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CAMPANHA DE
TUBERCULOSE

MAIS DE
R$ 25 MILHÕES

Acúmulo de
entulhos,
irresponsabilidade
de cidadãos e
governos cria
clima perfeito
para escorpiões

A doença que
atravessa
os séculos
e continua
fazendo
vítimas,
tem cura

Observatório
revela o número
de cargos,
funções
gratificadas e os
valores gastos
pela prefeitura
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PERIGO
EMINENTE

“PODE FECHAR”
Associação dos Diabéticos de Ourinhos lota o plenário da Câmara
Municipal para reivindicar o recebimento de verbas atrasadas

TECNOLOGIA

PROMESSA CUMPRIDA

O POVO NAS RUAS

Com reservatórios monitorados
por sistema da Service Security,
SAE evita desabastecimento

Max Atacadista entrega cestas
básicas para a Secretaria de
Assistência Social de Ourinhos

Dia da Independência é
marcado por manifestações
pró e contra o governo

EXPEDIENTE

HERNANI CORRÊA PRODUTOS E SERVIÇOS
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Artigos de opinião são de responsabilidde de seus autores e não correspondem
necessariamente à opinião do Jornal
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CAMPANHA

Tuberculose

A doença que atravessa séculos e continua
fazendo vítimas, tem cura
Marcília Estefani

A

Prefeitura
de
Ourinhos, por
meio da Secretaria Municipal
de Saúde, lança a Campanha Estadual contra a Tuberculose, que acontece
entre os dias 13 a 27 de setembro – 2ª fase.
QUEM DEVE PROCURAR A REDE BÁSICA DE
SAÚDE - Todas as pessoas
que apresentarem tosse por
mais de três semanas, devem procurar uma unidade
básica de saúde de segunda a sexta-feira das 8H00 às
17h00 para realizar o exame

laboratorial.
LOCAIS DE ATENDIMENTO - Serão disponibilizados
17 locais para atendimento,
Unidades Básicas de Saúde, Estratégia de Saúde da
Família e Núcleo de Saúde
para atendimento sem necessidade de agendamento
de consulta médica.
PROCEDIMENTO - A enfermeira fará a orientação
necessária para a coleta
do material que será analisado pelo laboratório e os
resultados que forem positivos, serão encaminhados
para atendimento médico,
que iniciará o tratamento e
acompanhamento.

A tuberculose tem cura, o tratamento
é gratuito e feito pelo SUS

A doença não é nova e já foi
um dos maiores temores da
humanidade. Segundo estudos da Faculdade de Medicina UFMG, a enfermidade
continua presente e até março de 2020 era considerada a
doença infecciosa com maior
número de mortes diárias em
todo mundo, sendo sobreposta pela covid-19.
Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), a
estimativa é que 10 milhões
de pessoas adoeçam com
a tuberculose por ano. No

Brasil, são registrados anualmente cerca de 4,5 mil mortes
pela doença que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros
órgãos e/ou sistemas. Um
dos principais motivos para o
óbito é a descontinuidade do
tratamento.
É importante lembrar que
cerca de 90% dos casos de
tuberculose apresentam a
forma pulmonar e, destes,
60% são bacilíferos. Os casos bacilíferos são a principal
fonte de disseminação da doença e a descoberta precoce,
por meio da busca ativa do
sintomático respiratório
(SR), é uma importante
medida para interromper a cadeia de transmissão, desde que
acompanhada pelo tratamento adequado.
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RESPONSABILIDADE

Social

Max Atacadista entrega cestas básicas para a
Secretaria de Assistência Social em Ourinhos
Marcília Estefani

N

a
quarta-feira,
8/9, às 15h00, o
Grupo Muffato
fez a entrega de
500 cestas de alimentos para
a Secretaria de Assistência
Social de Ourinhos, aos cuidados da primeira-dama e
presidente do Fundo Social
de Solidariedade, Luana Alves.
A doação, anunciada durante a inauguração do Max
Atacadista, em 27 de julho,
foi feita no Parque Olavo
Ferreira de Sá, recinto da
FAPI, pelo gerente do atacarejo, Cícero Aparecido da
Silva.

“É com muita satisfação
que participamos deste momento. A doação faz parte

Secretários Fabiano Gomes, Caio Lima, Viviane Barros, gerente do Max Atacadista,
Cícero Silva, Luana Alves e Lucas Pocay.

do Projeto Corrente do Bem,
criado pelo Grupo Muffato,
o qual atende algumas demandas específicas como
esta, voltada a ação social
para atender instituições e
famílias cadastradas em pro-

gramas do município. Reconhecemos a seriedade e o
trabalho de Ourinhos, neste
sentido e, prontamente, nos
mobilizamos para apoiar a
causa, este não é o primeiro
e nem será o último, é mais

um parceiro que Ourinhos
ganhou”, diz Cícero.
A primeira Dama, Luana
Alves, agradeceu ao grupo
Mufatto. “Queria agradecer
ao Max Atacadista, que atra-

A doação foi anunciada
por Ederson Muffato,
diretor do grupo, durante a
inauguração da unidade de
Ourinhos, em 27 de julho
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vés desta atitude mostra sua
responsabilidade social, sua
preocupação com o bem comum, e nos ajuda a diminuir
essa desigualdade social que
ainda assola o nosso país”.
O prefeito Lucas Pocay ressaltou que pela primeira vez
na história de Ourinhos o poder público está conseguindo
fazer o seu papel de estender
a mão a quem precisa. “Estamos tendo a possibilidade de
zerar a demanda, nenhuma
família tem passado fome”.
A Secretária de Assistência

Social, Viviane Barros, Caio
Lima, Secretário de Inclusão,
e Fabiano Gomes Nogueira, Secretário de Desenvolvimento Urbano, também
prestigiaram a entrega das
cestas.
Segundo Viviane Barros há
alguns meses a demanda
reprimida das cestas básicas vem sendo zerada, sendo possível ainda atender
as entidades, como APAE,
AADF. “Ficamos muito felizes por conseguir em tempo
real atender as pessoas que
estão precisando”.

O Max Atacadista está localizado à rua Cardoso Ribeiro em Ourinhos

As cestas atenderão Instituições e familias
cadastradas em programas sociais do município
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ESCORPIÕES
O PERIGO RONDA
NOSSA CIDADE

Forte calor, acúmulo de
entulhos e irresponsabilidade
de cidadãos e governos
cria clima perfeito para
escorpiões no meio urbano
Alexandre Mansinho

E

m uma sexta-feira, dia 7 de maio
de 2021, no bairro Jardim Flórida
em Ourinhos/SP, o filho de
Daiane Mariano, de apenas
um ano de idade, brincava

no quintal quando foi picado
por um escorpião – a mãe,
em estado de desespero,
levou o menino até o setor
de emergência da Santa
Casa de Misericórdia ourinhense – graças ao atendimento rápido, a criança
sobreviveu.

No entanto, a mesma
Daiane Mariano procurou a
imprensa no início do mês
de setembro de 2021 com
uma reclamação: embora
a casa dela esteja sempre
limpa e não tenha ambientes propícios para criadouros de escorpiões, seu bairro, que é vizinho de muro
do Cemitério Municipal e
é cercado por depósitos
ilegais de entulho, figura
como um dos que mais registra acidentes com esses
insetos.
O problema da munícipe Daiane é idêntico ao
de centenas de famílias no
Norte Pioneiro do Paraná e
no Sudoeste de São Paulo,

os municípios paranaenses
de Jacarezinho, Cambará
e Santo Antônio da Platina,
juntamente com as cidades
paulistas de Ourinhos, Piraju e Bernardino de Campos
registram constantemente
internações de pessoas, na
maioria crianças, vítimas
de picadas de escorpião.
Os municípios citados mantêm publicações institucionais sobre como prevenir
infestações de insetos peçonhentos, mas executam
de forma irregular as campanhas de recolhimento de
entulhos, principal ambiente no qual esses animais se
reproduzem.
O Jornal Negocião entrou
em contato com as secretarias estaduais de saúde
dos estados de São Paulo
e do Paraná para fazer perguntas sobre as medidas
de prevenção do problema
e obteve de ambas as secretarias a indicação de publicações e estudos sobre
as formas de se combater
a proliferação dos insetos:
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um documento da SES/
PR afirma que “a erradicação dessas espécies não é
possível e nem viável” e somente o controle “pode reduzir a morbi-comorbidade”
resultante dos acidentes. O
documento também afirma
que o veneno que é eficaz
contra o escorpião tem uma

toxidade muito alta e, por
conta disso, é inadequado
para o uso em ambientes
urbanos.
A resposta da SES/SP inclui algumas dicas para o
controle dos insetos de forma não agressiva: “a galinha d’angola é um predador
natural do escorpião, mas

há de se considerar que a
criação com a finalidade de
controle deste animal precisa de muita cautela, já que
os escorpiões têm hábitos noturnos e as galinhas
diurnos”. O órgão também
mantém uma lista atualizada de centros de referência
para atendimen-

to de pessoas picadas por
escorpião http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/
areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-por-vetores-e-zoonoses/agravos/animais-peconhentos/
escorpioes/.

CAMPANHAS DE
RECOLHIMENTO DE
ENTULHO
Todos os municípios pesquisados para a produção dessa reportagem têm em comum a ausência de campanhas constantes de recolhimento de entulho, as populares “semanas da
faxina”. A pandemia da COVID-19 acabou reduzindo drasticamente os servidores públicos que
se empenhavam no trabalho de limpeza e combate de vetores – portanto existe uma grande
possibilidade de que, com o aumento do calor
e da umidade, comuns nos últimos meses do
ano, haja ainda mais acidentes com escorpiões.

CONSCIENTIZAÇÃO – a Prefeitura de Ourinhos mantém um
vídeo de orientação
nas
redes sociais no qual
um servidor do setor
de endemias (https://m.facebook.com/prefeituradeourinhos/videos/1664578160359318/),
o
biólogo Robert Costa, explica como minimizar as situações potenciais de possíveis
acidentes com insetos peçonhentos.

AMBIENTES ESCORPIONÍFEROS – A SES/SP indicou uma publicação na qual há diversas orientações para que os cidadãos
estejam atentos para prevenir a reprodução de escorpiões. É
só clicar e conferir: http://www.saude.sp.gov.br/sucen-superintendencia-de-controle-de-endemias/programas/animais-incomodos-e-peconhentos/o-escorpiao
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TECNOLOGIA

Com reservatórios monitorados por sistema da Service
Security, SAE evita desabastecimento de água
Marcília Estefani

A

empresa Service Security realizou neste ano
de 2021, a implantação
de um sistema que permite a SAE monitorar durante 24
horas o nível de oito reservatórios
de água em Ourinhos. A ação auxilia na manutenção do fornecimento
em toda a cidade.
Através deste monitoramento,
quando o nível de água cai abaixo
dos 25% um alerta desencadeia o
remanejamento de água vinda de
outro reservatório para restabelecer o abastecimento. Desde então
o fornecimento de água na cidade
tem sido interrompido em caso de
manutenção de rede ou conserto de
grandes vazamentos.
O empresário João Newton César
Filho, proprietário da Service, conta
que trata-se de um sistema moderno, composto por um aplicativo e
sensores que ficam dentro dos reservatórios e, em caso de níveis baixos, emitem um sinal sonoro diretamente no celular do servidor encarregado, permitindo que o problema
seja resolvido mais rapidamente.

“Antes era necessário que alguém
chegasse até o reservatório e visse o
nível baixo. Muitas vezes o funcionário
ficava sabendo do problema, através
da reclamação de um munícipe, que
ligava para saber o motivo da falta de
água, ou quando normalizaria. Agora
é possível acompanhar o que está
acontecendo em tempo real, possibilitando ações mais rápidas e eficazes
para evitar o desabastecimento”.

