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Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) apontam aumento de 5,3% nas vendas em relação ao ano 
passado. Expectativa da Associação Comercial de Salto (ACIAS) é ainda 
maior, com previsão de crescimento de 10% no faturamento. Vestuário, 

seguido por utilidades domésticas, eletrônicos e produtos de perfumaria 
são os segmentos com maior procura. página 03
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Expectativa é de crescimento               
nas vendas para o dia dos pais

Alteração foi constatada em amostra de água e obrigou SAAE de Salto a 
suspender provisoriamente a captação de água do ribeirão que abastece 

85% da cidade. Cetesb alertou os municípios de Salto e de Indaiatuba 
sobre mancha escura decorrente de vazamento de esgoto em Cabreúva. 

Previsão era retorno gradual do fornecimento, com acompanhamento 
constante da qualidade da água. página 04
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Uma questão de relevância
Denise Rocha

Entre conflitos de interesses, humo-
res sensíveis e falta de preparo, alguns 
assuntos realmente são urgentes. Esta-
mos talvez em vias de ter uma gesto-
ra definitiva para o hospital municipal; 
obras importantes e projetos funda-
mentais ainda são aguardados. Mas, 
mais do que nunca, somos impactados 
com a informação de despejo de esgoto 
no Ribeirão Piraí.

Mesmo sem tem poder de fiscalização 
em Cabreúva o responsável pelo Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 
de Salto esteve na cidade para acom-
panhar uma vistoria dos técnicos que 
procuravam o local do descarte ou va-
zamento. 

A situação é grave. Salto já sofre com 
problemas de abastecimento, não te-
mos reservação de água para os perí-
odos de estiagem, e agora nos depa-
ramos com uma situação que foge ao 

nosso controle – como cidade – e nos 
impacta gravemente.

Também é preciso responsabilidade 
para cuidar do assunto com seriedade 
e eficácia, em busca de responsáveis 
pelo ocorrido e medidas para que não 
volte a acontecer novamente. É uma 
questão que se sobrepõe as demais. 
Trata-se da sobrevivência, da saúde e 
da preservação de algo essencial para 
a própria vida. 

O fato só serve para expor nossa vul-
nerabilidade nessa questão do abas-
tecimento de água. Ainda bem que o 
clima frio e as chuvas dos últimos dias 
ajudaram um pouco, mas isso não re-
solve o problema.

Muitas gestões passaram pela Prefei-
tura de Salto sem fazer o que era de fato 
necessário: planejar a cidade. Agora, 
padecemos com as consequências do 
que não foi feito.

artigos

A previsão das obras da barragem do 
Piraí mudou para o início de 2023, o 
que, aliás, não é novidade. Uma coisa 
é o planejamento e outra a execução. 
Sendo assim, ainda vai demorar uma 
solução. Não que apenas isso resolva 
todos os problemas, afinal mais do que 
nunca é necessário pensar o futuro da 
cidade, com crescimento da população.

Daqui para a frente surgirão muitos 
“pais” da criança, no caso, da barra-
gem. Serão vários momentos para com-
por o álbum de fotografia: lançamento 
da pedra fundamental, início das obras, 
vistoria e assim por diante. Para filho 
bonito todo mundo quer dar o sobre-
nome. Mas o filho feio, leia-se falta de 
capacidade técnica, isso ninguém as-
sume.

E é sobre isso, quem realmente está 
preparado para resolver assuntos difí-
ceis, como essa questão do lançamento 
de esgoto em rio que abastece as cida-
des. Quem vai tomar a frente, cobrar 
responsabilidades, punir quem causou 

o transtorno, tranquilizar a população 
e buscar alternativas para que isso não 
volte a ocorrer?

Tem muitas medidas necessárias. Na 
verdade são tantas que não daria para 
listar todas. A lista elencou apenas 
algumas que fogem de simples pala-
vras ditas ao vento. Quando o assunto 
é abastecimento de água precisamos 
mais do que nunca nos preocupar. Não 
temos tantas alternativas. Uma simples 
chuva já nos deixa feliz, mas é muito 
pouco.

Isso sim é importante. Questões pes-
soais devem ser resolvidas em ambien-
tes particulares. Até por que quem 
assume uma função, cheia de respon-
sabilidade, precisa estar pronto para a 
exposição. Seja quem for, não é uma 
questão de gênero, mas de preparo e 
competência.  Precisamos discutir as-
suntos relevantes para a população, 
que tem a ver com a cidade. É para isso 
que escolhemos políticos para nos re-
presentar.

Como combater o crítico interno em sua mente
Hoje vamos falar sobre o crí-

tico interno em nossa mente, 
quais os impactos que geram 
em nossas vidas e porque 
devemos mudá-los. Afinal, o 
que é crítico interno? O crí-
tico interno é um tipo de di-
álogo interno o qual tem um 
padrão crítico, destrutivo, 
opressor e severo. São vozes 
internas que ouvimos, mas 
não devem ser confundidas 
com alucinações auditivas. 
Esses pensamentos interna-
lizados ou vozes quase sem-
pre são inconscientes e estão 
presentes na maioria da au-
tossabotagem e comporta-
mentos autodestrutivos. Nos-
so diálogo interno influencia 
de uma maneira muito forte 
as emoções. Diante disso, 
nosso estado emocional é in-
fluenciado não somente pelo 
que ouvimos das pessoas, 
mas também pelos nossos 
pensamentos em relação a 
nós mesmos. 

Lidar com autocríticas pode 

ser algo frustrante e que nos 
impede de viver a vida que 
tanto desejamos, pode ser 
aquela parte que insiste em 
dizer que não somos bom 
o bastante, que não somos 
amados e valorizados, que 
não seremos bem-sucedido, 
dentre outros. Uma boa no-
tícia é que podemos chegar 
à raiz do crítico interno e 
transformá-lo em um grande 
aliado. 

O ato de falar consigo 
mesmo é normal e tem fun-
ção importante para nosso 
aprendizado e crescimento 
e, através disso, é possível 
refletir sobre os resultados 
que alcançamos em nossa 
vida, bem como analisarmos 
os nossos comportamentos 
e mudarmos quando neces-
sário. Contudo, algumas ve-
zes, nossa voz interior pode 
nos sabotar, nos levar a sen-
timentos como raiva, culpa, 
ansiedade, frustração, dentre 
outros e nos paralisar e impe-

dir de avançarmos.
É importante avaliarmos os 

nossos pensamentos com fre-
quência para observar nosso 
crítico interno em ação, pois, 
se a voz interna não for ad-
ministrada pode prejudicar 
a autoconfiança, trazer sen-
timentos depreciativos e nos 
prejudicar. Portanto, é funda-
mental combater a autocríti-
ca exagerada, afinal, pode-
mos ficar em uma posição de 
vítima, na zona de conforto, 
impedindo nosso desenvolvi-
mento e felicidade. 

Segue algumas dicas para 
identificar e administrar o 
crítico interno: Preste aten-
ção no que pensa, pois, na 
maioria das vezes as pesso-
as não são conscientes do 
que estão pensando, mas 
percebem como se sentem. 
Diante disso, quando estiver 
com sentimentos negativos, 
observe os pensamentos que 
estão contribuindo para esse 
sentimento. Avalie se a voz é 

depreciativa ou reconfortan-
te, se está incentivando ou 
paralisando. Anote as frases 
e busque evidências se esses 
pensamentos são verdadei-
ros ou não e use uma escala 
de 0 a 10 e responda a si pró-
prio o quanto essa afirmação 
é verdadeira. 

Lembre-se: quando falamos 
com palavras otimistas, que 
nos motivam, nos sentimos 
confiantes e enfrentamos as 
situações da vida. Portanto, 
administrar corretamente o 
crítico interno faz toda a dife-
rença. Se posicione de forma 
desafiadora e positiva. Faça 
escolhas melhores. É uma 
reconfiguração, um exercício, 
mudar exige trabalho no co-
meço até se habituar. 

Se você não conseguir sozi-
nho, busque ajuda especiali-
zada. Lidar sozinho com um 
crítico interno pode ser difícil 
se no passado foi traumá-
tico demais. Um terapeuta 
pode auxiliá-lo a reconhecer 
a autocrítica, as mensagens 
que querem transmitir, bem 
como ensiná-lo a reformu-
lar os pensamentos e fazer 
escolhas. Portanto, escolha 
ter pensamentos funcionais, 
saudáveis e que te ajudem. A 
mudança é possível. Observe 
o que você não quer mais na 
sua vida e mude, se abra para 
o novo.

Leitura e experiências – Parte III
No caso da escola 

Odilon, foi uma experi-
ência bacana que tive 
com um sétimo ano em 
2014. Olhando a biblio-
teca, que tem um es-
paço um pouco menor, 
mas também bem or-
ganizada, encontrei vá-
rios volumes da minha 
história de literatura 
internacional preferi-
da, Dom Quixote. Era 
uma versão traduzida 
por Ferreira Gullar, bem 
reduzida e ilustrada, na 
verdade é adaptada 
para o público infanto-
juvenil. Os livros foram 
encontrados em boa 
hora, eu estava traba-
lhando o tema da vida 
na Idade Média e, as 
aventuras do fidalgo e 

seu companheiro San-
cho Pança ajudariam 
muito a ilustrar as au-
las. Pois bem, ao final 
de cada aula, eu distri-
buía os livros, um para 
cada dupla e cada alu-
no, voluntariamente, 
lia um capítulo ou dois. 
Ao final, os estudantes 
desenvolveram carta-
zes com passagens da 
história e estes foram 
colocados no corredor 
que dá acesso às salas 
de aula. Julgo o resulta-
do dessa atividade bem 
satisfatória, um aluno 
chegou a comprar o li-
vro pela internet, ou-
tros começaram a fre-
quentar ainda mais a 
sala de leitura interes-
sados em ler Dom Qui-

xote ou outros livros.
Até hoje, como pro-

fessor na escola Odi-
lon, observo o grande 
número de adolescen-
tes que escolhem li-
vros para levar e ler em 
casa, incentivados por 
diversos professores, 
mas, principalmente, 
os de Língua Portugue-
sa que disponibilizam 
um tempo de suas au-
las para que possam se 
deslocar até a bibliote-
ca.

Usei aqui o exemplo 
das duas escolas e al-
gumas experiências 
pessoais para mostrar 
que, quando a equipe 
escolar está empenha-
da no desenvolvimento 
da capacidade leitora 

dos nossos estudantes, 
é possível fazer muito 
com ideias simples e 
práticas. A escola é im-
portantíssima na for-
mação de novos leito-
res e escritores, muitos 
alunos começar a ter 
contatos com livros na 
escola e, talvez, seja o 
único lugar que possam 
fazê-los. Neste sentido, 
nós, educadores, te-
mos uma tarefa muito 
grande pela frente, aju-
dar a reverter os dados 
mencionados no come-
ço da fala, cobrar i po-
der público municipal, 
estadual ou nacional, 
para que invistam cada 
vez mais na educação, 
nas bibliotecas escola-
res e salas de leitura, 
tornando-as espaço de 
aprendizado e transfor-
mação e não depósito 
de livro ou outros mate-
riais como infelizmente 
vemos por aí.

A escola e seus edu-
cadores têm um papel 
fundamental no incen-
tivo à leitura.

Eu sempre gostei muito de circo até porque 
nos meus tempos de criança havia um terreno 
de frente onde eu morava, onde todos os anos 
montavam dois circos, o Circo Guaraciaba e o 
Circo Irmãos Almeida, os dois, muito famosos 
na época.  

A vida de circo não é nada fácil não, imagine, 
ficar uma vida sem casa de verdade, saltando 
de cidade em cidade em cima de um trailer ou 
caminhão. São verdadeiros nômades, levam a 
vida sem conforto nenhum, e muitos trocam 
uma vida regrada num escritório ou numa em-
presa em troca de brilhos e aplausos.  É uma 
vida extremamente dura, treinos e ensaios em 
exaustão. Durante os espetáculos, nos inter-
valos vendem pipocas, algodão doce e outras 
várias guloseimas. Também tem que se preo-
cupar com a manutenção do circo, consertar 
lonas rasgadas, ensinam os filhos tradições e 
técnicas circenses, além dos deveres da escola.

Eu tinha um amigo Dori Preto (in memorian). 
Ele era caminhoneiro e certa vez ele pegou 
um frete pra levar até Ouro Preto-MG. Quando 
chegou em Ouro Preto numa sexta-feira San-
ta, a empresa onde ele ia descarregar a carga 
estava fechada por conta do feriado, e ele só ia 
descarregar o caminhão no sábado.  Ele ajeitou 
pra a passar a noite com o caminhão num pos-
to de gasolina.

Há 200 metros do posto tinha um circo arma-
do, ele sem nada pra fazer, foi  no circo. Como 
era sexta-feira Santa, o circo ia apresentar a 
“Encenação da Paixão de Cristo”. Ele comprou 
o ingresso e foi assistir “para passar a hora”. 

Era um circo modesto, mas estava lotado. 
Acho que não fincaram direto a cruz na terra e 
ela balançava ...

Num dos momentos mais cruciais e triste,  
onde Jesus pregado à cruz conversava com sua 
mãe Maria, ele dizia discretamente que a cruz 
estava balançando e ninguém dava importân-
cia. E a a peça se desenvolvendo...

 De repente a cruz caiu, imaginem o ator com 
as mãos amarradas na cruz, deve ter batido 
com a cara no chão, imediatamente apagaram-
se as luzes ... Bem, o ator deve ter no mínimo 
quebrado os dentes, mas o espetáculo não po-
dia parar, então quando a luz voltou, colocaram 
outro Cristo na cruz, de calça jeans, relógio e 
sem camisa, uma cena que era pra ser triste 
acabou arrancando gargalhadas da plateia...

Vida Circense
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Expectativa é de 

aumento nas vendas 
para o dia dos pais

Data é importante principalmente para
o segmento de roupas e calçados

A quarta data comemorativa 
mais importante do comércio 
varejista deve ter uma alta no 
consumo em relação à 2021. 
Segundo estimativa da Confe-
deração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), o volume de vendas para 
o dia dos pais deve ser 5,3% 
maior que no ano passado.

Em Salto, a expectativa 
da Associação Comercial de 
Salto (Acias) é ainda maior: 
“Estimamos um aumento de 
10% nas vendas em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do”, disse o presidente da en-
tidade, Wladimir Lara, ao ser 
procurado pela reportagem do 
Jornal PRIMEIRAFEIRA.

Compras
O consumidor deve gastar 

mais que no último ano por 
conta do aumento da inflação, 
com uma alta de 8,6% em re-
lação ao ano passado. Dos 13 
itens analisados pela CNC, 
apenas computadores pesso-
ais estão mais baratos do que 
em 2021 (2,4% a menos). Os 
três itens que apresentaram 
altas mais expressivas foram 
roupas masculinas, que au-
mentaram 21,9%, tênis, que 
estão 18,2% mais caros, e be-
bidas alcoólicas, que tiveram 
aumento de 17%.

Ainda assim, o setor de ves-
tuário deve ser responsável 
por 43,7% das vendas para o 

dia dos pais. Utilidades do-
mésticas, eletrônicos e produ-
tos de perfumaria e comércio 
completam a lista dos itens 
mais procurados.

Procon alerta para compras 
online

O Procon-SP orienta os con-
sumidores a fazer uma pesqui-
sa de preços e verificar as con-
dições de pagamento antes 
de comprar o presente para os 
pais. Valor do frete e prazo de 
entrega são informações que 
devem ser prestadas de forma 
clara.

A fundação de defesa do 
consumidor alerta para as 
compras feitas em estabeleci-

Setor de vestuário deve representar mais de 40% das vendas de dia dos pais

Moradores de cidades da região precisam passar
todos os dias pelo trecho para ir trabalhar

Área atingida é mais do que o dobro do que
inicialmente foi divulgado

Gestora do Hospital deve 
ser conhecida até este mês

Prefeitura arrecada
R$ 42 milhões com IPTU

Concessionária afirma ter feito todas obras previstas

Defesa Civil aguarda relatório; área atingida por 
incêndio tem mais de 1 milhão de metros quadrados

Na manhã da segunda-
feira (8) foram abertos os 
envelopes do edital de 
contratação da Organiza-
ção Social (OS) que admi-
nistrará o Hospital Nossa 
Senhora do Monte Serrat. 
Porém, a definição da 
nova gestora, irá demorar 
alguns dias. De acordo 
com a Prefeitura de Salto 
a OS que ficará responsá-
vel pela administração do 
Hospital Municipal será 
anunciada até o fim do 
mês de agosto.

 “Os envelopes foram 
abertos, entretanto são 
propostas técnicas com-
plexas que exigem aten-
ção especial na análise 
que está sendo feita pela 
comissão de seleção”, in-
formou a nota. Sete em-

presas participaram des-
ta etapa, mas uma delas 
foi desqualificada. O Ins-
tituto de Gestão do Esta-
do de São Paulo (IGESP) 
foi excluída do certame 
devido à uma inconsis-
tência do Balanço Patri-
monial apresentado.

Atualmente o Instituto 
de Gestão, Administra-
ção e Treinamento em 
Saúde (IGATS) faz a ges-
tão do Hospital Munici-
pal desde 4 de abril, em 
um contrato de 60 dias. 
Em 2 de junho foi publi-
cado o Primeiro Termo de 
Aditamento do Contrato 
que terminou dia 1º de 
agosto, quando então um 
novo termo de aditamen-
to foi assinado, com vali-
dade de mais 60 dias.

Dados divulgados pela Pre-
feitura de Salto, no Diário Ofi-
cial do Município do dia 28 
de julho, apontam que nos 
primeiros seis meses do ano, 
foram arrecadados mais de R$ 
42 milhões com o pagamento 
do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU).

O valor representa 73,6% do 
estimado para arrecadar ao 
longo do ano de 2022. A pre-
visão é que apenas com IPTU 
o Executivo fature mais de R$ 
55 milhões. Segundo a Prefei-

tura de Salto, em resposta aos 
questionamentos do jornal 
PRIMEIRAFEIRA a arrecadação 
no período se justifica pelo fato 
do pagamento de modalidade 
“cota única” (a vista com des-
conto).

Além dos valores estimados 
para arrecadar ao longo do 
ano, a Prefeitura pode arreca-
dar outros R$ 70. 945.082,39 
referente aos débitos de exer-
cícios anteriores. Hoje, são 
9.830 pessoas com dívidas de 
IPTU.

São muitos os pedidos por 
melhorias e até mesmo uma 
ampliação na SP-075. Na 
última semana, o coman-
dante da Polícia Rodoviária 
Militar, Nilmar Demarti-
ni, concedeu entrevista ao 
Jornal PRIMEIRAFEIRA e 
disse que algumas interven-
ções poderiam evitar alguns 
acidentes e reduzir o nú-
mero de mortes no trecho, 
principalmente, entre Salto 
e Indaiatuba.

Entretanto, segundo a 
AB Colinas, concessionária 
responsável, não deverão 
ocorrer novas intervenções 
no trecho. “De acordo com 
o contrato de concessão fir-
mado entre as partes envol-
vidas, todas as obras e in-
tervenções projetadas para 
a rodovia já foram realiza-
das. O trecho entre Salto e 
Indaiatuba foi contemplado 
com passarelas e passeios 

mentos virtuais, tais como o 
acesso as páginas oficiais; não 
responder mensagens de pu-
blicidade ou acessar os links 
enviados e, fundamentalmen-
te, localizar e ficar atento às 
informações sobre o fornece-
dor. 

Além disso, é indicado con-
sultar a lista de sites não re-
comendados do Procon-SP, 
que indica sites que tiveram 

reclamações de consumidores 
registradas no órgão, não res-
ponderam as solicitações ou 
não foram encontrados. 

O Código de Defesa do Con-
sumidor ainda estabelece 
um prazo de arrependimento 
no caso de compras online. O 
consumidor que compra um 
produto ou contrata um ser-
viço pela internet tem direito 
a se arrepender da compra 

ou da contratação no prazo 
de 7 dias, contados a partir 
do recebimento do produto 
ou da assinatura do contrato. 
Pode formalizar o pedido de 
cancelamento pela mesma 
ferramenta que utilizou para 
a contratação, ou por qual-
quer outro meio disponibili-
zado, e solicitar a devolução 
da quantia eventualmente 
paga.

em viadutos que oferecerem 
passagem segura aos pe-
destres que buscam realizar 
a travessia da rodovia”, dis-
se a assessoria de imprensa 
da concessionária, em res-

posta aos questionamentos.
A concessionária informou 

ainda que o trecho citado 
assim como todo o restan-
te da rodovia, atende todas 
as exigências estabelecidas 

Até o momento ainda não 
foram apuradas as causas 
de um incêndio de grandes 
proporções que ocorreu há 
mais de 15 dias em Salto, 
próximo a Rodovia Hilário 
Ferrari.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Meio 
Ambiente de Salto, existem 
“indícios de que o incêndio 
teve início na Rodovia Hilá-
rio Ferrari, provavelmente 
causado por uma ponta de 
cigarro arremessada de al-
gum veículo”.

Entretanto, nenhuma 
multa foi aplicada e ne-
nhum suspeito foi iden-
tificado. “O incêndio de 

grandes proporções atingiu 
uma área rural, o que im-
pede a autuação (multa) 
pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (SMA), 
cuja atribuição está restri-
ta aos incêndios urbanos, 
na forma da Lei Municipal 
3.480/2015. Como órgão 
fiscalizador complementar, 
a Secretaria segue coletan-
do informações sobre o im-
pacto na vegetação, fauna 
silvestre e outros aspectos, 
para trabalho interno e su-
porte à Polícia Ambiental 
e órgãos estaduais”, infor-
mou.

O jornal PRIMEIRAFEI-
RA procurou o Corpo de 

pelas normas de trânsito do 
Departamento de Estradas e 
Rodagem (DER), bem como 
as determinações existentes 
no contrato de concessão 
firmado junto ao Governo do 
Estado, que são diariamente 
fiscalizadas pela Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo (ARTESP).

“Todo o trecho da SP-075 
é duplicado, possui traçado 
que atende todas as norma-
tivas técnicas de engenharia 
e segurança, conta com to-
dos os dispositivos de segu-
rança necessários para ga-
rantir uma viagem tranquila 
e de qualidade aos usuários”, 
informou a nota que com-
plementou afirmando que 
trabalha diariamente com 
a conscientização dos usu-
ários e faz monitoramento 
constante do trecho para evi-
tar que os animais acessem 
as rodovias.

Bombeiros, mas não obteve 
resposta até o fechamento 
desta edição quando esse 
relatório será concluído..

Tamanho da área
A informação repassa-

da pelo Corpo de Bombei-
ros era de que se tratava 
de área de 350 mil metros 
quadrados, contudo um es-
pecialista, que prefere não 
ser identificado, explicou 
que a informação correta 
é de que ultrapassa 1 mi-
lhão de metros quadrados. 
A maior parte atingida foi 
o pasto, que estava seco. 
“A cidade toda foi atingida 
pela fuligem, isso sem falar 
no impacto com a emissão 
de gás carbônico”, disse.

O jornal PRIMEIRAFEIRA 
recebeu a informação de 
que próximo ao local exis-
tira um loteamento clan-
destino, o que aumentaria 
as suspeitas de incêndio 
criminoso. A Secretaria de 
Meio Ambiente foi questio-
nada se tem conhecimento 
desse fato, mas não res-
pondeu até o fechamento 
desta edição.

O incêndio que destruiu 
a vegetação começou na 
tarde do dia 26 de julho e 
só foi controlado quase 20 
horas depois, já no dia 27 
de julho. Para conter as 
chamas, foram utilizados 
300 mil litros de água. Pelo 

menos 6 viaturas e aproxi-
madamente 20 integrantes 
do Corpo de Bombeiros es-
tiveram nesse combate.

Além do Corpo de Bom-
beiros, a Defesa Civil de 
Salto e Itu, a Guarda Mu-
nicipal de Salto e o Serviço 
Autônomo de Água e Es-
goto (SAAE) trabalharam 
na contenção das chamas. 
Não houve vítimas.
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Nas entrelinhas...
O material escolar até
esse momento não
chegou aos alunos”

Vereadores tendo 
assessores a cidade
só tem a ganhar”

Que possamos olhar os 
problemas da cidade com 
um olhar de otimismo”

“ “ “
Antonio Cordeiro falou que teria recebido a informação 
sobre o não recebimento dos materiais escolares de pelo 
menos três mães de alunos que o procuraram.

Fábio Jorge  citou a importância dos assessores aos 
vereadores sobretudo para a discussão de assuntos 
complexos como o projeto da Reforma Administrativa

Henrique Balseiros  cobrou do Poder Público a solução 
para os problemas em várias áreas e demonstrou 
confiança no trabalho do prefeito Laerte Sonsin

Ocupação irregular deve permanecer na APP

Prefeitura não planeja 
reintegração de posse;
MP acompanha o caso

Ocupação na Área de Preservação Permanente (APP) foi denunciada pelo
ex-secretário de meio ambiente, que deixou o cargo no início de julho

Previsão de início das obras da 
barragem passa para 2023

Lei de incentivos fiscais será
votada na próxima semana

Bertani pedirá cassação de Saudino

Captação e tratamento do Piraí
são monitorados pelo SAAE

As obras da barragem do 
Ribeirão Piraí devem come-
çar no início do próximo ano. 
Essa é a expectativa do pre-
sidente do Consórcio Inter-
municipal do Ribeirão Piraí e 
prefeito de Indaiatuba, Nilson 
Gaspar.

