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Edital de contratação da gestora definitiva havia sido impugnado no início do mês 
passado, dias antes de sua abertura, após um advogado ter apontado falhas, das quais, 

algumas delas foram confirmadas pelo Tribunal de Contas. Um novo chamamento 
público deve ser publicado na próxima semana com prazo de 30 dias, para que então 

possa haver a definição da empresa que irá administrar o Hospital Municipal. página 04

Morador revitaliza área com plantio    
de mais de 500 mudas nativas
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Diretor do BHCL cita 
problemas estruturais 
no hospital, ausência 
de alvará e falta de 
profissionais
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Será que vai voltar?
Denise Rocha

Todos nós estamos vivendo 
um momento de sobressalto 
em relação aos números do 

Covid que parecem estar novamen-
te em crescimento. De acordo com 
os números da Prefeitura de Salto na 
primeira semana de abril foram 27 
casos confirmados, depois por duas 
semanas os números voltaram a cair, 
sendo 14 e 17, respectivamente. Mas 
na última semana de abril foram 32 
e, na primeira semana de maio, 52 
casos de Covid-19 confirmados.

A Secretaria Municipal de Saúde 
considera que o processo de vacina-
ção e os bons resultados na imuni-
zação da população são importantes 
para manter os casos sob controle. 

Os números estão sendo acompa-

nhados também pelos profissionais 
de Saúde, afinal são os que ficam 
mais expostos, como vivenciamos re-
centemente. A questão é que parece 
que o jeito vai ser conviver com o ví-
rus e, na medida do possível, ter uma 
postura preventiva. A higienização 
das mãos, a limpeza dos ambientes 
e manter a circulação de ar são me-
didas que podem ser adotadas por 
todos, independe de ações do Poder 
Público.

O uso da máscara também é um 
direito de quem sentir necessidade. 
Isso não pode ser visto como uma 
questão de posicionamento ideoló-
gico, apenas como cuidado com a 
própria saúde e do outro, afinal, em 
caso de resfriados e afins pode evitar 

artigos

a transmissão.
Nesse momento precisamos todos 

manter a saúde mental em dia e o 
medo constante não ajuda em nada. 
Mais do que nunca é preciso cuida-
do sim, mas também iniciativas que 
incentivem a testagem rápida da po-
pulação e atendimento ágil.

Nesse ponto impossível não pensar 
na situação da Saúde em Salto. Es-
tamos em maio e parece longe de ser 
resolvido a questão do edital para a 
contratação de uma gestora definiti-
va para o Hospital Municipal. Uma 
nova recomendação do Tribunal de 
Contas do Estado pede que sejam 
feitas correções, com a devida pu-
blicidade do documento e republica-
ção.

Nos Postos de Saúde, falta de mé-
dicos, isso sem falar nos exames 
atrasados.  Sim mais do que nunca, 
é preciso uma força tarefa de incia-
tivas para mudar a situação nessa 

que é uma das áreas mais sensíveis 
e afeta em cheio a população.

Em meio aos números crescentes 
de Covid-19, o medo de um novo sur-
to da doença, nos faz voltar o foco 
novamente para a importância de ter 
equipamentos públicos funcionando 
adequadamente. 

Não se trata de achar culpados, 
isso não contribui. Mas o que falta 
para alguém tomar alguma atitude? 
O que precisa ser feito?

São tantas perguntas e faltam res-
postas com argumentos aceitáveis. 
Não estamos falando de números, 
mas de pessoas que mais do que 
nunca querem transparência. É um 
problema da cidade, não de um gru-
po de pessoas. Que bom seria se nes-
se momento fosse possível unir for-
ças em prol do bem comum. Todos 
ganhariam se iniciativas para ajudar 
a população fossem adotadas sem 
interesses políticos mesquinhos.

O mês de maio continua sendo das noivas?
Vai passar ano, entrar ano 

e essa sempre será a pergun-
ta que não quer calar.

Mas afinal maio ainda é 
considerado o mês das noi-
vas? Segundo os stikers no 
Instagram, sim, mas na prá-
tica o calendário está bem 
diferente e já faz tempo.

Pelo menos desde 2018 o 
mês favorito e nem sei ale-
gar o porquê, tem sido abril 
em primeiro lugar e novem-
bro em segundo, em tercei-
ro temos setembro e quarto 
outubro.

Casar em maio era uma 
tradição que foi muito asso-
ciada a igreja católica por 
ser o mês de Maria, mais o 
mês das mães e pela carga 
feminina em volta também 
das noivas, foi disseminado 
que casar em maio traria boa 
sorte aos noivos.

- E que é mais caro? Isso é 

verdade?
Sim, muita verdade verda-

deira! O que acontece é que 
neste mês por ser o conside-
rado das mães, o preço das 
flores vai às alturas, aumen-
ta a procura, consequente-
mente aumenta o valor da 
oferta, sendo assim, tudo 
sobe. Se você optar por casar 
em agosto que é um mês que 
nem é tão procurado assim, 
vai observar que o mesmo 
orçamento da decoração 
com as mesmas opções de 
flores (pelo menos as que po-
dem ser encontradas nas di-
ferentes estações) vão sofrer 
diferença no valor final.

Por ter sido tão enraiza-
do essa tradição de que era 
o mês das noivas, sempre 
tinha aquelas que faziam 
questão de se casarem nes-
te mês, e aí da mesma for-
ma que o preço das flores 

subiam pelo segundo do-
mingo de maio, as igrejas, 
buffets, bandas, cerimonia-
listas também tinham uma 
boa procura pelo mês e a 
concorrência pelos melhores 
sábados aumentavam, quem 
pagasse mais, fechava o me-
lhor dia do mês.

A meu ver, hoje isso está 
totalmente defasado e não 
acontece com os meses 
citados acima como os fa-
voritos da atualidade. Na 
verdade, depois de 2020 e 
2021 tudo está nas alturas. 
Estou completamente im-
pressionada com os últimos 
orçamentos que recebi. Os 
fornecedores com matéria 
prima como doces, buffets, 
bartenders, são até compre-
ensíveis, porque necessitam 
repassar o custo do produto, 
agora prestação de serviços 
ter um reajuste de 300% é 

assustador! Talvez seja até 
por isso que não só tirei o 
pé do acelerador como des-
liguei os motores, se antes 
Fernanda Mariáh era ceri-
monialista das sonhadoras, 
hoje serei Só das sonhado-
ras, vou entregar os contra-
tos já assinados desde 2019 
que ainda estão na agenda 
para acontecer e para 2023 
farei apenas de poucos e 
seleto grupo de casais que 
hoje, valorizam e respeitam 
minha carreira e experiên-
cia nessa área. Acredito que 
encerrar de vez será impos-
sível, é algo que está dentro 
de mim, mas não será mais 
minha única e exclusiva 
fonte de renda, sendo assim, 
como toda tradição um dia 
deixa de ser tradição, mas 
nunca deixa de fazer parte 
da história, em breve vocês 
não lerão mais minha colu-
na aqui toda segunda sexta 
do mês, mas com certeza eu 
sou muito grata por ter feito 
parte dessa história. No pró-
ximo mês entrego a vocês 
meu último artigo com o co-
ração extremamente repleto 
de gratidão pelo tempo que 
trocamos aqui. Vou deixar 
para junho as emoções fi-
nais. Feliz maio para você.

Elas
“E a gente vive junto, e a 

gente se dá bem..”
Mais um encontro para 

o que gostamos e fazemos 
muito: Relembrar momen-
tos vividos.

E temos, uma pela outra, 
histórias de vida unidas 
passando ou beirando os 
40 anos.

- Conta “aquela vez” no 
clube, Milene!

- Sil, e como é viver a vida 
na cidade vizinha?

- Se não saíssemos juntas 
aquela noite, minha mãe 
nunca teria me deixado ir, 
Gilsiane.

- Que a Carla chegue 
logo, está perdendo boa 
parte das nossas melhores 
risadas!

- Pergunta para a Mi 
Mosca, que ela lembra.

E a Milene Mosca lem-
bra de tudo, tudo, tudo, ou 

quase tudo.. e assim, em 
cada novo encontro, va-
mos reconstruindo de boas 
memórias, nossas vidas 
unidas desde os anos 70.

- Nossa geração foi fan-
tástica!

- Você tem razão Marci-
nha, apesar de eu achar 
que todos tem o mesmo 
sentimento que nós, pelas 
suas gerações.

Eu entendo que fomos 
mais livres e soltas, pois 
ainda podíamos andar so-
zinhas pela cidade, íamos 
para a escola andando e 
não em vans, ônibus ou o 
carro (normalmente único) 
da família.

Tínhamos a liberdade e 
responsabilidade de nos 
levar até a escola e nos 
trazer de volta sem um ar-
ranhão, nos devolver aos 
pais, que nos queriam in-

teirinhos, como quando 
saímos pela manhã. E pela 
tarde, podíamos nos en-
contrar e passar o restante 
do dia todas juntas, passe-
ando pelas ruas da nossa 
Salto ou na casa de algu-
ma de nós e ali falarmos 
da vida, dos sonhos, dos 
acontecimentos ao redor e 
também das dores, amores 
“infantis” correspondidos 
ou não e tudo o mais que 
quiséssemos. E haja falar, 
ouvir, dividir, rir principal-
mente, que sempre fomos 
campeãs absolutas na mo-
dalidade.

Meus filhos e os das 
amigas não viveram a fe-
liz experiência de andar 
a pé pela cidade, porque 
nós mães não deixaríamos 
mesmo ou por morar mais 
afastado da área central 
da cidade, como todas 

morávamos na infância e 
juventude. Era mesmo um 
facilitador, por sorte nossa.

Crescemos, casamos, for-
mamos família e no entar-
decer das nossas vidas, de 
novo podemos estar juntas, 
contando casos e acasos e 
falando sobre o quanto fo-
mos e somos felizes, uni-
das.

Agradecer por usarmos 
as redes e aplicativos que 
nos aproximam e fazer en-
contros felizes pelo único 
interesse comum, de todas 
nós, que é continuar a ser 
feliz de perto e próximas.

Contar estes pedacinhos 
de vida, sempre me encan-
taram e eternamente me 
encantarão por estarem 
guardados no lugar que 
pulsa amor e todos os bons 
sentimentos pelas amigas 
que a vida me deu.

Pode ser que eu fosse feliz 
também sem conhecê-las?

Pode sim. Ser feliz nas-
ceu grudadinho no meu 
DNA, agradeço. Mas se há 
vida melhor do que a com 
vocês, desdenho e dispen-
so.

“Não desejamos mal, a 
quase ninguém..”

O gato
Dona Gertrudes já não sabia mais 

o que fazer com o seu Bonerges. 
Às vezes ela achava que era loucu-
ra dela, mas nem imaginava o que 
se passava pela cabeça dele. Tam-
bém, ela não parava de importuna
-lo, reclamava de tudo, dizia que 
ele não lhe dava atenção, até ciú-
mes sentia dele, na verdade, tudo 
era motivo de implicância.
Seu Bonerges tinha um gato de 

estimação, cuidava do gato com 
muito carinho. Tá certo que muitas 
vezes deixavam de viajar por cau-
sa do bendito gato. E é claro que 
a dona Gertrudes queria “morrer” 
com essa situação.
Um dia encheu tanto a paciência 

do seu Bonerges que o convenceu 
a dar “um fim” no gato. Seu Boner-
ges com dor no coração, então, co-
locou o gato em um saco de pano, 
jogou-o dentro do carro e o levou 
para bem longe. 
Quando chegou em casa, o gato 

estava deitado no sofá e dona Ger-
trudes p...da vida. Seu Bonerges 
pegou o gato e o levou para mais 
longe...
Quando voltou, o gato estava dei-

tado no sofá, não acreditando no 
que viu, seu Bonerges levou o gato 
novamente mais, muito mais lon-
ge ainda.
Depois de duas horas, Bonerges 

ligou para casa e perguntou à Ger-
trudes:
---- Gertrudes, o gato voltou? 
----Voltou---respondeu Gertrudes. 
---- Então, põe ele no telefone 

para me explicar o caminho de 
casa, que eu estou perdido....aqui 
pô !!!
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Anita Liberalesso é eleita presidente da ASLe Governo do Estado libera bônus a policiais
A Academia Saltense de Le-

tras (ASLe) elegeu, em reunião 
realizada no último sábado (7), 
sua nova diretoria para o biênio 
2022-2024.

A chapa única, encabeçada 
pela psicóloga, pesquisadora e 
professora universitária Anita Li-
beralesso Neri, foi eleita com 27 
votos, sendo 19 presenciais e 8 
on-line. A posse da nova equipe 
está marcada para a sessão sole-
ne a ser realizada no próximo dia 
10 de junho, às 19h, na Bibliote-
ca Municipal de Salto, no encer-
ramento da 5ª Semana Cultural 
Ettore Liberalesso.

A nova diretoria é composta 
pelos seguintes acadêmicos: 
Anita Liberalesso Neri (Presi-
dente), Marilena Matiuzzi (Vice
-Presidente), Antonio Valini (1º 
Secretário) Cristina Maria Salva-
dor (2ª Secretária), Valter Berlofa 
Lucas (Tesoureiro), Eloy de Oli-
veira (Diretor de Comunicação) e 
Rafael Barbi (Diretor de Relações 
Acadêmicas).

O Comitê de Ética, responsá-
vel pela avaliação do ingresso de 
novos membros, passa a ser pre-
sidido por Anna Osta; tem Môni-
ca Leite de Araújo Dalla Vecchia 
como Relatora e Leandro Tho-

maz de Almeida como membro. 
Já o Conselho Fiscal, encarrega-
do de fiscalizar as contas anuais 
da Diretoria, é agora presidido 
por Romeu Gonçalves Bicalho; 
tem como membros Alberto Ma-
navello e João Carlos Milioni.

Anita, que é filha do historia-
dor Ettore Liberalesso, falecido 
em 2012, definiu como metas de 
sua gestão o resgate histórico, 
com vistas ao fortalecimento da 
identidade saltense; a amplia-
ção da agenda cultural da ASLe, 
agregação de novos confrades e 
confreiras; e inserção da ASLe 
na cultura da cidade de Salto.

O pagamento de R$ 176,2 mi-
lhões em Bonificação por Resul-
tados (BR) a policiais civis, mili-
tares e técnico-científicos, além 
de servidores da Secretaria da 
Segurança Pública (SSP) será 
realizado no próximo dia 23. A 
liberação ocorreu na terça (10).

Os valores são referentes ao 
1º e 2º bimestre de 2021 e be-
neficia os policiais e servidores 
que atuam em áreas em que 
houve redução dos índices de 
vítimas de letalidade violenta 
(homicídio doloso e latrocínio), 

roubo e furto de veículo, além 
de roubo em geral, a cada bi-
mestre.

 “Ao longo do ano de 2021, 
tivemos uma série de resul-
tados alcançados. Vamos dar 
continuidade à aquisição de 
novos equipamentos e de mais 
veículos para que a gente pos-
sa avançar no combate à crimi-
nalidade”, disse o governador 
Rodrigo Garcia.

Serão repassados, em relação 
aos dois primeiros meses do 
ano passado, cerca de R$ 54,5 

milhões a 89,1 mil profissio-
nais, sendo 113 servidores civis 
da Secretaria de Segurança Pú-
blica, 20 mil policiais civis, 65,6 
mil policiais militares e 3,2 mil 
policiais técnico-científicos.A 
Bonificação por Resultado re-
ferente ao segundo bimestre de 
2021 soma R$ 121,7 milhões, 
que serão pagos a 95,4 mil co-
laboradores – 117 servidores 
civis da SSP, 21,3 mil policiais 
civis, 70,4 mil policiais milita-
res e 3,5 mil policiais técnico-
científicos.

Essa poderia ser uma his-
tória de mais um espaço 
público abandonado, sendo 
usado irregularmente para 
descarte de entulho e lixo.  
Mas, ainda bem, a realidade 
é outra. Isso por que um dos 
vizinhos do local resolveu 
trazer para si a responsabili-
dade de fazer algo diferente. 
Ele é motorista de carro de 
aplicativo para complemen-
tar a renda proveniente da 
aposentadoria. Mas gosta 
mesmo é do jardim que aju-
dou a criar. Tanto que em 
um dia desses, numa dessas 
viagens de carro, fez ques-
tão de falar sobre o “Bosque 
da Vila Flora”.

“Cada um ajudou de um 
jeito e eu fui trabalhando e 
consegui deixar do jeito que 
está”, contou José Mauro 
Bezerra, de 67 anos. Esse 
foi o motivo para desper-
tam nossa curiosidade para 
ir conhecer o local. A gran-
de área verde, localizada 
no quarteirão entre as ruas 
Palma de Ouro e Andiroba, 
se tornou conhecida como 

o “Bosque da Vila Flora”. 
Quem conhece sabe que é 
um lugar sempre bem cui-
dado, com água, bancos, 
mesas e até uma churras-
queira, mantido graças ao 
esforço dos moradores da 
região. 

Tudo começou quando o 
seo José, que mora no bair-
ro há mais de três décadas, 
cansou de esperar as pro-
messas do Poder Público. 
Logo se juntou com pessoas 
que pensavam do mesmo 
jeito que ele e há cerca de 
quatro anos decidiu come-
çar com o plantio, a limpeza 
e a arrumação – que inclui 
a pintura dos bancos e co-
locação dos pneus. O grupo 
formado por vizinhos e ami-
gos contribuiu para a trans-
formação do espaço que es-
tava sem nada. “Faz 32 anos 
que moro aqui e assim que 
me mudei, ainda na época 
do ex-prefeiro João Conti, 
passaram o trator, limparam 
a área dizendo que planta-
riam árvores, mas não plan-
taram. Logo depois falaram 

Atitudes que fazem a diferença
Seo José percebeu que em vez de esperar, era possível ele mesmo transformar

o espaço perto de sua casa numa área bem cuidada e agradável para todos
RODRIGO HAUSER

Com uma doação aqui e outra ali, provavelmente 
o “Bosque da Vila Flora” é uma das áreas públicas 
mais bem cuidadas de Salto. A limpeza, o plantio, os 
reparos, tudo é por conta do aposentado.

“

SICOOB CREDIGUAÇU ENTREGA R$ 10,67 MILHÕES DE RESULTADOS AOS ASSOCIADOS

Em Assembleia Geral Or-
dinária, realizada no dia 28 
de abril, o Sicoob Crediguaçu 
deliberou, entre outros temas, 
a destinação das sobras do 
exercício financeiro do ano de 
2021 que totalizou em R$ 8,07 
milhões. Somada à remunera-
ção de juros ao capital paga 
em dezembro do ano passado 

no valor de R$ 2,6 milhões, os 
cooperados perceberam um 
total de R$ 10,67 milhões. Das 
sobras apuradas, os votantes 
aprovaram proposta para cré-
dito de 50% do montante em 
suas contas corrente e a outra 
metade em suas contas capi-
tal. Os créditos, vale lembrar, 
consideram as cotas e a movi-

mentação de cada associado 
e são distribuídos proporcio-
nalmente à participação deles 
na Cooperativa.

A Assembleia ainda aprovou 
a Prestação de Contas do refe-
rido exercício, elegeu os mem-
bros do Conselho Fiscal para o 
triênio 2022-2025 e deliberou 
sobre o valor das verbas para 

Montante é proveniente da remuneração de juros ao capital e distribuição das sobras do exercício 2021 
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que fariam parquinho, fa-
riam isso e aquilo e nunca 
fizeram nada. Ai eu pensei 
‘quer saber, deixa que eu 
mesmo faço’. Já que falam 
que aqui é o Bosque, então 
vai ser”, contou o morador à 
reportagem do PRIMEIRA-
FEIRA. 

