
Contas de 2019 são aprovadas apesar de 
ressalvas do Tribunal de Contas do Estado

política

O Brasil Sorridente é uma iniciativa que oferece Laboratórios Regionais 
de Prótese Dentária, que colaboram com a confecção laboratorial de 

próteses dentárias para a população. Segundo o Governo Federal, 
mais de 5,2 mil municípios ofertam serviços de promoção, prevenção e 
tratamento bucal para todas as idades na rede pública de saúde, mas 
a cidade ainda é uma das poucas da região que ainda não faz parte do 

programa. página 03

Paulo Stucchi, um dos 
organizadores da FLIC, se 
inspirou na Festa Literária 
de Paraty (RJ). Evento terá 

presença de escritores e 
acontecerá em espaços 

públicos. O evento começou 
ontem (19) e segue até 

domingo (22)

A Audiência Pública vai ocorrer na próxima quarta-feira (25) para 
apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, entregue pela 
Prefeitura à Câmara. Segundo o prefeito Laerte Sonsin, o objetivo é 

manter os investimentos em áreas sociais e de infraestrutura, porém 
foram adotadas metas flexíveis ainda em virtude dos reflexos causados 
pela pandemia do Covid. A população, como normalmente ocorre, pode 

inclusive apresentar sugestões ao projeto. página 03

Itu assina convênio para investir       
R$ 100 milhões em obras hídricas

água

página 05

página 04

Torre Forte é o Campeão da Série C

Peça teatral terá apresentações gratuitas

esporte

cultura
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Homem morre atropelado ao tentar 
atravessar rodovia

polícia
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Salto ainda não aderiu a programa do SUS 
que oferece tratamentos odontológicos

Audiência Pública para discutir            
LDO será na próxima quarta

saúde pública em pauta

AGÊNCIA SENADO A.I. CÂMARA

Itu recebe Feira 
Literária e aposta 

na inclusão ao 
público
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A volta do trem
Denise Rocha

Na década de 80 o país fez 
uma opção pelo modal ro-
doviário e o que se viu foi 
pouco a pouco a ferrovia 

ir desaparecendo. Atualmente, as ro-
dovias representam 84% da matriz de 
transporte do Estado, o que aumenta 
os custos de logística de diversos se-
tores produtivos, principalmente a in-
dústria. Mas foi uma escolha e como 
sempre, traz consequências.

E o que enfrentamos atualmente tem 
relação com isso. É assustador que na 
maior parte do dia, por exemplo, a SP 
75 esteja sempre com intenso fluxo 
de veículos, quase como se fosse uma 
avenida de uma grande cidade.

É fato que a estrada é o caminho para 
o Aeroporto Internacional de Viraco-
pos, além de fazer a ligação com ro-
dovias que vão para outras regiões do 

país. Para os saltenses ainda nos co-
necta com a vizinha Indaiatuba, onde 
muitos vão diariamente trabalhar.

A questão é qual vai ser a solução. 
Não me parece provável a possibili-
dade de ter mais faixas de rolamento. 
Também não se trata de uma questão 
de diminuir a velocidade. Está além 
disso, tem a ver com capacidade mes-
mo. 

São inúmeros acidentes, às vezes 
com mortes. Isso sem falar na situação 
lamentável dos moradores do Morada 
do Sol que pulam a alta mureta de con-
creto para atravessar as pistas e ir até 
o Distrito Industrial de Indaiatuba. De 
vez em quando, você dá de cara com 
um pedestre muito próximo da pista e 
do seu carro. É um susto. Também fal-
tam abrigos de ônibus para os traba-
lhadores de indústrias que estão nas 

artigos

margens da rodovia Santos Dumont. 
Em dias de sol, ficam expostos ao calor 
intenso; em dias de chuva, molhados. 

Nesse contexto tem a pressa de cada 
um; a confiança excessiva nos veícu-
los e na própria condução; a disputa 
por espaço entre carros de passeio, 
ônibus, motocicletas --algumas de bai-
xa cilindrada--- e caminhões, cada vez 
maiores e mais pesados. Pois é, trata-
se de uma combinação difícil de dar 
certo. 

Uma alternativa pode ser a proposta 
do Governo do Estado em desenvolver 
um planejamento ferroviário. Um gru-
po de trabalho foi criado para discutir 
o assunto e vem se reunindo em várias 
regiões do Estado. O objetivo é ousado, 
criar uma espécie de rodoanel ferrovi-
ário, interligado com outras opções de 
transporte. 

A Secretaria de Estado de Logística 
e Transporte está em busca do apoio 
de setores representativos para cole-
tar dados e informações. Além disso, 

segue em regime de urgência para 
votação na Assembleia Legislativa a 
proposta, de autoria do Governo do 
Estado, para organização do transpor-
te ferroviário de cargas e passageiros, 
que ainda prevê regulamentação do 
transporte ferroviário, do uso da infra-
estrutura e dos tipos de outorga possí-
veis para exploração indireta de ferro-
vias em todo o Estado.

Com o preço do diesel nas alturas e 
o custo do pedágio, assaltos em pa-
radas de caminhões, além da demora 
nas entregas. Diante desses e tantos 
outros fatores, me parece razoável que 
o trem volte a ser uma opção. O mais 
interessante é que a proposta também 
contempla transporte de passageiros.

Na verdade, nem precisa ser um es-
pecialista no assunto para saber que 
apostar em um único modal de trans-
porte tinha tudo para dar errado. Quem 
sabe agora seja o momento ideal para 
viabilizar outras opções. O setor pro-
dutivo agradece.

A Queima do Judas – Parte II
No imaginário ociden-

tal, sobretudo basea-
do na fé cristã, Judas 
Iscariotes talvez seja 
uma das figuras mais 
citadas, seja ao fazer 
referência aos aconte-
cimentos da narrativa 
bíblica, ou mesmo em 
expressões de cunho 
popular, como quando 
é dito que fulano agiu 
como Judas, referin-
do-se a um ato de trai-
ção. Muitos estudiosos 
debatem acerca dessa 
figura histórica que te-
ria entregado Jesus aos 
soldados para posterior 
crucificação. Segundo 
o Novo Testamento, Ju-
das teria se arrependido 
e cometeu suicídio. 

Há uma música do 
cantor Raul Seixas em 
que o músico cita os se-
guintes versos:

“Parte de um plano se-
creto

Amigo fiel de Jesus
Eu fui escolhido por ele
Para pregá-lo na cruz
Cristo morreu como 

um homem
Um mártir da salvação
Deixando pra mim, seu 

amigo
O sinal da traição.”

Religiosamente falan-
do, a traição de Judas 
fez parte de um pla-
no que culminaria na 
ressurreição de Cristo, 
inspiração máxima da 

fé cristã ocidental. Nos 
versos da música, fru-
to de uma construção 
narrativa, tudo era par-
te do “plano secreto” da 
consolidação da vida de 
Jesus.

Bom, voltando ao as-
sunto da proposta temá-
tica, sobre a tradicional 
queima do Judas. Fico 
imaginando uma pes-
soa que nunca tenha es-
cutado falar da prática. 
Podemos ir além, ima-
gine uma pessoa que 
não conhece a história 
da traição, pense ainda 
que essa pessoa está 
passando por uma cida-
de e o Judas está sendo 
queimado (conforme na 
descrição do texto an-

terior) em praça públi-
ca. Pois é, a cultura po-
pular tem esse caráter 
da espontaneidade, da 
interpretação de acon-
tecimentos pelo povo e 
feitos para o povo.

Em uma crônica (pro-
searemos sobre ela no 
próximo “dedinho de 
prosa”), Nardy deixa a 
entender que, depen-
dendo do local que acon-
teceria a prática, era 
possível encontrar um 
Judas com rosto de ou-
tras pessoas da cidade, 
de algum governante 
de linha de pensamento 
diferente daquele que 
“desenhou” o boneco 
para ser queimado. Essa 
é outra face interessan-
te de uma manifestação 
de cunho popular, a prá-
tica com mesmo nome e 
sentido pode acontecer 
de maneiras distintas, 
influenciados por diver-
sos fatores.

Continua...
Bom fim de semana a 

todos!

A crise, a inflação e a economia criativa
A inovação é uma palavra 

sempre presente em nosso vo-
cabulário e ela não ocorre natu-
ralmente. O ser humano em sua 
natureza é procrastinador e tem 
em seu instinto a busca pela se-
gurança de uma zona de confor-
to e zonas de conforto não são 
os ambientes mais propensos ao 
surgimento de ideias inventivas.

Ambientes inovadores nos fa-
zem pensar fora de nossa bolha 
de segurança e crises como a 
que estamos vivendo hoje nos 
trouxe um velho conhecido de 
volta: “A inflação”.

A inflação é um dos piores 
cenários para os atores econô-
micos, a sociedade perde poder 
de compra o que limita a sua 
condição de consumo e é o que 
a pressiona a mudar seus há-
bitos e então surge uma nova 
dinâmica. Troca-se o prato feito 
na hora do almoço pela refeição 
preparada em casa, a carne bo-
vina cede lugar a carnes mais 
baratas, a embutidos e ovos. Os 

passeios e programas de lazer 
são simplificados quando não 
são simplesmente cortados da 
rotina da família e as assinatu-
ras de serviços de streaming são 
substituídos pela aquisição das 
famosas TV box que geralmente 
vem acompanhadas de uma as-
sinatura que substitui tudo isso 
por uma fração dos serviços ofi-
ciais que é acessada com o uso 
da internet compartilhada com 
o vizinho com quem você divi-
de o acesso e a conta da banda 
larga.

O brasileiro é engenhosamen-
te criativo porque vive perma-
nentemente sob pressão e como 
somos acostumadas as crises. A 
inovação e o jogo de cintura es-
tão em nosso DNA.

Isso também se aplica à In-
dustria que busca manter suas 
margens de lucro e a preserva-
ção de seu share de mercado 
praticando a “Reduflação”.  Ten-
tando evitar a substituição de 
seu produto, de sua marca por 

concorrentes de preços mais 
acessíveis.

A reduflação pode ser um ter-
mo novo para você, mas você 
já a conhece há algum tempo. 
A indústria para preservar seu 
volume de vendas e as margens 
de lucro de seus produtos nem 
sempre conseguem repassar seu 
aumento de custos e a solução 
encontrada se dá de suas for-
mas, sendo ela a redução do ta-
manho das embalagens acom-
panhadas ou não de mudança 
na composição do produto, há 
alguns anos atrás um pacote de 
bolacha recheada (ou biscoito, 
sem polêmicas, chame-o do que 
quiser) possuía como padrão o 
peso de 200 gramas e que sem 
percebermos foi sendo reduzido 
para 180, 160 e até mesmo 90 
gramas e nesse caso a disposi-
ção do produto dentro da emba-
lagem muda para dar a impres-
são de que ainda possui algum 
volume. No caso de mudança na 
composição do produto temos 

como exemplo mais recente é o 
leite condensado que virou po-
lêmica nas redes sociais porque 
ganhou uma opção mais barata 
com a mesma marca, o mesmo 
nome e identidade visual, porém 
com uma grande mudança em 
sua composição na qual a des-
caracteriza de ser um leite con-
densado para ser algo com cara, 
cheiro e gosto de leite condensa-
do, mas que não passa de uma 
gambiarra química barata.

Cenários de crise são na verda-
de uma luta pela sobrevivência 
das empresas e da preservação 
dos hábitos de consumo da mas-
sa consumidora. A criatividade, 
inventividade vem justamente 
para isso. A sociedade lutando 
para se sustentar e da forma 
como conseguir, manter seus 
hábitos de consumo e as empre-
sas utilizando de sua criativida-
de para esconder a inflação de 
seus preços.

Com isso vamos aprendendo a 
conviver com o leite condensa-
do que não é leite condensado 
e com o lanche de picanha que 
tem apenas o cheiro e o gosto da 
picanha, mas que não é picanha 
e que ainda acreditamos pode 
ser feito de carne de minhoca.

E é a vida que segue meu ami-
go leitor. Como o saudoso cantor 
Chorão fala: “Dias de luta, dia de 
glória”.

“Vida longa e próspera”

Mentiras 
providenciais

Dizem que não existe a pequena mentira.
Existe a mentira.
Se mentimos em algo, que consideramos 

bem pouco, o que nos faltará, para mentir 
em algo maior ?Falar e viver na verdade é 
uma sublime qualidade, além de nos en-
grandecer moral e espiritualmente.

O correto seria sempre a verdade fluir e 
com essa atitude fazer resplandecer luz 
em vez de trevas na vida de outro alguém.

Pois bem, mas pra mim eu acho que ain-
da existem as mentiras providenciais. Te-
nho um bom exemplo para isso. Pense co-
migo, de repente você é empurrado para 
ir a uma festa que você não foi convidado. 
Quando o anfitrião da festa te encontra, 
ele abre os braços e diz:

--- Que bom que você veio! Mentira, se 
isso fosse bom mesmo ele tinha te convi-
dado antes…

Bem, você por sua vez, diante de tal situ-
ação, diz:

----Nossa, esqueci o seu presente em 
cima da mesa da cozinha! 

Ou seja, você mentiu que comprou o pre-
sente, o cara fingiu que acreditou e ficou 
tudo certo para todos. Afinal ele também 
mentiu que gostou de você ter ido na festa.

Outro exemplo é quando você encontra 
uma pessoa na rua e ela vai te cumpri-
mentar. Bate aquele “branco” e você não 
consegue se lembrar da pessoa. 

Ela diz: 
---Nossa você não se lembra de mim?
E você, em apuros, não tem o que dizer, e 

emenda rapidamente:
----- Mas você mudou o cabelo?, pergun-

tando sobre a aparência, já que isso não 
costuma falhar.