Em julho o Consórcio finali-
zou todas as questões jurídi-
cas envolvendo o pagamen-
to das desapropriações das 
últimas propriedades rurais 
e não há mais nenhum im-
passe com a área de 344 km 
quadrados que será inundada 
para dar lugar a represa. 

O próximo passo será a pu-
blicação do edital da Concor-
rência Pública que deverá ser 
divulgado em setembro. A 
partir do início da obra, a em-
presa vencedora terá o prazo 
de 18 meses para conclusão 
do serviço, ou seja, no come-
ço de 2024.

Prazo mudou
Anunciada em abril e com 

expectativa para ser iniciada 
ainda esse ano, a obra da Bar-
ragem do Piraí terá um investi-
mento total de R$ 145 milhões, 
dos quais, R$ 70 milhões vie-
ram do Governo do Estado, R$ 
57 milhões do Governo Federal 
e R$ 20 milhões de aportes fi-
nanceiros dos municípios en-
volvidos.

Na primeira etapa da Barra-
gem do Piraí está prevista a 
construção do maciço de terra, 
vertedouro, escada de peixes, 
canal de dissipação e desvio, 
torre e a limpeza da área para 
garantir a reservação (até as 
proximidades da fazenda Pi-
raí). Para a segunda etapa a 
estimativa é de iniciar a cons-
trução da adutora para Salto, 
estação de captação e adução 
e sistema de transposição de 
peixes, dique de contenção 

para a fazenda Piraí e traves-
sia de Itu.

O maciço será construído na 
divisa entre os municípios de 
Salto e Itu, com altura de 15 
metros, extensão de 415 me-
tros, largura talude de 90 me-
tros de base e sete metros de 
crista, um vertedouro labirinto 
e uma escada de peixes.

A represa tem a capacidade 
de reservação para 9,7 bilhões/
litros de água, sua extensão é 
de 3,5 quilômetros com a lar-
gura média de 450 metros e 
profundidade de 15 metros. 
Além de um espelho d´água 
de 1.823.960 m², Área de Pre-
servação Permanente (APP) de 
1.617.250 m², somando uma 
área total de 3.441.210 m². Já 
a travessia tem uma extensão 
de 370 metros e a altura de 9,5 
metros e o dique com uma ex-
tensão de 700 metros e a altura 
de 9,5 metros.

A Câmara de Vereado-
res de Salto vota na pró-
xima semana, na sessão 
do dia 16, o projeto de Lei 
54/2022, que cria o Progra-
ma Investe Salto. A pro-
posta que cria incentivos 
a investimentos e geração 
de trabalho em Salto. Entre 
os benefícios, os empresá-
rios poderão ter benefícios 
fiscais, tributários e admi-
nistrativos à empreendi-
mentos que venham a ser 
implementados ou amplia-
dos.

O legislativo ainda irá vo-
tar a propositura 66/2022 

que poderá vedar a no-
meação de cônjuge, com-
panheiro ou parente até o 
terceiro grau em cargo de 
direção, chefia ou assesso-
ramento na administração 
pública direta e indireta. 
Além disso, será coloca-
do em discussão o veto do 
Executivo ao projeto de Lei 
que define parâmetros para 
a colocação de mesas e ca-
deiras em áreas de passeio 
e afastamento frontal em 
todo o município de Salto.

Na sessão desta semana 
não foi votado nenhum pro-
jeto de lei ou requerimento.

Reunião
A reunião marcada para 

hoje (12) entre o secretário 
de meio ambiente, Flávio 
Garcia, e os vereadores foi 
adiada. Segundo a Câmara, 
a nova data agendada pela 
Prefeitura é dia 16 de setem-
bro. A solicitação de adia-
mento foi feita pelo vereador 
Antônio Cordeiro. O objetivo 
do encontro é que o atual 
secretário preste esclareci-
mentos sobre “os eventos 
que culminaram na exonera-
ção do ex-secretário de Meio 
Ambiente, Oswaldo Antônio 
Dalla Vecchia”. 

O vereador Daniel Berta-
ni disse durante a sessão de 
Câmara de terça-feira (9) que 
pedirá a cassação do verea-
dor Vinicius Saudino. “Já pro-
tocolei na Câmara pedindo a 
cassação do Vinicius Saudino. 
Criminalmente vai responder 
também por calunia e difama-
ção”, disse. O motivo, segundo 
ele, foi a situação ocorrida no 
último dia 3 de agosto, duran-
te a apresentação da Reforma 
Administrativa, feita pelo pre-
feito Laerte Sonsin e secreta-
riado.

Bertani falou que Saudino 
usou de ‘jogo sujo’ para dene-
grir sua imagem perante os 
representantes do Executivo 
Municipal, e afirmou que o 
companheiro de plenário faz 
parte de um ‘cartel’ comanda-
do por integrantes do governo 

O Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (SAAE) de Salto segue 
monitorando a captação e tra-
tamento do Ribeirão Piraí. Na 
manhã de ontem (11) a capta-
ção foi suspensa preventiva e 
o dia foi de acompanhamento 
da análise da água captada. 
No fim do dia, a previsão era 
retomar o tratamento e a dis-
tribuição. A medida foi toma-
da após testes de laboratório 
terem identificado a presença 
de matéria orgânica na zona 
de captação do Piraí, ou seja, 
alteração na amostra de água. 
A situação foi identificada pela 
Sabesp de Cabreúva (responsá-
vel pelo tratamento de água e 
esgoto daquele município) que 

notificou a Cetesb que comu-
nicou os municípios de Salto e 
Indaiatuba.

A irregularidade na qualida-
de da água já havia sido iden-
tificada pela autarquia na tarde 
de quarta-feira (10), através de 
uma mancha escura vinda de 
Cabreúva. “É importante des-
tacar que essa irregularidade 
foi verificada na captação, an-
tes do tratamento na ETA; ela 
é decorrente do esgoto despeja-
do em outra cidade que acabou 
vindo pelo leito do Piraí, confor-
me alerta da Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo 
(Cetesb). Por precaução, até que 
o problema seja sanado e os tes-
tes voltem aos seus parâmetros 

A Prefeitura de Salto infor-
mou que não planeja rein-
tegração de posse em Área 
de Preservação Permanente 
(APP) no bairro João Jabour. 
“A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente esclarece que 
não está tramitando nenhu-
ma Ação de Reintegração de 
Posse proposta pela Prefeitura 
para o local”, disse por meio de 
nota após questionamento do 
jornal PRIMEIRAFEIRA.

Ainda segundo o poder pú-
blico a situação está sendo 
monitorada e que é preciso 
antes resolver a questão de 
moradia para os ocupantes ir-
regulares. “A secretaria cabe, 
após a devida desocupação do 
local, recuperar a APP da for-
ma como é previsto no Código 
Florestal”, concluiu a nota.

MP segue acompanhando
O Ministério Público do Esta-

do de São Paulo (MP) foi procu-
rado pelo jornal PRIMEIRAFEI-
RA  e disse que a Secretaria de 

Prefeito responde 
procuradores

O prefeito de Salto Laer-
te Sonsin encaminhou à 
Câmara de Vereadores um 
documento respondendo à 
manifestação feita por pro-
curadores jurídicos da Pre-
feitura de Salto. 

 “Temos que a estrutura 
criada em 2007 possui pro-
curadores concursados e 
assessorares jurídicos no-
meados em comissão, en-
tretanto esses últimos tive-
ram seus cargos julgados 
inconstitucionais por força 
de decisão prolatada em 
ação direta de inconstitu-
cionalidade proposta pelo 
Procurador Geral do Estado. 
O projeto de lei 071/2022 
permanece a procuradoria 
e restitui-se a área de as-
sessoria jurídica escoimada 
dos vícios que provocaram 
sua extinção por ordem ju-
dicial, ou seja, os procura-
dores permanecem no qua-
dro funcional, mas serão 
dedicados exclusivamente 
à defesa dos interesses da 
administração em procedi-
mentos contenciosos, agin-
do em relação à orientação 
jurídica apenas de forma 
suplementar; por outro 
lado, a assessoria técnica-
jurídica será exercida por 

novos servidores que ocu-
parão cargos agora providos 
por concurso público”, afir-
ma o documento ao tratar 
da criação da Secretaria de 
Assuntos Jurídicos:

Em relação à criação da 
procuradoria, o prefeito 
afirmou que “a procurado-
ria deve possuir total auto-
nomia técnica, não poden-
do ser submetida ao poder 
político. No que tange ao 
rateio de verbas de sucum-
bência, temos que somente 
os procuradores permane-
cerão com esse direito, pois 
seu campo de atuação é di-
verso e fonte de tais verbas, 
ao contrário das atividades 
e funções previstas para os 
Consultores Jurídicos”.

Entenda o caso
Na semana passada sete 

dos oito procuradores as-
sinaram um ofício e enca-
minharam à Câmara de 
Vereadores. O documento 
apontava irregularidades 
encontradas no segundo 
projeto de lei da Reforma 
Administrativa, apresenta-
do pelo executivo em julho 
deste ano. A primeira pro-
posta foi apresentada e reti-
rada em seguida em junho. 

Negócios Jurídicos informou 
ter havido pedido de instau-
ração de procedimento ad-
ministrativo a fim de verificar 
os meios de remoção e realo-
cação das pessoas e famílias 
residentes na invasão. “Soli-
citamos que a Prefeitura nos 
enviasse informações sobre o 
andamento do procedimento 
administrativo instaurado”, 
informou.

Ainda segundo o MP o órgão 
acompanha o caso para ga-
rantir que a Prefeitura de Sal-
to tome, por conta própria, as 
providências necessárias para 
reparar eventuais danos am-
bientais causados, sem prejuí-
zo de dar adequada destinação 
de moradia às pessoas que se 
encontram residindo na APP. 
“Caso isso não ocorra, a Pro-
motoria deverá tomar provi-

dências judiciais”, completou 
a nota.

Sobre o caso
No dia 6 de julho Oswaldo 

Antonio Dalla Vecchia deixou 
de ser o secretário de meio 
ambiente. Ele foi exonerado 
após uma discordância com o 
prefeito Laerte Sonsin em re-
lação a providências a serem 
tomadas na ocupação irregu-
lar na rua Lazio, no bairro João 
Jabour.

Segundo informações do 
ex-secretário, aproximada-
mente sete famílias vivem na 
APP, em barracos e até mes-
mo em construções de alve-
naria. O próprio Oswaldo te-
ria encaminhado a denúncia 
sobre a situação ao MP. Na 
época, o prefeito de Salto foi 
procurado e disse que “não 
autorizou qualquer invasão 
de área pública”. O chefe de 
gabinete da secretaria, Flávio 
Garcia, assumiu o cargo de 
chefe da pasta.

seguros, a captação de água do 
Piraí permanecerá suspensa”, 
informou a autarquia.

Com essa interrupção, os re-
servatórios elevado e apoiado da 
ETA Bela Vista foram fechados 
e todas as regiões abastecidas 
pela ETA, cerca de 85% do mu-
nicípio, podem vir a sofrer com 
instabilidade no fornecimento.

O PRIMEIRAFEIRA questionou 
a Cetesb para esclarecimentos 
sobre a mancha, mas até o fe-
chamento desta edição, não ob-
teve resposta.

Visita ao local
O superintendente do SAAE, 

Ernivan Balieiro, foi até Cabreú-
va na manhã de ontem. Ele se 
reuniu com técnicos da Cetesb 
e da Secretaria de Meio Am-
biente de Cabreúva para tratar 
do assunto. Durante a tarde de 
ontem ele participou de várias 
reuniões. “A Cetesb está moni-
torando os pontos possíveis de 
despejo e vai apresentar um re-
latório. Estamos acompanhan-
do na captação e no tratamento 
para garantir a qualidade da 
água ofertada para população 
saltense”, garantiu Ernivam.

anterior. “Pode juntar toda sua 
máfia (Vinicius Saudino), mas 
vai ter de provar. Sofri uma ca-
lúnia, uma difamação, na fren-
te de todos os secretários, de 
todo o público. Mas não vai fi-
car assim”, prometeu Bertani.

Segundo a assessoria do le-
gislativo, o pedido de perda de 
mandato foi protocolado pelo 
vereador Daniel Bertini, porém 
já foi retirado. Procurado pelo 
jornal PRIMEIRAFEIRA ele expli-
cou que “o pedido só pode ser 
protocolado pela Mesa Direto-
ra ou pela presidente do parti-
do, que está em viagem. Mas 
esse pedido deve ser apresen-
tado em breve, só está sendo 
decidido como será feito.”

Moção de repúdio
Os vereadores integrantes da 

Mesa - Cícero Landim, Daniel 
Bertani, Fábio Jorge - e Gideon 
Tavares e Kiel Damasceno as-
sinaram uma moção de repú-
dio e protesto contra compor-
tamento do vereador Vinicius 
Saudino contra a secretária 
de Educação, Anna Noronha. 
O documento diz que Saudino 
causou ‘violência psicológica’ 
e teria imposto ‘descrédito, 
inibição e ridicularização’ à se-
cretária.

O jornal questionou a se-
cretaria de educação sobre o 
assunto para saber o posicio-

namento dela sobre a questão, 
mas não obteve resposta até o 
fechamento desta edição.

Resposta
O vereador Vinicius Saudino 

também foi procurado para co-
mentar as duas situações. “So-
bre moção repúdio só lamento, 
pois é meu papel como verea-
dor cobrar posicionamento e 
tirar dúvidas sobre o uso do di-
nheiro público, por consequên-
cia cobrando os secretários e o 
prefeito”, disse.

Ele também falou sobre o pe-
dido de cassação, anunciado 
pelo vereador Bertani. “Eu vejo 
como uma manobra de intimi-
dação ou perseguição política. 
Mas afirmo novamente que 
sou fiel a minha esposa, aos 
meus amigos, familiares e elei-
tores”, finalizou.

Piraí responde por cerca de 85% do abastecimento da cidade
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AUDILEI ALVES

São Lázaro vence 
primeira partida e se 
aproxima do título do 

Amador B
No domingo (14), às 9h, no 

Estádio Municipal “Amadeu 
Mosca”, será a final do Ama-
dor B. Para o São Lázaro basta 
um empate para conquistar 
o Campeonato Amador da 
Série B. A equipe venceu a 
primeira partida da decisão, 
disputada no domingo (7), no 
campo do Avenida, por 3 a 2 
e se aproximou do título da 

competição.
O São Lázaro conseguiu jus-

tamente na decisão algo que 
ninguém havia conseguido 
até então na competição, que 
era derrotar o São Judas. Ago-
ra, o São Judas, para ficar com 
a taça, precisa vencer por dois 
gols de diferença. Se vencer 
por um gol de diferença, a de-
cisão vai para os pênaltis.

Ituano enfrenta o Bahia 
após vitória importante 

contra o Sport
O Ituano enfrenta hoje 

(12) o Bahia pela 24° roda-
da da série B do Campeo-
nato Brasileiro, o jogo será 
às 21h30 no estádio Fonte 
Nova, em Salvador. O Itua-
no está em 9° lugar com 
30 pontos e seu adversá-
rio de hoje, o Bahia, é o 3° 
colocado do campeonato 
e possui 40 pontos, até o 
fechamento dessa edição.

Último jogo
Na última terça-feira 

(09) no Novelli Junior, o 
Ituano conquistou uma 

vitória expressiva contra 
o Sport pelo placar de 4 
a 1. O Galo de Itu saiu na 
frente com gol do atacan-
te Kaio e pouco tempo de-
pois sofreu o empate com 
gol marcado por Kayke. O 
time  pareceu não sentir o 
empate e ainda no primei-
ro tempo virou o jogo com 
dois gols de Rafael Elias, 
o ‘Papagaio’. No final do 
jogo, o lateral Roberto 
marcou de fora da área, 
o quarto gol do Ituano, 
fechando a vitória para o 
time da casa.

A cidade vai ser representa-
da em mais uma modalidade 
na 64ª edição dos Jogos Re-
gionais de 2022 no sábado 
(13). Em Cerquilho, o vôlei de 
praia masculino faz as três 
partidas da primeira fase. 
Salto está no Grupo F, ao lado 
de São Roque, Cerquilho e 
Itapevi.

A estreia será às 10h, con-
tra São Roque; às 12h30 Sal-
to encara os donos da casa; 
e às 15h30, joga diante de 
Itapevi. Os dois primeiros de 
cada chave avançam para a 
próxima fase. Caso a equipe 
saltense se classifique, volta 
às quadras no domingo (14) 
período da manhã. A decisão 
está marcada também para o 
domingo.

Futsal
Já o futsal sub-21 masculi-

no entra em quadra na terça-
feira (16) quando encara São 

Partidas em várias modalidades são disputadas em diversas cidades
Salto estreia no vôlei de praia 

Miguel Arcanjo, pelas oita-
vas de final da competição. 
A partida será novamente no 
ginásio do Centro Esportivo 
João Luiz Guarda, ‘Buracão’, 
às 19h30. Se passar, Salto 

terá pela frente o vencedor 
da partida entre Itupeva e 
Tapiraí.

O ginásio do Buracão ainda 
recebe o jogo entre Angatuba 
e Pilar do Sul. A partida será 

às 20h30.
O futebol de campo entrou 

em campo na noite de ontem 
(11), na cidade de Sorocaba. O 
time saltense encarou Itupe-
va, em partida eliminatória. A 
partida não havia sido encer-
rada até o fechamento desta 
edição. Em caso de classifi-
cação, Salto enfrentará o ga-
nhador de Buri x Itupeva

Bocha cai nas quartas
O time de bocha de Salto 

foi eliminado nas quartas de 
finais dos Jogos Regionais, 
que aconteceram em Cer-
quilho. A equipe estreou na 
sexta-feira e venceu as duas 
partidas da primeira fase, 
derrotando Boituva e Avaré, 
ambas por 2 a 0. Já no domin-
go (7), a equipe voltou à can-
cha e perdeu para Cerquilho, 
por 2 a 0. A campeã foi Soro-
caba, que na decisão venceu 
Cerquilho por 2 a 0.

REGIONAIS

DIVULGAÇÃO

Time de Salto perdeu para Cerquilho

Jogos são marcados 
por muitos gols

TAEKWONDO  - A equipe de Taekwondo de Salto ‘São 
Paulo Não Foge à Luta’ conquistou 24 medalhas no torneio 
nacional “The 52nd Brazil Games de Taekwondo”. A com-
petição aconteceu entre os dias 5 e 7 de agosto, na cidade 
de Arujá (SP). Das 24 medalhas conquistadas pela equipe 
de Salto, 14 foram de ouro, 9 de prata e 1 de bronze. A equi-
pe de Salto nasceu de um projeto social, desenvolvido pelo 
professor Marquinhos, na Escola Maria de Lourdes Moraes 
Costela, no Jardim Santa Cruz.
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Estão abertas inscrições para o Bike Day

Vôlei Adaptado de Salto disputou
torneio de Melhor Idade

Mais uma edição do Bike 
Day será realizada no dia 
28 de agosto. Os interes-
sados em participar do 
passeio ciclístico podem 
realizar suas inscrições 
presencialmente na Se-
cretaria Municipal de Es-
portes, no Centro Esporti-
vo “João Luiz Guarda”, de 

segunda a sexta-feira, das 
08h às 17h.

O roteiro dessa edição 
passará em três bairros da 
cidade: Jardim Planalto, 
Nair Maria e Jardim Pano-
rama. Os participantes se 
reunirão a partir das 07h30, 
na rua Costa do Marfim, 
esquina com a avenida 

Nações Unidas, ao lado da 
Escola de Educação Infan-
til do Cemus XI, no Jardim 
Planalto. O início do pas-
seio está marcado para às 
09h. 

Os 200 primeiros inscritos 
receberão no dia do evento 
um kit gratuito, composto 
por uma camiseta e uma 

squeeze (garrafa de água). 
Serão realizados também 
sorteios entre os partici-
pantes, incluindo uma bici-
cleta 0 km. Para participar 
é necessário ter no mínimo 
sete anos, e, nesse caso, os 
menores de idade deverão 
estar acompanhados dos 
pais ou responsáveis.

Brasil conquista o 
campeonato Sul-Americano 

de basquete feminino
A seleção conquistou, no 

sábado (06), o título do cam-
peonato Sul-Americano de 
basquete feminino e soma 
agora 27 títulos no torneio. 
A final foi disputada em 
San Luís, na Argentina, e 
o Brasil disputou o título 
com as donas da casa em 
um jogo muito equilibrado. 
A equipe argentina saiu na 
frente e chegou ao intervalo 
vencendo por 31 a 23, mas 
o Brasil conseguiu reagir e 
venceu o jogo por 69 a 68, 
se tornando campeã.

Treinamentos em Salto
Antes de viajarem para a 

Argentina, a seleção brasi-
leira feminina de basquete 
realizou seus treinamen-
tos na cidade de Salto, no 
centro esportivo João Luiz 
Guarda. Essa foi a segunda 
vez que a seleção escolheu 
a cidade para realizar seus 
treinamentos. A equipe 
permaneceu na cidade do 
dia 19 de julho até o dia 
30 de julho, quando viajou 
para participar da compe-
tição.

OURO  - O projeto de Jiu-Jitsu representou a cidade na 
II Copa Kids Galindo de Jiu-Jitsu. A competição ocorreu 
no sábado (6), na cidade de Caieiras/SP. A delegação foi 
composta por 5 atletas. O destaque foi Luany Aparecida 
Rodrigues de Freitas, que ganhou a medalha de Ouro na 
categoria Infanto-Juvenil “A”, faixa Branca/Cinza até 54 
kg. Essa foi a estreia da equipe do projeto, que surgiu no 
bairro Santa Efigênia, em uma competição.

Futsal nas Olimpíadas do Trabalhador
O Centro Esportivo João Luiz Guarda, o ‘Buracão’, receberá jo-
gos de futsal das Olimpíadas do Trabalhador amanhã (13). Oito 
empresas disputarão o torneio, no formato eliminatório, ou seja, 
a equipe que perder está fora da competição, enquanto as que 
vencerem avançam para as próximas fases. As datas e horários 
dos próximos confrontos serão definidos posteriormente. Nas se-
mifinais o vencedor do Jogo 1 enfrenta o vencedor do Jogo 2, en-
quanto o vencedor do Jogo 3 enfrenta o vencedor do Jogo 4.
Confira os jogos  de amanhã:

notas 16h - York X ITT Canberra (Jogo 01)
17h - Cobreq X Skylack (Jogo 02)
18h - SAAE X Sulbras (Jogo 03)
19h - Move X Eucatex (Jogo 04)

Rodada Futsal de Menores
Serão realizados amanhã (13) os onze jogos do Campeonato Re-
gional de Futsal de Menores. As partidas são de cinco categorias, 
do Sub-8 ao Sub-16, e todos os jogos serão na quadra principal 
do Centro Esportivo “João Luiz Guarda”. A primeira partida está 
marcada para as 08h30 e a última, para 15h30. Os jogos são aber-
tos ao público e a entrada é gratuita. 

A equipe de vôlei adaptado 
da Secretaria Municipal de 
Esportes disputou o torneio 
“Amigos do Esporte da Melhor 
Idade” no sábado (6), na cida-
de de Itapira (SP). Comanda-
do pelo treinador Edmur San-
tos, o time saltense disputou 
oito partidas, em quatro cate-
gorias diferentes (masculino 
58+; masculino 68+; femini-
no 50+ e feminino 58+).

No masculino 58+ a equipe 
teve 100% de aproveitamento, 
vencendo Rafard e Praia Gran-
de, ambas por 2 sets a 0. No 
masculino 68+, Salto perdeu 
para São Pedro por 2 sets a 1 e 
para Rafard por 2 sets a 0.

Na categoria 50+ feminino, 
o time de Salto perdeu para 
Araras e Campinas, ambos 
por 2 sets a 0. E por fim, no 
feminino 58+, Salto também 
foi derrotado por Itapira e São 
Pedro pelo mesmo placar.Time masculino 58+ de Salto ficou invicto no torneio
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A Empresa Metropolitana 
de Águas e Energia (EMAE) 
implantará nas cidades do 
Médio Tietê, a qual Salto 
faz parte, Planos de Ação 
de Emergência (PAE) das 
suas estruturas (barragens, 
diques e sangradouros). A 
ação também acontecerá 
nos reservatórios Billings 
e Guarapiranga, na Região 
Metropolitana de São Pau-
lo, e Rio das Pedras, em São 
Bernardo do Campo e Cuba-
tão. 

A ação teve início na úl-
tima semana nas cidades 
de Pirapora do Bom Jesus e 
em Santana do Parnaíba e 
será realizado pela empresa 
Mineral Engenharia e Meio 
Ambiente. O investimento 
para essas obras e ações é 

Moradores acompanharam ação dos bandidos pelo celular

Obras começaram pelas cidades de Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus

Bandidos invadem casa no bairro Guarujá

Plano de Ação de Emergência será 
realizado nas cidades do Médio Tietê

RODRIGO HAUSER

Dois homens foram presos 
pela Polícia Militar na sex-
ta-feira (5), depois de serem 
flagrados com placas auto-
motivas adulteradas, que 
haviam sido confeccionadas 
em uma empresa de comu-
nicação visual.

Dois policiais que, por ca-

sualidade, estavam no local, 
teriam suspeitado da ati-
tude do indiciado que per-
guntou sobre a confecção 
de uma placa automotiva. 
Quando notou a presença 
dos policiais, o homem ten-
tou fugir, mas foi contido e, 
quando questionado, confir-

mou a prática ilegal.
O homem estava acom-

panhado de outro suspei-
to. Ambos utilizavam um 
carro produto de furto. No 
veículo foram encontradas 
duas munições de revólver 
calibre 38, ferramentas di-
versas, duas placas origi-

nais adulteradas, ambas de 
veículos produtos de furto 
registrados na cidade de So-
rocaba, além de placas de 
fabricação caseira.