Empresário João Newton César Filho

“Essas imagens ajudam os funcionários a determinar um eventual
problema mesmo a distância, possibilitando um diagnóstico e conserto
mais rápidos”.
Para o servidor Hélio Serafim, gerente de Captação Tratamento e Recalque da SAE, que acompanha na

prática a nova tecnologia, os benefícios têm sido inúmeros. “A implantação do novo sistema de monitoramento dos níveis dos reservatórios
de água potável proporcionou uma
integração dos diversos setores
responsáveis pela captação, tratamento e distribuição de água, possibilitando o acesso dos operadores

César explica ainda que os sensores ficam dentro dos reservatórios,
mas do lado de fora, há câmeras focalizadas nos painéis de controles
dos equipamentos e das bombas.
Sensores mostram nível de
água dos reservatórios em
tempo real
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técnicos aos níveis de todos os reservatórios localizados nos principais pontos da cidade”.
RESERVATÓRIOS MONITORADOSSão monitorados os reservatórios
do Boa Esperança, São Silvestre,
Cohab, Paineiras, Anchieta, Moradas, São João e Bela Vista. A finalidade do sistema é permitir que
os funcionários da SAE possam ser
avisados quando os níveis de água
no reservatório se tornam críticos.
Assim, eles podem agir para que a
situação seja normalizada o mais
rápido possível.
SISTEMA MODERNO - Os funcionários responsáveis pelos reservatórios têm em seus celulares o aplicativo que permite que
eles acessem as informações de qualquer lugar. Além disso,
quando o nível do reservatório fica abaixo de 25%, um alerta
sonoro é emitido diretamente para o celular do funcionário responsável.
ALERTAS - São dezenas de alertas emitidos todos os meses.
No mês de agosto foram 25 ao todo, sendo 13 do reservatório
do Jardim São Silvestre, 6 no Moradas, 6 na Boa Esperança.
Nos demais reservatórios não houve disparos.
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Coluna da Rose

Por: Rose Pimentel Mader
rosepimader@gmail.com

Sucesso

Dedicação e comprometimento das professoras
da Educação Infantil contribuíram para o sucesso
da Mostra de Artes do Colégio Santo Antônio

O

sucesso da Mostra de Artes da Educação Infantil
do Colégio Santo Antônio
que encantou as crianças,
pais e familiares, foi alcançado graças
ao maravilhoso trabalho em equipe
das professoras e coordenação pedagógica.
A dedicação e comprometimento
das professoras foram fundamentais,
assim como o apoio da diretora Sueli
Carrijo Rodrigues, afirmou a coordenadora pedagógica da Educação Infantil, Cassiany Amaral Navas Leite,
para o desenvolvimento dos trabalhos
que chamaram a atenção pela criatividade e expressiva participação das
crianças.
“Agradecemos as professoras pelo
carinho e dedicação para que o evento atingisse pleno êxito. A Mostra evidenciou o que o Colégio Santo Antônio
tem de melhor: a qualidade de ensino
e o compromisso de toda a equipe
com a formação integral das crianças,
criando oportunidades e condições
para que desenvolvam suas habilidades e aptidões e vivenciem seus conhecimentos”, afirmou Cassiany Amaral Navas Leite.

A coordenadora Cassiany Amaral Navas Leite e sua equipe

Interação total com as crianças

Carinho especial com as crianças

Atenção especial com os pais

Cassiany e professoras
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FATALIDADE

Comunidade “O Bom Samaritano”
de Ourinhos esclarece morte de acolhido
Marcília Estefani

N

a manhã do sábado, 4/9, foi
registrado
na
Central de Polícia Judiciária de Ourinhos,
um boletim de morte suspeita, ocorrida na Comunidade “O Bom Samaritano”,
onde Marcelo de Andrade,
41 anos, foi encontrado sem
vida por um de seus companheiros.
No local a Comunidade acolhe moradores em situação
de rua e vulnerabilidade social. Apesar de morar na Comunidade, Marcelo tinha contato com sua família e recebia
visitas de amigos e familiares
sempre, possuía vários problemas de saúde, entre eles
diabetes e epilepsia.

“Gostaríamos de esclarecer que o Marcelo era
morador da Comunidade,
uma pessoa de um coração
enorme, tinha contato com
os familiares, recebia visitas de amigos e familiares,
Marcelo tinha problemas de
saúde, tomava remédios de
uso contínuo, na sexta à
noite como de costume entrou para o alojamento por
volta das 10 horas, deitou,

levantou pela madrugada,
usou o banheiro e voltou
deitar, Marcelo tomava medicamentos para convulsão
e as vezes tinha crises convulsivas e eram crises silenciosas, espasmos, acreditamos que essa fatalidade
ocorreu em decorrência
de uma crise convulsiva onde acabou vomitando e aspirando
o vômito, passou por
exames necroscópico
para determinar com
exatidão a causa da
morte, lembraremos
do nosso amigo irmão
Marcelo como uma pessoa de sorriso fácil e um
enorme coração, aqui na
comunidade não temos interno ou acolhidos, temos
membros de nossa família,
ficamos tristes em perder
um membro de nossa família, mas feliz por poder proporcionar ao Marcelo momentos felizes”, informou
Pastor Jacks.
De acordo com o boletim,
não havia sinais de violência e Marcelo estava deitado na cama de barriga para
cima. O corpo foi recolhido
para exame necroscópico,
e sepultado na manhã do
domingo, 5/9.

Marcelo
de Andrade
tinha 41 anos
e tinha vários
problemas de saúde

NA COMUNIDADE OS AMIGOS PRESTARAM SUAS
ÚLTIMAS HOMENAGENS AO RAPAZ QUE MARCOU
SUA PASSAGEM PELO ABRIGO.
“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê
em mim, ainda que esteja morto, viverá; E todo aquele que
vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? (Jo 11:25).

A LEMBRANÇA QUE FICARÁ É O SORRISO, AS BRINCADEIRAS…. DESCANSE EM PAZ MARCELO….”
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ODONTO-

LOGIA
Atividades estão sendo realizadas nas
EMEFs Dr. Salem Abujamra e Evani Maioral Ribeiro Carneiro

UNIFIO retoma atividades presenciais do Estágio
Supervisionado de Educação em Saúde Bucal

O

Curso
de
Odontologia do
Centro Universitário UNIFIO
retomou as atividades presenciais do Estágio Supervisionado de Educação em
Saúde Bucal.
Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, as
atividades deste estágio visam
a promoção e educação em
saúde bucal para as crianças
da rede municipal de ensino.
Neste semestre, estão participando das atividades as escolas “EMEF Dr. Salem Abujamra” e “EMEF Profa. Evani
Maioral Ribeiro Carneiro”.
As atividades são supervisionadas pelas professoras doutoras Juliana Moura
Storniolo de Souza, coordenadora do Curso, e Priscilla
Santana Pinto Gonçalves
Tercioti e contam com temas
como “Quem é o dentista”,
“Conhecendo a doença cárie”, “Dieta”, “Escovação
dentária” entre outros.
Desde o início da pandemia estas atividades estavam sendo realizadas por
meio de vídeos educativos
que eram enviados às escolas, mas de acordo com
as professoras não há felici-

dade maior do que retornar
presencialmente às escolas
para poder ver os rostinhos
alegres das crianças cada
vez que entram nas salas
de aula.
Os temas são abordados
através de atividades lúdicas como fantoches, teatros, músicas e brincadeiras
tornando prazeroso o aprendizado em saúde bucal. “É
um aprendizado mútuo
onde as crianças da rede
municipal aprendem como
cuidar adequadamente da
saúde da boca e os alunos
do Curso vivenciam diferentes realidades o que permite
a transformação humana do
atendimento odontológico”,
ressaltou a coordenadora
do Curso professora Juliana
Storniolo.
“Participam deste estágio
neste semestre os alunos
do sexto termo do curso e
em apenas dois dias já se
mostraram encantados com
a vivência desta atividade.
Importante ressaltar que todas as medidas de segurança estão sendo realizadas
como a utilização de máscaras e o distanciamento”,
informou a coordenadora
Juliana.

Os alunos de Odontologia vivenciam diferentes realidades

Os temas são abordados através de atividades lúdicas

Todas as medidas de segurança são respeitadas

Participam do estágio alunos do 6º termo de Odontologia

Aprendizado mútuo entre as crianças e os acadêmicos
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SUCESSO DE VENDAS

7 de Setembro
Comércio de Ourinhos tem saldo positivo com
abertura nos feriados, segundo ACE Ourinhos

Da assessoria

S

eguindo a tendência de cidades pólo regionais, como Bauru
e Marília, a cidade de Ourinhos segue o caminho de
abrir mais oportunidades de
vendas para o comércio de
rua, com a abertura opcional
aos sábados e feriados. Essa
é uma tradição que veio para
ficar, o que vai abrir mais portas e fomentar a economia
local, declara o presidente
da Associação Comercial e
Empresarial (ACE Ourinhos),
Robson Martuchi.
“O Brasil vive um novo momento com os números da
pandemia melhorando a
cada dia. Os negócios estão
se reinventando, se adaptando a uma nova realidade
e os horários de abertura facultativo, estendidos aos sábados até as 17h e aos feriados, fazem parte das ações

de recuperação econômica.
Ourinhos, como pólo regional do comércio, segue tendo
bons resultados com essas
ações”, destacou o presidente da ACE.
FERIADO DE 7 DE SETEMBRO: SALDO POSITIVO
A ACE Ourinhos, bem como
os sindicatos das categorias
envolvidas, tem dialogado com
o empresariado ourinhense,
para criar novas estratégias de
desenvolvimento econômico.
Alguns empresários já aplicaram a criação de escalas para
as aberturas facultativas e colhem bons frutos.
“Apesar do cenário externo
de preocupações com as manifestações, considero que
a abertura foi positiva. Conseguimos fazer um bom número. Portanto, reafirmo que
esses feriados têm sido preponderantes na recuperação
das nossas vendas. Agora,

já podemos pensar no próximo. Creio também que quanto mais lojas aderirem nas
aberturas, o comércio fica
mais forte”, sintetizou Wilson
Souza Filho, gerente das Pernambucanas.
Para Diego de Souza, proprietário da Souza Calçados,
“a oportunidade de mais um
dia de vendas no calendário
mensal vai fazer toda a diferença para o cumprimento
das metas, visto que setembro não é mês com tradição
de grande volume de vendas”.
Opinião semelhante foi a
do gerente do Magalu, João
Arnaldo Crispim, que afirmou ter sido um dia produtivo ao receber os feedbacks
de seus vendedores. Para
Marta Gaiotto, gerente da loja
Cirandinha, as vendas foram
boas e “até superaram as expectativas”.

O gestor Fábio Moraes, da
Jô Calçados, explica que na
“parte da manhã, o movimento
foi satisfatório, mas depois do
almoço tivemos uma queda”.
Por fim, na avaliação de Cassiano Feijó, gestor da Choffi,
Rafael Paes, gerente das Casas Bahia, Fernando Paes,
Max Modas, e Rodolfo Trevisan, Ella Perfumaria, o movimento foi razoável.
“O empresariado precisa pensar que as pessoas da região
se dirigem a Ourinhos nessas
datas e não abrir pode ser uma
opção ruim para o próprio fortalecimento do nosso comércio.
A concorrência aumenta todos
os dias com o crescimento de
outros empreendimentos e por
isso o comércio de rua precisa
de novas ações sempre. Cada
um deve avaliar seu caso,
criar escalas e não vai pesar
para ninguém, pelo contrário,
todos sairão beneficiados”, finalizou Martuchi.
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O POVO

NAS RUAS
Manifestação pró Bolsonaro na Praça Mello Peixoto

Dia da Independência em Ourinhos é marcado
por manifestações pró e contra o governo
Marcília Estefani

B

rasileiros de todo
o país foram para
as ruas na terça-feira, 7 de setembro, data em que se comemora a Independência do
Brasil. Este ano de 2021, ficou marcada por manifestações pró e contra o governo
Bolsonaro.
Em Ourinhos, a Associação
Comercial e Empresarial e o
Sindicato Rural de Ourinhos
organizaram na Praça Melo
Peixoto um ato favorável,
segundo eles, em prol da liberdade de expressão e opinião.
Desde as 9h00 da manhã
o centro da cidade passou
a registrar a população ourinhense, que, vestindo verde
e amarelo e de bandeiras em
punho, saíram de suas casas para manifestar o amor à
pátria, defendendo também
seu direito de ir e vir.
Seja pelo fechamento do
Supremo Tribunal Federal,
para que, segundo os manifestantes, o Brasil não vire
uma Venezuela, seja por
civilidade, honestidade, políticos conscientes, voto im-

presso, escolas descentes,
professores comprometidos,
pela família, direito de expressão, ou outras causas,
o importante para o povo de
todas as idades era mostrar
seu posicionamento.
A manifestação aconteceu
de forma pacífica, e após a
chegada da cavalgada, dos
caminhoneiros e membros
da Igreja Miregra, que participou com sua banda, todos juntos cantaram o Hino
Nacional, o Hino de Ourinhos, e fizeram uma oração
com o Pastor Júlio da igreja
Miregra.
Segundo Robson Martuchi, Presidente da ACE, é o
momento do povo demonstrar suas lutas em prol da liberdade de expressão e de
ir e vir, para que o Supremo
Tribunal Federal comece a
respeitar e cumprir as leis da
Nossa Constituição.