No Bosque foram planta-
dos 544 mudas, todas con-
tadas e catalogadas – sim 
com plaquinhas de identi-

Seo José decidiu 
cuidar do espaço 
para que fosse 
realmente um 

Bosque. Os vizinhos 
também ajudam 
deixando limpo, 

após o uso

ficação - das mais diversas 
espécies, inclusive nativas. 
No espaço encontramos 
Ypê, Pau Brasil (razão do 
nome ao nosso país), Aroei-
ra e outras mudas. O cuida-
do é diário. 

Em meio à natureza, com o 
canto dos pássaros, o mora-

dor faz desse trabalho uma 
terapia: recolhe as folhas, 
rega as plantas. “Se sobrou 
um tempinho, eu venho 
pra cá. É uma terapia. Es-
tou de boa agora, não está 
vendo? Queria ficar mais 
tempo, mas preciso de uma 
atividade”, disse. “Minha 
intenção é procurar melho-
rar um pouco mais e plantar 
outras mudas que cresçam 
mesmo na sombra, porque 

ainda acho que ainda tem 
bastante espaço sobrando”, 
planeja.

Por se tratar de uma área 
pública, todos podem uti-
lizar, mas seo José ressalta 
a educação dos moradores 
em sempre solicitar o uso do 
local. “Aqui é livre. As pes-

soas falam que vão usar e eu 
peço apenas para limparem 
e separarem os materiais re-
cicláveis”, explica. 

Apesar de fazer um traba-
lho que beneficie a todos, 
há quem não goste de suas 
ações. “Já me denunciaram 
sobre uma criação de gali-
nhas por ser uma área pú-
blica. Eu aleguei que elas 
nos ajudavam, comendo 
aranhas, escorpiões e ou-

tros insetos. Isso me deu 
uma raiva! O fiscal falou e 
em seguida eu o chamei para 
acompanhar e gravar mos-
trando as mudas e tudo o que 
tinha feito. Na hora que es-
tava plantando, ninguém foi 
denunciar. Mas vou parar de 
criar as galinhas por que me 

dá muito gasto”, completou. 
Errado o seo José não 

está. Por conta de animais 
peçonhentos é comum en-
contrar em condomínios 
de alto padrão galinhas de 
angola, que ajudam no con-
trole biológico do meio am-
biente, com um custo baixo. 
Mas é verdade, que no caso 
específico, de galinhas poe-
deiras, existem restrições de 
criação em área urbana por 
conta de geração de barulho 
e mau cheiro. 

As mudas e os insumos 
necessários para a ma-
nutenção do espaço são 
fornecidos pelos amigos 
e vizinhos do seo José. As-
sim, com uma doação aqui 
e outra ali, provavelmente 
o “Bosque da Vila Flora” 
é uma das áreas públicas 
mais bem cuidadas de Sal-
to. A limpeza, o plantio, os 
reparos, tudo é por conta do 
aposentado.

Iniciativas assim mostram 
que com pequenas atitudes 
são possíveis grandes mu-
danças. 

a remuneração dos Conselhos 
e Diretoria. Os votantes ain-
da aprovaram o novo Regu-
lamento de Auditoria Interna 
e as Políticas de Controles 
Internos e Conformidades e 
de Sucessão de Administra-
dores, todos em consonância 
com as recentes resoluções do 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN).

A reunião foi conduzida pelo 

Presidente do Conselho de 
Administração, Antônio Car-
los de Mello, e contou com 
a participação dos diretores 
Mauro Benedito de Lima, Mil-
ton Luiz do Amaral e Carlos 
Alberto Bianchi. Por mais um 
ano, o encontro foi realizado 
na modalidade virtual e as vo-
tações foram contabilizadas 
pelo App Sicoob Moob. Ao 
todo, 369 cooperados partici-

param da Assembleia Geral.
“Por mais um ano, entre-

gamos resultados positivos 
ao nosso quadro social e só 
temos a agradecer a confian-
ça que os associados deposi-
tam em nosso trabalho. Meus 
agradecimentos aos colegas 
dirigentes e conselheiros, que 
se dedicam a fazer da nossa 
Cooperativa uma instituição 
cada vez mais moderna, mais 
acolhedora e sustentável. 
Agradeço também nossos co-
laboradores que nos ajudam 
a chegar a esses expressivos 
resultados”, disse Mello.

O vídeo com a íntegra da 
Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) 2022 está disponível 
no canal do Sicoob Credigua-
çu no YouTube em https://bit.
ly/3KNHhCe

Os cooperados também po-
dem acessar o Relatório com 
a Prestação de Contas do 
período no site da cooperati-
va através do link https://bit.
ly/3P2uXkM
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Multa para distribuição de
panfletos e carros abandonados

Um decreto assinado pelo 
prefeito Laerte Sonsin no 
último dia 20 de abril, e di-
vulgado no Diário Oficial 
do Município, determinou 
os valores das multas para 
itens e objetos distribuídos 
ou abandonados em vias 
públicas. As multas serão 
aplicadas de distribuição de 
panfletos até carros aban-
donados, com valores que 
podem chegar a R$ 5 mil no 
caso dos veículos.

De acordo com o documen-
to, os proprietários serão no-
tificados e terão até 5 dias 
para retirar os veículos. Em 
caso de descumprimento, 
será aplicada uma multa de 
R$ 5 mil e apreensão do ve-

ículo. Para recuperar o bem, 
o proprietário deverá efetuar 
o pagamento da multa, caso 
contrário, o veículo poderá 
ir a leilão. Os veículos ainda 
passarão por uma fiscaliza-
ção junto às autoridades po-
liciais para comprovação de 
que não há indícios de roubo 
ou furto ou prática de ato ilí-
cito penal

O decreto também define 
uma série de multas para 
as mais diversas infrações. 
Serão punidas a distribui-
ção de panfletos nas ruas 
manualmente ou colocada 
em para-brisas automotivos, 
com multa de R$ 5 por uni-
dade; descarte de resíduos 
sólidos, com multa que pode 

variar de R$ 100 a R$ 550, 
de acordo com o volume dos 
materiais; fixação de publi-
cidades ou propagandas em 
estruturas públicas com pe-
nalidade de R$ 50 por unida-
de; derramamento de óleo, 
líquidos de tintura ou com-
bustíveis multa de R$ 1 mil; 
obstrução de sarjetas, valas 
e outras passagens de águas 
pluviais, sob pena de multa 
de R$ 500 e descarte de resí-
duos de construção civil em 
locais não autorizados com 
multa de R$ 700.

Em todos os casos, os valo-
res das multas serão dobra-
dos em casos de reincidên-
cia ou de descarte em áreas 
irregulares.

SAAE aguarda decisão da Justiça para 
assumir o tratamento de esgoto em Salto

O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo revogou 
o Mandado de Segurança so-
licitado pela Sanesalto Sane-
amento em relação ao encer-
ramento do contrato junto à 
Prefeitura de Salto. 

Na decisão, o juiz Dr. Alva-
ro Amorim Dourado Lavinsky 
entendeu que o prazo de con-
cessão teria iniciado na emis-
são da primeira autorização 
de serviços e perdurou por 240 
meses, sendo encerrado em 5 
de dezembro de 2021, levando 
em conta os períodos de pror-
rogação do contrato. Era esse 
o argumento defendido pela 
Prefeitura: de que o contrato 
teria sido encerrado no ano 
passado, enquanto na opinião 
da empresa ele se encerra ape-
nas em 2032.

A reportagem do PRIMEIRA-
FEIRA tentou contato com a 
Sanesalto através do telefone 
e do e-mail informados no site 
da empresa, porém, não obte-

ve uma resposta até o encerra-
mento desta edição.

Procurado, o SAAE de Sal-
to, que deve assumir o ser-
viço, mostrou-se cauteloso e 
aguarda o desfecho nas vias 
judiciais. “É importante salien-
tar, em primeiro lugar, que o 
processo ainda não terminou. 
De acordo com a legislação, 
houve sim uma sentença favo-
rável à Prefeitura, mas ainda 
existe a possibilidade de recur-
so. Apenas quando o processo 
transitar em julgado é que o 
município irá realmente assu-
mir o serviço, cuja execução 
não apresentaria qualquer pro-
blema para nós, uma vez que 
parte da manutenção da rede 
de esgoto já é feita pelo SAAE 
e contamos com pessoal qua-
lificado para essa operação”, 
explicou a autarquia na nota.

O superintendente do SAAE, 
Ernivam Balieiro, vê esse pro-
cesso de transição como algo 
natural. “Trata-se de um con-

trato que atendeu a cidade até 
o momento e que a partir da 
sua resolução, após todos os 
trâmites legais, está definindo 
que o próprio poder público, 
através da autarquia, pode da-
qui pra frente gerir o sistema 
de saneamento de água e es-
goto como um todo”, explicou.

A Prefeitura de Salto tam-
bém foi contatada por nossa 
reportagem e informou que 
também aguarda o trânsito em 
julgado da decisão. Questio-
nada se, caso o Poder Público 
venha a assumir o serviço, ha-
verá algum investimento a ser 
feito, o Executivo respondeu: 
“Em uma primeira análise não 
há necessidade de investimen-
to, uma vez que o custeio do 
serviço é suficiente para sua 
manutenção. Entretanto, so-
mente após o SAAE assumir 
o serviço é que será possível 
uma avaliação mais profunda 
a esse respeito”, finalizou a 
nota da Prefeitura.

Repasse às entidades assistenciais deve 
ocorrer em breve, garante secretária

Após algumas cobranças 
por parte dos vereadores, a 
Secretária de Ação Social e 
Cidadania, Mércia Falcini, 
garantiu que os repasses às 
entidades estão sendo con-
cluídos.

Em resposta aos questio-
namentos do PRIMEIRAFEI-
RA, Mércia disse que “a eta-
pa pertencente a Secretaria 
da Ação Social e Cidadania 
foi concluída, aguardando os 
pareceres técnicos do jurídi-
co e da administração”.

Ao todo, são aproximada-
mente R$ 1,5 milhões entre 
emendas impositivas, emen-
das estadual e federal, e re-
passe de fundos sociais.

Destinação dos recursos:
-Cáritas: R$ 21.984,45 

(emendas impositivas) e R$ 
64.400,00 (fundo da criança);

-Casa de Belém: R$ 
27.984,45 (emendas imposi-
tivas) e R$ 48.000,00 (fundo 
da criança);

-Casa Naim: R$ R$ 
76.406,73 (emendas imposi-
tivas), R$ 190.000,00 (emen-
das estadual e federal) e R$ 
48.000,00 (fundo da criança);

-Instituto Zoom: R$ R$ 
38.329,01 (emendas imposi-
tivas), R$ 100.000,00 (emen-
da federal) e R$ 56.000,00 
(fundo da criança);

-Lar Frederico Ozanam: 
R$ 30.844,56, R$ 200.00,00 
(emenda federal) e o fundo 
do idoso que ainda não foi 
definido o valor;

-ADEFIS: R$ 25.000,00 
(emendas impositivas) e R$ 

40.000,00 (fundo da criança);
-ADEVISA: R$ 20.844,56 

(emendas impositivas), R$ 
50.000,00 (emenda federal) e 
R$ 40.000,00 (fundo da crian-
ça);

-AEHDA (Associação de 
Educação do Homem de 
Amanhã): R$ 44.844,56 e R$ 
64.000,00;

-APAE: R$ 15.000,00 
(emendas impositivas), R$ 
50.000,00 (emenda federal) e 
R$ 56.000,00 (fundo da crian-
ça);

-Casa da Criança: R$ 
52.984,45 (emendas imposi-
tivas) e R$ 48.000,00 (fundo 
da criança);

-Renascer: R$ 15.000,00 
(emendas impositivas) e o 
fundo do idoso que ainda 
não foi definido o valor.

Edital para contratação de OS será 
republicado por ordem do Tribunal de Contas

A decisão não afeta o contrato em vigor com a IGATS, que faz a gestão de forma emergencial até o dia 4 de junho,
mas requer mudanças para seguir com a contratação de uma gestora definitiva

O Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em de-
cisão votada no último dia 4 
de maio, confirmou falhas no 
edital promovido pela Prefei-
tura para a contratação da 
Organização Social que fará o 
gerenciamento, operacionali-
zação e execução das ações e 
serviços de saúde no Hospital 
e Maternidade Nossa Senho-
ra do Monte Serrat, no Ambu-
latório Médico de Especiali-
dades - AME e na Ala Covid 
de forma definitiva. Tal edital 
já havia sido impugnado no 
dia 12 de abril pelo Tribunal 
de Contas.

Vale ressaltar que a decisão 
não afeta o contrato em vigor 
com a IGATS, que faz a ges-
tão de forma emergencial até 
o dia 4 de junho.  Mas em vir-
tude da demora na contrata-
ção de uma gestora em defini-
tivo, pode vir a ser prorrogado.

Segundo a decisão, foram 
apontadas duas irregulari-
dades no edital. Uma delas 
seria a falta de publicidade 
do chamamento público no 
Diário Oficial do Município e 
a segunda trata do serviço de 
lavanderia da rede municipal, 
que deve ficar a cargo da mu-
nicipalidade e não da contra-
tada.

Entretanto, outros pontos 
questionados na representa-
ção pelo advogado Adailson 
Ferreira dos Santos, como o 
valor do contrato e pontuação 
das organizações, não foram 
acolhidos pelo Tribunal.

Procurada, a Prefeitura in-
formou que “a licitação do 
Hospital encontra-se em fase 
de republicação do edital, 
uma vez que o Tribunal de 
Contas rejeitou os argumen-
tos que levaram à sua sus-
pensão”.

De fato, o parecer do con-
selheiro Renato Costa Mar-
tins aponta pela “procedên-
cia parcial da representação, 
para o fim de determinar que 
a Prefeitura Municipal de Sal-
to estabeleça prazo de início 
da atividade compatível com 
a complexidade do objeto da 
parceria, revendo a menção 
ao serviço de lavanderia da 
rede municipal, caso essa 
tarefa realmente não figure 
dentre os deveres da futura 
contratada. Intimem-se os 
interessados, especialmente 
a Representada para que, ao 
elaborar o novo texto convo-
catório, incorpore as deter-
minações aqui especificadas, 
providenciando a publicidade 
e reabertura dos prazos na 

forma da lei”, conforme pare-
cer encaminhado pelo TCESP 
ao PRIMEIRAFEIRA.

Em uma live nas redes so-
ciais, o prefeito Laerte Sonsin 
afirmou que não foram apon-
tados erros pelo Tribunal de 
Contas e sim ‘sugestões’. “O 
Tribunal de Contas fez apenas 
duas sugestões. Uma é acres-
centar a data da transição e a 
outra se havia a necessidade 
de fazer a inclusão do serviço 
de lavanderia. Não é verdade 
que tenham sido apontadas 
irregularidades”, falou.

Ainda de acordo com o pre-
feito, o edital não foi impug-
nado e deverá ser republicado 
no início da próxima semana, 
com o prazo de 30 dias para 
que as empresas interessadas 
possam apresentar as propos-
tas para assumir o Hospital 
Municipal. Laerte ainda falou 
que a Prefeitura está estudan-
do uma medida judicial contra 
o advogado que impugnou o 
edital. “Infelizmente por conta 
desse cidadão o município foi 
prejudicado”, disse.

Contratos emergenciais
Vale ressaltar que já são 

praticamente três anos que 
o Executivo busca uma nova 
gestora para assumir os traba-

lhos do Hospital Municipal de 
forma definitiva. Desde que o 
São Camilo deixou a adminis-
tração da saúde municipal, 
foram quatro instituições que 
passaram pelo controle do 
Hospital Municipal, além de 
um contrato emergencial com 
o mesmo São Camilo.

Em maio de 2019 o contrato 
com o São Camilo foi encerra-
do, mas a entidade concordou 
em prorrogar o contrato por 
180 dias até a conclusão de um 
processo licitatório que estava 
em andamento. Em setembro 
do mesmo ano, precisou ser 
celebrado o primeiro contrato 
emergencial com o Instituto 
Moriah, que ficou por cerca de 
60 dias.

No início de dezembro de 
2019, o Instituto Brasileiro para 
o Desenvolvimento da Admi-
nistração Hospitalar (IBDAH) 
assumiu pelo tempo previsto 
de 12 meses, porém houve um 
rompimento do contrato sob a 
alegação de aumento dos cus-
tos. A entidade ainda ficou a 
frente do serviço por 120 dias 
até que, em março de 2021, foi 
celebrado o contrato emergen-
cial com a Sociedade Benefi-
cente Caminho de Damasco 
por 180 dias, que terminou em 
setembro do ano passado.

Aniversário de Salto terá show musical no Pavilhão das Artes
O secretário de Cultura, 

Oséas Singh Jr. compareceu à 
Câmara de Vereadores na tarde 
de quarta-feira (11) para falar 
sobre as ações que vem sido 
realizadas no setor cultural. 
Oséas aproveitou a oportuni-
dade adiantou sobre os eventos 
que celebrarão o aniversário de 
Salto no próximo mês. Serão 
três dias de festividades, entre 
16 e 18 de junho, no Pavilhão 
das Artes, com destaque para 
um show de um artista ainda 
não divulgado, que será trazido 
por uma parceria da Prefeitura 

com o Sesi. “Vai vir um gran-
de show. Até semana passada 
seria o Almir Satter, só que ele 
estará em gravação de uma 
novela. Outro artista convida-
do que não vai poder estar é o 
Sergio Reis. Mas só por esses 
nomes, deve ser alguém mui-
to conhecido da MPB. Vamos 
trazer o presente que o Sesi vai 
nos dar”, disse o secretário.

O secretário também confir-
mou a realização de outras fes-
tas tradicionais, como a Festa 
Nipo, a Festa do Salto e a Fes-
ta Ítalo-saltense, que voltará a 

ser no Pavilhão das Artes, após 
duas edições na Praça Antônio 
Vieira Tavares. 

“Naquela rua ficava muito 
apertado. Tivemos uma con-
versa com a Guarda Municipal 
que citou a possibilidades de 
rotas de fuga com a realização 
no Pavilhão das Artes. Estuda-
mos as melhores festas italia-
nas do Brasil, e elas se desta-
cam não só por grandes shows 
e sim pela questão gastronômi-
ca. Pensando nisso, aumenta-
mos para 20 tendas de entida-
des para venderem só cardápio 

italiano. As músicas também 
serão todas italianas. Não vai 
acontecer como há muito tem-
po atrás que tinha pagode, 
rock... a não ser que seja rock 
italiano”, garantiu.

Ainda sobre a Paixão
Por fim, o secretário de Cul-

tura falou sobre a realização da 
Paixão de Cristo em 2023, uma 
vez que neste ano o evento ge-
rou uma série de discussões 
sobre o local de sua realização. 
Enquanto uns preferem que o 
tradicional evento volte ao Pavi-

lhão das Artes, outros gostaram 
da realização da encenação na 
Sala Palma de Ouro. A decisão 
para o próximo ano deve ser 
através do consenso popular. 
“Podemos fazer uma enque-
te pública. Ou até um debate, 
com os artistas, os profissionais 
e o público, todos apresentan-
do seus argumentos. Mas esse 
é um problema saudável para 
se discutir”, completou Oséas.

