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O desgaste que vem ocorrendo com a situação envolvendo de um lado a Prefeitura e do 
outro os catadores de reciclados é ruim para a cidade. A CSO Ambiental/Corpus alega 

que não fez nenhuma solicitação para impedir o trabalho dessas pessoas. O volume 
de material coletado ainda é baixo em relação ao ideal. O foco deveria ser incentivar o 
serviço e orientar sobre a forma correta de acondicionamento e organização. O conflito 

gera medo para quem precisa sustentar a família com o trabalho que é considerado 
“sujo”, sendo alvo de preconceito por parte de muitas pessoas. página 04
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Cala boca já morreu

Daniel Silveira pode se tornar um herói

Denise Rocha

A facilidade em criar crises e a di-
ficuldade em lidar com elas está 
se tornando uma marca da atual 
Gestão Municipal. Tanto o pre-

feito Laerte Sonsin quanto o vice Edemilson 
dos Santos, que estão sempre juntos, não as-
sumem erros de abordagens cometidos pela 
equipe que está na Administração. Sempre 
existem culpados e nunca são eles.

A mais recente polêmica, que envolve ca-
tadores de reciclados, é um bom exemplo do 
que não deve ser feito.  Essas pessoas geral-
mente estão às margens do mercado de tra-
balho formal. E, é consenso para especialis-
tas em Meio Ambiente, são parte da solução 
não do problema.

Pessoas erram, mesmo quando têm boas 
intenções. Faz parte do processo de desen-
volvimento pessoal e profissional analisar 
por que ocorreram equívocos e corrigir, para 
assim nunca tornar a situação pessoal. As-
sumir um cargo público é aceitar a grande 
exposição da imagem e julgamento das ati-
tudes.  Ninguém é obrigado a concorrer a um 
cargo político, mas se estiver disposto a fazê
-lo é bom entender que quanto menos baju-
ladores tiver por perto é melhor, as chances 
de erro diminuem quando existe capacidade 
de ouvir as críticas. 

O fato é que homens e mulheres sentiram-
se constrangidos e ameaçados ao serem inti-

mados a comparecerem à Prefeitura no prazo 
de dez dias. Lá, ainda, teriam ouvido que os 
carrinhos seriam recolhidos, os estabeleci-
mentos multados, houve até quem ouviu que 
seria enquadrado pelo crime de receptação 
por comprar os produtos dos catadores. Tudo 
muito grave. Sim, ameaça é crime. Isso sem 
falar que um agente público pode ser enqua-
drado em abuso de poder. Isso sem falar nos 
constrangimentos envolvidos que não cabe-
riam nesse editorial. 

Se essas não foram as intenções e houve 
confusão nas informações passadas, logo as 
situações narradas já deveriam ser suficien-
tes para chamar todos os catadores na Pre-
feitura e esclarecer mal entendidos. Comu-
nicação não é o que você fala é o que o outro 
entende.

Quando falta compreensão a responsabi-
lidade é de todos. Mas por uma questão de 
transparência é preciso esclarecer os fatos 
em vez de chamar pessoas adultas de menti-
rosas, mesmo no caso de opositores políticos. 
Por uma questão de urbanidade é sempre 
bom manter o respeito. Mas agora sempre 
é mais fácil chamar tudo de Fake News, ou 
seja, informações falsas.

A CSO Ambiental/Corpus, que não é boba 
nem nada, quer ficar bem longe da situação 
e continuar recebendo tranquilamente seus 
R$ 36.771.122,64 anuais, o que representa 

pouco mais de três milhões por mês, de acor-
do com fontes da Câmara Municipal.  Logo 
tratou de esclarecer que “não houve qual-
quer pedido por parte da empresa neste sen-
tido. Sendo a Prefeitura de Salto, através da 
Secretaria de Meio Ambiente, o órgão ade-
quado, respaldado por lei, para orientação e 
fiscalização relativo às atividades ligadas à 
resíduos sólidos.”

Qualquer entendido em Gestão de Crise de 
Imagem sabe que comprar briga com pes-
soas que estão defendendo seu pão de cada 
dia, vivendo com cerca de um salário míni-
mo por mês, não é positivo. Falta compreen-
são da função social do trabalho realizado 
pelos catadores de reciclados e compaixão 
em ajudar quem precisa de orientação. Sim, 
é importante regularizar situações que estão 
incorretas, fiscalizar e ai sim, quando neces-
sário, punir. A lei precisa ser aplicada e todos 
deveriam estar sujeitas aos deveres impos-
tos. Mas que tal orientar e auxiliar, incenti-
vando a criação de cooperativas, como aliás 
determina a legislação sobre Resíduos Sóli-
dos? Que tal dialogar e ouvir antes de decidir 
o que deve ser feito? 

Cala boca já morreu, e faz tempo. É preciso 
lembrar que uma imagem não se constrói ou 
mantém com o que é dito, mas sim com o 
que é feito. Afinal, contra fatos não há argu-
mentos.

Calma, não sou bolsomínion 
nem fascista. Leia o texto até 
o final. O caso do deputado 
Daniel Silveira traz à tona 
uma importante discussão so-
bre a liberdade de expressão e 
vai muito além do fato em si. 
Olhando apenas na questão 

ética, e não jurídica, liber-
dade de expressão não tem 
meio termo. Ou você é livre 
pra falar o que quiser ou, de 
uma forma ou de outra, estão 
proibindo e/ou coibindo o que 
gostaria de dizer.
Não é nada fácil conviver 

com a liberdade de expressão. 
Ela dói, machuca. Em muitos 
momentos nos deparamos 
com argumentos bizarros. 
Entretanto, é justamente 

este o grande desafio: defen-
der a liberdade de expressão, 
de forma plena, é defender o 
direito dos idiotas em expres-
sar seus absurdos, mesmo 
que tais manifestações sejam 
asquerosas ou repugnantes. 
Aquela história de discurso 
de ódio e regulação da mí-
dia, como o ex-presidiário e 
ex-presidente vive defenden-
do, não passam de eufemismo 
para coibir e/ou proibir vozes 
dissonantes. “-Ok, Fernando. 
E que história é essa do de-
putado se tornar um herói na-
cional?”
Simples. Daniel foi escroto 

e asqueroso na forma que se 
expressou. Todos de acordo 
até aqui. 

Entretanto, sejamos since-
ros: ninguém, em sã consci-
ência, acredita que ele repre-
senta uma ameaça para os 
ministros do STF. Fica claro 
que ele está sendo preso por 
escrotice da parte dele e por 
um certo ativismo político por 
parte dos ministros.
Agora responda caro leitor, 

você acha justo uma pes-
soa ser condenada por quase 
nove anos, numa corte que na 
prática não possibilita recur-
so, num julgamento cujo juiz 
é investigador e vítima?
Você pode odiar o deputado, 

mas tal condenação é absolu-
tamente inaceitável, configu-
rando-se como uma condena-
ção por crime de opinião. 
Não se trata aqui de defen-

der a bobagem que ele falou 
e sim o direito dele falar bo-
bagem.
Por isso, Daniel Silveira pode 

sim se tornar herói nacional 
na luta pela liberdade de ex-
pressão. Não por alguma su-
posta virtude do infantil de-
putado, mas sim pela falta de 
caráter e bom senso do mes-
mo que expôs, de forma cla-
ra, o quão autoritária é nossa 
mais alta corte judicial.
Um herói sem capa, mas 

também sem escrúpulo e sem 
noção nenhuma. Mas ainda 
assim um herói, tamanha a 
importância da liberdade de 
expressão numa sociedade 
saudável e livre.

Como ser mais autoconfiante?
Vamos iniciar esse assunto com al-

gumas reflexões. Responda a si mes-
mo: Como vai a sua autoconfiança? 
Na maioria das vezes você se acha 
tão bom quanto as demais pessoas ou 
não? Portanto, vamos juntos refletir 
o que você pode fazer para se sentir 
diferente e com mais autoconfiança 
no cotidiano. Uma boa notícia é que 
dá para desenvolver a autoconfiança, 
mudando alguns esquemas mentais 
aos quais você pode estar preso ou 
habituado.

Ser autoconfiante não é apenas 
pensar de maneira positiva, mas, 
sim, um processo, uma série de ati-
tudes. A autoconfiança é definida 
como um sentimento de confiança 
nas habilidades, qualidades e julga-
mentos de uma pessoa. Autoconfian-
ça e saúde mental andam juntas. É 
se ver como alguém que acredita ter 
valor e potencialidades para realizar 
os próprios sonhos e objetivos. A au-
toconfiança é um dos “ingredientes” 
da autoestima.

Afinal, por que é tão importante ter 
autoconfiança? Quando temos um ní-
vel de autoconfiança saudável, isso 
pode nos ajudar a ter sucesso em 
nossa vida profissional e pessoal, nos 
permite avaliar o quanto acreditamos 
em nós mesmos, o quanto estamos 
dispostos a conquistar coisas novas. 
Acreditar em si mesmo é a chave 
para se posicionar nas situações sem 
medo. Os benefícios da autoconfian-
ça é o quanto você sente confiança 
em si mesmo para dedicar seus es-
forços utilizando seus recursos pró-
prios e positivos ao invés de focar sua 
energia para o que não você é bom ou 
suficiente.

Pessoas que não são autoconfiantes 
esperam sempre aprovação e vali-
dação do outro, ficam questionando 
se aquilo que fez está bom, se está 

aprovado, se o outro gostou. Precisa-
mos dos desafios para crescer e isso 
faz parte da vida e nos proporciona 
aprendizado.

Algumas dicas de como podemos 
desenvolver a autoestima: Pare de 
se comparar com as outras pesso-
as, pois, pensar que outras pessoas 
são melhores ou que tem mais que 
você, irá diminuir sua confiança em 
si mesmo; Valorize suas conquistas, 
vitórias e superações mesmo as me-
nores, isso nutre sua autoconfiança; 
Tenha autocompaixão. Ficar falando 
mal de si próprio, não irá motivá-lo 
e terá um sentindo oposto; Cuide do 
seu corpo. Tenha qualidade do sono, 
proporcione uma dieta saudável, pra-
tique atividades físicas, pois, estudos 
demonstram que a atividade física 
aumenta a confiança; Elimine pensa-
mentos negativos, afinal pensamen-
tos negativos são prejudiciais para o 
desenvolvimento e bem-estar; Viva o 
hoje. Foque no momento presente e 
viva intensamente; Aproveite a chan-
ce que a vida está proporcionando, 
afinal, não sabemos se teremos uma 
segunda oportunidade. Acredite no 
seu sucesso.

Como buscar a autoconfiança? A 
pessoa deve se conhecer, saber quem 
é, saber seus aspectos positivos, seus 
aspectos negativos para melhorar e 
treinar, pensar onde deseja chegar, 
com isso, ela se torna autoconfiante. 
Valorize-se, valorize o que você faz e 
não espere reconhecimento ou elo-
gio do outro. Não tenha vergonha de 
você. Se aceite tal como é.

Lembre-se: todos nós somos seres 
humanos, temos vulnerabilidades e 
precisamos conviver e superar nossas 
dificuldades diariamente. Pense nis-
so! Aprenda diariamente. Se permita 
aprender, errar algumas vezes, mas 
jamais desista de continuar.

artigos
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Protetora de animais realizará bazar beneficente para 
arrecadar fundos para cirurgias em cães

Ajudar animais em situa-
ção de rua, resgatados ou 
que são vítimas de maus 
tratos é uma missão que 
poucos se propõe a fazer, 
mas que vem sendo feito 
com muita paixão por Cas-
tely Fernandes há pelo me-
nos oito anos. Desde então, 
muitas dezenas de animais 
já foram tratados por ela e 
por amigos que a ajudam a 
fazer esse trabalho, que não 
é barato e é voluntário. Gra-
ças à iniciativa, os animais 
conseguiram receber um 
novo lar.

Porém, diante de tantos 
cuidados necessários, com 
remédios e cirurgias, os re-
cursos se esgotaram. Agora, 
a alternativa é se desdobrar 
de várias formas angariar 
fundos para continuar com 
o trabalho. A busca é para 
arrecadar recursos, pouco 
mais de R$ 3 mil, para a 
operação de uma cachorri-
nha. “A cachorrinha Mel foi 
resgatada no bairro Guaraú 
e é o caso mais grave. Ela 

Prazo para emissão de título 
eleitoral e regularização 
termina em 4 de maio

O eleitor tem até quar-
ta-feira (4) para solicitar 
o título pela primeira vez, 
transferir o domicílio elei-
toral e regularizar a sua 
situação para votar nas 
eleições gerais. Após esse 
prazo, o cadastro eleitoral 
é fechado para organiza-
ção das Eleições 2022.

Os jovens que comple-
tarem 16 anos até a data 
do pleito, marcado para o 
dia 2 de outubro, também 
já podem tirar o título. O 
voto é obrigatório para 
todos os brasileiros que 
têm entre 18 e 70 anos e 
facultativo para jovens de 
16 e 17 anos, analfabetos 
e idosos com mais de 70 
anos.

Título cancelado
O eleitor que estiver 

com o título cancela-
do por não ter votado ou 
justificado a ausência 
às urnas por três pleitos 
consecutivos ou por não 
ter comparecido ao ca-
dastramento biométrico 
obrigatório em seu mu-
nicípio deve regularizar 
a situação efetuando a 
operação de revisão para 
poder votar nas eleições 
deste ano.

Atendimento online
Antes de o eleitor solici-

tar a operação de revisão 
ou transferência, o pri-

meiro passo é checar on-
line se tem débito com a 
Justiça Eleitoral. Se tiver, 
basta emitir a guia pelo 
site do TRE-SP, efetuar o 
pagamento e aguardar 
um prazo de até cinco 
dias para processamento 
no sistema.

Após a quitação da mul-
ta, o eleitor deve solicitar 
a revisão ou transferência 
por meio do preenchimen-
to do Formulário Título 
Net, anexando documen-
to oficial de identificação 
com foto, comprovante 
de residência, fotografia 
selfie com o documento e 
comprovante de quitação 
militar.

Para esclarecer dúvidas 
ou agendar atendimento 
presencial, em caso de 
necessidade comprova-
da, o eleitor pode entrar 
em contato por e-mail 
com a sua zona eleitoral. 
O e-mail é zexxx@tre-sp.
jus.br, substituindo o xxx 
pelo número da Zona.

Eleições 2022
As eleições estão mar-

cadas para 2 de outubro, 
data em que os brasileiros 
vão eleger presidente da 
República, governadores, 
senadores e deputados 
federais, estaduais e dis-
tritais. Eventual segundo 
turno será realizado no 
dia 30 de outubro.

Desde a última terça-feira 
(26), o SAAE de Salto tem a 
prerrogativa para iniciar um 
novo racionamento de água 
na cidade, conforme decre-
to publicado no Diário Ofi-
cial do Município. A medida 
foi anunciada em coletiva 
de imprensa realizada na 
segunda-feira (25). Um dos 
motivos que levaram a au-
tarquia a tomar tal medida 
foi o baixo volume de chu-
va no mês de abril, que foi 
o menor dos últimos cinco 
anos (10,1 mm).

O plano de contingencia-
mento não tem uma data 
para iniciar, mas a tendên-
cia é que ele comece em um 
período anterior em relação 
ao ano passado, quando a 
medida passou a vigorar no 
início de julho. “Estamos 
fazendo o alerta. Não quer 
dizer que vamos colocar o 
racionamento na cidade in-
teira a partir de hoje, mas já 
tenho a previsão legal para 
decretar o racionamento. 
Enquanto temos água va-
mos distribuir sem nenhum 

racionamento”, explicou o 
superintendente do SAAE, 
Ernivan Baleiro numa co-
letiva de imprensa da qual 
participaram o prefeito 
Laerte Sonsin e o vice Ede-
milson dos Santos.

O racionamento funciona-
rá de forma similar ao reali-
zado no ano passado, com a 
cidade sendo distribuída em 
duas zonas, dentre as quais, 
a região central será abas-
tecida pela ETA Bela Vista 
e a região Noroeste, pela 
ETA João Jabour. A prin-
cipal novidade neste ano 
é que os bairros da região 
Noroeste serão divididos 
em três setores, cada uma 
sendo abastecida por um 
reservatório. Na região A, 
os bairros Santa Rita, Haras 
São Luís, João Jabour, Pic-
colo Paese, Jardim União, 
Res. Piccolino, Moradas São 
Luís, Vila dos Eucaliptos, 
Vila Martins, Jd. Taqua-
ral, Zuleika Jabour e São 
João (exceto ruas Antônio 
Andrietta, José de Oliveira 
Gilardi e Padre Bartolomeu 

SAAE antecipa plano de racionamento de 
água, que ainda não tem data pra começar
Distribuição de água acontecerá como em 2021, com fornecimento alternado de acordo com a fase e com as áreas da cidade

DIVULGAÇÃO

Tadei) serão abastecidos 
com água do reservatório 
João Jabour; os bairros da 
região B (Vila Norma, Bom 
Retiro II, Jd. Alvorada, Jd. 
Nova Santa Edwirges São 
Gabriel São Gabriel II São 
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Judas São João (somente 
as ruas Antônio Andrietta, 
José de Oliveira Gilardi e 
Padre Bartolomeu Tadei) se-
rão abastecidos com água 
do reservatório do Nova Era; 
e os bairros da região C, 
atendidos pelo reservatório 
do Parque América.

“A mesma estrutura utili-
zada no ano passado man-
tém-se, funcionou bem, e fi-
zemos uma melhoria nesse 
ano, com a inclusão do gru-
po C. O grupo A e grupo B 
são as divisões do ano pas-
sado (com distribuição de 
água no sistema 24h x 24h). 
Nesse grupo C, esse siste-
ma não dá certo e excepcio-
nalmente atenderemos de 
12h em 12h, só que apenas 
noturno, porque o tempo de 
repressurização em 24 ho-
ras não funciona. Em mui-
tos casos, esses três grupos 
receberam água por 3 ou 4 
horas apenas, o que não é 
suficiente para encher uma 
caixa de mil litros”, afirmou 
o superintendente.

Pouca chuva
Dados divulgados pelo 

SAAE apontam para uma 
redução abrupta no volume 
de chuvas nos últimos anos. 
Em 2018, o acumulado de 
chuvas no ano foi de 1.232 
milímetros, enquanto em 
2021, o volume das chuvas 
foi menos da metade, com 
408,6 milímetros.

O início deste pareceu ser 
bem promissor, com o mês 
de janeiro sendo o mais chu-
voso desde 2018. Fevereiro 
e março ficaram dentro da 
média dos anos anteriores, 
mas abril destoou, com me-
nos chuva que 2020 e 2021. 
“Os dados mostram que em 
abril diminui o volume de 
chuvas, mas também cai a 
temperatura. Mesmo que a 
água não esteja passando 
por cima do barramento, o 
consumo no frio é menor. 
Porém, estamos vivendo 
uma situação igual ano pas-
sado, porém, com tempera-
turas acima da média em 
relação ao ano passado. Se 

olharmos os anos anterio-
res, em janeiro tivemos um 
volume tão bom quanto em 
2018. Choveu bastante em 
janeiro. Fevereiro também, 
tivemos um volume de chu-
va bem próximo dos anos 
anteriores. Quando chega-
mos em março, tivemos um 
volume acima de 2021, mas 
bem na média. Em abril, 
o volume é pequeno (10,1 
mm) e não temos previsão 
de mais chuva até o final do 
mês. No ano passado que ti-
vemos a pior crise hídrica do 
século, choveu mais do que 
este ano”, disse o superin-
tendente da autarquia.

Projetos para mais água
Em meio ao plano de con-

tingenciamento, o SAAE 
trabalha com soluções para 
melhorar o abastecimento 
na cidade. A troca dos fil-
tros da ETA João Jabour 
deverá ser retomada em 
breve, com a troca dos três 
filtros restantes. A compra 
está em fase de licitação. 
Além disso, há um projeto 
de perfuração de poços pro-
fundos, cujo qual um proje-
to piloto deve ser realizado 
em breve, e também há 
uma negociação para utili-
zação da água da Fazenda 
São João. “Existe um pro-
jeto que começamos a de-
senhar no ano passado. Na 
fazenda São João tem um 
lago que em 2014 foi utili-
zado para abastecer a cida-
de. A barragem foi destruí-
da e depois de muito tempo 
sem água, cresceram ta-
boas que tomaram conta 
do lago. Conseguimos um 
equipamento que fará a 
limpeza dessas taboas. O 
proprietário também com-
preendeu a necessidade 
da cidade e um empresário 
fará o novo barramento”, 
explicou Ernivan.

tem um nódulo no baço, não 
respira bem e não consegue 
comer. Precisei leva-la com 
urgência em uma clínica 
em Itu, onde precisará rece-
ber medicamentos de hoje 
até domingo, ao custo de R$ 
140, dinheiro esse que não 
disponho, então precisei pe-
dir ajuda”, lamenta Castely.

Além de vender bolos ca-
seiros, cujo dinheiro vai todo 
para a causa animal, Caste-
ly está promovendo duas ri-
fas, uma de um tablet e ou-
tra de uma churrasqueira, 
para não apenas custear o 
tratamento da Mel, mas ar-
car com o custo de outros 40 
animais que estão em lares 
temporários. Muitos deles, 

Alguns dos animais que são ajudados pela protetora

aliás, precisam de cuidados 
diários que vão além de cari-
nho e alimentação. “Quanto 
mais vamos deixando, mais 
risco corremos dos bichos 
não sobreviverem”, explica 
a protetora.

Juntamente com uma 
amiga, a protetora realizará 
em breve um bazar benefi-

cente no bairro São Pedro e 
São Paulo. Além de dinhei-
ro, Castely pede a colabora-
ção de ração e também co-
bertores para esses animais. 
Quem quiser participar das 
rifas ou ajudar de alguma 
forma, basta entrar em con-
tato no telefone (11) 98783-
2969.