“A reivindicação é pelo voto
auditável, para que os ministros cumpram a constituição,
acabem com esse autoritarismo judiciário e para que
nosso presidente tome uma
atitude forte com relação a
tudo que vem acontecendo
no nosso país, nós quere-

Pastor Júlio, Brigadeiro e Robson Martuchi

mos liberdade de expressão,
liberdade de opinião, para
livre iniciativa, é para isto
que estamos lutando, precisamos colocar as coisas nos
seus devidos lugares, contra a corrupção, contra os
desmandos do STF e para

chamar a atenção do nosso
legislativo, senadores e deputados estão muito acomodados”, disse Martuchi.
Eduardo Luiz Bicudo Ferraro, o Brigadeiro, presidente do
sindicato Rural de Ourinhos,
declarou que “O Brasil espera
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liberdade, que a gente possa
crer no nosso Deus, ter a nossa família, que acabe os roubos, os desvios do dinheiro
público, que cada poder fique
no seu quadrado, que respeite a constituição, não somos
contra ninguém, somos a favor do nosso país, queremos
que nosso presidente consiga
governar, acabar com a corrução que destruiu o nosso país.
Venham para a rua, mostrem
a sua cara, mostre que você
é brasileiro, este é um movimento sadio, por Deus, pela
pátria, pela liberdade”.

Povo saiu de suas casas manifestando
amor à pátria, defendendo também seu
direito de ir e vir

Praça do Seminário também recebeu manifestantes
para o ato fora Bolsonaro – Grito dos Excluídos

Organizado pelo movimento Povo na Rua Fora Bolsonaro, uma outra parcela
da população compareceu
à Praça do Seminário, marcando a luta pela democracia e pelos direitos sociais,
e contra o atual governo, o
desmonte das políticas públicas e o aumento de preços
dos combustíveis e alimentos, contra o desemprego, a
fome, além de vacina para
todos.
Entre os simpatizantes
estavam sindicalistas, professores, alunos, jovens, o
universo feminino, masculino, LGBTQIA+, todos unidos pelo mesmo ideal, manifestado através da arte,
da alegria, da criatividade,
que participaram também de
uma campanha de arrecadação de alimentos, que foram
entregues no Centro Espírita
Caminho da Luz.

Entrevistada pelo Negocião,
a co-vereadora pelo Mandato Coletivo ENFRENTE falou
dos objetivos da manifestação e da luta pelos direitos
da população.

“Estamos aqui levantando
as pautas em defesa dos
direitos da população, contra essas reformas, contra
a alta inflação, contra esse
governo que não pensa nas
pessoas, que não garante direitos, estamos aqui
para reafirmar que a gente
acredita em direitos, acredita que as pessoas precisam de alimentação, energia, gás, moradia, a gente

Manifestantes pediam e impeachment do presidente

acredita que as pessoas
têm que ter acessos e estes
acessos são feitos através
de políticas públicas, que o
governo atual tem deixado
de lado. As políticas públicas estão sendo desmontadas, não estão tendo financiamentos, e nem o olhar
necessário. Estamos aqui
para defender os direitos da
população, do Brasil e por
Ourinhos”.

O Professor Adolar José
Raimundo, durante seu pronunciamento incentivou as
pessoas a lutarem pelos seus
direitos, a não se intimidarem quando se deparar com
os vídeos da manifestação
na Praça Mello Peixoto lotada. “Não tenhamos medo,
tomemos as ruas, porque as
ruas sempre foram nossas”,
finalizou emocionado o professor.

“Não tenhamos medo, tomemos as ruas,
porque as ruas sempre foram nossas”

Co-vereadora pelo Mandato
Coletivo ENFRENTE
Roberta Stopa
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Jorgina Miranda de
Oliveira comemorou
seus 90 anos num clima
de muita alegria
e gratidão
Nossas felicitações especiais
à Jorgina Miranda de Oliveira
que completou 90 anos de
vida no dia 7 de setembro,
motivo de gratidão e muita
comemoração para os filhos,
entre os quais o empresário
Marcos Jorge Pereira, netos e
demais familiares.
Desejamos à aniversariante
saúde e muitos momentos
felizes ao lado da família e dos
amigos.

Jorgina Miranda de Oliveira
comemorou 90 anos
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“Pode fechar”

29ª Sessão Ordinária da
Câmara Municipal que
aconteceu na quinta, 9/9

Associação dos Diabéticos de Ourinhos lota o
plenário da Câmara para reivindicar verbas atrasadas
Marcília Estefani

N

a quinta-feira,
9/9, o presidente da Associação dos Diabéticos de Ourinhos, Senhor
Júlio César Benatto, unido
a outros representantes e
usuários da ADO esteve na
Sessão da Câmara Municipal de Ourinhos, a fim de
pedir o apoio do legislativo
para receber repasse de
verbas municipais atrasadas, que têm dificultado o
andamento dos serviços
prestados aos ourinhenses
portadores de diabetes.

Presidente da
associação
pede apoio
do legislativo
para não
interromper os
atendimentos

Através de um comunicado
que circulou pelas redes sociais, Júlio Cesar convocou
a todos os pacientes atendidos pela ADO, os colaboradores e simpatizantes para
o ato de reivindicação. Na
mesma noite o Mandato Coletivo ENFRENTE, através
da vereadora Roberta Stopa, apresentou o Requerimento 1.328/21, onde pede
informações sobre o Termo
de Colaboração da Secretaria Municipal de Saúde com
a ADO para atendimento laboratorial.
Segundo Roberta, a Associação enviou ofício a todos
os vereadores e ela esteve
no local reunida com o Senhor Júlio, onde conheceu
as dependências e um pouco do serviço oferecido aos
pacientes com diabetes,
que segundo os usuários é
de ‘excelência’.
Pediu também uma resposta por escrito do prefeito,
com as devidas explicações
sobre o atraso de pagamento dos meses de abril e

Júlio Cezar Benatto, Presidente da ADO

maio, e sobre a diminuição
do valor do repasse, fatos
que põe em risco o futuro
da associação. “A gente
não quer acordo político, a
gente quer efetividade no
atendimento”, disse a vereadora.
O Presidente da Câmara, o vereador Santiago De
Lucas Ângelo, contou então
que tiveram uma reunião na
manhã da quinta-feira, 9/9,
entre vereadores da base

(Tasca, Gil, Zóio, Raquel,
Eder, Anísio e Santiago), representantes da ADO, para
discutir sobre o problema da
ADO, que, segundo o presidente, hoje é jurídico.

“Estamos muito preocupados em relação ao atendimento que a ADO presta
para a população, só precisamos encontrar um caminho, que hoje há um impasse entre a associação, a
procuradoria municipal, que
não está tendo um entendimento no que se refere aos
próximos repasses”
Ainda de acordo com Santiago, uma das soluções encontradas é a antecipação
do duodécimo da Câmara, para que seja coberto o
valor em atraso. A procuradoria busca agora por uma
forma legal para realizar o
adiantamento.
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A Vereadora Roberta Stopa, que não foi convidada
para participar da reunião
com as partes, declarou
que aguarda por escrito a
resposta ao Requerimento
nº 1.328/21, de autoria do
Mandato Coletivo.
Em entrevista ao Negocião, o
presidente da ADO disse que
esteve na reunião, que os
vereadores mostraram boa
vontade em ajudar, mas ainda não ficou definido nada.

“Hoje chamaram nós na
reunião pra tentar resolver
esse impasse, até agora
são só palavras, o Santiago
ofereceu repassar o duodécimo, mas agora entra o
problema jurídico, e eu pergunto, porque deixar chegar
a este ponto”, declarou Júlio.
Benatto fez questão de
ressaltar à população, que a
questão não é um problema
financeiro da administração,
pois o dinheiro repassado

para a ADO não é do município, e sim do SUS.

“É repasse do Governo Federal, do Ministério da Saúde, não implica em dinheiro
do município, é do SUS, que
não está chegando na associação (...) o governo aumenta o valor do repasse da
saúde e o município diminui
o repasse. Ou a gente resolve este impasse jurídico na
prefeitura ou a gente fecha”,
finalizou o presidente.

RELEMBRE O CASO
Segundo o Senhor Júlio Cezar Benatto, Presidente da ADO, a entidade recebia da Prefeitura de Ourinhos, até o final de 2020, R$ 62
mil por mês, valor este utilizado para manter os salários da equipe
de médicos que atendem na associação: nutricionista, psicólogo,
assistente social, enfermeiros e outros profissionais, custeava o
aluguel da sede e demais despesas.
Em 2021, para a renovação do convênio, foi necessária redução
do repasse, que caiu para R$ 54.336,12, o que causou inclusive redução de salários dos colaboradores. Entre a negociação e formalização do contrato de renovação do convênio, passaram-se dois
meses, abril e maio, em que a associação prestou os serviços, mas
ainda não recebeu por eles, o que causou atraso de pagamento de
funcionários, aluguel, impostos.
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Vista esta

Causa

Camiseta do Quadrimestre Oncológico Vista essa causa e ajude a Unidade de Oncologia

A

partir do dia
15 de setembro estará à
venda a camiseta versão 2021 da
Campanha Quadrimestre
Oncológico. Todo o valor
arrecadado com a venda das camisetas será
revertido para a Unidade
de Oncologia e, consequentemente, melhoria no
atendimento dos pacientes que fazem tratamento
contra o câncer.

soalmente na Unidade de
Oncologia - Rua do Expedicionário, 421 - Centro
(antigo hospital Dr. Monzillo).

As camisetas podem ser
adquiridas pelo valor de
R$ 40,00. Serão disponibilizados os tamanhos 16
ao GG, nas cores branca
e preta.

O mês de setembro é
representado pela cor
verde e faz um alerta sobre o câncer de intestino.
Em outubro é a vez da
cor rosa com o Outubro
Rosa e o destaque para
a prevenção do câncer de
mama.

O pagamento pode ser
feito em dinheiro, cartões
de crédito, débito e também PIX - chave celular
1499774 2534.
Reserve já a sua pelos
telefones (14) 3302 1910
ramal 106, (14) 99774
2534 (WhatsApp) ou pes-

QUADRIMESTRE ONCOLÓGICO - De setembro
a dezembro acontece a
Campanha Quadrimestre
Oncológico, que objetiva
conscientizar a população
sobre a importância dos
exames preventivos contra o câncer.

Novembro é azul e busca conscientizar sobre o
câncer de próstata e dezembro finaliza a campanha com a cor laranja em
destaque para a prevenção do câncer de pele.
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NOVA DIRETORIA
Sindisaúde realiza posse da nova liderança

Da Assessoria

N

a tarde do último dia 27 de
agosto, tomou
posse a nova
diretoria eleita do Sindicato
dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde
de Ourinhos e Região, para
o exercício do quadriênio
2021/2025.
A entidade passou a ser
liderada pela profissional
da saúde Silvana de Lima,
que em sua mensagem aos
associados disse que “seu
compromisso é de muita dedicação para desempenho
de um trabalho competente
em benefício da categoria.”
MENSAGEM AOS ASSOCIADOS
“Asseguro que minha intervenção junto aos órgãos
competentes sempre será
para alcançar resultados
que proporcionem melhoria
das condições de trabalho
dos nossos associados, bem
como poder resguardar os
direitos de toda a categoria.”
“Ser sindicalista, é ter
consciência das necessidades do trabalhador que me
conferiu a missão de bem
representá-los, e fazer o que
for possível para garantir a
preservação de seus direitos, melhoria de salários e
condições de trabalho,” declarou a nova presidente do
Sindisaúde.

Vários estabelecimentos
A nova diretoria é composta ainda por outros profissionais que atuam em vários
estabelecimentos de saúde
ourinhenses e da região. Elisângela Lucente, funcionária da Unimed, é a Secretária
Geral; Rita de Cássia (Santa
Casa de Salto Grande), primeira secretária; Carlos Ale-

xandre (AME Ourinhos), tesoureiro geral; Welton Sousa (AME Ourinhos), primeiro
tesoureiro.

de), Nadir Nascimento (Santa Casa de Salto Grande),
Marisa Costa (Santa Casa
de Ourinhos).

