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DESCARTE DE LIXO
Mais um coletor de lixo é ferido por
caco de vidro durante expediente

Da redação

E

m menos de 15 dias,
mais um funcionário
da SAE foi ferido por
caco de vidro durante o horário de trabalho, em
coleta de lixo no Jardim Júlia.
O coletor foi levado à UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) e medicado. Foram
necessários sete pontos
para fechar o ferimento. O
fato ocorreu na manhã de
terça-feira (16). No dia 4 de

Esta é a segunda
ocorrência de
ferimento em menos
de 15 dias, atitudes
muito simples
podem evitar este
tipo de acidente
e todos podemos
colaborar!
fevereiro outro coletor teve a
perna cortada por um caco
de vidro mal acondicionado
no saco de lixo.

Caco de vidro não deve ser descartado em meio ao lixo

Acidentes com coletores
são comuns. Além de cacos
de vidros, espetos de madeira e até agulhas de seringas
descartados de forma incorreta no lixo costumam ferir os
trabalhadores. A SAE pede a
conscientização da população
para acomodar os objetos cortantes em papelões ou garrafas PET cortadas ao meio.
Como descartar o lixo
corretamente:
Medidas simples na hora de
descartar materiais cortantes e perfurantes contribuem
com o trabalho dos coletores
de lixo. Veja como ajudar e
prevenir acidentes:
– Agulhas e seringas não
podem ser descartadas no
lixo comum, porque além de
perfurar a pele, podem transmitir doenças. O ideal é encaminhar esse material a um
posto de saúde, para que o
local possa fazer o descarte
correto do resíduo.
√ Em caso de vidro quabra-

Devido à pandemia, lixo de pacientes com Covid também
devem ser identificados

do, coloque os cacos em embalagens seguras, que podem ser, inclusive, aproveitadas de recicláveis, como
garrafas PET e caixas de
leite. Se optar por descartar
na garrafa de plástico, corte um pouco acima do meio,
armazene os cacos de vidro
no interior, recoloque a tampa com o bico para dentro e
passe uma fita adesiva.

Tanto na PET, quando na
embalagem de leite, identifique com uma caneta, em letras grandes, o que está dentro de seu interior.
√ Para as tampas serrilhadas
das latas, que também podem
machucar, a recomendação é
dobrá-las para dentro.
√ Pregos, parafusos, arames e espetinhos de madei-

Dois acidentes já foram registrados
neste mês de fevereiro

ra devem seguir a mesma
orientação para os vidros. As
garrafas pet continuam sendo a melhor opção.
√ Neste período de pandemia, não esqueça de separar
o lixo de infectados pela Covid-19 e identificar também
a embalagem, para que os
coletores possam descartar de forma adequada.
de 20/02 a 26/02/2021 03
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PARCERIA

Sincomerciários e Fecomerciários distribuem
mochilas escolares para filhos de associados
Da redação

contribuições.

Sindicato
dos
Comerciários de
Ourinhos está
distribuindo mochilas escolares para os
filhos dos associados que
estão cursando o ensino fundamental I e II que
compreende a fase da 1ª
a 9ª série.

O benefício é fruto da
parceria do Sincomerciários de Ourinhos e a Fecomerciários – Federação
dos Comerciários do Estado de São Paulo, presidida por Luiz Carlos Motta.

O

Para ter direito ao benefício o associado ou associada deverá se dirigir ao
Sindicato ou às subsedes
de Santa Cruz do Rio Pardo e Piraju, munidos da
carteira social, comprovando sua associatividade, e estar em dia com as

Segundo o Presidente do
Sincomerciários, Aparecido de Jesus Bruzarosco,
essa é uma primeira ação
de muitas planejadas, que
incluem no futuro, a distribuição de material escolar
aos filhos dos associados.
O sindicato fica na Rua
Rio de Janeiro, 144, no
Centro de Ourinhos.

A entrega está sendo feitos na sede e subsedes do Sindicato
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Perceba o risco, proteja a vida.
Santa Cruz do Rio Pardo: R. Conselheiro Saraiva, 610 | Tel.: (14) 2227-1777
Ourinhos: Av. Luiz Saldanha Rodrigues, 2.800 | Tel. (14) 3326 7100
Palmital: Rua Manoel Leão Rego, 1221 | Tel. (18) 3351 1245

www.coletto3r.com.br

Oferta válida até o dia 28/02/2021. 1. Jetta Comfortline com bônus de R$ 5.000,00 mais taxa zero em 18 meses com 60% de entrada.. Para mais informações, visite a nossa concessionária
a u t o r i z a d a Vo l k s wa g e n Co l e t t o 3 R d e S a n t a Cr u z d o R i o Pa rd o , O u r i n h o s o u Pa l m i t a l . Ace s s e o n o s s o s i t e : w w wco l e t t o 3 r. co m . b r
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NOVAS
INSTALAÇÕES
IML e IC em Ourinhos atendem em novo endereço
Marcília Estefani

S

egundo a Prefeitura Municipal, o Instituto Médico
Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) de
Ourinhos já estão atendendo no novo prédio localizado na Rua Alpino Buratti, na Vila São Francisco, em uma área com mais de 3.600m².
Pleiteado junto ao governo do estado desde 2010 a construção do local já está praticamente concluída, restando
apenas alguns detalhes na sala de necrotério que serão
finalizados nos próximos dias.
As novas instalações em Ourinhos seguem os mesmos
padrões dos novos centros de IML e IC em funcionamento no Estado, com estrutura mais ampla e moderna, que
proporcionam uma melhor prestação dos serviços para os
funcionários, bem como melhor acolhimento aos usuários.

O prédio em Ourinhos conta com salas de chefia, perícia,
laboratórios, arquivo de laudos, reconhecimento, entrada
e saída de corpos, necropsia, entre diversos outros setores.
O Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística
concentram serviços para atendimento de lesões corporais derivados de acidente de trânsitos, vítimas de agressão física, de abuso sexual, de morte violenta, suspeita de
crime, homicídio, suicídio, acidente de trabalho, acidental
e morte suspeita. Também realizam perícia em veículos,
objetos apreendidos, armas de fogo, entorpecentes, documentos, imagens, entre outros.
O IML e o IC da cidade funcionavam, até então, em prédios diferentes, sendo as autópsias realizadas no necrotério municipal, em local anexo ao Cemitério, sob condições
precárias.

Área doada para a construção no novo
IML e IC aconteceu em 2012 passando
por três gestões para ser concluída
No ano de 2012, gestão do ex-prefeito Toshio Misato, uma área com mais
de 3.600m², localizada na rua Alpino
Buratti foi doada à Secretaria de Segurança Pública do Estado para construção do novo prédio do Instituto de
Criminalística e do IML de Ourinhos.
Em fevereiro de 2015 a prefeita
Belkis Fernandes assinou convênio
com o governo do estado para construção do novo prédio para abrigar o
IML e o IC da cidade, com a prefeitura se responsabilizando apenas pela
doação do terreno.

Meses depois, em novembro de
2015, foi lançado o edital para contratação de empresa de engenharia
que seria responsável pelas obras.
Em 13 de maio de 2016 foi publicado contrato com a Zanutech, construtora estabelecida na cidade de
São Paulo, com valor estipulado de
R$ 2.849.619,09, mediante pagamento conforme medição, incluindo
mão de obra e material, de acordo a
disponibilização dos projetos, memorial descritivos, planilha orçamentária

e cronograma.
No mês de setembro de 2016 um
aditamento de contrato no valor de R$
159.875,56 foi concedido pela Prefeitura em favor da Zanutech, porém um
ano depois, em setembro de 2017, já
na gestão Pocay, o contrato foi rescindido unilateralmente, pois a empresa não
conseguiria cumprir o acordo inicial.
Uma nova construtora, Aquarius,
agora de Ourinhos, assumiu o projeto de construção do prédio em março
de 2018. A previsão de entrega das
obras, a princípio, era de 1 ano, prazo
que precisou de prorrogação, período
em que houveram também novos aditamentos, seguidos de alterações no
valor final da obra, que deve ser finalizada em torno de R$ 3.334.000,00.
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EDUCAÇÃO
A
Prefeitura de Ourinhos, por
meio da Secretaria Municipal
de Educação, abre a partir
do dia 21 de fevereiro as inscrições para o SUBSÍDIO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ourinhenses
matriculados em cursos universitários e
profissionalizantes em outros municípios. O formulário ficará aberto até o dia
28 de fevereiro no site http://educacao.

Edital para custeio
de transporte de
estudantes abre
dia 21/2/21

ourinhos.sp.gov.br/subsidio_
transporte.
Após a inscrição, o estudante
deve imprimir os formulários e
cópias dos documentos requisitados no Edital, disponível no Diário
Oficial do Município do dia 16 de fevereiro de 2021 (http://www.ourinhos.sp.
gov.br/diario-oficial), e entregá-los entre
os dias 1º e 5 de março na sede da Se-

cretaria, na Avenida Antônio de Almeida
Leite, 609 – Jardim Paulista, entre as 8h
e 17h.
Segundo a Lei 6.113/14, o benefício é
concedido somente para pagamento de
transporte coletivo de alunos que estejam cursando a primeira graduação, residam em Ourinhos há, pelo menos, cinco anos e tenham renda per capita de
até 1 salário-mínimo. A divulgação do
resultado da seleção está prevista para
o dia 19 de março de 2021, no site da
Secretaria e no Diário Oficial.

O formulário ficará
aberto até o dia 28 de
fevereiro no site http://
educacao.ourinhos.
sp.gov.br/subsidio_
transporte.
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POLÊMICA
Possibilidade de casos de Covid em escolas
estaduais assustam famílias ourinhenses
Marcília Estefani

N

a tarde da terça-feira, 16, chegaram até a redação
do Negocião questionamentos de pais a respeito
de supostos casos de covid que teriam surgido
na Escola Estadual José Augusto de Oliveira, localizada no Jardim América em Ourinhos. No dia seguinte,
suspeita de caso na Escola Ary Corrêa também tirou a paz
das famílias que ainda têm dúvidas sobre mandar ou não
os filhos para as aulas presenciais.

Sandra Andrade esclareceu ainda, que na Escola Ary
Corrêa, a suspeita é de uma funcionária da limpeza terceirizada, que não teve contato direto com alunos e professores, mas que ainda não tinha levado o atestado do posto

Segundo as informações, na quarta-feira, 17, a escola
José Augusto de Oliveira estaria fechada, pois uma aluna
teria testado positivo e metade dos professores estariam
afastados com sintomas suspeitos.
DIRIGENTE REGIONAL - Em contato com a Dirigente de
Ensino da Região de Ourinhos, Sandra Regina Andrade de
Oliveira, foi esclarecido que um único caso surgiu entre os
alunos da escola citada e não há nenhum caso de Covid
em professores e funcionários. “A escola recebeu uma aluna que foi à escola na quinta-feira [11/2], único dia da semana que ela foi. Na terça-feira, 16, ela ligou dizendo que
estava com Covid e assim na quarta-feira, 17, organizamos
um novo revezamento de alunos, fizemos a higienização
nas salas e na quinta-feira, 18, retornamos com as aulas
respeitando os protocolos e o limite máximo de 35% de
alunos como prevê o Decreto do Governador”, disse a dirigente ao Negocião.

Protocolos de acolhimento na chegada dos alunos
de 20/02 a 26/02/2021 11

confirmando. “Ela fazia a limpeza depois que os professores
e alunos saiam da sala, usava todos os EPis, está tudo sob
controle”, ressalta.
RECLAMAÇÃO E MEDO DAS FAMÍLIAS - Uma das famílias ouvidas pela reportagem, questionou sobre os outros
alunos e professores que tiveram contato com a menina infectada, sobre a possibilidade de terem se contaminado, se
o correto não seria afastá-los também.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - De acordo com a
Secretária de Saúde Cássia Palhas, foi informado que não
há necessidade de afastamento dos professores e alunos
que tiveram contato. Conforme prevê a Vigilância Sanitária,
caso alguém apresentar sintomas, deverá ser afastado e seguir o protocolo para testagem nas unidades de saúde. “A
escola segue protocolo de distanciamento seguro, para que
não haja contato direto, respeitam o uso de máscaras e álcool gel”, afirmou a secretária.
Distanciamento é respeitado nas salas de aula

VOLTA ÀS AULAS É OPCIONAL
E PAIS DEVEM CONFIAR NOS
PROFISSIONAIS
Apesar da vasta divulgação, é válido lembrar à população que as aulas presenciais não são obrigatórias e
sim opcionais, desde que os
alunos acompanhem as aulas online e façam suas atividades, que também podem
ser retiradas junto às unidades escolares em que estão
matriculados.
Ainda segundo Sandra, é
preciso confiar nos profissionais que estão na escola,
professores e toda equipe
gestora que estão de braços abertos para receber
os alunos que, com muita
alegria, estão voltando para
a sala de aula. “A distância
da escola e da sala de aula
tem deixado nossas crianças e jovens com muitos
problemas emocionais gerados pelo distanciamento
de tudo: dos amigos, dos
professores, do espaço escolar, que por muitas vezes

bém que todas as medidas
de segurança estão sendo
cumpridas na escola. “Todos
os protocolos foram cumpridos: máscaras, álcool em gel
em todas as salas, distanciamento entre as carteiras de
alunos, no momento das refeições um grupo de turmas
em horários intercalados e
sem atividades que envolvam contato físico ou aglomeração entre alunos”.
ESCOLAS DA REGIÃO DE
OURINHOS ESTÃO PREPARADAS PARA RECEBER ALUNOS, SEGUNDO
DIRIGENTE DE ENSINO
Questionada sobre as condições físicas das escolas
estaduais, a dirigente de ensino informou que as unidades da região estão muito
bem conservadas, limpas,
para receber a todos, alunos e profissionais, com total
segurança. “Mesmo escolas
como Justina na vila Odilon

Dirigente de Ensino da Região de Ourinhos, Sandra Regina Andrade de Oliveira

não estão sucateadas”.
OPINIÃO DE PROFESSORES
Alguns professores ouvidos

Os profissionais ouvidos afirmaram também
que maior segurança seria oferecida a todos,
se a vacina fosse disponibilizada logo.
é o refúgio de tantos jovens
que encontram na escola
um porto seguro para suas
decepções com a vida”.
A profissional garantiu tam12
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e Horácio Soares, que são
as mais antigas da cidade,
estão em total estado de
conservação (...) as escolas
públicas mudaram muito, e
pra melhor, graças a Deus,

pela reportagem, que não
quiseram ter seus nomes divulgados, afirmaram que nas
unidades em que trabalham,
os protocolos estão sendo
respeitados, e todos os cui-

dados estão sendo tomados,
mas sempre fica um receio.
“Queria que os pais soubessem, que estamos aqui
disponíveis para receber os
alunos, fomos preparados
para este novo momento,
mas que temos sim receio,
pois sabemos como é feito
dentro da escola, mas não
sabemos o que os alunos
fazem fora da unidade escolar, onde vão, os lugares que
frequentam, quais são seus
contatos, na verdade, o mesmo medo que os pais têm,
nós também temos. Mas
acreditamos que isso pode
dar certo”.

DIRIGENTE DE ENSINO
TAMBÉM É A FAVOR DA
VACINAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS
DE ESCOLAS
Sobre a possibilidade de
vacinação dos professores,
Sandra acredita que deveriam sim ser incluídos como
serviço essencial. “Hoje mesmo eu dizia que o nosso Sindicato – APEOESP, deveria

lutar lá na Assembleia Legislativa para que nós entrássemos como os primeiros a
serem vacinados. Deveriam
brigar pela vacinação imediata de nossos professores e
funcionários. Também estamos na linha de frente da sociedade, somos hoje um serviço essencial a ser ofertado
às famílias. Temos que oferecer o melhor de nós e temos
potencial para isso”, finaliza”.

Sala de aula da Escola Horácio Soares, alunos de máscaras
e professores de face shield

Desde a entrada dos alunos os protocolos são cumpridos
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OxiSanitização
veicular
Marcília Estefani

V

ocê já ouvir falar em oxi-sanitização veicular? O
processo, também conhecido por desinfecção, esterilização ou simplesmente “limpeza com ozônio”
é um método 100% seguro, que não leva mais do
que 30 minutos para ser realizado.
É usado para a limpeza do ar-condicionado e remoção do
mau cheiro na parte interna do veículo, como cheiro de cigarro, vômito, derramamento acidental de líquidos e alimentos e
também diminui a contaminação do sistema de refrigeração,
melhorando a qualidade do ar e preservando a saúde dos
usuários.
De acordo com a equipe do Ouripark Estacionamento e
Lava Rápido de Ourinhos, o ozônio é um gás natural, que
tem efeito germicida e é eficiente na destruição de vírus, bactérias e fungos.
A técnica tem sido cada vez mais aprimorada e é extremamente efetiva e útil nestes tempos de pandemia, como forma

Opção moderna que
colabora na manutenção
da saúde e é eficaz contra
o Coronavírus

O método tem sido utilizado
pela Ouripark em Ourinhos
com ótimos resultados
de ajudar no combate ao Coronavirus. É segura, rápida e não
causa impactos ambientais.
Como funciona a oxi-sanitização
Utilizando uma máquina especializada, é possível transformar o oxigênio atmosférico em ozônio (O3), um gás natural
presente na atmosfera que tem efeito germicida e é extremamente eficiente na destruição dessas partículas que se
acumulam no interior do ar condicionado.
O processo deve ser realizado com as portas e vidros dos
carros fechados, e costuma levar cerca de 30 minutos. Ao
entrar no carro depois da finalização, é possível, inclusive,
sentir a diferença no ar.
A utilização correta desse método pode eliminar 99% das
bactérias e fungos que são prejudiciais para nós.
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Benefícios do ozônio
Além de carros, o procedimento da oxi-sanitização também é feito em
hospitais e clínicas médicas, de odontologia e de estética, por conta de seu
poder e eficiência, já que remove até 99% dos fungos, bactérias e vírus.
O ozônio é 200 vezes mais forte que o cloro e não é nocivo aos seres-humanos nem ao meio ambiente. Logo, não prejudica tecidos ou estruturas
e não irrita pele, unhas, cabelo ou olhos. Pelo contrário! O ozônio é um
elemento natural sem contra-indicações (até mesmo para quem possui
alergias e/ou doenças respiratórias) e ainda é ecologicamente correto.
Ao realizar a oxi-sanitização automotiva com certa regularidade, os filtros do ar condicionado demoram mais para acumular sujeira. Entretanto, é importante lembrar que, de tempos em tempos, eles também devem
ser trocados.
A frequência com que essa troca deve ser feita varia de veículo para veículo, e também de questões como a frequência com que o ar é utilizado
e o nível de poluição onde o carro costuma rodar. É sempre bom verificar
com um profissional, quando possível, se a troca já deve ser feita.

Onde realizar o serviço
Em Ourinhos, você pode fazer a oxi-sanitização na Ouripark, estacionamento e lava rápido,
que oferece este e outros serviços, com muita responsabilidade e profissionalismo. A empresa está estabelecida na Rua Getúlio Vargas, 917 e atende pelos fones (14) 3325-2807 e (14)
99706-8337.