Sobre os protetores
Muitas vezes essas pes-

soas assumem funções que 
deveriam ser feitas pelo Po-
der Público, devido ausên-
cia de políticas públicas. A 
Constituição Federal prevê 
a proteção ao Meio Ambien-
te que inclui  a flora e fauna. 
Contudo, quem tem poucos 

recursos financeiros, algu-
mas vezes opta em abando-
nar um animal de estimação 
quando ele adoece. O custo 
com atendimento médico, 
remédios e internação torna-
se pesado. Isso não é o ade-
quado e configura até mes-
mo crime, com pena de dois 
a cinco anos de reclusão no 
caso de abandono ou maus 
tratos. Na prática, ainda fal-
ta fiscalização e punição.

Nessa hora é que entram 
em cena os protetores de 
animais que se disponibili-
zam a ajudar de forma gra-
tuita com ações para pro-
teção, cuidado e resgate de 
animais em condições de 
vulnerabilidade. Segundo 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), no Brasil, da-
dos recentes mostram que 
existem 30 milhões de ani-
mais abandonados, sendo 
10 milhões de gatos e 20 mi-
lhões de cachorros. Durante 
a pandemia do coronavírus 
a União Internacional Pro-
tetora dos Animais (UIPA) 
mostrou um aumento de 
400% na procura de ani-
mais para adoção. Contudo 
o que parecia ser bom tem 
se mostrado como um agra-
vamento da situação de 
abandono, pois nem todos 
os tutores de animais exer-
cem a posse consciente, 
que precisa levar em conta 
vários critérios no momento 
da adoção ou compra. Com 
isso, a imprensa nacional 
tem noticiado que diversas 
cidades do país já registram 
um aumento em torno de 
20% de animais de rua.
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Prefeitura cita aumento de reclamações por sujeira
Procurada pela reporta-

gem do PRIMEIRAFEIRA, 
a Prefeitura de Salto mais 
uma vez negou ter havido 
qualquer tipo de ameaça 
aos catadores e comprado-
res de materiais recicláveis, 
afirmando que a Secreta-
ria de Meio Ambiente vem 
realizando um trabalho de 
orientação que consiste na 
entrega de uma solicitação 
de comparecimento, para 
um diálogo sobre assuntos 
relacionados à atividade 
econômica em questão. “A 
Secretaria de Meio Ambien-
te tem como prática a orien-
tação, entendendo ser esta a 
melhor forma de solução dos 
problemas”, informou a nota.

Ainda de acordo com o Po-
der Público, o motivo dessas 
notificações seria o aumen-
to nas denúncias de recla-
mações de sujeira nas ruas 
causadas por esses profis-
sionais. “A Secretaria está 
abordando pessoas e/ou em-
presas que estão acumulan-
do resíduos sólidos, vários de 
forma indevida, pois aumen-
tou o número de denúncias 
de moradores que residem 
nas imediações desses lo-
cais, reclamando da sujeira, 
odor desagradável, presença 
de insetos, roedores e outros 
problemas relacionados”, 
cita a nota enviada ao jornal.

A Secretaria de Meio Am-
biente ainda informou que 
os proprietários de imóveis, 
com acúmulo de lixo e/ou 
entulho, podem ser autuados 
na forma da Lei 3.480/2015 
e o descarte irregular pode 
ser punido na forma da Lei 
3.182/2013 c.c. o Decreto 
99/22 em caso de acúmu-

Catadores e compradores de recicláveis 
relatam as ameaças sofridas

O assunto gera indignação por parte deles, que contam em detalhes como foram as abordagens e reuniões,
sendo que uma das pessoas ameaçadas teria conseguido gravar a conversa

O PRIMEIRAFEIRA ouviu 
nessa semana catadores 
e compradores de mate-
riais recicláveis, que con-
firmaram estar recebendo 
ameaças por parte de fun-
cionários da Prefeitura. Em 
alguns casos, há relatos in-
clusive de desrespeito por 
integrantes da Secretaria 
de Meio Ambiente junto a 
esses profissionais que em 
sua maioria estão legaliza-
dos para atuarem.

Edson Domingos, 60 
anos, catador de reciclável 
há mais de vinte anos e que 
há quatro, junto da esposa, 
também compra materiais 
de outros catadores no Jar-
dim Santa Cruz, disse ter 
recebido uma notificação. 
No documento a ordem 
era para comparecimento 
na Prefeitura. “É até com-
plicado de falar, sobre a 
rigidez com que nos abor-
daram. Não é um convite. 
Eles, primeiramente nos 
entregaram um papel (no-
tificação), depois voltaram 
de forma rude e pela pres-
são que fizeram acabamos 
indo. E na reunião é aquele 
negócio, fomos informados 
para não comprar dos ca-
tadores. Se chegarmos a 

RODRIGO HAUSER

É comum ver que até mesmo parte da população procura 
ajudar no trabalho da coleta de reciclados deixando os 

materiais separados ao lado dos contêineres

comprar, a multa é de R$ 
90 mil”, disse Edson. “Es-
távamos conversando e o 
senhor Edson (amigo da 
família) foi fazer a pergun-
ta e mandaram ele calar a 
boca. Foram muito mal-e-
ducados”, completou Nil-
ceia da Silva Quirino.

Outro profissional que re-
latou ter sido advertido foi 
Valdecir Gomes da Silva, 
proprietário de um estabe-
lecimento comercial que 
compra materiais reciclá-
veis no bairro São João. 
Valdecir contou que, na 
reunião, feita de forma in-
dividual, os representantes 
da secretaria teriam fala-
do que querem ‘eliminar’ 
os catadores. “Cheguei no 
depósito e tinha um papel 
para entrar em contato com 
a Secretaria de Meio Am-
biente. Na hora achei que 
fosse algo a respeito da mi-
nha empresa. Quando fui, 
falaram que estavam ten-
tando acabar com os cata-
dores, por que a Corpus é 
que deveria fazer a coleta, 
que os catadores estariam 
sujando as ruas. Eles fa-

laram que estão querendo 
eliminar e não mais deixar 
(que os catadores façam a 
coleta)”, explicou. 

Na cidade, cerca de 200 
famílias sobrevivem da co-
leta desses materiais, mais 

outros tantos empreendi-
mentos que sobrevivem 
comprando dos catadores. 
“Se eu parar hoje o menino 
morre de fome”, disse Ed-
son, olhando para o filho de 

dois anos. 
A solução encontrada por 

eles? Enfrentar. “Não tem 
mais para onde recuar. Te-
mos de ir em frente. Nin-
guém aqui é mentiroso. 
Podemos ser tudo, podemos 

ser sujo, fedido, mas men-
tiroso não. Agora ou vem o 
perdão ou a cabeça vai ro-
lar. E temos de nos preparar 
porque a perseguição vai 
vir”, lamentou Edson.

Acusações
Nesta semana, um pro-

fissional que também atua 
com a compra de materiais 
recicláveis, mas preferiu 
não ser identificado, entrou 
em contato com à nossa 
reportagem, dizendo que 
as ameaças começaram 
em janeiro, com acusações 
infundadas. “Eu precisei 
me ajoelhar para não me 
levarem para a Delegacia. 
Um fiscal veio aqui e ficou 
quatro horas no meu esta-
belecimento, falando que 
somos receptadores. Até 
a Polícia Militar veio aqui 
com a denúncia de que 
dois dos meus funcionários 
seriam procurados da polí-
cia”, contou ele.

Medo de trabalhar
Após as notificações, es-

ses profissionais contaram 
ter notado uma queda na 
compra e venda desses 
materiais. “Diminuiu o 
volume. Em geral os com-
pradores estão com medo. 
Alguns catadores estão 
até se escondendo quando 
avistam a viatura da Guar-
da Municipal”, contou Val-

decir. 
Essa perseguição fica 

ainda mais incompreensí-
vel com o fato de que, se-
gundo esses profissionais, 
a CSO Ambiental recolhe 
o lixo orgânico juntamente 
com o lixo reciclável que 
fica em contêineres distin-
tos (caracterizados pela cor 
azul). 

Entenda o caso
Desde o início do mês, 

os vereadores José Be-
nedito de Carvalho ‘Ma-
caia’ e Antonio Cordeiro 
denunciaram na Câmara, 
a pressão que vem sen-
do imposta pela Prefeitu-
ra junto aos catadores de 
materiais recicláveis, por 
estarem coletando objetos 
deixados nos contêineres 
de lixo, sob pena de multa 
que pode chegar a R$ 80 
mil.

Apesar das denúncias, 
a Prefeitura foi questiona-
da pelo PRIMEIRAFEIRA, 
mas nega as acusações 
sob a alegação de estar 
apenas orientando os pro-
fissionais, sem qualquer 
imposição de multa.

Edson (à esq.) teme a perseguição que pode ocorrer já que os catadores estão tendo coragem de denunciar 
a situação; Para Valdecir é impossível imaginar o trabalho sem a atuação dos catadores

lo em Área de Preservação 
Permanente, a situação se 
agrava e os infratores podem 
também ser autuados pela 
Polícia Ambiental. 

CSO Ambiental/Corpus 
também se manifesta

Nossa reportagem também 
procurou a CSO Ambiental, 

empresa responsável pela 
coleta de lixo na cidade, que 
negou ter feito qualquer so-
licitação à Prefeitura sobre 
o trabalho dos catadores de 
materiais. 

E, embora seja responsá-
vel pelo manejo dos resíduos 
sólidos, a empresa não in-
formou o volume de lixo re-

Há um ano a cidade de 
Salto está sem o sistema 
de estacionamento ro-
tativo. Desde o cancela-
mento do serviço que era 
realizado pela empresa 
DAC Serviços de Esta-
cionamento, que foi co-
municado em 16 de abril 
de 2021, nenhuma ou-
tra empresa assumiu o 
serviço. E num primeiro 
momento, parecem ha-
ver poucas interessadas.

Atualmente, o proces-
so licitatório voltou à 
fase de planejamentos, 
para uma readequação 
no contrato, já que se-
gundo o Executivo, as 
mudanças na Legisla-
ção, concedendo isen-
ções e períodos de tole-

rância, aprovadas pela 
Câmara de Vereadores, 
teria reduzido a atrati-
vidade do contrato. “A 
licitação encontra-se na 
fase interna de licitação, 
no âmbito da secretaria 
de Defesa Social, para 
realização de novos es-
tudos de viabilidade 
econômica, procedi-
mento obrigatório, em 
razão da nova legislação 
municipal, que reduziu 
tarifas em algumas hi-
póteses e estabeleceu 
tolerância de 15 minu-
tos na cobrança da ta-
rifa, reduzindo a atrati-
vidade do contrato para 
as empresas do setor”, 
respondeu o Executivo 
Saltense.

Um requerimento foi feito para o Secre-
tário de Meio Ambiente, Oswaldo Anto-
nio Dalla Vecchia, comparecer à Câmara 
de Vereadores e prestar esclarecimentos 
sobre o atual relacionamento da Prefeitu-
ra com os catadores de materiais reciclá-

veis. O documento foi aprovado na ses-
são de terça-feira (26) pelos vereadores. 
A reunião deverá ocorrer no plenário da 
Câmara Municipal de Salto em data a ser 
confirmada pelo Executivo num prazo de 
até 30 dias.

Secretário deve se reunir com
vereadores para esclarecer o caso

ciclável que é coletado, seja 
diariamente, mensalmente 
ou anualmente, limitando-
se a dizer que “o material 
recolhido pelo serviço de co-
leta seletiva é encaminhado 
diretamente à Cooperativa 
de Reciclagem Boa Esperan-
ça (CORBES), sendo eles os 
responsáveis pela triagem e 
venda do material”.

A quem pertence os con-
têineres de lixo?

Segundo os catadores, eles 
estariam sendo impedidos 
de coletar os materiais de 
dentro dos contêineres de 
lixo, de acordo com uma de-
terminação da própria Pre-
feitura. Porém, a Prefeitura 
sequer diz ser a proprietária 
dos contêineres. “Os con-
tainers pertencem à CSO 
Ambiental, com quem a Pre-
feitura possui contrato de 
Parceria Público Privada”. 

Entretanto, a CSO, quando 
questionada, disse apenas 
que, segundo o Contrato 
de Concessão nº 188/2014, 
a CSO é a responsável por 
‘instalar, operar e manter os 
equipamentos utilizados nos 
serviços públicos de coleta 
de resíduos’, não assumindo 
a propriedade dos equipa-
mentos.

Um ano sem o serviço
da Zona Azul

ARQUIVO
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Se não bastasse a falta de água para garantir o abastecimento da cidade,
o presidente da Câmara fez uma séria denúncia sobre o uso da água do ribeirão

Cícero Landim acusa Indaiatuba de 
represar água do Buru ilegalmente

Na tarde de quinta-feira 
(28), um grupo de sete vere-
adores composto por Anto-
nio Cordeiro, José Benedito 
de Carvalho ‘Macaia’, Fábio 
Jorge, Daniel Bertani, Hen-
rique Balseiros, Vinicíus 
Saudino e Edival Pereira 
Rosa ‘Preto’, protocolaram 
junto ao Ministério Público, 
uma representação contra 
o prefeito Laerte Sonsin e 
o secretário de Saúde, Már-
cio Conrado, pelos seguidos 
contratos emergenciais no 
Hospital Municipal Nossa 
Senhora do Monte Serrat.
No documento entregue à 
Justiça, os vereadores ci-
tam as três Organizações 
Sociais que administraram 
o Hospital desde a saída 

da Sociedade Beneficente 
São Camilo, em 2019, assim 
como também a atual gesto-
ra, IGATS, que assumiu em 
um novo contrato emergen-
cial pelo prazo de 60 dias e 
pede uma investigação so-
bre possíveis irregularida-
des no contrato. “O cenário 
é de completa insegurança 
na prestação dos serviços 
de atenção à saúde, afetan-
do diretamente o corpo de 
funcionários alocados na 
unidade hospitalar, assim 
como a toda população do 
município e arredores que 
dependem dos serviços lá 
prestados. Através des-
ta representação, leva-se 
ao conhecimento sobre as 
condições das contratações 

emergenciais celebradas, a 
fim de que se verifique pos-
síveis irregularidades, e até 
mesmo ilegalidades nestas 
contratações diretas sob o 
lençol de situações emer-
genciais”, destaca o docu-
mento.
Os vereadores também ex-
põem ao Ministério Público 
a situação de precariedade 
que se encontra o hospital 
e que tal situação decorre 
da falta de planejamento, 
inércia, desídia e procrasti-
nação dos representados.
“Após tantas contratações 
emergenciais sucessivas, 
é evidente que estamos 
diante de clara situação de 
emergência fabricada pelos 
representados. As situações 

emergenciais aqui narradas 
foram geradas pela falta de 
planejamento, desídia e má 
gestão dos representados, 
motivo pelo qual, entendo 
que deverão ser responsabi-
lizados na forma da lei.
Os vereadores pedem apu-
ração dos fatos e que, se 
comprovadas as condutas 
irregulares, tanto prefei-
to quanto secretário sejam 
responsabilizados pela inér-
cia, ineficiência e falta de 
planejamento, ou até mes-
mo possíveis condutas do-
losas e criminosas, além do 
prejuízo ao erário e enormes 
transtornos à população 
usuária dos serviços hospi-
talares e aos trabalhadores 
da saúde.

Na tarde de quinta-feira 
(28), um grupo de sete vere-
adores composto por Anto-
nio Cordeiro, José Benedito 
de Carvalho ‘Macaia’, Fábio 
Jorge, Daniel Bertani, Hen-
rique Balseiros, Vinicíus 
Saudino e Edival Pereira 
Rosa ‘Preto’, protocolaram 
junto ao Ministério Público, 
uma representação contra 
o prefeito Laerte Sonsin e 
o secretário de Saúde, Már-
cio Conrado, pelos seguidos 
contratos emergenciais no 
Hospital Municipal Nossa 
Senhora do Monte Serrat.
No documento entregue à 
Justiça, os vereadores ci-
tam as três Organizações 
Sociais que administraram 
o Hospital desde a saída 
da Sociedade Beneficente 
São Camilo, em 2019, assim 
como também a atual gesto-
ra, IGATS, que assumiu em 
um novo contrato emergen-
cial pelo prazo de 60 dias e 
pede uma investigação so-
bre possíveis irregularida-

Na próxima sexta-feira (6), às 14h, 
será realizada na Câmara uma 
reunião entre os vereadores e os 
membros do Inevat (Instituto de 
Estudos Vale do Tietê). O encontro 

tem como intuito entregar o termo 
de adesão da Frente Parlamen-
tar pela defesa do Médio Tietê na 
Câmara de Salto e promover uma 
breve discussão sobre o tema, de-

safios e objetivos da Frente Parla-
mentar. A reunião será aberta ao 
público e também terá transmis-
são pela TV Web e  redes sociais 
da Câmara.

Vereadores protocolam representação contra 
prefeito e secretário de Saúde

Prefeitura suspende 
edital e projeto dos 

‘piscinões’ do Santa Cruz

Laguna e Nações tem mais registros de dengue

Vereadores e Inevat se reúnem na Câmara

Ao fazer o uso da palavra 
durante a sessão de terça-
feira (26), o vereador e pre-
sidente da Câmara, Cícero 
Landim, prometeu acionar 
a Justiça contra a Prefeitura 
de Indaiatuba, pois a cidade 
vizinha estaria represando 
de forma indevida das águas 
do Ribeirão Buruzinho.

“A nossa água que era para 
estar correndo no leito do 
Buruzinho, está represada 
na represa do Campo Bonito. 
Realmente é um campo bo-
nito, já que se trata de uma 
exploração imobiliária de ca-
sas de alto padrão, conheci-
da também como condomí-
nio”, afirmou o presidente. 
“Não vou defender o prefeito 

de Indaiatuba porque está 
errado. Ele está interceptan-
do uma água que é do curso 
natural do Buru para enfei-
tar sua cidade”, criticou.

Cícero cobrou uma ação 
conjunta do Legislativo, mas 
garantiu que a Mesa Direto-
ra está estudando a melhor 
forma de entrar com uma 
ação jurídica. “Precisa ser 
feito alguma coisa e daqui 
a pouco nós da Mesa vamos 
sentar e buscar juridica-
mente para o prefeito de In-
daiatuba liberar aquilo que 
de fato é do povo saltense. 
Cabe ação jurídica e vamos 
analisar se pode ser feita por 
aqui (Legislativo), mas se 
todos os vereadores se jun-

tarem, podemos buscar um 
escritório que tenha domínio 
do caso que possa ressarcir 
o direito de nossa cidade”, 
explicou ao falar como deve 
proceder.

O Parque Ecológico do 
Buru é uma obra realizada 
pela Prefeitura de Indaia-
tuba, na região do Parque 
Campo Bonito, numa área 
de aproximadamente 30 mil 
metros, que contará com 
seis lagos. O projeto comple-
to do Parque do Buru se es-
tende por aproximadamente 
5 quilômetros lineares e a ur-
banização seguirá o modelo 
do Parque Ecológico do cór-
rego do Barnabé.

Procurada, a Prefeitura de 

Indaiatuba informou que 
“não existe represamento 
do Ribeirão Buru no municí-
pio de Indaiatuba. Porém no 
córrego do Buruzinho, um 
afluente do referido ribeirão, 
foi realizada a limpeza, de-
sassoreamento e a formação 
de lagoas, que regularizam a 
vazão do córrego e ajudam 
a manter um bom volume 
no ribeirão. Em razão das 
chuvas abaixo da média, o 
volume de água nesses cur-
sos hídricos está baixo, não 
tendo relação alguma com a 
obra em Indaiatuba”, finali-
zou a nota.

Prefeitura de Indaiatuba 
foi notificada por irregula-

ridades na obra
Em dezembro de 2021, a 

Mesa da Câmara de Sal-
to já havia questionado o 
Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) a 
respeito do represamento 
das águas do Buruzinho. 
Na ocasião, o DAEE infor-
mou que a Prefeitura de 
Indaiatuba obteve autoriza-
ção para desassoreamento 
e limpeza das margens do 
trecho do manancial. En-
tretanto, como no local já 
existiam algumas barra-
gens que estavam rompi-
das e assoreadas, o SAAE 
elaborou um relatório e 
passou a executar as bar-
ragens, sem autorização 

do DAEE. Diante das cons-
tatações feitas a partir das 
vistorias, o Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
lavrou Autos de Inspeção/
Infração, com penalidade 
de advertência, e estabe-
leceu um prazo de 90 dias 
para a Prefeitura de Indaia-
tuba protocolar a documen-
tação via sistema do DAEE, 
visando à regularização dos 
seis barramentos.

Procurado pela reporta-
gem do PRIMEIRAFEIRA, 
o DAEE não informou, até 
o fechamento dessa edição, 
se a Prefeitura de Indaiatuba 
havia entregue os documen-
tos solicitados e se a obra 
está legalizada.

Nas entrelinhas...

