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PROMESSA FEITA
Famílias que vivem em condições desumanas
podem ter novo lar em Ourinhos

Hernani Corrêa

O

destino de 16 famílias que vivem há
aproximadamente
12 anos em condições desumanas em Ourinhos pode mudar em breve.
Pelo menos é o que a prefeitura de Ourinhos está prometendo.
Na tarde da quarta-feira, 14,
a reportagem do Negocião foi
convidada pelos moradores
de um terreno próximo à Vila
São Luiz, em local conhecido
por “Chacrinha”, que fica acima do córrego que margeia
os fundos do cemitério municipal, na Rua Eduardo Peres, para acompanhar uma
reunião entre os moradores,
funcionários da prefeitura e
voluntários ourinhenses.
Acontece que os moradores ocuparam o espaço
quando tiveram que sair de
um terreno ao lado, segundo
eles, de propriedade de um
familiar de uma das pessoas
do grupo, porém, herdeiros
da área buscaram seu direito
junto à justiça, que determinou a desocupação do local.
Como não tinham para onde
ir, as famílias se alojaram na
“Chacrinha”, onde construíram suas casas e vivem desde então.
ORDEM DE DESPEJO –
De acordo com a denúncia
dos moradores, na tarde da
quarta-feira, a prefeitura iria
até o local, em posse de uma
ordem judicial de despejo,
para que todos desocupassem a área imediatamente.

Um dos moradores inclusive
mostrou um áudio gravado
no dia em que funcionários
do órgão municipal fizeram a
declaração com ameaças.
“Eles nos disseram que
estamos morando em APP
– Área de Preservação Ambiental – correndo o risco de
vida por pane elétrica, chuvas fortes, etc. Que viriam
com ordem judicial para despejar todos nós. E pra onde
nós vamos?”, reclamaram.
São cerca de 60 pessoas,
praticamente todos parentes,
entre jovens, adultos, idosos,
adolescentes, crianças e bebês, que moram sem nenhuma dignidade em barracos
feitos por eles mesmos, que
usam água de poço, energia
elétrica precária que dividem
entre si, sem chuveiro e com
banheiros em foça.
Todos trabalham: as mulheres na coleta de reciclagem,
os homens na lavoura quando tem serviço ou de carpinteiros fazendo bicos. Assim,
conseguem se manter.
AJUDA DE VOLUNTÁRIOS
– Eles também recebem ajuda de voluntários de várias
entidades ourinhenses, que
se revezam no fornecimento
de marmitas durante a semana, entre outras ações solidárias.
“Hoje ainda temos água
encanada, pois pegamos de
uma mangueira pra encher
as caixas, que um dos moradores das proximidades
vende pra nós e dividimos a
conta”.

Os barracos foram construídos por eles mesmos com restos de materiais

Funcionários da prefeitura em reunião com os moradores

As mulheres trabalham com coleta de recicláveis para ajudar nas despesas

Sem banheiros nos barracos, as famílias ainda utilizam foças

VISITA DE ASSISTENTES
SOCIAIS – Por volta das
16h30, duas assistentes sociais da prefeitura e técnicos da
secretaria de obras estiveram
no local. Eles negaram a suposta ordem de despejo. A Secretária de Assistência Social,
Viviane Barros, afirmou que a
área terá que ser desocupada, porém as famílias devem
ser atendidas pela assistência
social e terão seu direito de
moradia garantidos pelo poder
público, seja através de programas habitacionais, aluguel
social ou até mesmo com a
construção ou reforma de seus
imóveis, de forma a regularizar
a situação dessas pessoas.

Ainda durante a tarde da
quarta-feira, quando se reuniram os moradores, um empresário voluntário, empenhado em auxíliar as famílias,
e a assistência social, ficou a
promessa de verificar a possibilidade de se obter uma
parte de uma área ao lado,
que tem cerca de 2.000m²,
para que sejam construídas
casas populares ali mesmo,
oferecendo mais segurança e
dignidade à todas as famílias.
O empresário presente se
ofereceu para colaborar na
construção das casas, buscando ajuda junto a outros
empresários da cidade.
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ECONOMIA

Abertura do comércio no feriado gerou
bons resultados em Ourinhos
Da assessoria

N

a sexta-feira, 09 de julho, feriado da estadual da Revolução Constitucionalista, a população de Ourinhos e região
pôde ir às compras. O comércio manteve sua abertura no feriado em razão do
acordo entre o Sindicato do Comércio
Varejista de Ourinhos (Sincomércio Ourinhos) e o Sindicato dos Empregados
no Comércio de Ourinhos, que autorizou o trabalho facultativo das lojas.
De acordo com os empresários, o
comércio obteve resultado positivo na
movimentação da economia local e aumentou a esperança para um contínuo
aquecimento das vendas nos próximos
dias e meses.
“A abertura nesse feriado veio em um
momento muito importante para a recuperação do comércio e, consequentemente para economia do município.
Assim que a Associação Comercial e
Empresarial (ACE) liberou o calendário
avisando sobre a abertura, nós rapidamente começamos a divulgar através
do tráfego pago nas mídias sociais para
nossos clientes sobre o feriado”, contou
Fernando Paes da Rocha de Almeida,
gestor da loja Max Modas.
O gestor ainda acrescentou que muitos dos clientes trabalham em indústria
e são funcionários públicos e por esta
razão é importante que o comércio esteja com suas lojas de portas abertas
para a população durante o feriado. “O
dia a dia é muito corrido, acabam não

tendo tempo de vir até ao comércio fazer suas compras. Sendo assim, tivemos resultados excelentes nas vendas
e espero que possamos abrir mais vezes nos feriados. Afinal, já passamos
muitos dias de portas fechadas”, sintetizou Fernando.
Situação semelhante para o proprietário da Nacional Óticas, Mauro Franco,
que avaliou que no feriado do dia 09 de
julho registrou um bom movimento dentro das expectativas e foi a melhor data
de venda para a ótica neste ano, até o

momento.
Por fim, Rafael Paes, gerente de vendas da Casas Bahia, ressaltou que o
resultado do feriado foi superior as expectativas iniciais. “Para nós, foi uma
venda adicional com movimento de
qualquer outra sexta-feira do mês. Mas,
por ser feriado, esperávamos até um
menor movimento. Entretanto, fomos
surpreendidos ao atingirmos o registro
de vendas em uma média de 30% a
mais do que foi avaliado anteriormente”, finaliza o gerente.
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NOVA SECRETARIA
Caio Lima é nomeado Secretário de Inclusão
e Léia da AADF Secretária Adjunta

Da redação

O

prefeito Lucas Pocay definiu o nome
de Caio Lima para
comandar a nova
Secretaria Municipal de Inclusão. Ao seu lado, para
gerir a pasta, a presidente
da AADF de Ourinhos, Léia
Brisola, será a secretária
adjunta.
Segundo divulgado pela
administração nesta quinta-feira, “Caio Lima é ex-vereador e um defensor das
causas sociais principalmente voltadas a inclusão.
Além disso, é uma pessoa
íntegra, de valores e princípios cristãos e com amplo
conhecimento da área pública, fatores que o credenciam a gerir a pasta pelos
próximos anos”.
Ainda segundo a prefeitura, com a criação da Secretaria, será possível intensificar as políticas públicas
voltadas a inclusão e desenvolver projetos e ações
para o setor, a fim de garantir a proteção e o bem estar
social e a ampla inclusão,
principalmente das pessoas
com deficiência, que representam mais de 20% da população.

questões da inclusão já foram desenvolvidas na cidade, entre elas, o programa
de esporte inclusivo, a realização do 1º Encontro Surdo
da cidade, a oferta de curso
de Libras para diversos setores da sociedade, reforma
e adaptação do Teatro Municipal às normas de acessibilidade, ampliação do
número de profissionais voltados à Educação Especial
na Rede Municipal e ainda
a criação do programa de
mobilidade urbana.
O vereador Alexandre Zóio,
que é um defensor da inclusão no município, elogiou a
iniciativa do prefeito Lucas
Pocay em criar a Secretaria.

“Sempre defendi a criação
de uma Secretaria de Inclusão, porque acredito que
assim conseguiremos avançar com as políticas públicas exclusivamente para
a pessoa com deficiência.

Ex-vereador Caio Lima é nomeado Secretário de Inclusão de Ourinhos

Juntamente com o prefeito Lucas, já iniciamos essa
valorização com o esporte
inclusivo e agora poderemos ampliar esse trabalho
para as demais Secretarias
e para a cidade como um

todo. Agradeço o prefeito
Lucas, que teve esta sensibilidade e tenho certeza que
sua gestão ficará marcada
na história de Ourinhos pela
valorização da inclusão no
município”.

Além disso, com uma
pasta específica, terá um
orçamento próprio para investimentos no setor e com
a possibilidade de buscar
mais verbas.
Outras ações voltadas às

Vereador Alexandre Zóio votou a favor
da criação da Secretaria de Inclusão

Léia Brisola é a presidente da AADF – Associação de
Assistência ao Deficiente Físico de Ourinhos
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10
anos
SEM “DINHO”
Homenagem
póstuma ao
Professor
Alfredo Devienne
Júnior, um dos
maiores ícones
e incentivadores
do esporte em
Ourinhos
Rose Pimentel Mader

N

o dia 26 de junho deste ano
completaram-se 10 anos de
falecimento do professor Alfredo Devienne Junior, o estimado professor Dinho. Tinha 73 anos
de idade, quando nos deixou.
Por sugestão de seu filho Alfredo Guilherme, o Jornal Negocião faz nesta
edição uma homenagem póstuma a
este ilustre Cidadão Ourinhense, que
dedicou a sua vida ao Esporte e deixou
um maravilhoso legado à cidade que
tanto amou, à sua querida família e às
centenas e centenas de jovens e esportistas que tiveram o privilégio de tê-lo
como professor, orientador e mestre.
42 ANOS DE MUITO TRABALHO Alfredo Devienne Júnior atuou 42 anos
como professor e, também, teve ativa

Professor Dinho deixou um grande legado para o esporte ourinhense

participação na área educacional da cidade. Fez parte do Conselho Fiscal da
Fundação Educacional Miguel Mofarrej
(FEMM) na gestão do Dr. Roald Corrêa, integrou o corpo docente das FIO
(hoje UNIFIO) e do Colégio Santo Antônio, foi inspetor regional de Esportes
e Recreação do Governo do Estado,
chefe da delegação do Estado de São
Paulo nos Jogos Escolares Brasileiros
e, durante 12 anos, em três gestões, foi
secretário municipal de Esportes.
Registramos nesta matéria em sua
homenagem depoimentos de amigos e
ex-alunos que destacaram as virtudes
do professor Dinho, sua inteligência,
carisma e generosidade com todos,
especialmente com os jovens alunos
Professor Dinho acompanhou e participou da vida
esportiva ourinhense durante mais de 40 anos
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os quais sempre incentivou a praticar
e viver o esporte não apenas com o
objetivo de ter uma vida saudável, mas
também como uma oportunidade para
a formação do caráter e da cidadania.
COLABORADOR E MEMBRO DA
FAMÍLIA FEMM - Por ocasião da comemoração dos 40 anos da Fundação
Educacional Miguel Mofarrej (FEMM),
professor Dinho registrou seu depoimento no livro FEMM 40 anos.
“A minha satisfação foi ter participado, inicialmente, como colaborador na
constituição e aprovação da FEMM,
quando foi cedida uma sala junto à
Inspetoria Regional de Esportes e Recreação (IRER) de Ourinhos, nos prédios que eram alugados pela Prefeitura Municipal (primeiro na rua Nove de
Julho, onde também funcionava o Museu de Ourinhos e, posteriormente, na
rua Paraná, num Espaço de Eventos).
No início, o convívio foi muito grande
com os baluartes da FEMM, professores Carlos Nicolosi, Sérgio Pereira,
Ademir Lopes, os advogados Salem
Abujamra, Hermilo Tupiná e outros
abnegados. Posteriormente, participei
da FEMM como professor da Cadeira
de Educação Física/Práticas Desportivas dos cursos de Administração de
Empresas, Letras, Ciências, Educação
Artística, Ciências Biológicas, Ciências
Contábeis e Zootecnia, desde a primeira turma até o ano de 2000”.
Professor Dinho destacou, neste período, os Jogos Universitários, que
reuniam alunos de todos os cursos,
numa bela confraternização. “Ainda
na FEMM, a partir de 1982, como professor de Educação Física do Colégio
Santo Antônio/ Objetivo, até o ano de
2004, sob a direção dos professores
Hélio Mano, Luiz Sérgio de Camargo
Penteado, Odila Boneto Pires e Clarice da Silva Coneglian, tive o prazer

Dinho vivenciou importantes títulos esportivos

de acompanhar o crescimento do Colégio. Nos eventos e participações nos
Desfiles de 7 de Setembro, o estabelecimento de ensino era o mais aguardado, o mais comentado e o mais aplaudido com a apresentação da magnífica
fanfarra, dirigida, muitas vezes, pelo
companheiro Carlos Nicolosi. Sem dúvida alguma, o Colégio Santo Antônio/
Objetivo era a estrela máxima das festividades, esperada por todos os ourinhenses. Outro marco são os famosos
eventos como os Jogos Internos do
Colégio Santo Antônio/Objetivo ( JICO)
e as Festas Juninas que marcaram e
ainda marcam presença na história da
FEMM. A integração entre professores, pais e diretoria é a marca fiel de
uma excelente administração em prol
da Educação e formação de nossos
alunos, tornando-se uma referência regional e estadual. Assim, como muitas
outras famílias ourinhenses, a Fundação Educacional Miguel Mofarrej faz
parte de nossa história de vida. Minha
esposa, Edite Ferrazzoli Devienne,
professora, integrou a primeira turma
de formandos do curso de Desenho e
Plástica das FIO, e todos os meus fi-

lhos foram alunos do Colégio Santo
Antônio/ Objetivo”, relatou o professor
Dinho no livro.
A FAMÍLIA - Professor Dinho foi casado com a professora Edite Ferrazzoli Devienne com quem teve quatro
filhos: Érica, cirurgiã dentista que mora
em Campinas, coordenadora de saúde
bucal de Cosmópolis (região de Campinas); Karina, farmacêutica, que mora
em Uberaba (MG), professora doutora
concursada da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal do Triângulo
Mineiro; Fernanda, que mora em São
José dos Campos (SP), engenheira
de alimentos e Alfredo Guilherme, administrador e empresário do ramo de
alimentação, construção civil e publicidade que mora em Ourinhos.
Seus netos são: Pedro, João, Yohana, Vinicius, Júlio e Mateus.
“Professor Dinho era um líder nato
na área esportiva”, Mário Luciano
Rosa, Prefeito de Salto Grande - “Conheci o professor Dinho na década de
80, eu jogava voleibol e frequentava
muito Ourinhos, especialmente o meio
esportivo. Também fui presidente da