16
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INSTITUTO NEUROVIDA

A

A importância do exoesqueleto no
tratamento da paralisia cerebral

Paralisia Cerebral que é uma
lesão permanente e não progressiva do sistema nervoso em desenvolvimento, é a
causa mais frequente de deficiência motora, sensorial e/ou cognitiva na infância,
e pode afetar o tônus muscular, os reflexos, as posturas corporais, a qualidade
do movimento, a percepção, e a capacidade de aprender e interpretar os estímulos ambientais, comprometendo o
desenvolvimento do indivíduo.
Como a distribuição anatômica da
lesão é variável, a gravidade do acometimento geral também apresenta
grande variabilidade, requerendo que
estes pacientes e suas famílias sejam
abordados de maneira sistematizada
levando em conta as dimensões amplas de suas limitações.
Em geral, crianças com lesão nervosa central apresentam desordens de
movimentos e posturas decorrentes da
disfunção do sistema nervoso central
provocada pela própria lesão.
Isto interfere diretamente no desenvolvimento do controle postural contra a
gravidade, e impede o desenvolvimento
motor normal. A disfunção no controle
postural interfere nas atividades funcionais diárias, sendo um dos problemas
principais a ser trabalhado na reeducação e reabilitação dessas crianças.
Estas condições impõem, principalmente aos fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, uma série de dificuldades durante o processo de reabilitação,
fruto do desalinhamento dos segmentos corporais oriundos das desordens
motoras. Estabilizar estes segmentos
corporais, gerar os estímulos sensoriais
proprioceptivos adequados para obter
as respostas motoras necessárias para
o alinhamento postural, tem sido uma
luta diária para os terapeutas, que nem
sempre obtêm os resultados desejados
na evolução de seus pacientes.
Para atender às necessidades geradas por estas condições, a TREINI
Biotecnologia desenvolveu o TREINI
Exoflex, que é um exoesqueleto flexível e versátil que tem por objetivo
18
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promover adequação postural e auxiliar na mobilidade corporal de pessoas
com disfunções neuromotoras.
Trata-se de um produto de Tecnologia Assistiva que deverá ser utilizada
exclusivamente na metodologia TREINI. Esse produto foi pesquisado e desenvolvido levando em consideração
o modelo baseado nos trilhos miofasciais e teoria dos sistemas.
Os benefícios proporcionados por
este exoesqueleto são: ajuste na
postura e movimento; ajuste na estabilidade funcional; facilitação de padrões
de movimentos funcionais; facilitação
de remodelação tecidual e facilitação
na distribuição de tensão miofascial.
Além disto, o uso continuado do exoesqueleto durante as terapias intensivas proposta pelo Método TREINI promove a renovação do tecido conjuntivo
corporal (tipo I) e o realinhamento das
fibras e células do tecido conjuntivo
(tipo III); promove um ganho de força
muscular, resistência e melhora a capacidade de transmissão de forças ao
longo do corpo; melhora o controle dos
graus de liberdade de cada articulação
e facilita o controle da arquitetura corporal; promove ganhos na aprendiza-

gem motora, ajudando na realização
de padrões de movimentos fisiológicos;
contribui no melhor posicionamento e
alinhamento das estruturas corporais,
enviando informações corretas ao cérebro a respeito dos padrões de movimento corporal, auxiliando nos processos de mecanossensação.

Os resultados alcançados com a
utilização deste exoesqueleto são
rápidos, efetivos e duradouros,
possibilitando um ganho amplo,
não só da motricidade, mas também das capacidades psico-cognitivas.
Em Ourinhos e região, o Instituto
Neurovida é a única clínica com licenciamento para desenvolver os
tratamentos de neuro reabilitação
intensiva pelo Método TREINI, e
consequentemente, a única com licenciamento para utilizar o TREINI
Exoflex.
Agende uma avaliação gratuita
pelo telefone (14) 3326-4447. Os
tratamentos ofertados estão acessíveis a todas as crianças.
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NOVO NORMAL
Colégio Santo Antônio iniciou ano letivo
de 2021 com aulas presenciais e remotas

Rose Pimentel Mader

O

Colégio Santo Antônio iniciou as
atividades do ano letivo de 2021
no dia 1º de fevereiro, com aulas
presenciais e remotas. Os alunos foram carinhosamente acolhidos pelas
equipes gestora e pedagógica, lideradas
pela diretora geral do CSA professora Sueli
Carrijo Rodrigues.
Coordenadores pedagógicos, professores
e funcionários prepararam uma recepção
calorosa aos alunos da Educação Infantil
ao Ensino Médio, seguindo rigorosamente
todo Protocolo de Segurança estabelecido
pelas autoridades sanitárias.
O retorno das aulas presenciais contou
com o apoio dos pais e da comunidade escolar. O Colégio realizou uma pesquisa de
manifestação de desejo que foi encaminhada aos pais e familiares dos alunos para
que pudessem expor suas opiniões sobre a
possibilidade da realização das atividades
presenciais.

O Colégio concedeu aos alunos o direito
de participar das duas modalidades de aula:
presencial e remota, oferecendo assim aos
estudantes, a oportunidade de cumprir plenamente o ano letivo com uma educação
de excelência, proporcionada pela moderna
proposta pedagógica oferecida pelos Sistemas de Ensino UNOi e SAS.
O Colégio organizou as turmas de acordo
com a manifestação dos pais, estabelecendo um rodízio que garante aos alunos que
participam das aulas presenciais, todas as
condições para o acolhimento seguro tanto
em sala de aula, como nos demais espaços
de convivência da escola.

Respeito ao
distanciamento
na sala de aula

Rigoroso protocolo – O Colégio, através
do seu Comitê Covid-19, empenhou-se em
adotar todas as providências necessárias
para o pleno cumprimento e implantação
do Protocolo de Segurança, estabelecido
pelas autoridades de saúde e órgãos sanitários, realizando a adequação de todos
os recursos pedagógicos, tecnológicos e

Ambiente seguro
para os alunos.
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físicos para proporcionar o bem estar dos
alunos e também de todos os seus colaboradores – professores e funcionários.
“Realizamos treinamento de toda a equipe
escolar, bem como providenciamos a adequação de todos os espaços físicos do Colégio para receber nossos alunos em total
segurança”, afirmou a diretora Sueli Carrijo.
Em todos os espaços da escola, desde o
saguão de entrada, foram instaladas placas

contendo informações para orientar os alunos sobre a conduta ideal ao convívio seguro com os colegas e toda a comunidade
escolar.
O cumprimento de todas as normas de
segurança estabelecidas também é monitorado por funcionários treinados, visando
garantir o necessário distanciamento. A implantação de vários intervalos de aula também contribui para isso.

Placa orienta sobre o uso de álcool em gel

Placa alerta sobre a necessidade do distanciamento

Colégio orienta sobre uso correto de máscara

Orientações importantes para os alunos em sala de aula

Aplicativo

Filho Sem Fila
Outro recurso adotado pelo
Colégio para o retorno das
aulas presenciais foi o Aplicativo Filho Sem Fila para
garantir a segurança de pais
e da equipe CSA. Por meio
desse aplicativo é possível
organizar a chegada e saída
dos alunos na escola, evitando assim aglomeração nas
entradas do prédio.
Através desse aplicativo, os
pais respondem a um rápido
questionário antes de levar o
filho à escola. Caso as respostas indiquem algum sintoma, a escola é automaticamente comunicada para não
receber o aluno.

A importância de lavar as mãos
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CARGOS EM

EM COMISSÃO

Tema volta a ser abordado na Câmara Municipal
Marcília Estefani

N

a 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, veio à tona a polêmica sobre cargos
comissionados em Ourinhos. O assunto
foi abordado pelo Vereador Guilherme
Gonçalves (PODEMOS), e também por Roberta
Stopa, representante do Mandato Coletivo Enfrente.
Guilherme requereu informações sobre a possibilidade de se reavaliar o quadro de servidores comissionados do município, de forma que se possa
diminuir cargos que não sejam de absoluta necessidade, para que o dinheiro possa ser investido na
saúde.
Vereador Guilherme Gonçalves

Em sua declaração, o vereador questionou o fato
de, em plena pandemia, a prefeitura continuar com
nomeações de cargos. “É necessário ter responsabilidade com o dinheiro público”, disse.
Já Roberta Stopa pediu em requerimento informações sobre todos os cargos existentes, e a legislação que os regulamenta, a lotação de todos os
cargos nomeados e as competências técnicas, bem
como locais onde estão os nomeados e quais as
atividades exercem, além de cargos não nomeados.
A vereadora ressaltou também a necessidade de
se contratar servidores através de concursos públicos.
Vereadora Roberta Stopa

OBSERVATÓRIO SOCIAL ACOMPANHA E
DIVULGA NOMEAÇÕES DE NOVOS CARGOS
Com levantamento que vem sendo realizado desde o início do
segundo mandato do Prefeito Lucas Pocay, na última semana,
o Observatório Social de Ourinhos passou a divulgar em sua
página do facebook, número de cargos existentes no município.

CARGOS
COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS

O relatório será semanal com toda a movimentação realizada,
em conformidade com as publicações do Diário Oficial do Município.

CÂMARA

SAE

304
18
32

Segundo o órgão, a iniciativa tem o objetivo de acompanhar
e ajudar a controlar os gastos públicos dos órgãos municipais,
para que sejam feitos de formas mais econômicas e eficazes.

IPMO

12

SEMESPOR

*
366

Também foram levantados os cargos da CÂMARA, SAE, IPMO
e em breve serão disponibilizados informações da SEMESPOR,
de acordo com as devidas folhas de pagamentos.

PREFEITURA

TOTAL

19

fevereiro
2021

E-mail: ourinhos@osbrasil.org.br - Tel.: 99709.3092
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Faculdade de Direito UNIFIO
formou turma de 2020
O

Centro Universitário UNIFIO realizou na noite de quinta-feira,
18 de fevereiro, a colação de
grau da turma de 2020 da Faculdade de
Direito. A solenidade presencial apenas
para os formandos, professores homenageados e Reitoria, aconteceu no Salão
Nobre do Colégio Santo Antônio.
O presidente da Fundação Educacional
Miguel Mofarrej Roque Quagliato prestigiou a cerimônia que foi presidida pela
reitora UNIFIO Gláucia Hellen Librelato
Gonçalves e contou com as presenças
da pró-reitora acadêmica Glauka Cristina
Archangelo da Silva e do coordenador do
Curso professor Fábio Pinha Alonso.
Foram paraninfos os professores Ricardo Pinha Alonso (Direito matutino), Matheus Gomes Camacho (noturno/turma
A) e João Felipe da Silva (noturno/turma
B). A patronese de todas as turmas foi a
professora Elisangela Padilha e os professores homenageados foram: Angélica
Rodrigues Alves (matutino/turma D), Daniela Ferreira Dias Batista (noturno/turma
A) e Vinicius Gonçalves Rodrigues (noturno/turma B).
O professor Matheus Gomes Camacho
foi escolhido para homenagear os formandos em nome do corpo docente de
Direito.
A reitora Gláucia Librelato Gonçalves
transmitiu aos novos profissionais de Direito uma emocionante mensagem, parabenizando pela conquista alcançada.
A cerimônia de colação, transmitida ao
vivo pelo Departamento de Comunicação
UNIFIO, através do canal WEB UNIFIO,
foi acompanhada pelos pais, familiares e
amigos dos formandos.

A reitora Gláucia conferindo o grau aos formandos

A reitora Gláucia Librelato presidiu a
cerimônia ao lado do presidente da FEMM Roque
Quagliato, da pró-reitora Glauka Archangelo e do
coordenador do Curso Fábio Pinha Alonso

O presidente da FEMM Roque Quagliato
sendo homenageado pela sobrinha
e formanda Bianca Quagliato

O brinde celebrando a conquista

Professor Fábio Pinha Alonso, pró-reitora
Glauka Archangelo, reitora Gláucia Librelato e o
presidente da FEMM Roque Quagliato

Cerimônia foi presencial apenas para os formandos.

Professores homenageados

O juramento dos formandos
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SALUS ENFERMAGEM

Domiciliar:

A solução ideal para o acompanhamento que você busca

T

er um acompanhamento
que leve os cuidados da
Enfermagem para dentro
de sua casa nem sempre é
uma necessidade para casos de pacientes acamados ou que precisem
de uma estrutura de internação domiciliar.
A Salus Enfermagem Domicilar,
opção de acompanhamento domiciliar em Ourinhos com serviços
voltados aos cuidados com idosos,
assistência materno-infantil, entre
outros, também é a alternativa ideal
para quem busca profissionais para
pacientes que apresentam um bom
quadro de saúde, mas que precisam de um acompanhamento e de
uma atenção especializada devido
a algumas limitações, sejam físicas/
motoras ou decorrentes de diagnósticos psiquiátricos e doenças do tipo
Alzheimer.
A empresa conta em sua equipe com profissionais capacitados e
treinados para ajudar, estimular e
realizar, as atividades de vida diária
dos pacientes, desde higiene pessoal, banho, alimentação, medica-

ção (conforme prescrição médica)
e locomoção até cuidados rotineiros
como preparação do vestuário, dando à pessoa uma autonomia assistida.
Por meio das habilidades direcionadas à observação e atenção personalizada e humanizada durante
o acompanhamento, é possível garantir segurança e tranquilidade aos
familiares levando ao mesmo tempo
os cuidados necessários ao pacien-

te. Tudo isso sem abrir mão do seu
conforto e segurança!
Outro diferencial da Salus Enfermagem Domiciliar é a atenção no
cuidado com a aparência do paciente, principalmente idoso, voltando os
olhares também para o tratamento
das unhas e cabelos, detalhes que
contribuem bastante para o aumento da autoestima e acabam impactando, inclusive, na melhora do quadro de diversas enfermidades.

Comunicação também é cuidado!
Para os profissionais da Salus Enfermagem Domiciliar, é de extrema importância junto ao acompanhamento domiciliar a facilitação e o estímulo à comunicação
com o paciente idoso, que quer e precisa conversar, dentro de suas possibilidades, ouvir e sentir-se vivo.
Parte deste processo envolve também a rotina de passeios e exercícios físicos,
sempre autorizados pelos profissionais de saúde, e cumpridos pelo cuidador responsável pelo acompanhamento, que faz com o paciente e não pelo paciente,
incentivando-o na inclusão social e na autossuficiência, outros elementos fundamentais para a melhoria da saúde.
As equipes da Salus também possuem habilidades na hora de acompanhar o
paciente ao médico, cuidando e se informando sobre todos os exames, consultas
e tratamentos necessários ao paciente, bem como ficando responsável por levar
ao médico as informações detalhes referentes a mudanças comportamentais e de
humor ou alterações físicas, de temperatura, pressão, sono, etc.
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TRANSPARÊNCIA

Mandato Coletivo Enfrente tem projeto aprovado na Câmara
Foto: Arquivo pessoal

Marcília Estefani

N

a noite da segunda-feira, 15 de fevereiro, aconteceu
na Câmara Municipal de Ourinhos, a 2ª Sessão Ordinária de 2021, além
da 1ª sessão Extraordinária,
para discussão de Projeto de
Lei Complementar que dispõe sobre regras do Programa de Recuperação Fiscal
para o exercício de 2021.
Entre requerimentos e outros projetos propostos, foi
votado em regime de urgência o Projeto de Lei nº
04/2021, de autoria do Mandato Coletivo Enfrente, representado na Casa de Leis
pela Vereadora Roberta Stopa (PT), que dispõe sobre a
obrigatoriedade de transparência por parte da Prefeitura, na divulgação das informações de vacinação contra
Covid-19 da população de
Ourinhos e dá outras providências.
O PL foi aprovado com
unanimidade e agora aguarda para ser sancionado
pelo prefeito Lucas Pocay.
O Coletivo requer através
do projeto que seja dada

Andréia Santos, Camila Zaina Drumond, Roberta Stopa e Danilo Santos, representantes do Coletivo

transparência e publicização
dos dados no processo de
vacinação da Covid-19 com
informações sobre o calendário do plano de vacinação
municipal provido de data
prevista para imunização
dos grupos prioritários de
acordo com o Plano Nacional de Vacinação do SUS;
quantitativo de vacinas recebidas pelo município e dados referentes ao fabricante,
à origem e ao lote das vaci-

nas e o saldo atualizado de
doses disponíveis no município; Cadastro das pessoas já vacinadas informando
nome, idade, profissão, data
e local da vacinação e outros dados necessários.
“É preciso garantir a transparência para a população”,
ressaltou a vereadora na tribuna.
Ainda dentro do assunto,
Roberta pediu também informações sobre o plano municipal de vacinação e o protocolo municipal sanitário para
os serviços públicos, pois,

segundo ela, é necessário
debater sobre a vacinação
e os protocolos diante do retorno de diversas atividades,
como a educação.
“É preciso debater sobre o
assunto, saber se a municipalidade tem estrutura, servidores do setor de limpeza,
serviços gerais, para cumprir
os protocolos, fazer higienização das salas, entre uma
turma e outra ou mesmo em
outros setores, como CRAS
por exemplo, entre um atendimento e outro, garantindo
a segurança da população e
dos servidores”.

O Mandato Coletivo ainda fez a defesa de
requerimentos apresentados na 1ª sessão:
83/21 – Encaminha abaixo-assinado de moradores da
Vila Odilon que reivindicam manutenção e pequenas obras
na quadra poliesportiva do Centro Comunitário da Vila Odilon, situado na Rua Liberdade.
135/21 – Requer informações, junto à Secretaria Municipal de Cultura, sobre providências para que respalde devidamente os beneficiários pelos espaços culturais em relação a prestação de contas e gastos do recurso recebido
pela Lei Aldir Blanc.

