOXARIFE - Experiência em rece-
bimento, estocagem, movimentação 
de carga e descarga com veículos de 
movimentação, possuir curso de Ope-
rador de empilhadeira e ponte rolante 
(com certificado de comprovação) Co-
nhecimentos em informática ( sistema 
integrado SAP, MES) , formação tecni-
ca ou superior . Ter disponibilidade de 
horario.
-----------------------------------------
ANALISTA CONTABIL - Domínio em 
conciliação de fornecedores e clientes, 
análise de fechamento de balanço pa-
trimonial. Demonstrações de lucros e 
prejuizos. Fluxo de caixa. Lançamentos 
contábeis. Apuração de impostos e in-
tegraçao de lançamentos.
-----------------------------------------
ANALISTA DE CONTAS A PAGAR E 
RECEBER - Com experiência em con-
tas a pagar e a receber.
-----------------------------------------
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - com 
experiência em nota fiscal e fecha-
mento.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ESTOQUE - Com expe-
riência em recebimento de mercado-
rias, separação de materiais, abaste-
cimento de linha de produção, sistema 
ERP e notas fiscais.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com ex-
periência na área.
-----------------------------------------
COZINHEIRA - Atuar no preparo de to-
dos os alimentos, manipular carnes em 
diversos cortes, acompanhar e informar 
as necessidades de compra, mantendo 
um estoque mínimo dos insumos e 
matéria prima, acompanhar estoque 
também dos freezers, coordenar equi-
pe de ajudantes, acompanhar e ajudar 
na limpeza da cozinha, dentre outras 
atividades pertinentes a vaga.
-----------------------------------------
DESENHISTA DE SOLID WORKS - 
Com experêcia em Solid Works.
-----------------------------------------
GERENTE DE LOJA - Com experiên-
cia em liderança de loja de preferência 
com vivência em equipamentos de 
áreas verdes, ferramentas manuais, 
equipamentos de proteção, ferramen-
tas agrícolas, roçadeiras, podadores, 
ferramentas para jardinagem, manguei-
ras de jardim.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE - Com 
experiência em inspeção de qualidade 
em usinagem, com metrologia e leitura 
e interpretação de desenho.
-----------------------------------------
MECANICO - Com experiência com 
manutenção de máquinas de corte de 
grama, ou conhecimentos como mecâ-
nico de motos.
-----------------------------------------
MECANICO DE AR CONDICIONADO - 
Com experiência em manutenção de ar 
condicionado, montagem de tubulação, 
preventivam, trocar filtros, consertar, 
disponibilidade para viagens.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - com 
experiência em manutenção de máqui-
nas e equipamentos, hidráulica, noções 
de medidas de peças com paquímetro, 
conhecimentos básicos de elétrica, 
correntes alternadas, com formação na 
área mecânica.
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MONTADOR DE PRODUCAO - Com 
experiência em montagem de peças 
e equipamentos em empresa do ramo 
metalúrgico ou similar, possuir curso 
de leitura e interpretação de desenho. 
Preferencialmente residir em Indaiatu-
ba ou Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA CNC - 
Com experiência em torno convencio-
nal e CNC, com leitura e interpretação 
de desenho Mecânico, Instrumentos de 
medição, informática básica (excel), 
quais comandos, disponibilidade de 
horário.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PRODUÇÃO - Com 
experiência com produção e conheci-
mento em solda.
-----------------------------------------
OPERADOR DE TORNO CNC - Com 
experiência em operação de torno 
CNC, ou convencional, com conheci-
mento em leitura e interpretação de 
desenho e metrologia.
-----------------------------------------
PCD (PESSOA COM DEFICIENCIA)
-----------------------------------------
PINTOR - Com conhecimentos na 
área de pintura industrial, pintura ele-
trostática, lixamento, banho de peças, 
secagem, mascaramento/isolamento e 
demais atividades do setor.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE TORNO CNC - 
Com experiência em operar e preparar 
torno CNC, ajustes de ferramentas, 
afiação de bedames, brocas, ferra-
mentas, troca de correia, engrenagens, 
rolamentos.
-----------------------------------------
SERRALHEIRO - Com experiência em 
cortes, desbastes , furações , passar 
macho , solda mig, tig e manuseio de 
ferramentas como ( lixadeira, furadeira, 
parafusadeira e esmerilhadeira).
-----------------------------------------
SOLDADOR - Com experiência em sol-
da TIG , eletrodo revestido ,MIG MAG 
“tubular “ para soldas radiografadas
-----------------------------------------
SOLDADOR - Com experiência em 
solda tig e chapa fina. CNH B será um 
diferencial.
-----------------------------------------
SOLDADOR - Experiência em proces-
sos de soldagem Mig / Mag e eletrodo 
revestido com curso na área de solda 
e Leitura e Interpretação de desenhos 
técnico mecânicos . Ter disponibilidade 
de horário.
-----------------------------------------
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - Com 
experiência em manutenção elétrica, 
mecânica e hidráulica com maquinas 
de grande porte, guindaste, ônibus, ca-
minhão ou plataformas, com formação 
na area. Disponibilidade para viagens.
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso site 
www.workingcenter.com.br e partici-
pe das vagas. R:Monsenhor Couto, 
147-Salto-4028-1536 / R:Onze de Ju-
nho, 1457-Indaia-19-3835-2964

PROFICENTER SALTO
(11) 4028-8840 
www.grupoproficenter.com.br 
recrutamento.salto3@grupoproficenter.
com.br 
Estamos cadastrando para futuras 
oportunidades:
Cadastre-se em nosso site: www.
grupoproficenter.com.br
-----------------------------------------
AUXILIAR DE FATURAMENTO: Com 
experiência na função. Ensino médio 
completo. Residir em Salto
-----------------------------------------
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGE-
RAÇÃO: Com Experiência em manu-
tenção e instalação de ar condicionado 
/ equipamentos de refrigeração. Ensino 
médio completo. CNH B. Disponibilida-
de para viagens. Será um diferencial ter 
curso de refrigeração. Residir em Itu.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE 
EMPILHADEIRAS: Com experiência 
e conhecimento em elétrica, eletrôni-
ca, mecânica, hidráulica, manutenção 
preventiva e corretiva, reforma em em-
pilhadeiras, ánalise e emissão de diag-
nósticos e  orçamentos. Possuir CNH 
B. Residir na região de Sorocaba
-----------------------------------------
ANALISTA DE RECURSOS HUMA-
NOS: Ensino Superior completo em 
Recursos Humanos. Experiência na 
função. Conhecimento em pacote Offi-
ce. Residir em Salto ou Itu.