Um grande incentivador da juventude esportiva

Professor Dinho eternizou seu nome na história da vida esportiva ourinhense

Viveu sempre rodeado de amigos e esportistas

Dinho promoveu, participou e apoiou os mais importantes
eventos esportivos de Ourinhos
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comissão de Esportes e Turismo de
Salto Grande nos anos de 89 e 92 e
tive muito contato com o professor Dinho e uma das referências é que quando entrei na Faculdade de Educação
Física de Jacarezinho, na qual eu me
formei em 1991, recordo bem do professor Dinho, ele era o nosso professor de basquete, muito querido e conversador, gostava de contar bastante
histórias para seus alunos, mas era
um professor extremamente técnico e
muito rigoroso. Lembro da dificuldade
que eu tinha, apesar de gostar de jogar
muito basquete, de tirar uma boa nota
nas provas dele, porque ele realmente
era muito rigoroso e técnico na forma
de conduzir a avaliação. Lembro também que ele era muito querido por todos os alunos, o pessoal gostava das
aulas dele. Era um ser humano incrível, admirado por todos. Depois eu me
formei, também como professor, e cheguei a realizar alguns eventos com ele
e lembro do carinho que todos tinham
por ele graças ao seu carisma. Estava
sempre rodeado de pessoas, em todo
lugar que chegava todo mundo o respeitava. Recordo também quando ele
foi diretor de esportes em Ourinhos,
sempre nos apoiou nas demandas
esportivas e isso fazia dele um líder
nato na área desportiva, graças à sua
grande sabedoria. Nos encontrávamos
muito nos Jogos Regionais e eu gostava de pedir dicas, sugestões e orientações. Sempre foi uma pessoa muito
solícita, gostava de compartilhar seus
conhecimentos. Eu só posso falar que
tenho muita saudade dele. Saudoso
professor Dinho, sempre recordo dele
com muito carinho, como uma pessoa
generosa, inteligente, que amava o esporte e querido por todos. Essa lembrança que tenho no meu coração e
levarei para a vida toda”.
“Dinho tinha um perfil revolucionário para sua época”, Danilo Ferreira,
Secretário Municipal de Esportes de
Ourinhos – “Alfredo Devienne Júnior,
popularmente conhecido como “Dinho”, foi o secretário de Esportes que
mais ficou à frente da pasta na história Ourinhos. Na minha opinião, ele foi
e é até hoje uma peça fundamental
para o êxito da secretaria. Dinho tinha um perfil revolucionário para sua
época. Mesmo num período em que
os recursos eram escassos ele, com
inteligência e criatividade, conseguia
levar o nome de Ourinhos para todo o
Estado. Representei Ourinhos, como
atleta, desde meus 6 anos de idade
e lembro muito bem do Sr. Dinho na
organização dos jogos, tanto na questão da alimentação em jogos regionais
como do alojamento, ele era uma pessoa que queria dar as melhores condições para os atletas de Ourinhos. O
legado deixado por ele é admirado e
reconhecido até os dias de hoje”.
“Professor Dinho foi o meu alicerce”,

Dinho em família, com esposa Edite e as filhas Érica, Fernanda e Karina

Comemorando vitórias com o filho Alfredo Guilherme, autoridades e amigos

Com a esposa Edite e o vereador Fauez Salmen por ocasião da homenagem que recebeu da
Câmara Municipal quando foi agraciado com o título de Cidadão Honorário de Ourinhos

professor Evaldo Pereira Santos - “É
fácil falar sobre o professor Alfredo Devienne Júnior, “Dinho”, que para mim
foi o maior esportista da cidade de Ourinhos. Participou ativamente na minha formação pedagógica quando fui
seu aluno na Faculdade Estadual de
Educação Física de Jacarezinho nos
anos 80, mais tarde foi muito importante dando oportunidades de estágios
em competições esportivas municipais
e estaduais onde exercia a função de
delegado da IREL; foi meu secretário
de Esportes quando exercia a função
de professor de Educação Física municipal, foi a pessoa que deu a minha
primeira oportunidade de atuar na área
de gestão, com a minha nomeação no
cargo de coordenação nos campeonatos municipais e regionais de futebol e
futsal, na Autarquia de Esportes de Ourinhos, onde era diretor de Esportes.
Professor Dinho foi o alicerce da minha
carreira onde mais tarde pude colocar
em prática todos os seus ensinamentos quando fui nomeado secretário municipal de Esportes, exercendo a mi-

nha gestão com segurança e propriedade, e sempre me espelhando nesse
grande profissional. Como secretário
de Esportes pude fazer uma homenagem ao grande MESTRE, indicando o
seu nome para o CEU (Centro de Artes
e Esportes Unificados) da cidade de
Ourinhos. É assim que posso definir o
Professor Dinho: “Um grande homem,
um grande amigo, um grande professor, um grande companheiro, um grande MESTRE”.
“Dinho deixou um legado de amor
ao próximo”, cirurgião dentista Joaquim Rebouças Neto - “Sou grato
pela oportunidade de poder falar de
um cidadão ourinhense apaixonado
pelo esporte em todas as modalidades que deixou entre nós um legado
de amor ao próximo. Foi secretário de
Esportes, professor, pai, amigo, companheiro, enfim um verdadeiro homem
com suas virtudes. Este foi meu eterno amigo professor Alfredo Devienne
Junior, o professor Dinho. Muita luz a
você mestre Dinho”.
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A MÁQUINA
DE MORAR
*

O que é uma Casa?

Gustavo Ferreira Martins Gomes,
Arquiteto e Urbanista
(14) 99762-8432
gfmgomes@bol.com.br

Q

uando fui convidado
a escrever esta coluna, pensei em um
nome para ela, que
fosse abrangente em poucas
palavras. A definição que o arquiteto franco-suíço deu à casa
(“máquina de morar”) veio bem
a calhar.
Por definição, uma “máquina”
é um equipamento formado por
peças, cujo objetivo é transformar energia em um trabalho.
Por conceito, toda máquina é
uma criação inteligente, que
auxilia o ser humano a fazer
algo com mais qualidade e precisão.
Mas, “morar” é um trabalho?
Não é exatamente um trabalho, mas certamente é uma das
mais importantes e fundamentais ações do Homem.
Portanto, a casa é uma das
invenções mais importantes
da Humanidade. É na casa
onde o Homem passa quase
o maior tempo de sua vida.
A casa, nos primórdios das
civilizações, era apenas um
abrigo. Mas, com o tempo,
o Homem foi desenvolvendo
este abrigo, transformando-o
em o que chamamos hoje de
“lar”.
E o que transforma uma
“casa” em um “lar”? A resposta
é “personalidade”.

E este é o grande trabalho de
um arquiteto: captar a personalidade das pessoas e transformar isto em um conceito e
materializar este conceito em
espaços e ambientes.
Como já disse em outras colunas, o preço de uma casa,
em geral, é o mesmo, sendo
um bom projeto, um mau projeto, ou mesmo sem haver projeto. O custo de uma obra é formado pelos materiais usados e
pela mão-de-obra. Em um bom
projeto ou um projeto ruim, o
custo muda pouco.
Porém, em um bom projeto,
primeiro, você terá uma boa
distribuição de ambientes, com

uma lógica de fluxo, com poucos corredores e sem espaços
“mortos”. Também terá uma insolação e uma ventilação que
trarão conforto e economia de
lâmpadas acesas e ar condicionado ligado.

Residência BianchiOurinhos/SP

Finalmente, terá uma casa
de visual agradável e equilibrado. Isso tudo faz com que um
imóvel valha muito mais do que
seu custo. Certamente, quem
constrói uma casa para morar,
não pensa em vende-la. Afinal,
a casa é a realização de um
sonho. Mas é importante saber
que o mais valioso dos bens de
uma família tem valor superior
ao custo. Investimento rentável
é sempre bom.
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Por: Rose Pimentel Mader
rosepimader@gmail.com

Coluna da Rose

Muita animação e alegria no Arraiá dos
Colaboradores do Colégio Santo Antônio

A

diretora geral do Colégio Santo
Antônio professora Sueli Carrijo Rodrigues reuniu sua equipe
escolar – coordenadores pedagógicos,
professores e colaboradores – para comemorar o término de mais um semestre
de muito trabalho e sucesso.
Aproveitando o clima junino o Colégio
promoveu, no dia 2 de julho, o Arraiá
dos Colaboradores. O evento que seguiu todo protocolo recomendado pelas
autoridades sanitárias foi marcado pela
alegria e animação. Os colaboradores,
todos vacinados, saborearam um delicioso cardápio típico junino e curtiram bons
momentos ao som de um belo repertório
musical.
Os colaboradores que fizeram aniversário no semestre mereceram uma homenagem especial e entre os aniversariantes destaque para o presidente da
Fundação Educacional Miguel Mofarrej
(FEMM), industrial Roque Quagliato e a
vice-presidente da FEMM Beatriz Quagliato Porto.
Roque foi surpreendido com um emocionante Parabéns a você e também
cumprimentou os aniversariantes do semestre aos quais agradeceu pela homenagem e pelo maravilhoso trabalho em
prol do Colégio.

Roque Quagliato e a esposa Cecília, entre a diretora Sueli Carrijo e a
professora Therezinha de Paula (Tiririca), prestigiaram o evento

Comemorando o sucesso de mais um semestre

Coordenadoras e professoras

Muitas delícias juninas

Confraternizando

Roque Quagliato foi surpreendido com
um animado Parabéns a Você

Equipe muito animada

Equipe que comandou a cozinha do Arraiá

A mesa de doces com os nomes de todos os
aniversariantes do semestre
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DIA DO
COMERCIANTE
ACE Ourinhos ressalta o significado
de celebrar o Dia do Comerciante
Da assessoria

A

nualmente é celebrado o Dia do
Comerciante em
16 de julho. Apesar do período de crise sanitária que o país enfrenta e
prejudica a economia, a Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos (ACE)
considera fundamental celebrar esta data importante
do calendário. A razão é o
comércio ser a peça-chave
para a desenvoltura da comunidade. É preciso ter um
comércio de forte presença
na sociedade que proporciona emprego, investimentos sociais e oportunidades
econômicas.
Segundo o presidente da
ACE, Robson Martuchi, durante o cenário de enfrentamento a pandemia, o comerciante buscou se reinventar
e lutar pelos seus direitos de
abertura de seus empreendimentos, com toda a segurança e responsabilidade.
“Muitos comerciantes precisaram buscar por soluções
para continuar suas vendas
e sempre obtiveram o apoio
da ACE em todas suas lutas
e conquistas. Com o intuito
de trabalhar na melhor forma para todos no combate
ao coronavírus, sem deixar
a economia local estagna-

da”, disse o presidente.
Infelizmente, muitos comerciantes não conseguiram continuar a trilhar sua
jornada e precisaram fechar
as portas de seu negócio.
Sendo assim, homenagear o empresário no Dia do
Comerciante, para a ACE, é
celebrar as lutas e esforços
diários daqueles que precisaram fechar suas portas
e daqueles que continuam
sendo guerreiros no cotidiano se reinventando.

“O comerciante vive passando por transformações,
sejam elas administrativas,
políticas, econômicas ou
sociais, mas sempre superam. A superação vem das
vendas e, por isso, é preciso encontrarmos soluções
para que o comércio seja
atrativo para o consumidor

Robson Martuchi - Presidente da ACE Ourinhos

de comemorar a data do Dia
do Comerciante. “O comerciante passa por diversas
situações para conseguir
que o seu comércio se es-

do apoio da ACE em todos
os momentos. Situações de
crise, de dificuldades, de sucesso e de evolução”, finaliza Robson Martuchi.

Mesmo em tempos de crise, o
comerciante busca por soluções para
manter a economia em movimento e por
esta razão merece ser homenageado

ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA - Na quinta-feira, 8 de julho, a Prefeitura
Municipal de Ourinhos divulgou um novo decreto, válido
até o dia 31 de julho, que
autoriza a abertura facultativa do comércio em todos os
sábados do mês até às 17h,
bem como a permissão da
entrada de clientes nas lojas
em até 60% da capacidade
do estabelecimento.

movimentar a economia”,
opinou Martuchi.
O comércio é o que faz tudo
funcionar. Portanto, diante
desta constatação, que a
presidência da ACE Ourinhos ressalta a importância

tabilize. É uma pessoa importante no crescimento do
município e do aquecimento
da economia. Por isso, desejamos que os comerciantes tenham sempre disposição em conquistar o melhor
para a cidade e que saibam

O novo decreto é baseado na diminuição de novos
casos diários de Covid-19
no município e na queda
de óbitos pela doença. De
acordo com os dados dos
primeiros 13 dias de julho, o
registro é de 16 óbitos comparados aos 44 óbitos da
primeira quinzena de junho.
Sinal de melhorias na saúde com mais da metade da
população ourinhense vacinada com a primeira dose
do imunizante que protege
contra o coronavírus.
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A FESTA JUNINA DO
COLÉGIO SANTO ANTÔNIO

A comunidade escolar acompanhou de forma virtual as apresentações no Anfiteatro
Rose Pimentel Mader

O

Colégio Santo Antônio realizou com
grande sucesso
a sua tradicional
Festa Junina que este ano
foi virtual, respeitando o distanciamento social.
O Colégio preparou várias apresentações virtuais com a participação dos
alunos da Educação Infantil
ao Ensino Médio que foram
acompanhadas e apreciadas por toda a comunidade
escolar.
Foram três dias de festa e
muita animação. No dia 25,
alunos da Educação Infantil
apresentaram no palco do
Anfiteatro, várias coreografias juninas que foram trans-

mitidas ao vivo aos pais e à
comunidade escolar.
No dia 29, as comemorações juninas tiveram a participação de alunos do Ensino Fundamental II e Ensino
Médio que saborearam um
delicioso cardápio junino,
preparado com muito carinho pelo Colégio.
No dia 30, foi a vez dos
alunos do Ensino Fundamental I participarem da
festa junina com muita música, jogos, brincadeiras e
danças típicas.
A animada programação
junina reservou bons momentos à comunidade escolar que, mesmo à distância, teve a oportunidade de
prestigiar as apresentações
dos alunos.

A coordenadora pedagógica Cassiany Amaral Navas Leite
e professoras da Educação Infantil.j

Os alunos curtiram bons momentos

O palco do Anfiteatro, o saguão de entrada do prédio e demais espaços receberam uma bela decoração
19

A diretora do CSA Sueli Carrijo Rodrigues e sua equipe escolar.
As apresentações dos alunos foram realizadas no palco do Anfiteatro e
transmitidas ao vivo para a comunidade escolar.

Foram realizadas várias coreografias juninas.

Muita animação e alegria no palco do Anfiteatro.

O clima junino envolveu toda a comunidade escolar

Alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio participaram do evento.
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OTTO CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
REÚNE RENOMADAS PROFISSIONAIS
A Otto Clínica Oftalmológica,
inaugurada em fevereiro deste
ano, à rua Silva Jardim, 910,
Vila Moraes, reúne em seu corpo
clínico renomadas profissionais de
Oftalmologia, com vasta experiência
em suas áreas de atuação.
Dirigida pela médica oftalmologista
Adriana Fecarotta que atua em
Ourinhos desde 2007, nas áreas da
oftalmologia geral, oftalmopediatria
e estrabismo, a Otto conta também
em seu corpo clínico com duas
reconhecidas profissionais Vanessa
Eberhardt – oftalmologia geral,
oculoplástica e vias lacrimais e
Solange Fecarotta – ortoptista e
terapeuta em reabilitação visual.
A Otto Clínicia Oftalmológica
tem como principal diferencial
um atendimento humanizado e
altamente especializado.
Uma das novidades da Otto Clínica
Oftalmológica é o espaço dedicado
ao público infantil que oferece salas
específicas para o atendimento,
brinquedoteca com recursos
audiovisuais, brinquedos e livros.

Dra. Adriana Fecarotta

Brinquedoteca, um espaço
dedicado ao público infantil.

Consultório Dra Solange Fecarotta

Dra. Solange Fecarotta

Dra. Vanessa Eberhardt.

Consultório Dra. Vanessa.