A pessoa, feliz, diz:
----Sim mudei, mas o que acha, ficou 

bom? 
E você, aliviado, completa:
----Ficou ótimo!
Mas é mentira, você não se lembra de 

porcaria nenhuma da pessoa e tá tudo 
certo.
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Prefeitura deverá acionar Justiça
para assumir o tratamento de esgoto

Nova empresa inicia fornecimento de 
alimentação escolar na próxima semana

A empresa Soluções Servi-
ços Terceirizados será a res-
ponsável pelo fornecimento 
de alimentação nas escolas do 
município, a partir da próxima 
semana. A empresa assume 
após vencer o processo licita-
tório, realizado no mês de mar-
ço. O atendimento aos alunos 
começa na segunda-feira (23).

Em Salto, a empresa assu-
mirá 45 unidades escolares e 
contará com uma equipe com-
posta por 105 colaboradores 

na produção da alimentação 
escolar, estrutura logística, 
nutricionistas supervisores e 
administrativo.

Após ter o contrato assinado, 
a empresa já realizou a visita 
em todas as escolas da cidade, 
está equipando e contratando 
funcionários, além de homolo-
gar fornecedores, que, segun-
do a empresa, são na maioria 
locais. A partir de agora, as 
refeições serão preparadas na 
própria escola, oferecendo as-

sim menor risco de contami-
nações. Os cardápios para os 
estudantes foram restrutura-
dos para atender a nova Legis-
lação de Alimentação Escolar, 
o que restringe a oferta de ali-
mentos ultraprocessados.

A empresa fez questão de 
ressaltar que possui mais de 
10 anos de atuação e serve 
diariamente mais de 1 milhão 
de refeições para diversos se-
tores, em nove estados brasi-
leiros. 

O secretário de Negócios 
Jurídicos, Amílton Luiz de 
Arruda Sampaio, esteve na 
Câmara de Vereadores na tar-
de de quarta-feira (18), aten-
dendo ao Regimento Interno, 
para apresentar detalhes da 
pasta ao qual é responsável.

Durante a reunião, Amilton 
foi questionado a respeito da 
situação envolvendo o trata-
mento de esgoto da cidade, 
ao qual, a Justiça suspendeu 
o mandado de segurança que 
havia sido dado à Sanesalto, 
numa polêmica envolvendo o 
tempo de contrato da empre-
sa com a Prefeitura.

Diante dessa decisão, que 
ainda não é definitiva, a Pre-
feitura estuda métodos para 
assumir o serviço. “Houve 
incidentalmente na senten-
ça o reconhecimento de que 
a primeira ordem de serviço 
(assinada no ano de 1996) é 
o termo inicial da contagem 
desse prazo. Só que isso não 
fez parte do dispositivo da 
sentença. O próximo passo 
(do Executivo) é buscar uma 
ação declaratória, para que 
no dispositivo da decisão fi-
que expressamente escrito 
que está vencido o prazo”, 
explicou.

Em meio a isso, o SAAE 
também deverá acionar a 
Justiça para prestar o servi-
ço. “O SAAE está providen-
ciando a feitura de um proce-

dimento judicial para ter uma 
garantia maior (do serviço a 
ser assumido). E vamos bus-
car a concessão de uma limi-
nar para que a Prefeitura pos-
sa assumir esse trabalho”, 
completou.

Chamou atenção o fato 
de todos os documentos do 
contrato terem desapareci-
do dos arquivos da Prefeitu-
ra diante das mudanças de 
gestões e de espaços físicos, 
como informou o Secretário. 
“No tempo do (ex-prefeito) 
Juvenil Cirelli, me reuni com 
a antiga secretária de Negó-
cios Jurídicos, e ela me mos-
trou quatro caixas contendo 
todo o processo licitatório da 
Sanesalto. Porém, baseado 
numa Lei de 2007 que criou 
o SAAE como autarquia, o 
então superintendente, Rod-
nei Bergamo, pediu para que 
os arquivos fossem ao SAAE 
até para que facilitasse qual-
quer tipo de consulta. Só que 
o SAAE mudou de sede três 
vezes e hoje temos uma cer-
ta dificuldade em encontrar 
certos documentos. Encon-
tramos alguns, outros não”, 
explicou.

Secretário de Meio Am-
biente esclarece polêmica

Na sexta-feira (13), o se-
cretário de Meio Ambiente, 
Oswaldo Antonio Dalla Vec-
chia, esteve reunido com os 

vereadores para explicar a 
polêmica envolvendo as pos-
síveis punições aos catado-
res de materiais recicláveis 
e também aos proprietários 
de comércios que compram 
esses produtos. Na ocasião, 
além de garantir que não ha-
verá qualquer tipo de multa 
aos catadores.

Oswaldo fez questão de res-
saltar que a Cooperativa de 
Reciclagem Boa Esperança 
de Salto (Corbes) teria pro-
curado a Prefeitura alegando 
falta de materiais para o tra-
balho. “A Corbes foi reclamar 
que estava sem material para 
trabalhar e que informais 
estavam coletando os mate-
riais que seriam destinados a 
eles”, justificou.

O secretário ainda falou que 
o principal trabalho da pasta 
é evitar o acúmulo de produ-
tos em locais não apropria-
dos, caso contrário, poderia 
afetar todo o trabalho realiza-
do na questão ambiental ao 
longo dos últimos anos. “Se 
não fizermos nada, de 5 a 10 
anos, ou até menos, Salto vai 
perder a referência que cons-
truiu nos últimos 15 anos. 
Essa política feita lá atrás, 
foi bem conduzida e ainda é. 
E não queremos perder isso. 
Precisamos trabalhar para se 
manter num nível atualiza-
do e queremos manter o pa-
drão”, finalizou.

450 quilos de roupas usadas e 1500 agasalhos - O Rotary Club de Salto antecipou a 
entrega das doações da Campanha do Agasalho, em virtude do frio dos últimos dias. Foram 
entregues 450 quilos de roupas usadas e 1500 calças de moletons novos para comunidades 

carentes de Salto, além de várias instituições, como Lar Frederico Ozanan, Comunidade 
Madre Teresa de Calcutá, comunidade Monte Sião, Pastorais da Saúde e da Criança, confe-
rências da Sociedade São Vicente de Paulo, Capelania de Salto, Cidade Rahamin, Cáritas, 

Casa das Crianças, Projeto Sementinha, Centro POP e Instituto Zoom. Para ajudar com doa-
ções em dinheiro, é só fazer um PIX para formiguinhas@rotarysalto.com.br ou através de 
depósito para Rotary Club de Salto do Banco Itaú, Agência 8162, conta corrente 28492-4, 

CNPJ 45.479.789/0001-43. Os empresários que colaborarem  poderão constar como patroci-
nadores oficiais da campanha, a partir da doação mínima de R$ 300.

120 minicomputadores - Equipamentos utilizados para piratear sinal de TV 
por assinatura, apreendidos pela Receita Federal,  foram modificados e trans-
formados em minicomputadores pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de São Paulo (IFSP), do campus de Salto. A cidade recebeu 120 
equipamentos. Os municípios de Indaiatuba, Itu e Porto Feliz também foram 

contemplados com a entrega de aparelhos. O vice-prefeito Edemilson dos Santos 
participou do evento e informou que os equipamentos serão direcionados para 
três secretarias. “Esses microcomputadores serão, além da Educação, dispo-
nibilizados também na Assistência Social para serem utilizados no Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) e Secretaria de Cultura”, disse.

O Brasil Sorridente, pro-
grama que faz parte da 
Política Nacional de Saú-
de Bucal, oferece serviços 
odontológicos de forma gra-
tuita no Sistema Único de 
Saúde (SUS) a milhões de 
brasileiros. Esses serviços 
são ofertados em Unidades 
de Saúde Família (USF), 
Postos de Saúde, Unida-
des Odontológicas Móveis 
(UOM), Centros de Espe-
cialidades Odontológicas 
(CEO) e hospitais.

Além desses serviços, o 
Brasil Sorridente conta com 
Laboratórios Regionais de 
Prótese Dentária (LRPD), 
que colaboram com a con-
fecção laboratorial de pró-
teses dentárias, servindo 
de apoio para USF, UOM 
e CEO. O programa ainda 
coopera com ações para a 
qualificação profissional e 
científica dos profissionais 
e para a educação em saúde 
da população.

Embora, segundo dados 

do Governo Federal, mais 
de 5,2 mil municípios ofer-
tam serviços de promoção, 
prevenção e tratamento bu-
cal para todas as idades na 
rede pública de saúde, mas 
Salto ainda não faz parte do 
programa. Segundo a Secre-
taria de Saúde, o credencia-
mento de um Laboratório 
Regional de Prótese Dentá-
ria (LRPD) está aguardan-
do análise do Ministério da 
Saúde. 

Dentre as cidades da re-
gião, Salto é uma das úni-
cas que não aderiram ao 
programa. Itu e Indaiatu-
ba, por exemplo, recebem 
anualmente, R$ 144 mil 
para os serviços oferecidos 
no programa e pode realizar 
até 80 próteses dentárias. 
Em Porto Feliz, a demanda 
é um pouco menor, reali-
zando entre 20 e 50 próte-
ses, e para isso o município 
recebe R$ 90 mil do Gover-
no Federal.

A secretaria, entretan-

Salto ainda não faz parte do
Programa Brasil Sorridente

A cidade é uma das poucas da região que não aderiram a iniciativa do
Ministério da Saúde que fornece próteses dentárias para a população

LDO 2023 é apresentada, com ênfase
na modernização e investimentos

A Prefeitura de Salto apre-
sentou nesta semana na 
Câmara de Vereadores o Pro-
jeto de Lei que trata da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o ano de 2023. 
Essa é a lei que estabelece 
quais serão as metas e prio-
ridades para o ano seguinte. 
Para isso, fixa o montante 
de recursos que o Executivo 
pretende economizar e indi-
ca prioridades para as ações 
que serão desenvolvidas.

Na proposta, o prefeito 
Laerte Sonsin diz que pre-
tende manter os investi-
mentos em áreas sociais e 
de infraestrutura, mas que 
adotou metas flexíveis em 
virtude dos reflexos ainda 

causados pela pandemia do 
COVID. “O nosso propósito 
é de aumento de eficiência 
nos serviços prestados, com 
ênfase à modernização dos 
diversos segmentos, notada-
mente de controle de gastos, 
aferição de custos e histórico 
de consumo, além de moder-
nização tributária, com apri-
moramento da fiscalização 
fazendária e fortalecimento 
na cobrança dos débitos. 
Considerando as incertezas 
provocadas pela pandemia 
da COVID-19, o governo de-
cidiu adotar metas fiscais 
flexíveis para o resultado das 
contas públicas em 2023. No 
presente momento, as in-
certezas são muitas, não so-

mente para o Município de 
Salto, mas para todo o país. 
Contudo, as estimativas fo-
ram realizadas com todo cri-
tério técnico, de forma que 
se espera que a Adminis-
tração de Salto consiga, no 
curso do exercício fiscal de 
2023, ter condições econô-
micas para manter os inves-
timentos em áreas sociais e 
na infraestrutura da cidade”, 
afirma na propositura.

A audiência pública, aber-
ta para toda a população, 
será realizada na próxima 
quarta-feira (25), a partir das 
17h, no Plenário da Câmara 
de Vereadores. Além disso, 
contará com transmissão si-
multânea pela internet.

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 5,2 mil municípios ofertam serviços de 
promoção, prevenção e tratamento bucal para todas as idades na rede pública de saúde

to, reforça que o serviço de 
Saúde Bucal do município 
está presente nas Unidades 
Básicas de Saúde e realiza, 
em média, 80 mil procedi-
mentos odontológicos por 
ano. “Quando necessários 
procedimentos mais com-
plexos, o paciente é refe-

renciado por para o Centro 
de Especialidades Odonto-
lógicas (CEO) também per-
tencente a rede municipal”, 
destacou a resposta envia-
da ao PRIMEIRAFEIRA.

Programa Brasil Sorridente
O Brasil Sorridente tem 

como principal linha de 
ação a prestação de servi-
ços por meio da Atenção 
Primária. As equipes das 
Unidades de Saúde da Fa-
mília contam com dentis-
tas, auxiliares e técnicos 
em saúde bucal que pres-
tam atendimento, sobre-

tudo, em locais com maior 
dificuldade de acesso, como 
comunidades rurais, ribeiri-
nhas, população em situa-
ção de rua, entre outros. 
Já na Atenção Especializa-
da, onde estão os serviços 
como cirurgias e próteses, 
se destacam a implantação 
de Centros de Especialida-
des Odontológicas (CEO) e 
a ampliação dos pontos de 
apoio à rede de assistên-
cia, por meio dos Laborató-
rios Regionais de Próteses 
Dentárias, que viabilizam 
o apoio para a promoção, 
recuperação e reabilitação 
em saúde bucal.

Em 2021, o Ministério da 
Saúde investiu R$ 1,5 bilhão 
no programa, com oferta 
dos serviços nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), 
Unidades de Saúde Famí-
lia (USF), Unidades Odon-
tológicas Móveis (UOM), 
Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO) e hos-
pitais.
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Câmara aprova contas de 2019; Tribunal de Contas fez ressalvas

Investe Salto é protocolado

Presidente da Câmara 
participa de evento na 

Diocese de Jundiaí

O vereador Cícero Lan-
dim, que é o presidente 
da Câmara de Vereadores 
de Salto, esteve na segun-
da-feira (dia 16), no evento 
promovido pela Diocese de 
Jundiaí, juntamente com 
o Conselho Diocesano de 
Leigos e a Pastoral Dioce-
sana Fé e Política. O encon-
tro aconteceu no Anfiteatro 
da Cúria Diocesana, em 
Jundiaí, com a presença do 
bispo Dom Vicente Costa. 

O evento reuniu prefeitos, 
vice-prefeitos, vereadores, 
assessores e secretários de 
Educação dos municípios 
que compõem a diocese. A 
iniciativa busca uma refle-
xão sobre o tema “As Polí-
ticas Públicas da Educação 
em nossos Municípios”, em 
prol de melhorias nessa 

área.
Além disso, o Instituto 

Malagodi, que é uma asso-
ciação da sociedade civil, 
composta de pessoas que 
se uniram para atuar na 
promoção da Família e em 
Defesa da Vida, realizou 
uma palestra. O vice-pre-
sidente da instituição, Vi-
nícius Paiva, falou do Pacto 
Educativo Global que en-
globa a proposta da união 
de esforços em prol de uma 
educação de qualidade, 
com sete compromissos: 
colocar a pessoa no centro 
de cada processo educati-
vo, ouvir as gerações mais 
novas, promover a mulher, 
responsabilizar a família, 
se abrir à acolhida, renovar 
a economia e a política, e 
cuidar da casa comum.