Dos requerimentos apresentados
na 2ª sessão:

Segundo Roberta, é necessário debater sobre a vacinação e os protocolos diante
do retorno de diversas atividades, como a educação

180/21 – Requer informações referentes aos cargos comissionados da Prefeitura Municipal
210/21 – Encaminha abaixo-assinado solicitando recapeamento ou reperfilamento asfáltico na Rua João Rodrigues, em frente ao nº 416 – Residencial Oswaldo Brizola.
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O

Ourinhos segue na fase laranja
pela terceira semana consecutiva

Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 19, a 22ª reclassificação de regiões no Plano São Paulo
de controle da pandemia. A piora nos índices de avanço do
coronavírus no interior deixa as áreas de Araraquara, Barretos, Bauru e Presidente Prudente na fase vermelha, com restrição total
de comércios e serviços não essenciais, mas a região de Marília, da qual
Ourinhos faz parte, se mantém firme na fase laranja. Houve melhora nas
regiões de Franca, que avança para a etapa laranja, e Sorocaba, que progride para a fase amarela.
Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos
(ACE), Robson Martuchi, a manutenção da fase laranja é o mínimo que se
esperava, mas afirma que a meta é
chegar o quanto antes à fase ama“Vamos buscar a fase amarela”,
rela. “Não deixa de ser uma boa
afirma Robson Martuchi,
notícia, principalmente agora que o
presidente da ACE
comércio vai conseguindo uma sequência mais estável de funcionamento. Vamos buscar a progressão de Ourinhos para a fase amarela,
essa é nossa meta”, disse o presidente da ACE.
Robson Martuchi também abordou um outro aspecto do decreto estadual
desta tarde de sexta-feira. “A manutenção da fase laranja também mostra
que o comércio e a cidade como um todo estão fazendo sua lição de casa
perante os indicadores estaduais, isso é bom”, avalia o presidente da ACE.
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INOVAÇÃO

Pesquisadores escolhem Ourinhos para
desenvolvimento de pesquisa inovadora contra a Covid

A

Coletiva de Imprensa realizada na manhã da terça-feira, 16.

prefeitura de Ourinhos realizou na manhã da
terça-feira, 16, coletiva de imprensa onde foram dados mais detalhes sobre o primeiro Centro de Testagem da América Latina, que está
sendo implantado na cidade, para uma moderna pesquisa
que vai renovar a esperança de combate ao Coronavírus,
bem como diminuir os impactos em pacientes contaminados, tratando melhor as sequelas. O estudo vai colaborar
também no tratamento da Dengue e outras doenças.
Instituições como Imperial College London (uma das melhores Faculdades do mundo), a University of Nebraska
e a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu, vão
trabalhar juntos no desenvolvimento desta pesquisa inovadora.
Através de estudos de diversos pesquisadores renomados - Dra Juliana Floriano (Brasil), Dr Jiri Adamec (EUA),
Dra Camila Braga (EUA), Dr Carlos Graeff (Brasil) e Dra
Costanza Emanueli (Londres), um moderno dispositivo
está sendo desenvolvido, que irá fornecer um sistema
analítico em miniatura que permite que enfermeiros, assistentes médicos e farmácias obtenham dados quantitativos simultaneamente sobre vários biomarcadores de uma
única gota de sangue.
A cidade de Ourinhos irá representar o Brasil na pesquisa mundial juntamente com outros centros na Itália, Espanha, Polônia e América do Norte.
Estiveram presentes na coletiva, além do prefeito Lucas
Pocay, a primeira-dama Luana Alves, a secretária de Saúde Cássia Palhas, a pesquisadora ourinhense, Dra. Juliana Floriano, Dr. Wagner L. Ramos e Dra. Luciana Ramos.

mazenado até ser enviado para a Faculdade de Medicina de Botucatu. Posteriormente será encaminhado para a
Imperial College London e University of Nebraska para os
estudos moleculares.
OBJETIVOS DO ESTUDO
O objetivo do estudo é entender com mais detalhes a
pandemia do Coronavírus, evitar o surgimento de novas
pandemias mundiais, desenvolver o melhor tratamento para os pacientes que contraíram a doença e analisar

AS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES JÁ COMEÇARAM A SER COLHIDAS
A pesquisa já começou a ser desenvolvida em Ourinhos.
Serão coletadas amostras de sangue de dois mil pacientes acima de 18 anos do Hospital COVID e da Santa Casa,
por meio de um moderno dispositivo. Esse material será
encaminhado para o Laboratório Ourilab onde ficará ar-

Dra Juliana Floriano é ourinhense representante
da Faculdade de Medicina de Botucatu
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mais profundamente o impacto da doença a médio e longo prazo na saúde do ser humano. Além da COVID-19, a
pesquisa também terá parte de seus estudos focada na
dengue.
“Essas amostras são muito valiosas para entender me-

lhor essa pandemia, o que a Covid causa a médio e longo prazo na saúde das pessoas, para que a gente possa
mitigar o impacto desta doença e trazer qualidade de vida
para as pessoas, diminuindo ainda o custo em saúde pública”, disse Dra Juliana.

OURINHOS SERÁ DESTAQUE MUNDIAL
Todos os dados obtidos pela
equipe da Prefeitura de Ourinhos, por meio da Secretaria
de Saúde, bem como os dados
multiômicos, genéticos e de microRNA obtidos pela Dra. Juliana e Professora Costanza, irão
compor um amplo banco de dados inovador tornando Ourinhos
destaque mundial no enfrentamento da COVID-19.
Para a secretária de Saúde Cássia Palhas, além de elevar o nome
da cidade, a pesquisa trará inúmeros benefícios para a saúde de
um modo geral. “É preciso começar a fazer projetos inovadores,
que dê impacto realmente na vida
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da população “.
Os investimentos neste estudo
giram em torno de R$ 6,5 milhões.
Cada amostra realizada custará
$600 dólares em média, sem nenhum custo para o município de
Ourinhos. A expectativa é que a
pesquisa seja finalizada até 2024.
Porém, até o final de 2021 a equipe de pesquisadores já poderá ter
em mãos os primeiros resultados
dos estudos iniciais das amostras
coletadas em Ourinhos e dos demais centros.
Segundo o Prefeito Lucas Pocay, a cidade de Ourinhos foi selecionada para integrar a pesquisa
por estar desenvolvendo um tra-

balho de excelência no combate a
COVID-19.
“Ourinhos mais uma vez sai na
frente, vira destaque no mundo
graças à pesquisadora ourinhense, Dra. Juliana, pela sua capacidade e inteligência, e também
pelo trabalho de enfrentamento a
COVID-19 que estamos desenvolvendo no município. Esse estudo
que inclui Ourinhos é uma esperança para a população do mundo
todo, para que tenhamos condições de olhar essa pandemia com
uma mudança de paradigmas na
ciência e na saúde e também de
como tratarmos e cuidarmos dos
pacientes”, disse o prefeito.

RETOMADA ECONÔMICA

Presidente da ACE apoia solicitação
da FACESP para revisão do ICMS

C

omo reação a pandemia
benefícios da vacinação sejam efeiniciativa da nossa Federação de reide Covid-19 que assolou
tivos. Para superar esse período, é
vindicar a redução do ICMS”, afirmou
o mundo todo, o Estado
essencial o apoio conjugado das três
Robson Martuchi, presidente da ACE
de São Paulo optou por
esferas do poder público”, disse.
Ourinhos.
elevar o ICMS de vários produtos,
Em seu artigo, Alfredo destaca que o
O estado de São Paulo, tem razão
enquanto restringia o funcionamento
início da vacinação renovou as espeem afirmar que teve suas finanças
das atividades econômicas. Na outra
ranças de que este ano possa consopor ela atingidas —tanto do lado dos
ponta, empresas e a população, que
lidar o controle da pandemia, criando
gastos como das receitas. “Mas pretiveram suas economias devastadas,
condições para a gradativa retomada
cisamos promover o máximo esforço
solicitaram um alípara que as vávio fiscal e uma
rias “razões” conliberdade
maior
virjam em tomo
“O não atendimento das medidas fiscais solicitadas
para
funcionar,
de um objetivo
apesar de atentas
comum. Desde o
(pela Facesp) resultou em forte endividamento e na
para as medidas
inadimplência de milhares de empresas, sem contar as início da epidede segurança conque fecharam, o que piorou e muito o desemprego em mia, a Associação
tra a Covid-19.
Comercial de São
nosso estado, concomitantemente em nossa cidade”,
Com o fim das
afirmou Robson Martuchi, presidente da ACE Ourinhos. Paulo (ACSP) e
medidas do govera Federação das
no federal, como o
Associações Coauxílio emergenmerciais do Estacial, na área trabalhista e as linhas de
das atividades em geral e da econodo de São Paulo (Facesp) colaboracrédito - que em parte, amenizaram a
mia em especial.
ram com o governo paulista, oriensituação das empresas e da popula“Como o presidente da Facesp fala
tando as empresas no sentido de
ção, o Presidente da Associação Coem seu texto, o não atendimento das
cumprir as restrições impostas pelas
mercial de São Paulo e da Facesp,
medidas fiscais solicitadas resultou
autoridades —mas sempre alertanAlfredo Cotait Neto clama por reduem forte endividamento e na inadimdo para o impacto negativo sobre as
ção do ICMS em artigo publicado na
plência de milhares de empresas,
atividades econômicas, o emprego e
Folha de S. Paulo.
sem contar as que fecharam, o que
a renda. Por isso, em São Paulo, a
“Não se pode aceitar esse aumento
piorou e muito o desemprego em nosACSP e a Facesp esperam que o aude imposto, pois ainda temos um diso estado, concomitantemente em
mento do ICMS seja revisto”, finalizou
fícil período de travessia até que os
nossa cidade. Por isso, apoiamos a
Alfredo Cotait.
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REFIS
Marcília Estefani

A

Câmara
Municipal
de Ourinhos aprovou
por unanimidade durante a 1ª Sessão Extraordinária, realizada também
na segunda-feira, 15, o Projeto
de Lei Complementar nº 02/21,
que institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS).
Contribuintes com quaisquer
débitos municipais terão a oportunidade este ano de regularizar a sua situação fiscal com a
Fazenda Público do Município,
por meio do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS).
O REFIS estabelece a anistia
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de juros e multa de mora para
quitação ou parcelamento dos
débitos. Os descontos serão
concedidos de acordo com o
plano de parcelamento escolhido pelo contribuinte requerente, que poderá ser em até 60
vezes. Já a tabela progressiva
dá desconto de até 100% nos
juros e multas para quem optar
em pagar à vista.
Em função da pandemia da
COVID-19, e paralisações das
atividades econômicas, será
concedido para qualquer débito
do exercício de 2020, desconto de 100% na multa de mora e
possibilidade de pagamento do
valor devido em até 06 parcelas.

Refis 2021 terá
desconto de
até 100% em
multas e juros

O REFIS também prevê conceder o desconto de 30% para
parcelamentos com prazo de
até 96 meses e valor mínimo
de parcela de R$ 25,00, ao
contribuinte em situação de
vulnerabilidade social, com
cadastrado no Cadastro Único
– CadÚnico do Governo Federal.

Para fazer a adesão ao REFIS
2021, os contribuintes poderão
se dirigir ao setor de Atendimentos Tributários Municipais
da Secretaria de Planejamento
e Finanças, no Poupatempo, situado no Ourinhos Plaza Shopping ou então pelo atendimento eletrônico por meio do whatsapp (14) 99762-8404.

DESCONTOS CONCEDIDOS
- à vista, com desconto de 100%;
- em até 04 parcelas, com desconto de 80%;
- em até 12 parcelas, com desconto de 70%;
- em até 24 parcelas, com desconto de 60%;
- em até 36 parcelas, com desconto de 50%
- em até 48 parcelas, com desconto de 40%;
- em até 60 parcelas, com desconto de 30%

UATI-UNIFIO comemorou o Carnaval
Parabéns a você
durante aula remota de dança

A querida Lavínia Gomes Xavier de Oliveira brindou
idade nova no dia 16 de fevereiro, cercada de felicitações do marido Wilde, dos filhos, genro, noras e netos.
Desejamos à amiga tão especial uma vida com muita
saúde, alegrias e realizações.

Lavínia com o marido Wilde Nogueira

O

Alunas curtiram um pequeno “Baile de Carnaval” ao som das tradicionais marchinhas

Carnaval não passou em
branco para as alunas da
UATI-UNIFIO
(Universidade Aberta à Terceira Idade do Centro
Universitário UNIFIO). A professora
Michelli Rolli organizou um “Baile de
Carnaval” durante a aula remota de
dança, realizada na terça-feira, 16 de
fevereiro. “Como o feriado foi cancelado e nós teríamos aula normalmente,
achei que seria interessante celebrar o
carnaval de alguma forma”, explicou a
professora que incentivou as alunas a
se fantasiar ou usar algum acessório.
E as alunas soltaram a criatividade,
algumas até decoraram o ambiente em que fizeram a aula. Durante a

aula a professora Michelli trabalhou
com músicas tradicionais do carnaval
baiano, na voz de Daniella Mercury e,
também, com um pout-pourri de marchinhas de carnaval e as alunas voltaram no tempo com sucessos como
“Abre-Alas” e “Me dá um dinheiro aí”.
“Além disso, tivemos um bate papo
gostoso, em que as alunas contaram
como brincavam o carnaval e suas
preferências. Foi uma tarde muito animada, e acredito que mesmo a distância, o Carnaval não passou em branco”, afirmou a professora.
A atividade remota contou com o
apoio da coordenadora da UATI Gerda Kewitz que também participou do
animado “Baile de Carnaval”.

Lavínia com os filhos
No rol de aniversariantes da semana destacamos uma
pessoa muito especial e amiga querida de todos nós:
Maria Alice de Carvalho que completa mais um ano de
vida neste sábado, 20 de fevereiro.
Maria Alice comemora a data ao lado do marido Paulo
Ailton Ribeiro de Carvalho e recebe todo amor e carinho dos filhos, netos, familiares e amigos.
Desejamos à Maria Alice que sempre acompanha esta
Coluna e a Revista Digital do Negocião, uma vida com
muita saúde e alegrias.

Maria Alice e Paulo Ailton

Um clic especial do querido
amigo Antônio Fernandes
que comemorou aniversário
esta semana. Fernando, como
é carinhosamente chamado,
faz parte do rol de veteranos
do funcionalismo público
municipal. Ocupou importantes cargos na Prefeitura
de Ourinhos. Foi chefe de
gabinete, secretário municipal de Finanças, secretário
de Administração e Ouvidor.
Nossos parabéns pelo aniversário e trajetória de vida.

Antonio Fernandes
ocupou importantes
cargos na
administração
municipal
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TRÁFICO DE
ENTORPECENTES

Jovem de 18 anos é preso no tráfico de drogas no Recanto dos Pássaros III
Marcília Estefani

E

quipe de policiais militares prenderam na tarde da
quarta-feira, um jovem de 18 anos, identificado por
F.B.C., acusado de tráfico de drogas. Durante abordagem, o suspeito confessou o delito e indicou sua
residência, onde foram apreendidos dois tijolos de maconha e
seis pedras brutas de crack.
Em posse de informações, de que três indivíduos em um veículo Peugeot/206 Quiksilver de cor prata, com a lateral amassada, efetuavam tráfico de drogas pelo bairro do CDHU, os
policiais iniciaram patrulhamento, visualizando o carro indicado
pela Rua Antônio Bonifácio, sendo dado sinal de parada ao
condutor, que não obedeceu.
Na sequência, foi iniciado acompanhamento e necessário reforço policial. O veículo foi abordado pela Av. Servidor Alício de
Souza Bittencourt, onde os três jovens foram detidos e revistados, sendo apreendidos seus aparelhos celulares e pequena
quantia em dinheiro.
No Peugeot, foi encontrado, sobre o tapete, uma porção de
maconha, que F.B.C. confessou ser de sua propriedade, informando ainda que em sua residência teria mais entorpecentes.
No local, à Rua Antônio Francisco Filho, Recanto dos Pássaros III, foi localizado um tijolo e meio de maconha (1.461 KG),
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seis pedras brutas de crack (que fracionadas renderiam 300
pedras), balança de precisão, o valor R$ 305,60 em notas trocadas e moedas e um aparelho celular.
Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante delito
aos três indivíduos e sendo assim conduzidos até a central de
polícia judiciária.
Foram elaborados três autos de infração, F.B.C. foi autuado
em flagrante por tráfico de entorpecente, os outros dois indivíduos, M.W.D. e M.H.G.N., foram ouvidos e liberados. O veículo
foi recolhido ao pátio Carvalho.

EDINELSON BUENO DOS SANTOS,

brasileiro, natural de Ourinhos/SP, onde

nasceu no dia 18 de agosto de 1989, auxiliar de marceneiro, solteiro, residente e
domiciliado na Rua Elza Maria de Barros

Souza, 11, Eco Ville, em Ourinhos/SP, filho

de ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS e

de MARIA JOSÉ BUENO DOS SANTOS;
PAOLA VILAS BÔAS LEÃO, brasileira,
natural de Ourinhos/SP, onde nasceu no

dia 23 de janeiro de 1994, balconista, solteira, residente e domiciliada na Rua Elza

Maria de Barros Souza, 11, Eco Ville, em
Ourinhos/SP, filha de ARACI LEÃO e de
ROSÂNGELA VILAS BÔAS.

Ourinhos, 12 de fevereiro de 2021.

WENDEL GOMES DE ARAUJO, brasi-

leiro, natural de Ourinhos/SP, onde nasceu no dia 12 de agosto de 1996, vende-

dor, solteiro, residente e domiciliado na
Rua Antônio Alexandre Consoni Vigano,
13, Jd. Manhatan, em Ourinhos/SP, filho

de dona APARECIDA DE FATIMA GO-

MES DE ARAUJO; ERICA BENETTI DOS
SANTOS, brasileira, natural de Ourinhos/SP,

onde nasceu no dia 23 de setembro de
1997, recepcionista, solteira, residente e

domiciliada na Rua Rua Antônio Alexandre Consoni Vigano, 13, Jd. Manhatan,

em Ourinhos/SP, filha de VALMIR JOSÉ

DOS SANTOS e de ELOISA BENETTI
DOS SANTOS.

Ourinhos, 16 de fevereiro de 2021.

RAFAEL PORTES BUENO, brasileiro,

natural de São Paulo/SP, onde nasceu no

dia 12 de maio de 1991, analista de desenvolvimento de sistemas, solteiro, residente e domiciliado na Rua Porfirio Teodo-

ro, 116, Jd Ouro Verde, em Ourinhos/SP,
filho de MAURICIO DE ARAUJO BUENO

e de MARINA DE SOUZA PORTES BUENO; LAÍS SAKURAI BESSON, brasileira,
natural de Ourinhos/SP, onde nasceu no

dia 02 de novembro de 1994, analista de

suporte técnico, solteira, residente e do-

miciliada na Rua Porfirio Teodoro, 116, Jd
Ouro Verde, em Ourinhos/SP, filha de DE-

JAIR BESSON de MARISA TIEKO SAKURAI BESSON.