Estão nos relatando que só há 
um médico atendendo, quando 
deveriam ser três”

O que falamos aqui na tribuna não 
tem valor. Eu postei no Facebook 
e pronto. Se movimentaram, já 
mandaram até foto”

Eles precisam de políticas 
públicas, precisam ser 
registrados de alguma maneira 
para que saiam da informalidade 
para que tenham ordem e 
decência”

“

“

“

Foi o que revelou o vereador  Henrique Balseiros ao 
prometer cobrar o prefeito Laerte Sonsin a respeito de 
problemas que estariam sendo registrado por pacientes no 
Hospital Municipal

A afirmação partiu do vereador  José Benedito de Carva-
lho que disse que a Prefeitura está atenta às reclamações 
em redes sociais, tentando resolver brevemente aos 
problemas expostos pelos utilizadores da internet

Essa foi a defesa do líder do Governo, Gideon Tavares 
, para dizer que os catadores de materiais recicláveis 
precisam ser inseridos em cooperativas. Ele negou 
que teriam sido feitas ameaças por parte da Prefeitura, 
alegando que eram apenas orientações

Fui publicado no Diário 
Oficial do Município, na 
quinta-feira (28), a sus-
pensão do Processo Ad-
ministrativo que tinha 
por objetivo a contrata-
ção de uma empresa de 
engenharia para elabo-
ração de projeto execu-
tivo destinado à cons-
trução dos chamados 
‘piscinões’ e sistemas de 
drenagem no bairro Jd. 
Santa Cruz.
Dessa forma, por mais 
algum tempo, os mo-
radores daquela região 
terão de esperar e torcer 
para não serem afetados 
pelas chuvas. Vale des-
tacar que o empréstimo 
de R$ 6 milhões para a 
obra foi aprovado em 
2020 pela Câmara de Ve-
readores. O caso, inclu-
sive, foi comentado pelo 
vereador José Benedito 
de Carvalho ‘Macaia’, na 
sessão dessa semana.
Segundo o vereador, o 
Executivo saltense te-
ria abandonado o proje-
to realizado pela antiga 
gestão. “Na época foi 
apresentado um projeto 
aonde o prefeito pagou 
R$ 139 mil para elabo-

ração. Muitos criticaram 
o valor na época. E esse 
projeto não será aprovei-
tado. O prefeito apresen-
tou o edital de tomada 
de preço para contratar 
uma empresa especia-
lizada para elaborar o 
projeto dos piscinões de 
R$327 mil. Em 2020 era 
absurdo. Hoje pode!”, 
afirmou.
O PRIMEIRAFEIRA 
questionou a Prefeitura 
sobre essa suposta de-
sistência e o Executivo 
explicou a situação. “Em 
nenhum momento houve 
desistência de projeto. A 
contratação realizada 
em 2018, mencionada 
pelo vereador, diz res-
peito ao estudo técnico 
voltado à concepção do 
sistema de microdrena-
gem, e não ao projeto 
executivo. O estudo con-
tratado em 2018 não per-
mite a licitação da obra, 
menos ainda a sua exe-
cução, sendo necessário 
um projeto executivo”, 
informou a nota.
Porém a Prefeitura não 
informou o motivo do 
cancelamento do Pro-
cesso Administrativo.

des no contrato. “O cenário 
é de completa insegurança 
na prestação dos serviços 
de atenção à saúde, afetan-
do diretamente o corpo de 
funcionários alocados na 
unidade hospitalar, assim 
como a toda população do 
município e arredores que 
dependem dos serviços lá 
prestados. Através des-
ta representação, leva-se 
ao conhecimento sobre as 
condições das contratações 

emergenciais celebradas, a 
fim de que se verifique pos-
síveis irregularidades, e até 
mesmo ilegalidades nestas 
contratações diretas sob o 
lençol de situações emer-
genciais”, destaca o docu-
mento.
Os vereadores também ex-
põem ao Ministério Público 
a situação de precariedade 
que se encontra o hospital 
e que tal situação decorre 
da falta de planejamento, 

inércia, desídia e procrasti-
nação dos representados.
“Após tantas contratações 
emergenciais sucessivas, 
é evidente que estamos 
diante de clara situação de 
emergência fabricada pelos 
representados. As situações 
emergenciais aqui narradas 
foram geradas pela falta de 
planejamento, desídia e má 
gestão dos representados, 
motivo pelo qual, entendo 
que deverão ser responsabi-
lizados na forma da lei.
Os vereadores pedem apu-
ração dos fatos e que, se 
comprovadas as condutas 
irregulares, tanto prefei-
to quanto secretário sejam 
responsabilizados pela inér-
cia, ineficiência e falta de 
planejamento, ou até mes-
mo possíveis condutas do-
losas e criminosas, além do 
prejuízo ao erário e enormes 
transtornos à população 
usuária dos serviços hospi-
talares e aos trabalhadores 
da saúde.

REPRODUÇÃO

A.
I. 
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O

TÍTULOS DE PROPRIEDADE  - Representantes do 
Poder Público municipal entregaram na última sexta-
feira (22), mais uma remessa de títulos de proprieda-
des para famílias de baixa renda do Jardim Cidade IV. 
O ato ocorreu nas dependências da escola CEMUS 
XII, no Jardim Santa Marta. Os imóveis foram regula-
rizados pelo Programa Cidade Legal em parceria com 
a Prefeitura. “Trata-se de uma ação importante que 
representa tranquilidade para as famílias que viviam 
há tantos anos sem a escritura da propriedade. Agora, 
essas pessoas podem realizar qualquer transação com 
o imóvel”, disse o prefeito Laerte Sonsin. Outras 100 
famílias já haviam recebido o título no início do ano, 
quando o governador João Doria esteve em Salto.



Droga estava escondida em meio a carga de milho

As inscrições estão abertas e destina-se a ciclistas filiados na Temporada 2022

Caminhão com mais de 
1 tonelada de cocaína

70ª Prova Ciclística 1º de Maio 
volta às ruas de Indaiatuba

regional
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O Centro Ituano de Letras 
e Artes (Cila), inaugurado 
recentemente, tem uma 
programação gratuita de 
atividades, todas em um 
novo espaço onde ocorre-
ram encontros de saberes 
e trocas de conhecimentos. 
No local, haverá apresenta-
ções musicais, ateliê, clube 
de leitura, bordado, além 
de ações esporádicas em 
diversas áreas das artes e 
cultura. 

As inscrições para parti-
cipar das atividades estão 
abertas, são presenciais e 
podem ser realizadas no 
dia do início das ativida-
des mediante apresentação 
de documento com foto e 
comprovante de residência. 
Para quem quiser participar 
dos encontros do grupo de 
bordadeiras, eles ocorrem 
às quartas-feiras, das 9h às 
11h. O grupo vai trabalhar 
com bordados livres a par-

tir de imagens do Patrimô-
nio Histórico da cidade de 
Itu como fachadas arquite-
tônicas, celebrações, ima-
gens ligadas ao patrimônio 
imaterial local, entre outros 
temas ligados à nossa his-
tória.

O ateliê de arte será às 
quintas-feiras, das 9h30 às 
10h30 ou das 14h às 16h, 
sob orientação da profes-
sora Morgana Ribeiro, para 
composição artística de tra-
balhos autorais. Já o Clube 
de Leitura será na primeira 
sexta-feira de cada mês, 
das 9h30 às 10h30 ou das 
15h às 16h, e tem o intuito 
de promover e incentivar o 
prazer pela leitura, criando 
pontes entre as pessoas e 
o mundo literário. A cada 
mês um livro será selecio-
nado e, durante o encontro, 
será compartilhado entre 
os membros como foi a lei-
tura, com a bibliotecária do 

local, Nathália Britto, como 
mediadora. As vagas para 
todas as atividades são li-
mitadas. 

Além disso, o Cila tam-
bém oferece gratuitamente 
todas as segundas-feiras, 
das 9h às 10h, música com 
o pianista Ricardo Diniz. 
Toda população está con-
vidada a prestigiar as apre-
sentações.

Vale lembrar que a Biblio-
teca Municipal “Professor 
Olavo Valente de Almeida” 
também está no local e faz 
o empréstimo de livros, his-
tórias em quadrinhos (man-
gás e gibis) ou revistas para 
associados.

Cila funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, 
na Praça Conde de Par-
naíba, esquina com a Rua 
Floriano Peixoto. Mais in-
formações podem ser obti-
das pelo telefone (11) 4850-
8631.

A moça, de 20 anos 
registrou o boletim de 
ocorrência na noite de 
segunda-feira (25), acu-
sando o namorado, de 
22 anos, de agressão. 
Segundo a vítima, ela 
teria se negado a ir a 
um bar com ele e dian-
te disso, começou uma 
discussão. Pela nega-
tiva, ela teria recebido 
um golpe de capacete 
em sua cabeça e chutes 
na perna e socos no ab-
dômen, até que foi con-
tido por populares.

Por sua vez, o rapaz 

contou que teria ten-
tado apenas colocar 
o capacete na cabeça 
da moça, batendo sem 
querer. Ele também 
negou as agressões fí-
sicas, mas disse que 
teria pegado com for-
ça excessiva no braço 
dela. A Polícia Militar 
foi chamada e levou os 
envolvidos à Delegacia 
de Polícia. Mas como a 
moto utilizada pelo ra-
paz estava com o licen-
ciamento vencido foi 
recolhida pelas autori-
dades.

O caso ocorreu na 
madrugada de segun-
da-feira (25), em um 
bar na região central 
da cidade. O proprietá-
rio do estabelecimento 
acionou a Guarda Civil 
Municipal após os dois 
terem saído sem pagar 
a conta, levando consi-
go duas taças de vidro 
e uma tábua de madei-
ra, onde lhes foi servido 
uma porção de carnes.

Com as imagens ob-
tidas junto ao proprie-
tário, os autores foram 
encontrados no Pavi-

lhão das Artes e revis-
tados. Próximo deles, 
duas taças idênticas às 
roubadas foram encon-
tradas, porém, elas es-
tavam quebradas. Mas 
a tábua que também 
teria sido levada não foi 
localizada. O homem 
confirmou que deixou 
o estabelecimento sem 
pagar a conta. Eles fo-
ram levados à Polícia 
Civil e responderão 
pelo crime com punição 
de multa ou até mesmo 
detenção por até dois 
anos.

O suspeito de 27 anos 
foi preso pela Guarda 
Civil Municipal na tar-
de de sexta-feira (22), 
no Jardim Marilia II, por 
tráfico de drogas. Ele foi 
visto no local conhecido 
pela prática criminosa, 
junto de outro indivíduo 
que estava fazendo uso 
de maconha.

Ambos foram aborda-
dos e com o indiciado 
foi localizado um pino 
de cocaína. Com o apoio 

de um dos cães do Canil 
Municipal, foram locali-
zados em um arbusto 
próximo outros 36 pinos 
de cocaína, que esta-
vam alojados em uma 
sacola plástica. Pron-
tamente o traficante se 
entregou, informando 
estar no local há pouco 
tempo, mas que vendia 
drogas pela localidade. 
Ele foi preso e levado à 
Delegacia de Polícia de 
Itu.

Centro Ituano de Letras e Artes 
realiza atividades gratuitas

Jovem é agredida com 
socos e chutes 

Casal é detido após não 
pagar a contaTráfico no Jardim 

Marília

Uma ação da Guarda Ci-
vil Municipal na noite de 
quarta-feira (27), na Aveni-
da José Maria Marques de 
Oliveira, culminou na pri-
são de um caminhoneiro de 
38 anos, responsável pelo 
transporte de uma carga de 
1.320 “tijolos” de cocaína. A 

droga estava escondida no 
meio da sacaria de milho, 
que foi usada para tentar 
encobrir o produto. Eram 
44 fardos, com 30 “tijolos” 
cada.
De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, os guardas faziam pa-

trulhamento na região, por 
volta das 20 horas, quando 
avistaram o caminhão aden-
trando à avenida em alta 
velocidade. O mesmo veícu-
lo já havia sido denunciado 
por participação no tráfico 
de drogas e diante dos fatos, 
foi feita a abordagem. 

Em revista pessoal, nada 
ilícito foi encontrado com 
o motorista, que confessou 
aos policiais que transpor-
tava os entorpecentes e es-
taria com pressa para entre-
gar a carga. Além disso, ele 
receberia a quantia de R$ 5 
mil pelo transporte. O ma-

Após dois anos sem ser re-
alizada a tradicional Prova 
Ciclística 1º de Maio está 
de volta e celebra sua 70ª 
edição no feriado mundial 
do Dia do Trabalho. O even-
to reunirá ciclistas de 14 
categorias em um circuito 
de 2,3 km montado no pri-
meiro trecho da Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, no Parque Ecoló-
gico, entre a Avenida Presi-
dente Kennedy e a Rua 24 
de Maio. A realização é da 
Federação Paulista de Ci-
clismo, com apoio da Pre-

feitura de Indaiatuba.
“A Prova Ciclística 1º de 
Maio é um dos destaques 
do calendário da Secreta-
ria Municipal de Esportes 
e estamos muito felizes em 
receber a prova novamen-
te, após dois anos de au-
sência”, enfatiza o secretá-
rio municipal de Esportes, 
Marcos Antônio de Moraes.
No total, estão programa-
das sete baterias a partir 
das 8h e a competição con-
tará pontos para o ranking 
estadual e será válida pelo 
ranking nacional da Classe 

A droga está distribuída em 44 fardos,
escondidos no meio da sacaria de milho

terial seria deixado em um 
posto de combustível para 
que a droga fosse distribu-
ída.
Dois aparelhos celulares fo-

ram apreendidos. O cami-
nhoneiro foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia na 
cidade de Itu onde recebeu 
voz de prisão.

DIVULGAÇÃO GCM

A.I. INDAIATUBA

3 para as categorias Elite e 
Master masculinos.
Segundo Armado Camargo 
Filho, atleta e técnico da 
equipe de Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, “a ex-
pectativa é muito boa nes-
ta retomada. Nos últimos 
três anos em que corremos, 
tivemos resultados muito 
positivos, com duas vitórias 
e um segundo lugar. Então 
esperamos representar bem 
o município, mais uma vez, 
e quem sabe conquistar no-
vas vitórias na Elite Mascu-
lino e Feminino”.

Inscrições
As inscrições para a Pro-
va Ciclística 1º de Maio já 
estão abertas podem ser 
feitas por meio de um link, 
disponível no site da Pre-
feitura de Indaiatuba, e po-
derão ser feitas até dia 29 
de abril. A competição será 
aberta somente a ciclis-
tas filiados na Temporada 
2022.
A Prova Ciclística 1º de 

Maio vem movimentando 
o melhor do ciclismo na-
cional há sete décadas. O 
evento reúne as principais 
equipes e ciclistas do país, 
além de representantes da 
nova geração, em um per-
curso bastante rápido e 
empolgante. A expectativa 

é de baterias muito dispu-
tadas, sendo uma ótima 
opção de feriado para os 
moradores de Indaiatuba e 
região
As categorias em disputa 
serão as seguintes: Open 
Infantil Masculino, Open 
Infantil Feminino, Master 

C, Open Juvenil Masculi-
no, Open Juvenil Feminino, 
Master A, Master B, Elite 
Masculino, Junior Mascu-
lino, Junior Feminino, Elite 
Feminino, Estreantes Mas-
culino, Estreantes Femini-
no e Estreantes MTB Mas-
culino.
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Mais de 20 mil títulos 
foram cancelados

Ainda é possível fazer a regularização do título eleitoral, por isso, só será possível saber 
o número de eleitores de Salto nas próximas eleições após o encerramento do prazo

CAIO DELLAGIUSTINA

O prazo para regularizar o 
título de eleitor termina no 
próximo dia 4 de maio, mas 
se você, por algum motivo, 
ainda não efetuou o cadas-
tramento biométrico, fique 
tranquilo. Mais uma vez, e 
ainda por consequência da 
pandemia do coronavírus, o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), abriu um novo prece-
dente para esses eleitores, 
que poderão votar normal-
mente. Porém, se você dese-
ja mudar de colégio eleitoral 
ou mudou de cidade e preci-
sa regularizar sua situação, 
corra porque o tempo está 
acabando. O Chefe do Cartó-
rio Eleitoral de Salto, Giulio 
césar Maglio, explicou em 
entrevista ao PRIMEIRA-
FEIRA, como regularizar a 
situação eleitoral e o que es-
perar das eleições deste ano.

Quantos eleitores existem 
em Salto?
Giulio Cesar Maglio: Até 
o momento são 84.607 elei-
tores. Mas vale destacar que 

o TSE liberou para votarem 
nesta eleição (confira ao 
lado) mesmo aqueles que 
não fizeram biometria. Então 
deve ter um número grande 
de eleitores sendo regulari-
zados. Algo entre 10 a 15 mil 
tendo o título regularizado 
só para essa eleição.

E quantos eleitores tive-
ram o título cancelado?
Giulio Cesar Maglio: São 
21.303 eleitores. Mas, nossa 
base de dados não informa 
o motivo do cancelamento. 
Entre esses existem elei-
tores que não votaram em 
três eleições consecutivas; 
eleitores que não fizeram 
biometria; além dos cance-
lados por óbitos nos últimos 
seis anos. Além disso há 940 
eleitores suspensos, que são 
aqueles que tiveram con-
denação criminal votado e 
julgado ou estão servindo o 
serviço militar obrigatório

Quem está com o título ir-
regular ainda pode regu-

larizar a situação?
Giulio Cesar Maglio: Os que 
quiserem podem regularizar 
essa situação comparecendo 
ao cartório mesmo sem fazer 
a biometria. O eleitor pode so-
licitar esse procedimento de 
revisão e o título fica regular.

O eleitor que não votou 
em 2020 poderá votar em 
2022?
Giulio Cesar Maglio: Sim, 
o eleitor que não votou em 
2020, se tiver com o título re-
gular, poderá votar (em 2022). 
O não comparecimento a uma 
única eleição não cancela o 
título. Agora se foram três ou 
mais consecutivas, ele não 
conseguirá votar.

Como será o funcionamen-
to do Cartório Eleitoral de 
Salto até o dia 4 de maio?
Giulio Cesar Maglio: Esta-
mos atendendo nesta sexta-
feira (29) das 12h às 18h. No 
sábado (30) e domingo (1º) fa-
remos plantão das 11h às 17h. 
E na próxima semana, na se-
gunda (2), terça (3) e quarta-
feira (4), o funcionamento será 
das 9h às 18h. Para o atendi-
mento é necessário RG, com-
provante residência e para os 
homens nascidos no ano de 
2003, o comprovante do alis-
tamento militar.

E quais serviços poderão 
ser realizados?
Giulio Cesar Maglio: Até o 
dia 4 de maio estaremos fa-
zendo a regularização de tí-

tulos para quem teve o título 
cancelado, para quem vai ti-
rar o título de eleitor, transfe-
rência de cidade ou de seção 
eleitoral, e até os eleitores que 
tem alguma deficiência que 
querem votar em uma seção 
especial, também é possível 
fazer essa alteração.

As regularizações só po-
dem ser feitas de forma 
presencial?
Giulio Cesar Maglio: Não, 
também é possível regularizar 
de forma online, através do 
site www.tse.jus.br.

Quantas sessões eleitorais 
teremos para as eleições de 
2022 em Salto?
Giulio Cesar Maglio: Neste 
ano serão 33 escolas que rece-
berão as eleições.

Qual a principal novidade 
para o pleito de 2022?
Giulio Cesar Maglio: A no-
vidade em relação à última 
eleição é que temos urnas 
novas. Em 2020 por conta 
da pandemia não foi possí-
vel entregá-las a tempo, mas 
em 2022 essas urnas estarão 
disponíveis em boa parte das 
sessões eleitorais. Ainda não 
atinge todas, mas pelo menos 
metade delas.

Quais as maiores dificulda-
des para as eleições deste 
ano?
Giulio Cesar Maglio: Acho 
que é notório e vem sendo 
bem falado pelo TSE e pe-

los órgãos de imprensa, que 
essa é uma eleição difícil em 
relação a divulgação de Fake 
News e desconfiança das ur-
nas eletrônicas por comentá-
rios feitos sem base nenhuma. 
Para isso pedimos às pessoas 

que possuem dúvidas que 
procurem os sites oficiais, 
como da Justiça Eleitoral, ou 
que compareça ao Cartório, 
para que possamos informar 
sobre essa campanha de com-
bate às informações falsas.

O Chefe do Cartório Eleitoral explica que 
haverá plantão no fim de semana e horário de 

atendimento ampliado na próxima semana

TSE mantém liberação para 
eleitores sem biometria

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) aprovou na últi-
ma semana uma resolução 
que suspende, para as elei-
ções de 2022, os efeitos dos 
cancelamentos de títulos 
eleitorais decorrentes dos 
processos de revisão biomé-
trica. A medida havia sido 
suspensa em virtude da 
pandemia do COVID-19, no 
ano de 2020.

Com a decisão, eleitores 
que estejam nessa situação 
poderão votar normalmen-
te no pleito de outubro. O 
Plenário acolheu a proposta 
devido a pandemia que ain-
da perdura no país, entre 
outros motivos. Segundo o 
TSE, a medida alcançou 
milhões de eleitores de 17 
estados que não participa-
ram das revisões biomé-
tricas, mas puderam votar 
normalmente nas eleições 
municipais de 2020.

O presidente do TSE, Mi-
nistro Edson Fachin, afir-
mou que a prorrogação da 
suspensão dos efeitos dos 
cancelamentos é necessá-
ria devido ao atual quadro 
sanitário; à relativa proxi-

midade do período crítico 
para a força de trabalho nos 
cartórios eleitorais; e diante 
do prazo para que eleitoras 
e eleitores possam tirar, re-
gularizar ou transferir o tí-
tulo, que vai até 4 de maio. 
Segundo o Ministro, todo 
esse contexto desaconse-
lha ações que possam de-
sencadear um aumento da 
demanda por atendimento 
eleitoral.  

Além disso, no entendi-
mento do relator, que foi 
acompanhado pelo Plená-
rio, é preciso prestigiar o 
princípio da igualdade de 
tratamento, que foi aplica-
do aos eleitores em situação 
idêntica no pleito de 2020. 
Isso porque medida similar 
já havia sido adotada pelo 
Tribunal em abril daquele 
ano, um mês após a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) declarar a pandemia 
do coronavírus. Segundo a 
resolução, os títulos reabili-
tados para voto em razão da 
medida voltarão à condição 
de cancelados quando o ca-
dastro eleitoral for reaberto, 
após as eleições deste ano.