Consultório Dra Adriana Fecarotta
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CIDADE

LIMPA

Operação Vai percorrer o
bairro Orlando Quagliato
na próxima semana

Da redação

A

Secretaria de Serviços Urbanos
comunica aos moradores da Orlando Quagliato que a Operação
Cidade Limpa fará a limpeza de
materiais inservíveis no bairro durante os
dias 19 e 20 de julho.
Os munícipes devem deixar nas calçadas
os móveis velhos, plásticos, metais, madeiras e todo tipo de objeto que possa acumular água e abrigar animais peçonhentos até
a manhã de segunda-feira, antes do início
da passagem dos caminhões do Cidade
Limpa.
Em seis meses de 2021, a Prefeitura retirou mais de 189 toneladas nos 19 bairros
que a Operação Cidade Limpa foi realizada. Colabore com a limpeza pública e não
descarte materiais inservíveis nos terrenos
do município.
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OCORRÊNCIAS
POLICIAIS
Por: Marcília Estefani

Lesão Corporal

Avô sofre convulsão após ser agredido por neto
durante briga e acaba internado na Santa Casa

D

urante discussão
com o neto, na
tarde da quarta-feira, 14, um idoso de 68 anos, morador do
Jardim Anchieta, foi agredido com golpes de cabo de
vassoura e chegou a sofrer
uma convulsão, sendo internado na Santa Casa de
Ourinhos.
Aos policiais, a vítima informou que teve uma discussão com o neto, a quem
solicitou uma ajuda financeira, tendo em vista que o
jovem mora ali e não ajuda
a custear as despesas.
Durante a conversa o rapaz se irritou e desferiu vários golpes com cabo de
vassoura na cabeça, tronco e membros do avô.
A polícia militar foi acionada, comparecendo ao
local, e chamaram o SAMU
para prestar socorro à víti-

ma, que foi conduzida à
UPA. Depois disto, o idoso não se lembra de mais
nada, pois começou a convulsionar.
De acordo com a ficha
de atendimento da Santa
Casa, o paciente deu entrada na sala de emergência conduzido pelo SAMU,
com ferimentos na cabeça.
Consta ainda que “paciente durante transporte rebaixou, apresentou-se torporoso, não responsivo a
estímulo”.
No local dos fatos não foi
encontrado nenhum familiar com a vítima. A polícia
investiga o caso. Ninguém
foi preso.
O idoso permanece internado, mas já apresenta
melhoras, está orientado
e consciente. Até a quinta-feira, nenhum familiar havia sido encontrado.

Primas no tráfico de Drogas

Mulheres são presas em posto de combustíveis, autuadas em flagrante por tráfico.

P

oliciais
do
TOR (Tático
Ostensivo
Rodoviário)
apreenderam na noite
da quarta-feira, 14, 44
tabletes de maconha
que estavam dentro de
uma bolsa e uma mala,
abandonadas em um
posto de combustíveis
em Santa Cruz do Rio
Pardo.
A equipe fazia patrulhamento no pátio do
posto Paloma, SP 225,

Rodovia Engenheiro
João Batista Cabral
Rennó, Km 309, quando localizou a bolsa e a
mala na cor vermelha,
que traziam em seu
interior vários tabletes
de maconha.
Através de relatos do
segurança do local, os
policiais conseguiram
as características de
duas mulheres, que
supostamente teriam
deixado as malas no
local.

Os patrulheiros realizaram buscas pelo
posto e não encontra-

ram as suspeitas, mas
estenderam a vistoria
pelas imediações, se-

guindo até o Posto Ipê,
cerca de dois quilômetros distante do primeiro
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estabelecimento. As mulheres
foram localizadas e acabaram
confessando que eram as proprietárias da droga.
L.R.M., 25 anos, e T.R.F.L.,
23 anos, que são primas, moradoras da cidade de Águas
Claras/MS, contaram aos
policiais que uma pessoa em
um veículo Astra entregou

a elas a bagagem, em uma
rua próximo da rodoviária
da cidade de Campo Grande, para que levassem até a
cidade de São Paulo, onde
uma outra pessoa receberia
as malas.
As moças pegaram uma carona em um caminhão que
as deixou no posto Paloma,

mas ficaram com medo de
uma escolta armada que se
encontrava no pátio do posto, e acreditando serem policiais, abandonaram as bolsas ali e partiram para o outro posto, onde pretendiam
pegar outra carona para
voltarem à sua cidade. Elas
receberiam R$ 500,00 cada
uma pelo serviço.

A ocorrência foi encaminhada até a CPJ (Central
de Polícia Judiciária) de
Ourinhos, onde foram contabilizados 44 tabletes de
maconha, que pesaram
29.848Kg. As duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas
e encaminhadas a Cadeia
Pública de Avaí/SP.

Mototaxista é presa no Jardim
São Carlos por tráfico de drogas
Marcília Estefani

D

urante patrulhamento de rotina, policiais
militares flagraram
na noite da quinta-feira, 15, no Jardim São Carlos, uma moça com uma moto
Honda CG Fan 125, preta,
que portava certa quantia de
cocaína para venda.
De acordo com o boletim de
ocorrência, ao perceber a presença da viatura, J.C.C.M.,
25 anos, que trabalha como
mototaxista, passou a ter atitudes suspeitas, o que cha-

mou a atenção da equipe.
Ao ser abordada, a moça
logo que desceu da moto disse aos policiais que estava
com entorpecentes. Com ela
foi encontrada uma porção
de maconha e 15 trouxinhas
de cocaína.
A indiciada afirmou aos policiais que a maconha era para
seu uso, mas a cocaína seria
vendida a R$ 50,00 cada porção, confessando ainda que
na residência de sua mãe havia mais drogas.
No local indicado foram localizadas mais oito trouxi-

nhas de cocaína, sendo uma
maior. Com a acusada tinha
ainda o valor de R$ 221,00.
Questionada sobre o tráfico,
ela afirmou que estava traficando há uma semana.

Diante dos fatos, a moça foi
detida em flagrante, conduzida à Central de Polícia Judiciária de Ourinhos, e posteriormente encaminhada à
Cadeia Pública de Avaí/SP.
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TRÁFICO

O cotidiano da guerra das drogas em Ourinhos

Alexandre Mansinho

N

oite de sexta-feira, Maria (nome
fictício) acaba de chegar em
casa após um dia estressante
no comércio ourinhense. Para
poder “ficar de boa no final de semana” já
entra em contato com o “patrão” – essa é
a forma que ela usa para se referir ao homem que a vende droga: “eu chamo ele
de “patrão”, mas o coitado é nóia (...) vive
devendo “pros caras” e, quando a coisa
fica feia pro lado dele, o baseado de “cinco
contos” chega até “vinte contos” brincando”
Maria é um exemplo da forma “desencanada” que algumas pessoas vêem o tráfico de drogas: o Negocião foi às ruas e
conversou com diversas pessoas sobre
o tema, a jovem comerciária de pouco
mais de 20 anos é apenas um exemplo de
quem fomenta o comércio de entorpecentes na cidade – a grande maioria dos usuários tem pouca idade; são bem relacionados e, ao contrário da imagem tradicional
do “usuário”, estão inseridos em todos os
grupos sociais: há “marias” e “patrões” nas
periferias e também nos condomínios de
alto padrão.

“VOU PUXAR UM F1” – Embora não
seja novidade para ninguém dos problemas de saúde que as drogas provocam,
boa parte dos jovens entrevistados pelo
jornal para essa matéria afirmam que um
“baseado” (cigarro de maconha) ou um
“pó de 10” (quantidade de pouco mais e 1
grama de cocaína que cabe dentro de um
“tubo eppendorf”) não representam nada
de errado e nem poderia ser considerado
crime. Pedro (nome fictício) diz que consegue com “uma galera” as drogas que revende para os amigos – não se considera
um criminoso, diz que: “o pessoal vai puxar um F1 (cigarro de maconha) de qualquer jeito (...) tem uns caras que perdem a
noção, mas a maioria é de boa”.
ALTERNATIVAS – Para fazer chegar
as drogas na região de Ourinhos/SP, os
“atacadistas” têm procurado reestruturar
as formas de transporte e distribuição de
países como Bolívia e Paraguai, onde há
produção/plantio, até os pequenos traficantes ou os “traficantes privilegiados”.
Um método que tem sido bastante usado é o de aliciar mulheres e pagar a elas
quantias de 1 mil até 2 mil reais para que,
usando transporte rodoviário e sem cha-

mar a atenção, elas possam transportar
de 10 a 15 quilos de entorpecentes embalados a vácuo e prensados (tijolos). Essa
forma é uma reação aos avanços que as
autoridades têm conseguido no combate a
esse mercado criminoso: “ah, velho, isso é
uma briga de gato e rato”, afirmou Pedro.
TRÁFICO PRIVILEGIADO – No entanto, ao contrário do que nossos entrevistados afirmaram, a Lei reprime sim o porte
de drogas e também o tráfico, mesmo
que em pequenas quantidades – no caso
das pessoas sem relação com o crime organizado e que são flagradas com pouca
quantidade de drogas, a Lei os considera
“usuárias” e, dessa forma, elas são conduzidas à delegacia e assinam um Termo
Circunstanciado de Ocorrência (TCO),
documento que vai registrar os detalhes
do flagrante. Não haverá um inquérito
policial ou qualquer tipo de prisão – essas pessoas ficam em liberdade, mas à
disposição do Juizado Especial Criminal
para que sejam orientadas por profissionais ou encaminhadas para trabalhos de
ressocialização. Já o indivíduo, mesmo
que usuário, mas que é flagrado com
quantidades maiores de entorpecentes e

Delegado da DISE informa que
há um 0800 exclusivo para
denúncias, o 0800-7770014
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que trafica para poder sustentar o vício,
como o personagem “patrão”, é considerado pela lei um “traficante privilegiado”,
ou seja, não é tão grave quanto o grande
traficante, mas não pode ser considerado
apenas um usuário – acaba sendo preso
e, durante o processo, o advogado tem
que reunir os elementos de prova para
poder pleitear uma pena mais branda:
dessa forma é que muitos viciados acabam encontrando a cadeia em vez de um
atendimento de saúde.

“ESSES NÓIAS MALDITOS” – Joana
(nome fictício) costuma ficar na porta
de entrada de uma padaria conhecida
na cidade de Ourinhos, sempre com
um olhar perdido e uma história triste para quem passa, a mulher de 52
anos é uma usuária crônica de crack
(um dos subprodutos da cocaína). Ela
pede dinheiro “para comprar remédios”
mostrando uma receita médica qualquer e, quando cai a noite, vai para os
pontos de venda, as “biqueiras”, a fim

de comprar o entorpecente com aquilo
que conseguiu pedindo esmolas. Enquanto o jornalismo do Negocião tentava
conversar com ela, um homem passou
e disse: “não dá dinheiro pra ela não,
esses nóias malditos precisam tomar
vergonha”. A entrevista com Joana acabou não acontecendo, além da desconfiança que essas pessoas geralmente
têm, o gesto de agressividade verbal do
transeunte tirou por completo a já pouca vontade que ela tinha de falar algo.

“MAIS DE 40 TONELADAS EM
APREENSÕES DE ENTORPECENTES”
Por outro lado, enquanto o tráfico
continua buscando alternativas para
continuar a manter a demanda atendida, as autoridades de segurança procuram estar sempre reprimindo e apreendendo os entorpecentes. O 2º Batalhão de Polícia Militar Estadual Rodoviária, com sede em Bauru/SP, já soma
em 2021 mais de 40 toneladas de drogas apreendidas e incineradas. O comandante da 3ª Companhia, sediada
em Assis/SP, Capitão Daniel Aparecido Demétrio, afirma que o trabalho que
resultou no aumento das apreensões
nas estradas da região é resultado de
um aprendizado diário por parte dos
homens e mulheres da Polícia Militar:
“nós estamos sempre verificando as
formas que os traficantes têm usado
para diversificar o transporte e distribuição de entorpecentes (...) nós verificamos ônibus intermunicipais, ônibus
interestaduais e desenvolvemos um
“olho clínico” para identificar características dos veículos que são usados
para o transporte de drogas”.
Dr. Fernando da Silva Freitas, delegado da Delegacia de Investigação
Sobre Entorpecentes (DISE) de Ourinhos, delegacia criada pela Polícia
Civil de São Paulo para dedicação
exclusiva ao combate ao tráfico, diz
que os resultados positivos que estão
sendo observados na “guerra ao tráfico” é resultado da especialização dos
agentes e do trabalho conjunto: “os policiais militares estão todos os dias nas
ruas, eles são nossos grandes parceiros para retirar das ruas esse produto
que faz perder muitos dos nossos jovens”. Dr. Fernando também critica o
pensamento de que “é só um baseado”
ou “é só uma carreirinha de cocaína”:
“por trás daquela porção de entorpecente há toda uma cadeia de violência, crimes e morte (...) quem compra
qualquer entorpecente está, mesmo
sem intenção, sendo parceiro de toda
a violência que a criminalidade proporciona (...) eu, como pai, recomendo
que todos os pais ajudem seus filhos
a resistir às mentiras que o mundo das
drogas conta para tentar aumentar o
número de usuários”.

Comandante da 3ª Companhia, sediada em
Assis/SP, Capitão Daniel Aparecido Demétrio

O delegado também ressaltou que
apenas com as denúncias que a população faz é que o trabalho de investigação e apuração pode ser bem feito: “há
um 0800 exclusivo para denúncias, o
0800-7770014 (...) a identidade dos denunciantes vai ser mantida em sigilo”.
Em entrevista ao Negocião, Cap PM Lucas Viol Franciscon, Cmt da 1ª Cia do
31º BPM/I afirma que o tráfico de drogas é considerado um delito de extrema
gravidade pelo potencial lesivo que causa à Sociedade. “Suas consequências
negativas atingem diretamente não só
os usuários de entorpecentes, mas também suas respectivas famílias, gerando
ainda diversos outros crimes associados à traficância, como furtos, roubos e
homicídios, impactando diretamente na
tranquilidade e na ordem pública”.
Capitão Viol destaca que no primeiro semestre de 2021, a Polícia Militar
de Ourinhos realizou 114 (cento e catorze) flagrantes de tráfico de drogas
e associação ao tráfico, 128 (cento e
vinte e oito) pessoas foram presas, e
mais de 45 Kg (quarenta e cinco quilos) de drogas foram apreendidas.
Ele ressalta que a Polícia Militar estimula a sociedade denunciar toda e
qualquer ação criminosa, colaborando
efetivamente com a preservação da
ordem e tranquilidade pública. Para
tanto, denúncias podem ser feitas por
meio do telefone de Emergência da Polícia Militar 190, pelo Disque Denúncia

Cap PM Lucas Viol Franciscon,
Cmt da 1ª Cia do 31º BPM/I

da Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo pelo telefone 181
ou por outros canais de comunicação
disponibilizados pela Polícia Militar,
como o aplicativo WhatsApp, um novo
canal de comunicação o qual está vinculado ao número (14) 99793-6237.
O App tem como finalidade facilitar
ainda mais o contato entre a PM e os
cidadãos da região de Ourinhos para
questões ou fatos não emergenciais
e não urgentes. Porém, situações que
demandam imediata resposta das Unidades de Serviço da Polícia Militar devem ser acionadas somente via telefone de emergência 190.
Dentre os assuntos que podem ser
comunicados pelo aplicativo WhastApp, podemos citar demandas dos
Programas Vizinhança Solidária e Vizinhança Solidária Escolar, fotos e informações de pessoas desaparecidas,
condutas irregulares referentes à trânsito, com infrações, denúncias de tráfico de drogas, com a possibilidade inclusive de envio de arquivos de áudio,
fotos e vídeos. No caso de denúncias
criminais, será mantido o anonimato
do denunciante, não havendo qualquer
exposição de seus dados.