Suplentes da Diretoria
Executiva
Elenice Toloto (ICO), Gilmara Ruiz (Santa Casa de
Chavantes), Luzia Batista
(Santa Casa de Salto Gran-

Conselho Fiscal
Evilazio de Souza (Santa
Casa Ourinhos), Marcio Silveira (Santa Casa de Ourinhos), Ivone dos Santos
(Santa Casa de Ourinhos).
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LUTO NA
MEDICINA
Ginecologista Dra.
Maria Helena morre
aos 74 anos
Marcília Estefani

F

aleceu em São Paulo, na madrugada da
quinta-feira, 9/9, a Doutora Maria Helena Figueiredo Saad, vítima de complicações da covid-19.

A médica ginecologista, na foto com a filha Dra.
Juliana Saad, amante da música, que encantou
muitos amigos e familiares com sua voz e alegria
indescritíveis, foi velada nesta sexta-feira, 10/9,
das 9h00 às 11h00 no Velório São José, localizado na Avenida Altino Arantes, 641.
O sepultamento foi realizado às 11h30, no Cemitério Municipal.
Aos familiares e inúmeros amigos, nossos sentimentos.
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MAIS DE

25Milhões

R$

Observatório Social revela o número de cargos, funções
gratificadas e os valores gastos até agora pela Prefeitura
Da redação

O

Observatório
Social de Ourinhos acompanha os gastos públicos dos órgãos
municipais como prefeitura e Câmara Municipal.
E, mensalmente, informa
os números e valores dispendidos pela Prefeitura
de Ourinhos.
Segundo o órgão, as informações do quadro ao
lado estão de acordo com
o Diário Oficial do Município e foram atualizadas
em 08 de setembro deste
ano.

servatório Social em Ourinhos tem sede à Rua
Antônio Carlos Mori, 504
– Sala 7 (ao lado do Banco do Brasil, em cima da
Motocross).
Para saber mais ou ser
um voluntário, informações podem ser obtidas pelo Fone/WhatsApp (14) 99709-3092. Ou
pelo site: https://ourinhos.
osbrasil.org.br/

SOBRE O OBSERVATÓRIO SOCIAL - É um espaço para o exercício da
cidadania, democrático e
apartidário e reunir o maior
número possível de entidades representativas da sociedade civil com o objetivo
de contribuir para a melhoria da gestão pública.
Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de
indignar-se em atitude: em
favor da transparência e
da qualidade na aplicação
dos recursos públicos.
São empresários, profissionais, professores, estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos
que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social.
EM OURINHOS – Ob35

GOL 99 - branco, 4 portas,
completo, ar condicionado, documento ok, ótimo
estado, aceito troca. R$
11.500. F. (14) 996441417.

CROSSFOX 14 - Imotion, vermelho, completo,
ar condicionado, direção,
travas elétricas, alarme,
air bag, teto solar, 1.6. R$
38.000. F. (14) 991530440.
FOX 05 - 1.6, flex, completo. R$ 21.900. F. (14)
99661-8444.
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.
FUSCA 77 - 1300. R$
6.000. F. (14) 991530440.
FUSCA 80 - motor novo,
pneus novos, branco,
todo original. R$ 6.500.
Tr. Duque de Caxias, 736
N. Sá. F. (14) 996441417.
GOL 01 - 16 v, 04 portas, prata, 1.0, gás. R$
12.500. F. (14) 998514165.

GOL G3 02 - 1.0, 16v,
gasolina, direção hidráulica. R$ 11.900. F. (14)
99783-3333.
GOLF 04 - hatback, prata,
1.6, 143.000 km, completo, manual. R$ 22.500.
F. (14) 99644-1417.
GOLF 10 - hatback, preto, flex, 1.6, completo,
141.000 km. R$ 36.500.
F. (14) 99644-1417.
GOLF 10 - SPORTLINE,
preto, 2.0, teto solar. R$
42.000. F. (14) 998514165.
GOLF 14 - Sporting, branco, 2.0, flex, vw, teto
automático. R$ 53.000. F.
(14) 99851-4165.
GOLF 14 - SPORTLINE,
branco, 2.0, flex, automático, completo. R$ 53.500.
F. (14) 99851-4165.
GOLF 17 - 200, tsi, turbo, 44.000 km, cinza. R$
76.990. F. (14) 996012173.
JETTA 10 - preto, completo, ar condicionado,
direção hidráulica, travas
elétricas, alarme, banco
de couro, air bag, 2.5. R$
36.000. F. (14) 991530440.

JETTA 10 - 2.5, completo,
bancos de couro, câmbio
automático, roda liga leve.
R$ 35.000. F. (14) 991530440.
JETTA 12 - 2.0, câmbio
automático, teto solar, airbag, multimídia, manual,
87.000km. R$ 49.000. F.
(14) 99153-0440.
JETTA 14 - Comfortline,
2.0, completo, câmbio automático, flex, 92. 000 km,
roda de liga leve, manual,
chave reserva. R$ 60.000.
F. (14) 99153-0440.
JETTA 16 - TSI, 2.0,
branco, câmbio automático, air bag, roda liga
leve, 148.000 km. R$
64.000. F. (14) 991530440.
PARATI 92 - Ap, 1.8,
185.000, álcool, original,
revisada, documentos pagos, verde. R$ 8.500. F.
(14) 99644-1417.
PARATI 99 - cl, 1.6,
gasolina, completa. R$
12.500. F. (14) 997833333.
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.
T-CROSS 21 - tsi, completo. R$ 110.000. F. (14)
99706-0425.

ASTRA 05 - sedan, ELEGANCE, bege, 2,0, flex,
automático, completo. R$
23.900. F. (14) 998514165.
ASTRA 07 - advantage,
2.0, flex, completo. R$
23.500. F. (14) 997833333.
CLASSIC 07 - LIFE, prata,
1.0, flex, básico. R$ 16.500.
F. (14) 99851-4165.
COBALT 14 - 1.8, cinza, completo, ar cond,
direção hidráulica, travas
elétricas, alarme, air bag,
mylink, câmbio automático, 74.000 km, manual +
chave reserva. R$ 37.500.
F. (14) 99153-0440.
COBALT 14 - LTZ, 1.8,
completo, ar condicionado, direção hidráulica,
travas elétricas, alarme,
airbag, roda de liga leve,
mylink, câmbio manual,
manual e chave reserva,
47.000 km. R$ 36.000. F.
(14) 99153-0440.

GOL 03 - 16v, 04 portas,
prata, 1.0, gás, completo.
R$ 14.000. F. (14) 998514165.
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.
GOL 13 - 1.0, completo,
ar condicionado, direção
hidráulica, travas elétricas,
alarme, bancos de couro.
R$ 25.000. F. (14) 991530440.
GOL 13/14 - G6, 1.6,
mi, flex, câmbio manual,
115.000 km, prata. R$
32.900. F. (14) 996618444.
GOL 18 - 1.0, completo, ar condicionado,
direção hidráulica, travas elétricas, alarme,
65.000km, com manual e chave reserva. R$
36.000. F. (14) 991530440.
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CRUZE 16/17 - Ltz, turbo,
1.4 R$ 85.000. F. (14)
99631-0370.
KADETT 94 - 1.8, vermelho, direção hidráulica,
vidros elétricos. R$ 8.500.
F. (14) 99153-0440.
COBALT 14 - LTZ, branco,
completo, ar condicionado, direção hidráulica,
travas elétricas, alarme,
my link, 1.8. R$ 35.000.
F. (14) 99153-0440.
COBALT 19/20 - 1.8,
mpfi, ltz, 8v, flex, 4p, automático, 11.566 km, ar
condicionado, travas elétricas, completo. R$ 82.490.
F. (14) 99776-3727.
CORSA 09 - premium, flex,
1.4, preto. R$ 23.000. F.
(14) 99851-4165.
CORSA 10 - 1.4, Max,
completo, rodas de liga leve, prata. R$ 26.000. F.
(14) 99630-0370.

MERIVA 06 - joy, 1.8, flex,
completa. R$ 18.500. F.
(14) 99783-3333.
MERIVA 07 - 1.8, completo, ar condicionado,
direção hidráulica, travas
elétricas, alarme, 138.000
km. R$ 20.000. F. (14)
99153-0440.
MONZA 95 - GLS, 2.0,
gasolina completo. R$
8.500. F. (14) 99783-3333.
ONIX 16 - HATCH, LS,
branco, 1.0, flex, completo. R$ 42.000. F. (14)
99851-4165.
ONIX 19 - Joy, preto, completo. R$ 39.000. F. (14)
99706-0425.

CORSA 12 - classic, vhc
e, 4 portas. R$ 23.000. F.
(14) 99661-8444.

ONIX 19 - LT, 1.4, sem
detalhes, único dono,
60.000 km, câmbio manual, preto. R$ 60.900. F.
(14) 99872-9836.

CRUZE 12 - LT, SD, branco, flex, 1.8, automático,
completo. R$ 48.000. F.
(14) 99851-4165.

ONIX 20 - 1.0, 12v, flex,
4p, manual, 61.000 km.
R$ 59.999. F. (14) 996012173.

ONIX 20 - JOY - flex, 1.0,
45.000 km, branco. R$
52.900. F. (14) 996012173.

VECTRA 09 - GTX, 2.0,
188.000 km, vermelho.
R$ 33.990. F. (14) 996012173.

PRISMA 14 - lt, 1.4,
completo, câmbio manual, 69.000 km, manual e
chave reserva. R$ 45.500.
F. (14) 99153-0440.

VECTRA 11 - elegance,
2.0, flex, completo. R$
36.000. F. (14) 996961086.

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. F. (14) 996618444.
PRISMA 18 - LT, automático. R$ 62.000. F. (14)
99631-0370.
SPIN 16 - LTZ, 2.8, automático,
7
lugares,
completo, flex. R$ 50.000.
F. (14) 99661-8444.
SPIN 18 - Active, flex,
30.000 km, cinza. R$
67.990. F. (14) 996012173.
TRACKER 14 - LTZ, automático. R$ 62.000. F. (14)
99631-0370.
VECTRA 09 - GTX, 2.0,
188.000 km, vermelho.
R$ 30.990. F. (14) 996012173.

BRAVO 16 - Essence,
branco perolado, completo, 1.8. R$ 41.000. F. (14)
99153-0440.
IDEA 06 - elx, 1.4, flex,
completa. R$ 18.500. F.
(14) 99783-3333.
LINEA 10 - LX, 1.9, branco, flex, completo. R$
26.000. F. (14) 998514165.
MOBI 18 - like, 1.0,
34.000km, preto. R$
39.990. F. (14) 996012173.
PALIO 02 - fire, 4 portas,
alarme, travas elétricas,
prata. R$ 9.000. F. (14)
99640-6457.
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UNO - 1.0, attractive,
completo, econômico. R$
37.000. F. (14) 996300370.
UNO 07 - Mille, vidros elétricos. R$ 12.900. F. (14)
99783-3333.
PALIO 07 - Celebration,
1.0, básico, vidros elétricos. R$ 15.500. F. (14)
99153-0440.
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 15 - fire, branco, 1.0, flex, básico. R$
28.000. F. (14) 998514165.
PALIO 16 - fire, branco,
1.0, flex, completo. R$
32.000. F. (14) 998514165.
PALIO 16 - Sporting, 1.6,
16v, 118.000 km, branco.
R$ 45.990. F. (14) 996012173.
PALIO 98 - 2 portas, azul,
1.0, gás, direção hidráulica,
vidros elétricos, travas elétricas, alarme. R$ 10.800.
F. (14) 99851-4165.
PUNTO 09 - elx, prata, 1.4,
flex, completo. R$ 23.900.
F. (14) 99851-4165.
PUNTO 12 - 1.4, completo. R$ 29.000. F. (14)
99706-0425.
SIENA 04 - ex, 1.0, flex,
completo. R$ 17.600. F.
(14) 99661-8444.
SIENA 07 - cinza, 1.0,
flex. R$ 18.500. F. (14)
99851-4165.
SIENA 08 - Fire, flex, cinza, básico, 1.0, vidros
elétricos. R$ 16.500. F.
(14) 99153-0440.

UNO 14 - vivace, 04p,
branco, 1.0, flex, completo. R$ 32.000. F. (14)
99851-4165.

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.
ECOSPORT 07 - XlS, preto, 1.6, flex, completo. R$
26.000. F. (14) 998514165.
ECOSPORT 12 - 1.6, completo, ar condicionado,
direção hidráulica, travas
elétricas, alarme, 82.000
km, câmbio manual, manual e chave reserva. R$
35.000. F. (14) 991530440.
ESCORT 98 - Wagon,
completo, tirado em Ourinhos, 2º dono, cinza, 4
portas, ar condicionado,
direção hidráulica, vidros
elétricos, travas elétricas. Aceito troca. F. (14)
99644-1417.
FIESTA - sedan, 1.6, completo, flex, conservado,
prata. R$ 32.000. F. (14)
99630-0370.
FIESTA 08 - sedan, 1.6,
flex,
câmbio
manual,
133.306 km, preto, interior preto e cinza. R$
24.900. F. (14) 996618444.