08Salto, 29 de Abril de 2022
primeirafeira@uol.com.bresporte

Foram conhecidos no último 
domingo (24) os finalistas do 
Campeonato Amador da Sé-
rie C. Torre Forte e Kamikaze 
decidirão o título em duas 
partidas, com a primeira no 
dia 8 de maio.

O Torre Forte confirmou o 
favoritismo e venceu o Golfo 
por 2 a 0. A equipe já havia 
vencido o primeiro jogo por 
4 a 2. O adversário será o Ka-
mikaze, equipe que bateu o 
Laranja Mecânica por 2 a 1, 
também após obter a vanta-
gem no jogo de ida, quando 
havia ganhado por 1 a 0.

Por conta do feriado deste 
domingo (dia 1º) e pela aber-
tura da Olimpíada do Traba-
lhador, as equipes terão uma 
semana a mais de prepara-
ção. O primeiro jogo será no 
domingo (8) às 9h, no Estádio 

Municipal. Curiosamente a 
decisão será uma repetição 
da partida de abertura do 
Amador C, em que o Torre 
Forte bateu o Kamikaze, por 
1 a 0.

Abertura do Amador B tem 
média de quase três gols 
por jogo

Em meio à decisão do Ama-
dor da Série C, começou no 
último final de semana o 
Campeonato Amador da Sé-
rie B, que homenageia Devair 
Bertazini, ex-goleiro do fute-
bol saltense. Antes da bola 
rolar, entretanto, a Secretaria 
de Esportes homenageou Eri-
cson Ian Fonseca da Silva, um 
dos fundadores da equipe Na-
ção Hip Hop e filho de Raisuli 
Hudson, técnico da equipe, 
que faleceu no mês de março.

Os times terão mais uma semana de
preparação para o jogo decisivo

Torre Forte e 
Kamikaze na final 

do Amador C

Será um amistoso co-
memorativo de futebol, 
reunindo um combi-
nado de ex-jogadores 
da Associação Atlética 
Saltense e do Guarani 
Saltense Atlético Clube, 
equipes que reinaugura-
ram o Estádio Municipal 
naquele dérbi histórico 
do futebol local em 1º de 
Maio de 1992, contra o 
Master do Ituano Fute-
bol Clube.

O jogo faz parte de 
uma programação es-
pecial promovida pela 

Secretaria de Esportes 
em comemoração aos 30 
anos da reinauguração 
do Estádio Municipal.

Dentre os confirmados 
estão Papani, Hermes, 
Tuca, Beto, Espeto, Caju 
e Nico, pela Saltense; 
além de Verter, Jeffer-
son, Vanderlei Alves, 
Marquinhos, estes que 
defendiam o Guarani 
à época. No Master do 
Ituano estão alguns dos 
ex-jogadores que marca-
ram época com a camisa 
rubro-negra, como Tú-

lio, Romeu, Django etc.
A partida terá início às 

10h30, no Estádio Muni-
cipal Amadeu Mosca. A 
entrada é gratuita.

30 anos do Estádio 
Municipal

Antes do amistoso, 
acontece a Cerimônia 
Oficial de Abertura da 
Olimpíada do Trabalha-
dor Saltense 2022, que 
será disputada por 13 
empresas, distribuídas 
em 20 modalidades. A 
atração começa às 9h. 

Faltou pouco para a se-
gunda vitória do time sub-
17 do Salto Futebol Clube 
no Campeonato Paulista 
da categoria. Jogando no 
Estádio Municipal, a equi-
pe vencia o Desportivo Bra-
sil, de Porto Feliz, com um 
gol do atacante Adrian Tor-
quato. Mas, já nos acrés-
cimos do segundo tempo, 
um pênalti convertido pelo 
time portofelicense tirou a 
vitória das mãos dos sal-
tenses.

O técnico da equipe, 
Diego Ramos, comentou a 
partida: “Foi um jogo fran-
co onde as equipes duela-

ram bastante. Tivemos três 
oportunidades de gol no 
primeiro tempo e em uma 
delas fomos felizes. Saímos 
na frente do placar, o que 
nos deu uma tranquilidade 
e no final é normal os ga-
rotos baixarem um pouco a 
guarda, mas no final fomos 
surpreendidos por um de-
talhezinho”, disse.

Com os resultados da ro-
dada, a equipe do Salto FC 
fica na segunda colocação, 
com 5 pontos, dois a menos 
que o SKA Brasil, que tem 7 
e será o próximo adversário 
da equipe saltense. Ituano 
com 4 pontos, Desportivo 

Brasil e Primavera com 2 
e São Bento, com 0 ponto, 
completam a tabela.

Pelo Sub-15, a equipe do 
Salto FC perdeu mais uma, 
por 3 a 0 do próprio Despor-
tivo Brasil. O time está na 
lanterna do grupo, que é li-
derado pelo São Bento que 
tem 9 pontos, seguido de 
SKA Brasil, com 7; Despor-
tivo Brasil, com 4; Ituano e 
Primavera, com 3 pontos 
cada.

Os times do Salto FC vol-
tam a jogar neste sábado 
(30), contra o SKA Brasil, 
na cidade de Santana do 
Parnaíba. 

Nesta sexta-feira (29), às 
21h30, o Ituano encara o 
Bahia, no Estádio Novelli Jú-
nior, pela 5ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
B.

A partida é importantís-
sima para o Galo, que quer 
se recuperar na competição 
após a derrota da última ter-
ça-feira (26) diante do Sport, 
em Recife. Com 5 pontos 
em 4 jogos, o Galo ocupa a 
6ª colocação e caso vença, 

dependendo dos resultados 
da rodada, pode terminar no 
grupo dos quatro times que 
garantiriam o acesso.

O adversário, porém, nada 
mais é que o líder da compe-
tição e único time que con-
seguiu três vitórias na com-
petição até o momento.

Para a partida, os ingressos 
estão sendo vendidos no site 
www.totalticket.com.br, com 
preços que variam entre R$ 
20 e R$ 40 (arquibancada 

descoberta) e R$ 40 e R$ 80 
(arquibancada coberta).

Derrota em Recife
Jogando fora de casa, o 

Ituano foi derrotado pelo 
Sport, por 1 a 0. O Galo até 
jogou bem, criou chances na 
primeira etapa, mas no se-
gundo tempo, num dos raros 
vacilos da zaga ituana, Bill 
apareceu livre na pequena 
área para fazer o gol que sa-
cramentou a vitória do Sport.

A equipe de Salto na Copa 
Record de Futsal está elimi-
nada da competição. Jogan-
do em Tatuí, na noite da úl-
tima terça-feira (26), o time 
perdeu para os donos da casa 
por 3 a 1 na disputa de pênal-
tis, após empate em 0 a 0 no 
tempo normal.

Comandados pelo profes-
sor Luciano Asevedo, o time 
de Salto soube neutralizar os 
pontos fortes do adversário, 
equilibrando a partida e con-
tando com uma grande atua-
ção do goleiro Giovanni, que 
fez importantes defesas no 
tempo normal.

“Por ser um time que treina 

diariamente, o forte deles era 
a velocidade. Conseguimos 
quebrar esse ritmo e, com isso, 
cadenciamos a partida e sou-
bemos explorar os erros deles. 
Infelizmente faltou o gol para 
coroar nossa atuação”, desta-
cou o técnico saltense. 

Futsal tem rodada de 
goleadas

A noite de terça também 
foi de rodada no Campeonato 
Municipal de Futsal. No giná-
sio do Buracão, o Palone se-
gue 100% na competição. A 
vítima da vez foi o Mulekada, 
que perdeu de 5 a 0.

Quem também goleou foi o 

Atlético Maneiro, que venceu 
o Crias por 6 a 2. Já na úlç-
tima partida, o Força Jovem 
derrotou o Los Cachaças por 
2 a 1, se igualando ao Palone 
na liderança do Grupo B, mas 
com um jogo a mais.

A competição teve na noite 
de ontem (quinta-feira) ou-
tros três jogos, com destaque 
para os duelos entre Bairros 
Unidos e Santa Efigênia, e 
Rondon x Buru, que pode 
ter valido a vaga na fase se-
guinte. Schalke e Orós Celani 
completaram a noite. As par-
tidas, entretanto, não haviam 
sido encerradas até o fecha-
mento desta edição.

CAMPEÃ  - A corredora saltense Giovanna Martins venceu na última sexta-feira 
(22), a prova de 55km da One Hundred Rio Caminho do Ouro, etapa brasileira 
da One Hundred World Series. A atleta correu o percurso em 9h11m25s, mais 

de uma hora a frente da segunda colocada, que terminou com 10h44m34s. “Pra 
quem está se preparando para provas grandes na Europa, isso aqui foi uma lição 
de casa. Sei que tenho de melhorar muitas coisas, mas fiquei muito contente até 
pelo tempo que fiquei parada por conta de uma lesão. Foi uma prova muito mais 

dura do que imaginei”, destacou Giovanna.

Estádio Municipal recebe amistoso 

Salto FC empata mais
uma no Paulista Sub-17

Ituano busca a recuperação

Salto está fora da Copa Record

A torcida marca presença nas partidas, já na abertura da 
Série C homenagem a Ericson Ian Fonseca da Silva, um 

dos fundadores da equipe Nação Hip Hop

AUDILEI ALVES

DIVULGAÇÃO

Em campo, os times do São 
Judas e Nação Hip Hop abri-
ram a competição com um 
empate por 1 a 1, em partida 
realizada sábado (23), no Es-
tádio Municipal. No domingo 

(24), a rodada teve os seguin-
tes jogos: Empório 0x1 São 
Lázaro; Juventude 0x3 Grê-

mio; Palone 2x3 Santa Efigê-
nia; Nações B 2x0 Vila Roma; 
e São Sebastião 3x0 Marília II.

Folgaram na rodada as 
equipes do Atlético Maneiro, 
Arena Star e Santo Antônio.

A competição retorna neste 
sábado (30) com três jogos, 
todos às 15h30. No Estádio 
Municipal o Vila Roma recebe 
o Atlético Maneiro; no Campo 
do Jd. Marília, os donos da 
casa recebem o Arena Star; e 
no Campo do Santa Efigênia, 

o time do bairro recebe o São 
Sebastião.

No domingo (1º), haverá 
apenas um jogo, entre São Lá-
zaro e Nações B, no Campo do 
Avenida, às 11h. A rodada só 
será completada no dia 14 de 
maio, com o Nação Hip Hop 
jogando contra o Santo Antô-
nio e o Grêmio encarando o 
São Judas.
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Fim de semana musical 
em Indaiatuba

De música clássica a MPB o público poderá escolher qual atração assistir

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Afinal, como foi o 1º Festival da Empada Frita?
Teve quem reclamou que 

faltou empada, mas o fato 
é que o evento reforçou a 
necessidade de valorizar 
a produção do quitute que 
é considerado bem imate-
rial de Salto há 15 anos. De 
acordo com a organização 
do evento, três barracas 
comercializaram o produto, 
além de outras com vários 
tipos de comida.  Mais de 
35 mil pessoas passaram 
pela festa e foram comer-
cializadas nove mil empa-
das fritas, sendo consumi-
dos perto de dez mil litros 
de chopp e oito mil refrige-

rantes e/ou água. Somente 
a barraca de espetinhos 
comercializou cerca de três 
mil espetinhos entre carne, 
frango, lingüiça e kafta. A 
gastronomia de rua tinha 
opções para todos os gos-
tos. 

Os shows atraíram públi-
co diversificado. A organi-
zação investiu nos equipa-
mentos de som, iluminação 
e bandas de altíssimo nível. 
Cerca de 20% dos que vie-
ram curtir o Festival da Em-
pada Frita eram visitantes 
de outras cidades. Alguns 
conheceram nossa cidade 

pela primeira vez, como um 
casal do Ceará que estava 
na região e aproveitou para 
conhecer o Complexo da 
Cachoeira durante o evento.

Os organizadores foram 
os responsáveis pela estru-
tura do evento, que contou 
com palco, barracas, segu-
rança, iluminação, equipa-
mentos de som, cachê das 
bandas, geradores, equipe 
de limpeza e manutenção 
elétrica.  70% das estações 
participantes do Festival 
eram da própria cidade, ou 
seja, os organizadores op-
taram por prestigiar o co-

mércio local. Cerca de 60 
empregos foram gerados 
em quatro dias de evento. 
O prefeito de Monte Mor, 
Edivaldo Brisch, conferindo 
a organização e estrutura, 
com a finalidade de pro-
duzir um festival naquela 
cidade. 

 Lilliane Vieira Buselli foi 
uma das empadeiras que 
participou do evento. Ela 
explicou que a demanda 
foi alta. No caso, a barra-
ca dela teve três tipos de 
recheios salgados além de 
dois doces.  “A demora no 
primeiro dia foi grande, não 

Em grande estilo, com um 
dos principais regentes da 
atualidade, a programação 
começa no sábado (30), às 
20h, no Parque Ecológico. O 
maestro João Carlos Martins 
comanda a Bachiana Filar-
mônica SESI-SP, oferecen-
do ao público um repertório 
clássico. João Carlos é mun-
dialmente reconhecido e con-
siderado um dos maiores in-
térpretes de Johann Sebastian 
Bach (1685-1750). Para quem 
não se lembra, ele gravou a 
obra completa para teclado 
de Bach, um dos pontos altos 
de sua carreira, porém devido 
a problemas físicos, teve que 
abandonar a carreira de pia-
nista, canalizando sua paixão 
pela música para a regência.

A promessa é oferecer mo-
mentos de muita emoção ao 
público. A Bahiana, por sua 
vez, é formada por jovens e 
experientes instrumentistas 
de diversas idades. Nessa noi-
te especial ainda está prevista 
a participação dos alunos do 
Núcleo de Música do SESI In-
daiatuba. O mais interessante 
é que graças a esse trabalho 
desenvolvido pelo Sesi, com 
a Bahiana Filarmônica, a mú-
sica erudita está se tornando 

O maestro João Carlos 
Martins e a Bahiana 

Filarmônica prometem 
muitas emoções ao público, 

no sábado

Mais uma vez a Orquestra 
Sinfônica faz a abertura do 
evento em conjunto com 
a banda Paralamas do 
Sucesso, no domingo

mais popular no Estado. Isso 
ocorre graças as apresenta-
ções que vão desde o inte-
rior do Estado, periferias das 
grandes cidades, até reno-
mados teatros, difundindo e 
valorizando a música clássica 
de alta qualidade técnica e ar-
tística. 

30º Festival Maio Musical
Mas não para por ai, no do-

mingo tem início o Maio Mu-
sica com uma programação 
especial, com 49 shows espa-
lhados em diversos pontos da 
cidade. A edição 2022 marca 
os 30 anos da iniciativa.

A abertura será no dia 1º de 
maio, com apresentação da 
banda Paralamas do Sucesso 
junto com a Orquestra Sinfôni-
ca de Indaiatuba. Orquestra e 
Paralamas se apresentam em 
palco montado em frente ao 

Paço Municipal de Indaiatu-
ba, tocando sucessos do gru-
po como Uma Brasileira, Ela 
Disse Adeus, Lanterna dos 
Afogados, Melô do Marinheiro 
e tantos outros. A regência e 
direção artística da Orquestra 
ficam sob responsabilidade do 
maestro Paulo de Paula. 

Aliás, é uma tradição da 
Orquestra abrir o Festival e, 
além desse show, a Sinfônica 
e a Orquestra Jovem reali-
zarão ainda outros três con-
certos, tanto com repertório 
clássico quanto de MPB. “Es-
tamos muito felizes de reali-
zar o 30º Maio Musical com 
grandes atrações, celebrando 
também os 30 anos do nosso 
Parque Ecológico”, comemora 
o prefeito Nilson Gaspar. “Te-
remos 49 apresentações, sen-
do 32 atrações locais e outras 
17 convidadas, totalizando 

245 músicos de Indaiatuba 
envolvidos neste projeto gran-
dioso”, disse ainda. O evento 
segue até o dia 29.

Um total de doze projetos 
foram selecionados no edital 
de credenciamento para o 30º 
Maio Musical e outros nove fo-
ram adicionados à programa-
ção final como convidados. As 
apresentações acontecerão 
no Parque Ecológico, em pal-
co montado na alça de acesso 
em frente ao Paço Municipal, 
na Sala Acrísio de Camargo, 
no Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(CIAEI) e no Casarão Cultural 
Pau Preto.

Na quinta-feira (12), às 20h, 
a Sala Acrísio de Camargo, 
no CIAEI, recebe o Quarte-
to de Cordas da Sinfônica 
para o show De Volta ao Co-
meço, com um repertório de 

músicas autorais de Marisa 
Monte, Gonzaguinha, Leni-
ne, Djavan, entre outros, que 
prometem despertar emoções 
diversas, em uma celebração 
ao privilégio do amanhecer de 
cada dia.

Já na sexta-feira (13), a Or-
questra Sinfônica de Indaia-
tuba, no mesmo local, às 20h, 
apresenta um clássico: Con-
cierto del Sur. Essa composi-
ção, de autoria do mexicano 
Manuel Ponce, será executa-
da com a presença de um con-
vidado especial, o violonista 
Fábio Zanon, um dos maio-
res nomes do violão nacional 
e internacional. Já no dia 14, 
às 19h, a Orquestra Jovem de 
Indaiatuba faz uma apresen-
tação em conjunto com o Trio 
Entre Aspas, com canções 
de Guerra-Peixe, Edu Lobo, 
Pixinguinha e Tom Jobim. O 

::Serviço::

Bachiana Filarmônica 
SESI-SP, com regência 

do maestro João Carlos 
Martins 

Data:  sábado (30)
Horário:  às 20h
Local: Parque Ecológico, 
na alça de acesso em 
frente à Prefeitura
Endereço: Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 2.800, Jardim 
Esplanada, Indaiatuba
Entrada gratuita

Abertura 30º Maio 
Musical, com Orquestra 

Filarmônica e 
Paralamas do Sucesso

Data: domingo (1º)
Local: Parque Ecológico, 
na alça de acesso em 
frente à Prefeitura (mesmo 
do evento anterior)

Entrada gratuita

Cineasta de Salvador -  No último dia 21 de abril foi 
conhecido o grande vencedor do 1º Festival Interna-
cional de Cinema Anselmo Duarte. A cerimônia de 

premiação ocorreu na Sala Palma de Ouro, local que 
se tornou referência na cidade, homenageando justa-
mente o grande nome da noite. Com o tema “Oyá, Orí, 
Axé”, o cineasta Ajurimar Sales, de Salvador (BA) foi o 
vencedor. Também foram premiados os cineastas Bill 

Marques, de Araçatuba (SP) que apresentou o filme “O 
Cozido” e Gunga Guerra, de Niterói (RJ), com o tema 
“Terra Prometida”. Do total de 29 filmes inscritos, 13 
deles foram selecionados pela Comissão de Premia-

ção, todos, fazendo uma releitura do filme “O Pagador 
de Promessas”.  Na ocasião, a Companhia de Danças 

Faces Ocultas também foi homenageada e recebeu um 
prêmio especial pela releitura da apresentação do filme 

de Anselmo Duarte.

Diferentemente do informado na publicação na 
edição doa dia 21 de abril, na reportagem inti-

tulada “Festival da Empada Frita reúne tradição 
e boa gastronomia”, o feriado em questão é o 

feriado de Tiradentes e não Corpus Christi, como 
divulgado. Pedimos desculpas pelo erro.

Dois espetáculos movi-
mentam a Sala Palma de 
Ouro entre sexta-feira (29) 
e domingo (1º). O primeiro 
deles é a peça “Encanto”, 
uma história infantil, inspi-
rada no mais novo sucesso 
da Disney. 

A história gira em torno 
dos “Madrigal”, uma famí-
lia que vive escondida nas 
montanhas da Colômbia, em 
uma casa mágica, em uma 
cidade em um lugar conhe-
cido como Encanto.

Segundo a sinopse da peça 
a magia desse ‘Encanto’ 
abençoou todos os meninos 

e meninas da família com 
um dom único, desde super-
força até o poder de curar. 
Todos, exceto Mirabel. Mas, 
quando a menina descobre 
que a magia que cerca En-
canto está em perigo, ela 
decide que ela, a única Ma-
drigal sem poderes mágicos, 
pode ser a última esperança 
de sua excepcional família. 

O musical conta com efei-
tos especiais, figurinos espe-
cialmente criados para fazer 
a conexão das crianças e os 
adultos com os personagens 
que são fenômenos mundial. 
Mirabel e a Família Madrigal 

Sala Palma de Ouro tem
peça infantil e releitura de best-seller

Encanto é inspirada no mais novo sucesso da Disney

O médico psiquiatra Augusto 
Cury é o autor do best-seller 

que inspirou a peça

::Serviço::

Encanto
Data: sexta-feira (29)
Horário:  às 20h
Local:  Sala Palma de 
Ouro
Ingressos:  R$ 35 (meia) 
e 70 (inteira)

www.aloteatro.com

O Vendedor de Sonhos
Data:  domingo (1º)
Horário:  às 19h
Local:  Sala Palma de 
Ouro
Ingressos: entre R$ 45 
(meia) e R$ 90 (inteira). 
Há ainda a promoção 
em que, doando 1 quilo 
de alimento, o ingresso 
passa a custar R$ 60

www.aloteatro.com

trazem a importante men-
sagem da união em família 
e o humor fica por conta do 
maluco Tio Bruno que tem 
momentos divertidos nessa 
aventura. O espetáculo será 
sexta-feira (29), às 20h, e os 
ingressos variam entre R$ 35 
(meia) e 70 (inteira).