Em uma votação que teve 
dois votos contrários -- dos 
vereadores Daniel Bertani e 
Gideon Tavares -- a Câma-
ra de Vereadores aprovou 
na sessão de terça (17), as 
contas referentes ao ano de 
2019, do ex-prefeito Geraldo 
Garcia.

O posicionamento da Câ-
mara de Salto, entretanto, 
foi diferente do parecer en-
caminhado pelo Ministério 
Público de Contas, que opi-
nou pela decisão desfavorá-
vel das contas. Isso porque 
foram constatadas diversas 

irregularidades em diversas 
áreas.

Na Parceria Público-Priva-
da (PPP) entre a Prefeitura e 
a empresa CSO Ambiental, 
responsável pela coleta de 
resíduos, a empresa recebeu 
como pagamento um mon-
tante estimado em 7,59% da 
Receita Corrente Líquida do 
município, ultrapassando o 
limite previsto em lei, que é 
de 5%. Segundo a Secretaria 
da Diretoria Geral do Tribu-
nal de Contas do Estado de 
São Paulo, seria motivo sufi-
ciente para impedir a renova-

ção da PPP com a respectiva 
empresa, haja vista os possí-
veis riscos de ausência de re-
passe de recursos voluntários 
pela União.

Na Educação, foi constata-
do um déficit de 867 vagas 
em creches, ou seja, apenas 
75% da demanda total para 
creches foi atendida no ano 
de 2019, havendo, inclusive, 
salas com número superior 
de alunos em relação ao de-
vido em salas iniciais do En-
sino Fundamental. Ainda na 
Educação foram apontadas 
falhas estruturais em salas 

de aula e falta de adaptação 
nas escolas para crianças 
com deficiência.

Ainda, conforme relatório 
do TCE, foi possível constatar 
problemas na área de Saúde. 
Em 12 unidades de Saúde, 
foi observada a existência 
de muitos pisos e azulejos 
quebrados, fiações elétricas 
expostas; mobiliário em pre-
cário estado de conservação; 
equipamentos sem manuten-
ção, número insuficiente de 
salas para atendimento em 
unidades de saúde e prontu-
ários de pacientes.

O projeto de lei, de inicia-
tiva do Executivo, que cria 
o “Programa Investe Salto”, 
foi protocolado na Câmara 
Municipal nesta semana. 
A iniciativa estabelece po-
líticas de incentivo ao in-
vestimento econômico e à 
geração de trabalho, com o 
objetivo da atração de em-
preendimentos que estimu-
lem a atividade econômica 
na cidade.

Além dos incentivos, a lei 
permite ao Executivo conce-
der o uso de um espaço pú-
blico para que microempre-
sas, empresas de pequeno 
porte ou “startups” se insta-
lem em processo de criação.

“Salto é e sempre foi uma 

cidade que atraiu investi-
mentos, tendo experimen-
tado grande crescimento 
industrial décadas atrás. 
Contudo, nos últimos anos 
a cidade tem enfrentado 
problemas para se conso-
lidar como polo gerador de 
investimentos, ainda mais 
se comparada com cidades 
e regiões próximas. Por isso 
mesmo, é essencial que a 
nossa cidade desenvolva 
ferramentas que busquem 
atrair novos empreendimen-
tos, bem como que incenti-
vem o crescimento daqueles 
já existentes, ainda mais 
nesse período pós-pande-
mia”, justificou o prefeito 
Laerte Sonsin.

Prefeitura libera empreendimento
Construtora diz que entregou laudo há 20 dias; Prefeitura afirma que o último relatório de

garantias encaminhado pelo empreendedor foi entregue no último dia 13

A Prefeitura de Salto in-
formou na quarta (18), que 
a liberação da interdição da 
Torre B do Condomínio Resi-
dencial Villa Piemonte ocor-
reu um dia antes, ou seja, no 
dia 17. “O último relatório 
de garantias encaminhado 
pelo empreendedor, foi en-
tregue dia 13/05, às 10h53, 
inclusive a Secretaria de De-
senvolvimento Urbano tem 
o e-mail para comprovar e 
hoje, dia 17, ou seja, depois 
de 2 dias úteis, a Prefeitura 

emitiu o relatório de libera-
ção”, informou a nota.

A polêmica em torno da 
data se deve ao fato que no 
último dia 16, a Construto-
ra SZN 04, responsável pela 
Torre B do Condomínio Re-
sidencial Villa Piemonte, se 
manifestou sobre a obra no 
Parque Marechal Rondon. 
“Apesar da obra ter sido 
concluída há pelo menos 
20 dias, a municipalidade 
queda-se demasiadamente 
morosa em suas providên-

cias administrativas visando 
o desimpedimento da obra, 
e apenas por esta razão o 
status da obra permanece o 
mesmo”, afirmou a empresa. 

Em 31 de janeiro após o 
surgimento de uma racha-
dura no prédio residencial, 
a Defesa Civil interditou a 
obra e também o imóvel ao 
lado, que pertence a Igreja 
Católica de São Cristovão. 
O assunto inclusive já foi 
discutido na Câmara de Ve-
readores, tendo em vista ter 

Nas entrelinhas...

Como vereador demonstrava ser 
um super-homem, mas como 
secretário, parece um vilão”

Conversamos com o presidente 
para rever essa questão do 
tempo. É muito pouco”

“

“

Vinicius Saudino mais uma vez critica a atuação do 
secretário de Saúde, Márcio Conrado, comparando 
suas ações do período como vereador

Gideon Tavares, junto de outros vereadores, disse ter 
conversado com o presidente da Casa, Cícero Landim, 
para buscar aumentar o tempo dos vereadores na 
tribuna. Atualmente, cada um deles tem até 10 
minutos para falar sobre o que quiser

RODRIGO HAUSER

DIVULGAÇÃO

Presidente da Câmara de Salto esteve entre os 
convidados do encontro sobre Educação

Para alívio dos fiéis, com a liberação do empreendimento,
a tradicional Festa de São Cristovão deve ocorrer em julho

causado preocupação sobre 
a liberação dos imóveis.

De acordo com empresa 
“desde a constatação da ne-
cessidade de reparos em um 
dos edifícios do empreendi-
mento, a SZN 04 vem tra-
balhando incansavelmente 
para solucionar esta ques-
tão de forma eficaz, já tendo 
sido inclusive providenciado 
o reparo necessário após a 
realização de laudo técnico 
assinado por engenheiros 
capacitados e reestabele-
cendo a mais plena seguran-
ça do empreendimento, cujo 
qual, diga-se, mesmo antes 
dos reparos serem efetuados 
jamais ofereceu risco aos fu-
turos moradores/adquiren-
tes e tampouco transeuntes, 
haja visto que sua estrutura 
nunca foi abalada”. Ou seja, 
segundo a empresa o laudo 
já teria sido entregue e os re-
paros realizados. 

No último dia 12 de maio 
o PRIMEIRAFEIRA questio-
nou a Prefeitura sobre a si-
tuação do imóvel. A resposta 
encaminhada pela Secreta-
ria de Desenvolvimento Ur-
bano foi que “conforme infor-
mado pelos empreendedores 
foram feitos projetos e exe-

cução de reforço estrutural 
da fundação com anotação 
de responsabilidade técnica 
de uma empresa autônoma, 
contratada pela construtora. 
Até o presente momento a 
‘Torre B’ do empreendimento 
se mantém interditada pela 
Defesa Civil, uma vez que o 
laudo conclusivo da segu-
rança e garantia do serviço 
executado de reforço ainda 
não foi finalizado.

Nas redes sociais várias 
pessoas se manifestaram di-
zendo que “a interdição era 
mentira e que as obras conti-
nuaram a todo vapor”. Ques-
tionamentos a Prefeitura so-
bre isso, mas não obtivemos 
a resposta.

Prejuízos financeiros
O impasse sobre as interdi-

ções afetavam os moradores 
da região, principalmente os 
frequentadores da igreja de 
São Cristóvão, que foi inter-
ditada preventivamente na 
mesma data do prédio - no 
final de janeiro. Desde en-
tão, as celebrações estavam 
ocorrendo no salão de festas 
da comunidade, que funcio-
na ao lado.

Segundo o coordenador da 

Paróquia João Alessandro 
Correa, a situação estava 
sendo muito prejudicial para 
a comunidade, uma vez que 
o número de fiéis nas cele-
brações diminuiu e, conse-
quentemente, a arrecadação 
com o dízimo também, o que 
dificulta a realização de vá-
rias ações. “O salão não tem 
a mesma estrutura da igre-
ja, que era bem mais acon-
chegante. Por essa razão, 
muitas pessoas deixaram de 
frequentar as celebrações”, 
explicou. 

Caso não ocorresse a libe-
ração, a situação podia ser 
ainda pior para a comunida-
de, colocando em risco até 
mesmo a realização da tra-
dicional Festa de São Cris-
tóvão, que ocorre no mês 
de julho, que poderia não 
ser realizada neste ano. “Se 
não tivermos a igreja libe-
rada a festa não irá ocorrer. 
Discutimos isso na semana 
passada com a comunidade 
e agora estamos aguardan-
do um posicionamento da 
Prefeitura”, disse. Mas até o 
meio da tarde de ontem (19) 
a Igreja ainda não havia sido 
informada oficialmente so-
bre a liberação.
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A previsão é que as obras comecem a partir do segundo semestre deste ano

Uma viatura da PM fazia patrulhamento próximo do local do acidente

Itu assina convênio para investir
R$ 100 milhões em obras hídricas

Pedestre morre atropelado na SP-075

Na manhã do domingo 
(15), a Polícia Militar foi 
acionada para atender 
uma tentativa de homicí-
dio no Jardim Cidade. No 
local, um homem tentou 
matar a companheira com 
um golpe de faca, mas ela 
conseguiu fugir para uma 
residência vizinha.
De acordo com a vítima, 
o companheiro teria saído 
e retornado algum tem-

po depois, embriagado e 
agressivo. Ele pegou uma 
faca, pegou a vítima pelo 
pescoço e disse que iria 
“beber seu sangue”. O 
autor, inclusive, teria fei-
to um corte superficial no 
próprio peito. Após isso, 
o autor tentou golpear a 
vítima que desviou. Em 
sequência, após ser ame-
açada de morte, levou um 
tapa no rosto, quando en-

tão fugiu para a casa de 
sua mãe.
Os policiais militares in-
formaram que a vítima 
relatou ter um relacio-
namento com o autor há 
seis meses e que há dois 
meses o companheiro te-
ria saído da cadeia e veio 
residir com a mesma em 
Salto. Desde então, ele es-
taria proferindo ameaças, 
alegando inclusive ser 

membro de uma facção 
criminosa.
Ao ser indagado pelos po-
liciais, o autor falou que 
ninguém vai impedi-lo 
de matar a companheira 
e que se necessário “ma-
taria quem tentasse o im-
pedir, inclusive policiais”. 
Ele foi algemado e con-
duzido ao Plantão Policial 
na cidade de Itu, onde foi 
preso.

Um homem de 50 anos 
de idade morreu na 
noite de segunda-feira 
(16) após ser atropela-
do na Rodovia SP-075, 
próximo ao Residencial 

Madre Paulina. O caso 
ocorreu a cerca de 500 
metros de uma viatura 
da Polícia Militar, que 
fazia patrulhamento na 
região.

Segundo informações, 
o motorista do veículo 
envolvido no acidente 
declarou que trafegava 
pela rodovia, sentido 
Indaiatuba, pela faixa 

da esquerda, quando a 
vítima, que caminha-
va pelo canteiro central 
veio a ingressar na rodo-
via para atravessá-la. O 
motorista disse que ten-

tou uma manobra para 
evitar a colisão, mas 
acabou atingindo o pe-
destre. Ele foi submeti-
do ao teste do bafômetro 
e nada foi constatado.

A unidade de resgate da 
empresa concessionária 
da rodovia foi acionada, 
realizou os primeiros so-
corros, mas a vítima não 
resistiu.

Em patrulhamento pela re-
gião do Bairro Estação, po-
liciais militares flagraram 
a ação de um homem de 46 
anos assediando uma jovem 
de 17 anos. O caso ocorreu na 

madrugada de sábado (14).
Segundo a equipe policial, a 
menina caminhava pela cal-
çada quando o indiciado se 
aproximou, abraçou-a e pas-
sou uma das mãos em suas 

nádegas. A equipe percebeu 
o nervosismo da garota e 
prontamente realizou a abor-
dagem.
Ao ser indagado sobre o ocor-
rido, o homem disse apenas 

que tinha feito “besteira”. A 
mãe da jovem foi chamada e 
as partes foram conduzidas à 
Delegacia de Polícia de Itu, 
onde o crime foi registrado. O 
homem foi preso.

Homem tenta matar companheira
e ameaça policiais

Polícia Militar flagra homem assediando 
adolescente de 17 anos

Motoristas são assaltados 
em posto de gasolina

O contrato do financia-
mento foi assinado na ter-
ça (17) pelo prefeito de Itu, 
Guilherme Gazzola, numa 
reunião com superinten-
dente da Companhia Itua-
na de Saneamento (CIS), 
Reginaldo Santos; os repre-
sentantes da CEF, Rogério 
Amaral, Selma Cernausan 
e Carlos Henrique Maga-
nha Pompeu; e outros cola-
boradores das instituições.