Secretário de Governo
Em sequência, quem tam-

bém esteve na Casa de Leis 

apresentando os trabalhos 
realizados pela pasta foi o se-
cretário de Governo, Arildo 
Guadagnini. Arildo destacou 
a integração entre os órgãos 
municipais e a manutenção do 
bom relacionamento do Execu-
tivo junto aos vereadores desde 
que ele assumiu a pasta, em fe-
vereiro deste ano. Entre os des-
taques, o secretário citou que a 
partir de junho a Prefeitura irá 
oferecer um serviço de ouvido-
ria nos bairros e que já existem 
negociações para a construção 
de 100 moradias populares.

INAUGURAÇÃO – Na tarde de quinta-feira (12) aconteceu a solenidade 
de inauguração da nova sede da 3ª Companhia da Polícia Militar em Salto. 
O evento contou com a participação de representantes policiais militares 
da região e também de representantes do Poder Público Municipal. Além 

da inauguração também foram entregues honrarias e homenagens. A nova 
sede da Polícia Militar de Salto fica na Avenida Getúlio Vargas, 1840.

Trecho da decisão proferida pelo conselheiro do TCESP

A partir disso foi celebrado 
o segundo contrato emergen-
cial, também por 180 dias, 
dessa vez com Beneficência 
Hospitalar Cesário Lange, que 
se encerrou em abril de 2022, 

quando o Instituto de Gestão, 
Administração e Treinamento 
em Saúde (IGATS), de Ibiúna, 
venceu o processo licitatório e 
está a frente da administração 
hospitalar.

CAIO DELLAGIUSTINA
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O benefício será de até R$ 800,00 mensais, pago diretamente à instituições de ensino particulares credenciadas

‘Vale-Creche’ é aprovado; vereadores querem 
também construção de novas creches

O encontro entre os verea-
dores saltenses e o Secre-
tário de Meio Ambiente, 
Oswaldo Antônio Dalla 
Vecchia, está marcado 
para hoje (13), às 17h, na 
Câmara Municipal.
A reunião atende a solici-
tação do vereador Antônio 
Cordeiro. O objetivo é ob-
ter esclarecimentos sobre 
o atual relacionamento da 
Prefeitura com os catado-
res de materiais reciclá-
veis, já que isso está sendo 
motivo de repercussão na 
cidade.
O Jornal PRIMEIRAFEI-
RA vem acompanhando 
o assunto há mais de um 
mês. Os vereadores José 

Benedito de Carvalho ‘Ma-
caia’ e Antônio Cordeiro 
foram procurados pelos 
catadores de reciclados 
que disseram estar sendo 
ameaçados pela Prefei-
tura para pararem com o 
seus trabalhos “por esta-
rem sujando a cidade”. O 
Executivo nega e diz que 
estava apenas orientando 
sobre a realização correta 
do serviço. Quem quiser, 
pode acompanhar a reu-
nião, que será aberta ao 
público.

Próxima reunião
Na quarta-feira, dia 18, às 
15h30, será a vez do se-
cretário de Negócios Jurí-

dicos, Amilton Luiz de Ar-
ruda Sampaio. As reuniões 
com os secretários estão 
sendo realizadas de acordo 
com a Lei Orgânica do Mu-
nicípio (LOA), que deter-
mina que semestralmente, 
eles devem “comparecer 
perante a Comissão Per-
manente da Câmara Muni-
cipal a que estejam afetas 
as atribuições de sua Pas-
ta, para prestação de con-
tas do andamento da ges-
tão, bem como demonstrar 
e avaliar o desenvolvimen-
to de ações, programas e 
metas da Secretaria cor-
respondente”. 
As duas reuniões são aber-
tas ao público.

No final da tarde de quarta 
(11), o prefeito Laerte Son-
sin apresentou o projeto de 
lei que será encaminhado 
à Câmara nos próximos 
dias para a criação do 
Programa “Investe Salto”. 
Diferentes das reuniões 
que estavam sendo reali-
zadas  horas antes com os 
secretários de Cultura e de 
Governo,  a reunião com o 
prefeito não teve transmis-
são ao vivo pela TV Web 
da Câmara. Questionamos 
a Prefeitura qual seria o 

motivo para isso ocorrer, 
a Assessoria de Imprensa 
informou que “a prefeitura 
não fez nenhuma restri-
ção” para a transmissão 
e  que o questionamento 
deveria ser encaminhado 
para a Câmara, que infor-
mou que não tinha previ-
são de fazer a transmissão 
ao vivo.
Para os vereadores, o pre-
feito apresentou a proposta 
que visa conceder incenti-
vos fiscais e benefícios à 
investidores na cidade

“Costumam falar que é Lei 
de Incentivos Fiscais, mas 
é muito mais que isso. É 
uma lei que trata não só 
de conceder incentivos fis-
cais, mas traz um debate 
de formas de gerar renda 
e empregos. Essa proposta 
que estamos apresentan-
do vai contemplar também 
o investidor anjo, que são 
aqueles investidores que 
financiam ideias, como 
por exemplo as startups”, 
explicou o prefeito em sua 
página nas redes sociais.

Atualmente de acordo com 
informações da Prefeitura 
são 295 crianças na lista de 
espera por uma vaga numa 
creche. A região que con-
centra a maior demanda é 
a do Jardim das Nações.
Em abril deste ano o Jornal 
PRIMEIRAFEIRA mostrou 
que diante da falta de va-
gas nas creches do muníci-
pio, tornou-se comum em 
Salto os pais recorrerem 
à Justiça para ter o direi-
to garantido. Entre 2021 
até março deste ano foram 
concedidas 164 decisões 
judiciais para garantir o di-
reito previsto em lei. Esse 
seria inclusive um dos mo-
tivos para a proposta para 
o auxílio-creche, votado na 
sessão da última terça (10).
Segundo uma servidora 

que prefere não se identi-
ficar, as dificuldades vão 
além da falta de vagas e 
também tem relação com 
o número insuficiente de 
funcionários. “Contrata-
ram algumas ADIs (au-
xiliar de desenvolvimen-
to infantil), por contrato 
emergencial, mas não é o 
suficiente. Na nossa uni-
dade está sem funcionário 
na lavanderia por exemplo. 
Muitas vezes quando uma 
funcionária falta, não tem 
quem colocar no lugar”, 
disse. Além disso, ela re-
vela que seriam umas 30 
crianças para 3 ADIs no 
maternal. O ideal, segundo 
a servidora, seria o dobro 
de funcionários. Mesmo 
os contratos emergenciais 
não resolvem o problema, 

porque os contratados fi-
cam pouco tempo.
“È pouca gente para cui-
dar das crianças, podem 
acontecer imprevistos, 
tem outros trabalhos que 
precisam ser feitos para 
ajudar no desenvolvimen-
to dos pequenos. Como 
vamos fazer isso com tão 
pouca gente?”, questionou 
ao falar que não tem enfer-
meiro na unidade e que a 
maioria das ADIs não tem 
cursos de formação em 
primeiros socorros, o que 
sempre preocupa as servi-
doras que trabalham nas 
creches.
A Prefeitura foi questiona-
da sobre a falta de profis-
sionais nas creches, ape-
nas respondeu que “não há 
déficit de funcionários”. 

FRENTE PARLAMENTAR DO MÉDIO TIETÊ -  Na sexta-feira (6), vereadores, 
representantes do Poder Público, representantes do Inevat (Instituto de 

Estudos Vale do Tietê) e vereadores da cidade de Barra Bonita (SP) se reuniram 
na Câmara de Vereadores para debater a respeito dos objetivos e desafios 
da Frente Parlamentar pela defesa do Médio Tietê. O movimento pretende 

cobrar do Governo do Estado de São Paulo medidas que cessem o processo de 
transferência das enchentes e poluição da Região Metropolitana em direção ao 
interior paulista. Entre os assuntos, foram apresentados os problemas causados 

pela poluição no Rio Tietê, como a mortandade de peixes e enchentes. Os 
vereadores de Barra Bonita aproveitaram a oportunidade para mencionar as 

dificuldades no âmbito social, econômico e ambiental causados pela poluição.

Secretário de Meio Ambiente na 
Câmara hoje (13); na próxima quarta 

(18), será o de Negócios Jurídicos

Prefeito apresenta projeto de lei de 
incentivos; das três reuniões do dia 
foi a única sem transmissão ao vivo

Será que tem funcionários suficientes?

A Câmara de Vereadores 
aprovou na sessão de ter-
ça-feira (10), o projeto de 
lei que institui o Auxílio-
Creche, benefício oferecido 
pela Prefeitura às famílias 
que tem filhos de até três 
anos de idade sem vagas 
nas creches públicas do 
município.

O projeto apresentado 
pela Prefeitura de Salto, en-
tretanto, sofreu uma série 
de modificações, através de 
emendas apresentadas em 
sua maioria pelo vereador 
Fábio Jorge. Algumas de-

las faziam apenas ajustes 
no texto encaminhado pelo 
Executivo, para evitar inter-
pretações duvidosas, além 
da facilitação dos trâmites 
burocráticos durante o ca-
dastramento.

Outras emendas, porém, 
foram apresentadas com o 
objetivo de que a Prefeitura 
não utilize o benefício como 
um paliativo definitivo não 
construir novas creches. 
Por isso, entre as emendas, 
uma delas determina que a 
Prefeitura poderá oferecer, 
no máximo, 10% de vales 

em relação ao número total 
de alunos. Atualmente, são 
cerca de 5 mil alunos nas 
creches, segundo informa-
ções dos vereadores, o que 
limitaria o Executivo a ofe-
recer algo em torno de 500 
vales. “O projeto é um tapa 
buraco. Não podemos tratar 
esse projeto como uma for-
ma de tirar a obrigação da 
Prefeitura”, afirmou Fábio 
Jorge.

As mudanças ainda deli-
beram o poder de escolha 
dos pais em relação às uni-
dades em que irá matricular 

os filhos. “Muitas pessoas 
preferem que os filhos estu-
dem próximo da empresa em 
que trabalha. Essa emenda 
dá esse poder de escolha”, 
finalizou o vereador.

Também é obrigatória a 
divulgação no site da Prefei-
tura da fila de espera para 
uma vaga, o que na justifi-
cativa do vereador, impedirá 
interferências políticas.

Agora, após aprovação 
dos vereadores segue para 
a sanção do Executivo. 
Caso o prefeito não con-
corde com as mudanças, a 

propositura pode voltar ao 
Legislativo, com os possí-
veis vetos sendo votados e 
discutidos.

O que é o Auxílio Creche
O Programa Auxílio-Cre-

che consiste em oferecer 
apoio financeiro destinado 
exclusivamente a crianças 
até 3 anos de idade, pre-
viamente cadastradas na 
Rede Municipal de Ensino 
de Salto e não matriculadas 
em razão de carência de 
vagas nas unidades esco-
lares do Município. O valor 

do benefício será de até R$ 
800,00 mensais, pago dire-
tamente a instituições de 
ensino particulares creden-
ciadas. 

Terão prioridade as crian-
ças cujos pais ou responsá-
veis comprovem residên-
cia em imóvel alugado ou 
em casas populares finan-
ciadas; àqueles que tive-
rem mais filhos em idade 
escolar; e filhos e filhas de 
mulheres domiciliadas em 
Salto, em situação de vul-
nerabilidade socioeconô-
mica.

DIVULGAÇÃO

Nas entrelinhas...

Muitas merendeiras têm nos relatado que estão 
com dificuldade em receber os salários e atrasos 
no FGTS e outros direitos trabalhistas”“

Foi o que disse o vereador  Henrique Balseiros  ao explicar que encaminhou um ofício para 
a Prefeitura buscar esclarecimento junto à empresa, que fornecia a alimentação da rede 
municipal de ensino

A iminência de acontecer (desocupação) está 
próxima e a Rumo vai conseguir essa reintegração 
na faixa de seu domínio”“

Gideon Tavares,  líder do Governo na Câmara, falou que desocupação já teria concedida pela 
Justiça e atingirá ‘muitos barracos’. Ele cobrou que a Prefeitura realize uma reunião com os 
moradores e busquem uma solução.

A Prefeitura informou, após ser questionada pela reportagem do PRIMEIRAFEIRA, 
que, em reunião recentemente, realizada com a Rumo, não há nenhum risco 
imediato da execução da reintegração de posse. A nota diz que “no caso disso 
ocorrer serão disponibilizadas moradias pela própria empresa aos moradores. 

Importante informar que tal situação envolve apenas moradias que estão 
“coladas” na ferrovia, sendo que as demais estão em área do município e não 

há qualquer procedimento judicial movido pela Prefeitura com esse objetivo. A 
Prefeitura solicita aos moradores que busquem informações junto ao CRAS Santa 

Cruz, evitando propagar boatos, principalmente nesse período pré-eleitoral”.

A Torre B do empreendi-
mento imobiliário residen-
cial, no bairro Parque Re-
sidencial Rondon, segue 
interditada, assim como 
um salão de festas vizinho. 
Segundo a Defesa Civil do 
município o laudo conclu-
sivo da segurança e garan-
tia do serviço executado 
de reforço ainda não foi 
finalizado. Questionada, 
a Prefeitura informou que 
os projetos e execução de 
reforço estrutural da fun-
dação com anotação de 
responsabilidade técnica 
de uma empresa autôno-
ma, contratada pela cons-
trutora, seriam feitos pelo 
responsável pelo empre-
endimento.

Lembre o caso
No final de janeiro, mui-
tas pessoas se assustaram 
com uma trinca imensa 
que apareceu em um dos 

prédios de um empreendi-
mento. A obra, que ainda 
não havia sido entregue 
aos compradores  ainda 
segue interditada e sem 
uma definição a ser dada 
aos futuros proprietários.
Na época do ocorrido, o 
PRIMEIRAFEIRA procu-
rou a empresa SZN 04 
Empreendimentos Imo-
biliários SPE Ltda. a qual 
afirmou que todas as 
obras e serviços foram 
executados rigorosamente 
em conformidade com as 
normas técnicas e projetos 
executivos. O prédio foi in-
terditado no dia 31 de ja-
neiro pela Defesa Civil por 
“cautela” e que, a princí-
pio, não haveria nenhum 
risco ao imóvel. O imóvel 
ao lado, de propriedade 
de uma igreja também foi 
interditado por segurança 
em virtude da proximidade 
com o prédio.

Sem conclusão de laudo, prédio 
residencial segue interditado

RODRIGO HAUSER

A imagem foi feita no      
início de fevereiro, quando 

surgiu a rachadura



A fiscalização foi realizada de forma surpresa e revelou diversos problemas nas estruturas físicas dos locais

O prejuízo para o dono do estabelecimento é estimado em R$ 2 milhões

Tribunal de Contas encontra 
irregularidades em escolas da região

Bandidos roubam mais de 
20 mil itens de cosméticos

polícia

06Salto, 13 de Maio de 2022
primeirafeira@uol.com.brregional

Só para crianças, com pro-
fissionais voltados para o 
atendimento delas. Esse é 
o Hospital da Criança de Itu 

inaugurado na segunda-fei-
ra (9) no centro da cidade. 
A unidade conta com Pron-
to Socorro durante 24 horas, 

A iniciativa teve início no co-
meço deste mês com o objeti-
vo de acelerar os atendimentos 
além de diminuir o uso do pa-
pel. A Secretaria de Relações 
Institucionais e Comunicação 

está auxiliando a Câmara de 
Vereadores no processo de di-
gitalização de leis e ofícios. Em 
um dia foram 70 processos adi-
cionados ao sistema. 

No ano passado a Câmara 

de Indaiatuba fez 2.270 indi-
cações, que foram encaminha-
das para serem protocoladas 
na Prefeitura, o que gerou a 
impressão de 15.890 folhas de 
papel. A expectativa é que a 

partir de agora tudo será digi-
tal e encaminhado para o de-
partamento correspondente, 
com assinatura digital, sem 
necessidade de transporte de 
papéis entre os dois poderes.

Um menor de 15 anos foi 
detido pela Guarda Civil 
Municipal na madrugada de 
quarta (11), após ter agredi-
do a própria mãe, de 33 anos, 
com um pedaço de madeira. 
O caso aconteceu no Jardim 
Arco Iris.

Segundo informações, a 
GCM foi acionada e ao che-
gar ao local encontrou o ado-
lescente contido por popula-

res e a vítima caída ao solo, 
desacordada. Ela foi resga-
tada pela equipe do resgate 
com lesões no ombro esquer-
do e dores no tórax e braço 
esquerdo. O adolescente, 
que apresentava lesões no 
pé, disse que iniciou uma 
discussão com a genitora e 
os dois teriam se agredido 
mutuamente na rua.

Consta no boletim de ocor-

rência, que a vítima relatou 
que era usuária de crack, as-
sim como o filho, e na referi-
da data, o jovem teria pedido 
para que fosse recuperar um 
celular que ele havia dado 
para a compra de drogas. No 
caminho, teriam parado na 
casa de um conhecido e, ir-
ritado, o adolescente pegou 
o objeto de madeira e desfe-
riu os golpes. Ela teria caído, 

mas continuou sendo agre-
dida com chutes. A vítima 
nega que tenha a agredido 
o filho.

O adolescente foi encami-
nhado à Delegacia de Polícia 
de Itu, onde permaneceu de-
tido provisoriamente até ser 
encaminhado à Promotoria 
de Justiça da Infância e da 
Juventude para as providên-
cias legais e pertinentes.

Pelo menos dez indivíduos 
invadiram e furtaram cerca 
de 20 mil itens de produtos 
cosméticos de uma empresa 
na região central de Salto. 
O crime ocorreu na tarde de 
domingo (8) e foi registrado 
por câmeras de segurança 
de imóveis vizinhos.

Segundo o responsável 
pela empresa, ele foi acio-
nado por uma funcionária 
na manhã de segunda (9). 
Ela contou que ao chegar 
teria encontrado o local re-
virado e sem energia elétri-
ca, uma vez que os cabos de 
energia teriam sido cortados 

pelos bandidos. Além dos 
cosméticos, 6 notebooks, 1 
computador, 2 roteadores, 
5 aparelhos celulares foram 
furtados. O valor aproxima-
do dos objetos furtados é de 
aproximadamente R$ 2 mi-
lhões.

Nas gravações das câme-

ras é possível ver a ação dos 
bandidos cortando a ener-
gia, arrombando o cadeado 
para a entrada no local. Os 
criminosos utilizaram um 
caminhão para levar os ma-
teriais furtados e em segui-
da deixaram o local cami-
nhando.

Uma ação conjunta entre 
as Guardas Civis Municipais 
de Salto e Indaiatuba culmi-
naram na apreensão de duas 
rodas de carreta aro 22,5 que 
haviam sido furtadas em In-
daiatuba. Dois suspeitos fo-
ram detidos.

A equipe da GCM de Salto 
foi informada pela GCM de 
Indaiatuba sobre um veículo 
que teria participado do cri-
me, vindo para a cidade, após 
te sido flagrado pelo sistema 
de monitoramento de câme-
ras.

O veículo foi abordado pela 
GCM de Salto na Rodovia SP-
075, na altura do km 46. No 
interior, dois indivíduos foram 
abordados. De acordo com o 
Boletim de Ocorrência, com 
eles foram encontradas al-
gumas porções de cocaína. 

Indagados sobre o furto, eles 
teriam confessado o crime, 
informando que teriam furta-
do os itens em um terreno e 
o teriam vendido a uma bor-
racharia.