Os números de WhatsApp disponibilizados são: (14) 99793-6237 para
moradores das cidades de Ourinhos,
Canitar, Ribeirão do Sul, Chavantes e
Salto Grande e (14) 99728-5198 para
Santa Cruz do Rio Pardo.
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SORTEIO UNIFIO

UniFio e ACE Ourinhos divulgaram resultado
do sorteio da cesta de chocolates via aplicativo
Da assessoria

A

UniFio (Centro Universitário de Ourinhos) e a Associação Comercial e
Empresarial de Ourinhos realizaram na segunda-feira, 12 de
julho, um sorteio especial para
presentear os amantes de chocolate. O prêmio foi uma cesta
exclusiva da Cacau Show.
O resultado do sorteio foi divulgado no dia 14 nos perfis
de nossas mídias sociais, e a
ganhadora foi Natalia Oliveira
que buscou a cesta na sede da
ACE Ourinhos. E a cesta não
tinha somente produtos exclusivos da Cacau Show, mas
também brindes da UniFio.
Para participar do sorteio, era
preciso baixar o aplicativo da
ACE Ourinhos na loja de aplicativos no celular, se cadastrar

O sorteio foi realizado
no dia 12 de julho
pelo aplicativo da
Associação Comercial
e Empresarial
de Ourinhos e a
ganhadora foi Natalia
Oliveira
para fazer o login, clicar em
“sorteios” e, por fim, no sorteio
da cesta de chocolates. Pronto, em menos de um minuto
você já estava participando.
Cadastrando uma vez no
aplicativo ACE Ourinhos, você
pode participar das outras várias premiações que acontecem
durante o ano, com apenas um
clique. O resultado aparece na
sua tela, na hora marcada.
A UniFio é parceira da ACE

Gilvano Silva gerente da ACE entrega o prêmio à ganhadora Natalia Oliveira

há muitos anos e hoje, beneficia o associado e todos os
seus familiares com o desconto de 30% em todos os cursos
de ensino superior e 10% no
ensino fundamental e médio
do Colégio Santo Antônio.
“Agradecemos a UniFio pelo
engajamento e pelo apoio incondicional a nossa entidade.

Assim como nós temos o objetivo de ajudar crescer e fortalecer a atividade econômica
do município, a UniFio tem o
compromisso de capacitar jovens e adultos para ocuparem
seus lugares no mercado de
trabalho”, declarou o presidente da ACE Ourinhos, Robson Martuchi.
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REGIONALIZAÇÃO
Criação da Região de Estado de Ourinhos
é debatida em audiência pública

Marcília Estefani

A

Secretaria de Desenvolvimento
Regional (SDR)
realizou
nesta
sexta-feira, 16, a partir das
10h00, em Ourinhos, na
sede do Serviço Social do
Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte (SEST SENAT),
audiência pública para debater a proposta de criação da
Região de Estado do município.
O evento contou com presença do Vice-Governador
e Secretário de Governo,
Rodrigo Garcia, e do Secretário de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi, que
apresentaram o projeto para
autoridades locais e representantes da sociedade civil
presentes.
A proposta de regionalização teve como premissas principais manter tanto
quanto possível as divisões
existentes,
considerando
também o nível de integração regional entre os municípios. O projeto foi desenvolvido com base em estudo
feito em parceria com a Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados (SEADE).
“Todos nós sabemos a força que tem a região. Franco

Vice-Governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia

Montoro dizia que o cidadão
não vive no Estado ou União,
ele vive no município. Mas
agora eu gostaria de acrescentar que as pessoas vivem
nos municípios e moram na
região. A nova regionalização trará ações integradas
entre os municípios para
melhorar a vida da população de Ourinhos e de toda
a região”, disse o Secretário
Marco Vinholi.
A proposta de constituição
da nova Região de Estado
de Ourinhos abrange 12 municípios e visa otimizar iniciativas regionalizadas. São
eles: Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Espírito Santo do Turvo, Ipau-

çu, Óleo, Ourinhos, Ribeirão
do Sul, Salto Grande, Santa
Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo e Timburi. No
total, a nova região conta
com 229.813 habitantes e
um Produto Interno Bruno
(PIB) de R$ 6,85 bilhões.
Participaram da audiência o
Prefeito de Ourinhos, Lucas
Pocay; o Deputado Estadual,
Mauro Bragato; o Prefeito de
São Pedro do Turvo, Marquinhos; o Diretor do Escritório
Regional de Marília, Marcos
Elias; o Promotor de Justiça
de Ourinhos, Dr Adelino Lorenzeti Neto (representando
o Ministério Público); o Vice-Prefeito de Ourinhos, Lucas
Suzuki; o Gerente do Serviço
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Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST
SENAT), Gustavo Moreira;
a Vereadora de Ourinhos,
Raquel Spada; o Presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Ourinhos, Fred
Corrêa Leite (representante
da sociedade civil); a Reitora do Centro Universitário de
Ourinhos (UNIFIO), Glaucia
Librelato. O Presidente da
União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP),
Sebastião Misiara, participou
virtualmente.

Vereador Guilherme Gonçalves questiona vice-governador
sobre falta de medicamentos

Rodrigo Garcia também fez
a entrega simbólica do voucher do programa Vale Gás,
iniciativa de transferência de
renda que vai pagar R$ 300
em três parcelas de R$ 100
para a compra de botijões de
gás de cozinha. Na região,
serão beneficiadas 31 famílias de Santa Cruz do Rio
Pardo, em um investimento
de R$ 9,3 mil. Na ocasião,
o Vice-Governador também
entregou 7.425 vouchers do
programa Alimento Solidário
a famílias carentes da região.

Entrega de casas em Ipaussu

Coletiva de imprensa em Ourinhos

● MELHORIAS PARA OURINHOS
Rodrigo Garcia citou durante a audiência, importantes projetos para a
cidade, como um possível aporte financeiro do estado para o município
investir na saúde, além da realização
da obra do trevo do Jardim Itamaraty, na rodovia Mello Peixoto, que deve
contar com recurso de R$ 2 a R$ 3 milhões do governo estadual, logo que o
projeto seja aprovado pelo estado.
● COLETIVA DE IMPRENSA
Durante a entrevista coletiva, o vice-governador respondeu aos questionamentos dos jornalistas presentes, e
foi abordado pelo vereador Guilherme
Gonçalves (Pode), sobre a dificuldade
dos medicamentos fornecidos pelo estado chegarem ao município. Rodrigo

Inauguração de creche em Timburi

Garcia explicou que estão atentos a estas questões de medicamentos de alto
custo, e que parte deles é comprado
pelo sistema SUS, pelo governo federal que atrasou essa compra, mas no
que tange ao estado, estão tentando
melhorar.
No que diz respeito à vacinação, Garcia ressaltou que apesar do avanço, é
necessário que toda a população continue se cuidando, evitando aglomerações, usando máscara e álcool gel, respeitando as medidas de contenção da
doença, e que em 20 de agosto espera
concluir a imunização de toda população de São Paulo acima de 18 anos, ao
menos com a primeira dose.
● ENTREGA DE CASAS

Em Ipaussu, Rodrigo Garcia participou
da entrega de 200 casas do Conjunto
Residencial José Ramos Filho, viabilizadas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano)
em parceria com a prefeitura, que doou
o terreno. A CDHU fez a contratação da
construtora e investiu R$ 18,6 milhões
na obra.
●INAUGURAÇÃO DE CRECHE
Em Timburi, Garcia inaugurou a EMEI
Professora Silvana Naldi Cunha de
Lima, com capacidade para 130 alunos.
O investimento do Estado foi de R$ 1,6
milhão. Somente nesta gestão, foram
inauguradas 147 unidades do Programa Creche Escola, gerando 19,6 mil
novas vagas, em um investimento de
R$ 238,9 milhões.
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Não devemos relaxar e
abandonar as medidas
de prevenção

COVID-19
Depois de alguns dias sem óbitos por Covid,
prefeitura volta a anunciar 6 mortes em 24h

Marcília Estefani

A

pós alguns dias
de trégua, com
diminuição de casos novos de coronavírus e óbitos causados
pela doença, a prefeitura de
Ourinhos divulgou na quinta-feira, 15, mais 6 mortes.
Desde o início de 2021, o
mês de julho vem se apresentando o mais ameno em
relação aos números da pandemia. Já é observada uma
queda relevante no número
de casos novos de covid, di-

minuição de óbitos e até alguns dias sem lotação de UTI.

32 anos.

Nos 15 primeiros dias do
mês de junho, foram contadas mais de 1500 pessoas
infectadas com o vírus, e
60 óbitos. Em contrapartida,
neste mês de julho, em comparativo do mesmo período,
temos 611 novos positivados
e 28 óbitos.

Conforme frisou o vice-governador Rodrigo Garcia, em
entrevista coletiva em Ourinhos, o estado pretende vacinar toda a população acima de 18 anos até o dia 20
de agosto, ao menos com a
primeira dose. Ele se referiu
à data como “Dia da Esperança”.

A administração pública justifica os bons números com
o avanço da vacinação, que
neste sábado, 17, começa a
imunizar pessoas a partir de

Ainda é preocupante o número de pessoas que ainda
não foram completar seu
calendário de vacinação. A
Secretaria de Saúde está

realizando uma busca ativa
e entrando em contato com
as pessoas que não foram
tomar a segunda dose da
vacina Coronavac ou Astrazeneca.
De acordo com o Secretário
Donay Neto, em entrevista
à TV Tem, em geral as pessoas acabam esquecendo,
mas existem também aqueles que contraíram o vírus e
têm que seguir os protocolos
estabelecidos, e outros ainda que faleceram. Estima-se
que por volta de 600 pessoas
já poderiam estar totalmente

Informações do vacinômetro atualizadas na sexta, 16, 18h07
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imunizadas, mas não estão.
De acordo com o site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/, Ourinhos já vacinou 79.896 munícipes, sendo que 60.096 tomaram a
1ª dose, 17.838 já tomaram
as duas doses, e 1.962 pessoas tomaram a dose única
(dados atualizados na sexta-feira, 16, às 18:07:09)
PREVENÇÃO – Apesar
dos bons números e da flexibilização no comércio com
abertura facultativa em todos
os sábados do mês até às

17h, bem como a permissão
da entrada de clientes nas
lojas em até 60% da capacidade, é necessário que não
haja um relaxamento por
parte da população. A pandemia ainda não acabou, e
não tem data para acabar e
as variantes estão cada vez
mais próximas, em especial
neste momento a variante
Delta. Ainda não é hora de
abandonar as medidas de
prevenção. Devemos continuar com o uso de máscaras,
distanciamento social, fugir
das aglomerações e reforçar
a higienização das mãos.

Vacinação na Fapi encerra a semana vacinando público de 32 anos mais

NÚMEROS DA COVID EM OURINHOS
De acordo com o último boletim coronavírus divulgado pela prefeitura, até a quinta-feira, 15, a cidade contabilizava 16.704 pessoas infectadas desde o início da pandemia,
sendo que 15.914 venceram a covid, e 304 ainda se recuperam. Porém 486 pessoas
morreram em decorrência de complicações da doença.
Ocupação dos leitos:
Santa Casa (UTI Adulto) - 18 leitos ocupados
- De Ourinhos: 11 pacientes
- De Chavantes: 02 pacientes
- De Piraju: 01 paciente
- De São Pedro do Turvo: 01 paciente
- De Óleo: 01 paciente
- De Ipaussu: 01 paciente
- De Canitar: 01 paciente
Hospital UNIMED (UTI) - 02 pacientes
Hospital COVID – 28 pacientes
Até o fechamento desta matéria, às 8h00 da manhã do sábado, a prefeitura ainda não
havia divulgado boletim atualizado com os dados da sexta-feira, 16. Confira diariamente os boletins através da página do facebook do Negocião @jornalnegociao
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TRANSPORTE
Transporte Público em Ourinhos
sofre ampliação em suas linhas

Marcília Estefani

D

esde o início da
última semana as
linhas do transporte público de
Ourinhos vêm sofrendo alterações. A Circular Cidade de
Ourinhos mantinha apenas
9 linhas em funcionamento e
já ampliou para 17 linhas.
A primeira alteração aconteceu na segunda-feira, 12,

com a retomada da linha da
UNIFIO.

palmente nos horários de
pico, e atraso nos horários.

Na quinta, 15, mais carros foram colocados nas ruas, para
que cada bairro tenha novamente um veículo à disposição.

Os períodos de funcionamento das linhas continuam
sendo os mesmos, das 6h às
8h30, das 10h20 às 12h30 e
16h20 às 19h00.

Após a pandemia, cerca
de três bairros estavam sendo atendidos com um único
ônibus, causando, segundo usuários, aglomerações
dentro dos coletivos princi-

Os horários atualizados
das circulares estão disponíveis no site da empresa e no
terminal integrado. Acesse e
confira: www.avoa.com.br
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Lions Clube Cidade de Ourinhos
empossou a sua nova diretoria

O

A reunião de posse da nova diretoria foi virtual.

Lions Clube Cidade de Ourinhos
realizou,
no dia 8 de julho,
a reunião virtual para empossar a nova diretoria do
ano leonístico 2021/2022.
A cerimônia foi acompanhada por lideranças leonísticas de Ourinhos e
região e membros do clube.
Na oportunidade, Cláudio Vicente Dutra e a esposa Márcia Botelho Meleiro
Dutra deram posse ao novo
presidente Marcos Augusto
Seixas e a esposa Juliana
Silvestre Seixas e sua diretoria.

O novo presidente do Lions Marcos Augusto Seixas e a
esposa Juliana Silvestre Seixas.

Além de contribuir com
as ações humanitárias do
Lions Internacional, o clube

O past presidente Cláudio Vicente Dutra e sua esposa
Márcia Botelho Meleiro Dutra.

ourinhense se destaca pela
dedicada atuação na comunidade, colaborando com

importantes causas sociais.
Desejamos sucesso à nova
diretoria do Lions.

Parabéns a Você
Um clic especial do aniversariante
Neto com a esposa Fabiana e a filha Maria Luiza

Nossas felicitações especiais ao representante
comercial Luiz Antônio da Cunha Neto que festejou
aniversário esta semana e comemorou a data ao
lado da família, cercado de muito amor e carinho da
esposa a enfermeira Fabiana Bellini Cunha e da filha
Maria Luíza. Desejamos ao querido amigo uma vida
longa e feliz!
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ALBERTO TOLOTTO – filho de Floripes
Lucas Tolotto, falecido em 03/07/2021.
AMADEU JOSÉ RAMOS – filho de Odair
Gaita Ramos, falecido em 03/07/2021.
ANTONIA KOLODJI
DOS SANTOS – filha
de Zofia Kolodji, falecida em 01/07/2021.
ANTONIO GALVANI – filho de Angela
Losano, falecido em
05/07/2021.
CARLOS ALBERTO
COSTA PRADO – filho de Noemy Vieira
Prado, falecido em
07/07/2021.
CARLOS HERBERT
DE PAULA – filho
de Maria Dirce de
Paula, falecido em
08/07/2021.
CIRENE APARECIDA DOMINGOS CACIATORI – filha de
Maria Jovercina, falecida em 25/06/2021.
EDER
VANZELLA
DE AQUINO – filho
de Cilmara Vanzella
de Alquino, falecido
em 03/07/2021.

HORTENCIA
SOARES
ESTEVAM
– filha de Francisca
Honoria, falecida em
04/07/2021.
JOSÉ
CARLOS
FERREIRA DIAS –
filho de Rita Nogueira Dias, falecido em
06/07/2021.
MARIA ALICE DE
MORAES
FRANCISQUETE – filha
de Genir Ferreira de
Moraes, falecida em
26/06/2021.
MARIA APARECIDA
DE ANDRADE NUNES – filha de Rosalina Gonçalves de
Oliveira, falecida em
07/07/2021.
MARIA APARECIDA
MARRICHI COSTA
– filha de Aparecida
Mendes Marrichi, falecida em 30/06/2021.
MOACIR DE PAULA – filho de Irene
Alexandre da Silva
Paula, falecido em
05/07/2021.
RENAN AUGUSTO
PEREIRA
CHRISTONI – filho de Giovana Aparecida Pe-

reira, falecido em
03/07/2021.
SEBASTIÃO LINO
– filho de Filomena Lino, falecido em
03/07/2021.
SILVIO
DOMINGUES
FRANCO
– filho de Florinda
Candida
Pereira
Franco, falecido em
06/07/2021.
TÂNIA SILVA DE OLI-

VEIRA DOMENICHINI – filha de Edirce da
Silva de Oliveira, falecida em 04/07/2021.
TERCÍLIO CANDIDO PEREIRA – filho
de Maria Madalena
de Jesus, falecido
em 01/07/2021.
WILMA PERES – filha de Aparecida
Scobin Peres, falecida em 29/06/2021.