MONTADOR: Ensino médio completo. 
Experiência com montagem de paletes 
e engradados de madeira. Residir em 
Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR MECÂNICO: Que saiba in-
terpretar desenho mecânico e realizar 
leitura de medidas. Ter noção básica 
em medida. Irá realizar montagem de 
máquinas e equipamentos. Residir so-
mente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino 
médio completo. Curso / conhecimento 
em Leitura e interpretação de desenho, 
Metrologia, Informática. Ter condução 
própria. Horário de trabalho das 13:40 
as 22:00. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR CONTÁBIL: Curso técnico 
em contabilidade. Experiência na área 
contábil. Conhecimento em sistemas 
Contábeis (Folhamatic, E contábil e 
SCI). Residir em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino 
médio completo. Lançamento de no-
tas fiscais. Emissão e faturamento de 
notas fiscais. Cadastro de produtos e 
contas a pagar. Atendimento e cadas-
tro de clientes. Experiência na função. 
Residir em Salto.
-----------------------------------------
INSTALADOR JUNIOR:  Ensino mé-
dio completo. Experiência em insta-
lação de rede de telefonia e internet. 
Conhecimento em ferramentas como: 
parafusadeira, martelete, furadeira e 
serra esquadria. Disponibilidade para 
viagens. Ter CNH A/B. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA: Ensino 
superior completo em engenharia. Pro-
jetar e desenvolver ferramental e dispo-
sitivo. Executar projetos de máquinas, 
executar projetos de transgressão 3D. 
Conhecimento em Solidworks, Auto 
Cad / Solid Edge. Residir em salto, Itu, 
Porto Feliz, Indaiatuba ou Sorocaba.
-----------------------------------------
INSTALADOR DE SISTEMA DE SE-
GURANÇA: Ensino médio completo. 
Experiência em instalação de sistema 
de segurança eletrônica, como câme-
ra, alarme e cerca elétrica. Residir em 
Salto ou Itu.
-----------------------------------------
LOGÍSTICA: Ensino médio completo. 
Experiência na função. Emitir pedidos 
de compra e acompanha los aos forne-
cedores, fazendo o acompanhamento 
do processo de entrega e cumprimento 
final de todas as condições negocia-
das. Acompanhar e controlar em plani-
lha os pedidos de importação, desde a 
coleta no fornecedor, até a entrega na 
empresa. Residir em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR MULTIFUNCIONAL /
CENTRO DE USINAGEM / TORNO 
CNC: Ensino médio completo. Com 
curso do Senai.Com e sem experiência  
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE PCD: 
Ensino médio completo. Experiência 
na função. Disponibilidade de horário. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 
Varrição de rua com  uso de sopra-
dor, serviços de jardinagem em geral, 
utilizando roçadeira e ferramentas por-
táteis, serviço de capina e rastela, ser-
viços de manutenção em geral. Residir 
somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PRE-
DIAL: Experiência em manutenção 
predial. Irá realizar pintura, pequenos 
reparos em elétrica, hidráulica, limpeza 
em piscina e jardinagem. Residir so-
mente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE COMPRAS: Experiên-
cia na função. Irá realizar cotação de 
materiais, negociação de preço, prazo 
de entrega e condições de pagamento. 
Emissão do pedido de compra após o 
fechamento da negociação com o for-
necedor, acompanhamento de entrega 
e lançamento de nota fiscal.
-----------------------------------------
MOTORISTA CARRETEIRO: Ensino 
fundamental completo. CNH E. Expe-
riência com Bitrem, Rodotrem ou Van-
derleia . Conhecimento com rotas em 
São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais. 
Residir em Salto, Itu ou Indaituba.