ROSARIA KAVABATA SHIRAISHI – 03/02, 84 anos, aposentada, residente e domiciliada na Rua Santa Cantarina,
164, Vl Nova Sá, em Ourinhos/
SP, era casada com Tomio Shiraishi, deixou 5 filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo/SP.
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
– 03/02, 84 anos, aposentada e
pensionista, residente e domiciliada na Rua Nestor Soares, 30,
Nova Ourinhos, em Ourinhos/
SP, era separada judicialmente
de Antonio Camacho, deixou 2
filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade/SP.
DOMINGOS BRUSTOLIN –
04/02, 92 anos, aposentado,
residente e domiciliado na Rua
Olympio Coelho Tupina, 226, Vl
Christoni, em Ourinhos/SP, solteiro, não deixa filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
Municipal de Jacarezinho/PR.
JUAREZ LEME TRINDADE
– 05/02, 78 anos, aposentado, residente e domiciliado na
Rua Humberto Silvestre, 470,
Inocop, em Chavantes/SP, era
casado com Maria Carvalho
Trindade, deixou 3 filhos. O
sepultamento foi realizado no
Cemitério da Saudade de Ourinhos/SP.
MARIA APARECIDA MURILLO – 05/02, 79 anos, aposentada, residente e domiciliada
na Rua Jairo Adalberto Bertaia,
181, Jd. Itajubi, em Ourinhos/
SP, viúva de Agostinho Murillo,
deixou 3 filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da
Saudade de Ourinhos/SP.
BENEDITO ANTONIO CAMARGO – 05/02, 77 anos, aposentado, residente e domiciliado
na Rua Maria Pacheco Chaves,
307, Parque Pacheco Chaves,
Ourinhos/SP, era divorciado de
Maria Aparecida Camargo, deixou 4 filhos. O sepultamento foi
realizado no Cemitério da Saudade/SP.
AGUINALDO APARECIDO
PEREIRA – 05/02, 45 anos,
motorista, residente e domiciliado na Rua José Campos de
Azevedo, 121, Jd Nazareth, em
Ourinhos/SP, era casado com
Jocele Costa da Silva Pereira,
deixou 1 filho. O sepultamento
foi realizado no Cemitério da
Saudade em Ourinhos/SP.
MIGUEL DE TOLEDO MORAIS – 06/02, 74 anos, aposentado, residente e domiciliado
na Rua José Martins Santana,
697, Nova Ourinhos, em Ourinhos/SP, era casado com Mair
de Lima Morais, deixou 2 filhos.
O sepultamento foi realizado no

Cemitério Memorial Garden de
Ourinhos/SP.
ANTONIO FERNANDES –
06/02, 85 anos, aposentado,
residente e domiciliado na Rua
Fábio Francisco Bordin de Camargo, 976, Jd Europa, em Ourinhos/SP, era casado com Herminia Pires Fernandes, deixou
2 filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade
de Ourinhos/SP.
SEBASTIANA
HONORIO
DOS SANTOS – 07/02, 73
anos, aposentada, residente e
domiciliada na Rua Sargento
Lazaro Rodrigues de Araujo,
490, Recanto dos Pássaros III,
em Ourinhos/SP, era casada
com Antonio Corrêa da Silva,
deixou 7 filhos. O sepultamento
foi realizado no Cemitério Municipal de Ibaiti/PR.
ADALBERTO DE SOUZA –
07/02, 61 anos, aposentado,
residente e domiciliado na Rua
Cambará, 690, Jd. Matilde, em
Ourinhos/SP, era casado com
Maria Lucia Bezerra de Souza,
deixou 3 filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da
Saudade de Ourinhos/PR.
NELSON GOMES MACHARETE – 07/02, 54 anos, pedreiro, residente e domiciliado
na Rua Sargento Lazaro Rodrigues de Araujo, 341, Recantos
dos Pássaros III, em Ourinhos/
SP, vivia em união estável com
Aparecida de Lourdes Souza,
deixou 1 filho. O sepultamento
foi realizado no Cemitério da
Saudade de Ourinhos/SP.
ALBERTO DE OLIVEIRA –
07/02, 66 anos, aposentado,
residente e domiciliado na Rua
José do Patrocínio, 710, Pq.
Minas Gerais, em Ourinhos/
SP, era viúvo de Clelia Fatima
Vaz de Oliveira, deixou 1 filha.
O sepultamento foi realizado no
Cemitério da Saudade de Ourinhos/SP.
O sepultamento foi realizado
no Cemitério da Saudade/SP.
PAULO ALVES DE ASSIS –
08/02, 71 anos, aposentado,
residente e domiciliado na Rua
Antonio Cruz, 168, Vl São José,
em Ourinhos/SP, era casado
com Elena Fernandes de Assis,
deixou 2 filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da
Saudade de Ourinhos/SP.
VANDERLEI
TELLES
–
09/02, 50 anos, jardineiro, residente e domiciliado na Rua
Pedro Tolotto, 310, Jd. Anchieta, em Ourinhos/SP, era casado
com Rosineia Silveiro de Souza,
deixou 2 filhas. O sepultamento
foi realizado no Cemitério da
Saudade de Ourinhos/SP.
JOSÉ ELISEU DA SILVA –

09/02, 69 anos, aposentado,
residente e domiciliado na Rua
Ricieri Otavio Argenta, 564, Vl
São Luiz, em Ourinhos/SP, era
casado com Nazaret Fermino da Silva, deixou 1 filha. O
sepultamento foi realizado no
Cemitério da Saudade de Ourinhos/SP.
JURACY DA SILVA MANOEL – 09/02, 81 anos, aposentada, residente e domiciliada
na Rua Deolindo Otero, 266, Jd
São Silvestre, Ourinhos/SP, era
casada com Benedito Manoel,
deixou 11 filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da
Saudade/SP.
SEBASTIÃO LINO FERREIRA – 09/02, 78 anos, aposentado, residente e domiciliado na
Avenida Maria Paulina Melchior
da Silva, 233, Jd. Itamaraty, em
Ourinhos/SP, era casado com
Tereza Vieira Martins Ferreira,
deixou 5 filhos. O sepultamento
foi realizado no Cemitério Memorial Garden de Ourinhos/SP.
ROSEMEI FRANCISCO DA
SILVA – 10/02, 69 anos, do lar,
residente e domiciliada na Rua
José Aparecido Gomes de Oliveira, 118, Cj Helena Bras Vendramini, em Ourinhos/SP, era
casada com Antonio José da
Silva, deixou 6 filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
da Saudade de Ourinhos/SP.
JOANA PINTO – 11/02, 77
anos, beneficiária do auxilio
doença, residente e domiciliada na Rua Dr. Mario Cintra
Leite, 240, Jd. Eldorado, em
Ourinhos/SP, solteira, deixou 3
filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade
de Ourinhos/SP.
VALDEMIR ROQUE DOS
SANTOS – 11/02, 62 anos, inativo, residente e domiciliado na
Rua Ulisses Guimarães, 518,
CDHU, em Ourinhos/SP, solteiro, não deixa filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade de Ourinhos/SP.
NEDINA DA SILVA PEREIRA
– 11/02, 74 anos, pensionista,
residente e domiciliada na Rua
Olavo Ferreira de Sá, 547, Vl
Boa Esperança, em Ourinhos/
SP, era viúva de Agenor Alves
Pereira, deixou 5 filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade de Ourinhos/SP.
NEUSA GONÇALVES FLORES PERES – 13/02, 81 anos,
beneficiária do B.P.C, residente
e domiciliada na Rua Jonas de
Oliveira e Silva, 253, Jd Itamaraty, em Ourinhos/SP, era viúva
de Dorival Peres, deixou 3 filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade
de Ourinhos/SP.

Ourinhos, 16 de fevereiro de 2021.

GIOVANI DA SILVA GOMES, brasileiro,

natural de Palmital/SP, onde nasceu no

dia 23 de outubro de 1997, promotor, sol-

teiro, residente e domiciliado na Rua Mato

Grosso, 221, Vl Recreio, em Ourinhos/SP,
filho de SEBASTIÃO ANTONIO GOMES

FILHO e de SUELI APARECIDA DA SILVA
GOMES; PALOMA MARQUES DE MO-

RAES, brasileira, natural de Palmital/SP,
onde nasceu no dia 11 de março de 2003,

atendente comercial, solteira, residente
e domiciliada na Rua Mato Grosso, 221,

Vl Recreio, em Ourinhos/SP, filha de RO-

GER JACINTO DE MORAES e de MARTA
DOS REIS MARQUES MORAES.

Ourinhos, 17 de fevereiro de 2021.
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FALECIMENTO

Repórter Nelson Minucci morre em Ourinhos
Marcília Estefani

F

aleceu na última quarta-feira, 17, em
Ourinhos, aos 54 anos, o repórter policial Nelson Minucci, fundador e proprietário do site Repórter na Rua, um
dos mais antigos da cidade.
Nelsinho, como era mais conhecido, sofria
com diabetes, e faleceu em sua casa, por volta
das 18h00, vítima de um infarto fulminante.
O profissional ficou muito conhecido por
acompanhar quase que diariamente as notícias policiais da cidade e região, que eram publicadas em seu portal.
Seu corpo foi sepultado na quinta-feira, 18, no
Cemitério Municipal.
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CROSSFOX 14 - Imotion, vermelho, compl,
ar cond, direção, t.e,
alarme, air bag, teto
solar, 1.6. R$ 38.000.
F. (14)99153-0440.
GOL 04 - G3, prata, básico, sem retoques, 1.0,
8 válvulas. R$ 12.800.
F. (14)99860-4765.
GOL05- G3,CITY,1.0,8V,
4pts, prata. R$ 13.500.
F. (14)3322-7449 /
(14)99656-1935.
GOL 05 - G3, 1.6, prata, dir. hidr. R$ 15.500.
F. (14)3322-7449 /
(14)99656-1935.

CLASSIFICADOS
GOL 10 - Gol g5, trava,
vidro
eletrico,
alarme, prata, unico
dono. R$ 17.717.00.
F. (14)99688-2999.
GOL 13 - 1.0, compl,
ar, direção, t.e, alarme,
bco couro. R$ 25.000.
F. (14)99153-0440.
GOL 18 - 1.0, compl, ar, direção, t.e,
alarme,
65.000km,
manual + chave reserva. R$ 36.000. F.
(14)99153-0440.
GOL 98 - Start, 1.6,
v.e. R$ 10.000. F.
(14)99851-4165.
JETTA 10 preto,
compl, ar, direção, t.e,
alarme, bco couro, air
bag, 2.5. R$ 36.000.
F. (14)99153-0440.

JETTA 12   2.0,
câmbio aut, Teto solar,
airbag, multimídia, manual, 87.000km. R$
49.000. F. (14)991530440.
JETTA 15/16 TSI,
preto, aut, gas, 2.0,
53.800km. R$ 72.000.
F. (14)99661-8444.
JETTA 16 - TSI, 2.0,
branco, câmbio aut,
air bag, roda liga leve, 148.000km. R$
64.000. F. (14)991530440.
PARATI 02 - original
álcool, compl, branca, pneus bons, doc.
ok. R$ 14.000. F.
(14)99838-7457.
SPACEFOX
13
Trend, 1.6, branca,
compl.
R$ 30.000.
F. (14)3322-7449 /
(14)99656-1935.

VOYAGE 13 G5,
1.6, branco, compl.
R$ 26.000. F.
(14)3322-7449
/
(14)99656-1935.

AGILE 12 - LTZ, 1.4,
compl. R$ 26.000.
F. (14)99851-4165.
AGILE 12 - LTZ, 1.4,
compl. R$ 26.000.
F. (14)99851-4165.
ASTRA 07 Advantage,
preto,
compl, sem retoques. R$ 22.900.
F. (14)99860-4765.
ASTRA 11 - Adv, 2.0,
compl. R$ 27.500.
F. (14)99851-4165.

CLASSIFICADOS
CORSA 10 - Classic,
1.0. R$ 15.900. F.
(14)99851-4165.
CORSA 11 - Classic, compl, 1.0, VHC,
4 pneus novos. R$
23.000. F. (14)998604765.
CELTA 01 - 1.0, azul,
básico.
R$ 9.000.
F. (14)3322-7449 /
(14)99656-1935.
CELTA 14 LT,
1.0,
branco,
compl.
R$ 24.000.
F. (14)3322-7449 /
(14)99656-1935.
COBALT 14 1.8,
cinza, compl, ar, direção, t.e, alarme,
air bag, mylink, câmbio aut, 74.000km,
manual + chave reserva. R$ 37.500. F.
(14)99153-0440.
COBALT 14 - LTZ, 1.8,
completo, ar direção t.e
alarme, airbag, roda de
liga leve, mylink, câmbio
manual, manual e chave
reserva, 47.000km. R$
36.000. F. (14)991530440.
COBALT 14 LTZ,
branco, compl, ar
cond, direção, t.e,
alarme,
my
link,
1.8. R$ 35.000. F.
(14)99153-0440.
CORSA 08 - Classic,
1.0, prata, rodas esportivas. R$ 14.000.
F. (14)3322-7449 /
(14)99656-1935.

CORSA 11/12 - Classic, prata, flex, 4 pts,
v.e, t.e, som, alarme,
canaleta, alerta de
farol, pintura ok, ót.
estado, doc. ok, baixa
quilometragem. Troco
por carro e moto de menor valor. R$ 16.500.
F. (14)99796-2515.
CORSA 14 Classic,
1.0,
branco,
básico. R$ 20.000.
F. (14)3322-7449 /
(14)99656-1935.
KADETT 94 - 1.8, vermelho, dir. hidr, v.e. R$
8.500. F. (14)991530440. R$ 8.500. F.
(14)99153-0440.
MERIVA 07 - 1.8,
compl, ar, direção, t.e,
alarme, 138.000km.
R$
20.000.
F.
(14)99153-0440.
ONIX 19 - Joy, preto,
compl. R$ 39.000. F.
(14)99706-0425.
PRISMA 15 - LTZ, 1.4,
branco. R$ 39.000.
F. (14)99706-0425.
VECTRA 11 - GT, 2.0,
preto, completo, 2º dono, novíssimo. Ac. troca
por carro. R$ 32.000.
F. (14)99661-2248.

ZAFIRA 04 - 2.0, 7 lugares, flex. R$ 21.900.
F. (14)99851-4165.
ZAFIRA 07 Elegance, 2.0, preta,
compl. R$ 26.000.
F. (14)3322-7449 /
(14)99656-1935.

BRAVO 16 - Essence,
branco perolado, compl, 1.8. R$ 41.000.
F. (14)99153-0440.
IDEA 07 verde
claro, compl, único
dono. R$ 17.500. F.
(14)99860-4765.
PÁLIO - 2000, aceita troca por veículo de
maior valor R$ 8.000.
F. (14)98111-4743.
PALIO 07 Celebration, 1.0, básico,
R$ 15.500. F.
v.e.
(14)99153-0440.
PALIO 16 - Atractive,
branco, 1.0, flex, compl, ar cond, direção, t.e,
som, 17.000km, único dono. R$ 32.000.
F. (14)99759-4554.
SIENA 08 - Fire, flex,
cinza, básico, 1.0,
R$ 16.500. F.
v.e.
(14)99153-0440.

03
TORO 17 - FREEDON,1.8, flex, roda de
liga leve, compl, multimídia, 83.000km. R$
74.000. F. (14)991530440.
UNO 02 Mille, 4 pts, cinza
metálico. R$ 10.500.
F. (14)3322-7449 /
(14)99656-1935.
UNO 94 - verde metálico.
R$ 7.000.
F. (14)3322-7449 /
(14)99656-1935.

ECOSPORT 04 - ar cond,
bcos couro, som multimídia, dir. hid, frigobar,
farol neblina, ret. elét, t.e,
motor ok, pneus bons,
doc. ok. R$ 20.000. F.
(14)99705-0592.
ECOSPORT 07 - XLS,
1.6, preta, compl. R$
24.000. F. (14)33227449 / (14)99656-1935.
ECOSPORT
07
XLT, 1.6, prata,
compl. R$ 24.000.
F. (14)3322-7449 /
(14)99656-1935.
ECOSPORT 12 - 1.6,
compl, ar, direção, t.e,
alarme,
82.000km,
câmbio
manual,
manual + chave reserva. R$ 35.000. F.
(14)99153-0440.

04

ALUGA-SE
CENTRO – 02 dorms, sala de estar,
cozinha, banheiro social e garagem
coberta. Av. Jacinto Ferreira de Sá nº
851/1 “fundos”. R$ 500,00 + IPTU.
CENTRO – 2 dorms, sl estar, coz,
wc, á.s e gar descob p/ 1 veículo.
Av. Jacinto F. de Sá, 851, fundos. R$
500+IPTU.
CENTRO - ponto comercial 4 sls, wc,
coz, ent. p/ autos. R. Paulo Sá, 377.
R$ 800+IPTU.
CENTRO – Ref. 089, Imóvel Comercial, 2 dorms (1 suíte), sala, coz, wc,
qto de despejo, á.s e gar descob. R.
Paulo Sá, 193, fundos. R$ 900+IPTU.
CENTRO – Ref. 252, 3 dorms (1
suíte), sl estar, sl TV, copa, coz, wc,
á.s, qto despejo, wc e gar cob p/ 1
veículo. Av. Altino Arantes 745. R$
2.000+IPTU.
CENTRO – Ref. 273, 6 salas, copa,
wc social e á.s, R. Paulo Sá, 193. R$
1.200+IPTU. Imóvel Comercial.
CENTRO – Ref. 296, sala comercial
c/ wc e aprox. 40m² de área privativa. R. Do Expedicionário 386. R$
1.200+IPTU.
CENTRO – Ref. 313, prédio comercial aprox. 45m², 3 salas, copa e
wc, R. Do Expedicionário, 149. R$
1.800+IPTU.
CENTRO – Ref. 375, dorm c/ ar cond,
sl estar, coz, wc e á.s. R. Rio de Janeiro, 360, apto 05. R$ 700 + R$ 125
cond (água, IPTU e conservação
externa).
CENTRO – Ref. 383, dorm c/ ar cond,
sl estar, coz, wc, á.s. R. Rio de Janeiro, 360, apto 06. R$ 700 + cond.
R$ 125 (água, IPTU e conservação
externa).
CENTRO – Ref. 386, quitinete c/
dorm, cozinha conjugado e banheiro
social. Rua Arlindo Luz n 275, apto
08. R$ 500,00 + Cond.
CENTRO – Ref. 389, sala comercial
c/ copa, wc, aprox. 45m² de área privativa. R. Arlindo Luz, 244, sala 08.
R$ 650.
CENTRO – Ref. 395, apto 08, dorm
c/ ar cond, sl estar, coz, wc, á.s. R.
Rio de Janeiro, 360. R$ 700 + cond.
R$ 125 (água, IPTU e conservação
externa).
CENTRO – Ref. 425, prédio comercial c/ aprox. 170m², contendo salão
privativo, 2 wcs e depósito, R. Nove
de Julho, 287. R$ 8.000 + IPTU.
CENTRO – Ref. 426, prédio comercial c/ aprox. 700m², contendo 1
salão frontal (lavatório e 2 wcs), salão, mezanino (escritório, 2 salões e
wc) e salão p/ depósito, wc e copa,
R. Duque de Caxias, 13 e 15. R$
5.500 + IPTU.
CENTRO - Ref. 428, sl comercial c/
aprox. 35m², c/ sl recepção, sl privativa, wc e lavatório, sl 05, R. Antonio
Carlos Mori, 504. R$ 650 + IPTU.
CENTRO – Ref. 431, prédio comercial c/ aprox. 80m², contendo salão
privativo, wc e depósito. R. Duque de
Caxias, 09/11. R$ 1.500 + IPTU.
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loja 06. R$ 4.000 + IPTU.
CENTRO – Ref. 474, quitinete c/
dorm, cozinha conjugado e banheiro
social. Rua Arlindo Luz nº 275, apto
01. R$ 500,00 + Cond.
CENTRO – Ref., dorm c/ ar cond, sl
estar, coz, wc e á.s. R. Rio de Janeiro, 360, apto 04. R$ 700 + R$ 125
cond (água, IPTU e conservação
externa).
CENTRO – Ref., Galeria Alberto Matachana, salão comercial c/ aprox
80m², wc e depósito, R. Cardoso Ribeiro, 482. R$ 3.300 + IPTU.
CENTRO – Ref., salão comercial
apropriado para cabelereiro(a), com
aproximadamente 35m², sendo salão
privativo, lavatório e banheiro social.
Av. Jacinto Ferreira de Sá nº 645, sala
05. R$ 1.000,00.
CENTRO – Ref.294, terreno de esquina c/ aprox. 700m², todo murado,
excelente localização, Av Jacinto Ferreira de Sá Perto do Recinto da FAPI.
R$ 1.500+IPTU.
CENTRO – sala comercial c/ wc e
aprox. 45m² de área privativa. R. Do
Expedicionário 394. R$ 1.200+IPTU.
CENTRO – Sala comercial c/ wc, escritório aprox 45m² de área privativa.
R. Do Expedicionário, 352. R$ 1.200
+ IPTU.
ED. BENEDITA CURY – Ref. 396, apto 03, dorm, sl estar, coz, wc e á.s. R.
Nove de Julho, 296. R$ 600 + cond.
+ IPTU.
ED. ITAIUBÁ – Ref. 353, 3 dorms (1
suíte), sl estar, sl jantar, sl tv, coz, wc,
qto e wc de empregada, 2 vagas de
gar, R. P/ná, 830, 15º andar, apto
151. R$ 1.500+IPTU+Cond.
ED. J. J. CARVALHO – Ref. 477, sala comercial contendo: 01 sala de
recepção, 01 sala privativa, lavatório, banheiro e copa. Av. Dr° Altino
Arantes nº 131, sala 64. R$ 700,00
+ Cond.
ED. SHINJI KUNIOSHI – sl c/ aprox.
30m², copa, wc, elevador e portaria
24hs. R. 9 de Julho, 582, 10º andar,
sl 105. R$ 450 + cond. + IPTU.
ESMERALDA – Ref. 247, dorm, sl,
coz, wc, á.s e entrada p/ veículo, R.
Marceneiro José Herrera, 111. R$
450.
JD ESTORIL – Ref. 362, 03 dorms (01
suíte), sala de estar, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem
coberta p/ 01 veículo. Rua João Villar
Peres nº196. R$ 900,00 + IPTU.
JD MANHATAM – Ref. 472, 02 dorms, sala de estar, cozinha, banheiro
social, área de serviço e garagem coberta p/ 01 veículo. Rua Maria Moreira
de Souza nº 21. R$ 700,00.
JD MATILDE – Ref.475, 03 dorms.
(01 suíte), 02 salas, copa, cozinha,
lavabo, banheiro social, garagem
coberta p/ 03 veículos, banheiro externo, quarto de despejo e área de
serviço. Av. Gastão Vidigal nº 731. R$
2.000,00 + IPTU. OBS. LOCAÇÃO
COMERCIAL.
MARGARIDA – Ref., 3 dorms, sl estar, copa, coz, wc, á/s qto despejo e
entrada p/ motos. R. 15 de novembro,
444-1. R$ 700.