Eles foram presos e ainda 
confirmaram a participação 
de um terceiro indivíduo, 
que não foi localizado.

Dupla é presa acusada de receptação
e adulteração de placas

Um casal foi detido pela 
Polícia Militar de Salto na 
tarde de sábado (6), no Jar-
dim das Nações. Os dois 
eram suspeitos de tráfico 
de drogas em uma praça 
pública perto de uma esco-

la. O local é conhecido pela 
comercialização de entorpe-
centes.

Os policiais, após receber 
denúncia, viram os suspei-
tos e solicitou que ficassem 
parados, porém, o homem 

desobedeceu a ordem e fu-
giu.

O suspeito tentou entrar 
em um imóvel, mas foi bar-
rado pela moradora e aca-
bou capturado pelos poli-
ciais. Questionado sobre a 

fuga, ele disse que estava 
sem seus documentos pes-
soais. A mulher ficou no lo-
cal e também foi abordada.

Nada ilícito foi encontrado 
com o casal e ambos nega-
ram qualquer ato criminoso.

Homem foge da polícia por estar sem documentos pessoais

O projeto “Pedalando pe-
los Caminhos Ituanos”, com 
rotas urbanas e rurais, está 
com inscrições abertas. Se-
rão sete passeios, com o pri-
meiro sendo realizado em 18 
de agosto e o último em 20 
de novembro. Os passeios, 
com opções de rotas urbanas 
e rurais, possuem temáticas 
que enfatizam os aspectos 
históricos e naturais de Itu, 
são indicados para toda a fa-
mília e apresentam diversos 
níveis de dificuldade.

Os passeios urbanos ocor-
rem toda terceira quinta-
feira do mês, com saída às 
19h30; e os rurais aconte-
cem todo terceiro domingo 
de cada mês, com saída às 

7h. O ponto de partida dos 
passeios, tanto no período 
diurno quanto noturno, é o 
Parque do Taboão, com exce-
ção do Caminho Almeida Ju-
nior que sai do Armazém do 
Limoeiro. Todos os percursos 
contam com infraestrutura, 
carros de apoio, guias de tu-
rismo e guardas municipais 
de trânsito para organizar o 
fluxo de veículos durante o 
trajeto.

Ciclistas de Salto e outras 
cidades da região devem 
contatar diretamente a Se-
cretaria Municipal de Turis-
mo para preencher a ficha de 
inscrição. Já para cidadãos 
ituanos, as inscrições devem 
ser feitas pelo site www.cida-

dao.itudigital.sp.gov.br/.
O projeto “Pedalando pelos 

Caminhos Ituanos” é uma 
iniciativa da Secretaria de 
Turismo, Lazer e Eventos de 
Itu, em parceria com as bici-
cletarias e bike shops do mu-
nicípio, tendo como objetivos 
o lazer e o fomento da ativi-
dade turística.

Mais detalhes sobre os 
passeios/trechos podem ser 
obtidos pelo site www.expe-
rimenteitu.tur.br. Outras in-
formações podem ser obtidas 
pelo número (11) 4023-1544.

TRECHOS DOS PASSEIOS
Urbanos
Caminho do Varvito: 18/08 – 
Distância 10,1 km/Desnível 

87m
Caminho do Açúcar: 15/09 – 
Distância 11,7 km/Desnível 
136 m
Caminho dos Exageros: 20/10 
– Distância 11,2 km/Desnível 
85m

Rurais
Caminho do Jurumirim: 
21/08 – Distância 16,3 km/
Desnível 227m
Caminho de Padre Bento: 
18/09 – Distância 47 km/Des-
nível 459m
Caminho do Almeida Ju-
nior:16/10 – Distância 26,5 
km/Desnível 482m
Caminho da Estrada Impe-
rial: 20/11 – Distância 55,5 
km/Desnível 804m

Inscrições gratuitas para passeios ciclísticos

A funcionária de um su-
permercado registrou um 
boletim de ocorrência na 
tarde de terça-feira (9) após 
ter sido agredida por uma 
companheira de trabalho. O 
caso aconteceu na manhã 
do mesmo dia.

Segundo a vítima, ela es-
tava em um dos departa-
mentos, quando a autora 
chegou e começou a gritar 
com a mesma pedindo para 
que deixasse o local. A víti-

ma então voltou a seu local 
de trabalho, mas continuou 
sendo agredida verbalmen-
te. Em dado momento, a 
autora arremessou um te-
lefone contra a vítima e a 
atingiu também com um ca-
pacete, além de ter puxado 
seu cabelo.

A vítima contou que em 
nenhum momento reagiu e 
que as agressões cessaram 
com a intervenção de outras 
pessoas.

Adolescente agredida em 
ônibus

Uma jovem de 15 anos foi 
agredida por outra adoles-
cente, cuja idade não foi 
revelada, em um ônibus. 
A agressão teria ocorrido 
na manhã de terça-feira 
(9) quando a jovem descia 
do ônibus ao lado de sua 
mãe, no Centro. A autora 
teria deferido socos em 
seu rosto e puxado seu ca-
belo.

A vítima informou à au-
toridade policial que no 
dia anterior, segunda-
feira (8), a investigada, 
acompanhada de seu avô, 
foi até o comércio de sua 
mãe.  Ainda segundo o 
boletim de ocorrência, a 
autora relatou que as duas 
teriam se agredido em ou-
tras oportunidades, o que 
foi negado pela vítima e 
sua mãe. A vítima passou 
por atendimento médico.

Agressões ocorrem em
ambiente de trabalho e ônibus

regional

Uma jovem de 18 anos 
foi vítima de um roubo no 
Centro de Salto na noite 
de domingo (7). O crimi-
noso a agrediu e levou 
sua bicicleta e um apare-
lho celular.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima con-
tou que o indivíduo se 
aproximou e fez menção 
de estar armado, levando 
a mão à altura da barri-
ga, e anunciou o assalto. 
Ela ainda tentou reagir e 

segurou as mãos do crimi-
noso.

Ele portava um objeto 
pontiagudo, ameaçou a 
integridade da vítima e 
a obrigou a entregar seu 
aparelho celular. A vítima 
chegou a ser agredida, 
sofrendo pequenas lesões 
no cotovelo e antebraço.

O meliante então tentou 
furtar a bolsa da vítima e 
acabou não conseguindo. 
Ele então se apossou da 
bicicleta e fugiu.

Bicicleta é
roubada no Centro

EMAE fará instalação de sistema de alerta e treinamento

Um homem de 36 anos 
foi preso na madrugada 
de quarta-feira (10) acu-
sado de tráfico de drogas. 
Segundo o boletim de 
ocorrência ele foi flagrado 
com diversas porções de 
entorpecentes em uma re-
gião conhecida por tráfico 
no Jardim Donalísio.

De acordo com informa-
ções da Guarda Civil Mu-
nicipal, o indivíduo esta-
va escondido atrás de um 
muro e ao avistar os agen-
tes, dispensou uma saco-
la e tentou fugir. Ele foi 
capturado e em seu poder 
foi encontrada a quantia 
de R$ 165 em dinheiro. 
O material que havia dis-

pensado foi recuperado e 
constatado ser uma por-
ção de crack.

Um homem de 45 anos, 
também foi localizado no 
local, mas nada ilícito 
foi encontrado com ele. 
Questionado, ele falou 
que estava no local para 
comprar drogas do sus-
peito, que negou e disse 
que estaria comprando 
drogas dele.

No local em que ambos 
estavam a GCM encon-
trou 45 pinos de cocaí-
na,13 pedras de crack e 
13 porções de maconha. 
O homem de 36 anos foi 
preso e o outro, de 45, foi 
ouvido e liberado.

Homem é preso por tráfico

Em Salto, no boletim di-
vulgado referente aos dias 
09 e 10 de agosto, nenhum 
óbito foi confirmado e seis 
pessoas estão internadas, 
quatro em leitos clínicos e 
duas na UTI. Nesse perío-
do, 34 casos de Covid-19 
foram confirmados.

No boletim referente aos 
dias 06 a 08 de agosto, 
nenhum óbito havia sido 
confirmado e sete pessoas 
estavam internadas, cinco 
em leitos clínicos e duas 
na UTI. Nesse período, 
haviam 126 casos confir-
mados da doença. Nos 
dias 04 e 05 de agosto, ne-
nhum óbito foi registrado 
na cidade e cinco pessoas 
estavam internadas, três 
em leitos clínicos e duas 
na UTI. Nesse período, 25 
casos de Covid-19 foram 
confirmados. 

E na divulgação referen-
te aos dias 02 e 03 de agos-
to, a cidade não registrou 
nenhum óbito e 27 casos 
positivos da doença foram 
confirmados no período. 
Quatro pessoas estavam 
internadas, duas em leitos 
clínicos e duas na UTI.

Sobre a vacinação na 
cidade de Salto, referente 
aos dias 02 a 10 de agos-
to, 122 adultos receberam 
a primeira dose da vacina, 
24 receberam a segunda 
dose e 1883 receberam a 
dose adicional. E na vaci-
nação infantil, 69 crianças 
receberam a primeira dose 
e 102 a segunda dose da 

vacina. 
Em Itu, no boletim divul-

gado na última segunda-
feira (08), foram confirma-
dos dois óbitos e 62 casos 
de Covid-19.  Duas pessoas 
estão internadas em leitos 
clínicos e nenhuma está 
na UTI. O número de va-
cinados na cidade segue 
aumentando, referente a 
essa última semana divul-
gada, 94 pessoas recebe-
ram a primeira dose, 151 a 
segunda dose da vacina e 
2514 pessoas receberam a 
dose adicional. 

Na cidade de Indaiatu-
ba, no boletim divulgado 
na segunda-feira (08) re-
ferente a última semana, 
um óbito foi registrado na 
cidade, trata-se de uma 
mulher de 83 anos que es-
tava internada desde o dia 
31 de julho. Nesse período 
foram confirmados 133 ca-
sos da doença e a cidade 
segue com sete pessoas 
internadas com síndromes 
respiratórias, três deles 
testaram positivo para Co-
vid-19. Do total de interna-
dos, quatro estão em leitos 
clínicos e três na UTI.

Sobre a vacinação na 
cidade nesse período, 91 
adultos receberam a pri-
meira dose; 113 a segunda; 
444 receberam a primei-
ra dose adicional e 2411 
a segunda dose adicional 
(quarta dose). Na vacina-
ção infantil, 67 crianças re-
ceberam a primeira dose e 
39 a segunda dose.

Itu e Indaiatuba 
confirmam óbitos por 
Covid-19; Salto não 

registra mortes

de R$ 3 milhões.
Entre as ações, serão reali-

zados treinamentos e simu-
lados com os colaboradores 
da empresa e a população 
na chamada Zona de Au-
tossalvamento (ZAS), o es-

tabelecimento de pontos de 
encontro e rotas de fuga, 
a instalação de sistema de 
comunicação e alerta, como 
avisos sonoros e placas indi-
cativas, plano de evacuação 
e o cadastramento da popu-

lação vulnerável na ZAS.
Uma equipe de pesquisa-

dores da empresa contrata-
da fará a visita aos morado-
res da ZAS e coletará dados 
como o número de morado-
res da unidade habitacional, 
idade, necessidades espe-
cíficas de mobilidade e ani-
mais domésticos, que serão 
formatados e utilizados na 
implantação do PAE.

O PAE prevê o planeja-
mento de procedimentos 
que devem ser cumpridos 
pela EMAE em caso de si-
tuações de emergência e a 
identificação dos agentes 
que devem ser notificados 
em possíveis ocorrências da 
ZAS, localizada em um raio 
de 10 quilômetros a jusante 
das barragens. 

Um casal viu pela tela do 
celular, através do siste-
ma de monitoramento da 
residência onde vivem no 
bairro Guarujá, a ação de 
dois bandidos. Os crimino-
sos invadiram e roubaram 

a residência. O crime ocor-
reu na tarde de quarta-feira 
(10).

Segundo uma das víti-
mas, ela teria recebido a in-
formação em seu celular e 
viu a ação dos criminosos, 

ambos do sexo masculino, 
que subtraíram um televi-
sor, dois notebooks, peças 
de roupas e joias. A ação 
durou três minutos segun-
do a vítima.

A Polícia Militar foi acio-

nada e constatou o arrom-
bamento da janela do imó-
vel. As vítimas e policiais 
fizeram buscas numa mata 
próxima, mas nenhum dos 
objetos, tampouco os indi-
víduos foram localizados.



Um sonho de
pai e filha

A entrevista desse dia dos pais é exatamente para 
valorizar essa relação tão importante. Aqueles que não 
tem essa referência ou perderam seus pais, sabem a 

falta que faz ter esse apoio incondicional

RODRIGO HAUSER / ARQUIVO PESSOAL

Uma relação entre pai e fi-
lha que vai além do convívio 
familiar. É assim entre Car-
los Mazzi, pai, amigo, spa-
ring nos treinos e o principal 
apoiador da filha Kelly Maz-
zi, de 19 anos, na vida e no 
judô paralímpico. Deficien-
te visual, a judoca saltense 
compete e se destaca mes-
mo nas competições contra 
atletas sem qualquer tipo 
de deficiência. Pela terceira 
vez ela foi chamada para a 
Seleção Brasileira. Em se-
tembro a atleta participa 
do Grand Prix. O sonho é 
representar o país nas Para-
limpíadas de Paris em 2024, 
mesmo com as dificuldades 
e a falta de apoio, conforme 
contou para o jornal PRIMEI-
RAFEIRA. 

Como você começou no 
esporte?
Kelly Mazzi: Comecei com 
oito anos apenas como uma 
atividade física, no instituto 
para cegos aqui da cidade, 
a Associação dos Deficien-
tes Visuais de Salto (Adevi-
sa). Mas o projeto não teve 
muito apoio, ele acabou pa-
rando, como eu era criança 
e pra mim aquilo era diverti-
do. Então procurei uma aca-
demia e encontrei a equipe 
de judô que treina no ‘Bura-
cão’ (Centro Esportivo João 
Luiz Guarda). Lá eu treinava 
no meio de adolescentes, al-
guns com alguma experiên-
cia e a cada treino eu apren-
dia, evoluía. Logo participei 
de minha primeira compe-
tição nacional, fui me des-
tacando e quando tinha 13, 
14 anos, fui apresentada ao 
judô paraolímpico. Foi em 
uma competição em Minas 
Gerais em que era a única 
deficiente visual e ainda 
pouco graduada, mas que 
acabei ganhando. Meu pai 
divulgou essa luta nas redes 
sociais e o técnico da sele-
ção brasileira paraolímpica 
viu e marcou uma conversa 
conosco.

E como foi essa competi-
ção que colocou a Kelly 
no judô paraolímpico?
Carlos Mazzi: Até então 
a Kelly só havia disputado 
o judô regular. Fomos para 
essa competição que ela ga-
nhou como campeã brasilei-
ra. Foi uma luta muito inte-
ressante, pois imagine estar 
em Minas, lutando contra 
uma judoca mineira, com 
toda a torcida apoiando, e 
os juízes da liga mineira. 
Já a Kelly era menor que a 
adversária e menos gradua-
da, ou seja, tinha tudo para 
perder a luta. Ela acabou 
ganhando e no meio da luta 
até mesmo a torcida minei-
ra acabou se virando para 
apoiá-la. O vídeo foi visto 
por acaso pelo técnico da 
seleção e então começou a 
competir em um nível mais 
ou menos de igualdade, 
passando a treinar no Ins-
tituto Chiaki Ishii, em São 
Paulo, e recebendo as pri-
meiras convocações para a 
seleção paraolímpica.
N.R.: Chiaki Ishii foi o pri-
meiro judoca medalhista 
olímpico brasileiro, que con-
quistou a medalha de prata 
nos Jogos Olímpicos de Mu-
nique, em 1972.

Como foram os primeiros 
passos na seleção brasi-
leira?
Carlos Mazzi: Ela foi con-
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Meu pai sempre me 
apoiou bastante. É legal 
ter alguém que acredite 
e que ajude em minhas 
dificuldades”, Kelly Mazzi

“

Carlos, pai da atleta, se tornou seu principal 
apoiador, mas procura não exagerar e 
aumentar a ‘pressão’ por conquistas 

Kelly acumula medalhas e vitórias em competições 
numa trajetória que exige muito esforço

vocada para o Parapan de 
2017 e acabou voltando com 
a medalha de bronze, mas 
na semifinal ela teve uma 
lesão na coluna.

Quanto tempo você ficou 
sem lutar por conta dessa 
lesão?
Kelly Mazzi: Eu fiquei um 
ano sem lutar. Foi até en-
graçado quando o médico 
me falou para não pisar no 
tatame durante um ano. 
Eu gostava daquilo, gosta-
va da equipe e queria estar 
em contato. Eu ia para São 
Paulo só para ficar ao lado 
do tatame, ouvindo o cli-
ma e tendo contato com os 
atletas. Foi bem difícil, bem 
complicado. Eu passava o 
dia com minha rotina esco-
lar, mas a noite era o auge, 
quando ia treinar. E não po-
der fazer isso foi bem com-
plicado.

Momentos como esses 
também são difíceis para 
os pais?
Carlos Mazzi: Você vai do 
paraíso ao inferno. É meio 
que indescritível estar em 
uma competição interna-
cional e ver sua filha parti-

cipando e representando o 
país, ainda mais sabendo 
que aquilo começou como 
uma brincadeira. Você fica 
num clima de extremo pra-
zer. E é muito difícil enca-
rar uma situação dessa. E 
quando ela saiu da compe-
tição com uma lesão, co-
meça um sofrimento, com 
o tratamento e até que pon-
to aquilo afetou, se ela vai 
voltar a competir, se a lesão 
pode afetar a vida pessoal. 
Mas, ela foi muito bem as-
sistida por um médico que 
também é judoca, que é o 
Dr. Wagner Castropil.

Foi difícil o retorno aos 
treinos e competições?
Kelly Mazzi: Tive de fazer 
uma série de acompanha-
mentos, treinos de forta-
lecimento, para voltar aos 
treinos. Mas, com todo esse 
acompanhamento, eu voltei 
forte aos treinos e fui par-
ticipando das competições 
novamente.

E a Kelly conseguiu retor-
nar à seleção brasileira?
Carlos Mazzi: Foi muito 
interessante, pois em 2018, 
após ela se recuperar da le-
são, ela voltou às competi-
ções oficiais e foi campeã 
paulista e brasileira do pa-
ralímpico. E teve também 
uma competição no Rio 
Grande do Sul, a qual voltou 

com o tricampeonato brasi-
leiro no judô regular. Nesse 
contexto acabou convoca-
da de novo para uma fase 
de treinamentos da seleção 
paralímpica e se aprova-
da teria a chance de voltar 
à seleção. E ao passar três 
fases, entrou a pandemia e 
parou tudo. Nosso mundo 
caiu mais uma vez.

Como está sendo esse re-
torno às competições?
Kelly Mazzi: Tive minha pri-
meira competição regular no 
Rio de Janeiro (a qual Kelly 
faturou duas medalhas, uma 
de ouro na categoria sub-21 
regular peso meio-pesado e 
prata na categoria paralím-
pico sub-21, peso pesado) e 
ainda terei o Grand Prix em 
setembro. No início do ano 
participei da primeira fase 
do campeonato brasileiro, o 
qual terminei como bronze. 
E agora voltei a ser chama-
da para a seleção brasileira, 
pela terceira vez. 

O que representa para 
você fazer parte da sele-
ção brasileira?
Kelly Mazzi: É um orgu-
lho. Sabemos o quanto é 

difícil chegar, mas mais di-
fícil é se manter. É muito 
bom estar em meio a outras 
pessoas que compartilham 
a mesma energia. Nessa 
semana de treinamentos é 
preciso se motivar a todo o 
momento. É legal que você 
pode levar o judô paralím-
pico para aqueles que não 
conhecem a modalidade, 
possam conhecer, além de 
para eu mesma saber que 
posso competir com qual-
quer pessoa.

Qual a diferença do judô 
regular para o judô para-
límpico?
Kelly Mazzi: O judô re-
gular, a única diferença é 
o início da luta no qual já 
começamos segurando o 
quimono um do outro. Mas 
a partir daí, é eu atleta 
contra meu adversário. Al-
guns chegam a falar que 
isso é vantajoso pra mim, 
mas não é. Nas competi-
ções depende da atleta e 
do técnico se permitem ou 
não. E tem alguns que não 
permitem. Isso dificulta um 
pouco.

Quais seus objetivos no 
judô?
Kelly Mazzi: Quero voltar 
para a seleção paralímpica 
principal e tenho o sonho de 
participar das próximas pa-
ralimpíadas. 

Como é para o senhor 
como pai ver sua filha 
podendo ser uma judoca 
profissional?
Carlos Mazzi: Estou na 
torcida. Temos de tomar 
cuidado para que o incen-
tivo, o apoio não seja exa-
gerado e não se torne uma 
pressão em cima dela. Se 
além dos treinos, das com-
petições, você ainda tiver 
uma pressão familiar, pode 
criar um trauma no atleta 
que o faça desistir de uma 
carreira que possa ser pro-
missora. As vezes eu pre-
ciso lutar comigo mesmo, 
mas eu aprendi muito com 
a Kelly. Hoje conversamos, 
vemos os limites e as pos-
sibilidades para tomar a 
decisão em conjunto, justa-
mente para não prevalecer 
minha vontade em cima 
dos desejos da Kelly.

E para você, Kelly, o que 
representa o apoio de seu 

pai?
Kelly Mazzi: É muito im-
portante. Meu pai sempre 
me apoiou bastante. É legal 
ter alguém que acredite e 
que ajude em minhas difi-
culdades.

Qual momento acompa-
nhando a Kelly te mar-
cou?
Carlos Mazzi: A Kelly ti-
nha de 13 para 14 anos e 
era a única criança e única 

deficiente visual que parti-
cipava do treino de adultos. 
Então, a Kelly era realmente 
diferente. Ela ficava até com 
medo. O Rodrigo Mota, res-
ponsável pelo instituto, logo 
no primeiro treino chamou 
a Kelly para treinar e come-
çou a jogar ela de um lado 
para o outro, perguntando 
onde estavam os golpes 
dela. A Kelly apanhou tanto 
e a cada queda, ele gritava 
mais. Isso foi interessante 

pois criou na Kelly a vonta-
de de derrubar esse cara.

E você conseguiu derru-
bá-lo?
Kelly Mazzi: Sim, conse-
gui. Um dia ele me chamou 
antes do início do treino e 
perguntou se conseguiria 
derrubá-lo. Quando fomos 
lutar eu consegui derrubá
-lo. Ao término ele me para-
benizou.

Qual momento o senhor 
ficou mais preocupado 
com a Kelly no judô?
Carlos Mazzi: Foi num tor-
neio no Rio Grande do Sul, 
em que viajamos junto da 
delegação que represen-
tou o Estado de São Paulo. 
No ônibus, o Major Ricardo 
chegou para a Kelly, que es-
tava sentada ao meu lado 
quase dormindo e pergun-
tou se a Kelly queria compor 
a equipe do Sub-21 catego-
ria superpesado. Só que a 
Kelly estava muito abaixo 
em idade e era de um peso 
menor. Porém, quando ele 
perguntou, a Kelly simples-
mente concordou. Eu olhei 
pra ela e pensei: ‘está lou-
ca’. Só que ela lutou na ca-
tegoria dela e ganhou; lutou 
na categoria superpesado e 
ganhou também.

E como foi nessa compe-
tição em uma categoria 
acima da qual está acos-
tumada?
Carlos Mazzi: A equipe 
paulista chegou na final 
por equipes. Em cinco lu-
tas elas ganharam as duas 
primeiras e eu achei que a 
Kelly nem precisaria entrar 
no tatame, mas as duas se-
guintes perderam e cabia 
à Kelly decidir. Nesse mo-
mento eu olhei para a Kelly 
e olhei para o adversário 
e falei: ‘meu Deus’. Ela ti-
nha duas vezes o tamanho 
da Kelly. Começou a luta e 
a Kelly aplicou um wasari 
e em seguinda imobilizou 
a atleta. Nesse momento é 
aberta a contagem de 20 se-
gundos (em que uma atleta 
tem de manter a adversária 
imobilizada). Só que faltan-
do 5 segundos um dos me-
sários cometeu um erro e 
desligou o sistema. A sorte 

é que os juízes estavam con-
tando mentalmente e deram 
o ipon para a Kelly.

Hoje você é faixa preta na 
modalidade, mas você já 
recusou essa faixa. Como 
foi essa história?
Kelly Mazzi: Eu tinha um 
exame de troca de faixa 
justamente quando fiquei 
lesionada e a faixa acabou 
chegando antes para mim. 
E eu falei que não queria. 

Queria que fosse por méri-
to. Eu peguei a faixa e en-
treguei para um dos meus 
Sensei e falei para entregar 
apenas se eu passasse no 
exame. Eu tinha me machu-
cado e não estava treinan-
do, mas queria voltar e fazer 
jus para merecer essa faixa.