EMPREGADA DOMÉSTICA: Expe-
riência na função.  Residir somente em 
Salto ou Itu.
-----------------------------------------
ELETROMECÂNICO: Com experiên-
cia e conhecimento em equipamentos 
de elevação, ponte rolante, talha e 
caminho de rolamento. Possuir dispo-
nibilidade para viagens quando neces-
sárias. Ter curso técnico. Residir em 
Salto ou Itu.
-----------------------------------------
ANALISTA ADMINISTRATIVO: Com 
experiência em folha de pagamento, 
ponto, imput de dados para envio para 
escritório. Auxiliar o setor de compras e 
financeiro. Superior na área administra-
tiva e possuir CNH. Residir em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE DESENHISTA TÉCNI-
CO: Ensino médio completo. Curso 
Técnico em Automação Industrial, Me-
catrônica, Elétrica ou Eletrônica. Expe-
riência em AutoCAD, Corel Draw, Cad 
Cam ou outro software relacionado a 
desenho técnico. Inglês básico. Residir 
em Salto.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE MOLDES: Ensino 
médio completo. Com NR11,curso de 
leitura e interpretação de desenhos 
técnicos. Conhecimento em hidráulica. 
Disponibilidade de horário. Residir em 
Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
MONTADOR MECÂNICO: Experiência 
com montagem, ajustes, start-up e as-
sistência técnica de equipamentos. Co-
nhecimento em pneumática ( cilindros 
e válvulas ), torno fresa e solda. Residir 
em Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
VENDEDOR EXTERNO: Ensino médio 
completo. Experiência na área comer-
cial. Ter CNH B. Possuir condução pró-
pria para deslocamento até a empresa.  
Cursando técnico ou superior na área 
ambiental ou química, será um diferen-
cial. Residir em Salto.
-----------------------------------------
FORMULADOR DE BASE SOLVEN-
TE: Cursando superior em Química ou 
Técnico em Química. Residir em Salto 
ou região.
-----------------------------------------
AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO: Ensi-
no médio completo. Experiência com 
código de barras ou sistemas WMS. 
Com curso de empilhadeira. Residir 
em Salto.
-----------------------------------------
ANALISTA COMERCIAL: Desejável 
formação na área Ambiental ou Admi-
nistração. Com conhecimento em Excel 
e ter CNH. Residir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
ESTÁGIO QUÍMICO: Cursando Quími-
ca ou Técnico em química. Com curso 
de empilhadeira. Residir em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEIRA: 
Experiência na função. Ensino médio 
completo. Com curso de empilhadeira. 
Residir em Salto.
-----------------------------------------
ANALISTA DESENVOLVEDOR PLE-
NO: Irá atuar com desenvolvimento 
de sistema web com integração com 
outros sistemas, especificação e testes 
do mesmo. Integração com banco de 
dados. Necessário Java, Docker com-
posse, html/css, javascript. Desejável: 
spring boot, thymeleaf, hibernate, git. 
Ter inglês intermediário. Residir em 
Salto ou região.
-----------------------------------------
ESTÁGIO DE ENGENHARIA ELÉ-
TRICA: Cursando Engenharia Elétrica. 
Conhecimento básico em fórmulas do 
Excel. Realizar aplicações de digita-
lização de processos industriais utili-
zando Pacote Office 365. Desenvolver 
aplicativos Low-Code para indústrias 
utilizando Powerapps. Criar Dasboards 
em PowerBl. Residir em Salto
-----------------------------------------
MOTORISTA: Experiência com entre-
ga, carga e descarga. Conhecimento 
em material de construção. Ter CNH C. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
MECÂNICO AUTOMATIVO: Ensino 
médio completo. Experiência em me-
cânica em geral, suspensão freio, es-
capamento, embreagem, alinhamento, 
balanceamento e corretiva. Residir so-
mente em Salto ou Itu.

MOTORISTA: Ensino médio completo. 
CNH E.  Curso MOPP será um dife-
rencial. Conhecimento rodoviário da 
grande São Paulo. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE CRIAÇÃO: Com ex-
periência em desenvolvimento de artes 
digitais e impressas: E-mail, Marketing, 
Newsletter, artes para redes sociais, 
banner, folhetos, tabloides, entre outras 
peças gráficas. Domínio dos softwares 
do pacote adobe, Photoshop, ilustrador 
. Será um diferencial, conhecimento no 
After Efectts, Premiere e Sony Vegas. 
Residir em Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
ANALISTA COMERCIAL: Experiên-
cia na função. Desejável formação na 
área ambiental ou administrativa. Com 
conheci mento em Excel. Ter CNH. Re-
sidir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO: Ensino 
médio completo. Ter curso de empilha-
deira. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
ESTÁGIO QUÍMICO: Cursando quími-
ca ou técnico em química. Com curso 
de empilhadeira. Residir somente em 
Salto
-----------------------------------------
APRENDIZ ADMINSITRATIVO: Ensi-
no médio completo. Com conhecimen-
to em Word e Excell. Desejável siste-
ma TOTVS e noções em manutenção 
mecânica e elétrica. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
TÉCNICO ELETROELETRÔNICO: 
Ensino médio completo, desejável for-
mação técnica. Experiência na função, 
e em comandos elétricos, acionamen-
tos, programação básica de PLC’s, e 
mecânica nível intermediário. Residir 
somente em Salto.
-----------------------------------------
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO:  En-
sino médio completo. Experiência na 
função. Com curso em Técnico em me-
cânica, mecatrônica, ou afins. Leitura 
e interpretação de desenho mecânico. 
Conhecimento e interpretação de es-
quemas hidráulicos e pneumáticos. Co-
nhecimentos em soldas elétricas, MIG/
MAG. Conhecimento de elementos de 
máquinas e caldeiraria. Conhecimentos 
em montagens industriais, interpreta-
ção de manuais técnicos. Disponibilida-
de para trabalhar os 3 turnos. Residir 
em salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
ESTÁGIO TÉCNICO EM PROCES-
SOS: Cursando superior em Química, 
Química Industrial ou Engenharia Quí-
mica. Residir em Salto ou Região.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Experiência com veí-
culos leves. Conhecimento na grande 
São Paulo. Ter CNH B. Residir somen-
te em Salto.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Ensino médio completo. 
Ter CNH E. Curso de MOPP será um 
diferencial. Conhecimento rodoviário 
da grande São Paulo. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE OPERAÇÕES LOGÍS-
TICAS: Experiência em expedição, 
curso e experiência com empilhadeira. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR LOGÍSTICO MOTORIS-
TA: Experiência em movimentação de 
cargas. Expedição, Logística, estoque 
. Saber operar empilhadeira, prática 
com caminhão para carga e descarga 
dentro da empresa. Possuir CNH D. 
Ter disponibilidade de horário. Residir 
somente em Salto.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE: Expe-
riência em Indústria, com inspeção e 
montagem. Ensino médio completo. 
Residir somente em Salto
CALDEIRIEIRO: Com experiência na 
função. Residir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ELETRICISTA: Com 
conhecimento em Drives, acionamen-
to, servo motores. Noções básicas 
de pneumática, hidráulica. Noções 
básicas de mecânica. Disponibilidade 
de horário. Residir somente em Salto 
ou Itu.
-----------------------------------------
FRESADOR CONVENCIONAL: Expe-
riência na função. Residir somente em 
Salto ou  Itu.