Trata-se de um Financia-
mento à Infraestrutura e ao 
Saneamento (FINISA) ofe-
recido pela Caixa Econômi-
ca Federal ao Setor Público 
no valor de R$ 100 milhões 
para ser aplicado em obras 

hídricas. 
De acordo com a Prefei-

tura, parte do recurso será 
destinada à construção da 
Linha 02 do Sistema Mom-
baça, principal aporte de 
abastecimento da popula-
ção ituana inaugurado pela 
CIS em 2018. O manancial 
teve outorga ampliada e 
passará a oferecer 600 li-
tros de água por segundo 
para tratamento. A outorga 
anterior era de 250 litros de 
água por segundo. Também 
está prevista a construção 
de um novo reservatório de 
água tratada com capaci-
dade para três milhões de 
litros na região do Pirapitin-

gui.
Os trâmites licitatórios 

para execução para cada 
projeto estão em andamen-
to e as obras devem come-
çar entre o segundo semes-
tre deste ano e o início de 
2023.

“Para garantir recursos 
tão expressivos, é necessá-
rio ter o nome limpo na pra-
ça. Hoje, a Prefeitura de Itu 
mantém seus compromis-
sos e suas contas estão em 
dia. Agradeço o trabalho de 
cada gestor, de cada pasta 
desta administração, que 
impulsionam o crescimento 
de nossa cidade”, comemo-
rou Gazzola.

Na madrugada de sex-
ta-feira (13), dois cami-
nheiros que prestavam 
serviços a uma empresa 
transportadora do Mato 
Grosso do Sul foram as-
saltados enquanto per-
noitavam em um posto 
de gasolina às margens 
da Rodovia do Açúcar, 
em Salto.

Segundo relatos, eles 
foram abordados por 
quatro indivíduos ar-
mados, sendo que dois 
portavam arma de fogo e 
teriam quebrado o vidro, 
anunciando o assalto. 
Dois dos suspeitos abor-
daram um caminhão em 
que estava uma das ví-
timas, enquanto outros 
dois abordaram o veículo 

onde se encontrava a ou-
tra vítima. Os motoristas 
foram levados por alguns 
quilômetros até serem 
deixados na mesma ro-
dovia, juntamente com 
dois dos bandidos, por 
aproximadamente uma 
hora, até que outro cami-
nhão chegou e levou os 
criminosos.

Os caminhoneiros co-
municaram a Polícia Ro-
doviária Militar do roubo 
e através do sistema de 
rastreamento, os veícu-
los foram encontrados 
na cidade de Barueri. Os 
bandidos, porém, acaba-
ram levando mais de R$ 
500 em dinheiro das víti-
mas, um aparelho de som 
e um aparelho celular.

polícia
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Para aumentar a cobertura 
de coleta do exame de Ras-
treio do HPV, no sábado, dia 
28, as 17 UBSs do municí-
pio ficarão abertas a maior 
parte do dia. Também serão 
aplicadas as vacinas contra 
HPV, gripe e sarampo.
Desde 2017 Indaiatuba fez 
a opção de substituir o exa-
me Papanicolau pelo Ras-
treio de HPV. A coleta é da 
mesma forma, mas possui 
a vantagem de conseguir 
antecipar o diagnóstico do 
câncer de colo do útero em 
até 10 anos. O exame leva 
30 minutos em média. O pú-

blico-alvo são mulheres de 
25 a 64 anos.
Já as vacinas contra o HPV 
será aplicada em meninos e 
meninas de 9 a 14 anos, a 
da gripe para maiores de 6 
meses a menores de 5 anos, 
idosos a partir de 60, profis-
sionais de saúde, segurança 
e salvamento, transporte 
coletivo, professores, cami-
nhoneiros, jovens sob medi-
das socioeducativas e pes-
soas com comorbidades, e a 
contra o sarampo em profis-
sionais de saúde e crianças 
maiores de 6 meses e meno-
res de 5 anos.

Indaiatuba prioriza exame do Rastreio do HPV

Mulheres com idades entre 25 e 64 anos podem
fazer o exame que substitui o Papanicolau

Prefeitura de Indaiatuba 
fiscalizará comércios

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI 

O Departamento de Fis-
calização vai intensificar 
as orientações em comér-
cios. O foco será o uso 
de solo público indevido 
por placas, mercadorias 
ou itens que obstruam a 
passagem nas calçadas. 
A operação é instituída 
pela lei de 1.284/1.973 do 
Código Tributário do Mu-
nicípio. 

As equipes de fiscaliza-

ção vão verificar se existe 
alguma publicidade sendo 
realizada de forma indevi-
da, placas colocadas em 
lugares errados e merca-
dorias fora do estabeleci-
mento. Os locais que não 
estiverem corretos pode-
rão ser multados de 50 
Ufesp a 650,38 Ufesp, o 
que corresponde ao míni-
mo de R$1.598,50 e pode 
chegar a mais de R$20 mil.

CABREÚVA – A presidente do Fundo 
Social, Val Mangini, esteve com a equipe 
da pasta, nos bairros do Pinhal e Vilarejo, 

como parte do Programa “1ª Dama nos 
Bairros”. No Vilarejo, foram ouvidos 

moradores no Centro de Cultura e Lazer 
Sílvia Covas. Já no Pinhal, a visita foi na 
Unidade de Saúde Emília Simionato e na 
Escola Municipal Maria Tereza Ronconi 

Lopes, onde inclusive como resultado dessa 
ação já será iniciado a horta doada pelo 

Fundo Social, para as crianças aprenderem 
a plantar e cuidar de hortaliças.

A fiscalização vai verificar o uso indevido de placas, 
mercadorias ou itens que obstruam a passagem nas calçadas

O prefeito e representantes da Caixa e do Cis participaram da reunião para assinatura do contrato
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ULTRAMARATONA - A Cabo Mariano da 
Polícia Militar, que trabalha na 1°Companhia do 

50º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Itu, 
conquistou no último sábado (14) a Ultra Desafio 

Série Extremo, que foi realizado na cidade de 
Morungaba (SP). A policial foi a vencedora do 

percurso de 100 km.

Ituano encara    
Operário pelo Brasileiro 

da Série B 

DIVULGAÇÃO

FERNANDO ROBERTO

SALTO FC / REPRODUÇÃO

Decisão no Futsal
Na noite de ontem (19), 

a decisão do Campeonato 
Municipal de Futsal, entre 
Palone e São Lourenço co-
meçou a partir das 20h, no 
Ginásio de Esportes João 
Luiz Guarda. Mas em virtu-
de do fechamento desta edi-
ção não temos o resultado 
do jogo.

As duas equipes se classi-
ficaram na última terça (16). 
O Palone, melhor equipe da 
competição e invicta até en-
tão, não tomou conhecimen-
to do Los Cachaças e venceu 
por 6 a 2. No segundo jogo, o 
São Lourenço teve mais di-
ficuldades, mas derrotou o 
Bairro Unidos por 2 a 1.

O Ituano volta a campo 
pelo Campeonato Brasilei-
ro da Série B neste sábado 
(21), para encarar o Operá-
rio (PR). O jogo será em Pon-
ta Grossa, às 11h.

O Galo vem de um empate 
conquistado diante do Grê-
mio (RS) na noite da última 
segunda-feira (16), jogando 
em Itu. O resultado deixou 
o time na 8ª colocação com 
9 pontos, quatro pontos a 
menos que Vasco e Bahia, 

equipes que abrem o gru-
po dos quatro melhores da 
competição. Por outro lado, 
apenas dois pontos separam 
o time do Guarani, que está 
na zona de rebaixamento.

No Paraná, o Galo vai em 
busca da vitória, já que está 
a dois jogos sem vencer na 
competição. E para o duelo, 
o time terá o desfalque de 
sua dupla de meio campo, já 
que Rafael Pereira e Lucas 
Siqueira estão suspensos.

Amador da Série B 
retorna no final de 

semana

Salto confirma participação nos
Jogos da Melhor Idade

A competição retorna 
neste final de semana para 
a disputa da quarta roda-
da. No sábado (21), Grêmio 
e Nação Hip hop se enfren-
tam no Amadeu Mosca. Já 
o Palone joga contra o Are-
na Star, no Campo João de 
Almeida, no Santa Cruz. 
As partidas serão às 15h30.

No domingo (22), às 10h, 
o Santa Efigênia recebe o 
Marília II, no Campo de 
Futebol José Floriano, e 
às 11h, no Campo do Ave-
nida, jogam São Lázaro 
e Vila Roma. No Estádio 
Municipal, haverá rodada 

dupla, a partir das 9h, com 
Juventude x Santo Antônio 
e, em sequência, Empório 
x Atlético Maneiro.

Lembrando que as parti-
das que deveriam ter sido 
realizadas no primeiro fi-
nal de semana do mês fo-
ram adiadas pela organi-
zação da competição. Dois 
jogos fecharam a segunda 
rodada do Campeonato 
Amador da Série B no úl-
timo dia 14. O Nação Hip 
Hop ficou no 2 a 2 com o 
Santo Antônio, e o Grêmio 
perdeu para o São Judas, 
por 1 a 0.

A cerimônia de abertu-
ra dos Jogos da Melhor 
Idade está marcada para 
a próxima quarta-feira, 25 
de maio, às 13h. Os jogos 
serão disputados entre os 
dias 26 e 29 de maio, em 
Cerquilho. Salto estará 
participando com 31 atle-
tas, em seis modalidades, 
nas categorias masculino 
e feminino.

As modalidades que 
Salto irá competir são as 

seguintes: Bocha (na pri-
meira fase, Salto está no 
Grupo D e enfrenta São 
Miguel Arcanjo, Louvei-
ra e Itu – classificando 
os dois primeiros de cada 
grupo); Malha (Salto in-
tegra o Grupo D, com 
Itapetininga, São Miguel 
Arcanjo e Salto de Pira-
pora – passa os dois me-
lhores do grupo); Tênis de 
Mesa (Salto disputa a Ca-
tegoria A. O grupo conta 

com Votorantim, Itu e Pie-
dade – classifica os dois 
melhores de cada grupo); 
Natação (a disputa será 
na categoria Feminino E. 
Salto terá oito represen-
tantes); Dança de Salão 
(Salto terá 05 represen-
tantes na Categoria B) e 
no Vôlei Adaptado, Salto 
competirá no masculino 
e feminino. No masculino 
serão 13 cidades partici-
pantes. Na primeira fase, 

Salto enfrenta Itupeva e 
Sorocaba. Os dois melho-
res se classificam.

No feminino serão 23 
cidades participantes. Os 
jogos serão no sistema 
eliminatório e a estreia de 
Salto será diante de Salto 
de Pirapora. O Congresso 
Técnico para a 24ª Edição 
dos Jogos da Melhor Ida-
de – 8ª Região foi realiza-
do nesta semana e definiu 
as regras da competição.

Salto FC 
empata 

com 
Primavera 
no sub-15 
e sub-17

No Campeonato Paulis-
ta Sub-17, o time do Salto 
FC ficou no empate em 2 a 
2 contra o Primavera,, em 
Indaiatuba. A equipe lo-
cal chegou a abrir 2 a 0 no 
marcador, com gols de Tro-
zinho, no final do primeiro 
tempo e Adrian, no come-
ço da segunda etapa, mas 
acabou levando o empate, 
com direito a um gol contra 
do defensor Kaique.

O resultado colocou a 
equipe na quarta coloca-
ção do Grupo 7, com 5 pon-

Teve emoção de sobra, 
o goleiro do time, num dia 
inspirado, pegou 6 pênaltis 

Torre Forte 
é campeão 

A decisão entre Torre Forte 
e Kamikaze ocorreu no últi-
mo dia 15, no Estádio Mu-
nicipal. Em disputa, o título 
do Campeonato Amador da 
Série C. E foi um jogo emo-
cionante. O Torre Forte já 
havia conquistado o acesso 
à segunda divisão saltense, 
mas é claro que faltava o 
troféu.
Mesmo derrotado na pri-
meira partida da decisão, o 
Kamikaze foi valente e che-
gou a abrir 2 a 0 no marca-
dor, com gols de Jefferson 
Aranha e Robinho, mas nos 
acréscimos da primeira eta-
pa, o zagueiro Felipe des-
contou para o Torre Forte, 
resultado que levou a deci-
são aos pênaltis.
E quem brilhou foi o go-
leiro João, do Torre Forte, 
com seis defesas. A equipe 
flertou com a derrota após 
perder as três primeiras co-

branças, mas graças ao dia 
inspirado do camisa 1, o 
Torre Forte reagiu e após 22 
cobranças, faturou o título, 
vencendo por 5 a 4.
Segundo Jader Alan, um dos 
responsáveis pela equipe do 
Torre Forte, a sensação de 
conquistar a competição 
foi magnífica e valoriza o 
feito do time, fundado há 
apenas dois anos. “Primei-
ro ano de competição, pri-
meiro campeonato, porém 
a montagem de um elenco 
muito qualificado no qual 
tivemos o prazer e satisfa-
ção de trazermos dois ex 
jogadores (Erik Santana, ex-
São Paulo e Márcio Mora-
telli, ex-seleção italiana de 
futsal). Ambos vieram para 
somar dentro de um elenco 
já qualificado e nos agre-
gou demais dentro e fora de 
campo. Merecíamos (o títu-
lo). Esse elenco era merece-

DIVULGAÇÃO

Comemoração merecida, após o jogo emocionante.                
No destaque, o goleiro João, do Torre Forte

dor e louvado seja Deus que 
nos honrou e capacitou para 
levantarmos esse troféu, e 
levarmos para nossa casa”.
E podem esperar que o Torre 
Forte pretende dar trabalho 
também no Amador B em 
2023. “A expectativa para 
Série B será incrível. Agora 
é outro campeonato, nível 

mais elevado e mais compe-
titivo. Iremos detalhar o pla-
nejamento série B de 2023, 
mas manteremos a base, e 
reforçaremos trazendo algu-
mas peças para qualificar 
ainda mais o elenco. De an-
temão, a intenção é trazer-
mos outros dois ex-jogado-
res profissionais”, finalizou.

Comemoração do 
segundo gol do 

time sub-17, diante 
do Primavera

tos. Ska Brasil e Ituano li-
deram com 13 pontos cada 
e o Desportivo Brasil vem 
logo na sequência, com 9.

O time sub-15, conquis-
tou seu primeiro ponto no 
torneio, ficando no 0 a 0 
com o Primavera. O resul-
tado mantém o Salto FC na 
lanterna do Grupo 7, qua-
tro pontos atrás do Prima-
vera, que é o quinto colo-
cado.