Como a Kelly financia seus 
treinos e competições?
Carlos Mazzi: O custo é 
do ‘paitrocínio’. Imagina 
que no Rio de Janeiro (úl-
tima competição a qual a 
judoca participou), tivemos 
de ir de ônibus porque os 
valores estavam inviáveis 
para nós. Em junho do ano 
passado, as competições 
estavam voltando e não tí-
nhamos caixa para isso e 
aí, um amigo resolveu fazer 
uma feijoada beneficente e 
o dinheiro arrecadado atin-
giu o valor que custearia um 
mês de treino. Por consequ-
ência, um representante da 
Sodiê soube do nosso pro-
jeto, nos procurou e hoje a 
Sodiê arca com quase 100% 
das viagens diárias até São 
Paulo. Se não fossem eles, 
não teríamos condições. Por 
que, além disso, temos as 
inscrições de competições, 
viagens, hotéis... Seria inte-
ressante ter outras possibi-
lidades, mas enquanto não 
temos, vamos nos virando 
como podemos.

Você sente falta de poder 
treinar em Salto?
Kelly Mazzi: Eu treino o 
judô em São Paulo e a parte 
de academia, em Itu. Sinto 
falta por que sou atleta de 
Salto, então seria legal se 
tivesse um incentivo da pró-
pria cidade. Treinar judô em 
São Paulo é pesado, desgas-
tante. Infelizmente aqui em 
Salto não tem uma equipe 
de formação e competição 
para o judô de alto rendi-
mento. Tem academias de 
judô, mas que não chegam 
ao alto rendimento.

Quão difícil é essa rotina?
Carlos Mazzi: Há o des-
gaste dos treinos e também 
com a viagem. O treino dela 
vai das oito da noite às dez 
da noite. Imagina que pre-
cisamos sair seis e meia da 
tarde e voltamos meia noi-
te, todos os dias, de segun-
da sexta. Aí nós chegamos, 
vamos jantar para então 
dormir e ter de estar em pé 
no outro dia as cinco e meia 
para a Kelly ir para a esco-
la. Felizmente contamos 
com o apoio da Sodiê Doces 
que tem mantido a gente no 
judô. Se não, já teríamos pa-
rado.

Há algum apoio do muni-
cípio?
Carlos Mazzi: A Kelly por 
quatro ou cinco anos foi 
para o estadual e para o 
brasileiro, levando o nome 
de Salto, e em nenhuma vez 
tivemos apoio do municí-
pio. Infelizmente Salto não 
oferece essa estrutura. É 
lamentável. Não digo nem 
que seja culpa dos adminis-
tradores, ou falte dinheiro, 
mas puxa... é o nome da ci-
dade.
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Os apaixonados por motoci-
cletas poderão curtir a partir 
de hoje (12) no Pavilhão das 
Artes um evento voltado para 
eles. É o Salto Moto Rock, que 
chega pela primeira vez na 
cidade no Pavilhão das Artes 
reunindo motos, gastrono-
mia, cervejas e shows ao vivo. 
Serão três dias de evento, de 
sexta a domingo (14), com 
entrada gratuita. Na sexta a 
programação começa às 17h 
e segue até às 23h. No final de 
semana a atração acontecerá 
das 12h às 23h.

A ação, que tem participa-
ção dos moto-clubes MC Tri-
bo de Judá, MC Aminesia, 
MC Taperás, MC Perdidos e 
MG Cabeças, todos de Salto, 
tem caráter solidário com par-
te da arrecadação do festival 
sendo revertida para o ‘Natal 
da Paz’, que entrega alimen-
tos para famílias carentes da 
cidade.

Quem visitar o Salto Moto 

Serão 3 dias de evento, gratuito, com praça de alimentação e apresentação de bandas

Salto Moto Rock é atração
no Pavilhão das Artes

FELIPE GOMES

RODRIGO HAUSER

Jorge & Mateus
encerra a Festa do Peão
de Indaiatuba amanhã

Inscrições para o Festival 
de Música Gospel são 

prorrogadas

Filarmônica de Indaiatuba 
abre inscrições para curso 

de Encontros Musicais

Concerto da Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba 

traz obras de Mozart

::SERVIÇO::
“Impoliticamente

Correto”
Data: hoje (12)
Hora: 20h
Local: Teatro TEMEC , rua 
Cuiabá, 61, Bairro Brasil, 
em Itu
Ingressos: R$ 60 (inteira) 
R$ 30 (meia e antecipado) 

Praça de alimentação e apresentações
das bandas serão no Pavilhão das Artes

Na programação está prevista a 
Pequena Serenata Noturna

A edição de 2022 da Fes-
ta do Peão de Indaiatuba 
(FAICI) se encerra nesse 
sábado (13) e no seu últi-
mo dia, contará com show 
da dupla Jorge & Mateus. 

Hoje (12) acontecem os 
shows de Zé Neto & Cris-
tiano e Clayton & Romário 
e amanhã (13), as duplas 
Jorge & Mateus, Douglas 
& Vinicius e Márcio & 
Douglas marcam o encer-
ramento dessa edição. Os 
shows da última sema-
na do evento começaram 

ontem com apresentação 
das duplas Fernando & 
Sorocaba e Luiz Miguel & 
Daniel.

A Festa do Peão de In-
daiatuba acontece na 
Avenida General Motors 
(ao lado da Toyota) e os in-
gressos podem ser adqui-
ridos através do site www.
uautickets.com ou em 
pontos físicos na cidade 
de Indaiatuba. Para outras 
informações, basta aces-
sar o site do evento www.
faici.com.

Os interessados em par-
ticipar do Festival de Mú-
sica Gospel de Salto têm 
até o dia 31 de agosto para 
se inscreverem gratuita-
mente através do formu-
lário no link https://forms.
gle/jJ9j91iMP1dkuWQ26. 

O evento será realizado 
nos dias 28 e 29 de outu-
bro, na Praça XV de No-
vembro e está sendo orga-
nizado pela Associação de 
Pastores e Ministros Evan-
gélicos de Salto com apoio 
da Secretaria da Cultura. 

As inscrições para o 
curso de Encontros Musi-
cais terminam hoje (12). 
O curso, promovido pela 
Camerata Filarmônica 
de Indaiatuba (ACAFI), 
acontecerá no Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) Campo Bo-
nito e Centro Cultural Her-
menegildo Pinto (Piano). 
A atividade é destinada a 
crianças e adolescentes de 
7 a 17 anos. As inscrições 
devem ser feitas através 
do preenchimento de um 
formulário, disponível na 
página da Camerata no 
Facebook (www.facebook.
com/camerataacafi/)

No CRAS as aulas acon-

tecem toda segunda-feira 
e serão oferecidas 27 va-
gas no período da manhã, 
das 8h às 9h, e 28 no pe-
ríodo da tarde, das 15h45 
às 16h45.

No Piano, as aulas acon-
tecem às terças-feiras e 
serão 27 vagas no período 
da manhã, das 10h às 11h, 
e 24 no período da tarde, 
das 14h às 15h. Após o 
período de inscrições nos 
dois polos, as matrículas 
acontecem até 16 de se-
tembro. 

Para outras informações, 
a ACAFI disponibiliza 
dois números de WhatsA-
pp: (19) 98445-3000 e (19) 
98303-7213.

O naipe de cordas da 
Orquestra Sinfônica de In-
daiatuba realiza uma apre-
sentação gratuita amanhã 
(13) na Sala Acrísio de Ca-
margo, em Indaiatuba. O 
concerto (SP) será às 20h 
e traz obras de Mozart e 
Grieg. A direção artística 
e regência são do maestro 
Paulo de Paula. A disponi-
bilização dos lugares é por 
ordem de chegada.

O repertório trará a Pe-
quena Serenata Noturna, 
composta por Wolfgang 
Amadeus Mozart, e seus 
quatro movimentos — Alle-
gro, Romanze, Menuetto 
e Rondó. Em seguida, é a 
vez da Suíte Holberg, escri-
ta por Edvard Grieg para o 

bicentenário de nascimen-
to de Ludvig Holberg, uma 
das figuras mais importan-
tes da literatura dinamar-
quês-norueguesa tradicio-
nal. Com influências do 
período barroco, a obra tem 
cinco movimentos: Praelu-
dium, Sarabande, Gavotte-
Musette, Air e Rigaudon.

Projeto Guri está com inscrições
abertas para cursos em Salto e Itu

O Projeto Guri está com 
matrículas abertas para 
cursos na área de músi-
ca. Ao todo são oferecidas 
1.319 vagas na região de 
Sorocaba, da qual Salto e 
Itu fazem parte. Os inte-
ressados têm até dia 31 de 
agosto para realizar suas 
matrículas.
As inscrições devem ser 
feitas na sede do projeto 
em cada cidade e podem 
participar crianças e jo-
vens de 6 a 17 anos. As 

aulas são gratuitas e não é 
necessário que o aluno pos-
sua instrumento musical e 
nem conhecimento prévio 
em música.
Em Salto, o projeto está com 
61 vagas disponíveis para 
os cursos de cavaco (de 8 a 
17 anos), coral juvenil (de 9 
a 17 anos), percussão (de 8 
a 17 anos) e Violão (de 8 a 
17 anos). O Polo-Salto está 
localizado na Avenida Prin-
cesa Isabel, 250, no Jardim 
Santa Cruz. 

O horário de funcionamen-
to é de terça e quinta-feira, 
das 8h às 11h e das 13h30 
às 17h30. Para outras in-
formações os interessados 
podem entrar em contato 
através do e-mail: polo.sal-
to@gurionline.com.br ou 
do telefone (11) 4840-8374.

Matrícula
Para a matrícula é necessá-
rio o responsável levar có-
pias dos documentos: RG 
ou Certidão de Nascimento 

do candidato ou da candi-
data, RG do/a responsável, 
comprovante de matrícula 
no ensino regular (declara-
ção escolar), comprovante 
de endereço e da vacina 
contra o Covid-19, se hou-
ver. Após a confirmação 
da matrícula, o aluno deve 
acessar o Portal do Aluno e 
anexar os documentos soli-
citados. O preenchimento 
do questionário social tam-
bém é parte integrante do 
processo de ingresso.

::SERVIÇO::
Orquestra Sinfônica 

de Indaiatuba
Data: amanhã (13)
Hora: 20h
Local: Avenida 
Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 3665, 
Jardim Regina

Entrada gratuita

O espetáculo “Impoliti-
camente Correto” acon-
tece hoje (12) no teatro 
TEMEC em Itu. O evento 
é realizado pelo grupo Los 
QuiSanchos e é um tea-
tro musical, onde os ato-
res farão performances 
de sucessos de artistas, 
como Gal Costa, Wando 
e Odair José. A atração é 

uma comédia sarcástica 
e promete tratar de vários 
assuntos de forma diverti-
da e contagiar o público. 
O elenco é composto pelos 
atores e cantores Camila 
Luiza, Leandro Mendes 
e Paulo Longares e conta 
também com a direção de 
Claudio de Albuquerque. 

A peça está marcada 

para às 20h e os ingressos 
que forem comprados an-
tecipados ou meia entrada 
custam R$ 30 e os ingres-
sos adquiridos na hora 
do evento ou para os que 
pagam a entrada inteira, 
o ingresso custa R$ 60. 
Outras informações pelo 
WhatsApp: (11) 97401-
3385.

Itu recebe o espetáculo "Impoliticamente Correto”

A segunda semana da 7ª 
Mostra de Artes Cênicas rea-
lizará quatro espetáculos gra-
tuitos, entre hoje (12) e domin-
go (14), em Indaiatuba. Das 
quatro apresentações, três 
ocorrem no Centro Cultural 
Hermenegildo Pinto, o Piano, 
e uma no Centro de Artes e 
Esportes Unificados – Jardim 
São Conrado (CEU São Con-
rado).

Hoje (12), às 19h30, o Coleti-
vo Fleuma apresenta o espe-
táculo “Como uma metáfora” 

no Piano de Indaiatuba.
Amanhã (13), ocorrerão 

duas apresentações; a primei-
ra acontece às 16h, no CEU 
São Conrado, com a apresen-
tação “Duende Dudu em Uma 
Aventura Especial”, do grupo 
de teatro Enrolados; mais tar-
de, às 19h30, o grupo de tea-
tro Estrada apresenta a peça 
“Tú País, Está Feliz?", no Pia-
no de Indaiatuba.

No domingo (14), às 16h, 
também no Piano de Indaia-
tuba, o grupo de teatro Fânta-

so apresenta sua peça “Uto-
pia S.A” e encerra a mostra.

Os ingressos de cada peça 
podem ser retirados no local, 
com uma hora antes do início 
do espetáculo.

O Piano de Indaiatuba fica 
localizado na Av. Eng. Fábio 
Roberto Barnabé, 5924, no 
Jardim Morada do Sol, In-
daiatuba. O CEU São Conra-
do se encontra Rua Martinho 
Lutero, 1990, na esquina com 
a rua Jordalino Pietro Bom, 
bairro Jardim São Conrado.

Mostra de Artes Cênicas terá
espetáculos gratuitos em Indaiatuba

::SERVIÇO::

“Como uma 
metáfora”

Data: hoje (12)
Hora: 19h30
Local: Piano Bar

“Duende Dudu 
em Uma Aventura 

Especial”
Data: amanhã (13)
Hora: 16h
Local: CEU São Conrado

“Tú País, Está Feliz?"
Data: domingo (14)
Hora: 16h
Local: Piano Bar

::SERVIÇO::
Hoje (12)
Rock Station
Special Queen

Amanhã (13)
Banda Altas Doses
Iron Maiden - Infinite 
Dream
Stone Beatle Band
Tributo a Raul Seixas 
/ Banda Metamorfose 
Ambulante

Domingo (14)
Arkage 90’s Rock
Shop Suit – System of a 
Down Cover
Guns N’ Roses Cover Brasil

DIVULGAÇÃO

::SERVIÇO::

Tributo a Legião 
Urbana

Data: hoje (12)
Horário: 19h30
Local: Praça de 
alimentação do 
Shopping Jaraguá

Entrada gratuita

Banda e Orquestra prometem oferecer apresentação diferenciada das músicas do Legião

Indaiatuba terá show tributo a Legião Urbana

A Orquestra Jovem de In-
daiatuba e a banda ‘Os 
Imortais’ apresentam hoje 
(12), uma homenagem à 

banda Legião Urbana. A 
apresentação acontece a 
partir das 19h30, no Sho-
pping Jaraguá, em Indaia-

tuba. A entrada é gratuita.
O repertório do show in-
clui os clássicos do Legião 
Urbana. Porém, esse não é 

um tributo qualquer: a reu-
nião do grupo Os Imortais 
com a Orquestra Jovem e 
seus instrumentos de cor-
das, resultam em arran-
jos diferenciados em cada 
canção, entregando uma 
apresentação exclusiva.

Rock durante os três dias de 
programação terá a chance 
de degustar no parque cerve-
jeiro ao menos 60 tipos dife-
rentes de cervejas artesanais, 
disponibilizadas em 9 esta-
ções e praça de alimentação 
com opções de hambúrgue-
res, churrasco, torresmo de 
rolo, incrementadas porções 
de batatas fritas, empada fri-

ta, sanduíches de pernil e lin-
guiça caseira, pastel, dentre 
outras iguarias.

As crianças terão um espa-
ço voltado para elas. Além 
disso o evento é pet friendly, 
ou seja, animais de estimação 
são bem-vindos à festa.

E entre os shows, destaque 
para a apresentação das ban-
das ‘Special Queen’, um tribu-

to ao grupo que cativa gera-
ções; ‘Iron Maiden – Infinite 
Dream’; Banda ‘Metamorfose 
ambulante’, em tributo à Raul 
Seixas; e ‘Guns N’Roses Co-
ver Brasil’
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Amanhã (13), quem 
comemora idade 
nova é Benedita 

Ribeiro. Parabéns!

Felicidades para Ildenir 
Alves Ribeiro Passoni, 
que aniversaria neste 

domingo (14)

Parabéns para Renato 
Longatti, que nesta 

quarta (17), faz 
aniversário

Também na quarta (17), 
Luana Da Silva Vicentini 

completa idade nova. 
Parabéns!

Chiko Costa aniversaria 
nesta terça (16) e recebe 
os parabéns dos amigos 

e familiares

Na segunda (15), 
quem faz aniversário 

é Diácono Márcio. 
Felicidades!

Estreia: Papai é Pop
Tom (Lázaro Ramos) vê sua vida mudar completamente 
ao se tornar pai. Aos poucos, junto com a esposa Elisa 
(Paolla Oliveira), ele vai aprendendo o significado da 

paternidade e se vê tomado por um amor completamente 
diferente depois do nascimento de suas filhas. Através 

de situações cotidianas, o filme apresenta uma 
representação fiel da relação entre pais e filhos.

CARROSSEL – LABIRINTO         
FILAS TURISTAS – SORVETE 

LANCHES CRIANÇAS – GANGORRA   
CHURROS – BALANÇO
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VENDO OU ALUGO Apartamento Cen-
tro de Salto 126 m2. Com 3 quartos 
sendo uma suíte e com duas vagas de 
garagem coberta. Todo mobiliado. Tr: 
11.97236.1234 com Andrea.
-----------------------------------------
APTO GARDEN vendo com 3 dorm, 
Jd dos Taperás, com 76m². Tr: 
11.97515.7676 / 97656.3165.
-----------------------------------------
Apartamento Ed. Motounnée Resi-
dence 2 Dormitórios Novos 270 mil! 
Ap. 2 dormitórios, 1 vaga de garagem, 
lazer completo, portaria 24 horas no 
Bairro Jardim Nova Era, prontos para 
morar. Aceita financiamento. Tel/Whats 
11-9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
Apartamento Ed. Motounnée Resi-
dence 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 financiamento. Tel/Whats 
11-9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
VENDO OU ALUGO APARTAMENTO 
no Centro de Salto 126 m2. Com 3 quar-
tos sendo uma suíte e com duas vagas 
de garagem coberta. Todo mobiliado. 
Fone 11 97236-1234 Andrea.
-----------------------------------------
2037: COND. JARDIM DOS TAPERÁS 
– 02 dorm / 01 suite / 02 salas / coz / 
01 wc / garagem. Tr.: (11) 4021-5094 | 
(11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
2029: APART.O RESIDENCIAL MOU-
TONNÉ – 02 dorm/ 02 salas/ coz / 1 
wc/ 02 vagas. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
2030: APART.O RESIDENCIAL MOU-
TONNÉ – 02 dorm/ 01 suite/ coz/ wc/ 
garagem. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
2012: APART. SOLAR DOS TAPERAS 
– 03 dorm/ 01 suite/ 02 salas / coz / 3 
wc / 02 vagas. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.

2010: COND. JARDIM TAPERAS – 02 
dorm / 01 suite / 02 salas / coz / wc / 
garagem. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1995: COND. SOLAR DOS PÁS-
SAROS – 02 dorm / sala / coz / wc / 
garagem. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
CLEIMAR BERGAMINI IMÓVEIS 
- CRECI 169320: Vendo na Rua Fa-
gundes Varela (próximo a Lingeries 
Excellence) - Apto. c/ 2 dormt., sala, 
cozinha, lav, garagem p/ 1 carro. - Tr: 
9.9901-9218 ou 9.9673-6362.
-----------------------------------------
EDIF. SOLAR DOS SABIAS – 2 Dorms 
c/ planejados, sala, cozinha c/ planeja-
dos, banheiro, 1 vaga – R$ 185.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. VARANDAS DA MATRIZ – (fren-
te) 2 suítes, sala, cozinha planejada, 
área de serviço c/ armário, 2 vagas de 
garagem. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. AGATÁ –  2 Dorms (sendo 1 c/ 
armário), sala, cozinha c/ armário,  la-
vanderia, banheiro, 1 vaga de garagem 
– R$ 210.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.

ALAP3-129 Edif. Jd. Dos Taperás 3d 
(1 st), sala, copa, coz, wc e gar p/1 car 
. Decorado e, mobiliado. R$4.300,00.    
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
FLAT ILHA GRANDE – 1 Suíte c/ armá-
rio, sala/ cozinha c/ geladeira e cookie 
top, lavanderia comunitária c/ máqui-
na de lavar, 1 vaga de garagem – R$ 
1.100,00 (condomínio e IPTU incluso). 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. AGATÁ –  2 Dorms, sala, cozinha/
lavanderia, banheiro, 1 vaga de gara-
gem – R$ 1.350,00 (condom. + IPTU in-
cluso). Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 
/ (11) 9.9389-2487.

EDIF. SOLAR DOS SABIÁS – térreo 
- 2 Dorms, sala, cozinha/lavanderia, 
banheiro, 1 vaga de garagem – R$ 
1.100,00 (condom. + IPTU incluso). 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
EDIF. SOLAR DOS PÁSSAROS 
–  2 Dorms, sala, cozinha/lavanderia, 
banheiro, 1 vaga de garagem – R$ 
1.200,00 (condom. + IPTU incluso). 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.

CLEIMAR BERGAMINI IMÓVEIS 
- CRECI 169320: Vendo - no João 
Jabour chácara c/ 5.800 m2 c/ casa 
de caseiro + casa principal c/ edícula, 
gramado, cachoeira natural (belíssima 
chácara) - Tr: 9.9901-9218 ou 9.9673-
6362.
-----------------------------------------
CLEIMAR BERGAMINI IMÓVEIS - 
CRECI 169320: Vendo no Cond. Santa 
Rosa chácara c/ 1.000 m2 sem casa 
(boa topografia) - Tr: 9.9673-6362 ou 
9.9901-9218.
-----------------------------------------
CHACARA EM INDAIATUBA Bairro 
Vale do Sol, 1000 metros de terreno, 
AC:179 metros, 3 quartos, 1suite, Área 
gourmet, piscina 3x6, garagem para 
vários carros coberta, portão eletrôni-
co, com interfone com câmera, campo 
de futebol pequeno, Pomar, Toda Ava-
randada, Toda murada, Cozinha Plane-
jada, R$ 580.000,00. Tr: c/ Sandra,ou 
Carlos 19.99487.5089 / 19.97119.8369.
-----------------------------------------
CHÁCARA TERRAS DE SANTA 
ROSA, Sala, Coz, banh, 2 dorm, va-
randa, churrasqueira, garagem coberta 
com 1 banh, piscina 8×4, portão ele-
tronico, cxa d’agua 2500lts, poço ar-
tesiano 9mts de profundidade. Tr: (11) 
97321-2581.
-----------------------------------------
VENDA DE CHÁCARA EM CAPÃO 
BONITO SP 1500 metros com casa 5 
cômodos toda acabada por dentro loca-
lizado no bairro do turvo dos Almeidas 
na área rural a 150 metros da rodovia 
sp 127 km 195. Tr. (11) 94119-5989.

JARDIM DAS NAÇÕES vendo cháca-
ra em Salto, terreno de 1130 mts² com 
metade disponível, possui jardim, po-
mar e um canil, duas casas construídas 
no total de 313 mts², a casa principal 
com 213 mts², 3 quartos sendo 1 suíte 
com hidro, 1 banheiro, sala, cozinha e 
área de serviço, varanda e garagem 
para 3 carros, a segunda casa com 
110 mts², 2 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, varanda e portão eletrônico, R$ 
750.000,00. Tr: (11) 99942.6475.

**CHÁCARA ALUGO - ZULEIKA 
JABOUR - Ecológica. Piscina e qua-
dra.  Salão de jogos. Forno e fogão a 
lenha. 2 dormitórios. 2000 mensais. 
Tratar (11) 99536-0733.
-----------------------------------------
CHACARA CARPE DIEM – MOGI 
DAS CRUZES Alugo para tempora-
da/eventos, estrutura de pernoite e 
cozinha para 100 pessoas, piscinas, 
parque infantil, campo de futebol, 
lago, mata nativa com trilhas e áreas 
de caminhadas Diárias entre 20 a 
120 reais por pessoa, exceto feria-
dos prolongados, conforme período 
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 Financiamento. - Tr. (11) 98602-
0915 | (19) 99176-6994.
-----------------------------------------
1335 - VILA ROMÃO – 03 dorm/ 01 
suíte / 03 salas / coz / 02 wc / 02 vagas. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
1676 - JARDIM SONTAG – 03 dorm/ 
01 suíte / 03 salas / wc / lavabo / 04 
vagas. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1817: COND. PORTAL DOS BANDEI-
RANTES – 03 dorm (suítes)/ sala / coz / 
04 wc/ piscina / garagem. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1846: COND. VILLAGE HARAS SÃO 
LUIZ – 04 dorm / 03 suites / 03 sa-
las / coz / 05 wc / lavabo / 02 vagas. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
1980: TERRAS DE MONT SERRAT – 
04 dorm (sendo suítes) / sala / coz / 07 
wc / lavabo / 04 vagas. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1983: COND. ZULEIKA JABOUR – 02 
dorm (sendo suítes) / 03 salas / coz / 02 
wc / lavabo. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1992: RESIDENCIAL PRIMAVERA II – 
04 dorm (suítes) / 02 salas / coz / 05 
wc / lavabo / 06 vagas. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1993: JARDIM SÃO BENTO (PORTO 
FELIZ) – 03 dorm, 02 salas / coz / 02 
wc / garagem. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.