ANALISTA DA QUALIDADE: Expe-
riência na função. Curso técnico em 
química. Residir em Salto e região.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
CORTE: Ensino médio completo. Ex-
periência na função. Curso de CNC, 
Metrologia e Leitura e interpretação de 
desenhos.
-----------------------------------------
AJUDANTE DE SERRALHEIRO: En-
sino médio completo. Curso de solda 
Mig / Mag. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
DESIGN GRÁFICO: Manipulação de 
imagens, ferramentas de alteração e 
manutenção de imagens. Residir em 
Itu e região.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: 
Ensino médio completo. Conhecimen-
to com materiais para construção, 
hidráulicos ou elétricos. Ter disponi-
bilidade para trabalhar aos sábados. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PRENSA (PCD): En-
sino fundamental completo. Residir em 
Saltou ou Itu.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEIRA: 
Experiência na função, curso recicla-
do. Residir em Salto, Itu ou  Indaia-
tuba.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino 
médio completo, experiência na fun-
ção. Residir em Salto.
-----------------------------------------
TAPECEIRO: Conhecimento em ta-
peçaria em geral, saber tapeçar, usar 
máquina pneumática (grampeador), 
tapeçar cama Box/baú. Ensino funda-
mental completo. Residir em Salto, Itu 
ou Sorocaba.
-----------------------------------------
LÍDER DE PINTURA: Experiência na 
função. Conhecimento em processo 
técnico de pintura. Residir em Salto e 
região.

MARCENEIRO: Com experiência em 
corte de compensado / MDF. Residir em 
Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA: En-
sino médio completo. Experiência em 
empilhadeira a gás. Residir em Salto, Itu 
ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
TÉCNICO ELETROELETRÔNICO: 
Experiência na função. Programação 
CLP Siemens Step 7, acionamentos 
elétricos, eletrônica básica, distribuição 
de energia, comandos elétricos, leitura 
e interpretação de desenho técnico e 
comunicação via rede profibus. Residir 
em Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
TORNEIRO FRESADOR: Ensino mé-
dio completo. Experiência na função. 
Confeccionar peça na fresa e torno de 
acordo com especificação do desenho. 
Leitura e interpretação de desenho e 
metrologia.
-----------------------------------------
TORNEIRO FERRAMENTEIRO CNC: 
Com experiência. Conhecimentos com 
programação de sistemas. Criar Progra-
mas conforme desenhos de ferramen-
tas, utilizando comando numérico, sof-
tware específico, calculadora cientifica 
ou computador. Programar torno CNC. 
Residir em salto
-----------------------------------------
APONTADOR DE PRODUÇÃO: Cur-
sando engenharia, experiência em PCP. 
Residir em Salto
-----------------------------------------
AUXILIAR DE CENTRO DE USINA-
GEM: Com conhecimento / noção de 
CNC, metrologia e interpretação de 
desenho. Ter curso do SENAI ou equi-
valente. Residir em Salto.

PROFICENTER    ITU 
(11) 2429-1791 
www.grupoproficenter.com.br 
recrutamento.itu@grupoproficenter.
com.br 
Estamos cadastrando para futuras 
oportunidades:
Cadastre-se em nosso site: www.gru-
poproficenter.com.br
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE: Com ex-
periência na função e em empresas no 
ramo de injeção plástica. Ter a partie do 
ensino médio completo. Residir em Itu.
-----------------------------------------
VENDEDOR: Com experiência em 
vendas. Disponibilidade para trabalhar 
no comercia varejista. Residir em Itu.
-----------------------------------------
OPERADORA DE CAIXA: Ensino mé-
dio completo. Experiência na função. 
Disponibilidade para trabalhar de se-
gunda a sábado. Residir em Itu.
-----------------------------------------
SOLDADOR: Com experiência na fun-
ção. Conhecimentos em solda Mig / 
Tig. Residir em Itu.
-----------------------------------------
FRESADOR CNC: Experiência em 
usinagem fresa CNC, comando Fanuc, 
Siemens e operação e programação 
em instrumento de medição. Residir 
preferencialmente em Itu.
-----------------------------------------
MESTRE DE OBRAS: Com vasta ex-
periência na construção civil. Possuir 
perfil de liderança. Ensino médio com-
pleto. Residir em Salto, Itu ou Indaiatu-
ba. Irá trabalhar em Salto, na constru-
ção de  Galpão empresarial.
-----------------------------------------
TÉCNICO DE PROCESSOS: Com 
experiência em injetora plástica, pro-
gramação de robô, troca e preparação 
de moldes. Realização e acompanha-
mento de try-out. Entre outras funções 
que compete ao cargo. Ensino médio 
completo. Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
SOLDADOR: Experiência na função. 
Conhecimentos com solda TIG / MIG. 
Residir somente em Itu.
-----------------------------------------
CAMAREIRA: Experiência na função 
ou na área de limpeza. Ensino funda-
mental completo. Residir em Itu.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 
Com experiência em rotinas adminis-
trativas, como controle de fluxo de 
caixa, fiscal, relatórios gerenciais e 
suporte ao RH e pacote office. Ensino 
superior completo. Residir em Itu.
-----------------------------------------
ASSISTENTE FISCAL: Ensino supe-
rior completo ou cursando. Possuir co-
nhecimento na área fiscal. Diferencial: 
Experiência em escritório de contabili-
dade e com conhecimento no sistema 
domínio. Residir somente em Itu.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE COMPRAS: Ensino mé-
dio completo, experiência na função. 
Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECÂNICO: Experiência 
em preparar e operar máquinas de 
Torno Convencional. Detectando, ope-
rando e acertando as irregularidades. 
Interpretação de desenhos, instrumen-
tos de medição e controle. Residir em 
Itu ou Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE TORNO MEIO OFI-
CIAL: Interpretação de desenhos, 
instrumentos de medição e controle. 
Ter curso de usinagem. Residir em Itu 
ou Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE COZINHA: Experiência 
na função. Residir próximo ao centro, 
devido à vaga ser para o primeiro turno. 
Residir somente em Itu.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE RECURSOS HU-
MANOS: Ensino superior completo ou 
cursando. Experiência na função. Com 
conhecimento em sistema Domínio e 
com o E-social. Será um diferencial ter 
experiência em escritório de Contabili-
dade.  Residir somente em Itu.
-----------------------------------------
ALMOXARIFE: Ensino médio comple-
to, experiência na função. Conheci-
mento em informática. Residir em Itu.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECÂNICO: Ensino fun-
damental completo. Experiência na 
função. Residir em Itu ou Salto.
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ASSISTENTE CONTÁBIL: Experiên-
cia na função. Ensino superior com-
pleto. Amplo conhecimento com con-
ciliações, apuração de impostos (PIS, 
COFINS, IRRF, IRPJ, CSL, ICMS, 
ISS), SPED ECD, SPED ECF, DIRF 
DCTF, DCTFWEB. Resisir em Itu.
-----------------------------------------
VENDEDOR INTERNO: Ensino mé-
dio completo. Com experiência em 
atendimento online a pessoas e em-
presas. Conhecimentos com whatsa-
pp, internet e e-mail Residir em Itu.
-----------------------------------------
OFICIAL FRESADOR FERRAMEN-
TEIRO: Ensino médio completo, ex-
periência na função. Curso do Senai.
Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
CALDEIREIRO MONTADOR: Ensino 
médio completo. Experiência na fun-
ção. Confeccionar, reparar, instalar e 
montar peças em geral. Montagem, 
solda e fabricação de componentes 
industriais / mecânicos. Residir em 
Itu.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINAS: Ter 
experiência com máquina de fresa 
(torno convencional com fresa circu-
lando). Conhecimento em operar má-
quinas, ter noções de medida, curso 
de usinagem.  Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
PROGRAMADOR E OPERADOR DE 
TORNO CNC: Necessário programar 
e operar o torno CNC. Experiência na 
função. Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA: Expe-
riência na função. Necessário ter 
conhecimento em operar máquinas, 
ter noção de medidas, curso de usi-
nagem e experiência com máquina de 
fresa (torno convencional com fresa 
circulando). Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
TORNEIRO FRESADOR: Responsa-
bilidades: Confeccionar peça na fresa 
e torno de acordo com especificação 
do desenho. Possuir conhecimento 
com leitura e interpretação de dese-
nho, metrologia. Ensino médio com-
pleto. Residir em Itu.
-----------------------------------------
METROLOGISTA: Ter ensino médio 
completo. Residir em Itu.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
CORTE: Experiência como operador 
de máquinas CNC. Possuir conhe-
cimentos em: Metrologia, Leitura e 
interpretação de Desenho e Office 
básico. Ter disponibilidade para traba-
lhar em turnos. Residir em Itu, salto 
ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE ENGENHARIA: 
Superior em engenharia, cursando 
ou completo, ou técnico em plástico. 
Com experiência no setor de enge-
nharia em empresas de injeção plásti-
ca. Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PONTE ROLANTE: 
Experiência em operação de ponte 
rolante, ponte rolante elétrica com 
botoeira e manejar os dispositivos 
transação e elevação. Ensino médio 
completo. Irá trabalhar com estrutura 
metálica. Resistir em Itu, Salto ou In-
daiatuba.
-----------------------------------------
MONTADOR DE ESTRUTURAS ME-
TÁLICAS: Experiência em leitura de 
desenhos, execução de pré-monta-
gem dos componentes de estruturas 
metálicas. Ensino médio completo. 
Residir em Itu, Salto e região.