FIESTA 08 - Sedan,
champagne met, 2º dono,
manual, completo. Aceito
troca. R$ 19.000. F. (14)
99644-1417.

KA 17 - 1.5, Completo,
Câmbio manual, 82.000
km, Manual e chave reserva. R$ 46.000. F. (14)
99153-0440.

FIESTA 11 - Hatch, preto, 1.6, flex, completo. R$
26.500. F. (14) 998514165.

KA 18 - 1.5, completo,
baixo km. R$ 47.000. F.
(14) 99630-0370.

FIESTA 12 - completo,
1.6, manual, câmbio manual. R$ 26.000. F. (14)
99153-0440.
FIESTA 12 - hatback,
93.000 km, 1.0, flex,
completo. R$ 22.500. F.
(14) 99644-1417.
FIESTA 12 - Hatch, class.,
azul, 1.6, flex, completo.
R$ 26.500. F. (14) 998514165.
FOCUS 12 - Titanium, 2.0,
câmbio automático, botão
start, 120.000 km, bancos de couro, teto solar,
rodas liga leve, manual. R$
42.000. F. (14) 991530440.
FOCUS 14 - sedan, 2.0,
completo, câmbio automático, 100.000 km,
rodas de liga leve. R$
54.500. F. (14) 991530440.
FUSION 07 - completo,
2.3, banco de couro, câmbio automático, rodas liga
leve. R$ 28.500. F. (14)
99153-0440.
KA 13 - 1.0, câmbio manual, direção hidráulica,
travas elétricas, alarme,
preto. R$ 20.000. F. (14)
99153-0440.
KA 13 - 1.0, sem ar
condicionado,
direção,
travas e alarme, câmbio
manual, 83.000 km, manual e chave reserva. R$
21.000. F. (14) 991530440.
KA 15 - se Hatch, preto,
1.0, flex, completo. R$
37.500. F. (14) 998514165.

AMAROK 13 - Highline. R$
110.000. F. (14) 996310370.
AMAROK 17 - cd, Highline, tdi, 4x4, 2.0, tdi,
diesel, câmbio automático, 76.163 km, preto. R$
155.000. F. (14) 996618444.
AMAROK 17 - Highline,
4x4, CD, 151.000 km,
prata. R$ 159.000. F. (14)
99601-2173.
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. Aceito troca. R$ 30.500. Tr.
Duque de Caxias, 736
N. Sá. F. (14) 996441417.
F-350 08 - com direção
hidráulica. R$ 78.000. F.
(14) 99783-3333.
FIORINO 06 - furgão, rem,
branca, 1.3, gás, vw, básico. R$ 18.900. F. (14)
99851-4165.
FIORINO 19 - furgão,
hard, branco, 1.4, flex,
completa. R$ 70.000. F.
(14) 99851-4165.

SIENA 12 - sedan,
86.000 km, 1.0, flex,
fire, econômico, direção
hidráulica, revisado. R$
17.500. F. (14) 996441417.
SIENA 13 - 1.0, el, completo, prata. R$ 31.000. F.
(14) 99630-0370.
SIENA 13 - Gran, 1.6, essence. R$ 33.000. F. (14)
99631-0370.
STRADA 15 - WORKING,
1.4, completa, 69.000
km, câmbio manual, 3
portas. R$ 53.500. F. (14)
99153-0440.
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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.

FRONTIER 14 - s, 4x4,
2.5, turbo, diesel, câmbio manual, preta. R$
89.900. F. (14) 996618444.
HILUX 10 - SW4, SRV, 7
lugares, azul. R$ 115.000.
F. (14) 99631-0370.
HILUX 13 - SRV, 4x4, diesel, completa, conservada,
preta. R$ 136.000. F. (14)
99630-0370.
HILUX 17/18 - cd, 2.8,
srx, 4x4, tdi, diesel, câmbio automático, 79. 345
km, preto. R$ 205.000. F.
(14) 99661-8444.

RANGER 17 - Xls, 4x4,
prata, 2.2, diesel, completo. R$ 138.000. F. (14)
99851-4165.
S10 06 - tornado, 04 portas, prata, 2.8, diesel, gm,
completo. R$ 57.000. F.
(14) 99851-4165.
S10 13 - lt, manual, 4x2,
preta, 2.4, flex, gm, completo. R$ 75.000. F. (14)
99851-4165.
SAVEIRO 09 - preto, 1.6,
flex, direção hidráulica,
flex. R$ 26.500. F. (14)
99851-4165.
SAVEIRO 13 - C.E, TROPER, prata, 1.6, flex,
completo. R$ 42.000. F.
(14) 99851-4165.

SAVEIRO 14 - cs, 1.6, flex,
completo, câmbio manual,
branca, 175.144 km. R$
36.900. F. (14) 996618444.
SAVEIRO 14 - C.E,
CROSS, preta, 1.6, flex,
completa. R$ 53.000. F.
(14) 99851-4165.
SAVEIRO 14 - c.s, branco,
1.6, flex, vw, completo. R$
37.000. F. (14) 998514165.

TORO 21 - 1.8, 16v,
evo, flex, FREEDOM, at6,
único dono, 3.103 km,
ar condicionado, travas
elétricas, completo. R$
123.490. F. (14) 997763727.
ZAFIRA 11 - elite, automático, 7 lugares, prata. R$
40.000. F. (14) 996300370.

SAVEIRO 14 - C.S, preta,
1.6, flex, menos ar condicionado. R$ 37.500. F.
(14) 99851-4165.
SAVEIRO 17 - CROSS,
cabine dupla, branca, 1.6,
completo. R$ 75.000. F.
(14) 99851-4165.
STRADA 16 - HARD,
Working, 1.4, cabine dupla, para 4 passageiros,
branca. R$ 63.000. F. (14)
99630-0370.

MONTANA 05 - amb,
branco, 1.8, flex, gm, básico. R$ 24.000. F. (14)
99851-4165.

SAVEIRO 13 - c.s, preta,
1.6, flex, vw, completo. R$
35.000. F. (14) 998514165.

TORO
17
- FREEDON,1.8, flex, roda
de liga leve, completo,
multimídia, 83.000km. R$
74.000. F. (14) 991530440.

MONTANA 10 - sport,
preta, 1.4, flex, gm, completo. R$ 31.000. F. (14)
99851-4165.

SAVEIRO 13 - trend, ce,
preta, 1.6, flex, vw, completo. R$ 35.000. F. (14)
99851-4165.

TORO 20 - volcano, AT9,
53.000 km, diesel, cinza. R$ 149.900. F. (14)
99601-2173

AIRCROSS 13 - 1.6, exclusive, completa, câmbio
automático, 150.000 km,
roda de liga leve, manual e chave reserva. R$
39.500. F. (14) 991530440.
ALTMA 14 - 2.5, SL,
151.000 km, prata. R$
59.990. F. (14) 996012173.
AUDI 06 - prata, 4 portas,
rodas 18, bancos couro,
completo, ótimo estado, manual, chave cópia.
Aceito troca. R$ 26.500.
Tr. Duque de Caxias, 736
N. Sá. F. (14) 996441417.
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COROLLA 13 - XRS, flex,
preto, ar condicionado,
direção hidráulica, travas
elétricas, alarme, banco
de couro, automático, air
bag, 2.0. R$ 55.000. F.
(14) 99153-0440.

C3 06 - C3 06 - 1.4, flex,
completo. R$ 19.900. (14)
99661-8444. R$ 19.900.
F. (14) 99661-8444.
CAPTUR 19 - Life, 1.6,
completo, câmbio automático, 69.000 km,
rodas de liga leve. R$
79.999. F. (14) 991530440.
CITROEN 14 - Tendance,
C3, branco, completo, ar
condicionado, direção hidráulica, travas elétricas,
alarme, câmbio manual.
R$ 33.500. F. (14) 991530440.
CIVIC 11 - completo,
1.8, câmbio automático,
bancos de couro, 177.000
km, rodas liga leve. R$
46.000. F. (14) 991530440.
COROLLA - xei, 2.0, automático, completo, prata.
R$ 55.000. F. (14) 996300370.
COROLLA 03 - sedan,
118.000 km, completo,
automático, bancos de
couro. R$ 26.500. F. (14)
99644-1417.
COROLLA 06 - filder, completo, bancos de couro,
rodas liga leve, câmbio automático, manual e chave
reserva, 96.000 km. R$
26.000. F. (14) 991530440.
COROLLA 13 - altis, automático, preto. R$ 67.000.
F. (14) 99630-0370.

COROLLA 19 - xei, automático, branca pérola. R$
105.000. F. (14) 996300370.
ETIOS 13 - X5, 1.3, completo, flex. R$ 30.000. F.
(14) 99661-8444.
Fielder 06 - XEI, preto,
completo, ar condicionado,
direção hidráulica, travas
elétricas, alarme, banco de couro, automático,
1.8. R$ 26.000. F. (14)
99153-0440.
FIT 11 - 1.4, completo. R$
38.000. F. (14) 997060425.
GRIFFE 07 - preto, 2.0,
gás, teto automático. R$
22.900. F. (14) 998514165.
HB20 13 - preto, automático, 1.6. R$ 38.000. F.
(14) 99706-0425.
HB20 14 - 1.6, completo,
câmbio manual, preto. R$
50.000. F. (14) 996300370.
HB20 14 - confort, branco, 1.0, flex, completo. R$
38.500. F. (14) 998514165.
HB20 14 - Hatch, vermelho, completo, manual,
airbag, 1.6. R$ 37.000. F.
(14) 99153-0440.
HB20 18 - CONFORT PLUS,
prata, 12v, flex, manual,
4P, único dono, 59.700
km, ar condicionado, direção hidráulica, travas
elétricas, vidros elétricos,
completo. R$ 54.990. F.
(14) 99776-3727.

HB20 19/20 - 1.0, branco,
12v, flex, VISION, manual,
único dono, 12.000 km, ar
condicionado, direção hidráulica, completo. R$ 59.990. F.
(14) 99776-3727.
HB20 21 - 1.0, completo.
R$ 59.000. F. (14) 997060425.
I 30 10 - prata, 2.0, gás,
completo. R$ 37.000. F.
(14) 99851-4165.
IX 35 11 - prata, manual,
222.000 km, bem conservado, documento tudo
pago, com manual e chave reserva. R$ 49.000. F.
(14) 99680-2727.
KIA SOUL 11 - EX, 1.6,
completo, câmbio automático, 130.000 km, roda
de liga leve. R$ 38.500. F.
(14) 99153-0440.
LAND ROVER 13 - evoque, gasolina, completa,
teto panorâmico, automática. R$ 130.000. F. (14)
99783-3333.
MARCH 20 - Nissan, SV,
1.0, 44.000 km, preto. R$
54.990. F. (14) 996012173.
PEUGEOT 07 - griffe,
preto, 2.0, gás, teto automático. R$ 22.900. F. (14)
99851-4165.
PEUGEOT 11 - 1.4, completo, ar condicionado,
direção hidráulica e alarme. R$ 19.000. F. (14)
99153-0440.
PEUGEOT 12 - 207, xr,
1.4, flex, 99.000 km, preto. R$ 24.990. F. (14)
99601-2173.
RENEGADE 15/16 - diesel, trailhawk, 2.0, turbo,
4x4, câmbio automático,
116.020 km, vermelho,
completo. R$ 100.000. F.
(14) 99661-8444.

RENEGADE 19 - Lonetude, flex. R$ 90.000. F.
(14) 99631-0370.
SONATA 14 - GLS, 2.4,
16v, 182cv, automático,
completo, teto panorâmico e solar. R$ 65.000. F.
(14) 99661-8444.
SW 08 - prata, gás, 2.0,
automático, completo. R$
25.000. F. (14) 998514165.
VERSA 16 - 1.0, completo, de única dona, branco.
R$ R$ 45.000. F. (14)
99630-0370.

TRAYLLER - 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.

650 R 21 - CB, 650 cc,
1.300 km, cinza. R$
51.500. F. (14) 997063743.
BIZ 09 - es, preta, 125 cc.
R$ 7.800. F. (14) 998514165.
BIZ 13 - ex, vermelha, 125
cc. R$ 10.500. F. (14)
99851-4165.
BIZ 14 - ex, branca, 125
cc. R$ 11.500. F. (14)
99851-4165.
Biz 16 – 125 cc, branca.
R$ 11.200. (14) 997701020.
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TWISTER 03 - 250 cc, verde, gasolina. R$ 6.700. F.
(14) 99851-4165.
TWISTER 07 - 250 cc,
preta, gasolina. R$ 7.700.
F. (14) 99851-4165.