CENTRO – Ref. 448, salão comercial
com aproximadamente 50m², banheiro, lavatório e copa. Av. Jacinto
Ferreira de Sá nº 847. R$ 850,00 +
IPTU.

MATILDE – Ref. 423, salão comercial
c/ aprox. 200m² de área cob, 2 wcs
(sendo 1 adaptado), copa e 60m²
de área externa descob no fundo, R.
Expedicionário, 1117. R$ 2.700 +
IPTU.

CENTRO – Ref. 465, salão comercial c/ aprox. 30m² de área privativa,
copa e wc. R. Arlindo Luz, 133. R$
2.500 + IPTU.

MUSA – residência de madeira, 2 dorms, sl, coz, wc, á.s e ent p/ veículo.
R. Pelegrino Dadona 145 Fundos. R$
400+IPTU.

CENTRO – Ref. 466, salão comercial
c/ aprox. 30m² de área privativa, copa e wc. R. Arlindo Luz, 133 - 1. R$
2.500 + IPTU.

OURO FINO – Quitinete c/ dorm, sl
estar, coz, wc, á.s c/ chur, gar cob p/ 1
veículo. R. Manoel Vieira Pinto, 403.
R$ 590.

CENTRO – Ref. 467, piso térreo: salão comercial c/ aprox. 70m², copa e
wc, piso superior: mezanino c/ aprox.
60m². Av. Dr° Altino Arantes, 184,

PAULISTA – Ref. 421, sl comercial
c/ 2 pavimentos, 2 wcs (1 adaptado
p/ deficiente), copa e gar p/ 1 veículo descob, Av. Rodrigues Alves, 415,

esquina c/ a R. 7 de Setembro, sl 06.
R$ 2.000 + IPTU.

p/ Av. Jacinto Sá. Excelente localização. Consulte-nos!

PAULISTA – Ref. 469, 3 dorms (1 suíte), sl estar, sl TV, copa, coz, wc, gar
cob p/ 2 veículos, edícula c/ lav, wc,
dorm, qto despejo. Av. Horácio Soares, 639. R$ 2.500 + IPTU, OBS.
LOCAÇÃO COMERCIAL.

CENTRO – Ref. 299, 3 dorms (1
suíte), salas de estar, jantar e TV,
escritório, copa e coz, lavado e wc,
á.s, área lazer, qto e wc de empregas, despejo e ampla gar cob, aprox.
400m² a/c e 1.000m² de terreno.
Imóvel c/ fino acabamento, de cômodos amplos, repleto de armários
embutidos e localização privilegiadíssima. R$ 2.200.000. Consulte-nos.

PERINO – Ref. 254, salão comercial
c/ 2 wcs e aprox. á.c 40m². R. Maranhão 128. R$ 800.
PERINO – Salão comercial c/ aprox.
40m² de área privativa, wc, á.s. Av
Domingos Perino 329. R$ 500+IPTU.
STA FÉ – Ref. 116, 3 dorms, sl estar,
coz, wc, gar cob p/ 2 veículos e edícula, á/s, chur, dorm, wc e qto despejo.
R. Sebastião Simião de Souza, 128.
R$ 1.200 + IPTU.
VL EMÍLIA – Ref. 034, sobrado, piso
superior: 3 dorms (1 suíte), wc e sacada, piso inferior: sl p/ 2 ambientes,
lavabo, coz, á.s e gar cob p/ 1 veículo.
R. Santo Antônio, 78. R$ 1.500 +
IPTU.
VL INGLESA – Ref. 280, sobrado,
piso térreo: sala de estar, cozinha
conjugada, área de serviço, garagem
descoberta p/ 02 veículos e no piso
superior 01 suíte. Rua Alice Teixeira de Oliveira nº 211, apto 01. R$
650,00 + Cond. + IPTU.
VL INGLESA – Ref. 478, apto c/ 02
dorms, sala de estar, cozinha, banheiro social, área de serviço, 02 vagas
de garagem descoberta. Rua Alice
Teixeira de Oliveira nº 303, apto 01.
R$ 750,00 + Cond. e IPTU.
VL NOVA SÁ – Ref. 275, 03 dorms
(01 suíte), sala de estar, cozinha, banheiro social, área de serviço, quarto
de despejo e garagem coberta p/ 01
veículo. Rua Mato Grosso nº 271. R$
1.000,00.
VL. INGLESA – Ref. 349, apto c/
2 dorms, sl, coz, wc, á.s e 2 vagas
de gar descob, R. Alice Teixeira de
Oliveira, 271, apto 01. R$ 870+Cond+IPTU.
JD IMPERIAL – Ref. 263, 02 dorms,
sala de estar, cozinha, banheiro social, garagem coberta p/ 02 veículo e
edícula c/ área de lazer, banheiro e lavanderia. Rua Pedro Padovan nº 151.
R$ 1.200,00 + IPTU.
VL INGLESA – Ref. 478, apto c/ 02
dorms, sala de estar, cozinha, banheiro social, área de serviço e 02 vagas
de garagem descoberta. Rua Alice
T. de Oliveira nº 303, apto 01. R$
750,00 + Cond. e IPTU.
Vl. SÃO JOSÉ – Ref. 365, residência
de madeira, 03 dorms (01 externo), sala de estar, cozinha, banheiro
social, área de serviço, garagem descoberta p/ 01 veículo. Ru7a Profª
Josefa Cubas da Silva nº 315. R$
550,00 + IPTU.

CHRISTONI - terreno c/ aprox.
400m², caído p/ frente, 2 residências, sendo uma c/ 3 e outra c/ 2
dorms, ambas carecendo de reformas. Imóvel bem próximo ao centro,
de frente ao CSU. R. Eduardo Peres
157. R$ 70.000. Negócio de oportunidade, Consulte-nos!
ED. BRASUL – Ref. 058, 2 dorms,
sl estar, coz, wc, á.s, qto/wc empregada. Av. Dr. Altino Arantes 25, 11º
andar, apto 111. R$ 230.000.
ED. D’ÁVILA RIBEIRO – 3 dorms (1
suíte), sl, coz, wc social, lavabo, á.s,
qto e wc empregadas, 1 vaga gar. R.
Antonio Saladini 246, R$ 500.000.
ED. ITAIUBÁ - 3 dorms (1 suíte), 3
sls, copa, coz, wc, qto e wc empregadas, 2 vagas gar. R$ 750.000.
ELDORADO – Ref. 148, 2 dorms,
sl estar, coz, wc social, á.s, qto de
despejo e gar cob p/ 1 veículo. R$
170.000.
KENNEDY – Ref. 352 - 2 dorms,
sl, coz, wc, á.s, gar, qto e wc em
anexo, mais edícula c/ 1 dorm, sala, coz, wc e á.s. Residência mista,
construída parte em madeira e parte
em alvenaria. Edícula construída toda em alvenaria. Terreno c/ 360m² e
ótima localização. Consulte-nos. R$
160.000.
MARGARIDA – Ref. 291, imóvel residencial, 3 dorms (1 suíte), sl estar,
sl jantar, coz, wc, qto de despejo, á.s,
amplo quintal e gar cob. Exc. Localização. Consulte-nos. R$ 485.000.
NAZARETH – terreno 360m², todo
murado, c/ topografia plana e construção iniciada nos fundos c/ 45m².
R$ 130.000.
OURO VERDE – Ref. 245, 4 dorms (2
suítes), sl estar, jantar/TV, escritório,
copa, coz, wc, á.s, área lazer e gar
cob p/ 2 veículos, aprox. 290m² a/c,
720m² de terreno. R. Gonçalo Ferreira de Moraes, 207. R$ 680.000
Consulte-nos.
PERINO – Ref. 181, 3 dorms (1 suíte), sl estar, sl jantar, coz, wc, edícula
c/ á.s, despensa e gar cob. Terreno
de esquina c/ exc local. Consulte-nos. R$ 380.000.
PQ. MINAS GERAIS – 2 dorms, sl,
coz, wc, á.s e gar. R$ 140.000. Não
ac. financ.

JD PAULISTA – Ref. 115, 03 dorms
(01 suíte), sala de estar, copa, cozinha, banheiro social, área de serviço
e garagem coberta p/ 01 veículo. Rua
Pedro Silvestrine nº 369. R$ 1.200,00
+ IPTU.
JD STA FÉ II – Ref.479, sobrado
contendo no pavimento superior 03
dorms (01 suíte) e banheiro social,
no piso térreo sala de estar, lavabo,
cozinha, área de serviço com churrasqueira, quarto de despejo e garagem
coberta para 01 veículo. Al. Severo
Montuleze, nº 11. R$ 1.500,00 +
IPTU.
JD PAULISTA – Ref. 480, 03 dorms
(01 suíte), sala de estar, copa, cozinha, banheiro social, 02 áreas de
serviço, 02 quartos de despejos, 01
escritório com banheiro e cozinha externa com lavabo. Av. Horácio Soares
nº 1.483. R$ 2.500,00 + IPTU.
RESIDÊNCIA VENDE-SE – consulte-nos sobre várias outras ofertas!!!
CENTRO – Ref. 07, imóvel comercial/
residencial c/ 1.000m² terreno, frente

consulte-nos sobre
várias outras ofertas !!!
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CLASSIFICADOS
FIORINO 97 - furgão,
1.5. R$ 15.000. F.
(14)99851-4165.
HILUX 08 - CRV, compl, 4
pneus novos. R$ 82.000.
F. (14)99661-2248.

FIESTA 10 1.0,
Trail, vermelha, compl.
R$ 22.000. F.
(14)99851-4165.
FIESTA 12 - Sedan,
preto, compl, ar cond,
direção, t.e, alarme.
R$ 25.000. F.
(14)99153-0440.
KA 13 1.0, câmbio manual, dir. hidr,
t.e, alarme, preto. R$
20.000. F. (14)991530440.

NISSAN 15 - Frontiier, diesel, 4x4, compl,
aut. R$ 83.000. F.
(14)99851-4165.
S 10 05/06 - Executive, duplo air bag, prata,
bcos couro, 4 pneus
novos. R$ 50.000. F.
(14)99688-9384.

SAVEIRO 02 - Summer, 1.8, cinza, dir. hidr,
v.e, t.e. R$ 16.500.
F. (14)3322-7449 /
(14)99656-1935.

SAVEIRO 11 - 1.6,
cabine estendida. R$
26.900. F. (14)998514165.

CIVIC 11 LXL,
1.8, preto, compl, bco
couro, roda liga leve, 113.000km. R$
43.000. F. (14)991530440.
CIVIC 11 - 1.8, preto, aut, compl, ar dir,
t.e, alarme, air bag,
bco couro multimídia, roda liga leve,
aut, 113.000km. R$
43.000. F. (14)991530440.
HONDA 12 - Fit, prata, compl, manual. R$
35.000. F. (14)998604765.

S10 11 - tornado, diesel,
4x4, compl. R$ 57.900.
F. (14)99851-4165.

SAVEIRO 11 - 1.6,
preta, v.e, alarme, direção, bco couro, aro
16”. R$ 28.000. F.
(14)99851-4165.
BLAZER 07 2.4,
R$
branco, compl.
28.000. F. (14)998514165.
BLAZER 07 - 2.4,
compl. R$ 28.000. F.
(14)99851-4165.
BLAZER 07 - 2.4,
compl. R$ 28.000. F.
(14)99851-4165.
COURIER 09 - 1.6,
prata, dir. hidr, t.e,
alarme. R$ 22.000.
F. (14)99851-4165.

STRADA 16 - Adventure, 1.8, flex,
30.000km, prata, doc.
ok, compl. R$ 45.000.
F. (14)3326-1029 /
(14)99759-4554.
STRADA 18 - cabine
estendida, 1.4, branca, compl. R$ 40.000.
F. (14)3322-7449 /
(14)99656-1935.

BMW 11/12 X-1,
SDRIVE, 18I, gas, aut,
branca, 133.550km,
vendo troco e financ. R$ 61.900. F.
(14)99661-8444.
BMW 13/14 - 320i,
active, flex, 2.0 turbo,
184cv, gas, aut, prata,
83.000km. R$ 80.900.
F. (14)99661-8444.

SAVEIRO 13 - Cross,
C.E. R$ 36.500. F.
(14)99851-4165.

CITROEN 14 - Tendance, C3, branco,
compl, ar, direção, t.e,
alarme, câmb. manual. R$ 33.500. F.
(14)99153-0440.

SAVEIRO 13 - Cross,
estendida, compl. R$
36.000. F. (14)998514165.

CITROEN 17 - C3,
tendence, 1.6, aut. R$
42.000. F. (14)998514165.

SAVEIRO 17 - Cross,
1.6, compl, único dono. R$ 60.000. F.
(14)99851-4165.

CIVIC 07 - LXS, compl, aut, bcos couro. R$
35.000. F. (14)998604765.

HONDA LX 05 - ac troca p/ veículo de maior
valor R$ 17.000. F.
(14)98111-4743.
HYUNDAI 11 - Vera
Cruz, V6, preto, compl,
7 lugares. R$ 50.000.
F. (14)99851-4165.
HYUNDAI 13 - HB 20,
preto, aut, 1.6.
R$
38.000. F. (14)997060425.
HB
HYUNDAI 14 20, Hatch, vermelho,
compl, manual, air
bag, 1.6. R$ 37.000.
F. (14)99153-0440.
HYUNDAI 16/17 - HB
20, compl, prata, Confort Plus, 1.0, v.e, t.e,
porta mala eletr, retrovisor eletr, único dono,
ót. estado, 14.500km,
estepe sem uso, revisões ok. R$ 38.900. F.
(14)99764-9634.

MERCEDEZ
BENZ
16/17 GLE 400,
prata,
3.0,
V6,
aut,
83.800km.
R$
325.000.
F.
(14)99661-8444.
NISSAN 16/17 - Kicks, CVT, branco, aut,
flex, 1.6, 92.860km.
R$
72.000.
F.
(14)99661-8444.
PEUGEOT 11 - 207,
1.4, compl, ar, direção, t.e, alarme,
91.000km.
R$
19.500. F. (14)991530440.
RENAULT 17/18 Duster, 4X4, branco,
câmb. manual, flex,
2.0, 29.867km. R$
72.900. F. (14)996618444.
TOYOTA 06 Fielder, XEI, preto, compl,
ar cond, direção, t.e,
alarme, bco couro,
aut, 1.8. R$ 26.000.
F. (14)99153-0440.
TOYOTA 13 - Corolla,
XRS, flex, preto, ar, direção, t.e, alarme, bco
couro, aut, air bag,
2.0. R$ 55.000. F.
(14)99153-0440.

CHARRETE - p/ passeio. R$ 1.500. F.
(14)3322-1265.

BIZ 16 - 125cc, EX,
preta. R$ 9.500. F.
(14)99895-3373.

CLASSIFICADOS
BIZ 19 125cc, ver- CBR 16 - 500R. R$
melha, flex, 19.094Km. 25.000. F. (14)3325R$ 11.500. F. (14)3325- 2611.
2611.
HONDA 14 - Lead,
BIZ 19 - 125cc, branca, 110cc, preto, gas,
flex, 8.541Km. R$ 11.800. 8.361Km. R$ 7.200.
F. (14)3325-2611.
F. (14)3325-2611.
SH,
BIZ 19 - 125cc, flex, HONDA 17 cinza. R$ 11.500. F. 300I, vermelha. R$
16.500. F. (14)3325(14)99895-3373.
2611.
CB 12 - 300cc, branca.
R$ 9.000. F. PCX 20 - Sport, 150cc,
prata, flex. R$ 16.400.
(14)99895-3373.
F. (14)3325-2611.
CB 14 - 300cc, branR$ 10.500. F. TITAN 15 - 150cc, EX,
ca.
branca. R$ 8.499. F.
(14)99895-3373.
(14)99895-3373.
CB 19 - 1000R, preTITAN 17 160cc,
ta, gas, 4.541Km. R$ flexone, preta.
R$
55.000. F. (14)3325- 10.499. F. (14)998952611.
3373.
CBR 08 - 600cc, ver- XRE 13 - 300cc, branmelha. R$ 29.000. F. ca. R$ 13.999. F.
(14)99895-3373.
(14)99895-3373.
CBR 15 - 650F, 600cc,
vermelha,
gas,
31.204Km.
R$
26.500. F. (14)33252611.
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CADEIRA - motorizada, Mirage, vermelha,
mobilitys triciclo. R$
7.500. F. (14)997050592.

AMÉRICA - cód. 139,
3 dorms (1 suíte),
sl gde, copa, coz,
escritório, wc, despensa c/ wc, lav, chur,
gar. R$ 370.000. F.
(14)98109-6000,
Creci 55.850.
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CLASSIFICADOS
ANCHIETA á/t
384m², á/c 137,92m²,
3 dorms, sl, coz, wc,
edícula na lateral c/
dorm, coz, wc, lav cob,
gar cob. R$ 170.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.

ADALGISA - á/t 360m², á/
c 112m², 2 dorms, sl, coz,
wc, lav cob, gar cob. R$
170.000. F. (14)33241848 / (14)98119-9538,
Angela, Creci 30.716-J.
AMÉRICA - á/t 330m²,
á/c 118m², 2 dorms (1
suíte), sl estar, copa,
coz, wc, escritório, wc
externo, a.s, varanda,
quintal amplo, chur, gar
p/ 4 autos. R$ 320.000.
F. (14)3322-7080 /
(14)3326-2121, Creci
93548.