PROFICENTER
INDAIATUBA 

(19)-3875-6564 
www.grupoproficenter.com.br 
recrutamento.indaia@grupoproficen-
tercom.br 
Estamos cadastrando para futuras 
oportunidades:
Cadastre-se em nosso site: www.
grupoproficenter.com.br
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA CEN-
TRO DE USINAGEM Cursos de 
metrologia, leitura e interpretação de 
desenho e desejável curso em usi-
nagem. Experiência como operador 
de centro de usinagem. Residir em 
Indaiatuba, Salto, Itu, Campinas e 
Sorocaba.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE MÁQUINA CEN-
TRO DE USINAGEM Cursos de 
metrologia, leitura e interpretação de 
desenho e desejável curso em usi-
nagem. Experiência como operador 
e preparador de centro de usinagem. 
Residir em Indaiatuba, Salto, Itu, 
Campinas e Sorocaba.
-----------------------------------------
PROGRAMADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM: Cursos de metrologia, 
leitura e interpretação de desenho e 
desejável curso em usinagem. Ex-
periência programador de centro de 
usinagem. Residir em Indaiatuba ou 
Salto.
-----------------------------------------
ANALISTA DE CUSTOS: Superior 
completo em ciências contábeis. Ex-
periência em classificação/ alocação/ 
e análise de custos diretos e indire-
tos. Conhecimento em análise de 
demonstrativos contábeis. Desejável 
conhecimento em sistema ERP/ TO-
TVS. Residir em Indaiatuba ou Salto.

2 PNEUS USADOS, medi-
da 05x15xR16, R$ 110,00. Tr: 
11.99745.9088.
-----------------------------------------
4 PNEUS meia vida Pirelli Phan-
tom 205/55 Aro 16, R$ 320,00. Tr:  
11.97478.8015.
-----------------------------------------
ASSENTO INFANTIL para carro, R$ 
50,00. Tr: Fabiano (11) 99305.1754
-----------------------------------------
VENDO BAGAGEIRO DE TETO Fiat 
Palio 2 Portas 97 98 99 00 01 02 03    
R$ 150,00.Tratar (11) 98193-8127
-----------------------------------------
VENDO GRADE SIMPLES (San-
to  Antônio) para caminhonete nova 
sem uso preta fosca sem uso nova 
valor  R$ 300 reais.  Tr. 974519372 
não  entrego
-----------------------------------------
TAMPÃO PORTA MALAS para Gol 
G5, ótimo estado, R$ 100,00. Tr: 
11.95020.7714.
-----------------------------------------
SOM AUTOMOTIVO BRAVOX, 2 Sub 
12 Bravox, 2 Corneta Selenion, 2 Auto 
falante 69 Bravox, 1 Potência B 1000 
Bravox, 1 Potência B 400 Bravox, 
com caixa incluso, R$ 1.700,00. Tr: 
11.97572.9122.
-----------------------------------------
JOGO DE RODA vendo, novo 
195/50/15, completo, R$ 2.000,00. Tr: 
(11) 97090.4307.
-----------------------------------------
PNEU PIRELLI 195 R15 R$ 150,00. 
Tr: 11. 4602.2909.