BIZ 18 - 125, 11.503,
vermelha, 125 cc. R$
13.000. F. (14) 997063743.
BROSS 19 – 160 cc, ESDD, branca. R$ 15.200.
(14) 99770-1020.
CB F 19 - gasolina, 10.864
km, 500 cc, laranja. R$
31.000. F. (14) 997063743.
CBR 13 - 300, preta, 300
CC, G. R$ 12.000. F. (14)
99851-4165.
ELITE 19 - 125, 83 km,
125 cc, vermelha. R$
10.500. F. (14) 997063743.
ESDI AWK 13 - 150
cc, cg, preta, flex. R$
8.900. F. (14) 998514165.
FAN 08 - ks, preta, 125
cc, CG. R$ 6.100. F. (14)
99851-4165.
FAN 11 - ks, preta, 125
cc, cg. R$ 6.500. F. (14)
99851-4165.
FAN 17 - 160 cc, CG, ESDI, preta, flex. R$ 10.900.
F. (14) 99851-4165.

TWISTER 07 - preta, 250
cc, cg. R$ 7.500. F. (14)
99851-4165.
TWISTER 19 - CB, 250 cc,
12.399 km, vermelha. R$
17.500. F. (14) 997063743.
XRE 20 - 190, 328 km,
190 cc, azul. R$ 18.000.
F. (14) 99706-3743.

FACTOR 09 - 125 cc, KS,
prata, Gasolina. F. (14)
99851-4165.
YBR 02 - 125 cc, prata,
gasolina. R$ 4.500. F. (14)
99851-4165.

NINJA 10 - 250 cc, preta, gasolina. R$ 13.900. F.
(14) 99851-4165.
YES 07 - 125 cc, preta,
gasolina. R$ 5.800. F. (14)
99851-4165.

Fan 18 – 160 cc, preta.
R$ 11.500. (14) 997701020.
FAN 20 - preto, flex,
17.931 km, 160 cc. R$
13.500. F. (14) 997063743.
PCX 14 – 150 cc, branca.
R$ 9.800. (14) 997701020.
PCX 150 SPORT 19 - 0
cc, gasolina, prata, 7.39
km. R$ 15.800. F. (14)
99706-3743.
Start 18 – 160 cc, preta.
R$ 10.900. (14) 997701020.

ADALGISA - 3 dorms (sendo 1 suite), sala, cozinha,
wc social, lavanderia coberta, garagem coberta. T.
360 m². C 157,18 m². R$
285.000. F. (14) 33241848 / (14) 98119-9538,
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) 33241848 / (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.
AMÉRICA - 3 suítes/ com
armários embutidos, sala,
wc, copa, cozinha, piscina,
garagem p/ 2 carros. R$
400.000. F. (14) 981619171, CRECI. 79.474.
ANCHIETA - 2 dorms (1
suite), sala, cozinha, wc,
edícula no mesmo quintal, moradia estável. R$
190.000. F. (14) 981619171., CRECI. 79.474.
ANCHIETA - 3 dorms (1
suíte planejada), 2 salas,
wc, copa, cozinha c/ armários planejados, garagem,
porão c/ 3 cômodos, wc,
lavanderia, piscina 8x3 x
1,40m, 24.000 L, próximo
à padaria, supermercados,
escola. á/t 360m², á/c
220m². R$ 400.000. F.
(14) 99737-8631.
ANCHIETA - edícula com
1 dorm sala, cozinha, wc
social, lavanderia coberta, garagem coberta. T
360 m². C. 44,40 m². R$
140.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.
BANDEIRANTES - 2 dorms,
sala, cozinha, wc, lavanderia coberta, garagem
coberta. á/t 193,48m², á/
c 73,50m². R$ 240.000.
F. (14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

BANDEIRANTES - 3 dorms (1 suite), sala, cozinha,
copa, wc, quartinho nos
fundos com wc, terreno
com 330 m², construção
191,05 m², aceita financiamento. R$ 300.000. F.
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
BANDEIRANTES - 3 dorms (sendo 1 suíte), wc
social, cozinha planejada,
sala de 2 ambientes, copa, garagem p/ 2 carros,
piscina, quiosque, churrasqueira e wcs externos. R$
390.000. F. (14) 997936609.
BARRA FUNDA - á/t
170m², á/c 111,42m², 2
dorms, sala, cozinha, wc,
lavanderia coberta. R$
120.000. F. (14) 33241848, Angela, CRECI
30.716-J.
BOA ESPERANÇA - 3 dorms, sala, copa, cozinha,
lavanderia coberta, casa
vazia, próximo ao Paraíso
das Noivas. R$ 170.000.
F. (14) 98161-9171, CRECI. 79.474.
BOA ESPERANÇA - segunda seção, 3 dorms (sendo
1 suíte), sala, copa, cozinha, lavanderia coberta,
garagem p/ 3 carros, quintal grande, 1 dispensa,
lavanderia coberta, casa
de laje. R$ 250.000. F.
(14) 98161-9171, CRECI.
79.474.
BRASIL - 2 dorms, wc,
sala, casa simples para
locação. R$ 100.000. F.
(14) 98161-9171, CRECI.
79.474.
BRASIL - casa da frente,
3 dorms (1 suíte), sala,
cozinha, wc, churrasqueira, 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 Angela,
CRECI 30.716-J.

START 18 - preto, 160
cc, CG, gasolina, 32.711
km. R$ 10.500. F. (14)
99706-3743.
TITAN 05 - 150 cc, cg,
KS, roda de alumínio, preta, Gasolina. R$ 6.200. F.
(14) 99851-4165.
TITAN 08 - ks, preta, 150
cc, cg. R$ 6.700. F. (14)
99851-4165.
TITAN 18 - CG, 160 cc,
45.690 km, preto, gasolina. R$ 12.500. F. (14)
99706-3743.
08

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.
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) 33241848, CRECI 30.716-J.
BRILHANTE - 3 dorms
(1 suíte), copa, cozinha, wc, área de serviço
coberta, garagem coberta p/ 3 carros. Aceito
financiamento.
www.
gepimoveis.com.br. R$
190.000. F. (14)33226701 CRECI 158159-F.
BRILHANTE
á/t
172,80m² á/c 70,89m²,
3 dorms, sala, cozinha,
wc, lavanderia coberta,
garagem
descoberta.
R$ 210.000. F. (14)
3324-1848,
CRECI
30.716-J.
CALIFORNIA - casa nos
fundos. 2 dorms, sala,
cozinha, wc, lavanderia
coberta, garagem p/ moto. T. 188.00 m² C. 68.00
m² (ACEITA FINANCIAMENTO) R$ 150.000. F.
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
CENTRO - 2 dorms, sala, wc, garagem. Área
do terreno 800 m². Rua
Maranhão, 444. www.
umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. R$ 600.000. F.
(14) 3324-1101, CRECI
6647.

ELDORADO - 2 dorms,
sala, cozinha, wc, lavanderia coberta, garagem
descoberta, á/t 150m²
á/c 76m². R$ 180.000. F.
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
ELDORADO - 3 dorms,
sala, copa, cozinha planejada, wc, lavanderia
coberta, garagem coberta,
área de lazer c/ churrasqueira, dorm e wc nos
fundos. á/t 300m² á/c
163, 46m². R$ 380.000.
F. (14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
ELDORADO - ELDORADO
- 2 dorms (sendo 1 suíte), sala, cozinha, copa,
wc social, quarto de despejo, edícula nos fundos,
lavanderia coberta, garagem coberta. T 300 m² C.
202,86 m² (aceita financiamento) R$ 300.000
(aceita troca por casa de
menor). Angela, CRECI
30.716-J (14) 3324-1848
R$ 300.000.

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.
ESMERALDA - 2 dorms (sendo 1 suíte), sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta, área de lazer c/
churrasqueira. T. 200 m² C.
103,86 m². R$ 265.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
IDEAL - 2 dorms (sendo
1 suíte), sala, copa, cozinha, wc, área de lazer c/
churrasqueira, piscina, e
banheiro, lavanderia coberta. C. 111,47 m² T.
218,55 m². R$ 160.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
INGLESA - duas kitnets
térreas, geminadas, novas,
com área de lavanderia,
quintal e estacionamento interno individual. R$
120.000 cada. F. (11)
99911-5822.

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.
LAGO AZUL - Residência em chácara de fundo
com o rio Paranapanema,
com tablado, com 3 dorms
(1 suíte), sala, cozinha,
ampla varanda em L, churrasqueira, despensa, área
de serviço, piscina vinil
de montar, amplo pomar,
estacionamento p/ vários
carros, gramado 2.500
m², energia CPFL bivolt,
avenida iluminada, ônibus
escolar, escritura ok, IPTU
em dia, 8 km do centro cidade. Av. Paranapanema
547 - Loteamento Lago
Azul. R$ 700.000. F. (14)
99796-1662.
MARGARIDA - 2 dorms, (1
suíte), cozinha, sala, wc,
área de serviço coberta,
garagem, Aceito financiamento. www.gepimoveis.
com.br R$ 220.000. F. (14)
3322-6701 / (14) 996021070, 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.

CHRISTONI - sobrado,
piso superior; 2 dorms
grandes c/ ar condicionado, piso de madeira,
sacada, wc grande c/
blindex, piso inferior:
cozinha c/ armários planejados, fogão e forno
embutidos na pedra
cooktop, sala de jantar,
copa, sala grande, sala de visita, escritório,
wc, lavanderia coberta,
sacada, garagem de 2
carros c/ portão automático, ventiladores em
todos os cômodos, documento ok. Aceito carro
até R$ 50.000. Urgente. R$ 280.000. F. (11)
99800-9293.
COHAB - 2 dorms (1
suíte), sala, cozinha,
copa, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta, despejo nos
fundos e wc. Terreno
200m² R$ 200.000. F.
(14) 3324-1848, CRECI 30.716-J.
09

MUSA - 3 dorms, sala, copa, cozinha, wc, lavanderia
coberta, garagem coberta.
á/t 484m² á/c 99,50m².
R$ 240.000. F. (14) 33241848 CRECI 30.716-J.

MATILDE - 3 dorms (sendo
1 suíte), wc social, sala, copa, cozinha, quintal
grande, garagem coberta
p/ 3 carros, 2 varandas,
lavanderia coberta. R$
220.000. F. (14) 981619171, CRECI. 79.474.
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.
MORADAS - 2 dorms, sala, copa, cozinha, 2 wc
social, lavanderia coberta,
garagem coberta, área de
lazer c/ churrasqueira. C.
40,47 m². R$ 130.000.
F. (14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
MORADAS - 2 dorms,
sala, cozinha conjugada,
wc, garagem coberta. R$
120.000. F. (14) 998020922.
MORADAS
OURINHOS
- 3 dorms, 2 wcs, sala,
cozinha. R$ 90.000 + parcelas de R$ 458 (faltam
apenas 6 anos para quitar)
ou R$ 130.000 quitada. F.
(14) 99700-8642.
MORAES - 3 dorms, copa,
sala, cozinha, wc, garagem, edícula com wc, área
de serviço. R. Ary Barroso,
153.
www.umbertoimoveis.com.br. 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.

MUSA - 3 dorms, sala,
cozinha, wc, lavanderia coberta, garagem coberta. á/t
330m² á/c 109,98m². R$
230.000. F. (14) 33241848, CRECI 30.716-J.
NAZARETH - 3 dorms
(sendo 1 suíte), sala, copa, cozinha, wc social,
lavanderia coberta, garagem coberta. C. 140 m²
T. 360 m². R$ 370.000.
F. (14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
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 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.
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 837 m². Rua Pedro Marques Leão, 1781.
www.umbertoimoveis.com.
br. R$ 1.050.000. F. CRECI
6647, (14) 3324-1101.