1994: SANTA MADRE PAULINA – 02 
dorm / 01 suítes / 02 salas / coz / wc 
/ 03 vagas. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
2004: COND. PORTAL DE ITU – 03 
dorm (suítes) / 02 salas / coz / 04 wc 
/ 04 vagas. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
2005: SANTA MADRE PAULINA – 
03 dorm / 01 site / sala / coz / 03 wc 
/02 vagas. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
2007: COND. JARDIM GUARUJA – 03 
dorm / 1 suite / 02 salas / coz / wc / 
garagem. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
2017: JARDIM MARÍLIA – 03 dorm/ 
01 suíte/ sala / coz  / 3 wc / 02 vagas. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
2018: VILA TEIXEIRA – 04 dorm / 02 
suítes/ 02 salas / coz / 05 wc/ 02 vagas. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
2020:COND. MONTE SERRAT – 03 
dorm (suítes) / 02 salas / coz / 05 wc 
/ lavabo/ piscina / 02 vagas. Tr.: (11) 
4021-5094 | (11) 4029.7864 / PLAN-
TÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 21.366-
J.
-----------------------------------------
2027: COND. SAINT PAUL – 02 
dorm/ 01 suíte / 02 salas/ coz / 03 wc 
/ garagem. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
2028: COND. PARQUE IMPERIAL – 
03 dorm/ 01 suíte / coz / wc / garagem. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
2033: JARDIM PLANALTO – 03 
dorm / 01 suíte / 01 sala / coz / 02 wc 
/ 02 vagas. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
2035: COND. ILHA DAS ÀGUAS – 03 
dorm/ 01 suite / 02 salas / coz / 03 wc 
/ lavabo / 04 vagas. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
AVRC3-754 Cond. Costa das Areias 3 
dorm sendo 1 st c/ closet, sala c/ saca-
da, escrit, wc social e cozinha, á.serv., 
edic. c/ chur. Garag. p/ 6 carros sendo 
3 cob. R$ 670.000,00 Creci 30192-J. 
Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVRC2-408 Village Moutoonnee 2d (1 
st), sala, coz integ, wc, gar p/2 car. Arm 
plan. R$580 mil Creci 30192-J. Whats: 
11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVR3-3128 Jd. Planalto Piso inf: 2d (1 
st), sala, coz, wc, lav peq e 2 gar. Piso 
sup: 1d, sala ing c/coz, wc, lav, quintal 
com wc e varanda ampla (rev p/dorm). 
R$ 400 mil. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVR1-500 Jd. Das Nações 1 st, wc, 
sala, cozinha, lavanderia, área de churr 
e gar p/2 car. R$ 250.000,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVAP2-1082 Solar Sabiás 2d, sala, 
cozinha com gabinete, wc com box e 
espelho, gar 1 car. R$ 176.000,00. Cre-
ci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
AVICI-973 São Gabriel Salão de festas 
c/ área coberta para mesas, coz, churr 
c/pia, wc masc e fem, piscina, grande 
área para sol. R$ 300.000,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
CLEIMAR BERGAMINI IMÓVEIS - 
CRECI 169320: Vendo - Ótima Casa 
- (semi-nova) c/ 2 dormt., (1 suite) sala, 
cozinha americana, lav, área gourmet, 
toda com porcelanato, armários em-
butidos, garagem p/ 2 carros. - Bairro 
São Pedro São Paulo área central - Tr: 
9.9901-9218 ou 9.9673-6362.

CLEIMAR BERGAMINI IMÓVEIS 
- CRECI 169320: Vendo - casas na 
Rua Paris - c/ 2 dormt., sala, coz. lav, 
garagem p/ 2 carros - Doc. OK. p/ fi-
nanciamento - Tr: 9.9901-9218 ou 
9.9673-6362.
-----------------------------------------
CLEIMAR BERGAMINI IMÓVEIS - 
CRECI 169320: Vendo - casa na Vila 
Ideal - c/ 3 dormt., (1 suite) sala, coz. 
lav, garagem p/ 2 carros - Doc. OK. 
p/ financiamento - Tr: 9.9901-9218 ou 
9.9673-6362.
-----------------------------------------
CLEIMAR BERGAMINI IMÓVEIS 
- CRECI 169320: Vendo na Rua Joa-
quim Nabuco (próximo ao Mercado 
São Francisco) – casa c/ 3 dormt., sala 
ampla, cozinha, lav, 2 WC, + 1 quarto 
no quintal/fundos, garagem p/ 2 carros. 
- Tr: 9.9901-9218 ou 9.9673-6362.
-----------------------------------------
CLEIMAR BERGAMINI IMÓVEIS - 
CRECI 169320 - FAÇO AVALIAÇÕES 
DE IMÓVEIS E REGULARIZAÇÃO DE 
DOCUMENTOS. Tr: 9.9673-6362 ou 
9.9901-9218.
-----------------------------------------
COND. CENTRAL PARQUE – 3 Dor-
ms (sendo 1 suíte), sala, cozinha pla-
nejada, lavabo, banheiro e garagem. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. RESIDL. PICOLINO – Casa 
nova - 3 dorms (sendo 1 suíte) sala, 
cozinha, espaço gourmet, banheiro, 
lavabo e garagem – R$ 610.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. RIO DAS PEDRAS – 2 dorms 
(sendo 1 suíte) sala, cozinha, banheiro, 
churrasqueira e garagem p/ 2 carros – 
R$ 350.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. JK (antigo Rio Branco) – 
02 dorms, sala, cozinha, banheiro 
e garagem p/ 2 carros – doctos Ok – 
R$290.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. ZULEIKA JABOUR – 3 dorms 
(sendo 1 suíte) c/ armários, sala, cozi-
nha, banheiro, lavabo, salão de festas, 
espaço gourmet, piscina. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. ICARAÍ – 03 dorms (sendo 1 
suíte) c/ ar condicionado e armários, 
sala 2 ambientes, banheiro, cozinha, 
varanda e garagem – doc. Ok. p/ finan-
ciamento – R$ 790.000,00. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
CENTRO – Casa para fins comerciais – 
com 04 salas, recepção, 02 banheiros 
e copa - R$ 700.000,00. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO – 3 dorms (sendo 2 suítes), 
sala, cozinha, banheiro, garagem – 
Aceita permuta por chácara em con-
domínio - Doctos Ok. Creci 51. 628. Tr. 
(11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
BELA VISTA – 2 Dorms, sala, cozi-
nha, banheiro, lavanderia e garagem 
– aceita permuta por apto Moutonnée 
- R$ 320.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
BELA VISTA – 2 Dorms + 1 suíte ex-
terna, sala 2 ambientes, cozinha c/ ar-
mário embutido, banheiro, lavanderia, 
depósito, jardim e garagem – Doctos 
Ok – 385m² AT. - R$ 450.000,00. Cre-
ci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
RES. DO BOSQUE – 02 Dorms, sala 
e cozinha conjugada, banheiro – 200 
m² a.t –doctos. Ok para financiamento 
– R$ 245.000,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
SALTO S. JOSÉ – 2 Dorms, sala, cozi-
nha, banheiro + 1 cômodo c/ banheiro e 
garagem p/ 2 carros – R$ 240.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
S.PEDRO/S.PAULO – Casa frente c/ 
1 dorm, sala, cozinha, banheiro, lavan-
deria e garagem – nos fundos 1 suíte 
– doctos Ok – R$ 310.000,00. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.

SOL D’ICARAI - 2 Dorms, sala, cozi-
nha, banheiro, lavanderia, garagem p/ 
4 carros– Doctos Ok - R$ 340.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
VILLAGIO MILIONI – 3 Dorms, (sendo 
1 suíte) c/ armários, sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, banheiro, lavabo, ar 
condicionado, sistema de caixa, cister-
na de água c/ bomba – R$ 550.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.

ALUGA-SE: KITNET para estudantes 
próximo à Faculdade com 01 dormi-
tório, sala, cozinha, wc, a/s. coletiva e 
wifi, na Rua Monteiro Lobato, nº 285, 
Bairro Vila Teixeira. Valor R$ 720,00 
+ rateio agua, isento de IPTU. Tratar 
fone: 4029-2160 em horário comercial.
-----------------------------------------
CA3556 Cond. Monte Serrat  3 St, wc, 
sala, coz., á.serv., jardim de inverno, 
quintal, a.gourmet c/churras e 4 va-
gas de gar.(2 cob). R$ 5.500,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALRC3-169 Cond. Lagos D’Icarai 3 st 
(1 c/closet), sala de estar c/ pé direito 
alto, lavabo, coz c/arm, churr gourmet 
c/lavabo, quintal e gar p/4 carros. R$ 
5.400,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
CA3873 Village Villa Bella 3d (1 st), 
2 wc´s, sala, coz. a.serv, quintal, gara-
gem para 02 carros. R$3.100,00 Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALR1-1203 Três Marias 1d, sala e 
cozinha integrada. R$ 800,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALR1-1204 Centro 1d, cozinha, varan-
da e wc nos fundos. R$ 800,00. Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
COND. JK (antigo Rio Branco) – 2 
dorms, sala, cozinha, banheiro e ga-
ragem– R$ 1.800,00 (c/condomínio + 
IPTU incluso). Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. MARIA JOSÉ – R. Hélio Steffen, 14 
–  2 dorms, sala, cozinha, banheiro, e 
garagem – R$ 1.700,00. Creci 51. 628. 
Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. MARIA JOSÉ – R. Luiz Gentili, 99 
– Sobrado c/ 2 dorms, sala, cozinha, 
lavabo, banheiro, churrasqueira e ga-
ragem – R$1.600,00 + IPTU. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
JD. MARÍLIA – R. Lins - 3 Dorms (sen-
do 1 suíte), sala, cozinha, banheiro, 
edícula c/ churrasqueira – R$ 2.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
VL. NOVA – R. Campos Sales, 528 - 3 
Dorms, sala, copa, cozinha, 2 banhei-
ros, 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 Moraes, 
1225 - 2 Dorms, sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia e garagem – R$ 1.400,00 
+ R$ 60,00 IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
SANTA MARTA – R. Jorge F. Cor-
reia, 61 – KITNET - 1 Dorm, cozinha, 
banheiro e lavanderia – R$ 740,00 c/ 
água incluso. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.

VILLAGE MOUTONNÉE vendo ter-
reno no condomínio com 175m². Tr: 
16.98340.9972.
-----------------------------------------
Lote no Cond. Residencial Primave-
ra 1.180 metros R$ 300 mil Esquina 
Plano Lote Cond. Residencial Prima-
vera, plano, esquina, ótima localização 
próximo a portaria. Um dos melhores 
lotes disponíveis no Condomínio! Con-
sulte nossas opções! Tel/Whats 11-
9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
Área Comercial na Rua Japão pró-
ximo ao Res. Pq. Laguna 2.000 m2  
Área comercial na rua Japão próximo 
ao Ed. Solar das Araras e ao Res. Pq. 
Laguna 2.000,00 metros ampla tes-
tada ótima localização. Tel/Whats 11-
9.9990-0056 CRECI 73132
-----------------------------------------
STA. MARTA III vendo terreno, 275m2 
R$ 170mil. Tr: (11) 97105.8416.
-----------------------------------------
JARDIM SALTENSE vendo terreno, 
10x25, na rua Theóphilo Leite, ótima 
localização, próx ao colégio Anglo, rua 
comercial, acesso as rodovias para 
Campinas, Indaiatuba, Sorocaba, Pira-
cicaba. Tr: 11.99605.9060.
-----------------------------------------
1824: JARDIM SANTA RITA - 150m². 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
1863: RESIDENCIAL VILA DOS EU-
CALIPTOS - 240 m². Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1867: JARDIM JARAGUÁ - 400m². 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
1898: HARAS PAINEIRAS - 1481m². 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
1917: RESIDENCIAL CENTRAL PAR-
QUE - 300m². Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1924: JARDIM AMÉRICA - 240m². 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
1943: CONDOMÍNIO MONTE BELO 
- 2400m². Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1950: CONDOMÍNIO JARDIM GUA-
RUJÁ - 180 m². Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1957: RESERVA CENTRAL PARQUE 
- 300 m². Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1958: RESIDENCIAL PRIMAVERA 
- 1377 m². Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1959: CONDOMÍNIO FAZENDA 
PALMEIRAS IMPERIAIS - 1.000 m². 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
1977: CONDOMÍNIO MORADAS DE 
SÃO LUÍS – 3500m². Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
2000: HARAS PAINEIRAS - 1.872,73 
m². Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 
/ PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
2006: JARDIM SONTAG – 401m². 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
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2016: JARDIM ITAGUAÇU – 125m². 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
2022: DISTRITO INDUSTRIAL BAN-
DEIRANTES – 503m². Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
CLEIMAR BERGAMINI IMÓVEIS 
- CRECI 169320: Vendo no Jardim 
das Nações - Rua Hungria - terreno 
murado (de frente ao SAAE)- terreno 
10 x 25 - 250 m2 - Tr: 9.9673-6362 ou 
9.9901-9218.
-----------------------------------------
CLEIMAR BERGAMINI IMÓVEIS 
- CRECI 169320: Vendo no Jardim 
Celani - Rua Austria (esquina c/ Rua 
Europa) - terreno 373 m2 - ótimo para 
comércio- Tr: 9.9673-6362 ou 9.9901-
9218.
-----------------------------------------
COND. MIRANTE DOS IPÊS – Exce-
lente lote c/ 585m² - R$ 310.000,00. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
COND. RESERVA CENTRAL PAR-
QUE – Lote c/ 353m² c/ ótima locali-
zação – R$ 230.000,00. 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.
-----------------------------------------
JD. NAIR MARIA – Excelente lote todo 
plano c/ construção de ambos os lados 
– AT. 180m² . 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.

SALÃO COMERCIAL vendo com 
783m² na rua 7 de Setembro, 1.234, 
Bela Vista. Tr: 11.97656.3165.
-----------------------------------------
CENTRO – Salão comercial c/ 125 M² 
de construção c/ pé direito alto. Cre-
ci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.

1660: GALPÃO COMERCIAL – 
1660m² - Bairro Imperial. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1758: GALPÃO INDUSTRIAL – 
1000m² - Distrito Ind. dos Bandeirantes. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.

1794: GALPÃO COMERCIAL - 730m² 
- Centro. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1870: GALPÃO INDUSTRIAL - 624 
m²- Loteamento Guarujá. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1877: GALPÃO COMERCIAL - 82m² 
- Vila Nova. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1892: GALPÃO COMERCIAL - 495m² 
- Centro. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1912: GALPÃO INDUSTRIAL - 369m² 
- Recanto do Guaraú. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1972: GALPÃO INDUSTRIAL - 715 
m² - Jardim Europa. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1973: GALPÃO INDUSTRIAL - 815.76 
m² - Jardim Panorama. Tr.: (11) 4021-
5094 | (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1986: SALÃO COMERCIAL - 230 m² 
- Jardim Itaguaçu. Tr.: (11) 4021-5094 
| (11) 4029.7864 / PLANTÃO: (11) 
99594-0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
1987: GALPÃO COMERCIAL - 275 
m² - Rondon. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
2003: SALAS COMERCIAIS - 150,64 
m² - Centro. Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 
4029.7864 / PLANTÃO: (11) 99594-
0086, CRECI: 21.366-J.
-----------------------------------------
2019: BELA VISTA – 200m ² - Salto. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
2021: CENTRO – 94.79m² - Salto. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
2023: VILA TEIXEIRA – 380m² - Salto. 
Tr.: (11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
2034:TERRENO JARDIM MARÍLIA 
(Av. Trabalhadores) – 590,14m². Tr.: 
(11) 4021-5094 | (11) 4029.7864 / 
PLANTÃO: (11) 99594-0086, CRECI: 
21.366-J.
-----------------------------------------
ALICI-1692 á 1696 Santa Marta Gal-
pão c/ pé direito alto 7m, a.escritório, 
mezanino, copa, 2 wc, piso elevado 
c/ 170m² área fabril R$ 5.000,00 Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1554 Saltense Salão comercial 
pequeno com wc, com 2 portas de aço. 
R$ 1.000,00. Creci 30192-J. Whats: 11-
4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1605 São Gabriel Barracão 
com 300m² com escr, 3wcs (1 p/def) 
e + 120m² de porão.R$6.600,00 Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto

ALICI-1703 Saltense Salão com 120 
m² e 2 wcs. Bom para igreja, oficina 
mecânica e afins R$ 1.800,00 Creci 
30192-J. Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1564 S.Pedro/S.Paulo Salão 
+/- 100 m² de área coberta e +/- 70 m² 
de área descoberta, pia, churrasqueira 
e 2 wcs. R$ 1.600,00. Creci 30192-J. 
Whats: 11-4028-1983 Salto
-----------------------------------------
ALICI-1566 Centro Salão com aproxi-
madamente 100 m², wc, escritório. 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 clini-
cas/consultórios e escritório. R$ 8 mil 
Creci 30192-J. Whats: 11-4028-1983 
Salto
-----------------------------------------
CENTRO – Edif. Universo – Sala c/ 
banheiro – R$ 850,00 (c/ condomínio 
incluso). Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO – R. 9 de julho (prox. Rio 
Branco) - sobrado comercial c/ 90m² 
- R$ 3.700,00 + R$ 174,00 IPTU. Cre-
ci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO – R. 9 de julho – Salão c/ 
125,35m² c/ mezanino – R$ 4.700,00 + 
R$ 125,80 IPTU. 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/ banheiros e co-
zinha – R$ 2.500,00 + IPTU. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. Quintino Bocaiuva – Bar-
racão novo c/ 180m² + 40m² de mezani-
no e 2 banheiros – R$ 4.500,00 + IPTU. 
Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 
9.9389-2487.
-----------------------------------------
CENTRO - R. 24 de outubro, 526 - 1 
Dorm, sala, cozinha, banheiro, lavande-
ria, quintal e garagem – R$ 2.000,00+ 
R$ 100,00 IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 
4029-6487 / (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
JD. CELANI - R. Europa, 1538 - SA-
LÃO c/ 65m² e banheiro – R$ 1.500,00+ 
IPTU. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-6487 
/ (11) 9.9389-2487.
-----------------------------------------
SALTO S. JOSÉ – Sala comercial c/ 
33m² e banheiro R$ 950,00. Creci 51. 
628. Tr. (11) 4029-6487 / (11) 9.9389-
2487.
-----------------------------------------
SANTO INÁCIO – Rua Carlos Gomes, 
394 - Salão c/ 26m² e 1 banheiro R$ 
700,00. Creci 51. 628. Tr. (11) 4029-
6487 / (11) 9.9389-2487.

*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 estam-
par, vai junto aproximadamente 3.000 
( três mil pares de alças para confec-
ção dos chinelos), também vai junto 
duas máquinas de frisar, alicate para 
colocação de piercing, algumas outras 
coisinhas necessárias para a fabrica-
ção customizada dos chinelos, facas 
de corte tanto redondinhas tradicionais 
como quadradinhas, ( todas as nume-
rações), 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 (mer-
cadinho) em Indaiatuba, Vila Aurora 
próximo ao terminal urgano central. Tr: 
11 99688.8318.

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

PRECISA-SE DE PEDREIRO, para 
trabalhar em Salto ou Indaiatuba. Tr: 
11.95782.8235.
-----------------------------------------
PRECISO de pessoa que saiba operar 
roçadeira. Tr: 11.99911.4288.

*PRESTO SERVIÇO  – p/ capinar e 
limpar terrenos, limpeza em obras. Tr. 
11-4456-3407 / 11 97468-1951, Salto
-----------------------------------------
CASAL OFERECE para trabalhar de 
caseiro, Tr (11) 96908-5244 Sharlene 
ou Rogerio
-----------------------------------------
CASEIRO: casal procurando serviço 
para trabalhar como caseiro em cháca-
ra ou sítio. Tr: 11.96908.5244.
-----------------------------------------
CUIDADORA - tenho 12anos de ex-
periência na carteira, disposição de 
qualquer horário. Tr: c/ Vera Lúcia, 
11.97414.5569
-----------------------------------------
CUIDADORA DE IDOSOS, estou com 
disponibilidade, para cuidar de idoso, 
tenho experiência na área de cuidador, 
com referência  e terminado curso den-
tro da área. Tr. (11) 4028-5888.
-----------------------------------------
OFEREÇO -ME PARA FAZER FAXI-
NA, em comercio ou residência. Tenho 
experiência. Tratar no cel /whatsapp 
(11)989741804.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME PARA FAZER FAXINA 
em residência ou comercio somente 
aos fim de semana. Com experiência. 
tratar no whatsapp (1198974-1804) 
com Denise.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME PARA FAZER FAXINA 
EM RESIDÊNCIA OU COMÉRCIO so-
mente aos fim de semana , tenho expe-
riência, tratar no whatsapp (11)98974-
1804
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME PARA FAZER FAXI-
NA em residência ou comércio, com 
experiência ou passar roupas aos fins 
de semana. Tratar no WhatsApp (11) 
98974-1804.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxina, em 
residência ou comércio. Somente em 
fim de semana. Tratar no telefone/ wha-
tsapp (11) 98974-1804 com Denise.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar 
com faxina, tenho referência. Tr: 
11.97743.9955.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
diarista, passadeira e trabalhos domés-
ticos. Tr:: 11.96416.6697
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
passadeira, possuo várias referências. 
Tr: 11.94485.6195.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
vigia, porteiro, controlador de acesso 
Tr Tr (11) 4098-1256 / (11) 4029-8956 
/ (11) 99719-1229
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar de 
empregada doméstica,ou faxineira 
sou haitiana  tenho referencias Tr: 
(11)97743-9955 / (11) 95347-0925
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar em ser-
viços Gerais ou casa de família Salário 
a combinar. 11 4029.82 39
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar em ser-
viços gerais, escritórios ou casa de 
família. Tr: 93300.2343.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME, para dar aulas , par-
ticulares e p/ grupos de dança (forró), 
Rua Augusto Mazza, 521  Tr (11) 4029-
3467
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME: Serviço de pintura, 
elétrica, hidráulica, calhas, portas, 
guarda roupa, solda, dedetização e 
corte de grama, Pergolado para Uvas. 
Tr: 11.96415.1856
-----------------------------------------
PRECISO EMPREGADA DOMÉSTI-
CA, com referência e experiência, para 
cozinhar, lavar, passar, preferência de 
35 a 48 anos. Tr: (11) 98449.4646.
-----------------------------------------
PROCURO EMPREGO, tenho expe-
riência para: Cuidadora de idosos, 
Faxina, Empregada doméstica, Passa-
deira. Tr: 11.98808.5134
-----------------------------------------
PROCURO TRABALHO EM ITU OU 
SALTO COMO RECEPCIONISTA, 
posso gerenciar sua casa de campo, 
sitio, levar seu filho para escola, traba-
lho de muita confiança e honestidade. 
Tratar (11) 99168-7665
-----------------------------------------
SOU AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
procuro trabalho de enfermagem ou de 
cuidadora de segunda a sexta feira das 
7:00 as 12:00 interessados tratar com 
Tatiane 11- 96435.8396
-----------------------------------------
SOU CUIDADORA DE IDOSOS, pos-
suo carta de referência. Experiência 
em acamados, traqueostomia, sonda 
gástrica, cuidados em gerais. Tr. (19) 
99509-4410.
-----------------------------------------
TRABALHO COM INSTALAÇÃO E 
HIGIENIZAÇÃO de Ar Condicionado. 
Tratar(11) 95684-1533
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxina em re-
sidência ou comércio, ou trabalhos free 
lancer. Tr: (11) 98974.1804.

OFEREÇO-ME para serviço gerais de 
limpeza em casa de família ou para 
cozinhar, tenho carta de referência de 
casa de família. Tr: Rua Coronel Do-
mingo Abreu Vieira, nº 26, Salto Ville, 
Salto.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para fazer faxina 
ou trabalhar como doméstica. Tr: 
11.96305.6031.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para cuidado de idosos, 
tenho referência. Tr: 11.93080.8611 c/ 
Eliana.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalho de roçar 
terreno e jardineiro, tenho máquina. Tr: 
Leopoldo 11.94020.0143 / 95466.4247.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME: auxiliar de limpeza, 
ajudante de cozinha e cuidadora de 
idosos, moro no Bairro Sta Cruz- Salto. 
Tr: 19.97108.7517 com Maria Jacira.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar com 
serviços gerais em casa de família ou 
escritório, tenho referência. Tr: Rua Co-
ronel Domingo Abreu Vieira, 26, Salto 
Ville ou 11.95884.5954.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME para trabalhar como 
cuidadora em domicílio e hospitais. Tr: 
c/ Carla 11.95638.6362 / 99141.0430.
-----------------------------------------
OFEREÇO-ME pra trabalhar de do-
méstica, fazer faxina, cuidar de criança. 
Tr: 11.94020.0143 c/ Marileia.
-----------------------------------------
OFEREÇO ME Faço faxina em bar ou 
residência. Somente de sexta feira. Tr: 
(11) 93202.8577. Com Denise.
-----------------------------------------
FAÇO FAXINA! Tr: 11.96305.6031.
-----------------------------------------
PROCURA SE CASEIRO para morar 
em chácara, aposentado, que goste e 
tenha experiência nesta área, moradia 
em troca dos serviços prestados. Tr: 
11.98476.0359.

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

SERRA MAKITA de 9 pol. mod. 5900B 
1750 W 220 vots  R$ 1.200,00. Tratar 
(11) 99946-0510.
-----------------------------------------
VENDO ROÇADEIRA A GASOLINA 
nova 4 em 1 roça com lamina e fio, 
moto poda e cerca viva R$1400 fotos 
por whatsapp 11 9 7424 7507
-----------------------------------------
MÁQUINA DE BORDADO Janome, 
em ótimo estado, R$ 3.000,00. Tr: 
11.94356.6384.
-----------------------------------------
MÁQUINA DE SOLDA 250 amperes, 
R$ 300,00. Tr: 11.4602.2909.