Em diligência até a borra-
charia, os agentes localiza-
ram os itens furtados e, ao ser 
questionado, o proprietário 
do estabelecimento, negou 
ter comprado as duas rodas e 
disse que as mesmas teriam 
sido deixadas pelos investi-
gados para posterior monta-
gem em um caminhão. Ele 
também negou saber que o 
produto havia sido furtado.

Os dois investigados foram 
encaminhados à Delegacia 
de Polícia de Salto e assi-
naram um Termo de Decla-
rações. O carro utilizado no 
crime foi apreendido.

APARELHOS AUDITIVOS  - Pessoas com 
perda auditiva estão sendo beneficiados com a 

entrega de 758 aparelhos auditivos em Indaiatuba. 
Trata-se de 379 pacientes com processos 

administrativos abertos até 2021. O recurso de R$ 
679.973,00 foi liberado pelo Funssol (Fundo Social 

de Solidariedade) e destinado para Secretaria 
Municipal de Saúde. A entrega vem acontecendo 

semanalmente no Derefim (Departamento de 
Reabilitação Física e Mental da Secretaria de Saúde 
da cidade vizinha. O programa só atende pacientes 
de Indaiatuba, pois é necessária a comprovação de 

residência e todos os aparelhos vêm com cartela 
de pilha, garantia de um ano e orientação de um 
profissional da empresa vencedora da licitação. 
O prefeito Nilson Gaspar acompanhou a entrega 
para alguns pacientes. “Vamos continuar com o 

programa, que visa promover a qualidade de vida 
dos nossos pacientes”, disse.

Itu inaugura
Hospital da Criança

Câmara de Indaiatuba conta com
projeto para digitalizar documentos

Adolescente agride mãe a pauladas

Recuperadas rodas de 
caminhões furtadas

Uma fiscalização feita pelo 
Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCESP) 
encontrou diversos proble-
mas nas estruturas físicas 
de escolas nas cidades de 
Itu, Indaiatuba, Cabreúva e 
Porto Feliz. A vistoria ocor-
reu em 485 unidades de 
ensino, sendo 345 escolas 
municipais e 140 estaduais, 
distribuídas em 348 municí-
pios. O trabalho foi realiza-
do de forma surpresa pelos 
fiscais do TCE no último dia 
28 de abril, mas só agora o 
resultado do relatório foi di-
vulgado.
Na região, foram encontra-
das irregularidades na Esco-
la Estadual Professora Rosa 
Maria Madeira Marques 
Freire, em Itu; na Escola 
Municipal de Ensino Básico 
Professor Wellington Lom-
bardi Soares, em Indaiatu-
ba; na Escola Municipal de 
Educação Básica Irva Avila 
Pavani, em Cabreúva; e na 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Professora Vil-
ma Fernandes Antonio, em 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

DIVULGAÇÃO

As imagens mostram algumas das 
irregularidades encontradas pelos fiscais

Porto Feliz.
A vistoria mostrou que 
84,27% das escolas não têm 
Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB) váli-
do, documento que certifi-
ca que a edificação atende 

a um conjunto de medidas 
estruturais, técnicas e orga-
nizacionais de prevenção e 
combate contra incêndio e 
pânico. Além disso 59,01% 
das unidades escolares sob 
responsabilidade municipal 

e estadual têm banheiros 
inadequados ao uso de alu-
nos, professores e funcio-
nários. Falta de tampa nos 
vasos sanitários, ausência 
de sabão para limpeza das 
mãos e de papel higiênico 

foram alguns dos aponta-
mentos feitos. Em 63,82% 
dos veículos utilizados para 
transporte dos estudantes 
também foram constatadas 
irregularidades.
Durante a inspeção, o Tri-
bunal de Contas encontrou 
bancos e assentos quebra-
dos, cintos de segurança em 
condições precárias, extin-

tores de incêndio vencidos, 
pneus carecas e Certifica-
dos de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRLV) 
irregulares.
Todas as Prefeituras e ór-
gãos estaduais serão no-
tificados pelo TCESP a 
corrigir e prestar esclare-
cimentos detalhados sobre 
cada caso.

A unidade conta com profissionais 
especializados voltados para esse atendimento

dois consultórios médicos, 
classificação de risco e ala 
de internação com 12 leitos 
de enfermaria e 10 leitos de 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) pediátrica, sala de 
observação, sala de medi-
cação. No local serão reali-
zados exames de laboratório 
e de imagem (estes últimos 
com apoio do Hospital da 
Santa Casa) e sessões de fi-
sioterapia de forma lúdica.

A equipe do hospital está 
constituída por médicos 
pediatras, enfermeiros, au-
xiliares de enfermagem, fi-

sioterapeuta, nutricionista, 
assistente social, psicóloga, 
além das equipes adminis-
trativa, de limpeza e de con-
trole de infecção hospitalar.

Na solenidade de inaugu-
ração o prefeito Guilherme 
Gazzola comentou que o 
Hospital da Criança é um 
sonho antigo que viabiliza 
a primeira UTI pediátrica da 
história da cidade. “Faltava 
atender aquilo que o cora-
ção mais manda que são as 
crianças; aqui está essa ter-
ceira importante obra”, enfa-
tizou.

Veículo foi
apreendido
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Torre Forte abre vantagem 
na final do Amador C

O jogo equilibrado fez com que as melhores chances aparecessem apenas no segundo tempo
AUDILEI ALVES

SALTO F. C.

Salto FC Sub-20 volta a 
campo na próxima quarta (18)

Em casa, a equipe sub-20 
do Salto Futebol Clube foi 
derrotada por 3 a 0 pelo SKA 
Brasil, na tarde de quarta-
feira (11). A partida foi vá-
lida pela segunda rodada 
do Campeonato Paulista da 

categoria. Na abertura do 
Campeonato Paulista Sub-
20, o Salto FC foi até Soro-
caba na última sexta-feira 
(6) e empatou em 2 a 2 con-
tra o São Bento. 

Com um ponto em duas 

Melhor time da competição, 
o Torre Forte largou na fren-
te na decisão do Campeo-
nato Amador da Série C. No 
último domingo (8), o time 
bateu o Kamikaze por 1 a 0 
e agora pode empatar que 
fica com o título da com-
petição. Ao Kamikaze resta 
apenas uma vitória por dois 
gols de diferença se quiser 
levantar o caneco. Em caso 
de uma vitória por um gol de 
diferença, o Kamikaze força 
uma decisão por pênaltis.
O jogo foi bastante equili-
brado, com as duas equipes 
focadas na defesa. As me-
lhores chances ocorreram 
apenas no segundo tempo e 
coube à Bruninho, do Torre 
Forte, anotar o gol decisivo 
da partida.
Antes do jogo, a Lidesa 
(Liga Desportiva Saltense), 

Ituano recebe o
Grêmio na Série B

Campeonato de
Futsal na reta final

O Ituano volta a campo 
na Série B apenas na se-
gunda-feira (16), quando 
recebe o Grêmio (RS), no 
Estádio Novelli Júnior. A 
partida será às 20h.

Os dois times vêm de 
derrota. Enquanto o 
Grêmio perdeu para o 
Cruzeiro, o Galo foi der-
rotado pelo Novorizon-

tino, por 2 a 1, jogando 
fora de casa, no sábado 
(14). Com 8 pontos em 
6 jogos, o Ituano ocupa 
a 9ª colocação, apenas 
dois pontos do Grêmio, 
equipe que abre o G4 da 
competição.

O clube ainda não di-
vulgou detalhes sobre a 
venda de ingressos.

Na próxima semana, o 
campeão da edição des-
te ano do Campeonato 
Municipal de Futsal será 
conhecido. Dois times já 
estão garantidos na se-
mifinal.

Na noite de terça-fei-
ra (10), o Palone, melhor 
time da primeira fase e 
que ainda não perdeu 
na competição, goleou o 
Rondon por 8 a 0, no jogo 
de abertura da competi-
ção. No segundo jogo da 
noite, o Los Cachaças 
bateu o Orós São Judas 
nos pênaltis, após um 
empate em 2 a 2 no tem-

po normal. Na decisão, 
brilhou a estrela do golei-
ro Pedro, que defendeu 
duas cobranças e anotou 
o pênalti que confirmou 
a vitória por 4 a 1 e a 
vaga na semifinal.

Na noite de ontem (12), 
São Lourenço x Orós 
Celani e Força Jovem x 
Bairros Unidos jogaram, 
mas as partidas não ha-
viam sido encerradas até 
o fechamento desta edi-
ção.

As partidas semifinais 
serão realizadas na ter-
ça-feira (17) e a decisão 
será na quinta, dia 19.

FERNANDO ROBERTO

organizadora da competição 
promoveu uma homenagem 
ao Dia das Mães, com as 
mães dos capitães dos dois 
times entrando junto com as 
equipes.
A decisão será neste domin-
go (15), a partir das 9h, no-
vamente no Estádio Munici-
pal Amadeu Mosca.

Amador da Série B
Seis jogos marcaram a ter-
ceira rodada do Amador B. 
O destaque ficou por conta 
do jogão entre Nações B e 
Empório, que terminou em 3 
a 3; e também para a golea-
da do São Judas sobre o Ju-
ventude por 5 a 2. Os outros 
jogos da rodada fora: Atléti-

co Maneiro 2x3 São Lázaro, 
São Sebastião 2x1 Palone; 
Santo Antônio 1x1 Grêmio 
e Arena Star 1x4 Santa Efi-
gênia.
Com os resultados, o Na-
ções B lidera o Grupo A com 
7 pontos, seguido do São 
Lázaro, com 6. No Grupo B, 
a liderança é dividida entre 
Santa Efigênia e São Sebas-
tião, ambos com 7 pontos; 
e no Grupo C, São Judas e 
Grêmio lideram com 4 pon-
tos cada.
Neste sábado (14) aconte-
cem os dois jogos restantes 
da segunda rodada da com-
petição. No Estádio Mu-
nicipal Amadeu Mosca se 
enfrentam Nação Hip Hop e 
Santo Antônio; e no Campo 
do Marília, jogam Grêmio x 
São Judas. Ambas partidas 
acontecem às 15h30.

A expectativa agora estão no próximo jogo, para mais comemorações 
como essa de quando o Sub-20 conseguiu o gol de empate

partidas disputadas, o time 
do Salto FC ocupa a penúl-
tima colocação do Grupo 6. 
O líder é o próprio SKA, com 
6 pontos, seguido do Itua-
no, com 4.

O time volta a campo na 
quarta-feira (18), quando 
encara o Sharjah FC, na ci-
dade de Alumínio, às 15h.

Derrotas
Pelo Campeonato Paulista 

Sub-17, o Salto FC perdeu 
mais uma, dessa vez para 
o Ituano, por 2 a 1, com o 

gol saltense sendo anotado 
pelo meia Pablo. O resulta-
do deixou a equipe na quar-
ta colocação, com 5 pontos 
em 5 jogos. O líder é o Ska 
Brasil, com 10. No sub-15, 
o Salto FC perdeu sua quin-
ta partida, sendo derrotado 
pelo Ituano por 3 a 0 e se-
gue na lanterna do grupo.

As duas equipes voltam 
a campo no sábado (14), 
quando encaram o Prima-
vera, de Indaiatuba, no Es-
tádio Ítalo Mário Limongi, 
na cidade vizinha.
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Até agora não existe uma de-
finição de quando o Hospital 
Municipal terá uma gestão 
definitiva. Desde 2019, tem 
passado de mão em mão sem 
que se consiga fazer um edi-
tal para que uma Organiza-
ção Social seja a responsável 
pelo trabalho da forma como 
a população espera e precisa. 
Entretanto, não basta ape-
nas cuidar de todo o atendi-
mento, já que os problemas 
são maiores do que imagi-
namos. O PRIMEIRAFEIRA 
conversou com Luciano Mar-
condes Cadoná, Diretor da 
Beneficência Hospitalar de 
Cesário Lange (BHCL), anti-
ga gestora do Hospital, cujo 
contrato terminou em abril. 
Ele falou sobre os problemas 
vistos durante seis meses, 
falou sobre o potencial que o 
Hospital ainda pode atingir e 
explicou o que levou a enti-
dade a abrir mão da gestão 
emergencial.

Qual a situação do Hos-
pital Municipal quando a 
BHCL assumiu?
Luciano Marcondes Cado-
ná: Assumimos o hospital 
em 6 de outubro de 2021 no 
meio de um processo bas-
tante delicado, tendo funcio-
nários e toda equipe médica 
querendo fazer uma parali-
sação, porque com a troca da 
Caminho de Damasco pela 
BHCL, era a segunda Orga-
nização Social saindo com 
débito junto a esses profis-
sionais. Ficamos 45 dias con-
vivendo com essa situação 
de vai parar ou não vai. E nós 
só conseguimos mitigar isso 
a partir do momento em que 
trabalhamos no mês de outu-
bro e fizemos o pagamento 
dos profissionais, dos cele-
tistas e depois os médicos. 
Isso gerou uma certa credi-
bilidade. Pegamos o hospi-
tal com esse ambiente de 
desconforto e desconfiança, 
e fizemos um trabalho árduo 
para movimentar, fizemos al-
gumas trocas significativas. 
Alguns médicos decidiram 
não ficar porque havia uma 
desconfiança de não rece-
ber. Nesse espaço, o Hospi-
tal tinha um problema sério 
de equipamentos e de agen-
damentos cirúrgicos e nós 
conseguimos resgatar isso, 
reestabelecendo o volume 
cirúrgico. Para você ter uma 
ideia, de janeiro até dia 3 de 
abril, produzimos 2500 cirur-
gias, sendo 815 em janeiro, 
737 em fevereiro, 766 em 
março e em abril que foram 
poucas, apenas 14 cirurgias. 

A situação do Hospital Municipal Nossa do Monte Serrat parece longe de um final feliz e afeta funcionários e a população

Hospital em crise: ausência de licença, 
infraestrutura precária e incertezas

RODRIGO HAUSER 

ARQUIVO PRIMEIRAFEIRA

Leia a íntegra da entrevista no nosso 
site www.primeirafeira.com.br

Para o Diretor da 
BHCL a cidade 

perde em meio a 
tantas incertezas

Hospital Municipal não tem AVCB e apresenta problemas 
estruturais que vão além do que está aparente

E apesar de ser Cesário Lan-
ge e ter contratos com outros 
municípios, por se tratar de 
Salto, tivemos um problema 
sério, uma vez que outros for-
necedores que já nos forne-
ciam materiais não queriam 
fornecer pra Salto porque o 
histórico era de que a Prefei-
tura de Salto não pagava as 
organizações sociais, e, con-
sequentemente, os fornece-
dores não recebiam.

Quais os problemas estru-
turais encontrados pela 
BHCL no Hospital?
Luciano Marcondes Cado-
ná: O hospital tem situações 
estruturais muito grandes 
que precisam ser arrumadas. 
As partes elétrica e hidráu-
lica são antigas e a manu-
tenção não foi feita adequa-
damente. O hospital precisa 
fazer a revisão dos hidrantes 
e precisa fazer uma revisão 
da parte elétrica. Existem 
locais em volta do hospital 
com a grama queimada que 
parece que a chuva ficou cor-
rendo o dia inteiro ali, mas 
não é. É o calor da tubulação 
de energia que esquenta a 
grama. Então, acredito que 
se a Prefeitura focar nisso. 
Bem, ‘estourando’, um mi-
lhão e meio, um milhão e 
seiscentos mil reais se resol-
ve. Na parte elétrica, houve 
um acordo entre CPFL e Pre-
feitura para a instalação de 
placas geradoras de energia, 
mas para um Hospital com 
o volume de procedimentos, 
quando se coloca ele em 
carga total, se gasta muita 
energia. A primeira conta 
de luz que paguei foram 71 
mil reais, principalmente por 
que ficou parado sem pro-
cedimentos cirúrgicos (em 
virtude das restrições sanitá-
rias por conta da Covid-19). 
Quando demos carga total 
nele, deu 122 mil reais. Ou 
seja, por mais que tenha a 
energia fotovoltaíca, é para 
suprir de 35 a 40 por cento 
da demanda, e isso, funcio-
na prioritariamente durante 
o dia. (...) Tudo impacta com 
o tal do Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros (AVCB), 
que é a licença que o Hospi-
tal precisa e não tem. É só 
fazer esses ajustes. É preciso 
tratar o hospital como deve 
ser tratado. Se acontecer al-
gum problema, com queima 
de equipamento com dados 
do paciente, quem responde 
por isso é a Prefeitura, mas 
eles acham que é a empresa 
gestora. Quem tem de prover 
o ambiente cem por cento 

funcional é a Prefeitura. Está 
em contrato.

Por que esses problemas 
não foram corrigidos?
Luciano Marcondes Ca-
doná: Porque no processo 
licitatório a Prefeitura segura 
esse serviço de reparo. En-
tão você tem a sociedade ou 
mesmo a Câmara de Verea-
dores cobrando itens de repa-
ro que não estão no contrato. 
As cláusulas contratuais são 
bem claras. Tudo o que se 
refere à infraestrutura quem 
tem que oferecer é a Prefei-
tura. E, pelo que vi, roda com 
um engenheiro lá, mais preo-
cupado em mexer na mater-
nidade. Mas espera aí, antes 
de eu montar o ambiente de 
uma casa, eu preciso ter a in-
fraestrutura pronta. Eu preci-
so saber como a água entra e 
como a água sai. Mas isso é 
pra quem conhece de Gestão 
de Hospital. E obviamente o 
Poder Público quer fazer da 
maneira dele.

Qual o maior desafio para 
a Prefeitura em relação ao 
Hospital?
Luciano Marcondes Cado-
ná: Com a abertura da Uni-
med e do Samaritano (novos 
hospitais que serão inaugu-
rados em Itu), muitos dos 
profissionais vão embora e a 
Prefeitura vai ter de resolver 
essa equação. Enquanto a 
BHCL esteve à frente, se an-
tevendo a isso, e abriu todas 
as atividades para formação 
dos profissionais, grupos 
de enfermagem e outras 
áreas, em que foram feitos 
dois convênios para ajudar 
a formar. Isso é também res-
ponsabilidade de um Hospi-
tal Público, essa missão de 
ajudar a formar. Um exem-
plo é o Hospital das Clíni-
cas de São Paulo ele tem 
como missão atender, mas 
também formar esses pro-
fissionais. E você vê que a 
iniciativa privada está indo 
pra isso. O (Hospital Albert) 
Einsten está fazendo isso, 
inaugurando uma institui-
ção educacional para poder 
caminhar em conjunto entre 
teoria e prática.

Há déficit de profissio-
nais?
Luciano Marcondes Cado-
ná: Quando entramos tínha-

mos 363 profissionais. Exis-
tia a necessidade, tanto que 
saímos com 458 funcioná-
rios. Isso tem de ser ajustado 
e acho que para fazer todos 
os serviços que fazíamos, 
essa quantidade de profissio-
nais vai para próximo de uns 
500. Se for atender o edital 
publicado em março, aí pas-
sa da casa de 540, 550 (fun-
cionários).

A BHCL tem interesse em 
continuar a frente da ges-
tão do Hospital de Salto?
Luciano Marcondes Cado-

ná:  Quando entramos, não 
entramos para ficar no emer-
gencial. Entramos para ficar 
num período maior. Todas 
as ações tomadas durante 
30, 60, 90 dias, foram com 
essa previsibilidade de con-
tinuidade. Temos como pre-
missa fazer isso. Saindo um 
novo edital e se ele tiver as 
particularidades atendidas 
de forma financeiras, vamos 
continuar. O que não pode 
acontecer é as particulari-
dades que nos foram ofere-
cidas.