ETIOS HB 1.3 / 2014, vendo, pra-
ta, carro completo, em excelente 
estado de uso, R$ 38.000,00. Tr: 
11.98348.1460.
-----------------------------------------
COROLLA XEI 2.0 FLEX. modelo 
2018 completo, 36 mil km. Falar com 
Darci (11) 95997-4913.

HR-V, MODELO EXL, MOTOR 1.8, 
ano 2016, cor Cinza, 86 mil Km, va-
lor de R$ 71.000,00 (11)9.9593-4411 
(WhatsApp).
-----------------------------------------
NISSAN Livina s 1.6 flex. Tr. (11) 
99685-6544.
-----------------------------------------
RENAULT LOGAN flex 1.0, direção 
hidráulica, básico, 2012, vermelho, 
com 75.000km, manual e chave re-
serva. Tratar: (11) 4025-0898.
-----------------------------------------
RENEGADE 18/18 automático com 
8.000 KM, branco, completo , mul-
timídia e rodas de liga leve, apenas 
venda. Tratar  (11) 8185-8742 .
-----------------------------------------
PROCURO POR HONDA CIVIC 
2008 A 2010 em bom estado de con-
servação. Tr: 11.95806.2064.
-----------------------------------------
HONDA FIT EX / 14, Bem conserva-
do, 111.000 km, completo, REVISÃO 
105.000KM feita na concessionária, 
sem pendências financeiras, R$ 
51.000,00. Tr: 11.94593.2059.
-----------------------------------------
HONDA CIVIC LXS 13/14, Veiculo 
em ótimo estado de conservação, 
ar condicionado, direção hidráulica, 
vidros e travas elétricas, desemba-
çador traseiro, Som USB/ Radio/ Cd 
Player, Sensor de estacionamento, 
controle de som no volante. Tr: (11) 
97217-3822
-----------------------------------------
HB20 1.6 CONFORT / 14, vendo ou 
troco, com 80.000 km, branco, com-
pleto, IPVA pago e documentação ok, 
carro em excelente estado de uso. 
Tr: 11.98348.1460.
-----------------------------------------
HB20 CONFORT PLUS 1.0 / 16, 
vendo ou troco, prata, completo, 
IPVA pago e documentação, Ok. 
Carro em ótimo estado, com 82.000 
km. Tr: 11.98348.1460.

YARIS X-WAY / 2019, vendo, com-
pleto (ar, direção, multimídia) auto-
mático, Km: 37000 km, R$ 87.000,00, 
abaixo da tabela - grande oportunida-
de. Tr: Alex 11.99760.6074.

FUSCA / 64 com reparos. Tr (11) 
96381-9314
-----------------------------------------
FUSCA ano 80. Tratar (11) 99961-
7181.
-----------------------------------------
GOL POWER 1.6 / 13 vendo, com-
pletíssimo, excelente carro para ven-
dedores externo e UBER, com GNV 
documentado, faz 20km/m3 de gnv, 
possui manual, chave reserva, ótimo 
estado de conservação, todas revi-
sões feitas, estudo troca. Tr: c/ Wag-
ner 11 99681.1164.
-----------------------------------------
JETTA 1.4 250 COMFORTLINE 
18/18, completo impecável, couro e 
teto solar panorâmico, faróis full leds, 
revisado. Tr: 11.99911.9801.

POLO MPI 2018, Branco, Ar con-
dicionado, direção elétrica, vidros 
e travas elétricas, rodas de liga 
leve, kit multimídia, câmbio manual, 
30.000km. Valor: R$ 45.000,00. Tra-
tar: (19) 98139-8220.
-----------------------------------------
UP TAKE 1.0 14 / 15, vermelho, 4 
portas, em ótimo estado de conser-
vação, mecânica ok, com vidro elétri-
co dianteiro, travas elétricas, direção 
elétrica, air bag dianteiros, sem ar, 
único dono, regulagem de banco do 
motorista e volante, Ipva 2021 pago, 
R$ 28.000,00. Tr: c/ Ademir (11) 
996786503
-----------------------------------------
VENDO GOL 1.0 Ano 2011/2012 
c/ os quatro pneus novos, vidros e 
travas elétricas, direção hidráuli-
ca. Documentação, OK . Valor R$ 
20.500,00 (Valor negociável). What-
sapp: (11)9 8522-4997
-----------------------------------------
VOYAGE 1.6 ANO 2008/MOD 2009 
Cor, prata. Direção hidráulica, vidros 
e travas elétricas, som, trocado cor-
reia dentada e tensor, c/ os quatro 
pneus novos. Segundo dono. Docu-
mentação, OK IPVA 2020 pago. Ven-
do ou troco por Cg 150 ES.  What-
sapp (11) 98348-1460 / 98740-0685.