CLUBE DOS COROAS
CNPJ 03.087.827/0001-72
Declarado de Utilidade Pública – Lei nº. 4.246 – 22/04/1999

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do CLUBE DOS COROAS,
conforme as atribuições estatutárias que
lhes são conferidas, convoca todos os sócios para assembléia geral a ser realizada
no dia 28 de julho de 2021, às 18:30hs,
na sede social do Clube, para Eleição da
Nova Diretoria, cuja a posse se dará no
dia 1º de agosto de 2021, para o período
de 02 (dois) anos.
Ourinhos, 12 de julho de 2021.

MAICON GOMES PIMENTEL
Presidente

ALEX LANICHE MONTEIRO, brasileiro, natural de Ourinhos/SP, onde nasceu
no dia 08 de novembro de 1990, operador
de pátio, solteiro, residente e domiciliado
na Rua Emilio Roli, 125, Cj. Orlando Quagliato, em Ourinhos/SP, filho de Donizete
Monteiro e de dona Deomice de Lourdes
Laniche Monteiro; JULIANA DE FÁTIMA
PEIXE, brasileira, natural de Ourinhos/SP,
onde nasceu no dia 08 de março de 1987,
empresária, solteira, residente e domiciliada na Rua Emilio Roli, 125, Cj. Orlando
Quagliato, em Ourinhos/SP, filha de Aparecido de Fatima Peixe e de dona Necilda
Nogueira Peixe.
Ourinhos, 08 de julho de 2021.
FRANCO THOMÉ GRANDINI, brasileiro,
natural de Ourinhos/SP, onde nasceu no dia
06 de novembro de 1990, engenheiro civil,
solteiro, residente e domiciliado na Rua Aurora Gonçalves Custódio, 515, Jd. Oriental,
em Ourinhos/SP, filho de Miguel Eugenio
Grandini e de dona Christiane Matachana Thomé; MARÍLIA MARTINS SILVEIRA
CARROCINI, brasileira, natural de Ourinhos/SP, onde nasceu no dia 30 de outubro
de 1991, médica, solteira, residente e domiciliada na Rua Aurora Gonçalves Custódio,
515, Jd. Oriental, em Ourinhos/SP, filha de
Orlando Wagner Degrande Carrocini e de
dona Viviany Martins Silveira Carrocini.
Ourinhos, 08 de julho de 2021.
JEAN LUCAS DUARTE, brasileiro, natural de Jacarezinho/PR, onde nasceu no dia
08 de julho de 1992, comerciante, solteiro,
residente e domiciliado na Rua Pedro Toloto, 218, Jd. Anchieta, em Ourinhos/SP, filho
de João Batista Duarte e de dona Izolina
da Silva Duarte; CAROLINE APARECIDA
ALVES RIBEIRO, brasileira, natural de Ourinhos/SP, onde nasceu no dia 11 de julho
de 1997, farmacêutica, solteira, residente e
domiciliada na Rua Expedicionário José de
Bastiani, 282, Jd. Oriental, em Ourinhos/
SP, filha de Darcy Alves Ribeiro e de dona
Andreia Cristina Correia.
Ourinhos, 12 de julho de 2021
ROBERTO LUPO JÚNIOR, brasileiro,
natural de Cambé/PR, onde nasceu no dia
01 de janeiro de 1978, gerente operacional, divorciado, residente e domiciliado a
Rua Francisco Christoni, 390, Jd. Bela Vista, em Ourinhos/SP, filho de Roberto Lupo
e de dona Marilena Garcia Lupo; ROBERTA CRISTINA DE SOUZA, brasileira, natural de Ourinhos/SP, onde nasceu no dia 11
de dezembro de 1987, esteticista, solteira,
residente e domiciliada na Rua Francisco
Christoni, 390, Jd. Bela Vista, em Ourinhos/
SP, filha de Ailton José de Souza e de dona
Laura Alves da Rocha.
Ourinhos, 13 de julho de 2021
LEANDRO BERTOLINI, brasileiro, natural
de Ourinhos/SP, onde nasceu no dia 03 de
dezembro de 1974, comerciante, divorciado, residente e domiciliado na Rua Dimas
Franco de Arruda, 515. Conjunto Residencial Padre Edu, em Ourinhos/SP, filho de
Geraldo Bertolini e de dona Nelci Aparecida Avanzzi Bertolini; DÉBORA TATIANE
VICENTIN, brasileira, natural de Santo André/SP, onde nasceu no dia 23 de março de
1982, comerciante, solteira, residente e domiciliada na Rua Dimas Franco de Arruda,
515, Conjunto Residencial Padre Edu, em
Ourinhos/SP, filha de José Claudinei Vicentin e de dona Sueli Mio Vicentin.
Ourinhos, 14 de julho de 2021.
37

GOLF 04 - hatback, prata, 1.6, 143.000 km,
completo, manual. R$
22.500. F. (14) 996441417.

COMPRO - carro, pago à
vista. F. (14) 3322-4642 /
(14) 99696-1086.
FOX 05 - direção hidráulica, vidro elétrico, 129.000
km. R$ 16.000. F. (14)
99783-3333.
FOX 08 - hatback, 156.000
km, revisado, vidros, travas
elétricas, alarme, pneus
ovos, câmera de ré. R$
18.500. F. (14) 996441417.
FOX 05 - 1.6, flex, completo. R$ 21.900. F. (14)
99661-8444.
FOX 20 - LTZ, automático,
flex. R$ 54.900. F. (14)
99620-0203.
FUSCA 80 - motor novo,
pneus novos, branco,
todo original. R$ 6.500.
Tr. Duque de Caxias, 736
N. Sá. F. (14) 996441417.
GOL 05 - g3, 1.0, álcool,
original c/ vidros elétricos
nas portas dianteiras. R$
14.200. F. (14) 997833333.
GOL 07 - GIV, preto, 4
portas, 4 pneus novos. R$
15.000. F. (14) 996961086.

GOLF 10 - hatback,
preto, flex, 1.6, completo, 141.000 km. R$
36.500. F. (14) 996441417.
PARATI 92 - Ap, 1.8,
185.000,
álcool,
original, revisada, documentos pagos, verde. R$
8.500. F. (14) 996441417.
PARATI 99 - cl, 1.6, gasolina, completa. R$ 12.500.
F. (14) 99783-3333.
POLO 10 - hatback, 1.6,
flex, completo, 153.000
km. R$ 22.500. F. (14)
99644-1417.
SANTANA 06 - CONFORTLINE, 1.8, original a
álcool, completo, bancos
de couro, retrovisor elétrico. R$ 21.900. F. (14)
99661-8444.
SANTANA 95 - 1.8, motor ap, gasolina, básico.
R$ 7.500. F. (14) 997833333.

ONIX 19 - Joy, preto, completo. R$ 39.000. F. (14)
99706-0425.

AGILE 11 - ltz, cd, 1.4,
completo. R$ 48.500. F.
(43) 9907-7148.
ASTRA 07 - advantage,
2.0, flex, completo. R$
23.500. F. (14) 997833333.
CL ASSIC 13 - completo,
com airbag, freios ABS,
ar condicionado, direção
hidráulica, vidros elétricos, 52.000 km. R$
30.000. F. (14) 996961086.
CORSA 09 - Hatch, 1.4,
flex, travas e alarme, prata. R$ 22.000. F. (14)
99630-0370.
CORSA 12 - classic, vhc
e, 4 portas. R$ 23.000. F.
(14) 99661-8444.
CRUZE 16/17 - Ltz, turbo,
1.4 R$ 85.000. F. (14)
99631-0370.
MERIVA 06 - joy, 1.8, flex,
completa. R$ 18.500. F.
(14) 99783-3333.

SAVEIRO 18 - Robust, 1.6,
completa. R$ 49.000. F.
(14) 99631-0370.

MONZA 95 - gls, 2.0, gasolina completo. R$ 8.500.
F. (14) 99783-3333.

VIRTUS 20 - 1.6, msi,
62.000 km, cinza. R$
67.990. F. (14) 996012173.

ONIX 19 - Activ, 1.4, automático, azul, completo.
R$ 70.000. F. (14) 996300370.

ONIX 19 – lt, 1.0, som
my link, completo. R$
55.000. F. (14) 996961086.
ONIX 20 - 1.0, 12v, flex,
4p, manual, 56.000 km,
prata. R$ 52.900. F. (14)
99601-2173.
ONIX 20 - 1.0, 12v, flex,
4p, manual, 61.000 km.
R$ 59.999. F. (14) 996012173.
PRISMA 10 - vidro elétrico, prata. R$ 19.500. F.
(43) 9907-7148.
PRISMA 14 - LT, 1.0, completo. R$ 41.000. F. (14)
99696-1086.
PRISMA 15 - LTZ, 1.4,
branco. R$ 39.000. F. (14)
99706-0425.
PRISMA 18 – lt, 1.4, flex,
completo, câmbio manual, cinza, 67.259 km.
R$ 58.900. (14) 996618444.
PRISMA 18 - LT, automático. R$ 62.000. F. (14)
99631-0370.
SPIN 13 - ltz, automático,
7 lugares. R$ 46.000. F.
(14) 99696-1086.
SPIN 16 - LTZ, 2.8,
automático,
7
lugares, completo, flex. R$
50.000. F. (14) 996618444.

GOL 12/13 - 1.0, prata,
ecomotion, 8v, 186.000
km. R$ 26.990. F. (14)
99601-2173.
GOL 13/14 - G6, 1.6,
mi, flex, câmbio manual,
115.000 km, prata. R$
32.900. F. (14) 996618444.
GOL 19 - 1.6, flex. R$
49.000. F. (14) 997060425.
GOL 21 - 1.6, msi. R$
60.000. F. (14) 996300370.
GOL 99 - branco, 4
portas, completo, ar
condicionado, documento ok, ót. estado cons.
Ac. troca. R$ 11.500. Tr.
Duque de Caxias, 736
N. Sá. F. (14) 996441417.
GOL G3 02 - 1.0, 16v,
gasolina, direção hidráulica. R$ 11.900. F. (14)
99783-3333.
GOL G5 12 - 1.6, completo. R$ 27.900. F. (14)
99620-0203.
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SIENA 14 - El, 1.0, flex,
completo, bege.
R$
33.000. F. (14) 996300370.
SIENA 16 - Gran, essence,
72.000 km, 1.6, 16v. R$
41.990. F. (14) 996012173.
TRACKER 14 - LTZ, automático. R$ 62.000. F. (14)
99631-0370.
VECTRA 11 - elegance,
2.0, flex, completo. R$
36.000. F. (14) 996961086.

UNO 07 - Mille, vidros elétricos. R$ 12.900. F. (14)
99783-3333.
UNO 12 - 1.0, completo.
R$ 24.500. F. (43) 99077148.

VECTRA 20 - Gls, 2.2, gasolina, completo, azul. R$
15.000. F. (14) 996300370.

CITY 15 - ex, 1.5, 79.000
km, flex, cut, preto. R$
59.990. F. (14) 996012173.
FIORINO 20 - furgão, hard,
working, 79.000 km, branco. R$ 71.990. F. (14)
99601-2173.
IDEA 06 - elx, 1.4, flex,
completa. R$ 18.500. F.
(14) 99783-3333.
PALIO 08 - ELX, 1.0, Direção Hidráulica, vidros
elétricos, trava e alarme.
R$ 19.400. F. (14) 997833333.
PALIO 11 - 1.0, economy,
flex, direção hidráulica,
vidros elétricos, trava e
alarme. R$ 21.500. F.
(14) 99783-3333.
PALIO 16 - 1.0, flex. R$
34.000. F. (14) 997060425.
SIENA 04 – ex, 1.0, flex,
completo. R$ 17.600.
(14) 99661-8444.
SIENA 10 - 1.0, completo, preto. R$ 24.000. F.
(43) 9907-7148.
SIENA 10 - 1.0. R$
23.500. F. (14) 996200203.
SIENA 10 - El, 1.0, flex,
completo, cinza.
R$
25.000. F. (14) 996300370.
SIENA 12 - sedan,
86.000 km, 1.0, flex,
fire, econômico, direção
hidráulica, revisado. R$
17.500. F. (14) 996441417.
SIENA 13 - Gran, 1.6, essence. R$ 33.000. F. (14)
99631-0370.

ECOSPORT 04 - ar condicionado, bancos de couro,
som multimídia, direção
hidráulica, frigobar, farol
neblina, retrovisores elétricos, travas elétricas, motor
ok, pneus bons, documento ok. R$ 18.000. F. (14)
99705-0592.
EDGE 16 - TITANIUM,
3.5, V6, AWD, gasolina,
completo, teto solar e panorâmico, 42.000km. R$
150.000. F. (14) 996618444.
ESCORT 98 - Wagon, completo, tirado em Ourinhos,
2º dono, cinza, 4 portas,
ar, direção hidráulica, vidro, travas elétricas. Ac.
troca. Tr. Duque de Caxias,
736 N. Sá. F. (14) 996441417.

HILUX 10 - SW4, SRV, 7
lugares, azul. R$ 115.000.
F. (14) 99631-0370.

AMAROK 13 - Highline. R$
105.000. F. (14) 996310370.
AMAROK 17 - cd, Highline, tdi, 4x4, 2.0, tdi, diesel,
câmbio automático, 76.163
km, preto. R$ 155.000. F.
(14) 99661-8444.
DOBLO 05 - 1.8, Adventure, 7 lugares, completo,
ar gelando, jogo rodas, ótimo estado. Aceito troca.
R$ 24.000. Tr. Duque de
Caxias, 736 N. Sá. F. (14)
99644-1417.
F 4000 78 - vermelha,
MWM, carroceria longa
Facchini, bomba, bico, cabeçote revisado. Ac. troca.
R$ 30.500. Tr. Duque de
Caxias, 736 N. Sá. F. (14)
99644-1417.
F-350 08 - com direção
hidráulica. R$ 78.000. F.
(14) 99783-3333.
FRONTIER 13/14 – s, 4x4,
2.5, turbo, diesel, câmbio
manual, preta. R$ 89.900.
(14) 99661-8444.

HILUX 17/18 – cd, 2.8,
srx, 4x4, tdi, diesel, câmbio automático, 79.345
km, preto. R$ 205.000.
(14) 99661-8444.
MONTANA 08 - Sport,
completa, jogo rodas,
completo. Bordo, prata,
cap. Marítima. Ac. troca.
R$ 21.500. Tr. Duque de
Caxias, 736 N. Sá. F. (14)
99644-1417.
RANGER 10 - Xls, 2.3,
gasolina, completa, preta. R$ 50.000. F. (14)
99630-0370.
S10 11 - cd, advantage,
flex. R$ 49.500. F. (14)
99706-0425.
SAVEIRO 13/14 – cs, 1.6,
flex, completo, câmbio manual, branca, 175.144 km. R$
36.900. (14) 99661-8444.
SAVEIRO 14 - SAVEIRO 14
- cabine estendida, completo. R$ 44.000. F (14)
99696-1086. R$ 44.000.
F. (14) 99696-1086.
TORO 16/17 - volcano,
115.000 km, 2.0, 4x4, marrom. R$ 119.990. F (14)
99601-2173. R$ 199.990.
F. (14) 99601-2173.

FIESTA 08 – sedan, 1.6,
flex, câmbio manual,
133.306 km, preto, interior preto e cinza. R$
24.900. (14) 996618444.
FIESTA 08 - Sedan,
champagne met, 2º dono, manual, completo.
Ac. troca. R$ 19.000. Tr.
Duque de Caxias, 736
N. Sá. F. (14) 996441417.
FIESTA 12 - hatback,
93.000 km, 1.0, flex,
completo. R$ 22.500. F.
(14) 99644-1417.
FIESTA 14 - 1.0, básico. R$ 25.000. F. (14)
99630-0370.
FIESTA 14 - 1.6, flex. R$
28.900. F. (14) 996200203.
FUSION 13/14 - titanium, gtdi, fwd, 2.0,
turbo,
câmbio
automático, 118.769 km,
completo. R$ 72.900. F.
(14) 99661-8444.
KA 17 - 1.5 R$ 42.000. F.
(43) 9907-7148.
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COROLLA 16 - 2.0, xei,
flex. R$ 79.000. F. (14)
99620-0203.