Qual seria o valor mínimo 
para administrar o Hospi-
tal, AME e Ala Covid-19?
Luciano Marcondes Cado-
ná: O valor pra administrar 
o Hospital, com todos os au-
mentos que tiveram do final 
de setembro pra cá, como 
energia, dissídio dos profis-
sionais, medicamentos que 
em alguns casos mais do que 
quadruplicou, seriam R$ 6,5 
milhões. E tem de estar cla-
ro que boa parte desse custo 
é do Hospital, porque o que 
às vezes mascara é que eles 
colocam um valor para a Ala 
Covid, um valor para o AME 
e outro para o Hospital. Isso 
precisa ser separado. Não 
pode pegar um valor inteiro 
do Hospital e dividir. O AME 
com um milhão e setecentos 
você faz, hoje do jeito que 
está a COVID, com 800 mil 
reais faz, então, temos um 
Hospital de quatro milhões 
e cem, mais ou menos, isso 
fora os valores para as me-
lhorias.

Por que há filas enormes 
de procedimentos cirúrgi-
cos?
Luciano Marcondes Ca-
doná: Quando assumimos, 
existia um bando de dados, 
não é banco, é bando mes-
mo. O que tivemos de fazer: 
Por cada particularidade, 
chamamos a equipe médica, 
por exemplo, no setor Vas-
cular, nós identificamos que 
se déssemos uma agilizada, 
reduziria a fila, o que aca-
bamos reduzindo. No setor 
de Urologia, tínhamos a ne-
cessidade até de validar se o 
paciente não havia feito fora, 
então começaram a ser feitas 
consultas e algumas unida-
des começaram a puxar isso 
pra eles. Uma situação que 

ocorre é que os postos geram 
uma demanda do município. 
Essa demanda pode entrar 
para as especialidades de 
Salto, em que podem ser fei-
tos alguns dos procedimen-
tos, o que não envolve a DRS 
e o AME. A outra situação é 
que existem procedimentos 
que foram levantados nesses 
postos que precisam ir para 
a DRS, que não necessaria-
mente não são atendidos no 
AME de Salto. Falta fazer um 
mapeamento. Em Ortopedia, 
quando entramos, haviam 
400 fichas de procedimentos 

cirúrgicos, mas fazendo as 
consultas, chegamos à con-
clusão de que alguns nem 
tinham de estar ali, porque 
o paciente já tinha feito ou 
o nome dele estava escri-
to errado. Acho que Salto 
pode resolver isso de forma 
simples. Reconhece que há 
o problema, faz um mutirão 
não de cirurgia, mas de con-
sulta mesmo.

Como era a relação da 
BHCL com a Prefeitura?
Luciano Marcondes Ca-
doná: Na entrada da BHCL 

Acho que Salto pode resolver 
isso de forma simples. 
Reconhece que há o problema, 
faz um mutirão não de cirurgia, 
mas de consulta mesmo".

“

teve a Prefeitura querendo 
fazer do jeito que ela enten-
de. Tiveram várias situa-
ções em que precisamos 
falar: ‘Esse espaço é nosso. 
Se houver algo de errado, 
me notifica’. A nossa saída 
não sei como a gestão con-
seguiu fazer um edital de-
finitivo e um emergencial 
com um teto menor com o 
que foi no edital de 28 se-
tembro. Houve uma em-
presa de auditoria que dis-
se qual deveria ser o novo 
custo e a Prefeitura me 
solta o edital de 6521 e um 
emergencial com um valor 
menor que o emergencial 
de setembro. A postura da 
Cesário Lange foi de que a 
Prefeitura estava, no míni-
mo, de brincadeira. Porque 
eles queriam forçar a ma-
nutenção do serviço com 
um valor menor sendo que 
houve um aumento. O que 
precisa ficar claro é que 
não somos amadores.

A BHCL apresentou uma 
proposta para a contrata-
ção emergencial?
Luciano Marcondes Ca-
doná: Apresentamos nossa 
proposta e a Prefeitura no 
entendimento deles achou 
que estávamos sendo arro-
gante, mas não estávamos. 
Eu sei o custo do Hospital. E 

tenho planilhas e mais pla-
nilhas para avaliar isso. Para 
nós, eles fizeram por que sa-
bíamos que não ficaríamos. 
Tanto que se juntar peça por 
peça, como que um advoga-
do aleatório conseguiu fazer 
com que o Tribunal de Con-
tas, mais uma vez, impug-
nar o edital de Salto? Porque 
está cheio de erro, cheio de 
vício. E eles tentaram fazer o 

mesmo vício que levou a Ca-
minho de Damasco a tomar 
prejuízo, tentaram fazer com 
a gente.

Então não foi a BHCL que 
impugnou o edital para 
escolha da nova OS?
Luciano Marcondes Cado-
ná: Não foi a Cesário Lange, 
o que, aliás, é uma coisa que 
o Secretário de Saúde ado-
ra falar. Entendemos que 
eles tinham a ideia de tirar 
a BHCL quando eles colo-
cam outro edital em valor 
menor. Eles falam que foi 

a BHCL, por que a partir do 
momento que fizeram a arte 
de tentar que entrássemos 
no erro, como vou participar 
de uma concorrência em 28 
de março sabendo que tenho 
de reajustar o salário dos pro-
fissionais em maio. Eu tenho 
de ser responsável com os 
profissionais que ali estão. E 
o que eu vou fazer? Chegar 
na porta da Prefeitura e dizer 
que precisa reajustar. O se-
nhor Márcio Conrado vai fa-
zer o que é padrão dele. Tapi-
nha nas costas e lá na frente 
a gente vê. Ele enrolou seis 
meses a Caminho de Damas-
co com isso

No seu entendimento, 
para ser secretário de Saú-
de é preciso ser especialis-
ta na área?
Luciano Marcondes Cado-
ná: Não. Secretário de Saúde 
primeiro de tudo, se não é 
da área, tem de ser humil-
de. Tem de saber que ele não 
sabe e que ele vai aprender. 
Ele não pode sentar na cadei-
ra e ir nos “achômetros”. Sal-
to pagará uma conta elevada 
por essas tentativas. Um dia 
a conta vai chegar. Quando 
você vê o histórico de outros 
locais, a pessoa não neces-
sariamente é médico, mas 
chegou e tentou entender o 
que fazer, como fazer, como 
funciona a máquina pública. 

Qual sua visão sobre o po-
tencial da cidade?
Luciano Marcondes Cado-
ná:  Salto tem uma condição 
geográfica excelente, com 
um perfil de mão de obra 
adequada para ‘n’ situações, 
mas está se enforcando. En-
quanto você vê iniciativa de 
dezenas de milhões em Itu, 
Indaiatuba, Elias Fausto, etc. 
Em Salto há muitas coisas 
que estão remoendo. O que 
Salto tem de trazer é serviços 
com alto valor elevado. Itu 
cedeu um espaço para uma 
área de tecnologia; Indaia-
tuba já tem isso há algum 
tempo, por que Salto não? 
Tem infraestrutura de Saúde 
e Educação para os profissio-
nais? Salto tem de entender 
que tem indicadores que não 
sou eu quem gera, não é a 
Prefeitura, são dados que es-
tão nos registros Estadual e 
Federal. Salto está perdendo 
muito investimento de valor 
agregado, porque gera essa 
incerteza.



As inscrições para o XXI 
Prêmio Câmara de Meio Am-
biente encerram hoje (13). 
Neste ano, o Prêmio Câmara 
tem como tema: “Descarte de 
materiais: Faça da maneira 
correta e colabore com o meio 
ambiente”. As inscrições e 
entrega dos trabalhos pode-
rão ser feitas das 09h às 17h, 
na Câmara de Salto (Avenida 
Dom Pedro II, 385, Centro), 
ou na Secretaria Municipal 
de Educação (Rua Prudente 
de Moraes, 580, piso superior, 

Centro).
Podem participar alunos dos 

ensinos fundamental e médio 
de todas as escolas públicas e 
privadas de Salto, concorren-
do nas modalidades Desenho 
(1º ao 5º ano do Ensino Funda-
mental I), Cartaz (6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental II), 
Texto Dissertativo-Argumen-
tativo e Letra de Música (es-
sas duas últimas modalidades 
voltadas ao Ensino Médio).

Já a modalidade Fotografia 
é aberta a todas as pessoas 

interessadas, sejam elas pro-
fissionais ou amadoras.

A ficha de inscrição e o re-
gulamento completo do con-
curso podem ser consultados 
no site da Câmara de Salto e 
também no site da Prefeitura 
de Salto. As fichas de inscri-
ção também podem ser retira-
das na Recepção da Câmara 
ou na Recepção da Secretaria 
de Educação, ressaltando que 
os trabalhos devem ser entre-
gues juntamente com a inscri-
ção preenchida e grampeada.

A Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba retorna hoje 
(13), às 20h, à Sala Acrí-
sio de Camargo, no Cen-
tro Integrado de Apoio à 
Educação de Indaiatuba 
(CIAEI), para apresentar a 
obra ‘Concierto Del Sur’. 
Será uma sessão única e 
a recomendação é retirar 
o ingresso, que estará dis-
ponível uma hora antes 
do horário na bilheteria do 
CIAEI.

A peça ‘Concierto del Sur’ 
foi composta para o violo-
nista espanhol Andrés Se-
govia, reconhecido como 
um dos pais do violão eru-
dito. Para o concerto, que 
tem direção artística e re-
gência do maestro Paulo de 
Paula, a Sinfônica dividirá 
o palco com um convidado 
especial: o violonista Fabio 
Zanon. Considerado um 
dos maiores nomes do vio-
lão na atualidade, Zanon já 
levou sua arte para mais de 
50 países. Inclusive, Zanon 
venceu o Concurso Francis-
co Tárrega, uma das pre-
miações mais importantes 
desse instrumento.

Mas para quem prefere 
outro estilo, a partir das 
19h, tem música também 
no Parque Ecológico com as 
apresentações de Dreamti-
me, com Vibe Leve, Radiola 
Acústico, com “Dos 80’ aos 
00’”, Beto Tempesta e Ban-
da, com Unplugged. 

Mais apresentações
Para amanhã (14) tem 

mais programação do 30º 
Maio Musical, dessa vez 
com a Orquestra Jovem, às 

09 Salto, 13 de Maio de 2022
primeirafeira@uol.com.br cultura

Comédia e musical na 
Sala Palma de Ouro

A proposta é fazer o público rir com o stand up de
Rodrigo Marques ou o musical da banda Los QuiSanchos

RODRIGO HAUSER

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Inscrições para o XXI Prêmio Câmara de 
Meio Ambiente terminam hoje 

Sinfônica de Indaiatuba apresenta hoje (13) 
o ‘Concierto Del Sur’ no 30º Maio Musical

A Sala Palma de Ouro é, 
sem dúvidas, uma opção 
para quem gosta de ativida-
des culturais. E para quem 
está buscando o que fazer, 
a programação começa hoje 
(13), com o humorista Rodrigo 
Marques, às 20h.

O artista recifense possui 
uma trajetória que inclui o 
nome dele na lista dos princi-
pais humoristas do país. Para 

quem não sabe, ele é jorna-
lista diplomado, mas está no 
Stand Up comedy desde 2008. 
Esse é um formato que permi-
te que apenas um comedian-
te se apresente sozinho, sem 
recursos como acessórios ou 
cenários diferentes.  Vale lem-
brar que Rodrigo atualmente 
é um dos apresentadores do 
programa A Culpa é do Ca-
bral, no canal por assinatura 

Tem programação hoje e amanhã na Sala Palma 
de Ouro, com show de stand up e musical

A Sinfônica de Indaiatuba se 
apresenta hoje novamente, 
no domingo, tem Melin, no 

Parque Ecológico

::Serviço::

Paz de Darwim, com 
Rodrigo Marques

Data: sexta,13/05
Horário: 20h
Ingressos: entre R$ 35 
(meia), R$ 40 (antecipado) e 
R$ 70 (inteira), à venda no 
site www.megabilheteria.
com.br
Classificação: 14 anos

‘Impoliticamente 
Correto’, com  Los 
QuiSanchos
Data: sábado, 14/05
Horário: 20h
Ingressos: R$ 30 (meia 
e/ou antecipado – 
acompanhado de 1 L de 
leite longa vida) ou 
R$ 60 (inteira), no site 
www.aloteatro.com ou 
através dos telefones 
(11) 2715-1222 e 
(11) 93766-4982
Classificação: livre

::Serviço::
“Concierto Del Sur”, 

com Sinfônica de 
Indaiatuba de Fábio 

Zanon
Data: Hoje (13)
Horário:  às 20h
Local: CIAEI, na Av. Eng. 
Fábio Roberto Barnabé, 
3665 - Jardim Regina, em 
Indaiatuba

Orquestra Jovem e Trio 
Entre Aspas

Data: Sábado (14)
Horário: às 19h
Local: Parque Ecológico

40 Anos sem Elis Regina
Data: Sábado (14)
Horário: às 20h
Local: Parque Ecológico

Recital Ernesto 
Nazareth, com a pianista 
Maria José Carrasqueira
Data: domingo (15)
Horário: às 17h
Local:  CIAEI

Show Hutal, com Tudo é 
Fase (Início)

Data: domingo (15)
Horário: às 18h
Local: Parque Ecológico

Melim
Data:domingo (15)
Horário:às 19h
Local:Parque Ecológico

Observação: as 
apresentações do 30º Maio 

Musical são gratuitas.

Comedy Central.
Depois de gravar o seu se-

gundo especial de comédia, 
Rodrigo Marques retorna 
aos palcos com o novo show, 
“Paz de Darwain”, que será 
apresentado na noite de hoje 
em Salto. Ele vai falar, com 
seu vocabulário singular, so-
bre o preconceito que sofreu 
por ser ateu ao longo de sua 
vida e sobre o processo de 

desconstrução quanto à mo-
nogamia. Ele fala dos mais 
variados temas sob uma nova 
perspectiva a partir de suas 
experiências. A classificação 
é 14 anos.

O artista já esteve em di-
versas cidades do Brasil e do 
mundo. Em 2021, esteve em 
uma turnê com onze shows 
em Portugal, no continente 
europeu.

Sábado
O desafio ainda é fazer 

você rir, por isso, amanhã 
(14), às 20h, a banda Los 
QuiSanchos estreará o 
seu primeiro show cômico 
musical, ‘Impoliticamente 
Correto’, repleto de per-
formances artísticas, com 
classificação livre.

Dessa vez o que não vai 
faltar “um espetáculo de 
fogo e paixão onde tudo é 
possível”. É assim que os 
artistas definem a apresen-
tação. A proposta é que a 
diversão não tem vergo-
nha. 

Estão previstas perfor-
mances das músicas de 
Odair José, Wando, Sharon, 
Gal Costa, Banda Vexame e 
muito mais, o show conta 
com direção geral de Cláu-
dio de Albuquerque e com 
os atores/cantores: Camila 
Luiza, Leandro Mendes e 
Paulo Longares. Além dos 
músicos: Rickardo Olivei-
ra (Teclado), Mário Galvão 
(Baixo), Anderson Américo 
(Guitarra) e China (Bateria).

DIA DO REGGAE - A Praça XV de Novembro, no Centro, recebe neste final de semana as 
comemorações ao Dia Nacional do Reggae (11 de maio). Serão dois dias totalmente dedica-

dos ao estilo musical e outras atrações. No sábado (14), o público poderá conferir uma sessão 
de sound system, acompanhada do ‘toaster’ que canta e improvisa. Simultaneamente, ocor-
rerão intervenções artísticas de grafitti e exibições de skate e slackline. Já no domingo (15), 
haverá shows com bandas, MC’s e Dance Hall. As apresentações ocorrerão das 16h às 22h.

19h, no Parque Ecológico. A 
atração proporcionará uma 
viagem musical pelo Bra-
sil, em conjunto com o Trio 
Entre Aspas. Entre as obras 
escolhidas estão canções 
de Guerra-Peixe, Edu Lobo, 
Pixinguinha e Tom Jobim. 

No mesmo local, às 20h, o 
Show 40 anos sem Elis Re-
gina, com as cantoras Ana 
Paula Moreti, Fernanda Bu-
gallo, Juliana Alves, Leticia 
Nicolielo, Lucy Campos e 
Miguelita Miguel, apresen-
tando os sucessos da ines-
quecível Elis.

Já no domingo (15), às 
17h, no CIAEI, será apre-
sentado o Recital Ernesto 
Nazareth, com a pianista 
Maria José Carrasqueira, 
que é reconhecida mundial-
mente como uma das prin-
cipais pianistas do país. 

Ainda no domingo, às 
18h, no Parque Ecológico, 
show de Hutal, com Tudo 
é fase (início). A apresen-
tação antecede a  Banda 
Melim, no mesmo local, 
com previsão para o início 
do show às 19h. Lembran-
do que os irmãos foram in-
dicados ao Grammy Latino 
2020, na categoria Melhor 
Álbum de Língua Portugue-
sa. As apresentações são 
gratuitas e a recomendação 
é que o público chegue um 
pouco antes para garantir 
os lugares.
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Hoje (13) quem faz 
aniversário é Gabriela 
De Camargo Stange. 

Parabéns!

Felicidades para 
Sabrina Pires, que                    

hoje (13), comemora     
seu aniversário

Na quarta (18), Saulo 
Junior faz aniversário e 
recebe os parabéns dos 

familiares e amigos

Quem completa 
idade nova na quinta 
(19) é Renata Rocha. 

Parabéns!

Parabéns para Beto 
Francischinelli, que 

neste sábado (14) faz 
aniversário

No sábado (14) é vez 
de Lucia Queriquelo 

comemorar idade 
nova. Felicidades!

Estreia: O Peso do Talento
Sofrendo por não conseguir mais papéis como antes, não ter mais a fama como antes, estando 

insatisfeito com a vida e prestes a pedir falência, Nicolas Cage chega no fundo do poço e se 
mete em uma aventura que ultrapassa os seus papéis feitos. Após correr atrás de Quentin 

Tarantino implorando um papel em seu novo filme e não obtendo sucesso com o diretor, Cage 
acaba aceitando US$ 1 milhão, como sua última fonte de renda. O dinheiro vem de Javi (Pedro 

Pascal), um superfã e fanático pelo ator, mas extremamente perigoso. As coisas tomam um 
rumo inesperado quando Cage é recrutado por um agente da CIA (Tiffany Haddish) e forçado a 
viver de acordo com sua própria lenda, canalizando seus personagens mais icônicos e amados 
na tela para salvar a si mesmo e seus entes queridos. Com uma carreira construída para este 

momento, o experiente ator deve assumir o maior papel de sua vida - ele mesmo.

CLARINETE – CONTRABAIXO – SAXOFONE 
TÍMPANO – VIOLA – XILOFONE – CURAÇAU 

MARRAKECH – PRAGA – VATICANO – VIÑADELMAR       
IGUALDADE – MEDIATRIZ – POLÍGONO      
RADIAÇÃO – SOMATÓRIO - TANGENTE

:: 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.
-----------------------------------------
VENDO OU ALUGO Apartamen-
to Centro de Salto 126 m2. Com 
3 quartos sendo uma suíte e com 
duas vagas de garagem coberta. Tr: 
11.97236.1234 c/ Andrea.
-----------------------------------------
EDIF. MONTE SERRAT – Sala co-
mercial c/ 44m² A/C e 1 banheiro – 
R$ 90.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. JD. DAS HORTÊNCIAS – Apto 
c/ 2 Dorms, sala, cozinha, banheiro e 
quintal privativo c/ 2 vagas de gara-
gem – R$ 169.000,00. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. 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/lavanderia, 
banheiro, 1 vaga de garagem – R$ 
1.100,00 – Térreo c/ quintal  R$ 
1.200,00 (condomínio + IPTU in-
cluso). Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.