APARTAMENTO CONDOMÍNIO
COM
GARAGEM COBERTA
-Condomínio no Jardim Ouro Verde (atrás
do Ginásio Monstrinho,
5 min do centro), Apto no quarto andar, 2
dormitorios, sala, wc
e cozinha com móveis
planejados, 1 vaga de
garagem coberta, Portaria 24 horas. Estuda
permuta por auto ou
imoveis em Bauru ou
São Paulo, maior ou menor valor. R$ 1700000.
F. (11)98899-6668.

APARTAMENTO
P/
VENDA - 2 dorms
c/ móveis planej (1
suíte c/ closet), coz
planej, sls jantar, estar e tv, sacada, wc
social, lavanderia fechada com despensa
e wc. Condomínio fechado com portaria
24 horas, playground,
área de lazer, salão de
festa, piscina e muito mais. R$ 450.000.
F. (14)98109-6000,
CRECI 55.850.
APTO MRV bloco
5 3ºandar, 2 dorms,
sl, coz, lav. Conjugada
e wc. R$ 150.000.
F.
(14)3324-1848
/
(14)98119-9538,
CRECI 30.716-J.

B. ESPERANÇA - 3
dorms (1 suíte), sl, copa, coz, wc, qto despejo
nos fundos, wc nos fundos, lav cob, gar cob,
ót. loc. R$ 280.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538,Angela, Creci 30.716-J.
B. ESPERANÇA - 3
dorms, sl, copa, coz, 2
wcs, á.s, gar, R. Jarbas
Alves de Campos. R$
200.000. Tr. www.umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
BANDEIRANTES
- á/t 330m², á/c
191,05m², 3 dorms
(1 suíte), sl, coz, copa,
wc, dorm nos fundos
c/ wc. R$ 300.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.

DIVULGAÇÃO
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BARRA FUNDA - á/t
170m², á/c 111,42m²,
2 dorms, sl, coz, wc,
lav cob. R$ 120.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.
BARRA FUNDA - 3
dorms (1 suíte), sl, copa, coz, wc, lav cob,
gar cob. R$ 180.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.
BRASIL - á/t 352m²,
á/c 155m², casa da
frente, 3 dorms (1 suíte), sl, coz, wc, chur,
despensa, casa do
fundo c/ 2 dorms (1
suíte), sl, coz de forro, á/c 76m², salão
comercial na frente,
gar cob. R$ 220.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538,Angela, Creci 30.716-J.
BRILHANTE - 3 dorms
(1 suíte), copa, coz,
wc, á.s cob, gar cob
p/ 3 carros. Ac. financ.
www.gepimoveis.com.
br. R$ 190.000. F.
(14)3322-6701
/
(14)99602-1070,
Creci 158159-F.

CLASSIFICADOS
CDHU - á/t 200m²,
á/c 70m², 3 dorms,
sl, coz, wc, lav cob,
gar cob. R$ 155.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.
CENTRO - apartamento c/ 3 dorms(1
suíte), sl(2 ambientes), varanda, coz c/
armários, wc social e
lavabo. Avenida Altino Arantes (excelente
vista). R$ 550.000.
F. (14)98109-6000,
CRECI 55.850.
CENTRO - 2 dorms,
sl, coz, copa, á.s, gar
cob, R. Narciso Migliari, 203. Não ac.
troca. R$ 160.000.
F. (14)3324-9561 /
(14)99803-2417.
CHÁCARA VILA CALIFORNIA - á/t 1218m²
á/c 136,28m², casa de madeira c/ 3
dorms, sl, coz, wc,
despejo lav cob, gar
cob. R$ 420.000. F.
(14)3324-1848, CRECI 30.716-J.
COHAB - á/t 200m², á/
c 142m², 3 dorms, wc
social, sl estar, copa,
coz, lav cob, gar cob,
varanda. Fundo: edícula c/quarto, sl, coz
e wc. R$ 300.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.

COHAB - á/t 200m²,
á/c 170m², 3 dorms
(1 suíte), wc social,
sl estar e jantar, coz
ampla, gar cob, á.s
cob, á.l c/ chur., wc,
despensa,
forrada
com cedrinho, portão
elet. R$ 280.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
COHAB - á/t 320m²,
á/c 170m², 3 dorms
(1 suíte), wc social,
sl grande, coz, despensa, lav cob, gar
p/ 4 autos, aquecedor.
R$ 350.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
COHAB 2 dorms
(1 suíte), sl, copa,
coz, wc, área lazer c/
chur, casa nova, ac. financ. R$ 190.000.
F.
(14)3324-1913
/
(14)99791-5694,
Creci 115129.
3 dorms
COHAB (1 suíte), sl, coz, wc,
lav cob, gar cob, pisos e azulejos novos,
quintal todo c/ piso,
ót. loc. Fotos no site:
(www.imobiliariafelipe.
com.br) R$ 195.000.
F.
(14)3324-5245
/
(14)99834-3006,
Creci J- 33840.
COHAB - 3 dorms, sl,
coz, wc, qto desp, gar p/
3 carros. R$ 210.000.
F.
(14)3324-1913
/
(14)99791-5694,
Creci 115129.

COHAB - á/t 200m², á/
c 125,51m², 2 dorms,
sl, coz, wc, edícula nos
fundos c/ dorm e wc,
lav cob, wc, chur. Ac.
financ. R$ 235.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, CRECI 30.716-J.
COHAB - 3 dorms, sl,
copa, coz, wc, lav, gar
p/ 1 carro cob, qto de
desp. R$ 180.000.
F.
(14)3324-1913
/ (14)99791-5694,
Creci 115129.
COHAB - 3 dorms,
sl, coz e copa, lav
cob. R$ 200.000.
F.
(14)3324-1913
/ (14)99791-5694,
Creci 115129.
COHAB - á/t 182,60m²
á/c 93,49m², 2 dorms, sl, coz, wc, lav,
gar cob, troca por
casa de maior valor. R$ 180.000.
F. (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.
COHAB - á/t 200m²,
á/c 76,17m², 03 dorms 1 suite, sl, copa,
coz, wc, lav cob, gar
desc. R$ 180.000.
F. (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.
COND
MORADAS
2 dorms, sl, e
coz conjugadas, wc,
despejo nos fundos, lav cob, gar s/
cob.
R$ 150.000.
F. (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.

DIVULGAÇÃO
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CRISTAL - cód. 128,
á/t 250m², exc. loc,
2 dorms (1 suíte),
2 sls, coz planej,
quintal grande, área
de lazer, solicite vídeo.
R$ 170.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
CONDOMINIO MORADAS - 3 dorms, sl, coz,
wc social, lav cob, gar
cob. R$ 150.000. F.
(14)3324-1848, CRECI 30.716-J.
EDICULA
JARDIM
MATILDE - á/t 180m²
á/c72,55m², 02 dorms (01 suite) sl, coz,
wc, lav cob, gar desc,
edicula separada da
casa, á/t 180m² á/c
35,70m², 1 dorm, sl,
coz, wc **não aceita
financiamento**
aceita carro como
parte do pagamento ou casa na cohab
de menor ou igual valor.
R$ 185.000.
F.
(14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.

CLASSIFICADOS
ESTORIL - á/t 360m²,
á/c 225m², 3 dorms
(1 suíte c/ closset),
sl tv, sl jantar, copa, coz planej, jd.
inverno, 2 wcs, escritório, despensa,
lavabo
(entrada
social), área gourmet c/ chur, fogão
a lenha, lav c/ arm,
gar p/ 4 veículos.
R$ 650.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
ELDORADO
á/
t
174,80m²,
á/c
132,23m², 2 dorms
(1 suíte), sl, coz,
copa, wc, salão comercial na frente,
lav cob, gar cob, qto
despejo, ac. troca
por casa de maior
valor. R$ 180.000.
F.
(14)3324-1848
/ (14)98119-9538,
Angela, Creci 30.716J.
FLAMBOYANT
3
dorms,edicula
excelente ponto comercial, aceito troca
por propiedade rural,
venda com urgencia R$ 300.000. F.
(14)99804-2650.
GUAPORÉ cód.
167, á/t 250m², 2
dorms, sl, coz, wc,
gar, á.s + wc, ac.
casa menor valor na
região. R$ 85.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.

GUAPORÉ - 2 dorms,
sl, coz, wc, chur, entr p/ carro. R. Padre
Amadeu, 1247. R$
200.000. Tr. www.umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
ITAMARATY á/t
250m², 2 dorms, sl,
coz, wc, lav cob, edícula c/ dorm, sl/coz
e wc, ót. loc, ac. financ. R$ 160.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538,Angela, Creci 30.716-J.
á/t
ITAMARATY 250m², 2 dorms, sl,
coz, wc, lav, e gar. Fotos no site: (www.
imobiliariafelipe.com.
br) R$ 139.000. F.
(14)3324-5245
/
(14)99834-3006,
Creci J- 33840.
á/t
ITAMARATY 250m², á/c 243m²,
sobrado, 4 dorms (2
suítes), copa, sl grande,
coz, wc, lav cob, gar cob,
ac. financ, vende ou
troca por casa em Praia
Grande. R$ 260.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.
á/t
ITAMARATY 320m², 2 dorms,
sl, coz, wc, lav
cob.
R$ 170.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.

ITAMARATY
2
dorms, sl, coz e
wc,
ac.
financ.
R$ 100.000. F.
(14)3324-1913 /
(14)99791-5694,
Creci 115129.
ITAMARATY - 2 dorms, sl, coz, wc, á.s,
gar, edícula, R.Maria
Paulina M. Silva. R$
130.000. Tr. www.
umbertoimoveis.com.
br. Av. Altino Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101, Creci 6647.
ITAMARATY - 2 dorms, sl, coz, wc, á.s,
gar, R. João de Almeida Prado. R$
170.000. Tr. www.
umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro.
F. (14)3324-1101,
Creci 6647.
JARDIM
BANDEIRANTES
- á/t 193,48m² á/c
73,50m², 2 dorms,
sl, coz, wc, lav cob,
gar cob. R$ 240.000.
F. (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.
JARDIM DO SOL - á/
t 150m² á/c 60m²,
2 dorms (1 suite),
sl, coz, 2 wcs, despensa, lav cob, gar
cob. R$ 150.000.
F. (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.

CLASSIFICADOS

JD ELDORADO - At.
300m², Ac. 180m², 3
dorms, sl, copa, coz
planejada até o teto
e cooktop, wc social, dispensa, á.l c/
churr- ACEITA TROCA
POR TERRENO OU
CASA DE MENO VALOR. R$ 380.000.
F. (14)98109-6000,
CRECI 55.850.

JARDIM ELDORADO - á/t 250m² á/c
149,05, 3 dorms (1
suite) falta acabamento no wc, sl,
copa, coz, wc social,
edicula nos fundos
s/ acabamento lav
cob, gar cob, **não
aceita financiamento**. R$ 280.000.
F. (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.
JARDIM ELDORADO
- á/t 279,80m² á/c
140,01m², 3 dorms
19 suite, sl, coz c/
armário planejado,
wc, lav cob, gar cob,
área de churrasqueira nos fundos
quarto de despejo
e wc. R$ 315.000.
F. (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.

JARDIM
ELDORADO - á/t 300m² á/c
163,46m², 3 dorms,
sl, copa, coz planejada, wc, lav cob,
gar cob, á.l c/ chur,
dorm e wc nos fundos. R$ 380.000.
F. (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.
JARDIM ELDORADO
-terreno c/ comércio,
2 casas prontas e
uma construção de 3
cômodos faltando terminar casa da frente
com 2 dorms, sl, copa,
coz e wc social construção de 104,64m²
casa dos fundos c/ 1
suite, sl, coz e construção de 70,40m²
lav cob, gar cob terreno
545,10m².
R$
300.000.
F.
(14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.
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JARDIM
NAZARÉ
á/t 360m² á/c
193,22m², 2 dorms,
sl, coz, wc, lav cob, gar
cob, salão na frente c/
2 wcs. R$ 250.000.
F.
(14)3324-1848
/ (14)98119-9538,
Creci 30.716-J.
JARDIM SÃO SILVESTRE - apartamento
residencial são silvestres 2 dorms, sl,
e coz conjugada, lav,
gar, elevador área
de lazer com piscina.
R$ 250.000.
F. (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.
JD BRILHANTE á/t 172,80m² á/c
70,89m², 3 dorms, sl,
coz, wc, lav cob, gar
desc. R$ 225.000.
F. (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.
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JD DAS PAINEIRAS - á/t
250m², á/c 147,79m²,
3 dorms (1 suite) sl, coz
planejada, wc, 1 domrs
nos fundos c/ wc, lav
cob, gar cob p/ 2 carros,
troca p/ casa de maior
valor, águas do eloy, jd
bandeirantes, vl margarida. R$ 300.000. F.
(14)3324-1848, CRECI 30.716-J.
JD DO SOL - At.
150m², Ac. 72,36m²,
3 dorms, sl, wc social, coz, gar p/2
veículos, varanda, á.l
c/ churrasqueira, pia,
toda em porcelanato,
blindex, portão eletrônico. R$ 200.000.
F. (14)98109-6000,
CRECI 55.850.
JD DO SOL 02 - á/t
150m² á/c 107,60m²,
dorm, sl, coz, wc, lav cob,
gar cob. Ac. financiamento. R$ 180.000.
F.
(14)3324-1848
/
(14)98119-9538,
CRECI 30.716-J.
JD FLORIDA - 2 dorms (1 suite) sl, coz
c/ balcão planejado e
cooktop, wc, lavanderia coberta garagem
coberta, aceita troca
por casa na vila perino. R$ 230.000. F.
(14)3324-1848, CRECI 30.716-J.
á/t
JD ORIENTAL 230m² á/c 130m²,
3 dorms (1 suite), sl,
coz integrada, wc, lav
cob, gar cob p/ 2 carR$ 430.000.
ros.
F.
(14)3324-1848
/
(14)98119-9538,
CRECI 30.716-J.
JD
OURO
VERDE - 2 dorms, sl,
coz, wc. Rua Augusto Cardoso de Moura,
125. R$ 300.000.
F. (14)3324-9561 /
(14)99860-5454.

CLASSIFICADOS
JD STOS DUMONT
- á/t 150,62m² á/c
116,48m², 3 dorms,
sl, coz, wc, lav cob, gar
cob.
R$ 160.000.
F.
(14)3324-1848
/
(14)98119-9538,
CRECI 30.716-J.
MARGARIDA - 2 dorms, (1 suíte), coz, sl,
wc, á.s cob, gar. Ac. financ. www.gepimoveis.
com.br R$ 220.000.
F.
(14)3322-6701
/
(14)99602-1070,
Creci 158159-F.
MARGARIDA - 4 dorms (suítes), sls, copa,
coz, wc, á.s, gar, R.
Bandeirantes, esquina. R$ 700.000. Tr.
www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101, Creci
6647.
MATILDE - 3 dorms,
sl, coz, wc, gar p/ 2
carros, alarme, edícula c, churrasqueira,
á.s, desp, wc, R. Maria Carvalho de Melo,
125. R$ 390.000.
Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101, Creci
6647.
MORADAS OURS - 2
dorms c/ arms planej,
sl planej, coz c/ arm
planej, coifa e fogão
embutido, wc planej,
área lazer c/ chur, lav
cob. R$ 180.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.
MORADAS OURS 2 dorms, sl, coz, wc,
á.s, entr p/ carro, R.
Lauro Zimmermman,
438. R$ 120.000.
Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101, Creci
6647.
MORAES - 4 dorms, sl,
copa, coz, wc, gar p/ 2
carros, edícula no fundo. www.gepimoveis.
com.br. R$ 350.000.
F. (14)99602-1070 /
(14)3322-6701, Creci
158159-F.

MORAES
á/t
424m², á/c 130m²,
2 dorms (1 suíte), sl
estar, copa/coz integradas, wc, á.s,
gar.
R$ 500.000.
F. (14)3322-7080,
Creci 93548.
MUSA - 3 dorms (1
suíte), sl, coz, wc,
lav, gar. R$ 280.000.
F. (14)3326-8172 /
(14)99900-4214.
N. OURS á/t
308m², á/c 150m²,
3 dorms (1 suíte c/
arm planej e painel
de tv), sl c/ cortina,
copa, coz planej,
wc c/ box, á.s, gar,
portão eletr, interfone. R$ 550.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
N. OURS - 3 dorms
(1 suíte c/ arms),
lavabo, sl estar, sl
jantar, coz planej,
wc, gar, edícula c/ 2
dorms, área lazer c/
chur, gar p/2 autos,
quintal. R$ 750.000.
F.
(14)3322-7080
/
(14)3326-2121,
Creci 93548.
N. SÁ - 3 dorms (1 suíte), sl estar, coz, wc,
á.s, quintal, gar p/ 2
autos. R$ 250.000.
F.
(14)3322-7080
/
(14)3326-2121,
Creci 93548.
NAZARETH 3
dorms (1 suíte), sl,
copa, coz, lav, wc,
edícula c/ qto, sl, wc
e gar. R$ 350.000.
F.
(14)3324-1913
/ (14)99791-5694,
Creci 115129.
ODILON - á/t 357m²,
á/c 120m², 3 dorms
(1 suíte) falta acabamento, sl, copa,
coz, lav cob, chur,
wc, espaço amplo
no fundo p/ plantio
ou construção, ót.
loc, próx. de Supermercado, posto
de
combustível,
posto de saúde.
R$
220.000.
F.
(14)98109-6000,
CRECI 55.850.

ORIENTAL cód.
146, 2 dorms (1
suíte), wc, sl, coz,
despensa, lav cob,
solário, área de lazer c/ quiosque,
chur c/ pia e balcão
duplo, lavabo, gar p/
2 veículos, portão
eletr, cerca e interfone. R$ 370.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
OPERÁRIA - 2 dorms, sl, coz, wc, á.s
cob, seminova. www.
gepimoveis.com.
br.
R$ 145.000.
F.
(14)3322-6701
/
(14)99602-1070,
Creci 158159-F.
ORIENTAL - 3 dorms (1 suíte), sl, coz,
wc, á.s, gar, R. Santa Mônica, 276. R$
400.000. Tr. www.
umbertoimoveis.com.
br. Av. Altino Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101, Creci 6647.
OURO VERDE - 3 dorms (1 suíte c/ planej
e 1 suíte americana
planej), sl estar, sl
jantar, sl TV, coz planej, wc, despensa,
lav, lavabo, escritório, área gourmet c/
blindex/ móveis planej, wc, piscina, gar
ampla. R$ 850.000.
F. (14)3322-7080 /
(14)3326-2121, Creci 93548.
PACHECO
CHAVES - á/t 360m², á/c
110,38m², 3 dorms
(1 suíte), sl, copa, coz
c/ arm planej, wc, lav
cob, wc nos fundos,
área lazer c/ chur e
piscina. R$ 350.000.
F.
(14)3324-1848
/ (14)98119-9538,
Angela, Creci 30.716J.
PAINEIRAS - 2 dorms, sl, coz, wc, á.s,
entrada
p/carro,
quintal, á/t 250m².
R$
160.000.
F.
(14)3322-7080
/
(14)3326-2121,
Creci 93548.