*ESCORT/89, motor novo. , Rua Paul 
Harris, 160, próximo à rodoviária, 
aceito troca por moto, R$ 1500,00.   
Tr. 11 –94217-6193 c/ Rogério / 4021-
1216 recado c/ Sr João.
-----------------------------------------
*FORD KA 1.0 ano 98, vidro e trava 
elétrica R$ 4.000,00  Tr (11) 4025-
2682 / (11) 98277-1490
-----------------------------------------
ECOSPORT / 06 flex, prata, pneus 
novos, km 124600, mec revisa-
da, lic.2021,couro, tudo func., R$ 
22.900,00. Tr: 11.97348.2188.
-----------------------------------------
ECOSPORT 2007 ou troco por carro 
já financiado assumo as prestações. 
Procuro moto titan ou fan para com-
prar. Tr.  (11) 98012-8161.
-----------------------------------------
ECOSPORT FREESTYLE, ano 2017, 
cor prata, 56.000 Km, todas as revi-
sões em concessionária, valor de R$ 
55.000,00, (11)9.9593-4411 - What-
sApp.
-----------------------------------------
FORD FIESTA 1.0 COR, preto. Ano, 
2005. C/ Alarme, trava elétrica e som. 
Documentação, OK. Valor: 10.000,00. 
Vendo ou troco por moto CG Titan. 
Cel:(11)9 8348-1460/9 5391-0014.
-----------------------------------------
FORD KA GL 1.0 Zetec Rocam , 
3 portas, IPVA E LICENCIAMEN-
TO 2020 PAGOS, carro de mulher, 
99.500km, R$ 10.500,00. Tratar (11) 
97210-1794.
-----------------------------------------
NEW FIESTA HATCH SE 1.6 16V 
FLEX / 18 completíssimo, vidros elé-
tricos, farol de neblina, retrovisores 
elétrico, sinc, prata, carro zerado ape-
nas 17,000 km rodados, todas as revi-
sões feita na concessionária, preço a 
combinar. Tr: (11) 99861.3618.
-----------------------------------------
COMPRO CARRO COMPLETO, 4 
portas pode ser Fiesta ou gol até R$ 
12.000,00. Tr: 11.97404.2262.

STRADA 1.8 ADVENTURE / 2013, 
vendo picape, cabine estendida, Lo-
cker. Tr: (11) 97656.3165.
-----------------------------------------
FIAT MOBI EASY 0km, preto, IPVA 
pago, licenciado e emplacado. Tratar 
pelo fone (11) 97779-5624.
-----------------------------------------
IDEA ATTRACTIVE 1.4 – 2012. Tra-
tar (11) 99747-7262
-----------------------------------------
PALIO WEEKEND 2002 - R$10.000. 
Tr. (11) 96426-0088.
-----------------------------------------
PALIO WEEKEND EX 1.3, 2004, 4 
portas, pneus novos, V.E, TE, DH, 
alarme. Tratar (11) 99747-7262
-----------------------------------------
PALIO 2016 – 1.0 único dono, com-
pleto, flex, 4p, baixo km (media 
11 mil km/ano), 97% rodado entre 
Salto e Indaiatuba, semi novo. Tr: 
11.99786.0170.
-----------------------------------------
UNO VIVACE, segunda dona, impe-
cável, vermelho, vidros elétricos, tra-
vas elétricas, alarme , som e 4 pneus 
novos e totalmente revisado com ga-
rantia de um ano. 2 portas flex 2014 
por 19.900,00 preço tabela . Tratar 11 
98532-0761 e documentação pronta 
para financiamentos.
-----------------------------------------
VENDO OU TROCO UNO WAY 1.0 
Cor, preto Ano 2011. Documentação, 
OK ipva 2020 pago C/ os quatro 
pneus novos, som, direção hidráulica, 
vidro e travas elétricas e chave reser-
va.  Valor: R$ 19.700,00. Whatsapp: 
(11) 98740-0685 ou (11)98348-1460.

*MONTANA, 1.4 ano 2008, completa, 
ar/direção, documentação ok. Tr (19) 
99880-3551 João Victor.
-----------------------------------------
CORSA 1.4 FLEX ANO 2010 todo 
revisado e 4 pneus novos, o carro 
tem alarme, vidros e travas elétricas, 
não tem ar condicionado e direção 
hidráulica. Carro muito bem conser-
vado, só pegar e rodar com ele. Valor 
R$16.400,00. Fone (11) 99960-1511.
-----------------------------------------
CORSA HATCH Joy 2006 1.0. Tr. (11) 
97383-4776.
-----------------------------------------
PRISMA 11/11 MAX 1.4 – ECOFLEX 
Único Dono – VENDO : Cor Verde , 
pneus novos, vidro elétrico, alarme, 
trava elétrica, som , disco de freios e 
pneus novos VALOR R$ 18.500,00 – 
Tr. (11) 9-8612-7808.
-----------------------------------------
TRACKER LTZ 2017, cinza, novís-
sima com 27000 km rodados, tratar 
com proprietário (11) 98791-3157.
-----------------------------------------
S-10 impecável, tudo ok, motor e câm-
bio, R$ 75.500,00. Tr: 11.97495.2413.
-----------------------------------------
CELTA / 05 vendo, preto. Tr: 
19.99559.8972.

CAPACETE INFANTIL numeração 
52, seminovo, R$ 50,00. Tr: Fabiano 
(11) 99305.1754
-----------------------------------------
VENDO 02 (DUAS) TAMPAS DE 
TANQUE DE COMBUSTÍVEL para 
motos Honda CG 125 até 1994. 
R$30,00. Tel: (11) 97678-8103.

BANDIT 1250S / 2010 vendo 
moto, com 11.000km rodado. Tr: 
11.99911.4288 c/ Marcos
-----------------------------------------
BMW F800R / 13, com 47.000KM, 
Toda revisada, pneus e relação 
nova. Valor de Tabela Fipe. Tr: 
11.98281.2722
-----------------------------------------
SHINERAY 50CC, ano 2018, com 
3500 km rodados preta com bagagei-
ro revisada impecável documentação 
ok! Valor: R$ 5.000,00. Aceito cartão 
de crédito. Pode ser parcelado até 12 
x, juros do aplicativo referente as par-
celas por conta do comprador!. Tratar 
(11) 99305-1754.

R1 YAMAHA Edição Limitada, Ama-
rela , 1000cc, aceito troca por pick up. 
Tr. (11) 97166-4334.

CBX TWISTER 250, Ano: 2006, 
Cor: Prata, Único Dono. Cha-
ve reserva e manual. Valor: R$ 
5.500,00. Fone (11) 99865-8824 
Tratar com Nilson.
-----------------------------------------
CG125 ANO 1983 vermelha doc 
ok. Valor R$2000,00. R. Damião 
Valdevino da Silva, 96 - Pq Améri-
ca - Itu/SP. Fone: (11) 98396-6040. 
(watsApp).
-----------------------------------------
FAN / 12, vendo, partida elétrica, 
freio a disco, roda liga leve, R$ 
6.000,00. Tr: 11 95108.9950.
-----------------------------------------
PROCURO BIZ OU CRYPTON 
para compra!. Tratar (11) 97471-
9328
-----------------------------------------
PROCURO MOTO para comprar 
Fan titan ou outras do meu interes-
se. Tr. (11) 98012-8161.
-----------------------------------------
TWISTER 18/18 com 10 mil KM, 
cor azul, pneus novos. Tr. (11) 
99264-9405.
-----------------------------------------
HONDA /CG 160 TITAN / 21 semi 
nova, R$ 14.000,00. Tr: 11. 99992-
8286.