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

*ALBUM DE CARTÃO TELEFÔNICO 
com 470 cartões Tr. 11-4456-3407 / 
97468-1951
-----------------------------------------
*APARELHO DE GINASTICA ELÍPT-
CO Tr. 11-4456-3407 / 97468-1951

*BICICLETA CALOI Fem Tr Cristiane 
(11) 97168-1543 / (11) 99297-3262
-----------------------------------------
*BICICLETA ERGOMÉTRICA HORI-
ZONTAL Tr. 11-4456-3407 / 97468-
1951
-----------------------------------------
*BICICLETA ERGOMETRICA Tr. 11-
4456-3407 / 97468-1951
-----------------------------------------
*MESA DE FERRO 2,20 x 1.80 Tr 
Cristiane (11) 97168-1543 / (11) 99297-
3262
-----------------------------------------
14 GONDOLAS. Tr: c/ Alan 
11.94234.579 / 4028.0283.
-----------------------------------------
240 PEÇAS DE CUMIEIRA classica 
eurotop concreto. R$ 1000,00. Tr. (11) 
97113-8877.
-----------------------------------------
3 À 4 METROS DE PISO CERÂMI-
CO RÚSTICO Borda Bold Miracema 
45x45cm. Valor R$ 60 reais. Para 
retirar- Falar com Claudio (11) 95640-
4282.
-----------------------------------------
BALCÃO EXPOSITOR REFRIGERA-
DO R$ 1.000,00; forno grill assa pizza 
em 7 minutos R$ 800,00   e 1 sofá de 
canto com 6 lugares R$ 800,00. Tratar 
pelo telefone (11) 98251-3755.
-----------------------------------------
BALCÃO REFRIGERADOR. Tr: c/ 
Alan 11.94234.579 / 4028.0283.
-----------------------------------------
BATENTE, vendo, 12 de largura, altu-
ra com medida padrão, R$ 80,00. Tr: 
11.9.8800.2385.
-----------------------------------------
BEBÊ CONFORTO vermelho e pre-
to para criança de até 1 ano. Tr: 
11.97168.1543.
-----------------------------------------
BICICLETA nova Gtsm1 R$ 2.000,00. 
Tratar (11) 95491-9552.
-----------------------------------------
CARRINHO DE BEBÊ vendo, verde, 
(menino ou menina), da marca Galze-
rano, lindo e conservado, R$ 200,00. 
Tr:11.95657.5552.
-----------------------------------------
CARRINHO DE PASSEIO para 
bebê, branco, preto e xadrez. Tr: 
11.97168.1543.
-----------------------------------------
CHECK OUT. Tr: c/ Alan 11.94234.579 
/ 4028.0283.
-----------------------------------------
FAMÍLIA CARENTE ACEITA DOA-
ÇÃO: Sofá, armário de cozinha, guarda 
roupa, mesa. Tr: 11.97404.2262.
-----------------------------------------
FREEZER VERTICAL, vendo, branco 
em perfeito estado. Tr: 11 94370.2335 
c/ Maria
-----------------------------------------
MESA LAQUEADA vendo, retangu-
lar, com quatro cadeiras estofadas, 
em bom estado de conservação, R$ 
950,00. Tr: (11) 99678.6110.
-----------------------------------------
VENDE SE FRONHAS e tocas de ce-
tim. Contato (11) 99749-1125.
-----------------------------------------
VENDE-SE UMA MAQUINA DE COS-
TURA OVERLOC com pouco uso chi-
nesinha no valor de 400,00reais. Tr. 
(11) 98285-6517.
-----------------------------------------
VENDO 2 APARELHOS AUDITIVOS  
seminovos, não deu certo pra mim, 
perda severa. Marca otcon get. Preço 
no mercado faixa de 4 mil - vendo os 2 
aparelhos  por mil reais. Tr. (11) 99632-
6446. 
-----------------------------------------
JAQUETA MOTOQUEIRO ARX 
vendo, tamanho G, R$ 200,00. Tr: 
11.96390.5403 c/ Marco.
-----------------------------------------
ROUPEIRO 3 Portas + 6Gav + 1porta 
maleiro Basc. Padrão Tabaco/Branco, 
medidas aprox. Larg1,86 x Alt.1,98 x 
Prof.0,48m (desmontado) Ótimo estado 
de conservação, usado, R$ 450,00. Tr: 
(11) 99989.4935.
-----------------------------------------
MESA ESCRITÓRIO/ ESTUDANTE 
Cor Gelo, 1,20x0,60m, com cadeira gi-
ratória c/ braços cor Azul/Preta, ótimo 
estado de Conservação, usados R$ 
370,00. Tr: (11) 99989.4935.
-----------------------------------------
COLCHÃO 0,88m Luxo com Molas 
Ensacadas 25cm com Box p/colchão 
0,88m-Bem Conservados, usados R$ 
540,00. Tr: (11) 99989.4935.
-----------------------------------------
ARMÁRIOS MULTI USO procuro, usa-
do. Tr: 11.97140.2504.
-----------------------------------------
CARRINHO DE BEBÊ, vendo, verde 
(menino ou menina) da marca Gal-
zerano muito bem conservado. Tr: 
11.95657.5552.
-----------------------------------------
8 TUBOS DE  CONCRETO pra poço  
ou fossa vendo a  R$ 100,00 cada 
1m e meio de largura por 50cm. Tr: 
11.4029.4357 / 97371.3572, Salto.
-----------------------------------------
CAMA DE CASAL com baú e quatro 
gavetões + o colchão Castor. Tr: 11 
99773.8001.
-----------------------------------------
CAMA DE SOLTEIRO com baú mais 
três gavetões + o colchão Castor. Tr: 11 
99773.8001.
-----------------------------------------
SOFA 2 e 3 LUGARES com 2,30m 
e 1,90m, tecido em suede. Tr: 
11.99773.8001.
-----------------------------------------
MOLINETES DAIWA  5000 e 6000, usa-
do, R$ 400,00 cada, para peixes gran-
des. Tr: 11.99796.4860 c/ Pedro
-----------------------------------------
MACAS para estabelecimentos afins. 
Tr: (11) 99619.6396.
-----------------------------------------
BOTA CANO CURTO número 38 da 
Beira Rio e uma Sapatilha número 36, 
vendo por duzentos reais ou troco por 
algo do meu interesse, produtos sem 
uso. Tr: 11.99608.9297 / 4021.9485.

DOAÇÃO TELHAS, doa-se, 1200 
telhas Plan, capa e canal. Tr: 
11.4029.5033 c/ Valdir ou Aparecida.
-----------------------------------------
CADEIRA DE ESCRITÓRIO vendo, 
com NF, na garantia, R$ 200,00. Tr: 
(11) 4013.0223 / 96336.3471.
-----------------------------------------
CARRINHO ELÉTRICO modelo CA-
MARO em ótimo estado, pouquíssimo 
usado sem bateria, R$ 860,00. Tr: (11) 
99705.3975
-----------------------------------------
CORTADOR DE PISO vendo, 1.03 de 
corte, R$ 400,00. Tr: (11) 97090.4307.
-----------------------------------------
BELICHE NOVA em madeira boa, dois 
colchões novos, aceito contra proposta, 
R$ 900,00. Tr: 11.95636.1974.
-----------------------------------------
VENDO: Cama de solteiro dobrável 
/ 1 jogo de sofá / 1 fogão 6 bocas / 1 
mesa de centro. Tr: 11.4028.1518 / 
93327.4791.
-----------------------------------------
CAMA DE CASAL, em ótimo es-
tado, R$ 100,00, de madeira. Tr: 
11.97288.1991.
-----------------------------------------
VITRÔ DE CORRER vendo, (1,50 x 
1,00) com grade, ótimo estado, com to-
dos os vidros. Tr: 11.97437.1978.
-----------------------------------------
FOGÃO CÔNSUL 4 BOCAS inox, au-
tomático, forno com grade deslizante, 
tudo funcionando, em ótimo estado 
de conservação, não entrego. Tr: (11) 
97451.9372.
-----------------------------------------
SOFÁ vendo em bom estado, retrátil, 4 
lugares, R$ 500,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
CAMA BOX completa, em bom estado, 
R$ 450,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
COLCHÃO DE ESPUMA vendo, 
de solteiro, D45, R$ 100,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
DOIS CRIADOS MUDOS R$ 25,00 
cada. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
PRANCHA DE ISOPOR R$ 70,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
ESTANTE vendo, cinza 1,60 de largu-
ra, R$ 180,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
PALETA VANDORIN para saxopho-
ne alto, com 3 unidade, número 2, R$ 
100,00. Tr: 11.4602.2909.
-----------------------------------------
ESTEIRA DREAM FITNESS DR2110, 
bivolt, dobrável, inclinação ajustável e 
monitor cardíaco. Capacidade de peso: 
120 kg, pouquíssimo uso, em ótimo 
estado, venda por motivo de mudança, 
preço negociável. Tr: (11) 97293.1709.
-----------------------------------------
TANQUINHO MUELLER PLUS, preto, 
semi-automático, 110 volts, pouquíssi-
mo uso, em ótimo estado, venda por 
motivo de mudança, preço negociável. 
Tr: (11) 97293.1709.
-----------------------------------------
CADEIRA DE BARBEIRO Ferran-
te, seminova, R$ 2.500,00. Tr: (11) 
97164.5207.
-----------------------------------------
APARADOR para salão de cabeleirei-
ro, 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 ventila-
dores, um de teto turbo c/ lâmpada ou-
tro de parede, 60cm os dois voltagem 
110, os dois R$ 250,00, separados R$ 
140,00 cada. Tr: 11.97416.0101.
-----------------------------------------
ESCADA DE ALUMÍNIO vendo, com 
13 degraus, seminova, só a primei-
ra parte da escada, R$ 300,00. Tr: 
11.97288.1991.
-----------------------------------------
BERÇO DE MADEIRA maciço, R$ 
99,00. Tr: 11.98617.5537.
-----------------------------------------
CADEIRÃO DE ALIMENTAÇÃO R$ 
99,00. Tr: 11.98617.5537.
-----------------------------------------
BICICLETA ERGOMÉTRICA Caloi, R$ 
390,00. Tr: 11.98617.5537.
-----------------------------------------
FORMAS PARA MORÃO vendo, para 
fabricação de morão de concreto pra 
alambrado. Tr: 9.73713572

*A DIPLOMATA ESCOLA TÉCNICA 
- cursos apostilados e c/ certificados. 
mecânica de autos, motos e diesel, 
Injeção eletrônica, eletricista de autos, 
eletricista inst / comandos, soldagem 
Ind, téc manutenção mecânica Indus-
trial, leit interp desenho mecânico, me-
trologia, técnico hidráulica / pneumá-
tica. Tr. Rua Sete de Setembro, 448, 
Centro / Fone Fax 4029-3760, Salto.
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*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 reciclagem 
em geral, estando bons ou ruins e que 
esteja ocupando espaço na sua casa 
ou quintal fazemos também limpeza 
carpa etc  retiro no local sem custos e 
serviço diversos a combinar  ( deficien-
te auditivo ) mandar zap por escrito que 
responderei assim que ver agradeço. 
Tr. (11) 99632-6446.
-----------------------------------------
CAFETEIRA vendo ou troco, (valor de 
venda R$ 240,00 e valor para troca R$ 
300,00), vai com o suporte e mais 15 
cápsulas. Tr: 11.97196.2006.
-----------------------------------------
TORNEIRA ELÉTRICA HYDRA 127v 
5500w-nova na caixa. Valor R$ 80.00 
reais. Falar com Claudio (11) 95640-
4282.
-----------------------------------------
VENDO LAVA LOUÇAS ELETROLUX 
– Mod. LV10B, 10 serviços, Branca, 
110v. em perfeito estado. R$ 1.4000,00 
-Tratar Wats (11) 97388-0350.
-----------------------------------------
REFRIGERADOR CONSUL CRB39FF 
110V Branco (342Litros) ótimo estado 
de conservação, usado R$ 980,00. Tr: 
(11) 99989.4935.
-----------------------------------------
VENDO: Geladeira Eletrolux em ótimo 
estado, Fogão Bosch em bom funcio-
namento, Cristaleira em madeira, estilo 
colonial com vidros, R$1.200,00. Tr: 
11.98200.1317.
-----------------------------------------
FOGÃO INOX semi novo, ainda com 
garantia, automático, 4 bocas, Mônaco, 
R$ 500,00. Tr: 11.94303.2188.
-----------------------------------------
FOGÃO ATLAS usado em ótimo es-
tado, 4 bocas, automático, bege, R$ 
300,00. Tr: 11.94303.2188.
-----------------------------------------
CADEIRA DE ESCRITÓRIO vendo, 
com nf e ainda na garantia, R$ 200,00. 
Tr: (11) 4013.0223 / 96336.3471.
-----------------------------------------
AR PORTÁTIL vendo, Pinguino, semi 
novo, otimo estado, R$ 900,00. Tr: 
11.94526.0935.
-----------------------------------------
FOGÃO BRASTEMP 5 bocas, ótimo 
estado, R$ 500,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
VENTILADOR R$ 80,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
SUGAR vendo, para fogão 4 bo-
cas, R$ 180,00, em bom estado. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
GELADEIRA BRASTEMP Clean, 
em bom estado, R$ 850,00. Tr: 
11.97724.0678.
-----------------------------------------
SOFÁ RETRATIL, vendo, R$ 400,00, 4 
lugares. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
COLCHÃO D-45 vendo, de espuma, 
R$ 100,00. Tr: 11.97724.0678.
-----------------------------------------
FOGÃO 5 BOCAS vendo, em bom 
estado., R$ 500,00. Tr: 11.97724.0678.

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

LER O SALMO 35 durante 3 dias e 
publicar no 3º dia. A pedido de A.M.B.
-----------------------------------------
ORAÇÃO À SANTO EXPEDITO – Meu 
Santo Expedito das causas justas e 
urgentes, socorrei-me nesta hora de 
aflição e desespero, intercedei por mim 
junto à Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Vós, que sois um Santo Guerreiro, vós 
que sois o santo das causas urgentes, 
protegei-me, ajudai-me, dai-me força, 
coragem e serenidade. Atendei ao meu 
pedido (faça o pedido). Ajudai-me a 
superar estas horas difíceis, protegei-
me de todos que possa me prejudicar, 
protegei minha família, atendei meu pe-
dido 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.

*CELULAR NOVO na caixa com nota 
fiscal G7 32gh, R$ 599,90 Tr (11) 
99850-4728/ (11) 95723-3439
-----------------------------------------
*CELULAR SANSUNG J4 com nota 
3 meses de uso Tr. 11-4456-3407 / 
97468-1951
-----------------------------------------
IPHONE 6S 16GB DOURADO. Fun-
cionando perfeitamente (na caixa). 
Acompanha carregador original, Fones 
de ouvido nunca utilizado. Interessados 
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.

GLOBAL INDAIA
Mantenha seu cadastro atualizado 
em nosso site: www.globalempre-
gos.com.br
RUA CANDELÁRIA, Nº 1255 – CEN-
TRO – INDAIATUBA/SP | FONE: (19) 
3825-8700
-----------------------------------------
Operador de Empilhadeira - Código 
90997: Ensino Médio completo. Expe-
riência em empilhadeira elétrica frontal 
e elétrica.
-----------------------------------------
Auxiliar de Movimentação - Código 
90996: Ensino Fundamental incomple-
to. Desejável experiência em carga e 
descarga ou construção civil

WORKING SALTO 
Cadastre o seu currículo entre em nos-
so site: www.workingcenter.com.br
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO - PCD 
- Irá realizar carregamento, descarre-
gamento e conferência de mercadorias. 
Necessário ter laudo médico para com-
provar deficiência.
-----------------------------------------
ANALISTA DE COMPRAS - Com ex-
periência em processo de cotação e 
compra de produtos não produtivos, 
serviços e equipamentos. Vivência com 
acompanhamento de entregas e ser-
viços, recebimento de requisições de 
compras de produtos não produtivos, 
serviços e equipamentos. Conheci-
mento em avaliação de necessidade de 
compras, verificação de prazo de entre-
ga, seleção de fornecedores, analise 
de cotações e negociação. Necessário 
ensino superior completo e conheci-
mento intermediário em Excel.
-----------------------------------------
ANALISTA DE QUALIDADE - COM 
EXPERIENCIA EM FERRAMENTAS 
DA QUALIDADE MSA, MASP, PPAP, 
FEMEA EIATF
-----------------------------------------
ANALISTA FISCAL - Com experiência 
com rotinas da área contábil e fiscal. 
Vivência com classificação contábil, le-
gislação fiscal tributária, interpretação 
de legislação, CFOP, NCM, ICMS, PIS 
e COFINS, IRPJ e CSLL. Conhecimen-
to em classificação fiscal de novos pro-
dutos, conferência de documentação 
fiscal, registro de documentos, classi-
ficação de despesas, organização de 
documentações referentes à contabi-
lidade da empresa para escrituração 
de livros fiscais, atuar no lançamento e 
validação de notas fiscais. Necess
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE COMPRAS - Com 
experiência em compras, cotações, 
pesquisas de preço, busca de forne-
cedores, emissão de pedidos, contra-
tação de serviços, tabela de preços, 
relatórios, elaboração e controle de 
indicadores.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE FATURAMENTO 
- COM EXPERIENCIA EM FATURA-
MENTO, EMISSÃO DE NOTAS FIS-
CAIS, CONH. NA AREA FISCAL
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE MARKETING - Com 
experiência em suporte ao setor de 
vendas, cadastro e informações de 
produtos. Vivência com abastecimento 
de banco de dados. Necessário ensino 
médio completo e conhecimento inter-
mediário em Excel, internet e Adobe.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE QUALIDADE - Com 
experiência em processos, gestão de 
qualidade e conhecimento nas normas 
de SGQ. Desejável conhecimento bási-
co ou intermediário em inglês. Neces-
sário ter disponibilidade total de horá-
rio, conhecimento avançado em Excel 
e ter ensino superior completo com 
cursando em Gestão da Qualidade.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE QUALIDADE - Com 
experiência em análise de peças, emis-
são de relatórios de não conformidade, 
controle de qualidade e inspeção dos 
materiais recebidos. Vivência com 
metrologia, leitura e interpretação de 
desenho e ferramentas da qualidade. 
Necessário ter ensino Técnico comple-
to e cursos na área de qualidade.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO 
- COM EXPERIENCIA EM RECEBI-
MENTO, EXPEDIÇÃO, LANÇAMENTO 
DE NOTAS FISCAIS
-----------------------------------------
ASSISTENTE FINANCEIRO - COM 
EXPERIENCIA EM ROTINAS DO DE-
PARTAMENTO FINANCEIRO
-----------------------------------------
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Com 
experiência em atender ligações ex-
ternas e internas, recepcionar clientes, 
cadastro, manutenção de arquivo físico 
e sistêmico.
-----------------------------------------
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Com 
experiência na área administrativa 
para atuar com extração de relatórios, 
atendimento aos clientes, cadastro 
e atualização de clientes e contatos, 
atualização de planilhas, elaboração de 
arquivos, Inglês básico/intermediário, 
Pacote office, Com superior cursando 
ou completo nas áreas de adminis-
tração, ou secretariado ou recursos 
humanos.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - 
PCD - Com experiência em rotinas do 
setor de almoxarifado. Necessário ter 
ensino médio completo e laudo médico.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Com 
experiência e curso em operação de 
empilhadeira, organizar estoque, carga 
e descarga de caminhão e verificação 
das mercadorias.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE LIMPEZA - Com expe-
riência na área de limpeza em indústria. 
Experiência em limpeza de salas, ba-
nheiros, vidros, refeitório e higienização 
de mesas. Necessário ter disponibilida-
de para trabalhar no 1º ou 2º turno.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - COM EX-
PERIENCIA EM PRODUÇÃO
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com ex-
periência na área de usinagem. Neces-
sário ter curso de metrologia, leitura e 
interpretação de desenho.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE QUALIDADE - Com 
experiência em controle de qualidade e 
inspeção de peças. Necessário ter dis-
ponibilidade para trabalhar no 2º turno 
e cursos de Informática básica.
-----------------------------------------
CAIXA - Com experiência com fecha-
mento de valores e conferência de 
notas fiscais. Necessário ter disponibi-
lidade para trabalhar de segunda das 
11h00 às 15h00 - de terça à sábado 
das 14h00 às 23h00.

CONFERENTE - Com experiência em 
conferência de produtos no balcão, 
etiqueta de preços, reposição e recebi-
mento de material, atualização de có-
digo de barras, separação de material, 
conferência de notas.
-----------------------------------------
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO - 
Com experiência em planejamento de 
produção, gestão da equipe de produ-
ção, solicitação de materiais, controle 
de qualidade conforme as normas de 
BPF. Vivência com lean manufacturing, 
operação de empilhadeira e paleteira, 
treinamentos, planejamento de férias, 
contratações e desligamentos. Ne-
cessário ter graduação ou tecnólogo 
completo em Administração, Enge-
nharia de Produção, Química ou áreas 
correlatas.
-----------------------------------------
ESTAGIÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 
- Cursando administração, desejável 
experiência com Excel intermediário
-----------------------------------------
FATURISTA - Com experiência em 
emissão de notas fiscais de entradas 
e saídas, arquivo de documentos, 
emissão de relatórios de fechamento e 
faturamento. Vivência com emissão de 
notas fiscais de serviço prestados junto 
a prefeitura, entrada de notas fiscais de 
retorno, remessa e devolução de ven-
das. Desejável conhecimento com ERP 
TOTVS Datasul e curso na área fiscal.
-----------------------------------------
FRESADOR - Com experiência em 
regulagem, preparação e operação de 
fresa convencional. Vivência em usina-
gem de peças de metal e compósitos, 
controle de parâmetros e qualidade das 
peças usinadas.
-----------------------------------------
FRESADOR - Com experiência em 
fresadora ferramenteira, conhecimento 
em divisor, instrumentos de medição 
e leitura e interpretação de desenhos.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE - COM 
EXPERIENCIA NA ÁREA DE QUA-
LIDADE, INSPEÇÃO DE PRODUTO 
ACABADO, RELATÓRIOS DIÁRIOS, 
EXPERIENCIA COM APARELHOS DE 
MEDIDAS, COM DISPONIBILIDADE 
PARA TERCEIRO TURNO.
-----------------------------------------
INSPETORA DE QUALIDADE - Com 
experiência em inspeção de qualidade 
em indústria metalúrgica. Conhecimen-
to com inspeção de itens mecânicos 
com micrômetro, paquímetro, súbito, 
micrômetro tubular, rugosímetro e inmi-
cro. Desejável conhecimento com téc-
nicas mecânicas, inspeção de pintura e 
de solda, LP e tridimensional. Necessá-
rio curso técnico em mecânica, elétrica 
ou áreas correlatas.
-----------------------------------------
MANIPULADOR JR. - Com experiên-
cia em manipulação de produtos se-
mi-acabados, conferência de matéria 
prima e elaboração de formulação. Vi-
vência com procedimentos de higieni-
zação, limpeza e lavagem de tanques, 
IBCs, tubulação, bombas, balança 
e equipamentos. Com experiência e 
cursos de operação de empilhadeira 
e paleteira elétrica. Necessário técnico 
completo em Química e CRQ ativo.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - Com 
experiência em manutenção mecânica, 
elétrica e hidráulica.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA - Com 
experiência em operação de máquinas 
de usinagem como torno convencional, 
torno CNC, centro de usinagem, fresa 
ou retífica. Necessário ter cursos de 
metrologia, leitura e interpretação de 
desenho.
-----------------------------------------
OPERADOR DE TORNO CNC - Com 
experiência em operação de torno CNC 
para usinagem de peças. Conhecimen-
to com Leitura e Interpretação de Dese-
nho e instrumentos de medição.
-----------------------------------------
PINTOR - Com experiência em pintura 
residencial ou predial.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECANICO - Com expe-
riência como torneiro mecânico. Ne-
cessário ter curso de torneiro mecânico 
ou usinagem, conhecimento em leitura 
e interpretação de desenhos, conhe-
cimento em instrumentos de medição 
como paquímetro, súbito, micrômetro.

TORNEIRO MECANICO - Com expe-
riência em torno convencional e em 
peças não seriadas. Vivência com fer-
ramentaria e utilização de instrumentos 
de medição.
-----------------------------------------
TREFILADOR - Com experiência como 
trefilador para executar a trefilação dos 
fios, fazer e registrar na ordem de pro-
dução diária peso e armazenamento 
dos fios.
-----------------------------------------
VENDEDOR(A) - Com experiência em 
rotinas do setor comercial em indústria 
ou comércio. Vivência com vendas por 
telefone e presencialmente. Conheci-
mento em iluminação e elétrica será um 
diferencial. Necessário ter conhecimen-
to intermediário ou avançado no pacote 
office e Excel.
-----------------------------------------
VENDEDORA
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso site 
www.workingcenter.com.br e partici-
pe das vagas. R:Monsenhor Couto, 
147-Salto-4028-1536 / R:Onze de Ju-
nho, 1457-Indaia-19-3835-2964

WORKING - ITU
Cadastre seu currículo entre em nosso 
site: www.workingcenter.com.br 
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
AGENTE DE APOIO - Com experiência 
em serviços pesados e habilitação AB.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com experiência 
em caldeiraria.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com cursos de 
Leitura e Interpretação de Desenho e 
Metrologia.
-----------------------------------------
ANALISTA DE LOGISTICA - Com ex-
periência em planejamento de logística, 
controle de jornada, monitoramento de 
carga, check list de veículo, contato 
com motoristas. Conhecimento em 
emissão de CTE’s, manifesto, notas 
fiscais. Controle da frota e cargas e 
impostos. Necessário conhecimento 
avançado em Excel.
-----------------------------------------
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 DE ALMOXARIFADO - 
Com experiência em separação e 
entrega de materiais conforme ne-
cessidades apontadas nas ordens de 
produção. Vivência com recebimento 
de mercadorias, liberação de entrada 
dos fornecedores, acompanhamento 
do carregamento e descarregamento 
das mercadorias, conferência de notas 
fiscais e pedidos de compra, inventário 
anual e operação de empilhadeira. Ne-
cessário ter cursos de operador de em-
pilhadeira, desenho técnico, metrologia 
e pacote office.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE CALDEIREIRO - Com 
experiência em pré montagem de pe-
ças em inox, ponteamento, soldagem 
MIG e TIG. Vivência com utilização de 
broca, furadeira, marreta, macaco hi-
dráulico e prensa. Irá executar serviços 
externos de caldeiraria conforme ne-
cessidade do setor de assistência téc-
nica e fazer apontamento das ordens 
de serviços no sistema MEGA.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUA-
LIDADE - Com experiência na área de 
qualidade. Cursos de Leitura e Interpre-
tação de Desenho, Metrologia e outros 
pertinentes à área.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Com 
experiência em rotinas de expedição. 
Cursos de Leitura e Interpretação de 
Desenho, Metrologia, Empilhadeira e 
Ponte Rolante.