CLASSIFICADOS

PAINEIRAS - 2 dorms, sl, coz, wc, gar,
R. Enf. Geraldo Pimentel, 200.
R$
300.000. Tr. www.
umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro.
F. (14)3324-1101,
Creci 6647.
PAINEIRAS - 3 dorms (1 suíte), sl,
copa, coz, wc, edícula c/ dorm e wc,
área de lazer c/
chur, gar p/ 2 carros. R$ 180.000.
F. (14)99791-5694
/ (14)3324-1913,
Creci 115129.
PAINEIRAS - 3 dorms, sl, copa, coz, wc,
á.s, gar, Al. Raul Gregório Madalena. R$
200.000. Tr. www.
umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro.
F. (14)3324-1101,
Creci 6647.
PAINEIRAS - 3 dorms (1 suíte), wc,
copa, coz c/ arms,
sl c/ ar cond, quintal c/ desp. e wc,
lav cob, gar p/ 2
veículos, sendo 1
vaga cob, portão
eletr. R$ 300.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
PAINEIR AS - á/
t
250m²,
á/c
100m², 3 dorms
(1 suíte) sl, copa,
coz, wc, á/s c/ qto,
despensa,
wc..
R$ 170.000. F.
(14)98109-6000,
Creci 55.850.

PAINEIRAS - á/
t. 2.750m² (11 x
250m), á/c. 84m²,
2 dorms (1 grande e 1 pequeno),
sl, coz, wc, gar,
varanda
grande
no fundo c/ lav,
(ESTRUTURA
PARA
SOBRADO),
R$ 320.000. Para
mais informações:
(14) 98109-6000
– CRECI 55.850.
R$ 320.000. F.
(14)98109-6000,
Creci 55.850.
PAULISTA cód.
130, 2 dorms (1
suíte), sl tv, sl
estar, copa, coz
planej, qto despejo, á.s, chur,
piscina 44.000lts.
R$ 500.000. F.
(14)98109-6000,
Creci 55.850.

PAULISTA - á/t 480m²,
á/c 280m², 3 dorms (1
suíte todos c/ arms),
sl, copa, coz, lav fechada, e wc, edícula c/
dorm, wc, chur, casa de
esquina podendo ser separada. R$ 480.000.
F. (14)3324-1913 /
(14)99791-5694, Samanta, Creci 115129.
PAULISTA - 4 dorms (1
suíte), sls, copa, coz, wc,
área de lazer chur, piscina, gar, edícula, R. Pedro
Marques Leão, 1798.
R$ 790.000. Tr. www.
umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
PERINO - 2 dorms,
copa, coz, wc, á.s
cob, gar cob p/ 2 carros, ac. financ. www.
gepimoveis.com.
br
R$ 210.000. F.
(14)3322-6701
/
(14)99602-1070,
Creci 158159-F.
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PQ. FLORES - 5 dorms (2 suítes), sl, wc,
sl estar, sl jantar, sl
tv, lavabo, coz, á.s,
gar, piscina, chur,
R. Ivo Campion. R$
1.300.000. Tr. www.
umbertoimoveis.com.
br. Av. Altino Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101, Creci 6647.
QUEBEC - Cond. Ferreira, nova, 2 dorms,
sl, coz, wc, área lazer c/ chur, á.s cob.
Ac.
financ.
www.
gepimoveis.com.
br R$ 160.000. F.
(14)3322-6701
/
(14)99602-1070,
Creci 158159-F.
QUEBEC - dorm, sl,
copa, coz. planejada,
wc, lav, gar. p/ 1 carro
cob, á/t 250m², á/c
48m². R$ 175.000.
F.
(14)3324-1913
/ (14)99791-5694,
Creci 115129.
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QUEBEC - nova, 3 dorms (1 suíte c/ hidro),
sl estar/jantar, wc,
coz, lav, jd. inverno,
desp, escrit, despejo,
sacada, área de lazer
c/chur, wc, piscina c/
cascata, gar p/ 2 autos, á/t 250m², á/c
166m². R$ 650.000.
F. (14)3322-7080 /
(14)3326-2121, Creci 93548.
RECANTO DOS PÁSSAROS III - át.
222,62m²,
á/c.
76,61m² 2 dorms
(1 grande e 1 pequeno),
sl,
coz
planejada, wc, jardim de inverno, gar,
á.s, de esquina com
possibilidade
de
construção, (ACEITA CARRO COMO
PARTE DO PGTO).
R$
200.000.
F.
(14)98109-6000,
CRECI 55.850.
RECANTO DOS PÁSSAROS III á/t
290m²,
ótima
topografia, esquina, próx a Escola,
Supermercado, Padaria, Lanchonete,
Mecânica e muito
R$ 95.000.
mais.
F. (14)98109-6000,
CRECI 55.850.
RECANTO
DOS
PÁSSAROS
III
- Casa recém construída. 2 dorms, (1
suíte), wc social,
sls de tv e jantar, coz, lav cob,
portão de correr
com portão social.
R$ 200.000. F.
(14)98109-6000,
CRECI 55.850.

CLASSIFICADOS
RESIDENCIAL ILHA
BEL A - Apartamentos de 2 dormitórios
c/sacada, infraestrutura
completa
(piscina, churrasqueira, playground,
salão de festas,
quadra poliesportiva) e muito mais...
Financiamento pela Caixa Econômica
Federal – Programa Casa Verde e
Amarela. Faça uma
simulação
sem
compromisso.
R$
145.000.
F.
(14)98109-6000,
CRECI 55.850.
RESIDENCIAL PARQUE
DOS
IPÊS
ÚLTIMAS
UNIDADES - localizado a
5min do centro de
Ourinhos, aptos de
2 dorms c/ sacada,
piscina, horta comunitária, pomar,
área lazer c/ churrasqueira, ót. para
morar ou investir, financiado pela Caixa
no Programa Casa
Verde e Amarela,
entrada facilitada
em até 60x, utilize seu FGTS, faça
uma simulação de
prestação comigo
agora. R$ 139.900.
F. (14)98109-6000,
Hernani Correa Creci 55850.
S. JORGE - 3 dorms (1 suíte), móveis
planej, sl, copa, sl tv,
coz, wc, á.s, chur, vaga p/ 2 carros, suíte
fora da casa R. Justino Carnevale, 142.
R$ 330.000. Tr. www.
umbertoimoveis.com.
br. Av. Altino Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101, Creci 6647.
S. JUDAS á/t
266m², á/c 92m²,
2 dorms., sl estar,
copa/coz, wc, varanda, wc ext., quintal
e gar. R$ 250.000.
F. (14)3322-7080 /
(14)3326-2121, Creci 34.973-J.

S. JUDAS TADEU
á/t 250m², á/c
200m², 2 dorms (1
suíte c/arms), sl estar, sl jantar, wc, coz
planej, á.s, edícula
c/ chur, qto despejo
e wc. R$ 380.000.
F. (14)3322-7080 /
(14)3326-2121, Creci 93548.
S. JUDAS TADEU sobrado, 3 dorms (1
suíte c/ closet), wc, sl
estar, escritório, coz,
despensa, á.s, lavabo. R$ 350.000.
F.
(14)3322-7080
/
(14)3326-2121,
Creci 93548.
S. LUIZ - á/t 363m²,
á/c 205m², 3 dorms,
sl, coz, wc, edícula nos fundos, área
lazer c/ piscina e
chur, lav cob, gar
R$ 280.000.
cob.
F.
(14)3324-1848
/ (14)98119-9538,
Angela,
CRECI
30.716-J.
S. SILVESTRE - 2
dorms, sl, wc, coz
porcelanato.
Ac.
financ, casa nova. www.gepimoveis.
com.br. R$ 220.000.
F. (14)3322-6701 /
(14)99602-1070,
Creci 158159-F.
S. SILVESTRE - 3
dorms, (1 suíte), copa, coz, sl, wc, á.s
cob, gar cob p/ 2
carros. Ac. financ.
www.gepimoveis.
com.br R$ 290.000.
F.
(14)3322-6701
/ (14)99602-1070,
Creci 158159-F.
S. SILVESTRE - á/t
10x30m, á/c 110m²,
2 dorms, coz, sl,
wc, lav. c/ wc, área
frente c/ salão e
wc, gar. p/ 6 carros,
constr. fdos em fase de acabamento.
Ac.
contraproposta. R$ 160.000. F.
(14)3326-8172
/
(14)99900-4214.

S.
SILVESTRE
área c/ 1.440m²,
edícula, murada, fechada. R$ 600.000.
F. (14)3326-8172 /
(14)99900-4214.
SANTA FÉ - á/t 250m²,
á/c 140m², ót. loc, 3
dorms (1 suíte), sl, copa, coz c/ arms, wc,
área lazer c/ chur, qtinho e wc nos fundos,
piscina. R$ 450.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.
SANTA FELICIDADE II
- OTIMA CASA, DE FORRO DE PVC, Contendo:
02 quartos (sendo 01
suite c/ closet), Sala Ampla, Cozinha,
Banheiro Social, Varanda nos Fundos,
Lavanderia
Coberta
- TERRENO APROX.=
320 m2 - CONSTRUCAO - APROX.= 100
m2 R$ 180.000. F.
(14)3324-5245, CRECI J33840.
SOARES - á/t 300m²,
á/c 109,66m², 2 dorms (1 suíte c/ closet),
sl, coz, wc, lav cob, gar
cob.
R$ 360.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.
SOARES - 3 dorms (1
suíte), sl, coz, 1 vaga.
R. Manoel da Silva Mano, apto. 111/122. R$
230.000. Tr. www.umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
SOARES - 3 dorms
(1 suíte), sl, coz, wc,
á.s, 1 vaga, R. Manoel da Silva Mano,
apt. 111/122. R$
220.000. Tr. www.umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
SOL - á/t 150m², á/c
133,72m², 3 dorms, sl,
copa, coz, wc, lav cob,
gar cob. R$ 220.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.

CLASSIFICADOS

SOL - á/t 150m², á/c
72,36m², 3 dorms, sl,
coz, wc, lav cob, gar
cob, chur., ac. casa
menor valor como parte
de pgto. R$ 200.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.
SOL II - á/t 160m²,
a/c 82m² construída
2 dorms (1 suíte),
sl, coz, wc, quintal.
Precisa de acabamento. R$ 120.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
SANTA FÉ I - - A melhor residência do
bairro. 3 dorms, (1
suíte com móvel planejado), sl de tv e
jantar ampla, clara
e bem arejadas, coz
planejada, jardim de
inverno, wc social,
á.l c/ churrasqueira,
pia, wc, despensa, garagem para
4 veículos, sendo
2 cobertos, jardim,
portão
eletrônico
com 2 aberturas.
R$
380.000.
F.
(14)98109-6000,CRECI 55.850.

STA
FELICIDADE
á/t 151,2m², á/c
107,9m², 2 dorms
(1 suíte), sl, copa,
coz, wc, lav cob, gar
cob, área lazer c/
chur.
R$ 260.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.
STOS DUMONT - á/t
250m², á/c 126,56m²,
2 dorms, sls, coz, wc,
lavanderia cob, gar
descob, ac. troca por
casa no Pq. Minas
Gerais e Boa Esperança. R$ 230.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.
VL CHRISTONI - Casa nova, acabou de
construir, 2 dorms,
sendo 1 suíte, wc
social, sl, coz, copa,
lav, gar p/2 veículos, churrasqueira.
R$
350.000.
F.
(14)98109-6000,
CRECI 55.850.
á/t
VILA MUSA 484m² á/c 99,50m²,
3 dorms, sl, copa,
coz, wc, lav cob, gar
R$ 210.000.
cob.
F.
(14)3324-1848
/
(14)98119-9538,
CRECI 30.716-J.

VILLE DE FRANCE - á/t
396m², á/c 199,65m², 3
dorms (1 suíte c/ closed),
sl, copa, coz, wc, área
lazer c/ chur, despensa,
wc, lav cob, gar cob. R$
370.000. F. (14)33241848 / (14)98119-9538,
Angela, Creci 30.716-J.
VL CALIFORNIA - á/t
188m² á/c 68m², casa de
fundos, 2 dorms, sl, coz,
wc, lav cob, gar p/ moto, ac financiamento. R$
150.000. F. (14)33241848, CRECI 30.716-J.
VILA SOARES á/
t259m², á/c234m²,
PISO SUPERIOR: 3
dorms s/ 1 suíte e
wc social. PISO INFERIOR: 3 sls, coz
ampla, lav cob, á.l
c/ chur, edícula c/ 2
dorms e wc, gar cob
p/ 2 veículos e desc
p/ 2 veículos. Condomínio fechado com
portaria 24h, á.l, 2
piscinas, quadra esportiva,
academia
ao ar livre, playground. R$ 520.000. F.
(14)98109-6000.
VILLE DE FRANCE II á/t 250m², á/c 58m²,
2 dorms, sl, coz, wc,
gar, murada, portão,
liberada p/ financ.
R$ 235.000, solicite vídeo e outras
fotos. Creci 55.850.
F.
(14)
981096000. R$ 235.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
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VL NOVA SÁ - At.
968m² (22x44), 5
casas, sendo uma de
madeira e 4 alvenarias, documentação
em dia. R$ 450.000.
F. (14)98109-6000,
CRECI 55.850.
VL SÃO PAULO - 2 dorms, sl, coz e wc. R. 1 de
Maio, 88. R$ 65.000.
F. (14)99852-0365.

ADALGISA - sobrado c/
2 dorms, sl, coz, wc, entrada p/ carro. R. Manoel
dos Reis, casa 02. R$
700 + IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro. F. (14)3324-1101,
Creci 6647.
B. ESPERANÇA 3
dorms, sl, coz, wc, gar, R.
Sud Minucci, 123. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 850 + IPTU. Tr. Av.
Altino Arantes, 54, Centro. F. (14)3324-1101,
Creci 6647.
B. ESPERANÇA - 2
dorms, sl, coz, wc, 1
vaga, R. Antonio Soares
da Silva, 901. R$ 450
+ IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro. F. (14)3324-1101,
Creci 6647.

18

CENTRO 3 dorms
(1 suíte), sl, coz, wc,
gar. Av. Altino Arantes, 821 fundos. www.
umbertoimoveis.com.
br. Av. Altino Arantes,
54, Centro. R$ 700
+ IPTU. F. (14)33241101, Creci 6647.
CENTRO - 3 dorms,
sl, coz, wc, á.s, gar p/
1 veículo, R. Lopes trovão, 219. R$ 900+
IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
CENTRO - Ed. Brasul,
dorm, sl, coz, wc, 1 vaga, AV. Altino Arantes,
25. R$ 600 + IPTU.
Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101, Creci
6647.

CLASSIFICADOS
CENTRO - apto, dorm,
sl, coz, wc, á.s, R.
Nove de Julho, 29610/02. R$ 450 + IPTU
+ cond. Tr. www.umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
CENTRO - dorm, sl,
coz, wc, a.s. s/ gar. R.
Monsenhor Córdova,
87 fundos. R$ 700. F.
(14)3324-1101, Creci
6647.
CENTRO - qto p/ homens,
moças
ou
aposentados. A partir
R$ 350. F. (14)33223545.
CENTRO - quitinete, 1
cômodo, wc, Av. Altino
Arantes, 40. R$ 520.
Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101, Creci
6647.
CENTRO - quitinete,
dorm c/ coz pequena,
wc e entrada p/ carro, R. Rio de Janeiro,
1.418. Fotos no site:
(www.imobiliariafelipe.com.br) R$ 450. F.
(14)3324-5245
/
(14)99834-3006,
Creci J- 33840.

COHAB - 2 dorms (1 suíte), sl, coz, wc. R$ 850 +
IPTU. F. (14)3324-1913
/ (14)99791-5694, Creci 115129.
COHAB - 2 dorms,
sl, copa, coz, lav,
wc, gar cob p/ 1 carro. R$ 850 + IPTU.
F.
(14)3324-1913
/
(14)99791-5694,
Creci 115129.
COHAB - 2 dorms, sl,
coz, lav cob c/ despensa,
edícula
c/
dorm, wc, chur, gar
cob. www.gepimoveis.
com.br. R$ 1.100.
F.
(14)3322-6701
/
(14)99602-1070,
Creci 158159-F.
COHAB - edícula,
dorm, coz, wc, lav e
entrada p/ moto, R.
João Teodoro Bernardo, 181. Fotos no site:
(www.imobiliariafelipe.
com.br) R$ 600. F.
(14)3324-5245
/
(14)99834-3006,
Creci J- 33840.
CONDOMINIO
REBECA - 02 dorms, sl,
coz, wc, vaga de gar,
quiosques c/churr. R$
800 + condominio. F.
(14)3322-7080, Creci
93548.

MANO - 3 dorms, sl,
coz, copa, á.s, gar p/ 1
carro. R. Eduardo Carlos Pereira, 125. www.
umbertoimoveis.com.
br. R$ 1.200. Tr. Av.
Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
MARGARIDA - 02 dorms, sl, copa/coz, wc
social, despejo, gar. R$
1.000.00. F. (14)33227080, Creci 93548.
MARGARIDA - salão amplo c/ wc, parte superior:
dorm amplo c/ wc. R$
800. F. (14)3324-1913
/ (14)99791-5694, Creci 115129.
MATILDE - 2 dorms, sl,
coz, wc, 1 vaga, R. José Justino de Carvalho,
895, bl 06, apto 308.
R$ 850. Tr. www.umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
MATILDE - 3 dorms
(1 suíte), sl, coz, wc, 1
vaga. R. Justina Bortolota Cassiolato, 72. R$
1.300 + IPTU. Tr. www.
umbertoimoveis.com.
br. Av. Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.

CLASSIFICADOS

MATILDE - apto 3 dorms (1 suíte), sl, copa,
coz, wc, á.s, gar, área
lazer, R. Paraná, 1303.
R$ 1.200 + IPTU +
cond. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
MATILDE - dorm, sl,
coz, wc, 1 vaga. R.
Justina Bortolato Cassiolato, 32. R$ 600.
Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101, Creci
6647.
MATILDE - dorm, sl, coz,
wc, á.s, gar. R$ 500.
F. (14)3322-7080 /
(14)3326-2121, Creci
93548.
MORADAS OURS - 2
dorms, sl, coz, wc, lav
cob, gar descob. R$
600 c/ cond incluso.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.
MORADAS OURS 2 dorms, sl, coz, wc.
R$ 600 c/ cond incluso. F. (14)3324-1913
/
(14)99791-5694,
Creci 115129.
MUSA - dorm, coz, wc,
R. Brasílica Machado
Baia, 332. R$ 400.
Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101, Creci
6647.
MUSA - 2 dorms, sl,
coz, wc, lav, área lazer
c/ chur e gar, R. Brasilica Machado Bahia, 85.
Fotos no site: (www.
imobiliariafelipe.com.
br) R$ 1.000 + IPTU R$
45. F. (14)3324-5245
/
(14)99834-3006,
Creci J- 33840.