EDIF. SOLAR DOS SABIÁS – tér-
reo - 2 Dorms, sala, cozinha/lavan-
deria, banheiro, 1 vaga de garagem 
– R$ 1.100,00 (condom. + IPTU in-
cluso). Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. MOUTONNÉE – 3 Dorms 
(sendo 1 suíte), sala, cozinha, la-
vanderia, banheiro, 2 vagas de ga-
ragem – R$ 2.200,00 (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 terreno, AC:179 metros, 3 quar-
tos, 1suite, Área gourmet, piscina 
3x6, garagem para vários carros 
coberta, portão eletrônico, com 
interfone com câmera, campo de 
futebol pequeno, Pomar, Toda Ava-
randada, Toda murada, Cozinha 
Planejada, R$ 580.000,00. Tr: c/ 
Sandra,ou Carlos 19.99487.5089 / 
19.97119.8369.
-----------------------------------------
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 
quadra.  Salão de jogos. Forno e 
fogão a lenha. 2 dormitórios. 2000 
mensais. Tratar (11) 99536-0733.
-----------------------------------------
CHACARA CARPE DIEM – MOGI 
DAS CRUZES Alugo para tempo-
rada/eventos, estrutura de pernoite 
e cozinha para 100 pessoas, pisci-
nas, parque infantil, campo de fute-
bol, lago, mata nativa com trilhas e 
áreas de caminhadas Diárias entre 
20 a 120 reais por pessoa, exceto 
feriados prolongados, conforme pe-
ríodo de locação e quantidade de 
pessoas. MAIS ADEQUADO PARA 
GRUPOS ACIMA DE 30 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.
-----------------------------------------
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 / PLAN-
TÃO: (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, lavabo, 
2 vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (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 / PLAN-
TÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1936: RESIDENCIAL PARQUE LA-
GUNA: 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, pis-
cina, 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 / PLAN-
TÃO: (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 SERRAT: 
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 GUARUJÁ: 
3 dorm (1 suíte), 2 salas, 3 wc, coz, 
2 vagas. Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (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.
-----------------------------------------
COND. VILAGIO MOUTONNÉE – 
casa nova c/ 3 dorms (sendo 1 suíte 
c/ closet), sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e garagem, excelente 
acabamento – doctos ok. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. SANTA ROSA – 2 dorms, 
sala, cozinha, banheiro, varanda, 
churrasqueira, piscina e pomar -  R$ 
475.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. CENTRAL PARQUE – 3 
Dorms (sendo 1 suíte), sala, cozi-
nha 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 – 3 dorms (sendo 1 
suíte), sala 2 ambientes, cozinha c/ 
armário embutido, banheiro, gara-
gem – Doctos Ok. – 385m² AT. Creci 
51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. DAS NAÇÕES – 2 Dorms (sen-
do 1 suíte), sala, cozinha, lavande-
ria, edícula c/ churrasqueira, ba-
nheiro e garagem. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. PANORAMA –  SOBRADO 
NOVO c/ 3 Dorms (sendo 1 suíte c/ 
sacada), 2 salas, lavabo, cozinha, 
banheiro, área de serviço, espaço 
gourmet, salão + garagem – Doctos 
Ok – R$ 480.000,00. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
SALTO S. JOSÉ – 2 Dorms, sala, 
cozinha, banheiro + 1 cômodo c/ ba-
nheiro e garagem p/ 2 carros – R$ 
240.000,00. 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.
-----------------------------------------
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

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.
-----------------------------------------
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
-----------------------------------------
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, cozi-
nha, banheiro, lavanderia e ga-
ragem – R$ 1.400,00 + R$ 60,00 
IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA –  R. Campos Sales, 
451 - 02 Dorms, sala, cozinha, 
banheiro, depósito, lavanderia e 
garagem – R$ 1.300,00 + R$ 60,00 
IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. BANDEIRANTES –  R. Teotô-
nio C.  Moraes, 461 – Sobrado c/ 
2 Dorms, sala, cozinha, 2 banhei-
ros, lavanderia e garagem – R$ 
1.300,00 + IPTU. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
ALRC3-179 Cond. Monte Serrat 
3d (1 st), sala 2 amb, copa, coz, 
wc, á.serv, paisag, á.gour, pis-
cina, pomar e gar p/3 carros.R$ 
10.000,00. Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto
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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. Cre-
ci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
ALR1-1204 Centro 1d, cozinha, va-
randa 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 pedras 
semipreciosas, carro ou moto usado 
ou algo do meu interesse. Tr: Beni 
José 11.99935.6106 (hc).
-----------------------------------------
*VENDO TERRENO tamanho 6,5 
x 27 metros na cidade de BURI/SP. 
R$ 45 mil, aceito carro de até R$ 30 
mil como forma de pagamento. Inte-
ressados entrar em contato através 
do número (11) 97330-1286 ou re-
cados 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 me-
tros ampla testada ótima locali-
zação. 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.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
PORTAL DOS BANDEIRANTES – 
Lote c/ 471,25m² ótima localização. 
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.
-----------------------------------------
COND. MIRANTE DOS IPÊS 
– Excelente lote c/ 585m² - R$ 
310.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.

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

1739: ÁREA COMERCIAL – SAL-
TO DE SÃO JOSÉ: 2000m². Creci 
J-21366. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086.
-----------------------------------------
1726: CENTRO: Sala Comercial 
– 100m². Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (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 banhei-
ro em cada sala e recepção de uso 
comum) . Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1877: VILA NOVA: Galpão Comer-
cial: 82m². Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (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 / PLAN-
TÃO: (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 Comercial 
– 730m². Creci J-21366. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (11) 99594-0086.
-----------------------------------------
1870: GUARUJÁ GALPÃO INDUS-
TRIAL - 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.
-----------------------------------------
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 Moraes: 
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/ banhei-
ros e cozinha – R$ 2.500,00 + 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, lavanderia c/ 
armário, edícula, depósito, banhei-
ro, garagem – R$ 5.000,00 + R$ 
217,99. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
ALICI-1653 Imperial área livre de 
160m², escr, 3 wcs (1 adaptado 
para deficiente). R$4.400,00. Cre-
ci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
ALICI-1554 Saltense Salão comer-
cial pequeno com wc, com 2 portas 
de aço. R$ 1.000,00. Creci 30192-J. 
Whats: 11-4028-1983 Salto 
-----------------------------------------
ALICI-1605 São Gabriel Barracão 
com 300m² com escr, 3wcs (1 p/def) 
e + 120m² de porão.R$6.600,00 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-
1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1596 Vila dos Eucaliptos 
Salão c/bom acabamento, pia, gabi-
nete, wc e gar p/2 car. R$ 1.000,00 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-
1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1564 S.Pedro/S.Paulo Salão 
+/- 100 m² de área coberta e +/- 70 
m² de área descoberta, pia, churras-
queira e 2 wcs. R$ 1.600,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto

ALICI-1566 Centro Salão com 
aproximadamente 100 m², wc, es-
critório. R$ 2.700,00. Creci 30192-J. 
Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1573 Centro (Antigo Bra-
desco) Salão com aproximadamen-
te 200m², wc, copa, coz, ventilador. 
Piso sup: Residência de moradia R$ 
10.000,00. Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALR4-078 Centro Casa comercial 
com excelente localização. Ideal 
para clinicas/consultórios e escritó-
rio. R$ 8 mil Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto

*PASSA-SE UM PONTO COMER-
CIAL, “mercearia”, no Bairro Porto 
Seguro, ótima, localização. Tr. (11) 
4021-1429/(11) 94370-2335, falar 
com Cida ou Alan.
-----------------------------------------
BANCA DE JORNAL, em Salto, no 
Jd Bela Vista, vendo. Tr: c/ Fusco 
11.99814.9243.
-----------------------------------------
FÁBRICA DE FAZER CHINELOS, 
com máquina de corte e máquina 
de estampar, vai junto aproxima-
damente 3.000 ( três mil pares de 
alças 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 combinar. 
Tr. (11) 96760-3422.

PASSO RESTAURANTE no Centro, 
excelente ponto. Tr: 11.94747.7797.
-----------------------------------------
VENDO RESTAURANTE no Centro 
da cidade. Tratar (11) 94705-5734
-----------------------------------------
PASSO PONTO COMERCIAL 
(mercadinho) em Indaiatuba, Vila 
Aurora próximo ao terminal urgano 
central. Tr: 11 99688.8318.

JORNAL VELHO vendo. Tr: 
11.97306.7034.
-----------------------------------------
PROCURO com referência e expe-
riência em doces e salgados, cozi-
nha em geral. Tr: 11.98449.4646.
-----------------------------------------
**MASSAGISTA a Domicilio. Tratar 
(11) 97987-0292
-----------------------------------------
::MOTORISTA:: Experiência com-
provada na função. CNH: D ou 
E. Conhecimento em São Paulo / 
Guarulhos. Residir em Salto. En-
viar currículo para: saltoemprego@
gmail.com
-----------------------------------------
AULAS DE REFORÇO para adoles-
centes do Ensino Fundamental. Ma-
temática. Tratar: (11) 98200-1317 .
-----------------------------------------
CONTRATO DOMÉSTICA com refe-
rência ,  para trabalho gerais  .De 38 
a 50 anos. Tratar  (11) 9.8449.4646.
-----------------------------------------
ELETRECISTA RESIDENCIAL E 
COMERCIAL instalação e manuten-
ção, orçamento sem compromisso. 
Tratar (11) 98980-8182.
-----------------------------------------
FERNANDO DE CAMPOS - Presto 
Serviços de Eletrecista Residencial 
e comercial Tr (11) 4021-9132 / (11) 
99852-7210
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INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, 
PABX, Central de Alarme, Interfone, 
Portão Automático. Tr. (11) 95170-
3510.
-----------------------------------------
MARLENE BOLOS “Antiga Bole 
Bolos” Aceita encomenda de Bolos 
e doces Atende-se (11) 98020-7495
-----------------------------------------
PRECISA-SE DE EMPREGA DO-
MÉSTICA para trabalhar de 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. Tratar 
(19) 99920-2741.
-----------------------------------------
VENDO CARRINHO DE ESPETI-
NHO, Tr (11) 94168-9748
-----------------------------------------
PRECISA-SE DE PEDREIRO, para 
trabalhar em Salto ou Indaiatuba. Tr: 
11.95782.8235.
-----------------------------------------
PRECISO de pessoa que saiba 
operar roçadeira. Tr: 11.99911.4288.

*PRESTO SERVIÇO  – p/ capinar e 
limpar terrenos, limpeza em obras. 
Tr. 11-4456-3407 / 11 97468-1951, 
Salto
-----------------------------------------
CASEIRO (Casal aposentado) 
para morar em chácara no Jd. Ma-
racajás, não remunerado, sendo a 
moradia 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 ex-
periência na carteira, disposição de 
qualquer horário. Tr: c/ Vera Lúcia, 
11.97414.5569
-----------------------------------------
CUIDADORA DE IDOSOS, estou 
com disponibilidade, para cuidar de 
idoso, tenho experiência na área de 
cuidador, com referência  e 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 CO-
MÉRCIO somente aos fim de se-
mana , 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 referên-
cias. Tr: 11.94485.6195.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
vigia, porteiro, controlador de aces-
so 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 experiência, 
para cozinhar, lavar, passar, pre-
ferência de 35 a 48 anos. Tr: (11) 
98449.4646.
-----------------------------------------
PROCURO EMPREGO, tenho ex-
periência para: Cuidadora de ido-
sos, Faxina, Empregada doméstica, 
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 Condiciona-
do. 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 
roçar terreno e jardineiro, tenho má-
quina. Tr: Leopoldo 11.94020.0143 / 
95466.4247.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME: auxiliar de limpeza, 
ajudante de cozinha e cuidadora de 
idosos, moro no Bairro Sta Cruz- 
Salto. Tr: 19.97108.7517 com Maria 
Jacira.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar com 
serviços gerais em casa de família 
ou escritório, tenho referência. Tr: 
Rua Coronel Domingo Abreu Vieira, 
26, Salto Ville ou 11.95884.5954.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
cuidadora em domicílio e hospi-
tais. 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 fei-
ra. 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 serviços 
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 GASO-
LINA nova 4 em 1 roça com lami-
na 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.

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

APARELHO DE GINASTICA ELÍP-
TCO 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 classica 
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 largura, al-
tura 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, retangu-
lar, 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 + 1por-
ta maleiro Basc. Padrão Tabaco/
Branco, medidas aprox. Larg1,86 x 
Alt.1,98 x Prof.0,48m (desmontado) 
Ótimo estado de conservação, usa-
do, R$ 450,00. Tr: (11) 99989.4935.
-----------------------------------------
MESA ESCRITÓRIO/ ESTUDANTE 
Cor Gelo, 1,20x0,60m, com cadeira 
giratória c/ braços cor Azul/Preta, 
ótimo estado de Conservação, usa-
dos R$ 370,00. Tr: (11) 99989.4935.
-----------------------------------------
COLCHÃO 0,88m Luxo com Mo-
las Ensacadas 25cm com Box p/
colchão 0,88m-Bem Conserva-
dos, usados R$ 540,00. Tr: (11) 
99989.4935.
-----------------------------------------
ARMÁRIOS MULTI USO procuro, 
usado. Tr: 11.97140.2504.
-----------------------------------------
CARRINHO DE BEBÊ, vendo, ver-
de (menino ou menina) da marca 
Galzerano muito bem conservado. 
Tr: 11.95657.5552.
-----------------------------------------
8 TUBOS DE  CONCRETO pra poço  
ou fossa vendo a  R$ 100,00 cada 
1m e meio de largura 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 Cas-
tor. Tr: 11 99773.8001.
-----------------------------------------
SOFA 2 e 3 LUGARES com 2,30m 
e 1,90m, tecido em suede. Tr: 
11.99773.8001.
-----------------------------------------
MOLINETES DAIWA  5000 e 6000, 
usado, R$ 400,00 cada, para peixes 
grandes. Tr: 11.99796.4860 c/ Pedro

MACAS para estabelecimentos 
afins. Tr: (11) 99619.6396.
-----------------------------------------
BOTA CANO CURTO número 38 da 
Beira Rio e uma Sapatilha número 
36, vendo por duzentos reais ou tro-
co por algo do meu interesse, pro-
dutos 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 Apareci-
da.
-----------------------------------------
CADEIRA DE ESCRITÓRIO vendo, 
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 lar-
gura, R$ 180,00. Tr: 11.97724.0678.

ESCADA DE ALUMÍNIO vendo, 
com 13 degraus, seminova, R$ 
250,00. Tr: 11.97288.1991.
-----------------------------------------
PALETA VANDORIN para saxopho-
ne alto, com 3 unidade, número 2, 
R$ 100,00. Tr: 11.4602.2909.
-----------------------------------------
ESTEIRA DREAM FITNESS 
DR2110, bivolt, dobrável, inclinação 
ajustável e monitor cardíaco. Capa-
cidade de peso: 120 kg, pouquíssi-
mo uso, em ótimo estado, venda por 
motivo de mudança, preço negociá-
vel. 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 cabelei-
reiro, semi-novo, R$ 200,00. Tr: (11) 
97164.5207.
-----------------------------------------
VENTILADORES vendo, dois venti-
ladores, um de teto turbo c/ lâmpa-
da outro de parede, 60cm os dois 
voltagem 110, os dois R$ 250,00, 
separados R$ 140,00 cada. Tr: 
11.97416.0101.

*FERRO DE PASSAR Arno Tr 
Cristiane (11) 97168-1543 / (11) 
99297-3262
-----------------------------------------
*FOGÃO branco 5 bocas, Tr 
Cristiane (11) 97168-1543 / (11) 
99297-3262
-----------------------------------------
ACEITO DOAÇAO DE MOVEIS 
E ELETRODOMESTICOS e re-
ciclagem em geral, estando bons 
ou ruins e que esteja ocupando 
espaço na sua casa ou quintal 
fazemos também limpeza carpa 
etc  retiro no local sem custos 
e serviço diversos a combinar  ( 
deficiente auditivo ) mandar zap 
por escrito que responderei assim 
que ver agradeço. Tr. (11) 99632-
6446.

CAFETEIRA vendo ou troco, (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.
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*A DIPLOMATA ESCOLA 
TÉCNICA - cursos apostilados 
e c/ certificados. mecânica de 
autos, motos e diesel, Injeção 
eletrônica, eletricista de autos, 
eletricista inst / comandos, 
soldagem Ind, téc manuten-
ção mecânica Industrial, leit 
interp desenho mecânico, 
metrologia, técnico hidráulica 
/ pneumática. Tr. Rua Sete de 
Setembro, 448, Centro / Fone 
Fax 4029-3760, Salto.

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 mo-
delo HC 32 Black Decker  no va-
lor 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 cai-
xa). Acompanha carregador original, 
Fones de ouvido nunca utilizado. In-
teressados entrar em contato com 
Priscila (11) 97334-3780.
-----------------------------------------
IPHONE 7 32gb Preto fosco com 
todos os acessórios, fone de ouvido 
nunca foi usado. Valor R$1.100,00. 
Tr. Fone (11) 99960-1511.