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
CRECI
158159-F.
QUEBEC - Condomínio
Ferreira, 2 dorms, sala,
cozinha, wc, área lazer
c/ churrasqueira, área
de serviço coberta. Aceito financiamento. www.
gepimoveis.com.br.
R$
160.000. F. (14) 33226701 CRECI 158159-F.
RECANTO DOS PÁSSAROS - 2 dorms, sala e
cozinha conjugada c/ armários planejados, wc social,
lavanderia coberta, garagem coberta. (Não Aceita
Financiamento). T. 222,62
m² C. 76,61 m². R$
180.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.
RECANTO DOS PÁSSAROS - 2 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta. C. 78,51 m² T.
200 m². R$ 219.000.
F. (14)98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
RECANTO DOS PÁSSAROS - 2 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta. C. 51.20 m². T.
200.00 m². R$ 190.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
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$ 150.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

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) 33241848, 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) 3324-1848 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)
3324-1848 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) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
SANTOS DUMONT - 2
dorms, sala, cozinha, wc,
lavanderia coberta, garagem descoberta, aceita
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.
SANTOS DUMONT - 3 dorms (sendo 1 suíte), sala
ampla, cozinha, jardim de
inverno, garagem, lavanderia coberta. T. 132,16
m² C. 123,77 m². (aceita financiamento). R$
210.000. F. (14) 33241848, CRECI 30.716-J.

MORAES - 4 dorms, sala,
copa, cozinha, wc, garagem 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.
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SÃO SILVESTRE - 3
dorms, (1 suíte), copa,
cozinha, sala, wc, área
de serviço coberta, garagem coberta p/ 2
carros. Aceito financiamento. www.gepimoveis.
com.br R$ 290.000. F.
(14) 3322-6701 / (14)
99602-1070,
CRECI
158159-F.
SÃO JOÃO - 2 dorms (sendo 1 suíte), sala, cozinha,
wc social, despejo nos
fundos, área de lazer c/
churrasqueira, lavanderia
coberta, garagem coberta.
T. 200 m² C. 97,92 m². R$
230.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.
SÃO SILVESTRE - 2 dorms, sala, wc, cozinha
de porcelanato. Aceito financiamento, casa
nova. www.gepimoveis.
com.br. R$ 220.000. F.
(14) 3322-6701 / (14)
99602-1070,
CRECI
158159-F.

SOL - 2 dorms (1 suite), sala, cozinha, 2
wcs, despensa, lavanderia coberta, garagem
coberta. á/t 150m², á/c
60m². R$ 150.000. F.
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
VALE VERDE - 2 dorms
(sendo 1 suíte), sala, cozinha planejada, wc, área
gourmet fechada com blindex, churrasqueira, balcão
e pia, lavanderia separada,
jardim de inverno, cerca
elétrica e portão eletrônico. T. 164.00 m² C. 59.95
m². R$ 180.000. F. (14)
98119-9538 / (14) 33241848, CRECI 30.716-J.

SOL - 2 dorms, sala, cozinha, wc social, lavanderia
coberta, garagem coberta.
T 150 m². C 65.03 m².
(Aceita financiamento). R$
150.000. F. (14) 981199538
VALE VERDE - 2 dorms
(sendo 1 suíte), sala, cozinha, wc social, lavanderia
coberta, garagem coberta.
T. 220 m² C. 99,62 m². R$
160.000. F. (14)981199538 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 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$ 350.000.
F. (14) 98119-9538 CRECI 30.716-J.

CALIFÓRNIA - dorm, cozinha, wc, quintal, casa
separada, alugo para rapaz
que esteja trabalhando. R$
200. F. (14) 99789-8686.
CENTRO - dorm, sala,
cozinha, wc, área de
serviço, s/ garagem. R.
Monsenhor
Córdova,
87 fundos. R$ 700. F.
(14) 3324-1101, CRECI
6647.
CENTRO - 1 dorm, sala,
cozinha, wc e garagem.
rua Cardoso Ribeiro, 17,
bloco b, apartamento 02 e
03. www.umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino Arantes, 54, Centro. R$ 648.
F. (14) 3324-1101, CRECI
6647.
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COHAB - 2 dorms, sala, cozinha, wc, área
coberta com lavanderia,
quintal todo calçado, espaço para carros, portão
de correr alto. R$ 700. F.
(14) 98143-8020.

CENTRO - 3 dorms (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) 3324-1101, CRECI
6647.
CENTRO - 3 dorms, sala,
cozinha, wc, área de serviço, garagem p/ 1 veículo,
R. Lopes trovão, 219. R$
900+ IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101, CRECI
6647.
CENTRO - á/c 200m², 3
dorms (1 suíte), sl. copa,
cozinha c/ armários, semi
mobiliado, Av. Jacinto
Sá, 795. R$ 3.000. F.
(47) 99241-6925 / (47)
99260-1926.
CENTRO - apartamento
c/ 2 dorms, cozinha, wc,
s/ garagem. Rua Expedicionários, 76, Centro. R$
550. F. (14) 3324-1101,
CRECI 6647.

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) 33241101, CRECI 6647.

MATILDE - 2 dorms, sala, cozinha, wc, 1 vaga, R.
José Justino de Carvalho,
895, bloco 06, apartamento 308. R$ 850. Tr.
www.umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101, CRECI 6647.

NOVA OURINHOS - 2
dorms (1 suite), wc, sala, cozinha, garagem. Rua
Jose Teixeira pena, 39.
www.umbertoimoveis.com.
br. Av. Altino Arantes, 54,
Centro. R$ 1010 + IPTU.
F. (14) 3324-1101, CRECI
6647.

MATILDE - 3 dorms, sala, cozinha, wc, lavanderia
coberta, garagem coberta.
R$ 750. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.

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.

MANO - 3 dorms, sala,
cozinha, copa, área de serviço, garagem p/ 1 carro.
R. Eduardo Carlos Pereira,
www.umbertoimo125.
veis.com.br. R$ 1.200. Tr.
Av. Altino Arantes, 54, Centro. F. (14) 3324-1101,
CRECI 6647.

MATILDE - apartamento 3
dorms (1 suíte), sala, copa, cozinha, wc, área de
serviço, garagem, área lazer, R. Paraná, 1303. R$
1.200 + IPTU + cond.
Tr. www.umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101, CRECI 6647.

MATILDE - 2 dorm, sala,
cozinha, wc e garagem.
Rua José Justino de carvalho, 895, bloco 06,
apartamento 408. www.
umbertoimoveis.com.
br. Av. Altino Arantes,
54, Centro. R$ 900. F.
(14)3324-1101,
CRECI
6647.

MATILDE - apartamento c/ 2 dorms, wc, sala,
cozinha, garagem. Rua
José Justino de Carvalho,
895 – bloco 6, Aparwww.
tamento
408.
umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. R$ 850. F. (14)
3324-1101, CRECI 6647.

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)
3324-1101, CRECI 6647.

MORADAS - 2 dorms,
sala, cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
descoberta. R$ 600.00 incluso condomínio aluguel.
R$ 600. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.

NOVA SÁ - 2 dorms, sala,
cozinha, wc, área de serviço, garagem, R. Antonio
Prado, 1056. R$ 600 +
IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14) 3324-1101, CRECI
6647.
NOVA SÁ - 3 dorms,
sala, wc, cozinha, garagem. Rua Barão do Rio
Branco, 515. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro. R$ 650 + IPTU. F.
(14) 3324-1101, CRECI
6647.
NOVA SÁ - dorm, sala,
cozinha, wc, 1 vaga. R.
Brasil, 143. R$ 500 +
IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14) 3324-1101, CRECI
6647.

CENTRO - apartamento,
dorm, sala, cozinha, wc,
área de serviço, R. Nove de Julho, 296-10/02.
R$ 450 + IPTU + cond.
Tr.
www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14) 3324-1101, CRECI
6647.
CENTRO - apto c/ 2 dorms,
cozinha, wc, s/ garagem.
Rua Expedicionário, 76.
R$ 500. F. (43) 998572000.
CENTRO - Edifico 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) 99602-1070, CRECI 158159-F.
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SANTOS DUMONT - 1
dorm, wc, sala, garagem
grande. Rua Nelson Minucci, 150. R$ 600. F.
(18) 99802- 5612.
SANTOS DUMONT - 2
dorms, sala, cozinha, wc,
garagem, casa germinada.
R$ 700. F. (14) 997404166.
ORLANDO QUAGLIATO 2 dorm, sala, cozinha, wc,
garagem. R. Antonio Caetano Chaves, 50. R$ 450.
F. (14) 3324-1101.
ORLANDO
QUAGLIATO
- 2 dorms, sala, cozinha,
wc, lavanderia coberta,
garagem p/ 1 carro. www.
gepimoveis.com.br.
R$
600. F. (14) 3322-6701 /
(14) 99602-1070, CRECI
158159-F.
PAINEIRAS - 2 dorms,
sala, cozinha, wc, área
de serviço, garagem, 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,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta. T. 76,44 m² C.
69,25 m². R$ 175.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
PERINO - 2 dorms, sala,
cozinha, wc, área de serviço, garagem p/ 1 veículo,
R$
R. Maranhão, 91.
800 + IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101, CRECI
6647.

SÃO JUDAS TADEU - 2
dorm (sendo 1 suíte), sala, cozinha, wc e garagem,
piscina e churrasqueira. Rua Maria pastora da
silva, 159. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. R$
1.300. F. (14) 33241101, CRECI 6647.
SÃO JUDAS TADEU - 3
dorms (1 suíte), sala, cozinha, wc, área de serviço,
garagem, R. Carlos Augusto Amaral, 165. R$
900. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14) 3324-1101, CRECI
6647.

VILA DI CAPRI - 3 dorms
(1 suíte), sala, cozinha,
wc, armários nos wcs,
quarto e na cozinha, sacada, garagem, R. Jose
Justino de Carvalho, 1501
ap 121A. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. R$
2.000 + IPTU + cond. F.
(14) 3324-1101, CRECI
6647.
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.
VIL A VILL AR - 2 dorms, sala, cozinha, wc,
garagem. R. João Villas
Peres, 332. R$ 500 +
IPTU (R$ 35). F. (14)
3324-1101.

NOVA ALCANTARA - terreno com 12x21 m², na
quadra S lote 9. Valor completo R$ 151.000, mas
já foi pago R$ 22.000,
resta R$ 129.000 para
quitar o terreno. O condomínio terá liberação
para começar a construir
em dezembro. F. (14)
99812-0422.
NOVA OURINHOS - á/
t 10x30m, c/ piscina,
todo
murado.
Aceito
financiamento.
R$
220.000.
Tr.
www.
F.
gepimoveis.com.br.
(14) 3322-6701 / (14)
99602-1070,
CRECI
158159-F.
NOVA
OURINHOS
ótimo
local,
aceito
financiamento, á/t 426m²
(15x27m). R$ 280.000.
F. (14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
Angela,
CRECI 30.716-J.
NOVA SÁ - terreno
com 220 m² próximo a
rodoviária. R$ 110.000. F.
(14) 98161-9171, CRECI.
79.474.

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) 33241101, CRECI 6647.

CHRISTONI - á/t 360m²
(10x36m), ótimo local,
aceito carro. R$ 100.000.
F. (14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
Angela,
CRECI 30.716-J.

SÃO LUIS - 2 dorms, sala, cozinha, wc, garagem.
R. Emilio Perez, 1330. R$
450. F. (14) 3324-1101.

GUAPORÉ - 250m², c/ calçada, murado, documento
ok. R$ 70.000. F. (14)
99883-7402.

OURO VERDE - 12x30,
ótima localização. R$
150.000. F. (14) 998327415.
PAULISTA - de esquina, local privilegiado, ao lado da
Praça dos Burgueses, 16 x
18,5m, 296m2, excelente
topografia. R$ 330.000. F.
(14) 98109-6000.

PERINO - 3 dorms, sala,
cozinha, wc garagem. Rua
Benedito Perino, 644. www.
umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. R$ 1.000. F. (14)
3324-1101, CRECI 6647.
PERINO - 3 dorms, sala,
cozinha, wc, garagem.
R. Mato Grosso, 544 fundos. R$ 770 + IPTU. F.
(14) 3324-1101.
SANTA FÉ - 1 dorm, sala, cozinha, wc e garagem.
Rua Professora Maria José
Ferreira, 355 - apartamento 4. www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 600. F. (14)
3324-1101, CRECI 6647.
SANTA FÉ - 2 dorms, sala,
wc, cozinha, garagem. Rua
Raul Pinto da Fonseca, 85.
R$ 750,00 + IPTU. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 750 + IPTU. F. (14)
3324-1101, CRECI 6647.
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CENTRO - salas térreas,
Galeria Vitória. R. Expedicionários, 142. R$ 600 +
IPTU + cond. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101, CRECI
6647.

RECANTO DOS PÁSSAROS - terreno 200 m²,
murado todos os lados.
Aceita financiamento ou
carro como parte do negócio. R$ 90.000. F. (14)
99697-2609.
RECANTO DOS PÁSSAROS III - 10x20. R$
25.000 + parcelas, aceito
proposta. F. (14) 998751227. / (14) 99614-6192.
SANTOS DUMONT - terreno com 250 m². R$
100.000. F. (14) 981619171, CRECI. 79.474.