As duas equipes vol-
tam a campo no sábado 
(21) quando irão encarar 
o São Bento, de Sorocaba. 
As duas partidas aconte-
cem no Estádio Municipal 
Amadeu Mosca, a partir 
das 9h.

Derrota no sub-20
Jogando na cidade de 

Alumínio, o time do Salto 
FC foi derrotado pelo Shar-

jah Brasil, por 2 a 1, em 
jogo válido pelo Campeo-
nato Paulista sub-20. Após 
três jogos na competição, o 
Salto FC caiu para a lanter-
na do Grupo 6, com apenas 
um ponto conquistado. O 
Sharjah, com a vitória, su-
biu para a terceira coloca-
ção.

A equipe volta a campo 
na terça-feira (24), diante 
do Oeste, em Barueri.
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Começou na noite de ontem 
(19), em Itu, a primeira edi-
ção da Feira Literária e Cul-
tural de Itu (FLIC). O evento 
segue até domingo (22), em 
vários espaços como a Pra-
ça da Independência (Praça 
do Carmo) e o Museu de 
Energia.  Na programação 
estão previstas conversas 
com escritores, feira de 
livros, exposições, conta-
ção de histórias, oficinas, 
teatro, cinema, fotografia, 
música e várias outras atra-
ções para todos os gostos e 
idades.

A programação inclui  conversa com escritores, contação de histórias,
oficinas, teatro, cinema, enfim uma variedade de atrações

Feira literária transforma 
Itu no ‘berço da cultura’

A Prefeitura Municipal 
de Itu, por meio da Secre-
taria Municipal de Cultura 
e do Patrimônio Histórico, 
abriu na última semana o 
concurso para projetos de 
atividades artístico-cultu-
rais que integrarão a pro-
gramação do 28º Festival 
de Artes de Itu que terá 
uma Edição Especial em 
Celebração do Bicentená-
rio da Independência do 

Brasil (1822 – 2022)
A documentação e o 

conteúdo do projeto deve-
rá ser entregue até o dia 
23 de maio, às 9h, sen-
do a abertura às 9h30 do 
mesmo dia. O edital está 
à disposição para consul-
ta e impressão no site da 
Prefeitura de Itu (www.itu.
sp.gov.br). Se o interessa-
do preferir ir pessoalmente 
até a Prefeitura, é neces-

sário levar um CD para 
gravação do documento, 
no horário das 8h às 12h e 
das 13h às 16h, no Depar-
tamento Central de Com-
pras.

As apresentações do 28º 
Festival de Artes de Itu es-
tão previstas para ocorrer 
no período de 2 a 25 de se-
tembro de 2022, seguindo 
aos finais de semana (sá-
bados e domingos).

28º Festival de Artes de Itu abre 
concurso para projetos culturais

Jornalista e escritor, Paulo Stucchi,
é um dos organizadores do evento

Apresentação da FLIC aconteceu no mês de abril

ARQUIVO PESSOAL

E para saber mais detalhes 
sobre a iniciativa, a repor-
tagem do PRIMEIRAFEIRA 
conversou com um dos or-
ganizadores do evento Paulo 
Stucchi, que também é jor-
nalista e escritor.

O que é a Feira Literária e 
Cultural de Itu (FLIC)?
Paulo Stucchi: É um projeto 
antigo, iniciado em 2015, que 
por uma série de questões 
não conseguiu sair do papel. 
Em 2019 ressuscitamos, mas 
infelizmente veio a pande-
mia e nos obrigou a adiá-lo 
mais uma vez. Desde o ano 
passado estamos trabalhan-
do para a realização da Feira 
neste ano e finalmente ela 
está saindo. Inicialmente ela 
foi pensada com a realização 
de palestras literárias, mas 
acabou crescendo bastante. 
Teremos também oficinas, 
mostras de cinema, exposi-
ção de artes e uma mostra 
fotográfica.

Onde ocorrerá o evento?
Paulo Stucchi: A Feira Lite-
rária será na quadra do Co-
légio Anglo; as mesas literá-
rias e oficinas acontecerão 
em tendas na Praça do Car-
mo; e as exposições fotográ-
ficas e de arte, além do cine-
ma, no Museu da Energia.

Quais as inspirações?
Paulo Stucchi: A primeira 
edição do Festival remete à 
“Semana de Arte Moderna 
de 1922” e vai homenagear a 
personalidade nacional Pagu 
E como personalidade local 

homenagearemos a profes-
sora Maria Angela Mangeon 
Elias, que foi presidente da 
Academia Ituana de Letras e 
a biografia dela, escrita pelo 
jornalista Rodrigo Stuchi, 
será lançada na abertura 
do evento. Lembrando que 
Pagu era o apelido pelo qual 
era conhecida Patrícia Reh-
der Galvão, que teve impor-
tante papel no movimento 
Antropofágico pós-Semana 
de Arte Moderna ao lado de 
Tarsila do Amaral e Oswald 
de Andrade. Ela não esteve 
presente na Semana de Arte 
Moderna de 1922, mas pos-
teriormente participou do 
movimento.

Há influências da FLIP 
(Festa Literária Interna-
cional de Paraty-RJ) para 
a FLIP?
Paulo Stucchi: A FLIC 
será bastante inspirada na 
FLIP. Eu como escritor par-
ticipei de bastantes eventos 

literários e sempre fiquei in-
conformado de como uma 
cidade com o patrimônio ar-
quitetônico e histórico lindís-
simo não tivesse um evento 
cultural dessa magnitude. 
Felizmente a Prefeitura e a 
Secretaria de Turismo estão 
apoiando o evento e estamos 
trabalhando para fazer um 
evento bem bacana.

Quais são as expectativas?
Paulo Stucchi: Podemos 
esperar da FLIC a inclusão. 
Daremos voz a autores con-
sagrados que são conhecidos 
do: Rio Grande do Sul, Para-
ná, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais e de todo o estado de São 
Paulo. Eles participarão das 
mesas e promoverão oficinas 
como uma forma de inclusão. 
A FLIC será uma forma de 
unir. Podemos esperar uma 

pluralidade de vozes. 

Em relação ao Turismo?
Paulo Stucchi: Desde o co-
meço foi pensada para ser 
um evento regional, e não 
apenas ituano. Por isso esta-
mos trazendo autores de vá-
rias regiões do Brasil, vários 
tipos de livros. Esperamos 
que seja um evento que vá 
além das fronteiras, com a 
projeção de, no próximo ano, 
ser pelo menos duas vezes 
maior que neste ano.

Precisamos de mais incen-
tivo à Cultura?
Paulo Stucchi: Acho que 
Cultura nunca foi prioridade 
não apenas em nossa região, 
mas em região nenhuma do 
Brasil. A Educação nunca 
foi prioridade em nosso país, 
mas cabe a nós mudarmos 

isso. Não adianta esperar de 
Governos. Veja a verba que 
as secretarias de Cultura dos 
municípios possuem... Não 
dá pra fazer mágica, não dá 
pra fazer milagre sem dinhei-
ro. Mas, o que estamos vendo 
é que os produtores culturais 
e os artistas fazem milagres. 
Os artistas vieram para par-
ticipar da FLIC de forma vo-
luntária, porque acreditam 

no projeto, então cabe a nós 
que amamos cultura, ama-
mos a literatura, tirar “leite e 
pedra” de mudar isso. São vá-
rios perfis culturais em cada 
cidade e não faltam eventos 
culturais. O que faltam são 
eventos culturais democráti-
cos, que converse com todos 
os públicos e a FLIC quer fa-
zer uma coisa diferente nesse 
sentido.

PROGRAMAÇÃO DA FLIC
A FLIC começou ontem (19) com a 

abertura oficial que ocorreu na Praça 
do Carmo. Nesta sexta-feira (20), a 
programação será voltada para crian-
ças e adolescentes, com a FLICkinha. 
Na Tenda Literária haverá apresenta-
ção de mesas que abordarão temas 
como o mundo infantil e a literatura, 
a presença da Semana de 22 nesse 
universo, agenciamento literário e a 
importância dos personagens no de-
senvolvimento infanto-juvenil. Para-
lelamente, na Tenda Mista, ocorrerão 
discussões sobre bulling, contação de 
estórias, oficinas, jogos e palhaçaria.

Já na Tenda Literária, também às 
19h, os escritores Eduardo Suplicy, 
Mayra Sigwalt e Caco Pontes falarão 
sobre “Territórios em 2022: espaços 
na escrita e fora dela que precisamos 
ocupar”. O grande destaque da noite 
será o lançamento do livro “Um jeito 
de fazer política”, de Eduardo Suplicy.

O sábado (21), a partir das 9h, a 
FLIC começa com uma roda de con-
versa sobre Misticismo e folclore com 
os escritores Eduardo Regis e Ander-
son Martins e Paulo Stucchi. Logo 
em seguida, às 10 da manhã a Tenda 
Mista será o palco de apresentação 
dos alunos de capoeira do Projeto Gi-
rassol, da Vila da Paz, seguido pela 
Folia de Reis do grupo Estrela do 
Oriente.

As escritoras Ana Squilanti, Mônica 
Malcher e Jéssica Balbino abordam 
o tema “Meu corpo, minha escrita, 
minha semana: nosso 22” às 11 ho-
ras.  Os modernistas e a importância 
de reescrever e compreender nossa 
própria história estarão presentes na 
Tenda Literária durante todo sábado.

Enquanto isso, na Tenda Mista o 
público conhecerá mais sobre os cos-
tumes mexicanos e ainda participará 
de uma oficina sobre criação de PET 
poemas com a escritora campineira 
Katia Sentinaro. Além disso, terá a 
oportunidade de acompanhar um ba-
te-papo com um sobrevivente do Ho-
locausto e acompanhar o hip-hop de 
Felipe Dezena e Vini Alceu.

Nesse dia, a FLIC ocupará tam-
bém o Centro Ituano de Letras e Ar-
tes (CILA) com uma oficina de teatro 
para crianças e adolescentes com o 
grupo Barracão Cultural, às 15 horas. 
Essa é a única atividade do Festival 
que precisa de inscrição prévia pelos 
e-mails barracaoculturalitu@gmail.
com ou para comunicacao@vempra-
flic.com.br.

Vale destacar que no sábado, a 
Feira de Livros – que será realizada 
na quadra poliesportiva do Colégio 
Anglo (ao lado dos Correios) duran-
te toda a FLIC recebendo escritores 
para autografar seus livros - terá uma 

programação especial às 15h, com a 
sessão de autógrafos e lançamento 
simultâneo de cinco livros: Alexandre 
Ribeiro (Reservado); Dionísio Moreno 
(Sangue na ratoeira e outros contos); 
Katia Sentinaro (Um gato diferente); 
Paulo Stucchi (Um de nós foi feliz); 
Raquel Aranha (A Heroína Mascara-
da) e Valkiria Cecconello ( A Cidade 
dos Livros).

A Tenda Literária encerra sua pro-
gramação do dia 21 com o premiado 
jornalista, cronista e escritor gastro-
nômico Dias Lopes e a escritora Caro-
lina Casarin abordando sobre os cos-
tumes, gastronomia e a vida pessoal 
dos modernistas.

O quarto e último dia da FLIC terá 
apresentação de MPB e bate-papo 
sobre Diversidade na Tenda Mista, 
enquanto a Tenda Literária trará te-
mas como a importância da leitura 
de obras escritas por mulheres, uma 
reflexão sobre 1922 e 2022 e como os 
“memes” são ferramentas para a mi-
litância.

O encerramento oficial da 1ª FLIC 
será às 16h, com o Show Antropofá-
gicos com a cantora Marcia Mah e 
os músicos Luiz Anthony (violoncelo 
e bandolim) e Zé Marcos (violão) na 
Tenda Literária.

Vale ressaltar que todos os eventos 
são gratuitos e abertos ao público. 

O comediante Igor Guima-
rães apresenta na quinta-feira 
(26), às 20h, na Sala Palma de 
Ouro, mais um show solo com 
seus principais textos de hu-
mor. "Benignismo" é um show 
standup comedy, músicas e 
maluquices, o “show mais 
maligno e benigno de toda 
galáxia”, segundo os organi-
zadores.

Igor Guimarães é comedian-
te stand up desde 2009, com 
um estilo diferenciado de con-
tar suas piadas, tiradas rápi-
das e uma voz bem particular. 
O artista se destacou logo no 
início da carreira. Em 2017 
participou do quadro Master 

Humorista se apresenta
na Sala Palma de Ouro

DIVULGAÇAO

Trash, do Pânico na Band e, 
exatamente pelo estilo dife-
renciado, foi contratado pelo 
programa onde criou os perso-
nagens Boneco Josias e Índio 
Ana Jones.

Um show solo, com humor, 
músicas e “maluquices”

::Serviço::

“Benignismo”
Data: quinta (26)
Horário: 20h
Local: Sala Palma de Ouro
Ingressos: Os ingressos 
para a apresentação 
custam a partir de R$ 30 
e estão à venda no site  
www.aloteatro.com

Em comemoração aos 25 
anos da companhia, a Faces 
Ocultas Cia de Dança, apresen-
ta neste sábado (21) e domin-
go (22), ambas às 20h, na Sala 
Palma de Ouro, o espetáculo 
“Frida”, da coreógrafa Poliane 
Fogaça. As apresentações são 
gratuitas.

Mulher, latino-americana, se-
xualmente livre, marcada pela 

deficiência física, politicamen-
te ativa às questões sociais de 
seu país e artista em um meio 
totalmente dominado por ho-
mens, Frida sempre defendeu 
sua perspectiva própria afir-
mando nunca ter sido surrealis-
ta. Frida Kahlo pintou sua vida 
e sua morte, abrindo caminho 
para que ‘novas Fridas’ pudes-
sem ser o que queiram ser.