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

GLOBAL INDAIA
Mantenha seu cadastro atualiza-
do em nosso site: www.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.
-----------------------------------------
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 máquinas 
Mazok e Mikron e conhecimento 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 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 - Experiência 
com estruturas metálicas.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com expe-
riência em construção civil e obra. 
Disponibilidade para viagens para 
trabalhar em toda a região.
-----------------------------------------
AJUSTADOR MECANICO - Com 
experiência em manuseio de instru-
mentos de medição. Desejável co-
nhecimento em elétrica e curso de 
operador de ponte rolante. Neces-
sário ter curso técnico em mecânica 
geral ou ajustador mecânico.
-----------------------------------------
ANALISTA DE VENDAS - Com ex-
periência com vendas ou marketing, 
atendimento ao cliente e negocia-
ção. Desejável conhecimento com o 
sistema SAP e SALE FORCE. Ne-
cessário ensino Técnico ou Superior 
completo em Administração, Gestão 
de Negócios, Gestão Financeira, 
Economia, Química e/ou Engenha-
ria Química.]
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
- Com experiência em rotinas ad-
ministrativas, conhecimento em cré-
dito, cobrança e emissão de notas 
fiscais. Ter noções de DP será um 
diferencial.
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
DE RH - Com experiência em tra-
tamento de cartões ponto, rateio de 
custos e envio de notas fiscais para 
pagamento. Vivência com inclusão 
e exclusão de benefícios e rotinas 
administrativas. Necessário supe-
rior completo em Administração 
ou áreas correlatas e Inglês nível 
básico.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA - 
Com experiencia em recebimento 
de materiais, conferência de Notas 
Fiscais, Inventário, estoque, almo-
xarifado
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE MARKETING - 
Manutenção diária em cadastro de 
produto, catálogo, análise de produ-
tos da concorrência através do ca-
tálogo, abastecimento de banco de 
dados, suporte ao time de vendas 
quanto a cadastro e informações de 
produto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE CONTROLE DE 
QUALIDADE - Com experiência em 
atividades de controle de qualidade, 
laudos técnicos e garantia. Neces-
sário ter curso de metrologia ou me-
cânica e conhecimento em utiliza-
ção de equipamentos de medição.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE CONTROLE DE 
QUALIDADE - LOGISTICA - Com 
experiência em logística, armaze-
namento e estoque. Vivência com 
controle de qualidade e recebimen-
tos de peças. Necessário ter conhe-
cimento básico em informática.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Com 
experiência em conferência de pro-
dutos, etiquetas de preços nos pro-
dutos, reposição e recebimento de 
material, atualização de código de 
barras, estoque, separação e confe-
rência de notas fiscais.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE LABORATORIO - 
Com experiência em desenvolver 
atividades auxiliares de laboratório, 
conforme os procedimentos ga-
rantindo os padrões de qualidade, 
limpeza e conservação dos equipa-
mentos. Manuseio de equipamen-
tos, processamento de carga de ci-
lindro para confecção de amostras.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE LIMPEZA - Com 
experiência em limpeza de áreas 
industriais e áreas comuns, com 
disponibilidade de horário.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com 
experiência em linha de produção, 
desejável na fabricação de móveis.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE USINAGEM - Com 
experiência em montagem de equi-
pamentos e curso de Mecânica do 
SENAI.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE VENDAS - Com 
experiência em atender clientes, 
elaborar orçamentos, acompanhar 
entrega de pedidos, negociação e 
controle de documentos.
-----------------------------------------
AUXILIAR INDUSTRIAL - Com ex-
periência em produção e disponibi-
lidade para trabalhar em escala de 
revezamento das 06h00 às 14h00, 
14h00 às 22h00 e das 22h00 ás 
06h00. Vaga Temporária.
-----------------------------------------
CAIXA - Com experiência com fe-
chamento de valores e conferência 
de notas fiscais. Necessário ter 
disponibilidade para trabalhar de 
segunda das 11h00 às 15h00 - de 
terça à sábado das 14h00 às 23h00.
-----------------------------------------
DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS 
- Com experiência em desenvolver, 
evoluir, refatorar ou substituir siste-
mas, resolução de problemas, C#; 
Java Script; AdpNet- MVC: Design 
Patterns; Post Gres. Será um di-
ferencial conhecimento em Node; 
SQL; Xamarin; Microservice Patter-
ns; Inglês técnico. Com formação 
em Sistemas de Informação.
-----------------------------------------
ENCARREGADO DE FROTA - 
Com experiência em vistoriar o 
estado geral dos Caminhões via 
Check List, acompanhar e agen-
dar as manutenções corretivas e 
preventivas da frota. Controlar re-
visão de veículos, negociação com 
fornecedores de serviços e peças 
conferencias de NF de diesel álcool 
e peças. Acionamento de seguros 
auto e sinistros quando necessário. 
Alimentação de planilhas gerenciais 
com médias de combustível, consu-
mo, custo e histórico. Acompanha-
mento de documentação da frota, 
acompanhamento de vencimento e 
multas em

ENCARREGADO DE OBRAS - 
Com experiência em programar 
e supervisionar as atividades de 
pavimentação, terraplanagem e se-
gurança do trabalho, interpretando e 
executando projetos, acompanhan-
do cronogramas, medições, con-
trolando a disposição dos equipa-
mentos, a contratação de serviços e 
matéria-prima, bem como participar 
de admissões, treinamento e desli-
gamento de colaboradores.
-----------------------------------------
ENCARREGADO GERAL - Com 
experiência em construtora, progra-
mar e supervisionar as atividades 
de pavimentação, terraplanagem, 
interpretando e executando proje-
tos, acompanhando cronogramas, 
medições, controlando a disposição 
dos equipamentos, a contratação de 
serviços e matéria-prima, bem como 
participar de admissões, treinamen-
to e desligamento de colaboradores.
-----------------------------------------
ESTAGIO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO - Com conhecimento 
em informática. Necessário estar 
cursando ensino Superior ou Técni-
co em Segurança do Trabalho.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - 
Com experiência em manutenção 
de máquinas de usinagem. Conhe-
cimento em elétrica, hidráulica e 
mecânica.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Com habilitação ca-
tegoria C e conhecimento das rotas 
do interior de SP.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Com experiência 
como motorista e habilitação cate-
goria D.
-----------------------------------------
MOTORISTA - Com experiência 
em realizar entregas de utilidades 
domésticas para os Estado do PR, 
SC, SP, MS, MG, GO, RJ, RS, via-
gens com duração média de uma 
semana com Caminhões toco baú 
9,5 metros. Necessário CNH AC, 
experiência com entregas fraciona-
das, conhecimento em rotas inte-
restaduais.
-----------------------------------------
MOTORISTA DE CARRETA - Com 
habilitação categoria D.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEIRA - 
Com experiência e curso de Opera-
dor de Empilhadeira. Necessário ter 
habilitação categoria D e disponibili-
dade para trabalhar em Campinas.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EXTRUSORA - 
Com experiência em operar máqui-
na extrusora.
-----------------------------------------
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, retroescavadeira, 
mini carregadeira, mini escavadeira, 
escavadeira hidráulica, trator de 
esteira, trator agrícola, pá carrega-
deira, vibro, fresadora, caminhões, 
bem como, preparar o solo para 
execução da obra, realizando servi-
ços de higienização e de obstrução 
de encanamentos.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA PREN-
SA - Com experiência em prepara-
ção e operação de maquina prensa. 
Necessário ter curso e experiência 
com leitura e interpretação de dese-
nho, metrologia e instrumentos de 
medição.

PCD (PESSOA COM DEFICIEN-
CIA) - Com experiência em monta-
gem ou inspeção de peças em linha 
de produção. Com disponibilidade 
de horário.
-----------------------------------------
PROGRAMADOR E OPERADOR 
DE CENTRO DE USINAGEM - Com 
experiência em programar, preparar 
e operar Centro de Usinagem hori-
zontal e vertical.
-----------------------------------------
SOLDADOR - Com experiência em 
solda, unir peças de ligas metálicas 
usando processos de soldagem e 
corte tais como eletrodo revestido, 
tig, mig,mag, assim como monta-
gem mecânica de equipamentos, 
leitura e interpretação de desenho.
-----------------------------------------
SOLDADOR ESPECIALIZADO 
- Com experiência em solda para 
piscinas.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - 
Com experiência em projetos e 
obras de construção civil, preferên-
cia que tenha atuado em construção 
de subestações. Necessário ter dis-
ponibilidade para viagens.
-----------------------------------------
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 experiência 
em caldeiraria.
-----------------------------------------
ANALISTA DE PROJETOS DE ELE-
TRICA - Com experiência em ins-
talação, ajustes e testes de painéis 
elétricos. Experiência com acompanha-
mento e orientação da equipe de eletri-
cistas. Conhecimento em parametrizar 
inversores de frequência, serviços ex-
ternos de manutenção e start-ups de 
máquinas, coordenação dos processos 
de teste e check list das máquinas para 
embalagem e expedição, participar de 
trabalhos realizados pelo setor de en-
genharia elétrica no desenvolvimento 
e aplicação de projetos. Necessário ter 
Ensino Superior em Engenharia
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE P.C.P - Com expe-
riência em planejamento e controle da 
produção, setor de caldeiraria, conhe-
cimentos com leitura e interpretação de 
desenho e metrologia.
-----------------------------------------
ASSISTENTE FISCAL - Com experiên-
cia com rotinas fiscais. Conhecimento 
em conceito dos impostos ISS, ICMS, 
IPI, PIS e CONFINS e retenções. 
Vivência com escrituração de notas 
fiscais e de serviço produtivo, improdu-
tivo e de remessas. Conhecimento em 
operações fiscais, venda, devolução e 
remessas. Necessário ter ensino su-
perior completo em Administração ou 
Ciências Contábeis e com conhecimen-
to em regimes tributários como simples 
nacional, lucro real e presumido.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Com ex-
periência em instrumentos de medição, 
leitura e interpretação de desenho téc-
nico, curso e experiência com empilha-
deira, conhecimento com embalagem e 
separação de peças.

ASSISTENTE TÉCNICO EXTERNO 
- Com experiência em visitas técnicas 
e atendimento aos clientes. Vivência 
com identificação de problema/defeito, 
execução de manutenção elétrica ou 
mecânica, instalação de equipamentos 
novos e treinamento para clientes após 
instalação dos equipamentos. Neces-
sário ter CNH e disponibilidade para 
viagens. Com ensino técnico ou supe-
rior completo em mecânica, elétrica ou 
mecatrônica.
-----------------------------------------
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Com 
experiência em rotinas administrativas 
e controle de arquivo.
-----------------------------------------
AUXILIAR COMERCIAL - Com ex-
periência em rotinas administrativas, 
atendimento ao cliente, contato via tele-
fone e email, acompanhamento de con-
tratos aditivos e devoluções, cobranças 
de pedidos, emissão de pedidos via 
sistema. Com habilidade em Excel.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MONTAGEM - Com ex-
periência em serra, lixadeira, furadeira, 
serviços de serralheria, noções de sol-
da e dobradeira CNC.
-----------------------------------------
AUXILIAR FISCAL - Com experiência 
no setor fiscal e rotinas administrativas.
-----------------------------------------
CALDEIREIRO - Efetuar pré monta-
gem de peças em inox, aluminio ou aço 
carbono, baseando-se em desenhos, 
preparando as peças com ponteamen-
to TIG para uma perfeita soldagem, uti-
lizando equipamentos tais como solda, 
trena, paquimetro, riscador; Realizar a 
montagem mecânica das máquinas; 
Receber peças a serem utilizadas; Exe-
cutar serviços externos de caldeiraria 
conforme necessidade; Executar testes 
de funcionamento nas máquinas; Fazer 
apontamento das Ordens de Serviços. 
Requisitos: Solda MIG e TIG, Leitura e
-----------------------------------------
CONTROLADOR DE ACESSO - Com 
experiência com rotinas de controle de 
acesso e vigilância. Necessário ter dis-
ponibilidade para trabalhar no período 
noturno.
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA - Com 
experiência em projetos, desenhos 
técnicos, Autocad 2D e SolidWorks. 
Conhecimento em dimensional.
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA - Conhe-
cimento de SolidWorks em Sheet Me-
tal(Chaparia), conhecimento em Auto 
CAD, curso de desenho Técnico ou 
equivalente, curso SENAI ou Técnico 
Mecânico desejável, conhecimento em 
desenvolvimento de Caldeiraria dese-
jável, conhecimento em Solda / Usina-
gem / Dobra de chapas desejável.
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA - Ela-
boração e detalhamento de layouts, 
plantas de fabricas e estudos técnicos 
para industrias do ramo de cerâmica e 
mineração, utilizará os softwares Auto-
cad 2D e Solidworks diariamente. Au-
xiliará os funcionários da produção em 
dúvidas sobre projetos. Inglês e curso 
superior cursando ou completo será um 
diferencial.
-----------------------------------------
ELETROMECÂNICO - Com experiên-
cia como eletromecânico, executar 
manutenções preventivas e corretivas. 
Acompanhar e Executar serviços de 
manutenção mecânica e elétrica, mon-
tagem e reforma de sistemas elétricos, 
painéis e outros comandos, necessá-
rio ter NR 35, NR 10 e NR 12.
-----------------------------------------
ESTAGIÁRIO DE TI - Ensino superior 
cursando em T.I ou áreas correlatas.
-----------------------------------------
FERRAMENTEIRO - Com experiência 
em construir e reparar ferramentas, 
dispositivos de usinagem e máquinas 
injetora. Vivência com tryout, desen-
volvimento de desenhos, manutenção 
corretiva e preventiva de injetoras plás-
ticas, reparo e troca de peças.
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INSPETOR DE QUALIDADE - Com 
experiência em inspeção de peças em 
chão de fábrica, curso e experiência 
com desenho técnico, metrologia e 
empilhadeira.
-----------------------------------------
LIDER DE ALMOXARIFADO - Com ex-
periência em recebimento, conferência, 
armazenamento, inventários, análise 
de estoque. Conhecimento com TOT-
VS, Excel avançado e superior comple-
to ou cursando em Logística.
-----------------------------------------
LIDER DE INJEÇÃO PLASTICA - Com 
experiência em liderança de equipe e 
vivência em Indústria do segmento de 
automotivo e de injeção plástica.
-----------------------------------------
MECANICO DE CAMINHAO - Com 
experiência em manutenção mecânica 
de caminhão.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - Com 
experiência em caldeiraria para manu-
tenção de máquinas e equipamentos 
industriais.
-----------------------------------------
MECANICO MONTADOR - Com co-
nhecimento em caldeiraria, montagem 
de esteira, chaparia, inox, calandra, 
solda, montagem de trocador de calor 
e filtros de ar. Necessário ter conhe-
cimento em leitura e interpretação de 
desenho.
-----------------------------------------
MONTADOR SOLDADOR - Com curso 
de desenho técnico e metrologia, co-
nhecimento em solda MIG, montagem 
de estruturas ou máquinas e caldeiraria 
leve (chapas finas).
-----------------------------------------
OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC 
- Com experiência em programação e 
operação de máquina dobradeira CNC. 
Com vivência em ajustes da máquina, 
colocação das chapas, conferência de 
medidas. Necessário conhecimento 
em leitura e Interpretação de desenho 
e metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC - 
Com experiência em dobra CNC, curso 
de desenho mecânico e metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA - Com 
cursos de usinagem, leitura e interpre-
tação de desenho e instrumentos de 
medição e controle.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE COR-
TE - Com experiência em operar má-
quina de corte e dobra, ramo constru-
ção civil.
-----------------------------------------
OPERADOR DE USINAGEM - Com 
experiência em Torno CNC, comando 
MACH 9 e centro de usinagem coman-
do SIEMENS. Conhecimento em ope-
rar, preparar e programar e utilização 
do programa MASTERCAM.
-----------------------------------------
PINTOR INDUSTRIAL - Com experiên-
cia em pintura de equipamentos para 
caldeiraria, tanques e estruturas.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE INJETORA - Com 
experiência em preparação de injetora, 
troca e regulagem de moldes, progra-
mação e operação, ajuste e regulagem, 
setup, verificação do padrão de quali-
dade da peça. Desejável graduação em 
polímeros, curso de Ponte Rolante ou 
Preparador de Injetoras.
-----------------------------------------
SUPERVISOR COMERCIAL - Ex-
periência em gestão e supervisão de 
vendedores externos, andamento de 
processo de vendas. Delegar e acom-
panhar metas e resultados da equipe 
comercial. Manter contato com clientes 
e desenvolver novas propostas. Gestão 
de Indicadores de desempenho (KPI’s). 
Disponibilidde para viagens. Diferencial 
ter trabalhado no ramo metalúrgico 
(caldeiraria).
-----------------------------------------
SUPERVISOR DE LOGISTICA - Ex-
periência em administrar atividades de 
logística, com enfâse em supervisionar 
o processo de compra, faturamento e 
almoxarifado. Acompanhar o processo 
de carga e descarga, armazenagem, 
movimentação, conferência, estoque. 
Garantir o abastecimento de linha de 
produção.
-----------------------------------------
TECNICO DE METROLOGIA - Com 
experiência em todo processo de medi-
ção de peças, realizar estudos dimen-
sionais, rotinas do setor de qualidade e 
de metrologia, análise critica de equipa-
mentos e calibração, dimencionamento 
de peças. Emissão de relatórios e rea-
lizar MSA. Saber fazer programação de 
máquinas de medição, leitura e inter-
pretação de desenho, metrologia.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM T.I. - Com conhecimento 
em Tecnologia da Informação e elétri-
ca. Necessário conhecimento básico 
em informática e disponibilidade de 
horário.

TECNICO HIDRAULICO - Com expe-
riência na área hidráulica, encanamen-
tos, desentupimentos, limpeza de cx 
dagua, com formação na área, curso 
NR 35, 33, com CNH B
-----------------------------------------
TECNICO INSTALADOR - Com ex-
periência em cabeamento estruturado 
e informações básicas de informática 
(para configurar o sistema), identifica-
ção com a segurança e experiência em 
Instalação. Necessário ter disponibili-
dade de horário.
-----------------------------------------
VENDEDOR - Experiência em pros-
pecção de novos clientes, contatos 
por telefone e e-mail. Visitas técnicas 
e de vendas. Criação de novas estra-
tégias de vendas e monitoramento do 
mercado. Preparação de relatórios. 
Diferencial conhecimento em vendas 
de prestação de serviço do segmento 
metalúrgico.
-----------------------------------------
VENDEDOR - Com experiência em 
vendas (PAP) e experiência na área de 
segurança eletrônica.
-----------------------------------------
VENDEDOR TECNICO - Com ex-
periência em vendas de máquinas/
soluções tecnológicas de elevado va-
lor agregado, principalmente no ramo 
de eletroeletrônicos/automotivos em 
território nacional. Gestão de negó-
cios. Conhecimento de equipamentos, 
automação industrial e processos pro-
dutivos. Formação superior completa 
em Engenharia (ou áreas afins), curso 
MBA/Pós graduação será tratado como 
um diferencial. Pacote office avançado, 
inglês fluente ? conhecimento básico 
em italiano e/ou espanhol será um di-
ferencial. Conhecimento
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso site 
www.workingcenter.com.br e partici-
pe das vagas. R:Monsenhor Couto, 
147-Salto-4028-1536 / R:Onze de Ju-
nho, 1457- Indaia- 19-3835-2964

WORKING – INDAIATUBA
OS CANDIDATOS INTERESSA-
DOS, CADASTRAR CURRICULO 
EM NOSSO SITE – www.working-
center.com.br
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AJUDANTE DE MOTORISTA - Ex-
periência anterior como ajudante de 
motorista.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - 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 insta-
lação de peças e equipamentos, 
realizar carregamento, descarga e 
entrega de mercadorias, leitura e 
interpretação de desenho.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Experiência 
geral em produção, levantamento 
de peças pesadas. Apoio aos se-
tores necessários, e habilitação B 
para locomoção de materiais quan-
do necessário.
-----------------------------------------
ALIMENTADOR DE LINHA DE 
PRODUCAO - Com experiência na 
area, com curso Leitura e Interpreta-
ção de Desenho Técnico Mecânico 
e Metrologia.
-----------------------------------------
ALMOXARIFE - Experiência em 
recebimento, estocagem, movi-
mentação de carga e descarga com 
veículos de movimentação, possuir 
curso de Operador de empilhadeira 
e ponte rolante (com certificado de 
comprovação) Conhecimentos em 
informática ( sistema integrado SAP, 
MES) , formação tecnica ou superior 
. Ter disponibilidade de horario.
-----------------------------------------
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 ESTOQUE - Com 
experiência em recebimento de 
mercadorias, separação de mate-
riais, abastecimento de linha de pro-
dução, sistema ERP e notas fiscais.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com 
experiência na área.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com 
experiência na função, conhecimen-
to de instrumentos de medição par-
químetro Desejável conhecimentos 
do pacote Office.
-----------------------------------------
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.
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA - Com 
experiência como desenhista proje-
tista. Conhecimento em SolidWorks, 
AutoCad, Excel e leitura e interpre-
tação de projetos mecânicos.
-----------------------------------------
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, ferramentas 
para jardinagem, mangueiras de 
jardim.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE - 
Com experiência em inspeção de 
qualidade em usinagem, com me-
trologia e leitura e interpretação de 
desenho.
-----------------------------------------
MECANICO - Com experiência com 
manutenção de máquinas de corte 
de grama, ou conhecimentos como 
mecânico de motos.
-----------------------------------------
MECANICO DE AR CONDICIONA-
DO - Com experiência em manuten-
ção de ar condicionado, montagem 
de tubulação, preventivam, trocar 
filtros, consertar, disponibilidade 
para viagens.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - 
com experiência em manutenção de 
máquinas e equipamentos, hidráu-
lica, noções de medidas de peças 
com paquímetro, conhecimentos 
básicos de elétrica, correntes al-
ternadas, com formação na área 
mecânica.
-----------------------------------------
MONTADOR DE PRODUCAO - 
Com experiência em montagem de 
peças e equipamentos em empresa 
do ramo metalúrgico ou similar, pos-
suir curso de leitura e interpretação 
de desenho. Preferencialmente resi-
dir 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, informáti-
ca básica (excel), quais comandos, 
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 
preparar torno CNC, ajustes de fer-
ramentas, afiação de bedames, bro-
cas, ferramentas, troca de correia, 
engrenagens, rolamentos.
-----------------------------------------
SERRALHEIRO - Com experiência 
na função.
-----------------------------------------
SOLDADOR - Experiência em pro-
cessos de soldagem Mig / Mag e 
eletrodo revestido com curso na 
área de solda e Leitura e Interpreta-
ção de desenhos técnico mecânicos 
. Ter disponibilidade de horário.
-----------------------------------------
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - 
Com experiência em manutenção 
elétrica, mecânica e hidráulica com 
maquinas de grande porte, guindas-
te, ônibus, caminhão ou platafor-
mas, com formação na area. Dispo-
nibilidade 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 materiais 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 
condicionado / equipamentos de re-
frigeração. 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 HUMA-
NOS: Ensino Superior completo em 
Recursos Humanos. Experiência 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 rea-
lizar leitura de medidas. Ter noção 
básica em medida. Irá realizar mon-
tagem de máquinas e equipamen-
tos. 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 fatura-
mento de notas fiscais. Cadastro de 
produtos e contas a pagar. Atendi-
mento e cadastro de clientes. Expe-
riência na função. Residir em Salto.