Já a segunda peça é suces-
so de crítica e público, pois 
se trata da primeira mon-
tagem teatral baseada no 
best-seller de Augusto Cury: 
O Vendedor de Sonhos. Na 
trama, o personagem Júlio 
César tenta o suicídio e é 
impedido de cometer o ato 
final por intermédio de um 
mendigo, o “Mestre”, que 
lhe vende uma vírgula, para 
que continue a escrever a 
sua história.

Juntos encontram Bartolo-
meu, um bêbado boa-praça 
que decide unir-se a eles na 
missão de vender sonhos e 
de despertar a sociedade do-
ente. A revelação de um pas-
sado conflituoso do Mestre 
pode destroçar a grande mis-
são do Vendedor de Sonhos. 
A peça será no domingo, 1º 
de maio, às 19h. Os ingressos 
custam entre R$ 45 (meia) e 
R$ 90 (inteira). Há ainda a 
promoção em que, doando 1 
quilo de alimento, o ingresso 
passa a custar R$ 60.

E R R A T A

concerto, que será realizado 
em frente ao paço municipal, 
no palco externo, tem direção 
artística e regência do maes-
tro Felipe Oliveira.

O público prestigiou todos os shows
gratuitos realizados durante o evento

estávamos acostumados, 
mas conseguimos manter 
a produção com a nossa 

equipe. Recebemos elogios 
e tivemos um bom retorno”, 
comemora Liliane.

DIVULGAÇÃO
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Parabéns para Audilei 
Alves, que hoje 

(29) comemora seu 
aniversário

José Carlos Pascoal 
aniversaria hoje (29) e 

recebe os parabéns dos 
amigos e familiares

Quem completa idade 
nova no domingo (01) é 
Marcelo José Bergamo. 

Felicidades!

Na quarta (04) é a 
vez de Lucas José da 
Costa comemorar seu 
aniversário. Parabéns!

Felicidades para 
Wallace Pardim, que 
neste sábado (30) faz 

aniversário

Amanhã (30) quem 
faz aniversário é nosso 
jornalista Caio Vinicius 
Dellagiustina. Parabéns!

Estreia: Incompatível
Fábio (Gabriel Louchard) e Taís (Giovanna Lancellotti) namoram 
há seis anos e estão quase se casando. Porém, a noiva deixa a 
youtuber comportamental Patrícia Bacchi (Nathália Dill) entrar 
na vida do casal por meio de um um vídeo em que questiona a 
compatibilidade dos casais, ela decide cancelar o casamento. 
Assombrado pela frase “somos incompatíveis” dita por Taís, 

Fábio pede ajuda ao seu melhor amigo, Caíque (Gabriel Godoy), 
para se vingar da blogueira e recuperar seu amor.

ABRIL – AGOSTO – FEVEREIRO – JULHO 
MARÇO – NOVEMBRO – AUTOMÓVEL 

CÂMERA – PAPEL – RODA – RÁDIO  
TELEFONE – AVÓ – CARTÃO – FELICIDADE 

FLORES – PACIÊNCIA - SACRIFÍCIO

:: JOGO DOS 7 ERROS ::
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VENDO OU ALUGO Apartamen-
to Centro de Salto 126 m2. Com 
3 quartos sendo uma suíte e com 
duas vagas de garagem coberta. 
Fone 11 97236-1234 Andrea
-----------------------------------------
Apartamento Ed. Motounnée Re-
sidence 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 fi-
nanciamento. Tel/Whats 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 fi-
nanciamento. Tel/Whats 11-9.9990-
0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
APTO GARDEN vendo, 3 dorm, 
Jd dos Taperás, com 76m². Tr: (11) 
97515.7676 / 97656.3165.
-----------------------------------------
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 va-
gas de garagem – R$ 169.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. MOUTONNÉE – 3 dorms 
(sendo 1 suíte), sala 2 ambientes, 
varanda fechada c/ vidros, cozinha 
planejada, banheiro, área de servi-
ço e 2 vagas de garagem – aceita 
permuta por imóvel no Icaraí ou Zu-
leika. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
1834: Edifício Moutonnée: 2 dorm 
(1 suíte), sala, coz, 2 wc, 1 vaga. 
Creci 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, gara-
gem. 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, garagem. 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.

FLAT ILHA GRANDE – 1 Suíte c/ 
armário, sala/ cozinha c/ geladeira 
e cookie top, lavanderia comunitá-
ria c/ máquina de lavar, 1 vaga de 
garagem – R$ 1.500,00 (c/ con-
domínio 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 – Térreo c/ quintal  R$ 
1.200,00 (condomínio + IPTU inclu-
so) . Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. SOLAR DOS SABIÁS – tér-
reo - 2 Dorms, sala, cozinha/lavan-
deria, banheiro, 1 vaga de garagem 
– R$ 1.100,00 (condom. + IPTU in-
cluso) . Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. MOUTONNÉE – 3 Dorms 
(sendo 1 suíte), sala, cozinha, la-
vanderia, banheiro, 2 vagas de 
garagem – R$ 2.200,00 (condom. 
+ IPTU incluso) . Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. MOUTONNÉE – 2 Dorms 
(sendo 1 suíte), sala, cozinha, la-
vanderia, banheiro, 1 vaga de ga-
ragem – R$ 1.800,00 (condom. + 
IPTU incluso) . Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
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
-----------------------------------------
1842: LOCAÇÃO: Apto. Cond. 
Florença: 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. 
Creci 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.

CHACARA EM INDAIATUBA Bair-
ro Vale do Sol, 1000 metros de 
terreno, AC:179 metros, 3 quar-
tos, 1suite, Área gourmet, piscina 
3x6, garagem para vários carros 
coberta, portão eletrônico, com 
interfone com câmera, campo de 
futebol pequeno, Pomar, Toda Ava-
randada, Toda murada, Cozinha 
Planejada, R$ 580.000,00. Tr: c/ 
Sandra,ou Carlos 19.99487.5089 / 
19.97119.8369.
-----------------------------------------
VENDA DE CHÁCARA EM CA-
PÃO BONITO SP 1500 metros com 
casa 5 cômodos toda acabada por 
dentro localizado 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 
chácara em Salto, terreno de 1130 
mts² com metade disponível, pos-
sui jardim, pomar 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 
quadra.  Salão de jogos. Forno e 
fogão a lenha. 2 dormitórios. 2000 
mensais. Tratar (11) 99536-0733.
-----------------------------------------
CHACARA CARPE DIEM – MOGI 
DAS CRUZES Alugo para tempo-
rada/eventos, estrutura de pernoite 
e cozinha para 100 pessoas, pisci-
nas, parque infantil, campo de fute-
bol, lago, mata nativa com trilhas e 
áreas de caminhadas Diárias entre 
20 a 120 reais por pessoa, exceto 
feriados prolongados, conforme pe-
ríodo de locação e quantidade de 
pessoas. MAIS ADEQUADO PARA 
GRUPOS ACIMA DE 30 PES-
SOAS. 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 Financia-
mento. - Tr. (11) 98602-0915 | (19) 
99176-6994

CONDOMÍNIO HARAS SÃO LUÍS 
Casa térrea com 240 m² de cons-
trução e 1004 m² de terreno, lindo 
pomar produzindo, garagem cober-
ta para 2 carros, 3 dormitórios (1 
suite) com armários, cozinha com 
despensa anexa, área de serviço, 
quarto de empregada com banhei-
ro, lavabos, ampla varanda com 
churrasqueira, valor direto com o 
proprietário. Tr: 11.99944.1005.
-----------------------------------------
COND. VILAGIO MOUTONNÉE 
– casa nova c/ 3 dorms (sendo 1 
suíte c/ closet), sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia e garagem, ex-
celente acabamento – doctos ok. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. MIRANTE DOS IPÊS – 
Excelente casa c/ 3 suítes (sendo 
1 suíte máster c/ closet), sala de 
jantar e estar, 2 lavabos, despen-
sa, cozinha, área de serviço e es-
paço gourmet – AT. 420m² - AC. 
211,96m² - R$ 1.300.000,00, ótimo 
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. CENTRAL PARQUE – 3 
Dorms (sendo 1 suíte), sala, co-
zinha planejada, lavabo, banheiro 
e garagem. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. CENTRAL PARQUE – Óti-
mo lote c/ 300m² A.T. – excelente 
topografia – R$ 250.000,00. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. ESPLANADA – 3 Dorms 
(sendo suíte c/ closet), salas, es-
critório, lavabo, banheiro, cozinha e 
espaço gourmet. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
PORTAL DOS BANDEIRANTES – 
3 suítes c/ armário, sala, cozinha 
c/ armários, lavabo, área gourmet 
+ depósito – 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 ambien-
tes, cozinha c/ armário embutido, 
banheiro, área de serviço e gara-
gem – Doctos Ok. – 385m² AT. Cre-
ci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. DAS NAÇÕES – 2 Dorms 
(sendo 1 suíte), sala, cozinha, la-
vanderia, edícula c/ churrasqueira, 
banheiro e garagem. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
JD. SANTA EDWINGES –  2 Dor-
ms (sendo 1 suíte), sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e gara-
gem – Doctos Ok – R$ 290.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
SALTO S. JOSÉ – 2 Dorms, sala, 
cozinha, banheiro + 1 cômodo c/ 
banheiro 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.
-----------------------------------------
CASA VENDA Jardim das Nações, 
Salto/ SP, ótima localização, 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, WC, área 
de serviço, uma sala comercial. Tr: 
(11) 97164.5207 / 99341.7964.
-----------------------------------------
AVRC3-1217 Cond. Costa das 
Areias 3d (1 st), 1 lavabo, 1 wc, 
sala de estar e jantar, coz plane-
jada, 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$580 mil Cre-
ci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
AVR3-3128 Jd. Planalto Piso inf: 
2d (1 st), sala, coz, wc, lav peq e 
2 gar. Piso sup: 1d, sala ing c/coz, 
wc, lav, quintal com wc e varanda 
ampla (rev p/dorm). R$ 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. Creci 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
-----------------------------------------
1899: Cond. Monte Belo: 4 dorm 
(4 suítes), 3 salas, coz, 5 wc, la-
vabo, 3 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1900: Haras Painieras: 4 dorm (4 
suítes), 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, 
lavabo, 3 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1902: Cond. Guarujá: 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.

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 
suítes), 3 salas, coz, 5 wc, 3 vagas. 
Creci 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 va-
gas. 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 va-
gas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1909: Village Moutonnée: 3 dorm 
(1 suíte), 2 salas, coz, wc, la-
vabo, 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, gara-
gem. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1911: Residencial Central Par-
que: 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 Impe-
rial: 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, 
lavabo, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1883: Vila Flora: 3 dorm (1 suí-
te), sala, coz, 2 wc, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1884: Condomínio Residencial 
Reseda: 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, 
lavabo, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (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 
suítes), 3 salas, coz, 2 wc, 2 la-
vabos, 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. 
Creci 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 
suítes), 3 salas, coz, 5 wc, gara-
gem. Creci 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 
suíte), 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 salas, coz, 4 wc,1 vaga. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
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1792: Haras Paineiras: 4 dorm (4 
suítes), sala, coz, 6 wc, 2 vagas. 
Creci 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 va-
gas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1805: Jardim Celani: 3 dorm. (3 
suítes), 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 
suítes, 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 
suíte, 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 
salas, 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 
suíte), 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, la-
vabo, 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 salas, 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 salas, 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 
suítes, 3 salas, coz, 5 wc, 3 vagas. 
Creci 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. 
Creci 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. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1865: Residencial Lagos D’Ica-
raí: 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 
suíte), 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, la-
vabo, 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 va-
gas. 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. 
Creci 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. 
Celani: 3 dorm, 2 salas, coz, 3 
wc, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.

ALUGA SE CASA pequena exce-
lente localização tratar com pro-
prietário 956575552
-----------------------------------------
JD. ELIZABETH – R. Espanha - 
1 Dorm, sala, cozinha, banheiro, 
varanda grande na frente e gara-
gem – 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. Cre-
ci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA – R. Prudente de Mo-
raes, 1225 - 2 Dorms, sala, cozi-
nha, banheiro, lavanderia e ga-
ragem – 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 banhei-
ro, 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, banhei-
ro, 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. Teotô-
nio C.  Moraes, 461 – Sobrado c/ 
2 Dorms, sala, cozinha, 2 banhei-
ros, lavanderia e garagem – R$ 
1.300,00 + IPTU. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
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, 
varanda e wc nos fundos. R$ 
800,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto.

TERRENO EM ITANHAÉM, Litoral 
de São Paulo 80% plano, 750m² 
(15x50), R$ 60.000,00, com: escri-
tura definitiva registrada, 3 km da 
praia, condições de pagamento: R$ 
30.000,00 à vista e saldo em pe-
dras 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. In-
teressados entrar em contato atra-
vés do número (11) 97330-1286 ou 
recados no (11) 99752-5750.
-----------------------------------------
Lote no Cond. Residencial Pri-
mavera 1.180 metros R$ 300 
mil Esquina Plano Lote Cond. 
Residencial Primavera, plano, es-
quina, 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 
próximo 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 testada 
ótima localização. Tel/Whats 11-
9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
STA. MARTA III vendo terre-
no, 275m2 R$ 170mil. Tr: (11) 
97105.8416.
-----------------------------------------
JARDIM SALTENSE vendo terre-
no, 10x25, na rua Theóphilo Leite, 
ótima localização, próx ao colégio 
Anglo, rua comercial, acesso as 
rodovias para Campinas, Indaia-
tuba, Sorocaba, Piracicaba. Tr: 
11.99605.9060.
-----------------------------------------
SERRA DOS IPÊS –  5 Lotes jun-
tos – 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 - 
quitado – R$ 110.000,00. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. CIDADE –  Lote c/ 150m² - 
2 cômodos 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. MIRANTE DOS IPÊS 
– Excelente lote c/ 585m² - R$ 
310.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
1824: Jardim Santa Rita: 150m² . 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1788: Jardim América: 337m². 
Creci 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 - Vár-
zea 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. 
Creci 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. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1917: Residencial Central Par-
que: 300m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1922: Portal dos Bandeiran-
tes: 524m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.

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

CENTRO – R. Itapiru - 3 suítes 
amplas, sala TV, jantar, almoço, co-
zinha, espaço gourmet c/ banheiro, 
lavabo, garagem p/ 2 carros. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. Prudente de Mo-
raes: 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 ba-
nheiros 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, 
lavanderia, 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 – 
Salão novo c/ 340m² - contendo 4 
banheiros e 2 copas. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
JD. CELANI - R. Europa, 1538 - 
SALÃO 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. Cre-
ci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.

VL  NOVA – R. Floriano Peixoto, 
1233 - 3 suítes amplas, lavabo, 
sala 2 ambientes, cozinha, lavan-
deria c/ armário, edícula, depósito, 
banheiro, garagem – R$ 5.000,00 
+ R$ 217,99. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
ALICI-1653 Imperial área livre de 
160m², escr, 3 wcs (1 adaptado 
para deficiente). R$4.400,00. Cre-
ci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
ALICI-1554 Saltense Salão comer-
cial pequeno com wc, com 2 portas 
de aço. R$ 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$6.600,00 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-
1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1596 Vila dos Eucaliptos 
Salão c/bom acabamento, pia, gabi-
nete, wc e gar p/2 car. R$ 1.000,00 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-
1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1596 ALICI-1564 S.Pedro / 
S.Paulo Salão +/- 100 m² de área 
coberta e +/- 70 m² de área desco-
berta, pia, churrasqueira e 2 wcs. 
R$ 1.600,00. Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1566 Centro Salão com 
aproximadamente 100 m², wc, es-
critório. R$ 2.700,00. Creci 30192-J. 
Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1573 Centro (Antigo Bra-
desco) Salão com aproximadamen-
te 200m², wc, copa, coz, ventilador. 
Piso sup: Residência de moradia R$ 
10.000,00. Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALR4-078 Centro Casa comercial 
com excelente localização. Ideal 
para clinicas/consultórios e escritó-
rio. R$ 8 mil Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
1739: Área Comercial – Salto de 
São José: 2000m². Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1794: Centro: Galpão Comer-
cial – 730m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
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1798: Vila Norma: Galpão Comer-
cial – AT 905,55m²  /  AC 793m². 
Creci 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 Comer-
cial – AT 141m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1855: Jd. das Nações: Salas Co-
merciais: AT 60m² (Com banhei-
ro em cada sala e recepção de 
uso comum) . Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1877: Vila Nova: Galpão Comer-
cial: 82m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1886: Vila Nova: Galpão Comer-
cial. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1892: Centro: Galpão Comer-
cial: 495m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.

*PASSA-SE UM PONTO COMER-
CIAL, “mercearia”, no Bairro Porto 
Seguro, ótima, 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 estampar, vai junto aproximada-
mente 3.000 ( três mil pares de al-
ças para confecção dos chinelos), 
também vai junto duas máquinas 
de frisar, alicate para colocação de 
piercing, algumas outras coisinhas 
necessárias para a fabricação cus-
tomizada dos chinelos, facas de 
corte tanto redondinhas tradicio-
nais 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 com-
binar. Tr. (11) 96760-3422.
-----------------------------------------
PASSO RESTAURANTE no 
Centro, excelente ponto. Tr: 
11.94747.7797.
-----------------------------------------
VENDO RESTAURANTE no Cen-
tro da cidade. Tratar (11) 94705-
5734
-----------------------------------------
PASSO PONTO COMERCIAL 
(mercadinho) em Indaiatuba, Vila 
Aurora próximo ao terminal urgano 
central. Tr: 11 99688.8318.

JORNAL VELHO vendo. Tr: 
11.97306.7034.
-----------------------------------------
PROCURO com referência e expe-
riência em doces e salgados, cozi-
nha em geral. Tr: 11.98449.4646.
-----------------------------------------
**MASSAGISTA a Domicilio. Tratar 
(11) 97987-0292
-----------------------------------------
::MOTORISTA:: Experiência com-
provada na função. CNH: D ou 
E. Conhecimento em São Paulo / 
Guarulhos. Residir em Salto. En-
viar currículo para: saltoemprego@
gmail.com
-----------------------------------------
AULAS DE REFORÇO para ado-
lescentes do Ensino Fundamental. 
Matemática. Tratar: (11) 98200-
1317 .
-----------------------------------------
CONTRATO DOMÉSTICA com 
referência ,  para trabalho gerais  
.De 38 a 50 anos. Tratar  (11) 
9.8449.4646.
-----------------------------------------
ELETRECISTA RESIDENCIAL E 
COMERCIAL instalação e manu-
tenção, orçamento sem compro-
misso. 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, Inter-
fone, 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 se-
gunda 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  CAPINA-
GEM 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,  
chuveiro, e torneiras), marcena-
ria, serralheria, jardinagem. Tr.(11) 
97099-4922/(11)4021-1205 c/ Jor-
ge.
-----------------------------------------
PRESTO SERVIÇOS de Moto Boy, 
período da manhã e a tarde Tr (11) 
98491-0346 Airton 
-----------------------------------------
PROCURO EMPREGO de empre-
gada doméstica, para trabalhar em 
casa de familia de segunda a sexta 
Tr Zuleide (11) 93300-2343
-----------------------------------------
PROCURO SERVIÇO como casei-
ra em salto e região Tr (11) 98652-
3461
-----------------------------------------
PROCURO SERVIÇOS como em-
pregada 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, 
hidráulica, calhas, portas, guarda 
roupa, solda, dedetização e corte 
de grama. Tr: 11.96415.1856.
-----------------------------------------
TENHO UMA VAGA PARA MOTO-
RISTA poli guindaste em Indaiatu-
ba, preferência que tenha PJ. Tra-
tar (19) 99920-2741.
-----------------------------------------
VENDO CARRINHO DE ESPETI-
NHO, 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 
limpar terrenos, limpeza em obras. 
Tr. 11-4456-3407 / 11 97468-1951, 
Salto
-----------------------------------------
CASEIRO (Casal aposentado) para 
morar em chácara no Jd. Maraca-
jás, não remunerado, sendo a mo-
radia em troca dos serviços pres-
tados, que tenha experiência 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 servi-
ço para trabalhar como caseiro em 
chácara ou sítio. Tr: 11.96908.5244.
-----------------------------------------
CUIDADORA - tenho 12anos de 
experiência na carteira, disposição 
de qualquer horário. Tr: c/ Vera Lú-
cia, 11.97414.5569
-----------------------------------------
CUIDADORA DE IDOSOS, estou 
com disponibilidade, para cuidar de 
idoso, tenho experiência na área de 
cuidador, com referência  e termi-
nado curso dentro da área. Tr. (11) 
4028-5888.
-----------------------------------------
OFEREÇO -ME PARA FAZER 
FAXINA, em comercio ou residên-
cia. 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 somente aos fim de 
semana , tenho experiência, tratar 
no whatsapp (11)98974-1804
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME PARA FAZER 
FAXINA em residência ou comér-
cio, com experiência ou passar rou-
pas aos fins de semana. Tratar no 
WhatsApp (11) 98974-1804.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxina, 
em residência ou comércio. So-
mente em fim de semana. Tratar 
no telefone/ whatsapp (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 do-
mésticos. 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 
serviços Gerais ou casa de família 
Salário a combinar. 11 4029.82 39
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar em 
serviços gerais, escritórios ou casa 
de família. Tr: 93300.2343.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME, para dar aulas , 
particulares 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 DOMÉS-
TICA, com referência e experiên-
cia, para cozinhar, lavar, passar, 
preferência de 35 a 48 anos. Tr: 
(11) 98449.4646.
-----------------------------------------
PROCURO EMPREGO, tenho 
experiência para: Cuidadora de 
idosos, Faxina, Empregada domés-
tica, Passadeira. Tr: 11.98808.5134
-----------------------------------------
PROCURO TRABALHO EM ITU 
OU SALTO COMO RECEPCIO-
NISTA, posso gerenciar sua casa 
de campo, sitio, levar seu filho para 
escola, trabalho de muita confiança 
e honestidade. Tratar (11) 99168-
7665
-----------------------------------------
SOU AUXILIAR DE ENFERMA-
GEM procuro trabalho de enferma-
gem 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, 
possuo carta de referência. Expe-
riência em acamados, traqueosto-
mia, sonda gástrica, cuidados em 
gerais. Tr. (19) 99509-4410.
-----------------------------------------
TRABALHO COM INSTALAÇÃO 
E HIGIENIZAÇÃO de Ar Condicio-
nado. Tratar(11) 95684-1533
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxi-
na em residência 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 refe-
rência de casa de família. Tr: Rua 
Coronel Domingo 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 ro-
çar terreno e jardineiro, tenho má-
quina. Tr: Leopoldo 11.94020.0143 
/ 95466.4247.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME: auxiliar de limpe-
za, ajudante de cozinha e cuida-
dora 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 Coronel Domingo Abreu Vieira, 
26, Salto Ville ou 11.95884.5954.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar 
como cuidadora em domicílio e hos-
pitais. Tr: c/ Carla 11.95638.6362 / 
99141.0430.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME pra trabalhar de 
doméstica, fazer faxina, cuidar de 
criança. Tr: 11.94020.0143 c/ Ma-
rileia.
-----------------------------------------
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 mo-
rar em chácara, aposentado, que 
goste e tenha experiência nesta 
área, moradia em troca dos servi-
ços prestados. Tr: 11.98476.0359.