Espetáculo “Frida” é atração 
gratuita no teatro

::Serviço::

“Frida”
Data: sábado (21) e 
domingo (22)
Horário: 20h
Local: Sala Palma de Ouro
Ingressos: entrada 
gratuita

Para quem gosta de chur-
rasco, cerveja e música boa a 
opção é o festival de churrasco 
que acontece em Indaiatuba 
de sexta (20) a domingo (22), 
no estacionamento do Polo 

Shopping.
Serão 15 estações de chur-

rasco, cervejas artesanais, so-
bremesas, área kids e shows 
musicais. Uma das atrações 
do evento será o WB Experien-

ce ou ‘Bar nas Alturas’, um bar 
elevado a 40 metros de altura 
com muito chopp gelado.

O festival acontece na sexta, 
das 17h às 22h, e no final de 
semana, das 11h às 22h.

Indaiatuba recebe
Festival de Churrasco 
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER
ANTES DE TER UMA CASA CONTÊINER

Quais as vantagens de construir uma casa em 
um contêiner?
Viver em uma casa contêiner é uma questão 
de escolha de um estilo de vida alternativo e 
sustentável, e é também um desejo pessoal. Há 
muitas vantagens de se ter uma casa contêiner. 
Confira.
Estética diferenciada: Quem busca um projeto 
de casa contêiner, certamente está buscando um 
estilo de vida diferenciado e uma estética única, 
personalizada.
Rapidez na construção e economia de dinheiro: 
Uma das principais vantagens da casa contêiner 
é permitir uma construção e instalação muito 
rápida. Normalmente uma casa contêiner se 
constrói em até 1/3 do tempo de uma casa em 
alvenaria. Isso gera uma grande economia de 
dinheiro, principalmente se, enquanto você estiver 
construindo, também estiver pagando aluguel de 
um imóvel para morar.
Terrenos que não suportam muito peso: A 
construção em contêiner é boa também quando 
você tem terrenos que não suportam peso muito 
grande, já que a estrutura do contêiner é bastante 
leve, fazendo desse material bastante vantajoso 
nessa situação.
Construção off-site: Construção off-site significa 
construir uma edificação fora do local, de forma 
modular, e depois transportá-la e montá-la no 
local. A casa contêiner pode ser feita dessa forma.
A construção é feita em lugares controlados e a 
geração de resíduos é muito menor. Além disso, 

a gente consegue fazer a otimização e economia 
dos recursos, planejar bem e executar num tempo 
mais curto, porque não estamos expostos às 
variáveis de quem executa uma obra no campo.
Mobilidade futura da casa: Já pensou poder 
levar sua casa contêiner inteirinha para outra 
cidade? É possível fazer uma estrutura para que 
ela seja montada em um determinado local, por 
alguns anos, e depois prever a transferência da 
construção para outro local.
Economia no custo final: Por ser uma estrutura 
muito leve, a construção em contêiner requer 
menos fundação e ela é uma estrutura em que se 
pode aproveitar, a depender do projeto, mesmo 
que parcialmente, a vedação nas paredes do 
contêiner, entre outros aspectos, criando aí 
diversas vantagens no custo final.
Sustentabilidade: A sustentabilidade é a maior 
vantagem em se tratando de casa contêiner. Isso 
ocorre pelo fato de você reciclar o contêiner - e só 
faz sentido construir casa contêiner em contêiner 
reciclado. Você tem uma construção cujo impacto 
no meio ambiente é muito menor, porque de 30 
a 40% da construção corresponde ao material 
reciclado.

Quais as desvantagens de uma casa contêiner?
Em uma casa contêiner, é importante haver a 
preocupação com o isolamento térmico e acústico. 
Isso requer domínio de técnicas, mas é possível 
contornar a situação para garantir conforto para os 
moradores. (continua)
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Amanhã (21), quem faz 
aniversário é Leonardo 

Corazza Weber. 
Parabéns!

Felicidades para Erminia 
Favero, que neste 

domingo (22) comemora 
idade nova

Na quarta (25), é a 
vez de Vanessa Coltre 

fazer aniversário. 
Parabéns!

Junior Angelo aniversaria 
na quinta (26) e recebe os 

parabéns dos amigos e 
familiares

Parabéns para Tereza 
Barbosa, que nesta 

segunda (23) comemora 
seu aniversário

Quem também 
aniversaria neste 

domingo (22) é Mirian 
Cagali. Felicidades!

Estreia: Chamas da Vingança
Neste remake da adaptação de Stephen King de 1984, seguimos um pai e sua filha, Andy (Zac 

Efron) e Charlie. Durante seus anos de faculdade, Andy havia participado de um experimento da 
Loja que lidava com o "Lote 6", uma droga com efeitos alucinógenos semelhantes ao LSD. A droga 

deu a sua futura esposa, Victoria Tomlinson, habilidades telecinéticas e a ele forma telepática 
de controle mental que ele chama de "empurrão". Ambos também desenvolveram habilidades 

telepáticas. Após se casarem e terem uma vida aparentemente normal, sua filha Charlie acaba 
desenvolvendo uma capacidade pirocinética assustadoramente forte. Tendo uma infância normal 

e a família McGee vivendo entre pessoas normais, A Loja acaba sabendo sobre os poderes 
absurdos de Charlie, querendo pegá-la para maiores estudos. O longa acompanha a dupla de pai e 
filha fugindo da Loja, após um plano falho de tirar Charlie de seus pais e levando a morte de Vicky.

PALETÓ – CAMISA – GRAVATA  
CEROULA – CINTO – LENÇO – JEANS 

REGATA – CALCINHA – CASACO – MEIA 
TERNO – BLUSA – BLAZER - PIJAMA

:: JOGO DOS 7 ERROS ::
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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 financia-
mento. 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 financia-
mento. Tel/Whats 11-9.9990-0056 
CRECI 73132
-----------------------------------------
APTO GARDEN vendo, 3 dorm, 
Jd dos Taperás, com 76m². Tr: (11) 
97515.7676 / 97656.3165.
-----------------------------------------
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, ba-
nheiro e quintal privativo c/ 2 vagas 
de garagem – R$ 169.000,00. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. VARANDAS DA MATRIZ  – 
(frente) 2 suítes, sala, cozinha pla-
nejada, área de serviço c/ armário, 2 
vagas de garagem. 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 Condomínio 
Icaraí ou Condomínio Zuleika. Cre-
ci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.

FLAT ILHA GRANDE – 1 Suíte c/ 
armário, sala/ cozinha c/ geladeira 
e cookie top, lavanderia comunitária 
c/ máquina de lavar, 1 vaga de gara-
gem – R$ 1.500,00 (c/ condomínio e 
IPTU incluso). Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. SOLAR DOS PASSÁROS - 
2 Dorms, sala, cozinha, banheiro, 
1 vaga– R$ 1.100,00 – Térreo c/ 
quintal-R$ 1.200,00 (cond.+ IPTU in-
cluso) . Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. SOLAR DOS SABIÁS – térreo 
- 2 Dorms, sala, cozinha/lavanderia, 
banheiro, 1 vaga de garagem – R$ 
1.100,00 (condom. + IPTU incluso) 
. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. MOUTONNÉE – 3 Dorms 
(sendo 1 suíte), sala, cozinha, A?S, 
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, A/S, 
banheiro, 1 vaga de garagem – R$ 
1.800,00 (condom. + IPTU incluso) 
. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. MIRANTE DO SALTO –  Apto. 
novo c/ 2 Dorms (sendo 1 c/ armá-
rio), sala, cozinha c/ armário, lavan-
deria, banheiro, 1 vaga de garagem 
– R$ 1.500,00 (condomínio incluso) 
. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. VARANDAS DA MATRIZ 
– (frente) 2 suítes, sala, cozinha 
planejada, lavanderia c/ armário, 2 
vagas de garagem – R$ 4.300,00 
(condomínio e 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. Wha-
ts: 11-4028-1983 Salto

CHACARA EM INDAIATUBA Bairro 
Vale do Sol, 1000 metros de ter-
reno, AC:179 metros, 3 quartos, 
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.
-----------------------------------------
CHÁCARA TERRAS DE SANTA 
ROSA, Sala, Coz, banh, 2 dorm, 
varanda, churrasqueira, gara-
gem coberta com 1 banh, piscina 
8×4, portão eletronico, cxa d’agua 
2500lts, poço artesiano 9mts de 
profundidade. Tr: (11) 97321-2581.
-----------------------------------------
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 gara-
gem para 3 carros, a segunda casa 
com 110 mts², 2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, varanda e portão 
eletrônico, R$ 750.000,00. Tr: (11) 
99942.6475.

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

JARDIM ELIZABETH – SALTO/
SP: Vendo casa, ótima localização, 
2 dorm.; sala; cozinha; WC; área 
de serv.; porões; gar. p/ 2 carros. 
R$ 240.000,00. Aceita Financia-
mento. - Tr. (11) 98602-0915 | (19) 
99176-6994
-----------------------------------------
VENDO CASA, ótima localiza-
ção, 2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, área de serviço, uma sala 
comercial. Tr: (11) 97164.5207 / 
99341.7964.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
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 – Salão comercial c/ 125 
M² de construção c/ pé direito alto. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / 
(11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
BELA VISTA – 2 Dorms, sala, co-
zinha, banheiro, lavanderia e ga-
ragem – aceita permuta por apto 
Moutonnée - R$ 320.000,00. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
BELA VISTA – 3 dorms (sendo 1 
suíte), sala 2 ambientes, cozinha 
c/ armário embutido, banheiro, ga-
ragem – Doctos Ok. – 385m² AT. 
Creci 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. DAS NAÇÕES – 2 Dorms, 
sala, cozinha, banheiro e garagem 
– R$ 160.000,00. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. PANORAMA –  casa nova c/ 
3 Dorms (sendo 1 suíte), sala, co-
zinha, banheiro, área de serviço e 
garagem –R$ 420.000,00. 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$ 240.000,00. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
S.PEDRO/S.PAULO – Casa frente 
c/ 1 dorm, sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia e garagem – nos 
fundos 1 suíte – doctos Ok – R$ 
310.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
SOL D’ICARAI - 2 Dorms, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia, ga-
ragem p/ 4 carros– Doctos Ok - R$ 
340.000,00. 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.
-----------------------------------------
1914: RESIDENCIAL PARQUE 
IMPERIAL: 2 dorm (1 suíte), 2 
salas, coz, 2 wc, garagem. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
1916: RESIDENCIAL LAGOS 
D’ICARAÍ: 3 dorm (3 suítes), 2 
salas, coz, 4 wc, lavabo, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1919: CONDOMÍNIO ZULEIKA 
JABOUR: 3 dorm, 2 salas, 2 wc, 
coz, 3 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1921: CHÁCARAS DE RECREIO 
INGÁ: 2 dorm, 5 suítes, 3 salas, 
coz, 6 wc, 9 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1926: CONDOMÍNIO VILLAGE 
MOUTONNÉE: 3 dorm (1 suíte), 2 
salas, coz,  2 wc, lavabo, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1927: VILA ROMA: 1 dorm, sala, 
coz, wc, garagem. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1929: RESIDENCIAL SANTO STÉ-
FANO: 3 dorm (1 suíte), 2 salas, 
coz, 2 wc, 3 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1930: JARDIM BOM RETIRO: 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.
-----------------------------------------
1931: CONDOMÍNIO MONTE 
BELO: 3 dorm (1 suíte), 2 salas, 
coz, 3 wc, 4 vagas. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.

1933: COND. GUARUJÁ: 3 dorm 
(1 suíte), 2 salas, coz, 2 wc, la-
vabo, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1934: COND. MONTE BELO: 4 
dorm (2 suítes), 3 salas, coz, 3 wc, 
lavabo, 9 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1935: JARDIM PANORAMA: 2 
dorm (1 suíte), 2 salas, coz, 2 
wc, garagem. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1936: RESIDENCIAL PARQUE 
LAGUNA: 3 dorm (1 suíte), sala, 
coz, 2 wc, garagem. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1937: JARDIM ELDORADO: 3 
dorm, sala, coz, 3 wc, 3 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1938: JARDIM DAS NAÇÕES: 
3 dorm (1 suíte), sala, coz, 3 wc, 
piscina, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1939: JARDIM BOM RETIRO: 
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.
-----------------------------------------
1940: SANTA MARTA III: 3 dorm, 
2 salas, coz, wc, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1941: BELA VISTA: 2 dorm, sala, 
coz, wc, garagem. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1942: COND. ZULEIKA JABOUR: 
4 dorm (1 suíte), sala, coz, 3 wc, 
lavabo, 6 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1944: SOBRADO NAIR MARIA: 6 
dorm (2 suítes), 2 salas, coz,  3 wc, 
lavabo, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1945: BELA VISTA: 2 dorm, sala, 
coz, wc, garagem. Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1946: RESIDENCIAL PICCOLINO: 
3 dorm (1 suíte), sala, coz, 3 wc, 2 
vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1947: COND. VILLAGE HARAS 
SÃO LUIZ: 3 dorm (1 suíte), 3 sa-
las, coz, 3 wc, lavabo, 2 vagas. 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1948: TERRAS DE MONT SER-
RAT: 3 dorm (2 suítes), 2 salas, 
coz, 3 wc, lavabo, 2 vagas. Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1949: COND. JARDIM GUARUJÁ: 
3 dorm (1 suite), 1 sala, coz, lavabo, 
3 wc, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1951: COND. JARDIM GUARUJÁ: 
1 dorm sendo suíte, 2 salas, 2 wc, 
coz, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.

1953: JARDIM SALTENSE: 4 
dorm, 3 sala, 3 wc, lavabo, coz, 
4 vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1955: COND. JARDIM GUARU-
JÁ: 3 dorm (1 suíte), 2 salas, 3 wc, 
coz, 2 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1962: COND. MONTE BELO: 4 
dorm sendo suítes, 3 sala, lavado, 
coz, 4 vagas. Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
AVRC3-1285 Cond. Costa das 
Areias 3d (1 st), sala 2 amb, lav, 
coz. Ame., esp. gourmet c/ churr, 
forno a lenha, aquec solar, lavand, 
quintal, sotão rev p/dorm e gar 
p/4 carros. R$ 850.000,00. 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.