N. OURS - 3 dorms (1 suíte), casa
grande, c/ piscina,
sauna, arm planej,
gar. www.gepimoveis.
com.br R$ 3.500.
F.
(14)3322-6701
/
(14)99602-1070,
Creci 158159-F.
N. SÁ - dorm, sl, coz, wc,
1 vaga. R. Brasil, 143. R$
500 + IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14)3324-1101, Creci
6647.
N. SÁ - 2 dorms, sl, coz,
wc, á.s, gar, R. Antonio
Prado, 1056. R$ 600
+ IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
NAZARETH - dorm.,
sl, coz, wc, á/s, quintal amplo e entrada
p/ carro.
R$ 650.
F. (14)3322-7080 /
(14)3326-2121, Creci
93548.
ORLANDO QUAGLIATO - 2 dorms, sl, coz,
wc, lav cob, gar p/ 1
www.gepimocarro.
veis.com.br. R$ 600.
F.
(14)3322-6701
/
(14)99602-1070,
Creci 158159-F.
PAINEIRAS - 2 dorms,
sl, coz, wc, á.s, gar, R.
Enfermeiro Geraldo Pimentel, 64. R$ 750.
Tr. www.umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
PAINEIRAS - 2 dorms,
sl, coz, wc, á.s, gar, R.
Sebastião Simião de
Souza, 594. R$ 800
+ IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
PERINO - 2 dorms,
sl, coz, wc, á.s, gar p/ 1
veículo, R. Maranhão,
91. R$ 800 + IPTU.
Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101, Creci
6647.

S. JUDAS TADEU - 3
dorms (1 suíte), sl, coz,
wc, á.s, gar, R. Carlos
Augusto Amaral, 165.
R$ 900. Tr. www.umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
S. JUDAS TADEU dorm, sl, coz, wc, 1
vaga. R. Hermínio Sabino, 107. R$ 620 +
IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
VL DI CAPRI - 3 dorms
(1 suíte), sl, coz, arms
na coz e wc, sacada, gar,
R. Jose Justino Carvalho,
1501. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. R$
2.300 + IPTU + cond.
F. (14)3324-1101, Creci
6647.
VL DI CAPRI - 3 dorms
(1 suíte), sl, coz, wc, arm
nos wcs, qto e na coz,
sacada, gar, R. Jose Justino de Carvalho, 1501
ap 121A. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. R$
2.000 + IPTU + cond.
F. (14)3324-1101, Creci
6647.
VL. INGLESA - dorm,
sl, coz, wc, gar, R. Alice Teixeira de Oliveira,
351 – 2. www.umbertoimoveis.com.br. R$
650. F. (14)33241101, Creci 6647.

REC. PÁSSAROS - á/t
222m², exc topografia, murado e com
portão, próx. a Supermercado, Escola,
Padaria, Lanchonete, Pet Shop e muito
mais. R$ 105.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
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LOTE NO SÃO CARLOS
Á/T 1.751,09m²,
excelente oportunidade. R$ 250.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
N. ALCÂNTARA - lotes
em novo condomínio
fechado c/ a maior
área de lazer de Ourinhos, a partir de
250m². Pague em
até 180 vezes. Financiamento direto
com a loteadora. F.
(14)98109-6000,
Creci 55.850.
PERINO á/t
1.353m², ót. topografia, próx. ao centro,
Supermercado, Padaria, Lanchonete,
Pet Shop e muito
mais. R$ 500.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
REC. PÁSSAROS III
á/t 200m², exc.
topografia, próx a Escola, Supermercado,
Padaria, Lanchonete, Mecânica e muito
mais.
R$ 85.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
REC.
PÁSSAROS
III - á/t 200m², ót.
topografia,
próximo
a
Escola,
Supermercado, Padaria, Lanchonete,
Mecânica e muito
mais. R$ 90.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
SANTA FÉ II - cód. 16,
á/t 262m², raridade,
seu melhor negócio
no bairro, fantástica
topografia, 11m de
frente, todo murado,
a 250m do Supermercado. R$ 175.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
VILA MUSA - 2 terrenos juntos, á/t 726m²
(11 x 33 CADA), topografia excelente,
plaino. R$ 150.000
CADA. R$ 150.000
cada. F. (14)981096000, Hernani Correa
- Creci 55850.
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VILA VILAR - á/t
330m²
(12X27,5),
topografia
muito
boa, fácil acesso ao
centro. R$ 110.000.
F. (14)98109-6000,
Creci 55.850.
ÁGUAS DO ELOY II - 1 lote, á/t 200m² R$ 80.000
e outro lote de 300m² R$
100.000. F. (14)33227080 / (14)3326-2121,
Creci 93548.
CHRISTONI - á/t 360m²
(10x36m), ót. loc, ac.
carro. R$ 100.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.
JARDIM ESTORIL - lindo terreno, localizado
proximo ao forum - medindo 12x30 = 360
m2 (fechado de casas do lado) -excelente
localizacao F. (14)33245245, Creci J33840.
JD JOSEFINA - 360M²
(12X 30) aceita financiamento. R$ 85.000.
F.
(14)3324-1848,
Creci 30.716-J.
MATILDE - á/t 300m² (10
x 30m), caído p/ rua, murado, próx. Monstrinho.
Fotos no site: (www.imobiliariafelipe.com.br) R$
165.000. F. (14)33245245 / (14)99834-3006,
Creci J- 33840.
N. OURS á/t
10x30m, c/ piscina,
todo murado. Ac. financ. R$ 220.000. Tr.
www.gepimoveis.com.
br. F. (14)3322-6701
/
(14)99602-1070,
Creci 158159-F.
N. OURS - á/t 426m²
(15x27m), ót. loc, ac.
financ. R$ 280.000.
F. (14)3324-1848 /
(14)98119-9538, Angela, Creci 30.716-J.

CLASSIFICADOS
N. OURS - á/t 490m²,
loc. Privilegiada. Fotos no site: (www.
imobiliariafelipe.com.
br) R$ 245.000. F.
(14)3324-5245
/
(14)99834-3006,
Creci J- 33840.
NAZARETH - 3 lotes,
á/t 360m² cada, ac.
financ. R$ 150.000 cada. F. (14)3324-1913
/
(14)99791-5694,
Creci 115129.
REC.
PÁSSAROS
- á/t 222m², em frente a creche, plaino,
murado, ac. financ.
Fotos no site: (www.
imobiliariafelipe.com.
br) R$ 95.000. F.
(14)3324-5245
/
(14)99834-3006,
Creci J- 33840.
STOS DUMONT - á/t
250m²,1 lote, não ac.
financ. R$ 100.000.
F. (14)3322-7080 /
(14)3326-2121, Creci
93548.

CENTRO - á/t 200m²,
loja de calçados, c/ toda instalação, vitrines,
móveis,
prateleiras,
c/ fornecedores, ót.
clientela, c/ estoque,
c/ deposito no fundo,
doc. ok, impostos ok,
edícula no fundo. Av.
Jacinto Ferreira de Sá,
543. R$ 450.000.
F. (14)3322-3472 /
(14)99658-9461.
CENTRO - prédio comercial c/ residência,
parte inferior: salão c/
110m², 2 wcs, área
cob, á.s, escritório,
á/t 132m², parte superior: apto c/ 3 dorms,
sl c/ sacada, copa/
coz, wc e á.s, c/ área
de 110m², Av. Jacinto
Sá, 472. R$ 450.000.
F. (14)3322-3472 /
(14)99658-9461.

SALA
COMERCIAL
- Alugo imóvel comercial excelente, centro.
Recepção, 02 salas,
02 banheiros, copa e
cozinha, área de serviços. R$ 1.000.00 +
IPTU - falar como João
Victor
99800.9758
R$
1000.00.
F.
(14)99800-9758.
SOBRELOJA CENTRO
- 04 sls, 01 sl pequena,
01 copa, 04 wcs. R$
2.200. F. (14)33227080, CRECI 93548.
VILA NOVA SÁ - ponto comercial c/ wc.
R$ 500. F. (14)33241848, CRECI 30.716-J.
SALA
COMERCIAL - sl grande c/
wc. www.gepimoveis.
com.br.
R$ 750.
F.
(14)3322-6701
/
(14)99602-1070,
Creci 158159-F.
SALA
COMERCIAL
- 2 sls grandes, coz,
wc, lav, despensa. www.
gepimoveis.com.br. R$
750. F. (14)3322-6701
/
(14)99602-1070,
Creci 158159-F.
CENTRO - sl comercial, loc no edifício JJ
Carvalho, c/ 2 sls + 1
recepção, coz e wc. Av.
Altino Arantes. Fotos no
site: (www.imobiliariafelipe.com.br) R$ 750 +
cond. F. (14)3324-5245
/ (14)99834-3006, Creci J- 33840.
comérCOHAB cio, R. principal da
Cohab, c/ 35m², porta
de correr de blindex e
de laje. Fotos no site:
(www.imobiliariafelipe.com.br) R$ 500. F.
(14)3324-5245
/
(14)99834-3006,
Creci J- 33840.

MATILDE - casa comercial, 7 sls, 4 wc,
coz, á.s, desp, gar,
R. Ataliba Leonel,
229. R$ 3.600 +
IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
GUAPORÉ - barracão,
1.500m²,
Rodovia R. Tavares, km 379, 7/8.
R$ 6.000 + IPTU.
Tr.
www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
CENTRO - sls térreas, Galeria Vitória.
R. Expedicionários,
142. R$ 600 + IPTU + cond. Tr. www.
umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro.
F. (14)3324-1101,
Creci 6647.
CENTRO - sls superiores,
Galeria
Vitória. R. Expedicionários, 142. R$
350 + IPTU + cond.
Tr.
www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.
CENTRO - sl comercial, espaço c/ wc.
R. Paraná, 282. R$
600 + IPTU. Tr. www.
umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro.
F. (14)3324-1101,
Creci 6647.
CENTRO - espaço c/
wc, R. Antônio Prado, 797. R$ 1.000
+ água. Tr. www.umbertoimoveis.com.
br. Av. Altino Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101,
Creci 6647.

CLASSIFICADOS

ITAIPAVA - chácara,
á/t 1.305m², 2 casas,
área lazer c/ chur, pomar.
R$ 300.000.
F. (14)3322-7080 /
(14)3326-2121, Creci
93548.

CANITAR JD VITÓRIA - 2 dorms, wc
social, sl ampla, jardim de inverno, coz
plan c/ chur e wc, lav
cob, gar coba, varanda. R$ 165.000.
F. (14)98109-6000,
CRECI 55.850.

STA CRUZ - plaino,
á/t 250m², pronto p/
construir e c/ projeto
de engenharia a gosto
do cliente já incluso,
loc. na quadra A1, lote 06, próx. da escola
SESI, c/ área verde nas
proximidades. Ac. veículo na negociação. R$
33.270 + R$ 519 de
investimento mensal.
F. (14)99711-8020 /
(14)3372-7187.

CANARIOS - vendo
canarios, pronta entrega R$ 50 cada. F.
(14)99688-9384.
CASA PET - 2 casa
de cachorr. nº4, madeira R$ 60 cada. F.
(14)99730-6212.

CADEIRA DE BEBE vibra e toca música,
mascullina. R$ 300. F.
(14)3326-1325.
SALTO GRANDE - EXCELENTE
TERRENO
ESCRITURADO À VENDA AS MARGENS DA
REPRESA DE SALTO
GRANDE!!! Localizado
à Rua Dr. Antônio Prado, de frente com a
Prainha Municipal, medindo 11X44 (484m²),
com toda a infraestrutura (rua pavimentada,
sarjeta, guia, rede de
abastecimento de água
e esgoto)! Imóvel já
murado, com ligação
de água e esgoto. Terreno plaino, sem a
necessidade de aterramento. Documento:
Escritura Pública. R$
R$ 150.000.00. F.
(14)99720-0873
/
(14)99892-4066,
creci 104435.

CADEIRA - de escritório, Presidente. R$
100. F. (14)991264267.

ENGRADADOS - várias
unid,
compl,
novos. R$ 20 cada.
F. (14)3322-1265 /
(14)99796-5126.
PÉ DE MÁQUINA - c/
vidro fume. R$ 150.
F. (14)3322-1265 /
(14)99796-5126.
SELA - p/ cavalo,
couro, s/ uso. R$ 70.
F. (14)3322-1265 /
(14)99796-5126.
VELA - de filtro, de
barro. R$ 5.00. F.
(14)3322-7997
/
(14)98122-8085.

GELADEIRA - compacta, pouco consumo
de energia, não faz
barulho. R$ 100. F.
(14)99728-3747.
GELADEIRA - bosch,
470 lts, branca, duplex
R$ 650. F. (14)997306212.
GELADEIRA - Daki,
branca, c/ freezer separado. R$ 500. F.
(14)3322-1265
/
(14)99796-5126.
GELADEIRA - Dako,
2 pts, c/ freezer separado. R$ 500. F.
(14)3322-1265.
SUPER DUCHA - Fame, usada, 220v.
R$ 25. F. (14)33227997.
GELADEIRA - Consul,
pequena. R$ 1.300. F.
(14)99707-1674.

COLCHÃO - seminovo. R$ 150. F.
(14)3322-1265
/
(14)99796-5126.
COMPRO jornal
recolocado, em bom
estado, tamanho do
jornal Estadão, pago R$ 4,00 o kilo.
Tr. Banca da Praça dos Burgueses. F.
(14)99644-7181, Samuel.

ASPIRADOR - industrial, 7,5cv, p/ pó,
líquido e serviços gerais, 9m³/minuto. R$
8.100. F. (14)33227997.
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BALCÃO - frigorífico, 4
em 1, balcão frigorífico +
estufa fria para latas ou
doces + estufa quente
para salgado + pia com
copeira, peça versátil e
moderna, laranja e inox
R$ 1.200. F. (14)997962515, Fernando.
BOMBA - p/ reboco,
prepara e projeta reboco ou chapisco c/
desempenadeira elétrica, p/ alta produção. R$
17.500. F. (14)33227997.
BOMBONA - 50L,
sem tampa.
R$ 9.
F. (14)3322-7997 /
(14)98122-8085.
DESEMPENADEIRA elétrica. R$ 2.500. F.
(14)3322-7997.
ESTUFA - p/ salgados. R$ 200. F.
(14)3322-1265
/
(14)99796-5126.
FILTRO - CW. R$ 1.300.
F. (14)3322-7997 /
(14)98122-8085.
MÁQ. RETÍFICA - 1
maq. de retificar virabrequim marca Famop
1500 ano 1991, 1 Retifica de biela maraça
marca um cabeçote,
1 torno marca Imar
PRN-320 C, 2 Retifica
de cilindro marca Van
Norma, 1 Prensa de
marca Eva 40 toneladas, 1 maq. de retificar
válvula e acessórios,
1 Plaina de cabeçote
marca Van Norma, 1
furadeira aut. 8 velocidades marca yadoia, 1
bancada de teste Bomba e acessórios marca
Speedmak, 1 mandrilhados carcaça do
Volks marca Incomafe
e acessório, 1 compressor compressor 2
cilindros, 1 furadeira
para brunir cilindros
Bosch, 1 Brunidor grande, 1 Brunidor Junior,
3 alargadores p/ alojamentos do co mando
VW, 1 tanque para
banho químico 450 litros, 1 Lavadora marca
Stihl. R$ 250.000. F.
(43)9127-3035.
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TAMBOR - metálico,
200L, usado. R$ 15.
F. (14)3322-7997.
TERMO DIGITAL - de
superfície. R$ 379. F.
(14)3322-7997.

LUMINÁRIA - de iluminação externa, cor
verde, c/ lâmpada e
reator de 400w, p/ iluminação de grandes
árvores, campo de futebol, etc. R$ 150.
F. (14)99796-2515,
Fernando.

CLASSIFICADOS
PORTA - de ferro, nova, MESA - 1,20m X
s/ uso, c/ janela de ar. R$ 0,60cm. R$ 120.
450. F. (14)3322-1265 F. (14)3322-7997 /
(14)98122-8085.
/ (14)99796-5126.
VITRÔ - Maxim ar. R$ MESA - de madeira,
350. F. (14)3322-1265 pé de ferro, branca.
R$ 50. F. (14)3322/ (14)99796-5126.
1265.
BAR - compl, balcão de
vidro p/ doces, balcão, MÓVEIS P/ EScaixa, jogos de mesas, CRITÓRIO - jogo
entre outros. Ac. troca compl, c/ 2 mesas,
por carro. R$ 2.500. sendo uma c/ 2
F. (14)3322-1265 / gavetas, 1 cadeira
giratória e 2 fixas,
(14)99796-5126.
excelente
estaBELICHE - compl, do.
R$ 380. F.
c/ colchão, madeira (14)98109-6000.
maciça. R$ 250. F.
(14)3322-1265
/ RACK - 3 gavetas. R$ 120. F.
(14)99796-5126.
(14)3322-1265
/
CAMA - 4un, solteiro. (14)99796-5126.
R$ 50. F. (14)3322SOFÁ
bica1265.
ma. R$ 100. F.
CAMAS - solteiro, uma (14)3322-1265
/
tubular e uma madeira (14)99796-5126.
colonial. R$ 50 cada.
F. (14)3322-1265.
MESA - 0,90 X
0,60cm. R$ 91. F.
(14)3322-7997
/
(14)98122-8085.

ORAÇÃO A SANTO
EXPEDITO - Meu Santo Expedito das Causas
Justas e Urgentes socorra-me nesta hora
de aflição e desespero, intercedei por mim
junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO!
Vós que sois um Santo
Guerreiro, vós que sois
o Santo dos Aflitos,
vós que sois o Santo
dos desesperados, Vós
que sois o Santo das
Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me,
Dai-me Força, Coragem e Serenidade.
Atendei ao meu pedido: “Fazer o pedido”.
Ajudai-me a superar
estas Horas Difíceis,
protegei-me de todos
que possam me prejudicar, protegei a minha
família, atendei ao

CLASSIFICADOS
meu pedido com urgência. Devolva-me a
paz e a tranqüilidade.
Serei grato pelo resto
de minha vida e levarei seu nome a todos
que tem fé. Obrigado
a Santo Expedito por
uma graça recebida.
Rezar 1 Pai Nosso, 1
Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz. M.E.

JORNAL VELHO RECICLÁVEL - formato
folha grande. Pacote
de 1Kg R$6 ou pacote com 10kg R$60.
Tr. Banca da Praça dos Burgueses. F.
(14)99644-7181, Samuel.

PROFESSOR PARTICUL AR - Geografia,
Filosofia/Sociologia,
Professor Valdir Barbosa:
Especialista
em Psicologia Escolar/Educacional.
F.
(14)99706-5573.
SERVIÇO MOTOSSERRA - corta, poda,
derrubada em geral,
corta-se palanque e
lasca, rebaixamento
de toco para pavimentação, especializado
em árvores que possam causar prejuízo
ao seu patrimônio.
F. (14)99796-2515,
Fernando.

MENOR APRENDIZ entre 15 e 19 anos, c/
ou sem experiência p/
funilaria e pintura de
autos, salário de acordo
c/ a função, de segunda a sexta das 8:00 às
18:00 e sábado 8:00
às 12:00, cesta básica na pontualidade.
Os interessados comparecer R. Antônio
Delfino Sobrinho, 17,
Pq. Minas Gerais, próx.
mercado Santa Clara.
F. (14)99633-2204.
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DIARISTA
em
Salto Grande, c/ experiência e referência.
F. (14)99852-0365,
Maria Aparecida.
DOMESTICA/CUIDADORA - disp. horario F.
(14)99124-4244.
FAXINEIRA/DOMÉSTICA/AJ.
GERAL/
ACOMPANHANTE - período integral (de dia)
ou meio período, p/ residência ou comércio,
escritório, consultório.
F. (14)99758-5662 /
(14)99749-5918, Iris.