LINDOS FILHOTES Sptiz Ale-
mão e Yorkshire micro. Tr: 
11.97357.6017.
-----------------------------------------
ACEITO DOAÇÃO de filhote bas-
set fêmea ou de outra raça peque-
na (11) 97096-7879.
-----------------------------------------
GAIOLA DE CALOPICITA vendo, 
2. Tr: 11.4029.3053.
-----------------------------------------
CALOPSITA vendo 5 calopsi-
tas e um viveiro, R$ 500,00. Tr: 
11.98545.0438.

LHASA APSO, vendo lindos filho-
tes, disponíveis para entrega, já 
com a primeira dose da vacina im-
portada e vermifugados 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 par-
celo em até 10 vezes no cartão. Tr: 
(11) 99524.4559.
-----------------------------------------
FILHOTE DE PUGS E SHITZU 
vendo. Tr: 11.95552.9962.

SERRA MAKITA de 9 pol. mod. 
5900B 1750 W 220 vots  R$ 
1.200,00. Tratar (11) 99946-0510.
-----------------------------------------
VENDO ROÇADEIRA A GASOLI-
NA nova 4 em 1 roça com lamina e 
fio, moto poda e cerca viva R$1400 
fotos por whatsapp 11 9 7424 7507
-----------------------------------------
MÁQUINA DE BORDADO Jano-
me, em ótimo estado, R$ 3.000,00. 
Tr: 11.94356.6384.
-----------------------------------------
MÁQUINA DE SOLDA 250 ampe-
res, 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-
Formatação 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 integrados, 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.

*ALBUM DE CARTÃO TELE-
FÔNICO com 470 cartões Tr. 11-
4456-3407 / 97468-1951
-----------------------------------------
*APARELHO DE GINASTICA 
ELÍPTCO Tr. 11-4456-3407 / 
97468-1951

*BICICLETA CALOI Fem Tr Cris-
tiane (11) 97168-1543 / (11) 99297-
3262
-----------------------------------------
*BICICLETA ERGOMÉTRICA 
HORIZONTAL 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 classi-
ca eurotop concreto. R$ 1000,00. 
Tr. (11) 97113-8877.
-----------------------------------------
3 À 4 METROS DE PISO CERÂ-
MICO RÚSTICO Borda Bold Mira-
cema 45x45cm. Valor R$ 60 reais. 
Para retirar- Falar com Claudio (11) 
95640-4282.
-----------------------------------------
BALCÃO EXPOSITOR REFRIGE-
RADO 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 largu-
ra, altura com medida padrão, R$ 
80,00. Tr: 11.9.8800.2385.
-----------------------------------------
BEBÊ CONFORTO vermelho e 
preto 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, ver-
de, (menino ou menina), da marca 
Galzerano, 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 
DOAÇÃO: Sofá, armário de co-
zinha, guarda roupa, mesa. Tr: 
11.97404.2262.
-----------------------------------------
FREEZER VERTICAL, vendo, 
branco em perfeito estado. Tr: 11 
94370.2335 c/ Maria

MESA LAQUEADA vendo, re-
tangular, com quatro cadeiras 
estofadas, em bom estado de 
conservação, R$ 950,00. Tr: (11) 
99678.6110.
-----------------------------------------
VENDE SE FRONHAS e tocas de 
cetim. Contato (11) 99749-1125.
-----------------------------------------
VENDE-SE UMA MAQUINA DE 
COSTURA OVERLOC com pou-
co uso chinesinha no valor de 
400,00reais. Tr. (11) 98285-6517.
-----------------------------------------
VENDO 2 APARELHOS AUDITI-
VOS  seminovos, não deu certo pra 
mim, perda severa. Marca otcon 
get. Preço 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 Ta-
baco/Branco, medidas aprox. 
Larg1,86 x Alt.1,98 x Prof.0,48m 
(desmontado) Ótimo estado de con-
servação, usado, R$ 450,00. Tr: (11) 
99989.4935.
-----------------------------------------
MESA ESCRITÓRIO/ ESTUDANTE 
Cor Gelo, 1,20x0,60m, com cadeira 
giratória c/ braços cor Azul/Preta, 
ótimo estado de Conservação, usa-
dos R$ 370,00. Tr: (11) 99989.4935.
-----------------------------------------
COLCHÃO 0,88m Luxo com Mo-
las Ensacadas 25cm com Box p/
colchão 0,88m-Bem Conserva-
dos, usados R$ 540,00. Tr: (11) 
99989.4935.
-----------------------------------------
ARMÁRIOS MULTI USO procuro, 
usado. Tr: 11.97140.2504.
-----------------------------------------
CARRINHO DE BEBÊ, vendo, ver-
de (menino ou menina) da marca 
Galzerano 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 largu-
ra por 50cm. Tr: 11.4029.4357 / 
97371.3572, Salto.
-----------------------------------------
CAMA DE CASAL com baú e qua-
tro 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 pei-
xes 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 Apare-
cida.
-----------------------------------------
CADEIRA DE ESCRITÓRIO ven-
do, com NF, na garantia, R$ 200,00. 
Tr: (11) 4013.0223 / 96336.3471.
-----------------------------------------
CARRINHO ELÉTRICO modelo 
CAMARO em ótimo estado, pou-
quíssimo 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 
todos os vidros. Tr: 11.97437.1978.
-----------------------------------------
FOGÃO CÔNSUL 4 BOCAS inox, 
automático, forno com grade desli-
zante, tudo funcionando, em ótimo 
estado de conservação, não entre-
go. Tr: (11) 97451.9372.
-----------------------------------------
SOFÁ vendo em bom estado, re-
trátil, 4 lugares, R$ 500,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
CAMA BOX completa, em bom es-
tado, 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.
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PRANCHA DE ISOPOR R$ 70,00. 
Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
ESTANTE vendo, cinza 1,60 
de largura, 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 sa-
xophone alto, com 3 unida-
de, número 2, R$ 100,00. Tr: 
11.4602.2909.
-----------------------------------------
ESTEIRA DREAM FITNESS 
DR2110, bivolt, dobrável, inclina-
ção ajustável e monitor cardíaco. 
Capacidade de peso: 120 kg, pou-
quíssimo uso, em ótimo estado, 
venda por motivo de mudança, pre-
ço negociável. Tr: (11) 97293.1709.
-----------------------------------------
TANQUINHO MUELLER PLUS, 
preto, semi-automático, 110 volts, 
pouquíssimo uso, em ótimo estado, 
venda por motivo de mudança, pre-
ço negociável. Tr: (11) 97293.1709.
-----------------------------------------
CADEIRA DE BARBEIRO Ferran-
te, seminova, R$ 2.500,00. Tr: (11) 
97164.5207.
-----------------------------------------
APARADOR para salão de cabe-
leireiro, novo, 2 m e 50 cm, com 
4 gavetas, R$ 1.000,00. Tr: (11) 
97164.5207.
-----------------------------------------
LAVATÓRIO para salão de cabe-
leireiro, semi-novo, R$ 200,00. Tr: 
(11) 97164.5207.

*A DIPLOMATA ESCOLA TÉCNI-
CA - cursos apostilados e c/ certifi-
cados. mecânica de autos, motos e 
diesel, Injeção eletrônica, eletricis-
ta de autos, eletricista inst / coman-
dos, soldagem Ind, téc manutenção 
mecânica Industrial, leit interp de-
senho mecânico, metrologia, técni-
co hidráulica / pneumática. Tr. Rua 
Sete de Setembro, 448, Centro / 
Fone Fax 4029-3760, Salto.

*FERRO DE PASSAR Arno Tr 
Cristiane (11) 97168-1543 / (11) 
99297-3262
-----------------------------------------
*FOGÃO branco 5 bocas, Tr Cris-
tiane (11) 97168-1543 / (11) 99297-
3262
-----------------------------------------
ACEITO DOAÇAO DE MOVEIS E 
ELETRODOMESTICOS e recicla-
gem em geral, estando bons ou 
ruins e que esteja ocupando espa-
ço na sua casa ou quintal fazemos 
também limpeza carpa etc  retiro no 
local sem custos e serviço diversos 
a combinar  ( deficiente auditivo ) 
mandar zap por escrito que respon-
derei assim que ver agradeço. Tr. 
(11) 99632-6446.
-----------------------------------------
CAFETEIRA vendo ou troco, (va-
lor 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) óti-
mo estado de conservação, usado 
R$ 980,00. Tr: (11) 99989.4935.

VENDO: Geladeira Eletrolux em 
ótimo estado, Fogão Bosch em 
bom funcionamento, Cristaleira em 
madeira, estilo colonial com vidros, 
R$1.200,00. Tr: 11.98200.1317.
-----------------------------------------
FOGÃO INOX semi novo, ain-
da com garantia, automático, 4 
bocas, Mônaco, R$ 500,00. Tr: 
11.94303.2188.
-----------------------------------------
FOGÃO ATLAS usado em ótimo 
estado, 4 bocas, automático, bege, 
R$ 300,00. Tr: 11.94303.2188.
-----------------------------------------
CADEIRA DE ESCRITÓRIO ven-
do, com nf e ainda na garantia, 
R$ 200,00. Tr: (11) 4013.0223 / 
96336.3471.
-----------------------------------------
AR PORTÁTIL vendo, Pingui-
no, 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, ven-
do, R$ 400,00, 4 lugares. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
COLCHÃO D-45 vendo, de espu-
ma, 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. Va-
lor R$ 50.00 reais. Falar com Clau-
dio (11) 95640-4282.
-----------------------------------------
TV 40 POLEGADAS, compro usa-
da. Tr: 11.98685.3213
-----------------------------------------
VENDO UMA TV DE 14 POLEGA-
DAS com videio cassete  embutido  
funcionando no valor de R$90,00 
reais  e um triturador pequeno 
modelo HC 32 Black Decker  no 
valor de R$65,00 reais . Tratar (11) 
93349-7661.
-----------------------------------------
TV SONY 43”, pouco uso, R$ 
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. 
Funcionando perfeitamente (na 
caixa). Acompanha carregador ori-
ginal, Fones de ouvido nunca utili-
zado. Interessados entrar em con-
tato 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 cau-
sas 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, pro-
tegei-me, ajudai-me, dai-me força, 
coragem e serenidade. Atendei 
ao meu pedido (faça o pedido). 
Ajudai-me a superar estas horas 
difíceis, protegei-me de todos que 
possa me prejudicar, protegei mi-
nha família, atendei meu pedido 
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 atualiza-
do em nosso site: www.globa-
lempregos.com.br
RUA CANDELÁRIA, Nº 1255 – 
CENTRO – INDAIATUBA/SP | 
FONE: (19) 3825-8700
-----------------------------------------
Almoxarife - (Banco de Talentos) 
- Código 57954: Ensino Médio 
completo. Experiência em ativida-
des na área de logística.
-----------------------------------------
Almoxarife (Banco de Talentos) 
- Código 48373: Ensino Médio 
completo. Experiência em rotinas 
operacionais da área de logística. 
Com curso de Empilhadeira.
-----------------------------------------
Auxiliar de Expedição - Código 
83850:  Ensino Médio Completo. 
Desejável vivência com rotina de 
expedição.
-----------------------------------------
Auxiliar de Produção- Código 
73730: Ensino Médio Completo. 
Desejável experiência em traba-
lhos manuais.
-----------------------------------------
Montador - (Banco de Talentos) 
- Código 57965: Ensino Médio 
completo. Desejável experiência 
na função.
-----------------------------------------
Montador I (Banco de Talentos) 
- Código 48238: Ensino Médio 
completo. Experiência em monta-
gem de peças e/ou equipamentos. 
Curso de Leitura e Interpretação de 
Desenho. Conhecimento em ferra-
mentas manuais e pneumáticas.
-----------------------------------------
Montador I (PCD) - Código 67354: 
Ensino Médio completo. Experiên-
cia em montagem de peças e/ou 
equipamentos. Curso de Leitura e 
Interpretação de Desenho. Conhe-
cimento em ferramentas 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 Usi-
nagem. Curso de Instrumentos de 
Medição, Leitura e interpretação de 
desenho Mecânico.
-----------------------------------------
Operador de Centro de Usina-
gem - Código 75673: Ensino 
Médio completo. Experiência em 
máquinas Mazok e Mikron e conhe-
cimento de comando Heidenhain.

Operador de Logística Código 
76295: Ensino Médio completo. 
Desejável experiência em almo-
xarifado, recebimento e estoques.  
Curso de Operador de Empilha-
deira.
-----------------------------------------
Operador de Máquinas (Primá-
rios) - Banco Talentos - Código 
57960: Ensino Médio completo. 
Experiência em operação de má-
quina de corte a laser, plasma ou 
jato de granalha.
-----------------------------------------
Operador de Televendas- Código 
74149: Ensino Médio Completo. 
Desejável vivência com rotina de 
vendas por telefone.
-----------------------------------------
Operador Logístico - Código 
71817: Ensino Médio completo. 
Curso de Empilhadeira. Experiên-
cia com toda rotina de recebimento, 
armazenagem e expedição.
-----------------------------------------
PCD - (Banco de Talentos) - Códi-
go 57969: Ensino Médio completo. 
Não é necessário experiência na 
função.
-----------------------------------------
Pintor - (Banco de Talentos) - Có-
digo 57959: Ensino Médio comple-
to. Experiência na função.
-----------------------------------------
Pintor I (Banco de Talentos) - Có-
digo 48239: Ensino Médio comple-
to. Experiência em atividades de 
pintura eletrostática ou líquida.
-----------------------------------------
Pintor Industrial - Código 73179: 
Ensino Médio completo. Desejável 
formação Técnica. Desejável vi-
vência e experiência com pintura 
eletrostática. .
-----------------------------------------
Programador de Máquinas CNC 
- Código75667: Ensino Médio 
completo. Experiência em Software 
CAM hyperMIL e Solidworks.
-----------------------------------------
Soldador (a) - (Banco de Talen-
tos) - Código 57956: Ensino Médio 
completo. Experiência com solda 
Mig/Mag.
-----------------------------------------
Soldador (Banco de Talentos) 
- Código 67544: Ensino Médio 
completo. Desejável curso na área. 
Experiência em processos de sol-
dagem Mig/Mag e/ou eletrodo re-
vestido e/ou curso na área (recém-
formado).
-----------------------------------------
Técnico em Automação - Código 
73570: Técnico Eletrônico, Eletro-
técnico, Tecnólogo Mecatrônica ou 
Superior Engenharia de Automa-
ção ou áreas correlatas. Desejável 
experiência com programação de 
CLP´s e supervisórios. Conheci-
mento em Rockwell Software, SIE-
MENS, Schneider e Honeywell.
-----------------------------------------
Técnico Mecânico - Código 
69471: Técnico mecânico ou Mecâ-
nico de Usinagem. Conhecimento 
em manutenção de Bombas Cen-
trífugas e Válvulas. Experiência em 
assistência técnica ao cliente.

WORKING SALTO 
Cadastre o seu currículo entre em 
nosso site: www.workingcenter.
com.br
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AJUDANTE DE OBRAS - Com ex-
periência em obras para executar 
tarefas de apoio nas atividades de 
construção civil podendo ser ma-
nuais ou através do manuseio de 
ferramentas.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com expe-
riência em serralheria e obra civil.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Experiência 
com estruturas metálicas.
-----------------------------------------
AJUSTADOR MECANICO - Com 
experiência em manuseio de instru-
mentos de medição. Desejável co-
nhecimento em elétrica e curso de 
operador de ponte rolante. Neces-
sário ter curso técnico em mecâni-
ca geral ou ajustador mecânico.

ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO - Com experiência em rotinas 
administrativas, conhecimento em 
crédito, cobrança e emissão de no-
tas fiscais. Ter noções de DP será 
um diferencial.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA - 
Com experiencia em recebimento 
de materiais, conferência de Notas 
Fiscais, Inventário, estoque, almo-
xarifado
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE MARKETING - 
Manutenção diária em cadastro de 
produto, catálogo, análise de pro-
dutos da concorrência através do 
catálogo, abastecimento de banco 
de dados, suporte ao time de ven-
das quanto a cadastro e informa-
ções de produto.
-----------------------------------------
ATENDENTE DE LOJA - Com ex-
periência em atendimento ao clien-
te, recepção, organização da loja, 
contato com os clientes.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 
- Com experiência em almoxari-
fado. Curso de Logística será um 
diferencial.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE CONTROLE DE 
QUALIDADE - Com experiência 
em atividades de controle de qua-
lidade, laudos técnicos e garantia. 
Necessário ter curso de metrolo-
gia ou mecânica e conhecimento 
em utilização de equipamentos de 
medição.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE CONTROLE DE 
QUALIDADE - LOGISTICA - Com 
experiência em logística, armaze-
namento e estoque. Vivência com 
controle de qualidade e recebimen-
tos de peças. Necessário ter co-
nhecimento básico em informática.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE USINAGEM - Com 
experiência na área de usinagem. 
Necessário ter curso de metrologia, 
leitura e interpretação de desenho.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE USINAGEM - Com 
experiência em montagem de equi-
pamentos e curso de Mecânica do 
SENAI.
-----------------------------------------
CAIXA - Com experiência com fe-
chamento de valores e conferência 
de notas fiscais, disponibilidade de 
horário das 14 às 23hs.
-----------------------------------------
CALDEIREIRO - Caldeireiro com 
experiência em cortes com maça-
ricos, soldas elétricas, solda MIG, 
estruturas metálicas e montagem. 
Com disponibilidade de horário dis-
ponibilidade para viagens.
-----------------------------------------
DESENVOLVEDOR DE SISTE-
MAS - Com experiência em de-
senvolver, evoluir, refatorar ou 
substituir sistemas, resolução de 
problemas, C#; Java Script; Adp-
Net- MVC: Design Patterns; Post 
Gres. Será um diferencial conhe-
cimento em Node; SQL; Xamarin; 
Microservice Patterns; Inglês técni-
co. Com formação em Sistemas de 
Informação.
-----------------------------------------
ELETRICISTA 1/2 OFICIAL - Rea-
lizar confecção de painéis elétricos, 
seguindo normas e procedimentos 
elétricos vigentes. Executar traba-
lhos de instalação, ajustes e testes 
de painéis elétricos nas máquinas. 
Fazer manutenção elétricas em 
máquinas de clientes recebidas 
para conserto. Analisar painéis da 
linha de salgados recebidos por 
terceiros, validando-o para insta-
lação. Cortar os cabos, na medida 
correta, colocar marcadores nas 
pontas dos terminais para conectar 
no painel. Parametrizar inversores 
(tempo de ligação, desli
-----------------------------------------
ENCARREGADO DE FROTA - 
Com experiência em vistoriar o 
estado geral dos Caminhões via 
Check List, acompanhar e agen-
dar as manutenções corretivas e 
preventivas da frota. Controlar re-
visão 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. 
Alimentação de planilhas geren-
ciais com médias de combustível, 
consumo, custo e histórico. Acom-
panhamento de documentação da 
frota, acompanhamento de venci-
mento e multas em
-----------------------------------------
ENCARREGADO DE OBRAS - 
Com experiência em programar e 
supervisionar as atividades de pa-
vimentação, terraplanagem e segu-
rança do trabalho, interpretando e 
executando projetos, acompanhan-
do cronogramas, medições, contro-
lando a disposição dos equipamen-
tos, a contratação de serviços e 
matéria-prima, bem como participar 
de admissões, treinamento e desli-
gamento de colaboradores.
-----------------------------------------
ENCARREGADO GERAL - Com 
experiência em construtora, pro-
gramar e supervisionar as ativida-
des de pavimentação, terraplana-
gem, interpretando e executando 
projetos, acompanhando crono-
gramas, medições, controlando a 
disposição dos equipamentos, a 
contratação de serviços e maté-
ria-prima, bem como participar de 
admissões, treinamento e desliga-
mento de colaboradores.
-----------------------------------------
LIDER DE LOGISTICA - Progra-
mar e planejar as frotas de cami-
nhão e carreta, administrar manu-
tenção dos veículos e fretes.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Com experiência 
em realizar entregas de utilidades 
domésticas para os Estado do PR, 
SC, SP, MS, MG, GO, RJ, RS, via-
gens com duração média de uma 
semana com Caminhões toco baú 
9,5 metros. Necessário CNH AC, 
experiência com entregas fracio-
nadas, conhecimento em rotas in-
terestaduais.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Com experiência 
como motorista de caminhão e ha-
bilitação categoria D.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Com habilitação ca-
tegoria C e conhecimento das rotas 
do interior de SP.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Realizará atividades 
com caminhão carroceria aberta, 
auxiliará na carga/descarga de 
mercadorias para os clientes, con-
ferir as notas fiscais. Necessário 
habilitação categoria D.
-----------------------------------------
MOTORISTA ADMINISTRATIVO 
- Com experiência na área, dispo-
nibilidade para viagens.
-----------------------------------------
MOTORISTA DE CARRETA - Com 
habilitação categoria D.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEI-
RA - Com experiência e curso de 
Operador de Empilhadeira. Neces-
sário ter habilitação categoria D e 
disponibilidade para trabalhar em 
Campinas.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EXTRUSORA - 
Com experiência em operar máqui-
na extrusora.