PCX 17 – 150 cc, cinza,
32.586 km, gasolina. R$
12.000. F (14) 997063743.

C3 06 - 1.4, flex, completo. R$ 19.900. (14)
99661-8444.
C3 11 - 1.4, flex, completo. R$ 23.000. F. (14)
99696-1086.
TORO 18 – Freedom, road, completo, branca. R$
92.000. F (14) 996961086.
TORO 20 - freedom,
50.000 km, 1.8, flex,
branco. R$ 109.990. F.
(14) 99601-2173.
TORO 21 - freedom, 7.000
km, 1.8, flex, branco. R$
119.999. F. (14) 996012173.

HB20 21 - sedam, 1.0,
flex. R$ 64.500. F. (14)
99706-0425.
HYUNDAI 13 - HB 20,
preto, automático, 1.6. R$
38.000. F. (14) 997060425.
RENEGADE 15/16 – diesel, trailhawk, 2.0, turbo,
4x4, câmbio automático,
116.020 km, vermelho,
completo. R$ 100.000.
(14) 99661-8444.
SONATA 14 - GLS, 2.4,
16v, 182cv, automático,
completo, teto panorâmico e solar. R$ 65.000. F.
(14) 99661-8444.
ETIOS 13 - X5, 1.3, completo, flex. R$ 30.000. F.
(14) 99661-8444.

AUDI 06 - prata, 4 portas,
rodas 18, bancos de couro, completo, ótimo estado,
manual, chave cópia. Ac.
troca. R$ 26.500. Tr. Duque
de Caxias, 736 Nova Sá. F.
(14) 99644-1417.
CIVIC 10 - Exs, automático, flex, completo, prata.
R$ 47.000. F. (14) 996300370.
CIVIC 14 - lxr, automático,
prata. R$ 60.000. F. (43)
9907-7148.

HB20 21 - 1.0, sport, turbo, automático, flex. R$
77.000. F. (14) 996200203.

99706-3743.
BIZ 16 - 125 cc, 42.352
km, flex, vermelha. R$
10.300. F. (14) 997063743.

START 17 – 160 cc, cg, gasolina, 40.931 km, preta.
R$ 9.800. F (14) 997063743.

BIZ 20 - 125. R$ 14.000.
F. (14) 98806-7891.
CB 500 F 19 - gasolina,
10.864 km, 500 cc, laranja. R$ 31.000. F. (14)
99706-3743.
CB 500 X 18 - 500 cc,
verde, 50.210 km, gasolina. R$ 29.000. F. (14)
99706-3743.

R3 20 - Monster. R$
27.500. F. (14) 988067891.

CB TWISTER 19 - 31384
km, vermelha, flex, 250
cc. R$ 17.000. F. (14)
99706-3743.
CB TWISTER 19 - prata, 14.085 km, 250 cc,
flex. R$ 17.000. F. (14)
99706-3743.

BMW 20 - 850. R$
60.000. F. (14) 988067891.

CBR 08 - 600 cc,
64.003 km, gasolina. R$
34.000. F. (14) 997063743.
TRAILER - Trailer completo, interior totalmente em
inox, com chapa, armário, pia, prateleiras, caixa
d’água, instalação elétrica,
emplacado, documentos
em dia R$ 35.000. F. (14)
99810-9229.

COMPRO CARRO - acima do ano 2010. F. (14)
99696-1086 / (14) 33224642.
COROLLA 03 - sedan,
118.000 km, completo,
automático, bancos de
couro. R$ 26.500. F. (14)
99644-1417.

SH 300I 17 - vermelha,
300 cc, gasolina, 16.312
km. R$ 16.500. F. (14)

CBR 19 - 650 F. R$
40.000. F. (14) 988067891.
FAN 17 – 160 cc, cg, flex,
57.608 km, preta. R$
11.800. F (14) 997063743.
FAN 18 – cg, 160 cc, flex,
19.745 km, branca. R$
12.200. F (14) 997063743.
NC 19 - vermelho, 6178
km, 750 cc, gasolina. R$
40.000. F. (14) 997063743.

CHARRETE - p/ passeio.
R$ 1.500. F. (14) 33221265.

PCX 150 SPORT 19 - 0
cc, gasolina, prata, 7.39
km. R$ 15.800. F. (14)
99706-3743.

ADALGISA - 3 dorms
(sendo 1 suite), sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta. T. 360 m². C
157,18 m². R$ 300.000.
F. (14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
CRECI
30.716-J.

LAND ROVER 13 - evoque, gasolina, completa,
teto panorâmico, automática. R$ 130.000. F. (14)
99783-3333.
MINI ONE – Automático.
R$ 56.000. F. (43) 99077148.
RENEGADE 16 - sport,
flex, automático, preto,
ótimo estado de conservação. R$ 70.000. F. (14)
99630-0370.
RENEGADE 19 - Lonetude, flex. R$ 90.000. F.
(14) 99631-0370.
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BANDEIRANTES - 3 dorms (1 suite), sala, cozinha,
copa, wc, quartinho nos
fundos com wc, terreno
com 330m², construção
191,05m², aceita financiamento. R$ 300.000. F. (14)
98119-9538 / (14) 33241848, CRECI 30.716-J.

ÁGUAS DO ELOY - 2 dorms, sala, cozinha, wc
social, lavanderia coberta,
garagem coberta, troca
por casa de menor valor
nos bairros, boa esperança, parque minas gerais.
T. 250 m². R$ 180.000.
F. (14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
CRECI
30.716-J.
AMÉRICA - 3 dorms
(sendo 1 suite) sala, copa,
cozinha, wc social, despejo
nos fundos, wc, lavanderia
coberta, garagem coberta
p/ 4 carros, casa em fase
de reforma. T. 276 m². C.
166,01 m². R$ 400.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

BANDEIRANTES - á/t
193,48m², á/c 73,50m²,
2 dorms, sala, cozinha,
wc, lavanderia coberta,
garagem
coberta. R$
240.000. F. (14) 33241848, CRECI 30.716-J.
BARRA FUNDA - á/t
170m², á/c 111,42m², 2
dorms, sala, cozinha, wc,
lavanderia coberta. R$
120.000. F. (14) 33241848 / (14) 98119-9538,
Angela, CRECI 30.716-J.
BOA ESPERANÇA - 3 dorms (2 suítes c/ closet),
sala de estar c/ home planejado, sala de jantar c/
jd inverno, cozinha planejada c/ ilha, wc social,
lavanderia coberta, garagem coberta p/ 3 carros,
área de lazer com piscina
6x3, churrasqueira, armários planejados, despejo
nos fundos com wc. Terreno 360m² construção
207,62m². R$ 560.000.
F. (14) 3324-1848.

BOA ESPERANÇA - 3 dorms, sala, copa, cozinha, 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.

BRILHANTE - 3 dorms
(1 suíte), copa, cozinha,
wc, á.s cob, gar cob p/ 3
carros. Ac. financ. www.
gepimoveis.com.br.
R$
190.000. F. (14)33226701 / (14) 99602-1070,
CRECI 158159-F.

BRASIL - casa da frente. 3
dorms (1 suíte), sala, cozinha, wc, chur, despensa.
Casa do fundo, 2 dorms
(1 suíte), sala, cozinha
de forro, á/c 76m², salão
comercial na frente, garagem coberta. á/t 352m²,
á/c 155m². R$ 220.000.
F. (14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
Angela,
CRECI 30.716-J.

BRILHANTE
á/t
172,80m² á/c 70,89m²,
3 dorms, sala, cozinha,
wc, lavanderia coberta,
garagem descoberta. R$
210.000. F. (14) 33241848, CRECI 30.716-J.

BRILHANTE - 2 dorms,
sala, copa, cozinha, wc
social, área de lazer c/
churrasqueira, wc e despensa, pavimento superior
com 17,50m², lavanderia
coberta, garagem coberta,
terreno 180m², construção
126,32 m². R$ 300.000.
F. (14) 3324-1848.

CDHU - 4 dorms (sendo
1 suite), sala, copa, cozinha, wc social, área de
serviço coberta, garagem
coberta, forro de madeira.
(não aceita financiamento)
T. 180m². R$ 110.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

BRILHANTE - 2 dorms,
sala, copa, cozinha, wc
social, lavanderia coberta, garagem descoberta. T.
180 m² C. 58,08 m². R$
180.000. F. (14) 981199538 / (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.
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COLORADO - 2 dorms (sendo 1 suite), sala, copa,
cozinha com móveis planejados, wc social, jardim
de inverno, área de lazer
c/ piscina e churrasqueira,
garagem coberta, lavanderia coberta. T. 161,12 m².
C. 61,72 m². R$ 250.000.
F. (14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
CRECI
30.716-J.
CENTRO - 2 dorms, sala, wc, garagem. Área
do terreno 800m². Rua
Maranhão, 444. www.
umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. R$ 600.000. F.
(14) 3324-1101, CRECI
6647.
COHAB - 2 dorms (1
suíte), sala, cozinha, copa, wc soc., lavanderia
coberta., garagem Coberta., despejo nos fundos
e wc. Terreno 200m² R$
200.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.
COHAB - 2 dorms, sala,
copa, cozinha, wc social,
área de lazer c/ churrasqueira e piscina, lavanderia
coberta, garagem coberta.
T. 200 m². R$ 250.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
COHAB - terreno 200
m² construção 169,47
m², 03 dorm, (1 suite
c/ closet) sala ampla de
dois ambientes, sala de
jantar, cozinha planejada, wc social, área de
lazer c/ churrasqueira
e wc, jd de inverno, lavanderia cob, gar cob, p/
02 carros. R$ 380.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

COLORADO - terreno
160m², 3 minutos do centro, com construção de
uma edícula iniciada, fundação e três paredes de
tijolo deitado. R$ 85.000.
F. (43) 9149-7736.
ELDORADO - á/t 150m²
á/c 76m², 2 dorms, sala,
cozinha, wc, lavanderia
coberta,
garagem
descoberta. R$ 180.000.
F. (14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
ELDORADO - á/t 250m²
á/c 149,05, 3 dorms (1
suite) falta acabamento no
wc, sala, copa, cozinha,
wc social, edícula nos
fundos s/ acabamento
lavanderia
coberta,
garagem coberta, **não
aceita financiamento**.
R$ 265.000. F. (14) 33241848, CRECI 30.716-J.
ELDORADO - á/t 300m² á/c
163, 46m², 3 dorms, sala,
copa, cozinha planejada,
wc, lavanderia coberta,
garagem coberta, área
de lazer c/ churrasqueira,
dorm e wc nos fundos. R$
380.000. F. (14) 33241848, CRECI 30.716-J.
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ITAMARATY - 3 dorms,
sala, cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta. C.100,25 m² T.
250 m². R$ 220.000. F.
(14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
CRECI
30.716-J.

ELDORADO - terreno c/
comércio, 2 casas prontas e uma construção de
3 cômodos faltando terminar casa da frente com
2 dorms, sala, copa, cozinha e wc social construção
de 104,64m² casa dos
fundos c/ 1 suite, sala,
cozinha e construção de
70,40m² lavanderia coberta, garagem coberta.
terreno 545,10m².
R$
270.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.
ELDORADO - 2 dorms,
sala, cozinha, wc social,
lavanderia
coberta,
garagem coberta, área de
lazer com churrasqueira,
despejo e wc nos fundos. T.
250 m² C. 59,83 m². R$
290.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.
ESMERALDA - 2 dorms
(1 suíte) sala, cozinha, wc
social, lavanderia coberta,
garagem coberta, área de
lazer com churrasqueira,
terreno 200m², 103,86m²
de área construída. R$
280.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.
á/t
ESMERALDA
175m², á/c 57,30m²,
2 dorms, sala, copa,
cozinha
planejada,
wc, garagem coberta,
lavanderia
coberta,
aceita financiamento. R$
230.000. F. (14) 33241848, CRECI 30.716-J.
GUAPORÉ - casa bem arejada, 3 dorms, sala, copa,
cozinha,
churrasqueira,
área coberta, capacidade para 3 carros, murada.
Rua Pedro Amadeu nº
1164, (uma rua bem localizada na qual possui ponto
de circular). R$ 170.000.
F. (14) 99863-4401 / (14)
99659-3435.
ITAMARATY - 2 dorms,
sala, cozinha, wc, lavanderia coberta, edícula c/
dorm, sala, cozinha e wc,
ótimo local, ac. financ. á/t
250m² R$ 150.000. F.
(14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
Angela,
CRECI 30.716-J.

MARGARIDA - 2 dorms, (1
suíte), cozinha, sala, wc,
área de serviço coberta,
garagem Ac. financ. www.
gepimoveis.com.br
R$
220.000. F. (14) 33226701 / (14) 99602-1070,
CRECI 158159-F.
MATILDE - 3 dorms (1
suíte), sala, cozinha, wc,
garagem, área de serviço. R. Cambará, 75. www.
umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. R$ 430.000. F.
(14) 3324-1101, CRECI
6647.
MORADAS - 2 dorms, sala
cozinha, wc área de lazer
c/ churrasqueira, lavanderia coberta, garagem
coberta, troca por casa de
maior valor. R$ 180.000.
F. (14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
MORAES - 3 dorms, copa, sala, cozinha, wc,
garagem, edícula com wc,
área de serviço. R. Ary
Barroso, 153. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro. R$ 360.000. F. (14)
3324-1101, CRECI 6647.
MORAES - 3 suítes, sala,
cozinha, wc, piscina, edícula com wc, 1 dorm. R.
Silva Jardim, 727. www.
umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54, Centro. R$ 800.000. F. (14)
3324-1101, CRECI 6647.
MORAES - 4 dorms, sala, copa, cozinha, 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.
MRV - 2 dorms, sala,
cozinha e lavanderia integradas, wc social, garagem
coberta. R$ 150.000. F.
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
MUSA - á/t 330m² á/c
109,98m², 3 dorms, sala,
cozinha, wc, lavanderia
cob, gar coberta. R$
230.000. F. (14) 33241848, CRECI 30.716-J.
MUSA - á/t 484m² á/
c 99,50m², 3 dorms,
sala, copa, cozinha, wc,
lavanderia cob, gar coberta.
R$ 210.000. F. (14) 33241848 / (14) 98119-9538,
CRECI 30.716-J.
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QUEBEC - Cond. Ferreira, nova, 2 dorms, sala,
cozinha, wc, área lazer c/
churrasqueira, área de serviço coberta. Ac. financ.
www.gepimoveis.com.br
R$ 160.000. F. (14) 33226701 / (14) 99602-1070,
CRECI 158159-F.

NAZARETH - á/t 360m² á/c
193,22m², 2 dorms, sala,
cozinha, wc, lavanderia
coberta, garagem coberta,
salão na frente c/ 2 wcs.
R$ 250.000. F. (14) 33241848 / (14) 98119-9538,
CRECI 30.716-J.
NOVA SÁ - 2 dorms com
armários planejados, sala
com rack planejado, copa
com planejado, cozinha
planejada com fogão, coifa
wc social com armário planejado, lavanderia coberta,
garagem coberta, cerca
elétrica. C. 110 m² T. 132
M². R$ 280.000. F. (14)
98119-9538 / (14) 33241848, CRECI 30.716-J.
OPERÁRIA - 2 dorms, sala, cozinha, wc, área de
serviço coberta, seminova. www.gepimoveis.com.
br. R$ 145.000. F. (14)
3322-6701 / (14) 996021070, CRECI 158159-F.
OURO VERDE - 6 dorms
(1 suíte), sala, copa, cozinha, wc, área de lazer
c/ churrasqueira e piscina, lavanderia coberta,
garagem coberta, terreno 208,06m², 194,79m²
de área construída. R$
500.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.
PAULISTA - 3 suítes, sala
de estar, sala de jantar, sala
de TV, escritório, wc, cozinha, área de serviço, área
de lazer com churrasqueira, edícula com 2 dorms,
canil e garagem para 6
carros. Á 837m². Rua Pedro Marques Leão, 1781.
www.umbertoimoveis.com.
br. Av. Altino Arantes, 54,
Centro. R$ 1.050.000. F.
CRECI 6647. F. (14) 33241101.