VL. NOVA – R. Campos Sales, 528 
- 3 Dorms, sala, copa, cozinha, 2 
banheiros, garagem e quintal – R$ 
2.000,00 + R$ 90,00 IPTU. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA – R. Prudente de Mo-
raes, 1225 - 2 Dorms, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia e garagem – 
R$ 1.400,00 + R$ 60,00 IPTU. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA –  R. Campos Sales, 451 
- 02 Dorms, sala, cozinha, banheiro, 
depósito, lavanderia e garagem – 
R$ 1.300,00 + R$ 60,00 IPTU. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
ALRC3-179 Cond. Monte Serrat 
3d (1 st), sala 2 amb, copa, coz, wc, 
á.serv, paisag, á.gour, piscina, po-
mar e gar p/3 carros.R$ 10.000,00. 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-
1983 Salto
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
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. RESERVA CENTRAL 
PARQUE – Lote c/ 353m² c/ ótima 
localização – R$ 230.000,00. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
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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.
-----------------------------------------
COND. MOUTONNEÉ terreno 
175m². Tr: 19.98340.9972.
-----------------------------------------
VILLAGE MOUTONNEÉ terreno 
175m². Tr: 97656.3165.
-----------------------------------------
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 - Várzea 
Paulista/SP: 344m². Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1819: TERRAS DE MONT SER-
RAT: 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 
PARQUE: 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.
-----------------------------------------
1924: JARDIM AMÉRICA: 240m². 
Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086.
-----------------------------------------
1943: COND. MONTE BELO: 
2400m². Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1957: RESERVA CENTRAL PAR-
QUE: 300 m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1958: RESIDENCIAL PRIMAVE-
RA: 1377 m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1959: CONDOMÍNIO FAZENDA 
PALMEIRAS IMPERIAIS: 1.000 
m². Creci J-21366. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: 
(11) 99594-0086.

1960: CONDOMÍNIO FAZENDA 
PALMEIRAS IMPERIAIS: 1.000 
m². 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, Nº 
243 – R$ 1.600,00. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. Quintino Bocaiuva, 
136 – 7 salas comerciais c/ ba-
nheiros e cozinha – R$ 2.500,00 + 
IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. Quintino Bocaiuva 
– Barracão novo c/ 180m² + 40m² 
de mezanino e 2 banheiros – R$ 
4.500,00 + 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.
-----------------------------------------
SANTO INÁCIO – Rua Carlos Go-
mes, 394 - Salão c/ 26m² e 1 ba-
nheiro R$ 700,00. Creci 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.
-----------------------------------------
1739: ÁREA COMERCIAL – SAL-
TO DE SÃO JOSÉ: 2000m². Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1726: CENTRO: Sala Comer-
cial – 100m². Creci J-21366. Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1747: VILA HENRIQUE: Casa Co-
mercial – AT 141m². Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1855: JD. DAS NAÇÕES: Salas 
Comerciais: AT 60m² (Com ba-
nheiro 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 Co-
mercial: 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.
-----------------------------------------
1912: RECANTO DO GUARAÚ: 
Galpão Industrial: 369m². 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.
-----------------------------------------
1870: GUARUJÁ GALPÃO 
INDUSTRIAL - 496 m². Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1972: JARDIM EUROPA – Galpão 
Industrial - 715 m². Creci J-21366. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
ALICI-1653 Imperial área livre de 
160m², escr, 3 wcs (1 adaptado 
para deficiente). R$4.400,00. Cre-
ci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
ALICI-1554 Saltense Salão comer-
cial pequeno com wc, com 2 portas 
de aço. R$ 1.000,00. Creci 30192-
J. Whats: 11-4028-1983 Salto 
-----------------------------------------
ALICI-1605 São Gabriel Barra-
cão com 300m² com escr, 3wcs 
(1 p/def) e + 120m² de porão.
R$6.600,00 Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1596 Vila dos Eucaliptos 
Salão c/bom acabamento, pia, 
gabinete, wc e gar p/2 car. R$ 
1.000,00 Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto

ALICI-1564 S.Pedro/S.Paulo 
Salão +/- 100 m² de área coberta 
e +/- 70 m² de área descoberta, 
pia, churrasqueira e 2 wcs. R$ 
1.600,00. Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1566 Centro Salão com 
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 aproxima-
damente 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

*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.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
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.

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
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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 Alemão 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.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
CALOPSITA vendo 5 calopsi-
tas e um viveiro, R$ 500,00. Tr: 
11.98545.0438.

SERRA MAKITA de 9 pol. mod. 
5900B 1750 W 220 vots  R$ 
1.200,00. Tratar (11) 99946-0510.
-----------------------------------------
VENDO ROÇADEIRA A 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, mou-
se c/fio e teclado wireless, adap-
tador wireless (rede sem fio). R$ 
600,00 à vista ou parcelo no car-
tão. Paulo (11) 4029-3183 ou (11) 
99502-6048.

*ALBUM DE CARTÃO TELEFÔNI-
CO 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 
conservação, usado, R$ 450,00. 
Tr: (11) 99989.4935.
-----------------------------------------
MESA ESCRITÓRIO/ ESTUDAN-
TE Cor Gelo, 1,20x0,60m, com 
cadeira giratória c/ braços cor Azul/
Preta, ótimo estado de Conserva-
ção, usados 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.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
VENTILADORES vendo, dois 
ventiladores, um de teto turbo c/ 
lâmpada outro de parede, 60cm 
os dois voltagem 110, os dois R$ 
250,00, separados R$ 140,00 cada. 
Tr: 11.97416.0101.

*A DIPLOMATA ESCOLA TÉC-
NICA - cursos apostilados e c/ 
certificados. mecânica de autos, 
motos e diesel, Injeção eletrôni-
ca, eletricista de autos, eletricis-
ta inst / comandos, soldagem 
Ind, téc manutenção mecânica 
Industrial, leit interp desenho 
mecânico, metrologia, técnico 
hidráulica / pneumática. Tr. Rua 
Sete de Setembro, 448, Centro / 
Fone Fax 4029-3760, Salto.

*FERRO DE PASSAR Arno Tr Cris-
tiane (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) ótimo 
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 es-
tado, 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 
original, Fones de ouvido nunca 
utilizado. Interessados entrar em 
contato com Priscila (11) 97334-
3780.
-----------------------------------------
IPHONE 7 32gb Preto fosco 
com todos os acessórios, fone 
de ouvido nunca foi usado. Va-
lor R$1.100,00. Tr. Fone (11) 
99960-1511.

LER O SALMO 35 durante 3 dias 
e publicar no 3º dia. A pedido de 
A.M.B.
-----------------------------------------
ORAÇÃO À SANTO EXPEDITO 
– Meu Santo Expedito das causas 
justas e urgentes, socorrei-me 
nesta hora de aflição e desespero, 
intercedei por mim junto à Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Vós, que sois 
um Santo Guerreiro, vós que sois 
o santo das causas urgentes, 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 minha fa-
mília, 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.globalem-
pregos.com.br
RUA CANDELÁRIA, Nº 1255 – 
CENTRO – INDAIATUBA/SP | 
FONE: (19) 3825-8700
-----------------------------------------
Almoxarife - (Banco de Talentos) - 
Código 57954: Ensino Médio com-
pleto. Experiência em atividades 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 trabalhos 
manuais.
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Montador - (Banco de Talentos) 
- Código 57965: Ensino Médio 
completo. Desejável experiência na 
função.
-----------------------------------------
Montador I (Banco de Talentos) - 
Código 48238: Ensino Médio com-
pleto. Experiência em montagem de 
peças e/ou equipamentos. Curso de 
Leitura e Interpretação de Desenho. 
Conhecimento em ferramentas ma-
nuais 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 máqui-
nas Mazok e Mikron e conhecimen-
to de comando Heidenhain.
-----------------------------------------
Operador de Logística Código 
76295: Ensino Médio completo. De-
sejável experiência em almoxarifa-
do, recebimento e estoques.  Curso 
de Operador de Empilhadeira.
-----------------------------------------
Operador de Máquinas (Primá-
rios) - Banco Talentos - Código 
57960: Ensino Médio completo. Ex-
periência em operação de máquina 
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. Experiência 
com toda rotina de recebimento, ar-
mazenagem 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. Desejá-
vel formação Técnica. Desejável 
vivência 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 Automação 
ou áreas correlatas. Desejável ex-
periência com programação de CL-
P´s e supervisórios. Conhecimento 
em Rockwell Software, SIEMENS, 
Schneider e Honeywell.
-----------------------------------------
Técnico Mecânico - Código 
69471: Técnico mecânico ou Me-
cânico de Usinagem. Conhecimento 
em manutenção de Bombas Centrí-
fugas e Válvulas. Experiência em 
assistência técnica ao cliente.

WORKING SALTO 
Cadastre o seu currículo entre em 
nosso site: www.workingcenter.
com.br
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
1/2 OFICIAL SOLDADOR - Com 
experiência em mecânica, leitura e 
interpretação de desenho, curso e 
conhecimento em solda mig e tig .
-----------------------------------------
AJUDANTE DE MOTORISTA - 
Com experiência com carregamento 
e descarregamento. Necessário ter 
disponibilidade total de horário.

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 construção civil e obra. 
Disponibilidade para viagens para 
trabalhar em toda a região, vai ficar 
15 dias fora da cidade.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com expe-
riência em controle de estoque, 
separação de materiais, carrega-
mento e descarregamento, prepa-
ração de materiais para entrega. 
Necessário ter disponibilidade total 
de horário.
-----------------------------------------
ANALISTA DE INTELIGENCIA 
COMERCIAL - Com experiência 
análise de dados, coletar dados 
do Módulo de Vendas do ERP, 
transformar esses dados em infor-
mações estratégicas de negócios, 
extrair dados, interpreta-los, anali-
sar resultados usando técnicas es-
tatísticas, interpretar tendências ou 
padrões. Desenvolver e implemen-
tar sistemas de coleta de dados, 
mineração de dados e técnicas 
de segmentação. Conhecimento e 
experiência com Microsoft Excel, 
habilidades analíticas e capacida-
de de coletar, organizar, analisar e 
disseminar quantidades s
-----------------------------------------
ANALISTA DE VENDAS - Com 
experiência com vendas ou marke-
ting, atendimento ao cliente e ne-
gociação. Desejável conhecimento 
com o sistema SAP e SALE FOR-
CE. Necessário ensino Técnico ou 
Superior completo em Administra-
ção, Gestão de Negócios, Gestão 
Financeira, Economia, Química e/
ou Engenharia Química.
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
DE OBRAS - Com experiência na 
administração de pessoal na obra, 
suporte no fechamento de cartões 
ponto, atestado, suporte na ad-
missão e demissão, manutenção 
e controle de vencimento de ASO, 
Treinamentos, atendimento a ex-
funcionários da obra relacionada, 
prestação de contas de gastos 
administrativos da obra, organiza-
ção e logística de alojamento, e 
recepção de novos colaboradores 
de obra, com disponibilidade para 
viagens.

ASSISTENTE FISCAL - Com co-
nhecimento em legislação tributá-
ria federal, estadual e municipal. 
Vivência com escrituração de 
notas fiscais de entrada e saída, 
apuração de impostos tributário, 
lucro presumido e real. Desejável 
ensino superior completo e expe-
riência com Folhamatic.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE CONTROLE DE 
QUALIDADE - Com experiência 
em atividades de controle de qua-
lidade, laudos técnicos e garantia. 
Necessário ter curso de metrologia 
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 recebi-
mentos de peças. Necessário ter 
conhecimento básico em informá-
tica.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Com 
experiência em conferência de 
produtos, etiquetas de preços nos 
produtos, reposição e recebimento 
de material, atualização de código 
de barras, estoque, separação e 
conferência de notas fiscais.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE FATURAMENTO - 
Conhecimentos em CTE, manifes-
to, notas fiscais e excel. Será um 
diferencial conhecimento em siste-
mas de Transporte (TMS, SL, etc). 
Necessário ter disponibilidade 
para trabalhar no período noturno.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE LABORATORIO - 
Com experiência em desenvolver 
atividades auxiliares de laborató-
rio, conforme os procedimentos 
garantindo os padrões de qua-
lidade, limpeza e conservação 
dos equipamentos. Manuseio de 
equipamentos, processamento de 
carga de cilindro para confecção 
de amostras.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MONTAGEM - Com 
experiência em montagem e des-
montagem de componentes, sol-
dagem de peças com solda elétri-
ca, MIG e TIG.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com 
experiência em linha de produção, 
desejável na fabricação de móveis.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE SERVICOS GE-
RAIS - Com experiência em es-
merilhadeira, conhecimento em 
medidas, carga e descarga de 
caminhão, rebarbação de peças, 
caldeiraria e usinagem.
-----------------------------------------
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. Necessário ter dis-
ponibilidade para trabalhar de se-
gunda das 11h00 às 15h00 - de ter-
ça à sábado das 14h00 às 23h00.
-----------------------------------------
COORDENADOR DE COMPRAS 
- Coordenação e suporte às ati-
vidades de Compras incluindo 
às desenvolvidas pelos outros 
integrantes do departamento; De-
senvolvimento de fornecedores 
nacionais/internacionais; Acompa-
nhamento semanal dos programas 
de produção e compras nacionais/
internacionais; Acompanhamento e 
Análise da Legislação pertinente às 
Operações de Comércio Exterior; 
Operacionalização dos proces-
sos de importação e exportação 
incluindo todo acompanhamento, 
conferência e providência dos do-
cumentos necessários ao proces
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
FUNDIDOR - Com experiência em 
fundição de bronze e latão. Vivên-
cia com operação de máquina co-
quilhadeira. Necessário ter curso 
de metrologia, leitura e interpre-
tação de desenho e utilização de 
instrumentos de medição.
-----------------------------------------
GERENTE DE E-COMMERCE - 
Com experiência em e-commerce, 
manutenção da Loja virtual, plata-
formas Online Marketplace, geren-
ciamento de anúncios e descrição 
de produtos. Acompanhamento de 
pedidos e contato com transporta-
doras, além de precificação e cam-
panhas de venda. Análise gerencial 
de resultados dentre outras ativida-
des da função.
-----------------------------------------
INSTALADOR - Com disponibili-
dade para viagens pelo Brasil e 
experiência com instalação de di-
visórias hospitalares, com habilita-
ção. Conhecimento com furadeira e 
parafusadeira.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - 
Com experiência em manutenção 
de máquinas de usinagem. Conhe-
cimento em elétrica, hidráulica e 
mecânica.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Com experiência 
como motorista e habilitação cate-
goria D.
-----------------------------------------
MOTORISTA DE CARRETA - Com 
habilitação categoria D.
-----------------------------------------
OPERADOR DE INJETORA - COM 
EXPERIENCIA EM OPERAR INJE-
TORA PLÁSTICA
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
PCD (PESSOA COM DEFICIEN-
CIA) - Com experiência em rotinas 
administrativas e atendimento ao 
cliente. Conhecimento básico em 
Word e Excel. Necessário ter laudo 
médico e ensino Médio completo.
-----------------------------------------
PINTOR - Com experiência em 
rebarbação de peças metálicas 
com esmerilhadeira, pintura com 
pistola, conhecimento em medidas, 
acabamento e pintura de peças de 
máquinas.
-----------------------------------------
PROGRAMADOR E OPERADOR 
DE CENTRO DE USINAGEM - 
Com experiência em programar, 
preparar e operar Centro de Usina-
gem horizontal e vertical.
-----------------------------------------
SOLDADOR - Com experiência 
em solda MIG, elétrica, leitura e 
interpretação de desenho, corte em 
maçarico e plasma para soldagem 
de peças e conjuntos mecânicos.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - 
Com conhecimento em máquinas 
injetoras, processos de injeção de 
plásticos, sistemas elétricos e ele-
trônicos, mecânicos, hidráulicos e 
pneumáticos. Com conhecimentos 
em robôs e sistemas automáticos e 
formação Técnica Completa. Dese-
jável cursos na área de elétrica e 
NR 10 e NR 35.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
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
-----------------------------------------
ANALISTA DE QUALIDADE PLE-
NO - Com experiência em atendi-
mento ao cliente, visitas técnicas, 
análise de débitos, garantia, fator 
técnico e reclamações. Vivência 
com elaboração de cronogramas 
de visitas técnicas, gestão de não 
conformidades, reuniões de 8D e 
gestão de ações. Experiência com 
liderança de equipe, input interno 
de solicitações e melhorias requi-
sitadas pelo cliente. Necessário 
ter ensino superior completo em 
Engenharia, Gestão da Qualidade 
ou áreas correlatas e Inglês inter-
mediário.