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.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MONTAGEM - Com ex-
periência em serra, lixadeira, furadeira, 
serviços de serralheria, noções de sol-
da e dobradeira CNC.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE VENDAS - Com co-
nhecimento intermediário/avançado 
em Excel e pacote office. Vivência 
com atendimento ao cliente via e-mail 
e WhatsApp, suporte ao time de ven-
das, acompanhamento de prazos de 
entregas. Desejável ensino superior 
cursando em Administração ou áreas 
correlatas. Inglês e espanhol será um 
diferencial.
-----------------------------------------
AUXILIAR FISCAL - Com experiência 
no setor fiscal, rotinas administrativas e 
emissão de nota fiscal.
-----------------------------------------
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
-----------------------------------------
CARPINTEIRO - Com experiência com 
serviços de carpintaria. Vivência com 
utilização de serra, lixadeira e instru-
mentos de medição.
-----------------------------------------
CONSULTOR DE VENDAS - Com ex-
periencia em vendas de cursos profis-
sionalizantes.
-----------------------------------------
ELETRICISTA DE MANUTENCAO - 
Com experiência em realizar manuten-
ção elétrica, hidráulica e pneumática 
em máquinas de corte, usinagem e ma-
quinas CNCs, módulos, motores CC/
CA, servomotores e inversões de fre-
quência. Necessário ter disponibilidade 
de horário.ráulica e pneumática em 
máquinas de corte, usinagem e maqui-
nas CNCs, módulos, motores CC/CA, 
servomotores, inversões de frequência, 
com disponibilidade de horário.
-----------------------------------------
ELETROMECÂNICO - Com experiên-
cia como eletromecânico, executar 
manutenções preventivas e corretivas. 
Acompanhar e Executar serviços de 
manutenção mecânica e elétrica, mon-
tagem e reforma de sistemas elétricos, 
painéis e outros comandos, necessário 
ter NR 35, NR 10 e NR 12.
-----------------------------------------
EMPREGADA DOMESTICA - Com 
experiência em limpeza e arrumação 
geral da casa.

ENCANADOR - Com experiência em 
encanamentos e hidráulica. Desejável 
experiência em dedetização. Necessá-
rio possuir habilitação categoria B.
-----------------------------------------
ENCARREGADO DE PINTURA - Com 
experiência em liderança do setor de 
pintura em indústria metalúrgica ou 
caldeiraria.
-----------------------------------------
ESTAGIÁRIO DE QUALIDADE - Com 
conhecimento em inspeção de pro-
dutos, abertura e monitoramento de 
RNC, follow-up, controle e calibração 
de instrumentos de medição. Necessá-
rio estar cursando ensino superior em 
Qualidade.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE - Com 
experiência em inspeção de peças em 
chão de fábrica, curso e experiência 
com desenho técnico, metrologia e 
empilhadeira.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE - Com 
experiência em injeção plástica, reali-
zação de ensaios, medições e testes 
de controle de qualidade de produtos, 
metrologia, leitura e interpretação de 
desenho técnico, assistência técnica 
e visita à clientes, suporte em audi-
tórias externas, habilidade em Excel, 
conhecimento em ferramentas de 
qualidade como FMEA, APQP, MASP, 
treinamentos sobre procedimentos, 
normas e sinalizações de anomalias 
aos operadores e avaliação de eficácia 
de treinamento.
-----------------------------------------
INSTALADOR TECNICO - Com ex-
periência em instalação, configuração 
e manutenção de sistema de radioco-
municação, implantação de antenas de 
radiocomunicação. Necessário habilita-
ção categoria B e disponibilidade para 
viagens.
-----------------------------------------
MECANICO DE MANUTENÇÃO - Com 
conhecimento em manutenção de má-
quinas operatrizes, fluídos de corte, 
leitura e interpretação de desenho, 
utilização de instrumentos de medição, 
lubrificação, manuseio de ferramentas 
manuais, mecânica e noções básicas 
de elétrica.
-----------------------------------------
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).

MOTORISTA - Com habilitação D e 
experiência em caminhão Truck. Ne-
cessário curso MOPP atualizado e dis-
ponibilidade de horário.
-----------------------------------------
MOTORISTA CARRETEIRO - Com 
experiência em entregas em prazo 
estabelecido. Necessário habilitação 
E, curso MOPP e disponibilidade para 
viagens longas.
-----------------------------------------
OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC - 
Com experiência em dobra CNC, curso 
de desenho mecânico e metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA - Com 
experiência em operação de máquina 
empacotadora, conferir produto, quali-
dade, peso, data impressa no pacote, 
fazer pequenos reparos pneumáticos, 
ligar e desligar compressores.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA - Com ex-
periencia em operação de torno revól-
ver e convencional. Cursos de Leitura 
e Interpretação de Desenho, Metrologia 
e Usinagem.
-----------------------------------------
PINTOR INDUSTRIAL - Com experiên-
cia em pintura de equipamentos para 
caldeiraria, tanques e estruturas.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE TORNO AUTO-
MATICO - Conhecimento técnico em 
mecânica e metrologia. Domínio em 
preparação de torno automático, ajus-
tes da máquina, construção e afiação 
de ferramentas.
-----------------------------------------
PROGRAMADOR DE PUNCIONADEI-
RA - Com experiência em programação 
de puncionadeira e em AutoCad 2D.
-----------------------------------------
PROJETISTA - Com experiência em 
projetos de dispositivos de montagem, 
desenhos de peças para manutenção, 
detalhar componentes e desenhos de 
produtos, modelagem 3D e 2D de pe-
ças plásticas e componentes.
-----------------------------------------
PROSPECTADOR - Com experiência 
em prospecção de novos clientes, ca-
dastrar e atualizar dados dos clientes 
em sistema. Experiência na área de 
vendas será um diferencial. Necessário 
ter habilitação categoria AB.
-----------------------------------------
RESPONSÁVEL DE PRODUTO - 
Com experiência comprovada como 
cozinheiro (a). Com conhecimento em 
massas fermentadas e cozidas. Vivên-
cia com atendimento ao cliente, de-
monstração de fabricação dos produtos 
em máquinas, fabricação de massas 
e doces. Participar em vídeos e filma-
gens demonstrativas de maquinas da 
empresa e de feiras. Necessário ter 
habilitação.
-----------------------------------------
SOLDADOR - Com experiência em sol-
da MIG e caldeiraria.
-----------------------------------------
SOLDADOR MONTADOR - Com ex-
periência em solda MIG e eletrodo, 
maçarico. Conhecimento em desenho 
mecânico e instrumentos de medição.

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). 
Disponibilidade para viagens. Diferen-
cial ter trabalhado no ramo metalúrgico 
(caldeiraria).
-----------------------------------------
TÉCNICO EM T.I. - Com conhecimento 
em Tecnologia da Informação e elétri-
ca. Necessário conhecimento básico 
em informática e disponibilidade de 
horário.
-----------------------------------------
TORNEIRO MECANICO - Com expe-
riência em torno convencional. Cursos 
de Leitura e Interpretação de Desenho, 
Metrologia e Usinagem.
-----------------------------------------
VENDEDOR - Com experiência em 
vendas (PAP) e experiência na área de 
segurança eletrônica.
-----------------------------------------
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 EXTERNO - Com expe-
riência em vendas, habilidade em es-
trada para abrir carteira em toda região. 
Vivência com vendas externas, nego-
ciação de prazos e valores. Necessário 
habilitação categoria AB, conhecimento 
no pacote office.
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso site 
www.workingcenter.com.br e partici-
pe das vagas. R:Monsenhor Couto, 
147-Salto-4028-1536 / R:Onze de Ju-
nho, 1457- Indaia- 19-3835-2964

WORKING – INDAIATUBA
OS CANDIDATOS INTERESSADOS, 
CADASTRAR CURRICULO EM NOS-
SO SITE – www.workingcenter.com.br
-----------------------------------------
ADMITE
-----------------------------------------
ACOUGUEIRO - Com experiência 
como açougueiro. com condução pró-
pria.
-----------------------------------------
AJUDANTE GERAL - Com experiên-
cia em manutenção simples de má-
quinas, equipamentos e ferramentas, 
Operar máquina furadeira simples, 
sob supervisão e orientação; auxiliar 
na fabricação e instalação de peças e 
equipamentos, realizar carregamento, 
descarga e entrega de mercadorias, 
leitura e interpretação de desenho.
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ANALISTA DE QUALIDADE - Com 
experiência na área de qualidade, audi-
toria iso 9001, relatórios de não confor-
midade, auditorias internas, com CQR 
ativo, conhecimentos em determinação 
e concentação de produtos químicos 
e método de titulometria, controle dos 
processos de qualidade e química, de-
senvolvimento de fornecedores, gestão 
de resíduos e requisitos ambientais, 
controle de estoque dos produtos quí-
micos, análises químicas, formação em 
química.
-----------------------------------------
ASSISTENTE COMERCIAL - Com 
experiência na área comercial admi-
nistrativa, lançamentos e controles, de 
vendas.
-----------------------------------------
ASSISTENTE COMERCIAL - Com 
experiência em toda a parte comercial.
-----------------------------------------
ASSISTENTE COMERCIAL - Com ex-
periência em captação de clientes, Pro-
postas comerciais, Negociação, efetiva 
venda e pós-vendas e toda rotina da 
área comercial.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE FATURAMENTO - 
Com domínio em faturamento, conhe-
cimento na área fiscal e com sistema 
SAP, vivência em indústria.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE PRODUCAO - Ex-
periência em processo de produção, 
liberação, cadastro de itens no sistema, 
acompanhamento de cronograma e 
separação de materiais. Possuir co-
nhecimentos em metrologia, mecânica, 
desenho técnico mecânico, auto cad/
solid e Excel intermediário. Se tiver co-
nhecimento em sistema ERP será um 
diferencial
-----------------------------------------
ASSISTENTE FINANCEIRO - Com 
experiência em Contas a receber, 
emissão de boletos, baixas de boletos, 
retornos aos clientes e toda parte de 
cobrança.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ESCRITORIO - Com 
experiência em atendimento ao cliente, 
ter conhecimento em redes sociais, Ins-
tagram e facebook. Com curso de excel 
e word, ter condução própria.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE LIMPEZA - Com expe-
riência em limpeza geral, com disponi-
bilidade de horário.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com ex-
periência na produção.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Jovem 
para atuar na produção com emba-
lagens de produtos, sem experiência 
ou primeiro emprego, as interessadas 
devem comparecer na Working para 
entrevista.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Com ex-
periência na área.

AUXILIAR DE SERRALHEIRO - COM 
CONHECIMENTO EM ESMERILAH-
DEIRA, LIXAMENTO DE PEÇAS EM 
ALÚMINIO. VAI AUXILIAR NAS RO-
TINAS DE CORTE, ACABAMENTO, 
FORJA E SOLDA ESTRUTURAS, 
ARMAÇÕES, ENTRE OUTROS MATE-
RIAS DE FERROS E ALUMINÍOS.
-----------------------------------------
COORDENADOR AMBIENTAL - Atuar 
na área de Sistema de Gestão Inte-
grada, prestando suporte ao processo 
e manutenção relacionados a gestão 
ambiental; atuando na elaboração e 
administração dos planos e projetos; 
controlando e conduzindo auditorias do 
sistema, analisando dados e gerando 
relatórios gerenciais. Ensino Superior 
Completo nas áreas ambientais, for-
mação em Engenharia Ambiental será 
um diferencial. Com conhecimento em 
legislação específica CETESB /FEAM, 
ISO 14001 Processos de (LI,LP,LO, 
Polícia Civil e PF)
-----------------------------------------
COORDENADOR FISCAL - Com ex-
periência em emissão de notas fiscais 
de serviço e produto, apuração de im-
postos diretos e indiretos de empresas 
de serviço, conferencia escrituraria de 
livros fiscais e apuração dos impos-
tos. Possuir ensino Superior completo 
em Administração ou Contabilidade. 
Conhecimento Avançado em pacote 
office, gestão e liderança Sistema Do-
mínio.
-----------------------------------------
COSTUREIRA - Possuir experiência 
com costuras em maquinas reta, over-
loque, interloque e duas agulhas corte, 
costura, modelagem e confecção. Pos-
suir VEÍCULO PROPRIO ( moto) ou 
facilidade de chegar em Itaici.
-----------------------------------------
DESENVOLVEDOR DE PLATAFOR-
MA DE CONTROLE - Com conheci-
mento em sistemas de controle embar-
cado, CAN-BUS, ISOBUS ISO11783, 
C+++ E C, MODBUS, GIT, UNIT TES-
TING e LINT. Com formação em Enge-
nharia de Controle, Elétrica, Ciência 
da Computação, Mecatrônica e áreas 
relacionadas.
-----------------------------------------
ELETRICISTA INDUSTRIAL - Com ex-
periência em motores (Carotti, Primus) 
elétricos e painéis.
-----------------------------------------
ESTAGIÁRIA DE ENGENHARIA - 
Com conhecimento em compras e 
relatórios simples. Inglês nível inter-
mediário para tradução de relatórios e 
documentos no geral.
-----------------------------------------
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
- Conhecimentos nas rotinas adminis-
trativas e sistema ERP, serão conside-
rados como diferenciais. Graduando 
em Administração, Ciências Contábeis, 
Economia ou Direito. Pacote Office.
-----------------------------------------
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA CI-
VIL - Cursando engenharia civil, para 
atuar com projetos
-----------------------------------------
FATURISTA - Com experiência no se-
tor de faturamento e contas a receber

INSPETOR DE QUALIDADE - Com 
experiência em Inspeção dimensional 
de peças usinadas, conferencia de pro-
dutos comprados, controle de instru-
mentos de Medição. Acompanhamento 
e elaboração de relatórios técnicos, 
alimentação de informações em siste-
mas; etc. Com Curso Tecnico Mecanica 
ou Mecatronica.
-----------------------------------------
LIDER DE USINAGEM - Com expe-
riência em liderança, programação e 
preparação de Torno CNC e Centro 
de Usinagem. Com conhecimentos em 
instrumentos de medição (paquímetro, 
micrômetro, súbito) e interpretação de 
desenho mecânico.
-----------------------------------------
MECANICO MULTIFUNCIONAL - Com 
experiência em manutenção de maqui-
nas de Usinagem, confecção de peças 
em torno e fresa.
-----------------------------------------
MONTADOR DE MOVEIS - COM EX-
PERIÊNCIA EM REVISAR E MONTAR 
MÓVEIS, UTILIZÃO DE PARAFUSA-
DEIRA, FURADEIRA, EMBALAGEM 
DOS MÓVEIS.
-----------------------------------------
MOTORISTA CARRETEIRO - Com 
experiência e disponibilidade para via-
gens.
-----------------------------------------
OPERADOR DE DOBRADEIRA - Com 
experiência em operação de máquina 
dobradeira
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA - Com 
experiência em operação de máquina 
centro de usinagem, com conhecimen-
to em leitura e interpretação de dese-
nho técnico. Curso de mecânico de 
usinagem será um diferencial.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MAQUINA CNC - 
Com experiência em operar máquinas 
CNC torno e centro de usinagem com 
curso de ponte rolante.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PONTE ROLANTE - 
Experiência em operar ponte rolante. 
ter curso na área.
-----------------------------------------
OPERADOR DE TORNO CNC - Com 
experiência em operação de torno 
CNC, ou convencional, com conheci-
mento em leitura e interpretação de 
desenho e metrologia.
-----------------------------------------
OPERADOR MULTIFUNCIONAL - De-
sejável ter experiência em produção 
de PVC.
-----------------------------------------
PINTOR INDUSTRIAL - COM EXPE-
RIÊNCIA COM PINTURA LIQUIDA, PU 
E EPOXI.
-----------------------------------------
PROGRAMADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM - Com experiência em 
operar e programar centro de usinagem 
e torno cnc. Desejável curso na área.
-----------------------------------------
SERRALHEIRO - Com experiência, 
com solda, corte, dobra e caldeiraria.

SERRALHEIRO - Com experiência em 
serralheria, irá executar serviços de 
construção e montagem de estruturas, 
armações, suportes, fixadores, execu-
tar serviços de soldagem, traçagem, 
corte de ferramentas manuais, serviços 
de caldeiraria, montagem e instalações 
industriais. Necessário ter condução 
própria e cursos de serralheria, solda e 
leitura e interpretação de desenho.
-----------------------------------------
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO - Técnico de segurança do 
trabalho, experiência em segurança 
do trabalho, saúde e meio ambiente, 
ministrar treinamentos de NR 11, DSS, 
gestão de CIPA, vencimentos de Lau-
dos NR 10 e NR 13, informática, dese-
jável com formação de bombeiro Civil e 
Técnico em Meio Ambiente.
-----------------------------------------
Cadastre seu currículo em nosso site 
www.workingcenter.com.br e partici-
pe das vagas. R:Monsenhor Couto, 
147-Salto-4028-1536 / R:Onze de Ju-
nho, 1457-Indaia-19-3835-2964

PROFICENTER SALTO
(11) 4028-8840 
www.grupoproficenter.com.br 
recrutamento.salto3@grupoproficenter.
com.br 
Estamos cadastrando para futuras 
oportunidades:
Cadastre-se em nosso site: www.
grupoproficenter.com.br
-----------------------------------------
AUXILIAR DE FATURAMENTO: Com 
experiência na função. Ensino médio 
completo. Residir em Salto
-----------------------------------------
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGE-
RAÇÃO: Com Experiência em manu-
tenção e instalação de ar condicionado 
/ equipamentos de refrigeração. Ensino 
médio completo. CNH B. Disponibilida-
de para viagens. Será um diferencial ter 
curso de refrigeração. Residir em Itu.
-----------------------------------------
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE 
EMPILHADEIRAS: Com experiência 
e conhecimento em elétrica, eletrôni-
ca, mecânica, hidráulica, manutenção 
preventiva e corretiva, reforma em em-
pilhadeiras, ánalise e emissão de diag-
nósticos e  orçamentos. Possuir CNH 
B. Residir na região de Sorocaba
-----------------------------------------
ANALISTA DE RECURSOS HUMA-
NOS: Ensino Superior completo em 
Recursos Humanos. Experiência na 
função. Conhecimento em pacote Offi-
ce. Residir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
MONTADOR: Ensino médio completo. 
Experiência com montagem de paletes 
e engradados de madeira. Residir em 
Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR MECÂNICO: Que saiba in-
terpretar desenho mecânico e realizar 
leitura de medidas. Ter noção básica 
em medida. Irá realizar montagem de 
máquinas e equipamentos. Residir so-
mente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino 
médio completo. Curso / conhecimento 
em Leitura e interpretação de desenho, 
Metrologia, Informática. Ter condução 
própria. Horário de trabalho das 13:40 
as 22:00. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR CONTÁBIL: Curso técnico 
em contabilidade. Experiência na área 
contábil. Conhecimento em sistemas 
Contábeis (Folhamatic, E contábil e 
SCI). Residir em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Ensino 
médio completo. Lançamento de no-
tas fiscais. Emissão e faturamento de 
notas fiscais. Cadastro de produtos e 
contas a pagar. Atendimento e cadas-
tro de clientes. Experiência na função. 
Residir em Salto.
-----------------------------------------
INSTALADOR JUNIOR:  Ensino mé-
dio completo. Experiência em insta-
lação de rede de telefonia e internet. 
Conhecimento em ferramentas como: 
parafusadeira, martelete, furadeira e 
serra esquadria. Disponibilidade para 
viagens. Ter CNH A/B. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
DESENHISTA PROJETISTA: Ensino 
superior completo em engenharia. Pro-
jetar e desenvolver ferramental e dispo-
sitivo. Executar projetos de máquinas, 
executar projetos de transgressão 3D. 
Conhecimento em Solidworks, Auto 
Cad / Solid Edge. Residir em salto, Itu, 
Porto Feliz, Indaiatuba ou Sorocaba.

INSTALADOR DE SISTEMA DE SE-
GURANÇA: Ensino médio completo. 
Experiência em instalação de sistema 
de segurança eletrônica, como câme-
ra, alarme e cerca elétrica. Residir em 
Salto ou Itu.
-----------------------------------------
LOGÍSTICA: Ensino médio completo. 
Experiência na função. Emitir pedidos 
de compra e acompanha los aos forne-
cedores, fazendo o acompanhamento 
do processo de entrega e cumprimento 
final de todas as condições negocia-
das. Acompanhar e controlar em plani-
lha os pedidos de importação, desde a 
coleta no fornecedor, até a entrega na 
empresa. Residir em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR MULTIFUNCIONAL /
CENTRO DE USINAGEM / TORNO 
CNC: Ensino médio completo. Com 
curso do Senai.Com e sem experiência  
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE PCD: 
Ensino médio completo. Experiência 
na função. Disponibilidade de horário. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
EMPREGADA DOMÉSTICA: Expe-
riência na função.  Residir somente em 
Salto ou Itu.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 
Varrição de rua com  uso de sopra-
dor, serviços de jardinagem em geral, 
utilizando roçadeira e ferramentas por-
táteis, serviço de capina e rastela, ser-
viços de manutenção em geral. Residir 
somente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PRE-
DIAL: Experiência em manutenção 
predial. Irá realizar pintura, pequenos 
reparos em elétrica, hidráulica, limpeza 
em piscina e jardinagem. Residir so-
mente em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE COMPRAS: Experiên-
cia na função. Irá realizar cotação de 
materiais, negociação de preço, prazo 
de entrega e condições de pagamento. 
Emissão do pedido de compra após o 
fechamento da negociação com o for-
necedor, acompanhamento de entrega 
e lançamento de nota fiscal.
-----------------------------------------
MOTORISTA CARRETEIRO: Ensino 
fundamental completo. CNH E. Expe-
riência com Bitrem, Rodotrem ou Van-
derleia . Conhecimento com rotas em 
São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais. 
Residir em Salto, Itu ou Indaituba.
-----------------------------------------
ELETROMECÂNICO: Com experiên-
cia e conhecimento em equipamentos 
de elevação, ponte rolante, talha e 
caminho de rolamento. Possuir dispo-
nibilidade para viagens quando neces-
sárias. Ter curso técnico. Residir em 
Salto ou Itu.
-----------------------------------------
ANALISTA ADMINISTRATIVO: Com 
experiência em folha de pagamento, 
ponto, imput de dados para envio para 
escritório. Auxiliar o setor de compras e 
financeiro. Superior na área administra-
tiva e possuir CNH. Residir em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE DESENHISTA TÉCNI-
CO: Ensino médio completo. Curso 
Técnico em Automação Industrial, Me-
catrônica, Elétrica ou Eletrônica. Expe-
riência em AutoCAD, Corel Draw, Cad 
Cam ou outro software relacionado a 
desenho técnico. Inglês básico. Residir 
em Salto.
-----------------------------------------
PREPARADOR DE MOLDES: Ensino 
médio completo. Com NR11,curso de 
leitura e interpretação de desenhos 
técnicos. Conhecimento em hidráulica. 
Disponibilidade de horário. Residir em 
Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
MONTADOR MECÂNICO: Experiência 
com montagem, ajustes, start-up e as-
sistência técnica de equipamentos. Co-
nhecimento em pneumática ( cilindros 
e válvulas ), torno fresa e solda. Residir 
em Salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
VENDEDOR EXTERNO: Ensino médio 
completo. Experiência na área comer-
cial. Ter CNH B. Possuir condução pró-
pria para deslocamento até a empresa.  
Cursando técnico ou superior na área 
ambiental ou química, será um diferen-
cial. Residir em Salto.
-----------------------------------------
FORMULADOR DE BASE SOLVEN-
TE: Cursando superior em Química ou 
Técnico em Química. Residir em Salto 
ou região.
-----------------------------------------
AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO: Ensi-
no médio completo. Experiência com 
código de barras ou sistemas WMS. 
Com curso de empilhadeira. Residir 
em Salto.
-----------------------------------------
ANALISTA COMERCIAL: Desejável 
formação na área Ambiental ou Admi-
nistração. Com conhecimento em Excel 
e ter CNH. Residir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
ESTÁGIO QUÍMICO: Cursando Quími-
ca ou Técnico em química. Com curso 
de empilhadeira. Residir em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEIRA: 
Experiência na função. Ensino médio 
completo. Com curso de empilhadeira. 
Residir em Salto.
-----------------------------------------
ANALISTA DESENVOLVEDOR PLE-
NO: Irá atuar com desenvolvimento 
de sistema web com integração com 
outros sistemas, especificação e testes 
do mesmo. Integração com banco de 
dados. Necessário Java, Docker com-
posse, html/css, javascript. Desejável: 
spring boot, thymeleaf, hibernate, git. 
Ter inglês intermediário. Residir em 
Salto ou região.
-----------------------------------------
ESTÁGIO DE ENGENHARIA ELÉ-
TRICA: Cursando Engenharia Elétrica. 
Conhecimento básico em fórmulas do 
Excel. Realizar aplicações de digita-
lização de processos industriais utili-
zando Pacote Office 365. Desenvolver 
aplicativos Low-Code para indústrias 
utilizando Powerapps. Criar Dasboards 
em PowerBl. Residir em Salto
-----------------------------------------
MOTORISTA: Experiência com entre-
ga, carga e descarga. Conhecimento 
em material de construção. Ter CNH C. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
MECÂNICO AUTOMATIVO: Ensino 
médio completo. Experiência em me-
cânica em geral, suspensão freio, es-
capamento, embreagem, alinhamento, 
balanceamento e corretiva. Residir so-
mente em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Ensino médio completo. 
CNH E.  Curso MOPP será um dife-
rencial. Conhecimento rodoviário da 
grande São Paulo. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
ASSISTENTE DE CRIAÇÃO: Com ex-
periência em desenvolvimento de artes 
digitais e impressas: E-mail, Marketing, 
Newsletter, artes para redes sociais, 
banner, folhetos, tabloides, entre outras 
peças gráficas. Domínio dos softwares 
do pacote adobe, Photoshop, ilustrador 
. Será um diferencial, conhecimento no 
After Efectts, Premiere e Sony Vegas. 
Residir em Salto, Itu ou Indaiatuba.