RECANTO DOS PÁSSAROS
- 2 dorms, sala, cozinha, wc
social, lavanderia coberta,
garagem descoberta, alicerce nos fundos p/ futura área
de lazer ou edícula. (aceita
chácara como parte do pagamento). C 45 m² T 200
m². R$ 160.000. Angela,
CRECI 30.716-J (14) 33241848 (14) 98119-9538.
RECREIO - RECREIO - 2
casas no lote, casa 1, de
madeira e alvenaria, 3
dorms, sala, cozinha, wc,
lavanderia coberta, garagem coberta. c 59,30 m² t
263 m². casa 2 de alvenaria, 2 dorms sala, cozinha,
wc social, lavanderia coberta, garagem para moto.
c 68 m² t 263 m². R$
200.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.
SANTA FÉ IV - 2 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia
coberta, garagem coberta.
T. 387,97 m² C. 84,37 m².
R$ 270.000. F. (14) 33241848 / (14) 98119-9538,
CRECI 30.716-J.
SANTA FELICIDADE - 2
dorms (1 suíte), sala, copa, cozinha, wc, lavanderia
coberta, garagem coberta,
área lazer c/ churrasqueira.
á/t 151,2m², á/c 107,9m².
R$ 260.000. F. (14) 33241848 / (14) 98119-9538,
Angela, CRECI 30.716-J.
SANTA FELICIDADE - 2
dorms, sala, cozinha planejada, wc social, quarto nos
fundos c/ wc, área de lazer
c/ churrasqueira, lavanderia
coberta, garagem coberta.
C. 49,72 m² T. 153 m². R$
230.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.

SANTOS DUMONT - 2
dorms, sala, cozinha, wc,
lavanderia coberta, garagem descoberta, ac. troca
por casa no Pq. Minas Gerais e Boa Esperança. á/t
250m², á/c 126,56m². R$
230.000. F. (14) 33241848 / (14) 98119-9538,
Angela, CRECI 30.716-J.
SÃO DOMINGOS - 3 dorms, sala, cozinha, 2 wc,
gar p/ 1 veículo cob, á.s,
fundo c/ edícula 3 cômodos. troco por uma no jd
Quebec R$ 275.000. F.
(14) 99716-8461.
SÃO LUIS - á/t 390m²,
3 dorms (1 suíte), 2
salas, cozinha, 2 wcs,
lavanderia
coberta,
garagem coberta, área de
lazer c/ churrasqueira e
piscina, 2 comércios na
frente terreno, 390m². R$
320.000. F. (14) 33241848, CRECI 30.716-J.
SÃO
SILVESTRE
2 dorms, sala, wc,
cozinha porcelanato. Ac.
financ, casa nova. www.
gepimoveis.com.br.
R$
220.000. F. (14) 33226701 / (14) 99602-1070,
CRECI 158159-F.
SÃO SILVESTRE - 3 dorms,
(1 suíte), copa, cozinha,
sala, wc, área de serviço
coberta, garagem coberta p/ 2 carros. Ac. financ.
www.gepimoveis.com.br
R$ 290.000. F. (14) 33226701 / (14) 99602-1070,
CRECI 158159-F.
SOARES - 3 dorms (1 suíte), sala, cozinha, 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)
3324-1101, CRECI 6647.
á/t 150m², á/c
SOL
60m², 2 dorms (1 suite),
sala, cozinha, 2 wcs,
despensa,
lavanderia
coberta, garagem coberta.
R$ 150.000. F. (14) 33241848, CRECI 30.716-J.

SOL II - á/t 150m² á/c
107,60m², dorm, sala,
cozinha, wc, lavanderia
coberta, garagem coberta,
aceito financiamento. R$
165.000. F. (14) 33241848 / (14) 98119-9538,
CRECI 30.716-J.
VALE VERDE - á/t
187,50m² á/c 99,60m²,
3 dorms (1 suite),
sala, escritório, copa,
cozinha c/ despensa,
wc social, lavanderia
coberta c/ wc, garagem
coberta. R$ 145.000.
F. (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.
VEREDAS - 2 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
descoberta. T. 203,50 m²
C 50,00 m². R$ 180.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
VILLE DE FRANCE - 3
dorms (sendo 1 suite c/
closet), sala, copa, cozinha, wc, área de lazer c/
churrasqueira, despensa,
wc, lavanderia coberta,
garagem coberta. T. 396
m² C. 199,65 m². R$
400.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.

3 dorms
CENTRO (1 suíte), sala, cozinha,
wc, garagem Av. Altino
Arantes, 821 fundos. www.
umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
R$ 700 + IPTU. F. (14)33241101, CRECI 6647.

PERINO - 2 dorms, copa, cozinha, wc, área de
serviço coberta, garagem
coberta p/ 2 carros, ac.
financ. www.gepimoveis.
com.br R$ 210.000. F. (14)
3322-6701 / (14) 996021070, CRECI 158159-F.
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MATILDE - 2 dorms (sendo 1 suite), sala, cozinha,
wc e garagem. Rua Dos
Trabalhadores, 31. www.
umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
R$ 850. F. (14) 33241101, CRECI 6647.

CENTRO - 3 dorms, sala,
cozinha, wc, á.s, garagem
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 - apto, dorm,
sala, cozinha, wc, á.s, R.
Nove de Julho, 296-10/02.
R$ 450 + IPTU + cond.
Tr. www.umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101, CRECI 6647.
CENTRO - dorm, sala, cozinha, wc, área de serviço.
s/ garagem R. Monsenhor
Córdova, 87 fundos. R$
700. F. (14) 3324-1101,
CRECI 6647.
CENTRO - Ed. Brasul, dorm,
sala, cozinha, 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.
COHAB - 2 dorms, sala, cozinha, lavanderia coberta c/
despensa, edícula c/ dorm,
wc, churrasqueira, garagem
coberta. www.gepimoveis.
com.br. R$ 1.100. F. (14)
3322-6701 / (14) 996021070, CRECI 158159-F.
INGLESA - 3 dorms, sala,
cozinha, wc, garagem, área
de serviço. R. Alice Teixeira De Oliveira, Bloco York
– Casa 03. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. R$
1.200. F. (14) 3324-1101,
CRECI 6647.

MATILDE - 2 dorms, sala, cozinha, wc, 1 vaga,
R. José Justino de Carvalho, 895, bloco 06, apto
308. R$ 850. Tr. www.umbertoimoveis.com.br.
Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14)3324-1101, CRECI
6647.

NOVA OURINHOS 3
dorms (1 suíte), casa
grande,
c/
piscina,
sauna,
armários
planejados,
garagem
www.gepimoveis.com.br
R$ 3.500. F. (14) 33226701 / (14) 99602-1070,
CRECI 158159-F.

PAINEIRAS - 2 dorms, sala, cozinha, 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, sala,
NOVA SÁ - 2 dorms, sala, cozinha, wc, á.s, gar p/ 1
cozinha, wc, á.s, garagem, veículo, R. Maranhão, 91.
R. Antonio Prado, 1056. R$ 800 + IPTU. Tr. www.
R$ 600 + IPTU. Tr. www. umbertoimoveis.com.br Av.
umbertoimoveis.com.br. Av. Altino Arantes, 54, Centro.
Altino Arantes, 54, Centro. F. (14) 3324-1101, CRECI
F. (14) 3324-1101, CRECI 6647.
6647.
PERINO - duas casas no
MATILDE - apto 3 dorms (1 NOVA SÁ - dorm, sala, co- mesmo terreno. casa 1
suíte), sala, copa, cozinha, zinha, wc, 1 vaga. R. Brasil, (frente) - 3 dorms, sala,
wc, á.s, garagem, área la- 143. R$ 500 + IPTU. Tr. cozinha, wc social. Casa
zer, R. Paraná, 1303. R$ www.umbertoimoveis.com. 2 (fundos) -2 dorms, sala,
1.200 + IPTU + cond. Tr. br. Av. Altino Arantes, 54, cozinha, wc social, lavanwww.umbertoimoveis.com. Centro. F. (14) 3324-1101, deria coberta. Ambas as
br. Av. Altino Arantes, 54, CRECI 6647.
casas garagem coberta.
Centro. F. (14)3324-1101,
ORLANDO QUAGLIATO - 2 R$ 1.000. Angela, CRECI
CRECI 6647.
dorms, sala, cozinha, wc, 30.716-J (14) 3324-1848
MINAS GERAIS - 2 dorms, garagem. R. Antonio Cae- (14) 98119-9538.
sala, wc, cozinha, edícula. tano Chaves, 50. R$ 450. PERINO - 3 dorms, sala,
R$ 600. F. (14) 99726- F. (14) 3324-1101.
cozinha, wc, garagem. R.
6766.
ORLANDO
QUAGLIATO Mato Grosso, 544 - fundos.
MINAS GERAIS - 3 dorms, - 2 dorms, sala, cozinha, R$ 770 + IPTU. F. (14)
sala, copa, wc, cozinha, ga- wc, garagem. R. Antonio 3324-1101.
ragem. R$ 1.200. F. (14) Caetano Chaves, 50. R$
SANTA CECÍLIA - chalés
99726-6766.
450,00. R$ 450. F. (14) (sendo
2
unidades
3324-1101.
MORADAS - 2 dorms, sala,
independentes) c/, sala
cozinha, wc social, lavan- ORLANDO
QUAGLIATO e cozinha integradas, 4
deria coberta, garagem - 2 dorms, sala, cozinha, dorms, 2 wc, mezanino,
descoberta. R$ 600.00 in- wc, lavanderia coberta, área de serviço coberta. Rua
cluso condomínio aluguel. garagem p/ 1 carro. www. Orlando Albano 70 e 72.
R$ 600. F. (14) 98119- gepimoveis.com.br
R$ Jardim Santa Cecília, Ouri9538 / (14) 3324-1848, 600. F. (14) 3322-6701 / nhos – SP (ao lado do jardim
CRECI 30.716-J.
(14) 99602-1070, CRECI Santos Dumont). 1.000
com IPTU incluso. F (14)
3 dorms, 158159-F.
MORAES 3 wc, sala, cozinha, OURO FINO - 2 dorms, 99615- 4600.
garagem. Para residência sala, cozinha, wc e garagem SANTA FÉ - 1 dorm, saou comercio, sobrado ao R. Ezequias Nogueira da la, cozinha, wc e garagem.
lado da padaria. R$ 1.400. Souza, 660 apt. 43. R$ Rua Professora Maria José
F. (14) 99109-6001.
800 + cond. (R$ 400). F. Ferreira, 355 - apartamento 4 e apartamento 2.
MORAES - 2 dorms, sala, (14) 3324-1101.
cozinha, wc, garagem p/ 2 OURO FINO - 2 dorms, www.umbertoimoveis.com.
br. Av. Altino Arantes, 54,
carros, despensa, próximo cozinha,
banheiro,
Centro. R$ 600. F. (14)
a Santa Casa. R$ 950. F. garagem,
portão
3324-1101., CRECI 6647.
(14) 99109-6001.
eletrônico.
R.
Pedro
Fernandes Sandano, 181. SANTA FÉ - 2 dorms, sala,
www.umbertoimoveis.com. cozinha, wc, garagem. Al.
br. Av. Altino Arantes, 54, Stella Regina Baxhix, 22 R$
Centro. R$ 850. F. (14) 800 + IPTU F. (14) 33243324-1101, CRECI 6647. 1101.

MANO - 3 dorms, sala,
cozinha, copa, á.s, garagem p/ 1 carro. R. Eduardo
Carlos Pereira, 125. www.
umbertoimoveis.com.
br. R$ 1.200. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro. F.
(14)3324-1101,
CRECI
6647.
MARGARIDA - 2 dorms,
cozinha, banheiro, garagem. R$ 600,00 + IPTU
(R$ 57,37). R. Doze De
Outubro, 846. www.umbertoimoveis.com.br Av. Altino
Arantes, 54, Centro. R$
600 + IPTU. F. (14) 33241101, CRECI 6647.
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SANTOS DUMONT - 2
dorms, sala, cozinha, wc,
garagem, casa germinada.
R$ 700. (14) 99740-4166.
SANTOS DUMONT - 2
dorms, sala, cozinha, wc,
garagem, casa germinada.
R$ 700. F. (14) 997404166.
SÃO JUDAS TADEU - 3
dorms (1 suíte), sala, cozinha, wc, á.s, gar, R. Carlos
Augusto Amaral, 165. R$
900. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F. (14)
3324-1101, CRECI 6647.

SÃO JUDAS TADEU - dorm,
sala, cozinha, wc, 1 vaga. R.
Hermínio Sabino, 107. R$
620 + IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F. (14)
3324-1101, CRECI 6647.

VILA INGLESA - dorm, sala, cozinha, wc, garagem,
R. Alice Teixeira de Oliveira,
351 – 2. www.umbertoimoveis.com.br. R$ 650. F.
(14) 3324-1101, CRECI
6647.

NOVA OURINHOS - á/
t 10x30m, c/ piscina,
todo murado. Ac. financ.
R$ 220.000. Tr. www.
F.
gepimoveis.com.br.
(14) 3322-6701 / (14)
99602-1070,
CRECI
SÃO LUIS - 2 dorms, sala, VILA VILLAR - 2 dorms, sa- 158159-F.
cozinha, wc, garagem. R. la, cozinha, wc e garagem NOVA OURINHOS - á/t
Emilio Perez, 1330.
R$ R. João Villas Peres, 332. 426m² (15x27m), ótimo
450. F. (14) 3324-1101.
R$ 500 + IPTU (R$ 35). F. local, aceito financiamento.
R$ 280.000. F. (14) 3324SÃO SILVESTRE - 2 dor- (14)3324-1101.
1848 / (14) 98119-9538,
ms, sala, cozinha, wc e
Angela, CRECI 30.716-J.
garagem. Rua Dário Alonso,
555 - apto 27 - Jardim São
OURO VERDE - 12x30,
Silvestre. R$1.000,00 +
ótima
localização.
R$
IPTU + condomínio. www.
150.000. F. (14) 99832umbertoimoveis.com.br. Av.
7415.
Altino Arantes, 54, Centro.
PAULISTA - De esquina,
F. (14) 3324-1101, CRECI
local privilegiado, ao lado
6647.
da Praça dos Burgueses,
VILA DI CAPRI - 3 dorms (1 CHRISTONI - á/t 360m² 16 x 18,5 m, área total
suíte), sala, cozinha, wc, ar- (10x36m), ótimo local, aceito 296 m2, excelente topomários nos wcs, quarto e na carro. R$ 100.000. F. (14) grafia, R$ 330 mil. F. (14)
cozinha, sacada, garagem, 3324-1848 / (14) 98119- 98109-6000.
R. Jose Justino de Carvalho, 9538, Angela, CRECI 30.716-J.
1501 ap 121A. www.umbertoimoveis.com.br.
Av.
Altino Arantes, 54, Centro. R$
2.000 + IPTU + cond. F. (14)
3324-1101, CRECI 6647.

JOSEFINA - Área total de
250m² (10X25), topografia
excelente, murado e com
portão. R$ 90.000. F. (14)
99756-7018.
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VILLE DE FRANCE - ótimo
potencial de valorização,
excelente
topografia,
reserva especial, 250m².
R$ 100.000. F. (14)
99604-4137.