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) 3324-1101, CRECI
6647.
CENTRO - espaço c/ wc,
R. Antônio Prado, 797. R$
1.000 + água. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14)3324-1101, CRECI
6647.
CENTRO - imóvel comercial, área cob 960m²,
área
exterior
400m²,
á/t 1.360m², com opção e compra. Av. Jacinto
Sá, 795. R$ 15.000. F.
(47) 99260-1926 / (47)
99241-6925.

CENTRO - salão, 2 wc,
cozinha reformada, lado
de fora coberto com
forro pvc, com instalação
de lâmpadas. (Aceito
Proposta). (14) 999018363. R$ 1.500.
CONSULTÓRIO MÉDICO
- Aluga-se consultório
mobiliado em madeira
no Edifício Centro Médico. Possui 3 lavabos,
balcão com filtro refrigerador de água e espaço
para cafeteira. Balcão de
secretária com computador, 8 cadeiras na sala
de espera, cozinha auxiliar, sala de atendimento
com megascópio e sala de exame com maca
e balança. R$ 1.000. F.
(14) 99691-4955 / (14)
3324-1500.
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. MATILDE - casa
comercial, 7 salas, 4 wc,
cozinha, área de serviço,
despensa, garagem. Rua
Ataliba Leonel, 229. R$
3.300 + IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101, 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) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.

CALIFÓRNIA - 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.

MORAES - sala para fins
comerciais com 240 m²,
ideal para escritórios.
(próximo Santa Casa Ourinhos). R$ 2.000 + IPTU.
F. (14) 99772-3103.
NOVA SÁ - ponto comercial com wc. R$ 500.

F. (14)98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
SALAS COMERCIAIS - 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) 99602-1070, CRECI
158159-F.

BAIRRO DO PINHO - á/t
2.300m²
(20x115m),
fundo c/ o rio Paranapanema. R$ 150.000. F. (14)
99764-9634.

SALTO GRANDE - lotes
a venda, área rural a partir de 950 m², a 2km do
Cemitério, na beira do Rio
Novo. (Aceitamos carro
no negócio). R$ 35.000.
F. (14) 98161-9171. /
(14) 96869-2192, CRECI.
79.474.
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.
CANITAR - 9x22 m de
comprimento, com área
total de 198.000 m², no
loteamento Mark Ville,
“aceitamos financiamento”. R$ 65.000. F. (14)
99782-5954.
SALTO GRANDE - lotes
a venda, área rural a partir de 950 m², a 2km do
Cemitério, na beira do Rio
Novo. (Aceitamos carro
no negócio). R$ 35.000.
F. (14) 98161-9171. /
(14) 96869-2192, CRECI.
79.474.

CENTRO - sala comercial, espaço c/ wc. R.
Paraná, 282. R$ 600 +
IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14) 3324-1101, CRECI
6647.
CENTRO - salas superiores, Galeria Vitória.
R.
Expedicionários,
142. R$ 500 + IPTU +
condomínio. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro. F. (14) 3324-1101,
CRECI 6647.
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SALTO GRANDE - sítio
com 3 alqueires, terra fértil, valor a ser combinado.
F. (14) 98161-9171, CRECI. 79.474.

FERREOMODELISMO
Maquete p/ trens elétricos,
escala HO da Frateschi, dimensões 2,10 x 1,20m, c/
traçado A+B+C (Frasteschi), ac. locomotiva + 3
vagões, controlador duas
vias, desvios automáticos
e chaves de corte de terminais, todos no painel de
controle, nesta maquete
você terá o máximo de manobras nos dois sentidos.
R$ 1000. F. (14) 998717765.

GUARDA ROUPAS - madeira maciça, ferro, com 2
criados mudos. R$ 1.800.
F. (14) 99735-6344.
MESA - de madeira maciça. R$ 200. F. (14)
99735-6344.
MESA ANTIGA PARA
ESCRITÓRIO - feito de
madeira maciça. R$ 350.
F. (14) 99735-6344.

BRECHÓ - abre de quarta a sexta feira, das 15h
às 16h. F. (14) 996021122

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.
SALTO
GRANDE
–
chácara com casa de 3
dorms (sendo 1 suíte) wc
social, sala, cozinha, área
de lazer c/ churrasqueira,
ar condicionado, c/ barco
e motor, casa mobilhada.
R$
170.000.
(14)
98161-9171.
CRECI.
79.474

MARCENEIRO
Fabricação
de
móveis,
restauração,
reformas,
colocações de portas, estofamento em cadeiras
e trabalho em platina. F.
(14) 99724-0972.
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.

GELADEIRA - Consul,
280L. R$ 250. F. (14)
99137-8877.
MÁQUINA DE LAVANDERIA - 7 quilos. R$ 400. F.
(14) 99716-8461.
MICRO-ONDAS - Panasonic, grande, seminovo. R$
150. F. (14) 3324-8671.

RADIO DE CARRO - Original da zafira 2011. F. (14)
98120-4529.

CAIXA DE CÂMBIO - manual, p/ Passat, Audi, Golf,
de 1996 até 2003. Tratar
com Alexandre ou Renato.
R$ 2.800. F. (18) 997058321
TELEVISÃO - Compro televisão usada. F. (14)
99830-0693.

NOTEBOOK - DELL, tela
15.6, dual core, 320gb
hd, 4 gb memória, WebR$ 500. F.
cam, Wi-Fi.
(14) 99833-5357.
NOTEBOOK - positivo
sim+, core i3, 6gb Ram,
1tb HD, tela LED 14”. R$
800. (14) 99833-5357.
NOTEBOOK - QBEX, tela
14, amd c60, 4gb memoria, hd 320gb, entrada usb
e hdmi, wi-fi, webcam, uso
somente na energia. R$
300. F. (14) 99833-5357.

TELEVISÃO - 14 polegadas. R$ 80. F. (14)
3324-8671.
JORNAL VELHO RECICLÁVEL - formato folha
grande. Pacote de 1Kg
R$6 ou pacote com 10kg
R$60. Tr. Banca da Praça dos Burgueses. F. (14)
99644-7181, Samuel.

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) 33248671.

TECLADO - marca Casio, 100 tones, 100
ritmos, eletronic keyboard, ctk481. R$ 200. F.
(14) 98128-1357. / (14)
3326-4100.
ESCADA - articulada, alumino. R$ 150. F. (14)
99789-8686.
CAIXA PARA CACHORRO - compartimento de
fibra para transporte de
cachorro de porte grande.
R$ 350. F. (14) 996284849.

BANCO - banco de madeira maciça com baú
embutido. R$ 500. F. (14)
99735-6344.
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COZINHEIRA - Os interessados devem enviar os
currículos para o e-mail
nutricaohosp01@unimedourinhos.com.br com o
assunto “Cozinheira”

AJUDANTE DE INSTALADOR - Requisitos: residir em
Ourinhos, disponibilidade
para viajar, noção de medidas e uso de máquinas/
ferramentas, ser dinâmico
e proativo, trabalhar em
equipe. interessados enviar currículo com o campo
d assunto com “ajudante
de instalador” em geratoldos@hotmail.com
ANALISTA FINANCEIRO
- formação superior em
ciências contábeis administração de empresas,
economia, Excel intermediário, experiência na função.
Atividades: atuar com conciliação bancária, contas
a pagar e receber, controle de contas-corrente,
lançamentos financeiros,
interface com a contabilidade, controle de custos
financeiros, gestão de fluxo
de caixa, emissão de boletos, gestão de arquivos
CNAB. Enviar currículo em
trabalheconosco@maitan.
com.br
ÁREA COMERCIAL - comunicativa,
proativa,
organizada,
experiencia
em telemarketing / vendas. Interessadas enviar
currículo em oxprocontrara@hotmail.com
ATENDENTE - requisitos:
ensino médio completo,
acima de 18 anos. interessados entregar currículo
na loja. Rua Paraná, 500,
Centro em Ourinhos/SP.
AUXILIAR
COMERCIAL
- requisitos: formação técnica ou superior na área
de eletrônica, mecânica
ou correlatas, conhecimento em informática e
pacote office, experiência
com vendas, interessados
deverão enviar o currículo
para o e-mail: analista@
tecmaes.com.br com o
assunto vaga auxiliar comercial.
AUXILIAR DE PERFUMARIA - interessados enviar
currículo em ourinhos@
drogalar.com.br
BALCONISTA - disponibilidade de horário, pró ativa,
organizada, comunicativa
e ensino médio completo.
Interessados levar currículo em Avenida Conselheiro
Rodrigues Alves, 380, vila
Margarida.

COZINHEIRA - experiencia
comprovada, disponibilidade de horário. Interessadas
enviar currículo em ourinhosrh@redegraal.com.br
ENCARREGADO DE LOGISTICA - Requisitos:
ensino superior completo ou em andamento, ser
organizado e pró ativo,
trabalhar bem em equipe,
experiência mínima de 1
ano na área. Atividades:
programar e coordenar as
operações de transporte,
bem como a operação de
logística, supervisionar o
armazenamento,
transporte de carga e eficiência
operacional de equipamentos e veículos, responsável
pela gestão da equipe e
custos da logística. Enviar
currículo em rh1@injex.
com.br
ENTREGADOR - planejamento e controle de
tempo, assiduidade e
pontualidade, atenção e
responsabilidade, habilidade em comunicação e
atendimento ao cliente,
cnh categoria AB, ensino
médio completo, desejável
experiencia na função. Interessados enviar currículo
em rh@cobop.com.br com
assunto em Entregador.

ESTÁGIO - Requisitos: nível
superior, cursando engenharia de produção do 1°
ao 9° semestre, de 4 a 6
horas intercaladas durante
a semana, bolsa auxilio de
700,00 mais 100,00 de
transporte. Realize o cadastro no site www.ciee.
org.br, enviar currículo até
o dia 26/08/2021, com
o assunto em Vaga Ourinhos. Enviar o código da
vaga (3691965) para o
ciee.marilia@org.br.
ESTOQUISTA - Experiencia
e facilidade com contagem
de estoque, organização,
conhecimento em informática, ensino médio
completo.
Interessados
enviar currículo em recrutamento@marvi.com.br
GERENTE - experiencia no
cargo, liderança, trabalho
em equipe, ensino superior cursando. Interessados
enviar currículo com foto e
redes sociais em nunesmagazine@eununes.com.
br
INSTALADOR - na área
de comunicação visual, ter
conhecimento em colocação de fachadas, toldos
e afins, noção em solda,
disponibilidades para horas extras. Interessados
enviar currículo em mdmdesigner@outlook.com.br.
F. (14) 99667-0206.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - Requisitos: formação
em técnico de mecânica
ou eletromecânica, noções
de pneumática, ajustes de
mecânica, montagem mecânica, conhecimento em
solda, ser pró ativo. Enviar
currículo em rh1@injex.
com.br
REVENDEDOR - autorizado
para revender purificadores de água, com ou sem
experiência em trabalho de
equipe, ter disponibilidade
de horário. Interessados
entrar em contato ou enviar
currículo em jailtonoliveiramartins@outlook.com. F.
(14) 99639-3335.

DOMÉSTICA - procura- se
casas para faxina por duas
ou três vezes na semana.
F. (14) 99903-0475.
DOMÉSTICA – Procuro
emprego em casas, apartamentos, para limpeza,
duas ou três vezes na semana. Pessoa de confiança
e com experiência na área.
F. (14) 98114-1503.

ESTAGIARIA
ADMINISTRATIVA - Requisitos: estar
cursando ensino superior
em administração ou áreas
correlatas, ser ágil, relacionamento interpessoal,
ser organizada, atividades:
atendimento ao cliente,
direcionamento do cliente ao setor responsável,
auxiliar o cliente e dar suporte a suas necessidades,
distribuição de senhas,
benefícios: estágio remunerado, auxílio-transporte,
perspectivas de efetivação
dentro da organização. interessados enviar currículo
com “estagiaria Ourinhos”
no campo de assunto. curriculos.ourinhos@outlook.
com
ESTÁGIO - exclusivamente para o período da
manhã, área comercial,
cursando ensino médio ou
ensino superior nas áreas
de administração, contabilidade, RH ou afins, ter um
bom relacionamento em
equipe, comunicativa(o),
ter
responsabilidade.
ATENDIMENTO@BELLACENTERCOSMETICOS.
COM.BR
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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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