OPERADOR DE FORNO - Com ex-
periencia em operação de fornos.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA CNC - 
Com experiência em operação de 
centro de usinagem CNC. Neces-
sário ter curso e conhecimento com 
leitura e interpretação de desenho 
e instrumentos de medição. Conhe-
cimento em Setup e correções de 
presset.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
CORTE - Com experiência como 
operador de corte, com curso de 
usinagem Torno CNC, Retifica e ou 
Fresa, metrologia, leitura e inter-
pretação de desenho, com disponi-
bilidade de horário.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA DE 
TERRAPLANAGEM - Com expe-
riência em operação de máquinas 
de terraplanagem e pavimentação, 
operando, ajustando e limpando 
máquinas como motoniveladora, 
rolo compactador, retroescavadei-
ra, mini carregadeira, mini escava-
deira, escavadeira hidráulica, trator 
de esteira, trator agrícola, pá car-
regadeira, vibro, fresadora, cami-
nhões, bem como, preparar o solo 
para execução da obra, realizando 
serviços de higienização e de obs-
trução de encanamentos.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PRODUÇÃO - 
Com experiência em limpeza de 
peças metálicas a serem adesiva-
das, montagem e desmontagem 
de peças, jateamento, alocação 
de peças. Com disponibilidade de 
horário.
-----------------------------------------
PCD (PESSOA COM DEFICIEN-
CIA) - Com experiência em monta-
gem ou inspeção de peças em linha 
de produção. Com disponibilidade 
de horário.
-----------------------------------------
RECEPCIONISTA - Com experiên-
cia em recepção de clínica, atendi-
mento 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.
-----------------------------------------
SOLDADOR - Com experiência em 
solda, unir peças de ligas metálicas 
usando processos de soldagem e 
corte tais como eletrodo revestido, 
tig, mig,mag, assim como monta-
gem mecânica de equipamentos, 
leitura e interpretação de desenho.
-----------------------------------------
SOLDADOR ESPECIALIZADO 
- Com experiência em solda para 
piscinas.
-----------------------------------------
TECNICO DE INFORMATICA - 
Com experiência em informática, 
hardware, software, redes e pacote 
Office, suporte aos usuários inter-
nos e externos, manutenção de 
máquinas e impressoras.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - 
Com experiência em projetos e 
obras de construção civil, preferên-
cia que tenha atuado em constru-
ção de subestações. Necessário 
ter disponibilidade para viagens.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECANICO - Com 
experiência em torno mecânico 
convencional. Preparação, regu-
lagem e operação de máquinas e 
ferramentas que usinam peças de 
metal.

VENDEDOR EXTERNO - Com 
experiência em vendas externas, 
atendimento ao cliente e prospec-
ção de novos clientes. Necessário 
ter habilitação categoria B e condu-
ção própria.
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso 
site www.workingcenter.com.br 
e participe das vagas. R:Monse-
nhor Couto, 147-Salto-4028-1536 
/ R:Onze de Junho, 1457-In-
daia-19-3835-2964

WORKING - ITU
Cadastre seu currículo entre em 
nosso site: www.workingcenter.
com.br 
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com expe-
riência em caldeiraria.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com expe-
riência em produção e curso de 
leitura e interpretação de desenho.
-----------------------------------------
ANALISTA DE PROCESSOS DE 
PRODUÇÃO - Com experiência em 
funções de engenharia de proces-
sos ou processista, Vivência com 
melhoria de métodos e processos, 
processos de fabricação e monta-
gem, elaborar o FMEA, 8D realizar 
estudos de croanálises, desenvol-
ver processos de automação para 
máquinas e dispositivos, desenvol-
ver a NR 12.
-----------------------------------------
ANALISTA DE PROJETOS DE 
ELETRICA - Com experiência em 
instalação, ajustes e testes de 
painéis elétricos. Experiência com 
acompanhamento e orientação da 
equipe de eletricistas. Conheci-
mento em parametrizar inversores 
de frequência, serviços externos de 
manutenção e start-ups de máqui-
nas, coordenação dos processos 
de teste e check list das máqui-
nas para embalagem e expedição, 
participar de trabalhos realizados 
pelo setor de engenharia elétrica 
no desenvolvimento e aplicação 
de projetos. Necessário ter Ensino 
Superior em Engenharia
-----------------------------------------
ASSISTENTE FISCAL - Com 
experiência com rotinas fiscais. 
Conhecimento em conceito dos im-
postos ISS, ICMS, IPI, PIS e CON-
FINS e retenções. Vivência com 
escrituração de notas fiscais e de 
serviço produtivo, improdutivo e de 
remessas. Conhecimento em ope-
rações fiscais, venda, devolução e 
remessas. Necessário ter ensino 
superior completo em Administra-
ção ou Ciências Contábeis e com 
conhecimento em regimes tributá-
rios como simples nacional, lucro 
real e presumido.
-----------------------------------------
ASSISTENTE TÉCNICO EX-
TERNO - Efetuar visita técnica a 
clientes, seguindo agendamento 
pré determinado pelo setor, identi-
ficando o tipo de problema/defeito; 
executar manutenção elétrica ou 
mecânica; testar equipamentos 
após manutenção; Atender clientes 
interessados em compra de peças; 
Instalar equipamentos novos; Trei-
nar clientes após instalação dos 
equipamentos; FORMAÇÃO: De-
sejável Técnico Mecânico ou Me-
catrônico; CURSOS/TREINAMEN-
TOS: Mecânica e Elétrica; leitura e 
interpretação de desenho; pacote 
office; Desejável: ERP; E

AUDITOR (A) - Com experiência 
como auditor de hotel para fazer 
conferência de todos os processos 
de outros turnos, encontrar erros 
nos processos e fazer a correção 
dos mesmos. Com disponibilidade 
para horário noturno.
-----------------------------------------
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 
Com experiência em rotinas admi-
nistrativas e controle de arquivo.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Com 
experiência em instrumentos de 
medição, leitura e interpretação de 
desenho técnico, curso e experiên-
cia com empilhadeira, conhecimen-
to com embalagem e separação de 
peças.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MECÂNICO DE MA-
NUTENÇÃO - Experiência na área 
de manutenção de máquina indus-
trial. Disponibilidade para viajar 
,atendimento externo. CNH e curso 
de mecânica.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MONTAGEM - Com 
experiência em serra, lixadeira, 
furadeira, serviços de serralheria, 
noções de solda e dobradeira CNC.
-----------------------------------------
AUXILIAR FISCAL - Com expe-
riência no setor fiscal e rotinas ad-
ministrativas.
-----------------------------------------
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 equi-
pamentos tais como solda, trena, 
paquimetro, riscador; Realizar a 
montagem mecânica das máqui-
nas; Receber peças a serem utiliza-
das; Executar serviços externos de 
caldeiraria conforme necessidade; 
Executar testes de funcionamento 
nas máquinas; Fazer apontamento 
das Ordens de Serviços. Requisi-
tos: Solda MIG e TIG, Leitura e
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA - Co-
nhecimento de SolidWorks em 
Sheet Metal(Chaparia), conhe-
cimento em Auto CAD, curso de 
desenho Técnico ou equivalente, 
curso SENAI ou Técnico Mecâni-
co desejável, conhecimento em 
desenvolvimento de Caldeiraria 
desejável, conhecimento em Sol-
da / Usinagem / Dobra de chapas 
desejável.
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA - Ela-
boração e detalhamento de layou-
ts, plantas de fabricas e estudos 
técnicos para industrias do ramo de 
cerâmica e mineração, utilizará os 
softwares Autocad 2D e Solidworks 
diariamente. Auxiliará os funcioná-
rios da produção em dúvidas sobre 
projetos. Inglês e curso superior 
cursando ou completo será um di-
ferencial.
-----------------------------------------
ELETROMECÂNICO - Com expe-
riência como eletromecânico, exe-
cutar manutenções preventivas e 
corretivas. Acompanhar e Executar 
serviços de manutenção mecânica 
e elétrica, montagem e reforma de 
sistemas elétricos, painéis e outros 
comandos, necessário ter NR 35, 
NR 10 e NR 12.
-----------------------------------------
EMPREGADA DOMESTICA - Com 
experiência em limpeza geral da 
casa, lavar e passar roupas e cozi-
nhar pratos triviais.
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INSPETOR DE QUALIDADE - 
Com conhecimento em MASP/
PDCA, processo de solda e caldei-
raria. Necessário experiência ante-
rior em empresa do ramo automoti-
vo e curso de metrologia, leitura e 
interpretação de desenho.
-----------------------------------------
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 inje-
ção plástica.
-----------------------------------------
MECANICO DE CAMINHAO - Com 
experiência em manutenção mecâ-
nica de caminhão.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO 
- Com experiência em caldeiraria 
para manutenção de máquinas e 
equipamentos industriais.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO 
- MECANICO DE MANUTENÇÃO 
(TER CONHECIMENTO EM MA-
NUTENÇÃO DE MAQUINAS OPE-
RATRIZES, FLUÍDOS DE CORTE, 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE 
DESENHO, LEITURA E INTER-
PRETAÇÃO DE INSTRUMENTOS 
DE MEDIÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, 
MANUSEIO DE FERRAMENTAS)
-----------------------------------------
MECANICO MONTADOR - Com 
conhecimento em caldeiraria, 
montagem de esteira, chaparia, 
inox, calandra, solda, montagem 
de trocador de calor e filtros de ar. 
Necessário ter conhecimento em 
leitura e interpretação de desenho.
-----------------------------------------
MECÂNICO SOLDADOR - Com 
experiência em solda MIG, eletro-
do, maçarico e corte à plasma para 
serviços de montagens e serralhe-
ria.
-----------------------------------------
MONTADOR SOLDADOR - Com 
curso de desenho técnico e me-
trologia, conhecimento em solda 
MIG, montagem de estruturas ou 
máquinas e caldeiraria leve (cha-
pas finas).
-----------------------------------------
OPERADOR DE DOBRADEIRA 
CNC - Com experiência em dobra 
CNC, curso de desenho mecânico 
e metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR DE DOBRADEIRA 
CNC - Com experiência em pro-
gramação e operação de máquina 
dobradeira CNC. Com vivência em 
ajustes da máquina, colocação das 
chapas, conferência de medidas. 
Necessário conhecimento em lei-
tura e Interpretação de desenho e 
metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
CORTE - Com experiência em ope-
rar máquina de corte e dobra, ramo 
construção civil.
-----------------------------------------
OPERADOR DE USINAGEM - 
Com experiência em Torno CNC, 
comando MACH 9 e centro de 
usinagem comando SIEMENS. Co-
nhecimento em operar, preparar e 
programar e utilização do programa 
MASTERCAM.
-----------------------------------------
ORÇAMENTISTA - Com conheci-
mento em leitura de desenho téc-
nico mecânico e componentes me-
cânicos, conhecimento de norma 
de solda. Desejável conhecimento 
em processos de caldeiraria (corte, 
dobra e solda).
-----------------------------------------
PINTOR INDUSTRIAL - Com ex-
periência em pintura de equipa-
mentos para caldeiraria, tanques e 
estruturas.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE INJETORA - 
Com experiência em preparação 
de injetora, troca e regulagem de 
moldes, programação e operação, 
ajuste e regulagem, setup, verifi-
cação do padrão de qualidade da 
peça. Desejável graduação em po-
límeros, curso de Ponte Rolante ou 
Preparador de Injetoras.

PROJETISTA - Desenvolver e al-
terar projetos, utilizando o software 
Solidworks e Auto CAD. Elaborar 
projetos com modelagem e mon-
tagem, considerando aspectos de 
dimensão, calculos de elementos 
da máquina fazendo as especifica-
ções e detalhamento do desenho. 
Acompanhar o processo de fabri-
cação e os teste dos equipamentos 
após finalizado identificando ne-
cessidade de correções e melho-
rias. Fazer o cadastro no Sistema 
MEGA e o detalhamento do projeto. 
Requisitos: Solidworks, Desenho 
Técnico, Pacote Office, Metrol
-----------------------------------------
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 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 - Experiência em 
prospecção de novos clientes, 
contatos por telefone e e-mail. Vi-
sitas 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 
valor agregado, principalmente no 
ramo de eletroeletrônicos/automo-
tivos em território nacional. Gestão 
de negócios. Conhecimento de 
equipamentos, automação indus-
trial e processos produtivos. For-
mação superior completa em Enge-
nharia (ou áreas afins), curso MBA/
Pós graduação será tratado como 
um diferencial. Pacote office avan-
çado, inglês fluente ? conhecimen-
to básico em italiano e/ou espanhol 
será um diferencial. Conheciment

VENDEDOR - Com experiência 
em vendas (PAP) e experiência na 
área de segurança eletrônica.
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso 
site www.workingcenter.com.br 
e participe das vagas. R:Monse-
nhor Couto, 147-Salto-4028-1536 
/ R:Onze de Junho, 1457- Indaia- 
19-3835-2964

WORKING – INDAIATUBA
OS CANDIDATOS INTERESSA-
DOS, CADASTRAR CURRICULO 
EM NOSSO SITE – www.working-
center.com.br
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AJUDANTE DE MOTORISTA - Ex-
periência anterior como ajudante 
de motorista.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Experiência 
geral em produção, levantamento 
de peças pesadas. Apoio aos se-
tores necessários, e habilitação B 
para locomoção de materiais quan-
do necessário.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com expe-
riência em manutenção simples de 
máquinas, equipamentos e ferra-
mentas, Operar máquina furadeira 
simples, sob supervisão e orienta-
ção; auxiliar na fabricação e ins-
talação de peças e equipamentos, 
realizar carregamento, descarga e 
entrega de mercadorias, leitura e 
interpretação de desenho.
-----------------------------------------
ALIMENTADOR DE LINHA DE 
PRODUCAO - Com experiência na 
area, com curso Leitura e Interpre-
tação de Desenho Técnico Mecâni-
co e Metrologia.
-----------------------------------------
ALMOXARIFE - Experiência em re-
cebimento, estocagem, movimen-
tação de carga e descarga com 
veículos de movimentação, possuir 
curso de Operador de empilhadei-
ra e ponte rolante (com certificado 
de comprovação) Conhecimentos 
em informática ( sistema integrado 
SAP, MES) , formação tecnica ou 
superior . Ter disponibilidade de 
horario.
-----------------------------------------
ANALISTA CONTABIL - Domínio 
em conciliação de fornecedores e 
clientes, análise de fechamento de 
balanço patrimonial. Demonstra-
ções de lucros e prejuizos. Fluxo 
de caixa. Lançamentos contábeis. 
Apuração de impostos e integraçao 
de lançamentos.
-----------------------------------------
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 
com experiência em nota fiscal e 
fechamento.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ESTOQUE - Com 
experiência em recebimento de 
mercadorias, separação de ma-
teriais, abastecimento de linha de 
produção, sistema ERP e notas 
fiscais.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com 
experiência na área.
-----------------------------------------
COZINHEIRA - Atuar no preparo 
de todos os alimentos, manipular 
carnes em diversos cortes, acom-
panhar e informar as necessidades 
de compra, mantendo um estoque 
mínimo dos insumos e matéria pri-
ma, acompanhar estoque também 
dos freezers, coordenar equipe 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 ex-
periência em liderança de loja de 
preferência com vivência em equi-
pamentos de áreas verdes, ferra-
mentas manuais, equipamentos de 
proteção, ferramentas agrícolas, 
roçadeiras, podadores, ferramen-
tas para jardinagem, mangueiras 
de jardim.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE - 
Com experiência em inspeção de 
qualidade em usinagem, com me-
trologia e leitura e interpretação de 
desenho.

MECANICO - Com experiência 
com manutenção de máquinas de 
corte de grama, ou conhecimentos 
como mecânico de motos.
-----------------------------------------
MECANICO DE AR CONDICIO-
NADO - Com experiência em ma-
nutenção de ar condicionado, mon-
tagem de tubulação, preventivam, 
trocar filtros, consertar, disponibili-
dade para viagens.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - 
com experiência em manutenção 
de máquinas e equipamentos, hi-
dráulica, noções de medidas de pe-
ças com paquímetro, conhecimen-
tos básicos de elétrica, correntes 
alternadas, com formação na área 
mecânica.
-----------------------------------------
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. Prefe-
rencialmente residir em Indaiatuba 
ou Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA CNC 
- Com experiência em torno con-
vencional e CNC, com leitura e in-
terpretação de desenho Mecânico, 
Instrumentos de medição, informá-
tica básica (excel), quais coman-
dos, disponibilidade de horário.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PRODUÇÃO - 
Com experiência com produção e 
conhecimento em solda.
-----------------------------------------
OPERADOR DE TORNO CNC - 
Com experiência em operação de 
torno CNC, ou convencional, com 
conhecimento em leitura e interpre-
tação de desenho e metrologia.
-----------------------------------------
PCD (PESSOA COM DEFICIEN-
CIA)
-----------------------------------------
PINTOR - Com conhecimentos na 
área de pintura industrial, pintura 
eletrostática, lixamento, banho de 
peças, secagem, mascaramento/
isolamento e demais atividades do 
setor.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE TORNO CNC 
- Com experiência em operar e pre-
parar torno CNC, ajustes de ferra-
mentas, afiação de bedames, bro-
cas, ferramentas, troca de correia, 
engrenagens, rolamentos.
-----------------------------------------
SERRALHEIRO - Com experiência 
na função.
-----------------------------------------
SOLDADOR - Com experiência em 
solda tig e chapa fina. CNH B será 
um diferencial.
-----------------------------------------
SOLDADOR - Experiência em 
processos de soldagem Mig / Mag 
e eletrodo revestido com curso na 
área de solda e Leitura e Interpre-
tação de desenhos técnico mecâni-
cos . Ter disponibilidade de horário.
-----------------------------------------
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - 
Com experiência em manutenção 
elétrica, mecânica e hidráulica com 
maquinas de grande porte, guin-
daste, ônibus, caminhão ou pla-
taformas, com formação na area. 
Disponibilidade para viagens.
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso 
site www.workingcenter.com.br 
e participe das vagas. R:Monse-
nhor Couto, 147-Salto-4028-1536 
/ R:Onze de Junho, 1457-In-
daia-19-3835-2964

PROFICENTER SALTO
(11) 4028-8840 
www.grupoproficenter.com.br 
recrutamento.salto3@grupoprofi-
center.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
-----------------------------------------
EMPREGADA DOMÉSTICA: Ex-
periência na função.  Residir so-
mente em Salto ou Itu.

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRI-
GERAÇÃO: Com Experiência em 
manutenção e instalação de ar con-
dicionado / equipamentos de refri-
geração. Ensino médio completo. 
CNH B. Disponibilidade para via-
gens. Será um diferencial ter curso 
de refrigeração. Residir em Itu.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE 
EMPILHADEIRAS: Com experiên-
cia e conhecimento em elétrica, 
eletrônica, mecânica, hidráulica, 
manutenção preventiva e corretiva, 
reforma em empilhadeiras, ánalise 
e emissão de diagnósticos e  orça-
mentos. Possuir CNH B. Residir na 
região de Sorocaba
-----------------------------------------
ANALISTA DE RECURSOS HU-
MANOS: Ensino Superior completo 
em Recursos Humanos. Experiên-
cia na função. Conhecimento em 
pacote Office. Residir em Salto ou 
Itu.
-----------------------------------------
MONTADOR: Ensino médio com-
pleto. Experiência com montagem 
de paletes e engradados de madei-
ra. Residir em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR MECÂNICO: Que saiba 
interpretar desenho mecânico e 
realizar leitura de medidas. Ter no-
ção básica em medida. Irá realizar 
montagem de máquinas e equipa-
mentos. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensi-
no médio completo. Curso / conhe-
cimento em Leitura e interpretação 
de desenho, Metrologia, Informáti-
ca. Ter condução própria. Horário 
de trabalho das 13:40 as 22:00. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR CONTÁBIL: Curso téc-
nico em contabilidade. Experiência 
na área contábil. Conhecimento em 
sistemas Contábeis (Folhamatic, E 
contábil e SCI). Residir em Salto.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: En-
sino médio completo. Lançamento 
de notas fiscais. Emissão e fatu-
ramento de notas fiscais. Cadas-
tro de produtos e contas a pagar. 
Atendimento e cadastro de clien-
tes. Experiência na função. Residir 
em Salto.
-----------------------------------------
INSTALADOR JUNIOR:  Ensino 
médio completo. Experiência em 
instalação de rede de telefonia e 
internet. Conhecimento em fer-
ramentas como: parafusadeira, 
martelete, furadeira e serra esqua-
dria. Disponibilidade para viagens. 
Ter CNH A/B. Residir somente em 
Salto.
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA: 
Ensino superior completo em en-
genharia. Projetar e desenvolver 
ferramental e dispositivo. Executar 
projetos de máquinas, executar 
projetos de transgressão 3D. Co-
nhecimento em Solidworks, Auto 
Cad / Solid Edge. Residir em salto, 
Itu, Porto Feliz, Indaiatuba ou So-
rocaba.
-----------------------------------------
INSTALADOR DE SISTEMA DE 
SEGURANÇA: Ensino médio com-
pleto. Experiência em instalação de 
sistema de segurança eletrônica, 
como câmera, alarme e cerca elé-
trica. Residir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
LOGÍSTICA: Ensino médio com-
pleto. Experiência na função. Emitir 
pedidos de compra e acompanha 
los aos fornecedores, fazendo o 
acompanhamento do processo de 
entrega e cumprimento final de 
todas as condições negociadas. 
Acompanhar e controlar em pla-
nilha os pedidos de importação, 
desde a coleta no fornecedor, até 
a entrega na empresa. Residir em 
Salto.