ANALISTA CONTÁBIL: Possuir 
superior em ciências contábeis. 
Ter CRC ativo. Possuir experiên-
cia em lançamentos contábeis, 
entrega SPED CONTÁBIL (ECD/
ECF), entrega DCTF/DIMOB, 
análise de impostos, e análise de 
balanços. Residir em Indaiatuba 
ou Salto
-----------------------------------------
ANALISTA DE RECURSOS HU-
MANOS JUNIOR: Experiência na 
função. Conhecimento em folha 
de pagamento, recrutamento e se-
leção, gestão de benefícios, ges-
tão de cargos e salários. Residir 
em Indaiatuba.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE DEPARTA-
MENTO PESSOAL: Experiência 
na função. Conhecimento das ati-
vidades de departamento pessoal, 
admissão, fechamento mensal, 
férias, rescisão etc. Residir na Re-
gião de Campinas.
-----------------------------------------
OPERADOR DE DOBRADEIRA: 
Experiência operando dobradeira. 
Conhecimento em medidas. Resi-
dir em Indaiatuba.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PRENSA: Ex-
periência operando prensa. Dife-
rencial: Conhecimento em Solda 
MIG/Ponto. Residir em Indaiatuba.
-----------------------------------------
LIDER DE ESTOQUE/LOGÍSTI-
CA: Superior cursando ou com-
pleto em logística. Experiência 
com o ramo de logística e armaze-
nagem. Experiência em liderança. 
Diferencial conhecimento em 5S. 
Desejável curso de empilhadeira. 
Residir em Indaiatuba.

SOLDADOR: Experiência com Solda 
MIG,TIG ,montagem . Saber leitura e 
interpretação de desenho. Cursos de 
solda. Desejável possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO: Experiência com ativi-
dades pertinentes à Segurança do 
Trabalho em metalúrgica ou similar; 
- Experiência com órgãos ambientais 
(CETESB, IBAMA, entre outros); - Ex-
periência com análises ergonômicas; 
- Experiência com Vigilância Sanitá-
ria; - Experiência com atividades per-
tinentes à Saúde Ocupacional Curso 
de CIPA e brigada de emergência. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Possuir 
experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
-----------------------------------------
AÇOUGUEIRO: Experiência na fun-
ção. Conhecimento em cortes de 
carne. Residir em Indaiatuba ou Salto.
-----------------------------------------
BALCONISTA DE AÇOUGUE: Ex-
periência na função. Residir em In-
daiatuba.
-----------------------------------------
OPERADOR DE LOJA: Experiência 
em mercado com caixa, reposição, 
padaria e hortifruti. Residir em In-
daiatuba.
-----------------------------------------
AUXILIAR TÉCNICO: Estar cursando 
ou formado em cursos de assistente 
administrativo/técnico ou similar. De-
sejáveis conhecimentos gerais sobre 
bicicletas. Será responsável por: Em-
balagens e envios de peças e produ-
tos, auxiliar em rotinas administrativas 
do departamento técnico, auxiliar em 
rotinas de estoque e faturamento, re-
cebimento e despacho de materiais, 
além de auxiliar em rotinas da oficina, 
com lavagem, limpeza, montagem e 
desmontagem de bicicletas e peças. 
Residir em Indaiatuba.
-----------------------------------------
OPERADOR LOGÍSTICO: Curso 
técnico ou superior em logística. Ex-
periência em produção ou estoque. 
Desejável curso de operador de empi-
lhadeira. Conhecimento em 5 S será 
um diferencial. Residir em Indaiatuba.
-----------------------------------------
ANALISTA OPERACIONAL JR: Ex-
periência em contratação e negocia-
ção de fretes e agregados. Realizar 
programação de carregamento diário 
de acordo com o cliente. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECÂNICO: Experiência 
operando torno convencional. Conhe-
cimento em metrologia e desenho téc-
nico. Residir em Indaiatuba ou Salto.
-----------------------------------------
COMERCIAL: Experiência em rotinas 
comerciais/ vendas em alguma trans-
portadora. Residir em Indaiatuba ou 
Salto.
-----------------------------------------
VENDEDOR/COMPRADOR EXTER-
NO: Experiência na função de com-
prador ou vendedor externo. Possuir 
condução própria. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
-----------------------------------------
CONSULTOR DE VENDAS: Neces-
sário ter atuado com vendas B2B 
Domínio completo de todo o processo 
de venda, desde prospecção ao fecha-
mento de novos negócios; Ter disponi-
bilidade para atuar 50% com trabalho 
externo; Conhecimento na aplicabili-
dade de embalagens plásticas na in-
dústria e comercio; Ter graduação em 
administração de empresas, enge-
nharia mecânica ou afins; Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
-----------------------------------------
VENDEDOR: Experiência com ven-
das/ comércio. Residir em Indaiatuba.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM TI: Cuidar do suporte 
técnico de hardware e software para 
clientes internos. Prestar manutenção 
em computadores. Fazer manutenção 
e implentação de software básico, 
banco de dados. Instalar, configurar e 
atualizar antivírus e anti – spy wares. 
Cofigurar contas de correio eletrônico. 
Conhecimento em firewall, Linux, Win-
dows, e server 2016. Possuir CNH. 
Residir em Indaiatuba.
-----------------------------------------
INSTALADOR: Ensino médio com-
pleto. Experiência em atendimento 
ao cliente. Possuir CNH B. Residir em 
Indaiatuba.