ASSISTENTE DE P.C.P - Com 
experiência em planejamento e 
controle da produção, setor de 
caldeiraria, conhecimentos com 
leitura e interpretação de desenho 
e metrologia.
-----------------------------------------
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 EXTER-
NO - Com experiência em visitas 
técnicas e atendimento aos clien-
tes. Vivência com identificação 
de problema/defeito, execução de 
manutenção elétrica ou mecânica, 
instalação de equipamentos novos 
e treinamento para clientes após 
instalação dos equipamentos. Ne-
cessário ter CNH e disponibilidade 
para viagens. Com ensino técnico 
ou superior completo em mecânica, 
elétrica ou mecatrônica.
-----------------------------------------
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 MONTAGEM - Com 
experiência em serra, lixadeira, 
furadeira, serviços de serralheria, 
noções de solda e dobradeira CNC.
-----------------------------------------
AUXILIAR FISCAL - Com expe-
riência no setor fiscal, rotinas admi-
nistrativas e emissão de nota fiscal.
-----------------------------------------
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
-----------------------------------------
CONTROLADOR DE ACESSO - 
Com experiência com rotinas de 
controle de acesso e vigilância. 
Necessário ter disponibilidade para 
trabalhar no período noturno.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
ELETRICISTA - Com experiência 
em confecção de painéis elétri-
cos, instações, ajustes e testes 
de painéis elétricos nas máquinas. 
Vivência com manutenção elétri-
ca e visitas técnicas aos clientes. 
Conhecimento em corte de cabos, 
parametrização e testes elétricos. 
Necessário curso em Elétrica bá-
sica de Leitura e Interpretação de 
Desenho.
-----------------------------------------
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.

ESTAGIÁRIO DE TI - Ensino su-
perior cursando em T.I ou áreas 
correlatas.
-----------------------------------------
FERRAMENTEIRO - Com ex-
periência em construir e reparar 
ferramentas, dispositivos de usina-
gem e máquinas injetora. Vivência 
com tryout, desenvolvimento de 
desenhos, manutenção corretiva e 
preventiva de injetoras plásticas, 
reparo e troca de peças.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE - 
Com experiência em inspeção de 
peças em chão de fábrica, curso e 
experiência com desenho técnico, 
metrologia e empilhadeira.
-----------------------------------------
INSTALADOR TECNICO - Com 
experiência em instalação, confi-
guração e manutenção de sistema 
de radiocomunicação, implantação 
de antenas de radiocomunicação. 
Necessário habilitação categoria B 
e disponibilidade para viagens.
-----------------------------------------
LIDER DE ALMOXARIFADO - 
Com experiência em recebimen-
to, conferência, armazenamento, 
inventários, análise de estoque. 
Conhecimento com TOTVS, Excel 
avançado e superior completo ou 
cursando em Logística.
-----------------------------------------
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 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.
-----------------------------------------
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 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 DOBRADEIRA 
CNC - Com experiência em dobra 
CNC, curso de desenho mecânico 
e metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA - Com 
cursos de usinagem, leitura e inter-
pretação de desenho e instrumen-
tos de medição e controle.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
CORTE - Com experiência em ope-
rar máquina de corte e dobra, ramo 
construção civil.
-----------------------------------------
OPERADOR DE TORNO AUTO-
MATICO - Com experiência em 
operar torno automático Trauber, 
conhecimento com desenho técni-
co mecânico e metrologia.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM T.I. - Com conheci-
mento em Tecnologia da Informa-
ção e elétrica. Necessário conhe-
cimento básico em informática e 
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.
-----------------------------------------
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 - Com experiência 
em vendas (PAP) e experiência na 
área de segurança eletrônica.
-----------------------------------------
VENDEDOR INTERNO - Com ex-
periência em vendas por telefone 
e e-mail, negociação de preço, 
prazo e condições de pagamento 
do produto ou serviço vendido. 
Realizar follow up, incluir pedidos 
no sistema (Protheus - TOTVS), 
desenvolver e trabalhar em proje-
tos específicos. Realizar visita/reu-
nião com cliente. Possui habilitação 
categoria B.
-----------------------------------------
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, conhecimento 
básico em italiano e/ou espanhol 
será um diferencial.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
ALIMENTADOR DE LINHA DE 
PRODUCAO - Com experiência na 
area, com curso Leitura e Interpre-
tação de Desenho Técnico Mecâni-
co e Metrologia.
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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.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE VENDAS - Com 
experiência em prospecção de 
clientes, atendimento ao cliente, 
suporte no recebimento e analise 
de pedidos de cotação de serviço 
de transporte rodoviário. Apoio em 
atividades administrativas
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com 
experiência na área.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE VENDAS - Com 
experiência em vendas, com curso 
técnico em Administração, pacote 
Office completo e excel Intermédia-
rio ou avançado.
-----------------------------------------
COORDENADOR FISCAL - Com 
experiência em emissão de notas 
fiscais de serviço e produto, apura-
ção de impostos diretos e indiretos 
de empresas de serviço, confe-
rencia escrituraria de livros fiscais 
e apuração dos impostos. Possuir 
ensino Superior completo em Ad-
ministração ou Contabilidade. Co-
nhecimento Avançado em pacote 
office ,gestão e liderança Sistema 
Domínio.
-----------------------------------------
COSTUREIRA - Possuir experiên-
cia com costuras em maquinas 
reta, overloque, interloque e duas 
agulhas corte, costura, modelagem 
e confecção. Possuir VEÍCULO 
PROPRIO ( moto) ou facilidade de 
chegar em Itaici.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
LIDER DE USINAGEM - Com ex-
periência em liderança, programa-
ção e preparação de Torno CNC 
e Centro de Usinagem. Com co-
nhecimentos em instrumentos de 
medição (paquímetro, micrômetro, 
súbito) e interpretação de desenho 
mecânico.
-----------------------------------------
MECANICO - Com experiência 
com manutenção de máquinas de 
corte de grama, ou conhecimentos 
como mecânico de motos.
-----------------------------------------
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 - Com 
experiência em operação de má-
quina centro de usinagem, com 
conhecimento em leitura e interpre-
tação de desenho técnico. Curso 
de mecânico de usinagem será um 
diferencial.
-----------------------------------------
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 TORNO CNC - 
Com experiência em operação de 
torno CNC, ou convencional, com 
conhecimento em leitura e interpre-
tação de desenho e metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
- Desejável ter experiência em pro-
dução de PVC.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
PINTOR INDUSTRIAL - COM EX-
PERIÊNCIA COM PINTURA LIQUI-
DA, PU E EPOXI.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
PREPARADOR E OPERADOR DE 
TORNO CNC - Experiência em pre-
parar e operar máquinas cnc, reali-
zar medições conforme desenhos e 
especificações, identificar as peças 
na produção, realizar manutenção 
básica das máquinas e realizar 
apontamento da produção na OS.
-----------------------------------------
SERRALHEIRO - Com experiência 
na função.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
VENDEDOR INTERNO - Com ex-
periência na área de vendas inter-
nas, com Leitura e interpretação 
de desenhos, auto CAD, desejável 
com vendas de madeiras ou mate-
riais de construção.
-----------------------------------------
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
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
EMPREGADA DOMÉSTICA: Ex-
periência na função.  Residir so-
mente em Salto ou Itu.

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 paga-
mento, ponto, imput de dados para 
envio para escritório. Auxiliar o se-
tor de compras e financeiro. Supe-
rior 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 Sal-
to, 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.
-----------------------------------------
ANALISTA COMERCIAL: Desejá-
vel formação na área Ambiental ou 
Administração. Com conhecimento 
em Excel e ter CNH. Residir em 
Salto ou Itu.
-----------------------------------------
ESTÁGIO QUÍMICO: Cursando 
Química ou Técnico em química. 
Com curso de empilhadeira. Resi-
dir em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEIRA: 
Experiência na função. Ensino mé-
dio completo. Com curso de empi-
lhadeira. Residir em Salto.
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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.
-----------------------------------------
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.

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.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
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.

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.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
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
-----------------------------------------
APONTADOR DE PRODUÇÃO: 
Cursando engenharia, experiên-
cia em PCP. 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.

PROFICENTER    ITU 
(11) 2429-1791 
www.grupoproficenter.com.br 
recrutamento.itu@grupoproficen-
ter.com.br 
Estamos cadastrando para futu-
ras oportunidades:
Cadastre-se em nosso site: www.
grupoproficenter.com.br
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE: 
Com experiência na função e em 
empresas no ramo de injeção 
plástica. Ter a partie do ensino 
médio completo. Residir em Itu.
-----------------------------------------
VENDEDOR: Com experiência 
em vendas. Disponibilidade para 
trabalhar no comercia varejista. 
Residir em Itu.
-----------------------------------------
OPERADORA DE CAIXA: Ensi-
no médio completo. Experiência 
na função. 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, coman-
do Fanuc, Siemens e operação 
e programação em instrumento 
de medição. Residir preferencial-
mente em Itu.
-----------------------------------------
MESTRE DE OBRAS: Com vasta 
experiência na construção civil. 
Possuir perfil de liderança. Ensino 
médio completo. Residir em Sal-
to, Itu ou Indaiatuba. Irá trabalhar 
em Salto, na construção de  Gal-
pão empresarial.
-----------------------------------------
TÉCNICO DE PROCESSOS: 
Com experiência em injetora plás-
tica, programação de robô, troca 
e preparação de moldes. Rea-
lização e acompanhamento de 
try-out. Entre outras funções que 
compete ao cargo. Ensino médio 
completo. Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
SOLDADOR: Experiência na fun-
ção. Conhecimentos com solda 
TIG / MIG. Residir somente em 
Itu.
-----------------------------------------
CAMAREIRA: Experiência na 
função ou na área de limpeza. 
Ensino fundamental completo. 
Residir em Itu.
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO: Com experiência em rotinas 
administrativas, como controle 
de fluxo de caixa, fiscal, relató-
rios gerenciais e suporte ao RH 
e pacote office. Ensino superior 
completo. Residir em Itu.

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.
-----------------------------------------
BMW X1 / 15 ACTIVEFLEX 
2.0 TURBO vendo, cinza, 70 
mil km, manual, chave reserva, 
R$105.000,00. Tr: 19.98294.4036.
-----------------------------------------
HR-V, MODELO EXL, MOTOR 
1.8, ano 2016, cor Cinza, 86 
mil Km, valor de R$ 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

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.

FUSCA / 64 com reparos. Tr (11) 
96381-9314
-----------------------------------------
FUSCA ano 80. Tratar (11) 
99961-7181.
-----------------------------------------
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, vidros 
e travas elétricas, direção hidráu-
lica. Documentação, OK . Valor 
R$ 20.500,00 (Valor negociável). 
Whatsapp: (11)9 8522-4997
-----------------------------------------
VOYAGE 1.6 ANO 2008/MOD 
2009 Cor, prata. Direção hidráuli-
ca, vidros e travas elétricas, som, 
trocado correia dentada e tensor, 
c/ os quatro pneus novos. Se-
gundo 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$16.400,00. Fone (11) 
99960-1511.
-----------------------------------------
CORSA HATCH Joy 2006 1.0. Tr. 
(11) 97383-4776.
-----------------------------------------
PRISMA 11/11 MAX 1.4 – ECO-
FLEX Único Dono – VENDO : Cor 
Verde , pneus novos, vidro elé-
trico, alarme, trava elétrica, som 
, disco de freios e pneus novos 
VALOR R$ 18.500,00 – Tr. (11) 
9-8612-7808.
-----------------------------------------
TRACKER LTZ 2017, cinza, no-
víssima 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.