CENTRO - sala comercial,
espaço c/ wc. R. Paraná,
282. R$ 600 + IPTU. Tr.
www.umbertoimoveis.com.
br. F. (14) 3324-1101,
CRECI 6647.

VILLE DE FRANCE - Terreno
bem localizado, Á/T 396m²
(12x33). R$ 150.000. F.
(11) 99972-6273.

RECANTO
DOS
PÁSSAROS III - á/t 200m²,
excelente
topografia,
próximo
a
escola,
supermercado,
padaria,
lanchonete, mecânica e
muito mais. R$ 85.000. F.
(14) 99745-2688.

CENTRO - salas superiores,
Galeria Vitória. R. Expedicionários, 142. R$ 350
+ IPTU + cond. Tr. www.
VILLE DE FRANCE II - Área umbertoimoveis.com.br. F.
Total de 250m² (10X25), (14) 3324-1101, CRECI
topografia excelente. R$ 6647.
115.000. F. (14) 99758- CENTRO - salas térreas,
1957.
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.

RECANTO
DOS
PÁSSAROS III - á/t 200m²,
ót. topografia, próximo a
Escola,
Supermercado,
Padaria,
Lanchonete,
Mecânica e muito mais.
R$ 90.000. F. (14) 997262322.
PONTO DE TÁXI - em frenRECANTO
DOS
PÁS- te a Maria Fumaça, aceito
SAROS III - á/t 290m², troca por carro. R$ 8.000.
ótima topografia, esquina, F. (14) 99700-8642.
próximo
a
escola,
supermercado,
padaria,
lanchonete, mecânica e
muito mais. R$ 95.000. F.
(14) 99704-4466.
RECANTO DOS PÁSSAROS
III
Área
Total de 200m², boa
topografia, próximo a
Supermercado, Escola,
Padaria,
Lanchonete,
Pet Shop e muito mais.
R$ 100.000. F. (14)
999652-1311.
SANTA FÉ II - cód. 16,
á/t 262m², raridade, seu
melhor negócio no bairro,
fantástica topografia, 11m
de frente, todo murado,
250m do Supermercado. R$ 180.000. F. (14)
99881-5031.
SÃO CARLOS - área com
1.751,09m²,
excelente
oportunidade. R$ 250.000.
F. (14) 99661-2248.
SÃO SILVESTRE - ótima
oportunidade,
bem
localizado, 300m². R$
150.000. F. (11) 985937716.

CENTRO - 1 dorm, cozinha,
wc, área social. R. Lopes
Trovão, 518 apto. www.umbertoimoveis.com.br.
Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
R$ 400. F. (14) 33241101, 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.

GUAPORÉ - Barracão com
250m², rua paralela com
a Raposo Tavares, ótimo
para funilaria, mecânica...
R$ 2.000 + IPTU. F. (14)
99762-7849.
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)
3324-1101, CRECI 6647.
MARGARIADA - banheiro,
sala e copa. Rua Doze de
Outubro, 442. www.umbertoimoveis.com.br. R$ 850.
F. (14) 3324-1101., CRECI
6647.
MATILDE - casa comercial, 7 salas, 4 wc, cozinha,
área de serviço, despensa,
garagem. R. Ataliba Leonel,
229. R$ 3.600 + IPTU.
Tr. www.umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101, CRECI 6647.
MORAES - 2 salas comercias, sem vaga de garagem,
wc comum, (em conjunto
com as demais salas), piso
em porcelanato, ar condicionado. R$ 550.00. F. (14)
98119-9538 / (14) 33241848, CRECI 30.716-J.

SALA
COMERCIAL
2 salas grandes, cozinha,
wc, lavanderia, despensa.
www.gepimoveis.com.br.
R$ 750. F. (14) 33226701 / (14) 99602-1070,
CRECI 158159-F.
SALA COMERCIAL - sala
grande c/ wc. www.gepimoveis.com.br. R$ 750. F. (14)
3322-6701 / (14) 996021070, CRECI 158159-F.

BAIRRO DO PINHO - á/t
2.300m² (20x115m), fundo
c/ o rio Paranapanema. R$
150.000. F. (14) 997649634.
CALIFORNIA - á/t 1218m²
á/c 136,28m², casa de
madeira c/ 3 dorms, sala,
cozinha,
wc,
despejo,
lavanderia coberta, garagem coberta, chácara. R$
420.000. F. (14) 33241848, CRECI 30.716-J.
L AGO AZUL - Casa residencial
suburbana
(chácara). Fundo para
o Rio Paranapanema,
Lote 3 em Ourinhos-SP
– Área total 5.136 m2.
(25,21 frente x 210,04
até o rio). Casa em laje coberta de telhas de
barro, com sala, cozinha,
uma suíte com ar cond.
mais 2 quartos com ventilador e banheiro social,
toda mobiliada (móveis
simples), ampla varanda
em “L” (comporta mesas
e cadeiras para mais de
100 pessoas) com banheiro,
churrasqueira/
pia, pequena área de
serviço, despensa espaçosa, piscina de vinil
de montar e ducha fria.
Possui amplo pomar com

VILLE DE FRANCE - Área
total de 360m² (12X30),
aterrado parcialmente, com
muro de arrimo, excelente
localização no início do
bairro. R$ 160.000. F. (14)
999726-4720.
VILLE DE FRANCE - Excelente
oportunidade
para investir, 2 terrenos
com 396m² cada (24m
frente),
levantamento
planialtimétrico,
pronto para construir. R$
150.000 cada. F. (11)
99972-6273.
12

PNEUS - Vendo 2 pneus,
marca Continental Conti Premium Contact 2, tamanho
215/55 R18 95H, novos,
sem uso, com nota fiscal e garantia. Compatível com SUV
Tracker. Valor: R$ 800,00 cada. F. (14) 99726-4236.
TELEVISÃO - Compro televisão usada.
F. (14)
GUARATUBA - 3 dorms, 99830-0693.
sala, copa, cozinha, 2 wc,
várias frutíferas, esta- garagem, piscina, quiosque, TROCO - Troco escada arcionamento para vários 300m da praia. Locação ticulada por botijão de gás
carros, gramado mais de diária, pagando faxineira, vazio. F. (14) 99789-8686.
2.500 m2 e tablado flu- piscineiro, e o aluguel da
tuante. Rio limpíssimo casa. F. (14) 99726-6766.
para pesca e passeios
náuticos. Topografia plana (chega-se de carro até
a barranca do rio). Toda
cercada, com ótimos vizinhos. Energia bivolt da
CPFL e água de poço
AQUECEDOR - Britânia,
com bomba submersa.
1200w, funcionando perfeiColeta de lixo, avenida
tamente, contato in box ou
iluminada e ônibus escopelo WhatsApp. R$ 80.00.
lar. Escritura registrada
F. (14) 99183-8911.
e sem ônus, IPTU em
dia, internet fibra óti- COMPRO - carro, pago à FOGÃO ESMALTEC - Fogão
ca. Ótima para morar ou vista. F. (14) 3322-4642 / Esmaltec, 4 bocas, cor branca, bom estado. R$ 250.00.
alugar ou promover fes- (14) 99696-1086.
tas e eventos. A 8 km do ESCADA - articulada, alu- F. (14) 99871-7765.
centro da cidade por as- mino. R$ 150. F. (14) GELADEIRA - Consul,
falto com 800 metros de 99789-8686.
280L. R$ 250. F. (14)
estrada empedrada. Lo99137-8877.
FERREOMODELISMO
teamento Lago Azul, Av.
Paranapanema, 547. São Maquete p/ trens elétricos, MAQUINA DE LAVANDEapenas 9 chácaras com escala HO da Frateschi, di- RIAAR - 7 quilos. R$ 400.
fundo para o rio nesse lo- mensões 2,10 x 1,20m, c/ F. (14) 99716-8461.
teamento, portanto, uma traçado A+B+C (Frastes- MICRO-ONDAS - Panasoraridade.
Coordenadas chi), ac. locomotiva + 3 nic, grande, seminovo. R$
Google maps: -23.058722, vagões, controlador duas 150. F. (14) 3324-8671.
-49.890393. Av. Para- vias, desvios automáticos
napanema, 547 - Lago e chaves de corte de terF. (14) 99796- minais, todos no painel de
Azul
controle, nesta maquete
1662.
você terá o máximo de manobras nos dois sentidos.
R$ 1000. F. (14) 998717765.
IMPRESSORA - ahp, 20x
50, seminova, em perfeito estado. R$ 180. F. (14)
98104-7174.

MÁQ. SOLDA - elétrica, Somar Schulz, 250A, bivolt,
nova, s/ uso, na caixa. R$
500. F. (14) 3322-4642 /
(14) 99696-1086.

ROUPEIRO - de alta
qualidade
feito
sob
encomenda,
seminovo.
Tamponado, cor e estilo madeirado, interior
verde turquesa, cabideiro
de calças retrátil, porta-calçados retrátil - fabricado em
alto padrão. F. (14) 996913467.

BRECHÓ - Rua Brasil, 684,
aberto as quartas e quintas-feiras das 11 às 17
horas, demais dias somente com hora marcada. F.
(14) 3324-8575.
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) 996447181, Samuel.
MARCENEIRO - Fabricação
de móveis, restauração,
reformas, colocações de
portas, estofamento em
cadeiras e trabalho em platina. F. (14) 99724-0972.

CORTADOR DE GRAMA
- novo, marca Trapo. R$
250. F. (14) 99751-3285.

SANTA CRUZ DO RIO
PARDO - 2 dorms (sendo 1
suite), sala, cozinha planejada, wc social, lavanderia
coberta, garagem coberta
p/ 3 carros, aceita troca por
casa de menor valor em
ourinhos, troca por área
de lazer, aceita terreno como parte do pagamento. T.
137,59 m² C. 66 m². R$
320.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.
SÃO PEDRO DO TURVO - 3
dorms (sendo 1 suíte), sala, cozinha, sala de jantar,
lavanderia, uma suíte nos
fundos, piscina, garagem
p/ 4 carros. R$ 380.000.
F. (14) 3372-9728 / (14)
99751-8406.
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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.

RADIO P/ CARRO - Original da zafira 2011. F. (14)
98120-4529.
TELEVISÃO - 14 polegadas.
R$ 80. F. (14) 3324-8671.
TELEVISÃO - 40 polegadas, Led, 3D, FHD, Philips.
R$ 700,00 a vista. R$ 700.
F. (14) 99747– 0440.
TELEVISÃO - LG, 29 polegadas, com controle. R$
140. F. (14) 3324-8671.

AÇOUGUEIRO - Disponibilidade
de
horário.
Interessados enviar o currículo para o e-mail rh@
casaavenida.com.br.
ASSISTENTE COMERCIAL
- requisitos, conhecimento
nas áreas correlatas, pacote office, disponibilidade de
horários (finais de semana
e feriados) - possuir tecnólogo/graduação, residir em
Ourinhos/SP, interessados
enviar currículo em atendimento.02@grupopires.
com.br.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO - requisitos:
conhecimento nas áreas
correlatas, pacote office,
disponibilidade de horários (finais de semana e
feriados) - residir em Ourinhos/SP, experiencia em
departamento pessoal será um diferencial. Enviar
currículo para atendimento.02@grupopires.com.
br.

OPERADOR (A) DE CAIXA
- Disponibilidade de horário. Interessados enviar o
currículo para o e-mail rh@
casaavenida.com.br.

VENDEDOR (A) - atendimento ao cliente, vendas
por WhatsApp e loja física,
disponibilidade de horários,
experiencia em vendas de
REPOSITOR - interessados sapatos e facilidade para
levar currículo em Marechal trabalhar com redes sociais
Deodoro, 310, Vl. Margarida. (WhatsApp e Instagram).
Enviar currículo para markeSECRETARIA
ADMI- tingleomagazine@gmail.
NISTRATIVA Se você com. Ou levar pessoalmentem experiência na área te em Arlindo Luz, 275.
administrativa, foco em
atendimento odontológico VENDEDOR (A) INTERNO
AUXILIAR DE AÇOUGUEI(agendamentos,
contas - a cima de 20 anos, enRO - Disponibilidade de
a pagar e a receber, viar currículo com foto para
horário. Interessados enviar
vendastijolao@hotmail.
compra
de
materiais,
etc.)
o currículo para o e-mail
com.br.
e
residir
em
Ourinhos,
rh@casaavenida.com.br.
enviar
currículo
para VENDEDOR EXTERNO AUXILIAR LOGÍSTICA - Re- premiumodontologia@
Uniplan, enviar currículo
quisitos: conhecimento nas hotmail.com.
para RH@GRUPOUNIPLAN.
áreas correlatas, pacote
COM.BR
SETOR
DE
FATURAMENTO
office, disponibilidade de
horários (finais de sema- -Sexo feminino, com ex- DOMÉSTICA - procura- se
na e feriados) - residir em periência em computador, casas para faxina por duas
Ourinhos/SP. Enviar currícu- Windows, Excel, Word etc., ou três vezes na semana. F.
lo para atendimento.02@ facilidade de aprendizado, (14) 99903-0475.
desenvoltura, carta B, ensino
grupopires.com.br.
médio. enviar currículo para
COBRADOR - ter acima de e-mail gorety@uol.com.br. F
21 anos, 2° grau completo, (14) 99641-4064.
ter habilitação A e ter moto
própria
documentada, TÉCNICO AGRÍCOLA experiência com cobrança trainee, acompanhamento,
no mínimo 2 anos, treinamento e aprendizagem
conhecer ourinhos e região, dos processos agrícolas, não
ter dedicação e força de é necessário experiência
vontade. interessados levar na função, importante
o currículo na Avenida Nove ter disponibilidade para
De Julho, 76, Centro De turnos, interessados enviar DOMÉSTICA – Procuro
currículo para o e-mail emprego em casas, apartaOurinhos-SP.
curriculum@usinasaoluiz.
mentos, para limpeza, duas
COZINHEIRA - trabalhar com.br. com a sigla TECA- ou três vezes na semana.
bem em equipe e experien- GR no campo assunto.
Pessoa de confiança e com
cia na área. Enviar currículo
AGRÍCOLA experiência na área. F. (14)
para
trabalheconosco@ TÉCNICO
98114-1503.
Acompanhamento,
treimaitan.com.br.
namento e aprendizagem DIVERSOS – Procuro coESPECIALISTA EM CON- dos processos agrícolas. mo atendente de balcão,
TEÚDO - experiência na Não é necessário experiên- lanchonete e vendedora de
criação de estratégias de cia na função, importante loja. F. (14) 99903-0475.
conteúdo, experiência com ter disponibilidade para turredes sociais, capacida- nos, interessados enviar
de de gestão de projetos e currículo para o e-mail
ações, capacidade de or- curriculum@usinasaoluiz.
ganização, capacidade de com.br com a sigla TECAGR
gestão de fornecedores e no campo assunto.
time interno, redação criativa, heavy user das redes
sociais, enviar currículo
em rh@agencialikeup.com.
br.
ESTOQUISTA E ATENDENTE - MAGAZINE CHOHFI;
requisitos: ensino médio
completo, masculino, acima
de 18 anos. Interessados
entregar currículo na loja
na rua Paraná, 500 - centro - Ourinhos/SP.
JOVEM APRENDIZ - Precisa-se de rapaz com
experiência em funilaria e
pintura de automáticos. F.
(14) 99633-2204.
LAVADOR DE AUTOMÁTICOS - possuir experiencia
comprovada na função,
entregar currículo pessoalmente em AV. Luiz Saldanha
Rodrigues, 2651 – Nova
Ourinhos.
14

15

16

VOCÊ PODE SAIR POR AÍ,
CONTANDO PRA TODO MUNDO
QUE ESTÁ COMPRANDO,
VENDENDO, TROCANDO OU
ALUGANDO.
OU, ENTÃO, PODE FAZER
O MAIS FÁCIL.
SEJA INTELIGENTE,
LIGUE PRA GENTE.
OU MANDE UM ZAP.
(14) 99669-1600.
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