INSTALADOR JUNIOR:  Ensino 
médio completo. Experiência em 
instalação de rede de telefonia e in-
ternet. Conhecimento em ferramen-
tas como: parafusadeira, martelete, 
furadeira e serra esquadria. Dispo-
nibilidade 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 Soro-
caba.
-----------------------------------------
INSTALADOR DE SISTEMA DE 
SEGURANÇA: Ensino médio com-
pleto. Experiência em instalação de 
sistema de segurança eletrônica, 
como câmera, alarme e cerca elétri-
ca. Residir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
LOGÍSTICA: Ensino médio comple-
to. Experiência na função. Emitir pe-
didos de compra e acompanha los 
aos fornecedores, fazendo o acom-
panhamento do processo de entre-
ga e cumprimento final de todas as 
condições negociadas. Acompanhar 
e controlar em planilha os pedidos 
de importação, desde a coleta no 
fornecedor, até a entrega na empre-
sa. Residir em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR MULTIFUNCIONAL /
CENTRO DE USINAGEM / TORNO 
CNC: Ensino médio completo. Com 
curso do Senai.Com e sem expe-
riência  Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE PCD: 
Ensino médio completo. Experiên-
cia na função. Disponibilidade de 
horário. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
EMPREGADA DOMÉSTICA: Expe-
riência na função.  Residir somente 
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: Expe-
riência na função. Irá realizar co-
tação de materiais, negociação de 
preço, prazo de entrega e condições 
de pagamento. Emissão do pedido 
de compra após o fechamento 
da negociação com o fornecedor, 
acompanhamento de entrega e lan-
çamento de nota fiscal.
-----------------------------------------
MOTORISTA CARRETEIRO: Ensi-
no fundamental completo. CNH E. 
Experiência com Bitrem, Rodotrem 
ou Vanderleia . Conhecimento com 
rotas em São Paulo, Santa Catari-
na, 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 setor 
de compras e financeiro. Superior 
na área administrativa e possuir 
CNH. Residir em Salto.

AUXILIAR DE DESENHISTA 
TÉCNICO: Ensino médio comple-
to. Curso Técnico em Automação 
Industrial, Mecatrônica, Elétrica 
ou Eletrônica. Experiência em Au-
toCAD, Corel Draw, Cad Cam ou 
outro software relacionado a dese-
nho técnico. Inglês básico. Residir 
em Salto.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE MOLDES: En-
sino médio completo. Com NR11,-
curso de leitura e interpretação de 
desenhos técnicos. Conhecimento 
em hidráulica. Disponibilidade de 
horário. Residir em Salto, Itu ou In-
daiatuba.
-----------------------------------------
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 deslocamen-
to até a empresa.  Cursando técnico 
ou superior na área ambiental ou 
química, será um diferencial. Resi-
dir 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. Residir 
em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEIRA: 
Experiência na função. Ensino mé-
dio completo. Com curso de empi-
lhadeira. Residir em Salto.
-----------------------------------------
ANALISTA DESENVOLVEDOR 
PLENO: Irá atuar com desen-
volvimento de sistema web com 
integração com outros sistemas, 
especificação e testes do mesmo. 
Integração com banco de dados. 
Necessário Java, Docker compos-
se, html/css, javascript. Desejável: 
spring boot, thymeleaf, hibernate, 
git. Ter inglês intermediário. Residir 
em Salto ou região.
-----------------------------------------
ESTÁGIO DE ENGENHARIA ELÉ-
TRICA: Cursando Engenharia Elé-
trica. Conhecimento básico em fór-
mulas do Excel. Realizar aplicações 
de digitalização de processos indus-
triais utilizando Pacote Office 365. 
Desenvolver aplicativos Low-Code 
para indústrias utilizando Powera-
pps. Criar Dasboards em PowerBl. 
Residir em Salto
-----------------------------------------
MOTORISTA: Experiência com 
entrega, carga e descarga. Conhe-
cimento em material de construção. 
Ter CNH C. Residir somente em 
Salto.
-----------------------------------------
MECÂNICO AUTOMATIVO: En-
sino médio completo. Experiência 
em mecânica em geral, suspensão 
freio, escapamento, embreagem, 
alinhamento, balanceamento e cor-
retiva. Residir somente em Salto 
ou Itu.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Ensino médio com-
pleto. CNH E.  Curso MOPP será 
um diferencial. Conhecimento rodo-
viário da grande São Paulo. Residir 
somente em Salto.
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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 Indaiatuba.
-----------------------------------------
ANALISTA COMERCIAL: Ex-
periência na função. Desejável 
formação na área ambiental ou 
administrativa. Com conheci men-
to em Excel. Ter CNH. Residir em 
Salto ou Itu.
-----------------------------------------
AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO: 
Ensino médio completo. Ter curso 
de empilhadeira. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
ESTÁGIO QUÍMICO: Cursando 
química ou técnico em química. 
Com curso de empilhadeira. Resi-
dir 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, de-
sejável formação técnica. Expe-
riência na função, e em comandos 
elétricos, acionamentos, progra-
mação básica de PLC’s, e mecâ-
nica nível intermediário. Residir 
somente em Salto.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Experiência com 
veículos leves. Conhecimento na 
grande São Paulo. Ter CNH B. Re-
sidir somente em Salto.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO:  
Ensino médio completo. Experiên-
cia na função. Com curso em Téc-
nico em mecânica, mecatrônica, 
ou afins. Leitura e interpretação 
de desenho mecânico. Conheci-
mento e interpretação de esque-
mas hidráulicos e pneumáticos. 
Conhecimentos em soldas elétri-
cas, MIG/MAG. Conhecimento de 
elementos de máquinas e caldei-
raria. Conhecimentos em monta-
gens industriais, interpretação de 
manuais técnicos. Disponibilidade 
para trabalhar os 3 turnos. Residir 
em salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
ESTÁGIO TÉCNICO EM PRO-
CESSOS: Cursando superior em 
Química, Química Industrial ou 
Engenharia Química. Residir em 
Salto ou Região.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Ensino médio com-
pleto. Ter CNH E. Curso de MOPP 
será um diferencial. Conhecimento 
rodoviário da grande São Paulo. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE OPERAÇÕES LO-
GÍSTICAS: Experiência em ex-
pedição, 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 cami-
nhão 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 experiência 
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 me-
cânica. Disponibilidade de horário. 
Residir somente em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
FRESADOR CONVENCIONAL: 
Experiência na função. Residir so-
mente em Salto ou  Itu.
-----------------------------------------
ANALISTA DA QUALIDADE: Ex-
periência na função. Curso técnico 
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. Re-
sidir em Saltou ou Itu.

OPERADOR DE EMPILHADEI-
RA: Experiência na função, curso 
reciclado. Residir em Salto, Itu ou  
Indaiatuba.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensi-
no 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 Indaiatuba.
-----------------------------------------
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA: 
Ensino médio completo. Experiên-
cia em empilhadeira a gás. Residir 
em Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
TÉCNICO ELETROELETRÔNI-
CO: Experiência na função. Pro-
gramação CLP Siemens Step 7, 
acionamentos elétricos, eletrônica 
básica, distribuição de energia, 
comandos elétricos, leitura e in-
terpretação de desenho técnico 
e comunicação via rede profibus. 
Residir em Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
TORNEIRO FRESADOR: Ensino 
médio completo. Experiência na 
função. Confeccionar peça na fre-
sa e torno de acordo com especifi-
cação do desenho. Leitura e inter-
pretação de desenho e metrologia.
-----------------------------------------
TORNEIRO FERRAMENTEIRO 
CNC: Com experiência. Conheci-
mentos com programação de sis-
temas. Criar Programas conforme 
desenhos de ferramentas, utilizan-
do comando numérico, software 
específico, calculadora cientifica 
ou computador. Programar torno 
CNC. Residir em salto
-----------------------------------------
APONTADOR DE PRODUÇÃO: 
Cursando engenharia, experiência 
em PCP. Residir em Salto
-----------------------------------------
AUXILIAR DE CENTRO DE USI-
NAGEM: Com conhecimento / 
noção de CNC, metrologia e in-
terpretação de desenho. Ter curso 
do SENAI ou equivalente. Residir 
em Salto.

2 PNEUS USADOS, medi-
da 05x15xR16, R$ 110,00. Tr: 
11.99745.9088.
-----------------------------------------
4 PNEUS meia vida Pirelli Phan-
tom 205/55 Aro 16, R$ 320,00. Tr:  
11.97478.8015.
-----------------------------------------
ASSENTO INFANTIL para car-
ro, R$ 50,00. Tr: Fabiano (11) 
99305.1754
-----------------------------------------
VENDO BAGAGEIRO DE TETO 
Fiat Palio 2 Portas 97 98 99 00 
01 02 03    R$ 150,00.Tratar (11) 
98193-8127
-----------------------------------------
VENDO GRADE SIMPLES (Santo  
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.

FUSCA / 64 com reparos. Tr (11) 
96381-9314
-----------------------------------------
FUSCA ano 80. Tratar (11) 99961-
7181.

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, di-
reção hidráulica, básico, 2012, 
vermelho, 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, Veiculo 
em ótimo estado de conservação, 
ar condicionado, direção hidráu-
lica, vidros e travas elétricas, de-
sembaçador traseiro, Som USB/ 
Radio/ Cd Player, Sensor de es-
tacionamento, 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 car-
ro menor valor, carro em perfeito 
estado de uso, R$ 49.000,00. Tr: 
11.98348.1460.
-----------------------------------------
HB20 / 16 CONFORT PLUS 1.0, 
vendo ou troco por carro menor va-
lor 82 mil km, cinza, R$ 50.000,00. 
Tr: (11) 98348.1460

GOL POWER 1.6 / 13 vendo, 
completíssimo, excelente carro 
para vendedores externo e UBER, 
com GNV documentado, faz 20km/
m3 de gnv, possui manual, chave 
reserva, ótimo estado de con-
servação, todas revisões feitas, 
estudo troca. Tr: c/ Wagner 11 
99681.1164.
-----------------------------------------
JETTA 1.4 250 COMFORTLINE 
18/18, completo impecável, couro 
e teto solar panorâmico, faróis full 
leds, revisado. Tr: 11.99911.9801.
-----------------------------------------
POLO MPI 2018, Branco, Ar condi-
cionado, direção elétrica, vidros e 
travas elétricas, rodas de liga leve, 
kit multimídia, câmbio 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 con-
servação, mecânica ok, com vidro 
elétrico dianteiro, travas elétricas, 
direção elétrica, air bag dianteiros, 
sem ar, único dono, regulagem de 
banco do motorista e volante, Ipva 
2021 pago, R$ 28.000,00. Tr: c/ 
Ademir (11) 996786503
-----------------------------------------
VENDO GOL 1.0 Ano 2011/2012 
c/ os quatro pneus novos, vidros 
e travas elétricas, direção 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. Segun-
do 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 revisa-
da, lic.2021,couro, tudo func., R$ 
22.900,00. Tr: 11.97348.2188.
-----------------------------------------
ECOSPORT 2007 ou troco por 
carro já financiado assumo as 
prestações. Procuro moto titan ou 
fan para comprar. Tr.  (11) 98012-
8161.
-----------------------------------------
ECOSPORT FREESTYLE, ano 
2017, cor prata, 56.000 Km, todas 
as revisões em concessionária, 
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 troco 
por moto CG Titan. Cel:(11)9 8348-
1460/9 5391-0014.
-----------------------------------------
FORD KA GL 1.0 Zetec Rocam , 
3 portas, IPVA E LICENCIAMEN-
TO 2020 PAGOS, carro de mulher, 
99.500km, R$ 10.500,00. Tratar 
(11) 97210-1794.
-----------------------------------------
NEW FIESTA HATCH SE 1.6 
16V FLEX / 18 completíssimo, 
vidros elétricos, farol de neblina, 
retrovisores elétrico, sinc, prata, 
carro zerado apenas 17,000 km 
rodados, todas as revisões feita na 
concessionária, preço a combinar. 
Tr: (11) 99861.3618.
-----------------------------------------
COMPRO CARRO COMPLETO, 4 
portas pode ser Fiesta ou gol até 
R$ 12.000,00. Tr: 11.97404.2262.

STRADA 1.8 ADVENTURE / 
2013, vendo picape, cabine 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
-----------------------------------------
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.

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.
-----------------------------------------
VENDO OU TROCO UNO WAY 
1.0 Cor, preto Ano 2011. Docu-
mentação, OK ipva 2020 pago C/ 
os quatro pneus novos, som, dire-
ção hidráulica, vidro e travas elé-
tricas 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 Vic-
tor.
-----------------------------------------
CORSA 1.4 FLEX ANO 2010 todo 
revisado e 4 pneus novos, o carro 
tem alarme, vidros e travas elétri-
cas, não tem ar condicionado e di-
reção hidráulica. Carro muito bem 
conservado, só pegar e rodar com 
ele. Valor R$16.400,00. Fone (11) 
99960-1511.
-----------------------------------------
CORSA HATCH Joy 2006 1.0. Tr. 
(11) 97383-4776.
-----------------------------------------
PRISMA 11/11 MAX 1.4 – ECO-
FLEX Único Dono – VENDO : Cor 
Verde , pneus novos, vidro elétrico, 
alarme, trava elétrica, som , disco 
de freios e pneus novos VALOR 
R$ 18.500,00 – Tr. (11) 9-8612-
7808.
-----------------------------------------
TRACKER LTZ 2017, cinza, 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$2000,00. R. Damião 
Valdevino da Silva, 96 - Pq Améri-
ca - Itu/SP. Fone: (11) 98396-6040. 
(watsApp).
-----------------------------------------
FAN / 12, vendo, partida elétrica, 
freio a disco, roda liga leve, R$ 
6.000,00. Tr: 11 95108.9950.
-----------------------------------------
PROCURO BIZ OU CRYPTON 
para compra!. Tratar (11) 97471-
9328
-----------------------------------------
PROCURO MOTO para comprar 
Fan titan ou outras do meu interes-
se. Tr. (11) 98012-8161.
-----------------------------------------
TWISTER 18/18 com 10 mil KM, 
cor azul, pneus novos. Tr. (11) 
99264-9405.
-----------------------------------------
HONDA /CG 160 TITAN / 21 semi 
nova, R$ 14.000,00. Tr: 11. 99992-
8286.

PROFICENTER    ITU 
(11) 2429-1791 
www.grupoproficenter.com.br 
recrutamento.itu@grupoproficen-
ter.com.br 
Estamos cadastrando para futuras 
oportunidades:
Cadastre-se em nosso site: www.
grupoproficenter.com.br
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE: 
Com experiência na função e em 
empresas no ramo de injeção plás-
tica. 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 preferencialmen-
te em Itu.
-----------------------------------------
MESTRE DE OBRAS: Com vasta 
experiência na construção civil. 
Possuir perfil de liderança. Ensino 
médio completo. Residir em Salto, 
Itu ou Indaiatuba. Irá trabalhar em 
Salto, na construção de  Galpão 
empresarial.
-----------------------------------------
TÉCNICO DE PROCESSOS: Com 
experiência em injetora plástica, 
programação de robô, troca e pre-
paração de moldes. Realização e 
acompanhamento de try-out. Entre 
outras funções que compete ao 
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 fun-
ção 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, relatórios ge-
renciais e suporte ao RH e pacote 
office. Ensino superior completo. 
Residir em Itu.
-----------------------------------------
ASSISTENTE FISCAL: Ensino 
superior completo ou cursando. 
Possuir conhecimento na área 
fiscal. Diferencial: Experiência em 
escritório de contabilidade e com 
conhecimento no sistema domínio. 
Residir somente em Itu.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE COMPRAS: Ensino 
médio completo, experiência na 
função. Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECÂNICO: Expe-
riência em preparar e operar má-
quinas de Torno Convencional. 
Detectando, operando e acertando 
as irregularidades. Interpretação 
de desenhos, instrumentos de 
medição e controle. Residir em Itu 
ou Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE TORNO MEIO 
OFICIAL: Interpretação de dese-
nhos, instrumentos de medição e 
controle. Ter curso de usinagem. 
Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE COZINHA: Expe-
riência na função. Residir próximo 
ao centro, devido à vaga ser para 
o primeiro turno. Residir somente 
em Itu.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE RECURSOS 
HUMANOS: Ensino superior com-
pleto ou cursando. Experiência na 
função. Com conhecimento em 
sistema Domínio e com o E-social. 
Será um diferencial ter experiência 
em escritório de Contabilidade.  
Residir somente em Itu.
-----------------------------------------
ALMOXARIFE: Ensino médio 
completo, experiência na função. 
Conhecimento em informática. Re-
sidir em Itu.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECÂNICO: Ensino 
fundamental completo. Experiên-
cia na função. Residir em Itu ou 
Salto.

ASSISTENTE CONTÁBIL: Expe-
riência na função. Ensino superior 
completo. Amplo conhecimento 
com conciliações, apuração de 
impostos (PIS, COFINS, IRRF, 
IRPJ, CSL, ICMS, ISS), SPED 
ECD, SPED ECF, DIRF DCTF, 
DCTFWEB. Resisir em Itu.
-----------------------------------------
VENDEDOR INTERNO: Ensino 
médio completo. Com experiência 
em atendimento online a pessoas 
e empresas. Conhecimentos com 
whatsapp, internet e e-mail Resi-
dir em Itu.