ANALISTA COMERCIAL: Experiên-
cia na função. Desejável formação na 
área ambiental ou administrativa. Com 
conheci mento em Excel. Ter CNH. Re-
sidir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
AJUDANTE DE EXPEDIÇÃO: Ensino 
médio completo. Ter curso de empilha-
deira. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
ESTÁGIO QUÍMICO: Cursando quími-
ca ou técnico em química. Com curso 
de empilhadeira. Residir somente em 
Salto
-----------------------------------------
APRENDIZ ADMINSITRATIVO: Ensi-
no médio completo. Com conhecimen-
to em Word e Excell. Desejável siste-
ma TOTVS e noções em manutenção 
mecânica e elétrica. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
TÉCNICO ELETROELETRÔNICO: 
Ensino médio completo, desejável for-
mação técnica. Experiência na função, 
e em comandos elétricos, acionamen-
tos, programação básica de PLC’s, e 
mecânica nível intermediário. Residir 
somente em Salto.
-----------------------------------------
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO:  En-
sino médio completo. Experiência na 
função. Com curso em Técnico em me-
cânica, mecatrônica, ou afins. Leitura 
e interpretação de desenho mecânico. 
Conhecimento e interpretação de es-
quemas hidráulicos e pneumáticos. Co-
nhecimentos em soldas elétricas, MIG/
MAG. Conhecimento de elementos de 
máquinas e caldeiraria. Conhecimentos 
em montagens industriais, interpreta-
ção de manuais técnicos. Disponibilida-
de para trabalhar os 3 turnos. Residir 
em salto, Itu ou Indaiatuba.
-----------------------------------------
ESTÁGIO TÉCNICO EM PROCES-
SOS: Cursando superior em Química, 
Química Industrial ou Engenharia Quí-
mica. Residir em Salto ou Região.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Experiência com veí-
culos leves. Conhecimento na grande 
São Paulo. Ter CNH B. Residir somen-
te em Salto.
-----------------------------------------
MOTORISTA: Ensino médio completo. 
Ter CNH E. Curso de MOPP será um 
diferencial. Conhecimento rodoviário 
da grande São Paulo. Residir somente 
em Salto.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE OPERAÇÕES LOGÍS-
TICAS: Experiência em expedição, 
curso e experiência com empilhadeira. 
Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR LOGÍSTICO MOTORIS-
TA: Experiência em movimentação de 
cargas. Expedição, Logística, estoque 
. Saber operar empilhadeira, prática 
com caminhão para carga e descarga 
dentro da empresa. Possuir CNH D. 
Ter disponibilidade de horário. Residir 
somente em Salto.

INSPETOR DE QUALIDADE: Expe-
riência em Indústria, com inspeção e 
montagem. Ensino médio completo. 
Residir somente em Salto
CALDEIRIEIRO: Com experiência na 
função. Residir em Salto ou Itu.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ELETRICISTA: Com 
conhecimento em Drives, acionamen-
to, servo motores. Noções básicas 
de pneumática, hidráulica. Noções 
básicas de mecânica. Disponibilidade 
de horário. Residir somente em Salto 
ou Itu.
-----------------------------------------
FRESADOR CONVENCIONAL: Expe-
riência na função. Residir somente em 
Salto ou  Itu.
-----------------------------------------
ANALISTA DA QUALIDADE: Expe-
riência na função. Curso técnico em 
química. Residir em Salto e região.
-----------------------------------------
OPERADOR DE MÁQUINA DE 
CORTE: Ensino médio completo. Ex-
periência na função. Curso de CNC, 
Metrologia e Leitura e interpretação de 
desenhos.
-----------------------------------------
AJUDANTE DE SERRALHEIRO: Ensi-
no médio completo. Curso de solda Mig 
/ Mag. Residir somente em Salto.
-----------------------------------------
DESIGN GRÁFICO: Manipulação de 
imagens, ferramentas de alteração e 
manutenção de imagens. Residir em 
Itu e região.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: En-
sino médio completo. Conhecimento 
com materiais para construção, hidráu-
licos ou elétricos. Ter disponibilidade 
para trabalhar aos sábados. Residir 
somente em Salto.
-----------------------------------------
OPERADOR DE PRENSA (PCD): En-
sino fundamental completo. Residir em 
Saltou ou Itu.
-----------------------------------------
OPERADOR DE EMPILHADEIRA: 
Experiência na função, curso reciclado. 
Residir em Salto, Itu ou  Indaiatuba.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE PRODUÇÃO: Ensino 
médio completo, experiência na fun-
ção. Residir em Salto.
-----------------------------------------
TAPECEIRO: Conhecimento em ta-
peçaria em geral, saber tapeçar, usar 
máquina pneumática (grampeador), 
tapeçar cama Box/baú. Ensino funda-
mental completo. Residir em Salto, Itu 
ou Sorocaba.
-----------------------------------------
LÍDER DE PINTURA: Experiência na 
função. Conhecimento em processo 
técnico de pintura. Residir em Salto e 
região.
-----------------------------------------
MARCENEIRO: Com experiência em 
corte de compensado / MDF. Residir 
em Salto, Itu ou Indaiatuba.

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

PROFICENTER    ITU 
(11) 2429-1791 
www.grupoproficenter.com.br 
recrutamento.itu@grupoproficenter.
com.br 
Estamos cadastrando para futuras 
oportunidades:
Cadastre-se em nosso site: www.gru-
poproficenter.com.br
-----------------------------------------
INSPETOR DE QUALIDADE: Com ex-
periência na função e em empresas no 
ramo de injeção plástica. Ter a partie do 
ensino médio completo. Residir em Itu.
-----------------------------------------
VENDEDOR: Com experiência em ven-
das. Disponibilidade para trabalhar no 
comercia varejista. Residir em Itu.
-----------------------------------------
OPERADORA DE CAIXA: Ensino mé-
dio completo. Experiência na função. 
Disponibilidade para trabalhar de se-
gunda a sábado. Residir em Itu.
-----------------------------------------
SOLDADOR: Com experiência na fun-
ção. Conhecimentos em solda Mig / Tig. 
Residir em Itu.
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2 PNEUS USADOS, medi-
da 05x15xR16, R$ 110,00. Tr: 
11.99745.9088.
-----------------------------------------
4 PNEUS meia vida Pirelli Phan-
tom 205/55 Aro 16, R$ 320,00. Tr:  
11.97478.8015.
-----------------------------------------
ASSENTO INFANTIL para carro, R$ 
50,00. Tr: Fabiano (11) 99305.1754
-----------------------------------------
VENDO BAGAGEIRO DE TETO Fiat 
Palio 2 Portas 97 98 99 00 01 02 03    
R$ 150,00.Tratar (11) 98193-8127
-----------------------------------------
VENDO GRADE SIMPLES (Santo  An-
tônio) para caminhonete nova sem uso 
preta fosca sem uso nova valor  R$ 300 
reais.  Tr. 974519372 não  entrego
-----------------------------------------
TAMPÃO PORTA MALAS para Gol 
G5, ótimo estado, R$ 100,00. Tr: 
11.95020.7714.
-----------------------------------------
SOM AUTOMOTIVO BRAVOX, 2 Sub 
12 Bravox, 2 Corneta Selenion, 2 Auto 
falante 69 Bravox, 1 Potência B 1000 
Bravox, 1 Potência B 400 Bravox, 
com caixa incluso, R$ 1.700,00. Tr: 
11.97572.9122.
-----------------------------------------
JOGO DE RODA vendo, novo 
195/50/15, completo, R$ 2.000,00. Tr: 
(11) 97090.4307.
-----------------------------------------
PNEU PIRELLI 195 R15 R$ 150,00. Tr: 
11. 4602.2909.

ETIOS HB 1.3 / 2014, vendo, pra-
ta, carro completo, em excelente 
estado de uso, R$ 38.000,00. Tr: 
11.98348.1460.
-----------------------------------------
COROLLA XEI 2.0 FLEX. modelo 
2018 completo, 36 mil km. Falar com 
Darci (11) 95997-4913.
-----------------------------------------
BMW X1 / 15 ACTIVEFLEX 2.0 TUR-
BO vendo, cinza, 70 mil km, manual, 
chave reserva, R$105.000,00. Tr: 
19.98294.4036.
-----------------------------------------
HR-V, MODELO EXL, MOTOR 1.8, 
ano 2016, cor Cinza, 86 mil Km, va-
lor de R$ 71.000,00 (11)9.9593-4411 
(WhatsApp).
-----------------------------------------
NISSAN Livina s 1.6 flex. Tr. (11) 
99685-6544.
-----------------------------------------
RENAULT LOGAN flex 1.0, direção hi-
dráulica, básico, 2012, vermelho, com 
75.000km, manual e chave reserva. 
Tratar: (11) 4025-0898.
-----------------------------------------
RENEGADE 18/18 automático com 
8.000 KM, branco, completo , multimí-
dia e rodas de liga leve, apenas venda. 
Tratar  (11) 8185-8742 .
-----------------------------------------
PROCURO POR HONDA CIVIC 2008 
A 2010 em bom estado de conserva-
ção. Tr: 11.95806.2064.
-----------------------------------------
HONDA FIT EX / 14, Bem conserva-
do, 111.000 km, completo, REVISÃO 
105.000KM feita na concessioná-
ria, sem pendências financeiras, R$ 
51.000,00. Tr: 11.94593.2059.
-----------------------------------------
HONDA CIVIC LXS 13/14, Veiculo em 
ótimo estado de conservação, ar con-
dicionado, direção hidráulica, vidros e 
travas elétricas, desembaçador trasei-
ro, Som USB/ Radio/ Cd Player, Sensor 
de estacionamento, controle de som no 
volante. Tr: (11) 97217-3822
-----------------------------------------
YARIS X-WAY / 2019, vendo, completo 
(ar, direção, multimídia) automático, 
Km: 37000 km, R$ 87.000,00, abaixo 
da tabela - grande oportunidade. Tr: 
Alex 11.99760.6074.
-----------------------------------------
HB 20 1.6 / 14 80 mil km rodados valor, 
vendo troco ou troco por carro menor 
valor, carro em perfeito estado de uso, 
R$ 49.000,00. Tr: 11.98348.1460.
-----------------------------------------
HB20 / 16 CONFORT PLUS 1.0, ven-
do ou troco por carro menor valor 82 
mil km, cinza, R$ 50.000,00. Tr: (11) 
98348.1460

FUSCA / 64 com reparos. Tr (11) 
96381-9314
-----------------------------------------
FUSCA ano 80. Tratar (11) 99961-
7181.
-----------------------------------------
GOL POWER 1.6 / 13 vendo, com-
pletíssimo, excelente carro para ven-
dedores externo e UBER, com GNV 
documentado, faz 20km/m3 de gnv, 
possui manual, chave reserva, ótimo 
estado de conservação, todas 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 condicio-
nado, direção elétrica, vidros e travas 
elétricas, rodas de liga leve, kit multimí-
dia, câmbio manual, 30.000km. Valor: 
R$ 45.000,00. Tratar: (19) 98139-8220.
-----------------------------------------
UP TAKE 1.0 14 / 15, vermelho, 4 por-
tas, em ótimo estado de conservação, 
mecânica ok, com vidro elétrico dian-
teiro, travas elétricas, direção elétrica, 
air bag dianteiros, sem ar, único dono, 
regulagem de banco do motorista e vo-
lante, 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 hidráulica. Docu-
mentação, OK . Valor R$ 20.500,00 
(Valor negociável). Whatsapp: (11)9 
8522-4997
-----------------------------------------
VOYAGE 1.6 ANO 2008/MOD 2009 
Cor, prata. Direção hidráulica, vidros 
e travas elétricas, som, trocado correia 
dentada e tensor, c/ os quatro pneus 
novos. Segundo dono. Documentação, 
OK IPVA 2020 pago. Vendo ou troco 
por Cg 150 ES.  Whatsapp (11) 98348-
1460 / 98740-0685.

*ESCORT/89, motor novo. , Rua Paul 
Harris, 160, próximo à rodoviária, acei-
to 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 revisada, li-
c.2021,couro, tudo func., R$ 22.900,00. 
Tr: 11.97348.2188.
-----------------------------------------
ECOSPORT 2007 ou troco por carro já 
financiado assumo as prestações. Pro-
curo moto titan ou fan para comprar. Tr.  
(11) 98012-8161.
-----------------------------------------
ECOSPORT FREESTYLE, ano 2017, 
cor prata, 56.000 Km, todas as revi-
sões em concessionária, valor de R$ 
55.000,00, (11)9.9593-4411 - What-
sApp.
-----------------------------------------
FORD FIESTA 1.0 COR, preto. Ano, 
2005. C/ Alarme, trava elétrica e som. 
Documentação, OK. Valor: 10.000,00. 
Vendo ou troco por moto CG Titan. 
Cel:(11)9 8348-1460/9 5391-0014.
-----------------------------------------
FORD KA GL 1.0 Zetec Rocam , 3 
portas, IPVA E LICENCIAMENTO 2020 
PAGOS, carro de mulher, 99.500km, 
R$ 10.500,00. Tratar (11) 97210-1794.
-----------------------------------------
NEW FIESTA HATCH SE 1.6 16V 
FLEX / 18 completíssimo, vidros elétri-
cos, farol de neblina, retrovisores elé-
trico, sinc, prata, carro zerado apenas 
17,000 km rodados, todas as revisões 
feita na concessionária, preço a combi-
nar. Tr: (11) 99861.3618.
-----------------------------------------
COMPRO CARRO COMPLETO, 4 
portas pode ser Fiesta ou gol até R$ 
12.000,00. Tr: 11.97404.2262.

PICAPE STRADA 1.8 ADVENTURE / 
2013, vendo cabine estendida. Tr: (11) 
97656.3165.
-----------------------------------------
FIAT MOBI EASY 0km, preto, IPVA 
pago, licenciado e emplacado. Tratar 
pelo fone (11) 97779-5624.
-----------------------------------------
IDEA ATTRACTIVE 1.4 – 2012. Tratar 
(11) 99747-7262
-----------------------------------------
PALIO WEEKEND 2002 - R$10.000. 
Tr. (11) 96426-0088.
-----------------------------------------
PALIO WEEKEND EX 1.3, 2004, 4 por-
tas, pneus novos, V.E, TE, DH, alarme. 
Tratar (11) 99747-7262
-----------------------------------------
PALIO 2016 – 1.0 único dono, comple-
to, flex, 4p, baixo km (media 11 mil km/
ano), 97% rodado entre Salto e Indaia-
tuba, semi novo. Tr: 11.99786.0170.
-----------------------------------------
UNO VIVACE, segunda dona, impe-
cável, vermelho, vidros elétricos, tra-
vas elétricas, alarme , som e 4 pneus 
novos e totalmente revisado com ga-
rantia de um ano. 2 portas flex 2014 
por 19.900,00 preço tabela . Tratar 11 
98532-0761 e documentação pronta 
para financiamentos.

VENDO OU TROCO UNO WAY 1.0 
Cor, preto Ano 2011. Documentação, 
OK ipva 2020 pago C/ os quatro pneus 
novos, som, direção hidráulica, vidro e 
travas elétricas e chave reserva.  Valor: 
R$ 19.700,00. Whatsapp: (11) 98740-
0685 ou (11)98348-1460.

CORSA HATCH / 12 - 1,4 Maxx, único 
dono, 90 mil km. Valor R$ 34.000,00. 
Telefones: (11) 4013-0223 / (11) 96336-
3471
-----------------------------------------
*MONTANA, 1.4 ano 2008, completa, 
ar/direção, documentação ok. Tr (19) 
99880-3551 João Victor.
-----------------------------------------
CORSA 1.4 FLEX ANO 2010 todo revi-
sado e 4 pneus novos, o carro tem alar-
me, vidros e travas elétricas, não tem 
ar condicionado e direção hidráulica. 
Carro muito bem conservado, só pegar 
e rodar com ele. Valor R$16.400,00. 
Fone (11) 99960-1511.
-----------------------------------------
CORSA HATCH Joy 2006 1.0. Tr. (11) 
97383-4776.
-----------------------------------------
PRISMA 11/11 MAX 1.4 – ECOFLEX 
Único Dono – VENDO : Cor Verde , 
pneus novos, vidro elétrico, alarme, 
trava elétrica, som , disco de freios e 
pneus novos VALOR R$ 18.500,00 – 
Tr. (11) 9-8612-7808.
-----------------------------------------
TRACKER LTZ 2017, cinza, novíssima 
com 27000 km rodados, tratar com pro-
prietário (11) 98791-3157.
-----------------------------------------
S-10 impecável, tudo ok, motor e câm-
bio, R$ 75.500,00. Tr: 11.97495.2413.
-----------------------------------------
CELTA / 05 vendo, preto. Tr: 
19.99559.8972.

CAPACETE INFANTIL numeração 52, 
seminovo, R$ 50,00. Tr: Fabiano (11) 
99305.1754
-----------------------------------------
VENDO 02 (DUAS) TAMPAS DE TAN-
QUE 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 bagageiro re-
visada impecável documentação ok! 
Valor: R$ 5.000,00. Aceito cartão de 
crédito. Pode ser parcelado até 12 x, 
juros do aplicativo referente as parce-
las por conta do comprador!. Tratar (11) 
99305-1754.

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

CG 150 ES / 07, bem conservada,  
azul,  á vista  ou cartão  8.300,00 
a vista da pra melhorar o preço. Tr: 
11.99928.9256.
-----------------------------------------
CBX TWISTER 250, Ano: 2006, Cor: 
Prata, Único Dono. Chave reserva e 
manual. Valor: R$ 5.500,00. Fone (11) 
99865-8824 Tratar com Nilson.
-----------------------------------------
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.

FRESADOR CNC: Experiência em 
usinagem fresa CNC, comando Fanuc, 
Siemens e operação e programação 
em instrumento de medição. Residir 
preferencialmente em Itu.
-----------------------------------------
MESTRE DE OBRAS: Com vasta ex-
periência na construção civil. Possuir 
perfil de liderança. Ensino médio com-
pleto. Residir em Salto, Itu ou Indaiatu-
ba. Irá trabalhar em Salto, na constru-
ção de  Galpão empresarial.
-----------------------------------------
TÉCNICO DE PROCESSOS: Com 
experiência em injetora plástica, pro-
gramação de robô, troca e preparação 
de moldes. Realização e acompanha-
mento de try-out. Entre outras funções 
que compete ao cargo. Ensino médio 
completo. Residir em Itu ou Salto.
-----------------------------------------
SOLDADOR: Experiência na função. 
Conhecimentos com solda TIG / MIG. 
Residir somente em Itu.
-----------------------------------------
CAMAREIRA: Experiência na função 
ou na área de limpeza. Ensino funda-
mental completo. Residir em Itu.
-----------------------------------------
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 
Com experiência em rotinas adminis-
trativas, como controle de fluxo de 
caixa, fiscal, relatórios gerenciais e 
suporte ao RH e pacote office. Ensino 
superior completo. Residir em Itu.
-----------------------------------------
ASSISTENTE FISCAL: Ensino supe-
rior completo ou cursando. Possuir co-
nhecimento na área fiscal. Diferencial: 
Experiência em escritório de contabili-
dade e com conhecimento no sistema 
domínio. Residir somente em Itu.
-----------------------------------------
AUXILIAR DE COMPRAS: Ensino mé-
dio completo, experiência na função. 
Residir em Itu ou Salto.
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COMPRAR APARTAMENTO NA PLANTA, VALE A PENA? (PARTE 2 DE 2)

No financiamento na planta, o imóvel é novo
Por mais que comprar um apartamento na planta exi-
ja a espera pela finalização da obra, no fim das contas, 
você terá em mãos um imóvel construído com materiais 
novos, e sobre o qual a construtora terá total responsa-
bilidade.
Comprar apartamento na planta é uma garantia de estar 
adquirindo um imóvel com instalação nova e moderna. 
Isso te ajudará a economizar com a manutenção do 
apartamento, além de permitir que você possa persona-
lizá-lo como achar melhor.

Mais tempo para economizar
Apartamentos a venda na planta costumam ficar prontos 
em um ou dois anos, isso significa que você terá tempo 
de se planejar financeiramente e não ter dor de cabeça. 
Além de poder parcelar a entrada, ter esse tempo dispo-
nível te ajudará a economizar para a reforma do imóvel.
Como não precisará fazer as coisas com pressa, você 
pode pesquisar em diversos lugares, fazer orçamento 
com fornecedores diferentes, negociar a mão de obra 
para cada fase da obra e comprar muitos dos materiais e 
móveis parceladamente.
Além disso, comprar apartamento na planta apresenta 
uma grande vantagem: você consegue planejar todo o 
pagamento do imóvel em um período maior.
Você precisará pagar uma parte pequena do valor na 
fase de construção e a maior parte depois que as cha-
ves são entregues, podendo parcelar de acordo com sua 
necessidade.

É possível personalizar alguns cômodos e economi-
zar com mão de obra
Ao comprar um apartamento pronto você tem que se 
adaptar ao formato dele, mas em alguns imóveis na 
planta, é permitido pela construtora a personalização de 
alguns cômodos.
É possível não somente alterar medidas de algumas áre-
as, como também alguns materiais de acabamento uti-
lizados, como piso, torneiras e armários. Este item está 
diretamente associado ao planejamento.
Se você está bem organizado financeiramente, poderá 
colocar um material com uma melhor qualidade ainda na 
fase de construção do imóvel, adiantando a finalização 
da sua unidade e economizando na mão de obra, já que 
utilizará do trabalho dos profissionais da própria cons-
trutora.

Isenção do IPTU até a entrega das chaves
Os gastos com um imóvel vão muito além do pagamento 
da parcela dos materiais e móveis comprados para dei-
xar o novo lar com a sua cara.
Para todas as pessoas que ocupam um imóvel, existe a 
necessidade de recolhimento do IPTU ou Imposto sobre 
a Propriedade Predial Urbana. Mas por que estamos fa-
lando disso se o tema é comprar apartamento na planta?
Porque essa é outra das muitas vantagens desse tipo 
de investimento. Ao comprar um imóvel, todo início de 
ano você terá também os custos do IPTU. Contudo, en-
quanto seu imóvel está em fase de construção, você não 
precisará pagar esse imposto até a entrega das chaves.
Assim, você não precisa apertar o orçamento. Parece 
um bom negócio, certo?

Desvantagens de comprar apartamento na planta
Reputação da construtora
Essa é uma questão que deixa muitos consumidores 
apreensivos. Isso porque algumas empresas costumam 
não entregar tudo aquilo que prometeram na planta bai-
xa do empreendimento.
Cômodos com dimensões e revestimentos diferentes do 
anunciado na venda do imóvel e outras irregularidades 
do tipo podem ser encontradas, caso você feche negócio 
com uma construtora não-confiável ou de má reputação.
Portanto, evite surpresas e considere essa escolha de 
forma criteriosa e prioritária. Até porque se você já sabe 
que a construtora não tem uma boa reputação, e mesmo 
assim decide fazer negócio com ela, é melhor se prepa-
rar para enfrentar outros problemas, incluindo o atraso 
na entrega.

Atraso na entrega do imóvel
Ao comprar um apartamento na planta, você receberá 
uma previsão de data de conclusão e de entrega das 
chaves. Entretanto, existem muitos casos de não cum-
primento dos prazos na construção de empreendimen-
tos, esses atrasos podem variar de 6 meses a 3 anos.
Entre os motivos mais comuns de atraso estão as condi-
ções climáticas do local, problemas na coordenação da 
obra ou com alguma documentação.
Mesmo sendo algo muito frustrante e desagradável, 
nessa situação você ainda poderá contar com uma boa 
vantagem: os proprietários que tiverem seus imóveis 
atrasados em mais de 6 meses, deverão, por lei, ser 
indenizados com uma multa por mês paga pela cons-
trutora.