OPERADOR MULTIFUNCIONAL /
CENTRO DE USINAGEM / TOR-
NO CNC: Ensino médio completo. 
Com curso do Senai.Com e sem 
experiência  Residir somente em 
Salto.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE PCD: 
Ensino médio completo. Experiên-
cia na função. Disponibilidade de 
horário. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS: Varrição de rua com  uso de 
soprador, serviços de jardinagem 
em geral, utilizando roçadeira e 
ferramentas portáteis, serviço de 
capina e rastela, serviços de manu-
tenção em geral. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL: Experiência em manu-
tenção predial. Irá realizar pintura, 
pequenos reparos em elétrica, hi-
dráulica, limpeza em piscina e jardi-
nagem. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE COMPRAS: Ex-
periência na função. Irá realizar 
cotação de materiais, negociação 
de preço, prazo de entrega e con-
dições de pagamento. Emissão do 
pedido de compra após o fecha-
mento da negociação com o forne-
cedor, acompanhamento de entre-
ga e lançamento de nota fiscal.
-----------------------------------------
MOTORISTA CARRETEIRO: En-
sino fundamental completo. CNH 
E. Experiência com Bitrem, Rodo-
trem ou Vanderleia . Conhecimento 
com rotas em São Paulo, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso e Minas Gerais. Residir em 
Salto, Itu ou Indaituba.
-----------------------------------------
ELETROMECÂNICO: Com expe-
riência e conhecimento em equipa-
mentos de elevação, ponte rolante, 
talha e caminho de rolamento. Pos-
suir disponibilidade para viagens 
quando necessárias. Ter curso téc-
nico. Residir em Salto ou Itu.

ANALISTA ADMINISTRATIVO: 
Com experiência em folha de pa-
gamento, ponto, imput de dados 
para envio para escritório. Auxiliar 
o setor de compras e financeiro. 
Superior na área administrativa e 
possuir CNH. Residir em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE DESENHISTA 
TÉCNICO: Ensino médio comple-
to. Curso Técnico em Automação 
Industrial, Mecatrônica, Elétrica 
ou Eletrônica. Experiência em Au-
toCAD, Corel Draw, Cad Cam ou 
outro software relacionado a dese-
nho técnico. Inglês básico. Residir 
em Salto.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE MOLDES: En-
sino 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: Expe-
riência com montagem, ajustes, 
start-up e assistência técnica de 
equipamentos. Conhecimento em 
pneumática ( cilindros e válvulas 
), torno fresa e solda. Residir em 
Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
VENDEDOR EXTERNO: Ensino 
médio completo. Experiência na 
área comercial. Ter CNH B. Possuir 
condução própria para desloca-
mento até a empresa.  Cursando 
técnico ou superior na área am-
biental ou química, será um dife-
rencial. Residir em Salto.
-----------------------------------------
FORMULADOR DE BASE SOL-
VENTE: Cursando superior em 
Química ou Técnico em Química. 
Residir em Salto ou região.
-----------------------------------------
AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO: En-
sino médio completo. Experiência 
com código de barras ou sistemas 
WMS. Com curso de empilhadeira. 
Residir em Salto.
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ANALISTA COMERCIAL: Dese-
jável formação na área Ambiental 
ou Administração. Com conheci-
mento em Excel e ter CNH. Resi-
dir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
ESTÁGIO QUÍMICO: Cursando 
Química ou Técnico em química. 
Com curso de empilhadeira. Resi-
dir em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEI-
RA: Experiência na função. Ensi-
no médio completo. Com curso de 
empilhadeira. Residir em Salto.
-----------------------------------------
ANALISTA DESENVOLVEDOR 
PLENO: Irá atuar com desen-
volvimento de sistema web com 
integração com outros sistemas, 
especificação e testes do mes-
mo. Integração com banco de 
dados. Necessário Java, Docker 
composse, html/css, javascript. 
Desejável: spring boot, thymeleaf, 
hibernate, git. Ter inglês interme-
diário. Residir em Salto ou região.
-----------------------------------------
ESTÁGIO DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA: Cursando Engenha-
ria Elétrica. Conhecimento básico 
em fórmulas do Excel. Realizar 
aplicações de digitalização de 
processos industriais utilizando 
Pacote Office 365. Desenvolver 
aplicativos Low-Code para indús-
trias utilizando Powerapps. Criar 
Dasboards em PowerBl. Residir 
em Salto
-----------------------------------------
MOTORISTA: Experiência com 
entrega, carga e descarga. Co-
nhecimento em material de 
construção. Ter CNH C. Residir 
somente em Salto.
-----------------------------------------
MECÂNICO AUTOMATIVO: En-
sino médio completo. Experiência 
em mecânica em geral, suspen-
são freio, escapamento, embrea-
gem, alinhamento, balanceamen-
to e corretiva. Residir somente em 
Salto ou Itu.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Ensino médio com-
pleto. CNH E.  Curso MOPP será 
um diferencial. Conhecimento 
rodoviário da grande São Paulo. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE CRIAÇÃO: 
Com experiência em desenvolvi-
mento de artes digitais e impres-
sas: E-mail, Marketing, News-
letter, 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 Indaia-
tuba.
-----------------------------------------
ANALISTA COMERCIAL: Ex-
periência na função. Desejável 
formação na área ambiental ou 
administrativa. Com conheci men-
to em Excel. Ter CNH. Residir em 
Salto ou Itu.
-----------------------------------------
AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO: 
Ensino médio completo. Ter curso 
de empilhadeira. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
ESTÁGIO QUÍMICO: Cursando 
química ou técnico em química. 
Com curso de empilhadeira. Re-
sidir somente em Salto

APRENDIZ ADMINSITRATIVO: 
Ensino médio completo. Com 
conhecimento em Word e Excell. 
Desejável sistema TOTVS e no-
ções em manutenção mecânica 
e elétrica. Residir somente em 
Salto.
-----------------------------------------
TÉCNICO ELETROELETRÔNI-
CO: Ensino médio completo, 
desejável formação técnica. 
Experiência na função, e em co-
mandos elétricos, acionamentos, 
programação básica de PLC’s, e 
mecânica nível intermediário. Re-
sidir somente em Salto.
-----------------------------------------
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO:  
Ensino médio completo. Experiên-
cia na função. Com curso em Téc-
nico em mecânica, mecatrônica, 
ou afins. Leitura e interpretação 
de desenho mecânico. Conheci-
mento e interpretação de esque-
mas hidráulicos e pneumáticos. 
Conhecimentos em soldas elétri-
cas, MIG/MAG. Conhecimento de 
elementos de máquinas e caldei-
raria. Conhecimentos em monta-
gens industriais, interpretação de 
manuais técnicos. Disponibilidade 
para trabalhar os 3 turnos. Residir 
em salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
ESTÁGIO TÉCNICO EM PRO-
CESSOS: Cursando superior em 
Química, Química Industrial ou 
Engenharia Química. Residir em 
Salto ou Região.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Experiência com 
veículos leves. Conhecimento na 
grande São Paulo. Ter CNH B. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Ensino médio com-
pleto. Ter CNH E. Curso de MOPP 
será um diferencial. Conhecimen-
to rodoviário da grande São Pau-
lo. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE OPERAÇÕES LO-
GÍSTICAS: Experiência em expe-
dição, curso e experiência com 
empilhadeira. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR LOGÍSTICO MO-
TORISTA: Experiência em movi-
mentação de cargas. Expedição, 
Logística, estoque . Saber operar 
empilhadeira, prática com ca-
minhão para carga e descarga 
dentro da empresa. Possuir CNH 
D. Ter disponibilidade de horário. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE: 
Experiência em Indústria, com 
inspeção e montagem. Ensino 
médio completo. Residir somente 
em Salto
CALDEIRIEIRO: Com experiên-
cia na função. Residir em Salto 
ou Itu.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ELETRICISTA: 
Com conhecimento em Drives, 
acionamento, servo motores. 
Noções básicas de pneumática, 
hidráulica. Noções básicas de 
mecânica. Disponibilidade de ho-
rário. Residir somente em Salto 
ou Itu.
-----------------------------------------
FRESADOR CONVENCIONAL: 
Experiência na função. Residir 
somente em Salto ou  Itu.

ANALISTA DA QUALIDADE: Ex-
periência na função. Curso técni-
co em química. Residir em Salto 
e região.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
CORTE: Ensino médio completo. 
Experiência na função. Curso de 
CNC, Metrologia e Leitura e inter-
pretação de desenhos.
-----------------------------------------
AJUDANTE DE SERRALHEIRO: 
Ensino médio completo. Curso de 
solda Mig / Mag. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
DESIGN GRÁFICO: Manipulação 
de imagens, ferramentas de alte-
ração e manutenção de imagens. 
Residir em Itu e região.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: 
Ensino médio completo. Conheci-
mento com materiais para cons-
trução, hidráulicos ou elétricos. 
Ter disponibilidade para trabalhar 
aos sábados. Residir somente em 
Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PRENSA (PCD): 
Ensino fundamental completo. 
Residir em Saltou ou Itu.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEI-
RA: Experiência na função, curso 
reciclado. Residir em Salto, Itu ou  
Indaiatuba.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: En-
sino médio completo, experiência 
na função. Residir em Salto.
-----------------------------------------
TAPECEIRO: Conhecimento em 
tapeçaria em geral, saber tapeçar, 
usar máquina pneumática (gram-
peador), tapeçar cama Box/baú. 
Ensino fundamental completo. 
Residir em Salto, Itu ou Sorocaba.
-----------------------------------------
LÍDER DE PINTURA: Experiência 
na função. Conhecimento em pro-
cesso técnico de pintura. Residir 
em Salto e região.
-----------------------------------------
MARCENEIRO: Com experiência 
em corte de compensado / MDF. 
Residir em Salto, Itu ou Indaia-
tuba.
-----------------------------------------
MECÂNICO DE EMPILHADEI-
RA: Ensino médio completo. 
Experiência em empilhadeira a 
gás. Residir em Salto, Itu ou In-
daiatuba.
-----------------------------------------
TÉCNICO ELETROELETRÔNI-
CO: Experiência na função. Pro-
gramação CLP Siemens Step 7, 
acionamentos elétricos, eletrôni-
ca básica, distribuição de ener-
gia, comandos elétricos, leitura e 
interpretação de desenho técnico 
e comunicação via rede profibus. 
Residir em Salto, Itu ou Indaiatu-
ba.
-----------------------------------------
TORNEIRO FRESADOR: Ensi-
no médio completo. Experiência 
na função. Confeccionar peça 
na fresa e torno de acordo com 
especificação do desenho. Leitu-
ra e interpretação de desenho e 
metrologia.
-----------------------------------------
APONTADOR DE PRODUÇÃO: 
Cursando engenharia, experiên-
cia em PCP. Residir em Salto

TORNEIRO FERRAMENTEIRO 
CNC: Com experiência. Conhe-
cimentos com programação de 
sistemas. Criar Programas con-
forme desenhos de ferramentas, 
utilizando comando numérico, 
software específico, calculadora 
cientifica ou computador. Progra-
mar torno CNC. Residir em salto
-----------------------------------------
AUXILIAR DE CENTRO DE USI-
NAGEM: Com conhecimento / 
noção de CNC, metrologia e inter-
pretação de desenho. Ter curso 
do SENAI ou equivalente. Residir 
em 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 car-
ro, 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 Se-
lenion, 2 Auto falante 69 Bra-
vox, 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, valor 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, dire-
ção hidráulica, básico, 2012, ver-
melho, com 75.000km, manual e 
chave reserva. Tratar: (11) 4025-
0898.
-----------------------------------------
RENEGADE 18/18 automático 
com 8.000 KM, branco, completo 
, multimídia e rodas de liga leve, 
apenas venda. Tratar  (11) 8185-
8742 .
-----------------------------------------
PROCURO POR HONDA CIVIC 
2008 A 2010 em bom estado de 
conservação. Tr: 11.95806.2064.
-----------------------------------------
HONDA FIT EX / 14, Bem con-
servado, 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, Vei-
culo em ótimo estado de conser-
vação, ar condicionado, direção 
hidráulica, vidros e travas elétri-
cas, desembaçador traseiro, Som 
USB/ Radio/ Cd Player, Sensor de 
estacionamento, controle de som 
no volante. Tr: (11) 97217-3822
-----------------------------------------
YARIS X-WAY / 2019, vendo, 
completo (ar, direção, multimí-
dia) automático, Km: 37000 km, 
R$ 87.000,00, abaixo da tabela 
- grande oportunidade. Tr: Alex 
11.99760.6074.
-----------------------------------------
HB 20 1.6 / 14 80 mil km rodados 
valor, vendo troco ou troco por 
carro menor valor, carro em per-
feito estado de uso, R$ 49.000,00. 
Tr: 11.98348.1460.
-----------------------------------------
HB20 / 16 CONFORT PLUS 1.0, 
vendo ou troco por carro me-
nor valor 82 mil km, cinza, R$ 
50.000,00. Tr: (11) 98348.1460

FUSCA / 64 com reparos. Tr (11) 
96381-9314
-----------------------------------------
FUSCA ano 80. Tratar (11) 
99961-7181.
-----------------------------------------
GOL POWER 1.6 / 13 vendo, 
completíssimo, excelente car-
ro para vendedores externo e 
UBER, com GNV documentado, 
faz 20km/m3 de gnv, possui ma-
nual, chave reserva, ótimo estado 
de conservação, todas revisões 
feitas, estudo troca. Tr: c/ Wagner 
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 
condicionado, direção elétrica, 
vidros e travas elétricas, rodas 
de liga leve, kit multimídia, câm-
bio manual, 30.000km. Valor: R$ 
45.000,00. Tratar: (19) 98139-
8220.

UP TAKE 1.0 14 / 15, vermelho, 
4 portas, em ótimo estado de 
conservação, mecânica ok, com 
vidro elétrico dianteiro, travas 
elétricas, direção elétrica, air bag 
dianteiros, sem ar, único dono, 
regulagem de banco do moto-
rista 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, vi-
dros e travas elétricas, direção 
hidráulica. Documentação, OK . 
Valor R$ 20.500,00 (Valor nego-
ciável). Whatsapp: (11)9 8522-
4997
-----------------------------------------
VOYAGE 1.6 ANO 2008/MOD 
2009 Cor, prata. Direção hidráu-
lica, vidros e travas elétricas, 
som, trocado correia dentada e 
tensor, c/ os quatro pneus novos. 
Segundo dono. Documentação, 
OK IPVA 2020 pago. Vendo ou 
troco por Cg 150 ES.  Whatsapp 
(11) 98348-1460 / 98740-0685.

*ESCORT/89, motor novo. , Rua 
Paul Harris, 160, próximo à rodo-
viária, 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 re-
visada, 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 comprar. Tr.  (11) 98012-
8161.
-----------------------------------------
ECOSPORT FREESTYLE, ano 
2017, cor prata, 56.000 Km, to-
das as revisões em concessio-
nária, valor de R$ 55.000,00, 
(11)9.9593-4411 - WhatsApp.
-----------------------------------------
FORD FIESTA 1.0 COR, preto. 
Ano, 2005. C/ Alarme, trava elé-
trica e som. Documentação, OK. 
Valor: 10.000,00. Vendo ou tro-
co por moto CG Titan. Cel:(11)9 
8348-1460/9 5391-0014.
-----------------------------------------
FORD KA GL 1.0 Zetec Rocam , 3 
portas, IPVA E LICENCIAMENTO 
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 elétricos, farol de neblina, 
retrovisores elétrico, sinc, prata, 
carro zerado apenas 17,000 km 
rodados, todas as revisões feita 
na concessionária, preço a com-
binar. 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 esten-
dida, Locker. Tr: (11) 97656.3165.
-----------------------------------------
FIAT MOBI EASY 0km, preto, 
IPVA pago, licenciado e emplaca-
do. Tratar pelo fone (11) 97779-
5624.
-----------------------------------------
IDEA ATTRACTIVE 1.4 – 2012. 
Tratar (11) 99747-7262
-----------------------------------------
PALIO WEEKEND 2002 - 
R$10.000. Tr. (11) 96426-0088.
-----------------------------------------
PALIO WEEKEND EX 1.3, 2004, 
4 portas, pneus novos, V.E, TE, 
DH, alarme. Tratar (11) 99747-
7262
-----------------------------------------
PALIO 2016 – 1.0 único dono, 
completo, flex, 4p, baixo km (me-
dia 11 mil km/ano), 97% rodado 
entre Salto e Indaiatuba, semi 
novo. Tr: 11.99786.0170.
-----------------------------------------
UNO VIVACE, segunda dona, 
impecável, vermelho, vidros elé-
tricos, travas elétricas, alarme , 
som e 4 pneus novos e totalmente 
revisado com garantia de um ano. 
2 portas flex 2014 por 19.900,00 
preço tabela . Tratar 11 98532-
0761 e documentação pronta 
para financiamentos.
-----------------------------------------
VENDO OU TROCO UNO WAY 
1.0 Cor, preto Ano 2011. Docu-
mentação, OK ipva 2020 pago 
C/ os quatro pneus novos, som, 
direção hidráulica, vidro e travas 
elétricas e chave reserva.  Valor: 
R$ 19.700,00. Whatsapp: (11) 
98740-0685 ou (11)98348-1460.

*MONTANA, 1.4 ano 2008, com-
pleta, 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 elétri-
cas, não tem ar condicionado e di-
reção hidráulica. Carro muito bem 
conservado, só pegar e rodar com 
ele. Valor R$16.400,00. Fone (11) 
99960-1511.
-----------------------------------------
CORSA HATCH Joy 2006 1.0. Tr. 
(11) 97383-4776.
-----------------------------------------
PRISMA 11/11 MAX 1.4 – ECO-
FLEX Único Dono – VENDO : Cor 
Verde , pneus novos, vidro elétrico, 
alarme, trava elétrica, som , disco 
de freios e pneus novos VALOR R$ 
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, mo-
tor e câmbio, R$ 75.500,00. Tr: 
11.97495.2413.
-----------------------------------------
CELTA / 05 vendo, preto. Tr: 
19.99559.8972.

CAPACETE INFANTIL numera-
ção 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 ba-
gageiro revisada impecável docu-
mentação ok! Valor: R$ 5.000,00. 
Aceito cartão de crédito. Pode ser 
parcelado até 12 x, juros do apli-
cativo referente as parcelas por 
conta do comprador!. Tratar (11) 
99305-1754.

R1 YAMAHA Edição Limitada, 
Amarela , 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$2000,00. R. Damião 
Valdevino da Silva, 96 - Pq Amé-
rica - Itu/SP. Fone: (11) 98396-
6040. (watsApp).
-----------------------------------------
FAN / 12, vendo, partida elétrica, 
freio a disco, roda liga leve, R$ 
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 inte-
resse. 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.

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 
experiência na função e em empre-
sas no ramo de injeção plástica. Ter 
a partie do ensino médio completo. 
Residir em Itu.
-----------------------------------------
VENDEDOR: Com experiência em 
vendas. Disponibilidade para traba-
lhar no comercia varejista. Residir 
em Itu.
-----------------------------------------
OPERADORA DE CAIXA: Ensino 
médio completo. Experiência na fun-
ção. Disponibilidade para trabalhar 
de segunda a sábado. Residir em Itu.
-----------------------------------------
SOLDADOR: Com experiência na 
função. Conhecimentos em solda Mig 
/ Tig. Residir em Itu.
-----------------------------------------
FRESADOR CNC: Experiência em 
usinagem fresa CNC, comando Fa-
nuc, Siemens e operação e progra-
mação em instrumento de medição. 
Residir preferencialmente em Itu.
-----------------------------------------
MESTRE DE OBRAS: Com vasta 
experiência na construção civil. Pos-
suir perfil de liderança. Ensino médio 
completo. Residir em Salto, Itu ou 
Indaiatuba. Irá trabalhar em Salto, na 
construção de  Galpão empresarial.
-----------------------------------------
TÉCNICO DE PROCESSOS: Com 
experiência em injetora plástica, 
programação de robô, troca e pre-
paração de moldes. Realização e 
acompanhamento de try-out. Entre 
outras funções que compete ao car-
go. 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 admi-
nistrativas, 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 su-
perior completo ou cursando. Possuir 
conhecimento na área fiscal. Dife-
rencial: Experiência em escritório de 
contabilidade e com conhecimento 
no sistema domínio. Residir somente 
em Itu.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE COMPRAS: Ensino 
médio completo, experiência na fun-
ção. Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECÂNICO: Experiên-
cia em preparar e operar máquinas 
de Torno Convencional. Detectando, 
operando e acertando as irregulari-
dades. Interpretação de desenhos, 
instrumentos de medição e controle. 
Residir em Itu ou Salto.


