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Crise Hídrica

CRUELDADE
Jovens flagram violência contra animais no Lago do Royal Park
e denunciam. Responsáveis já foram identificados.

Oral Unic Implantes

Representatividade

Visita Importante

Unidade inaugurada em
Ourinhos traz um novo conceito
em odontologia premmium

Presidente da ACE é eleito
“Delegado do Sicoob
Credimota”

Deputado Luiz Carlos Motta
cumpre agenda, apresenta
emendas e atende lideranças
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Pioneirismo
na região
ABRACRIM empossa diretoria regional
em Ourinhos na sexta, 19/11
Marcília Estefani

A

partir da sexta-feira, 19/11, Ourinhos e região
passam a contar
com uma diretoria regional
da ABRACRIM-SP– Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. O evento
aconteceu na Câmara Municipal, com início previsto para
18h00 e marca uma nova
fase da instituição no município, pioneiro na região.
A ABRACRIM tem como
objetivo a defesa das prerrogativas dos advogados
e se li re e erc cio rofissional. As tratativas para a
criação da diretoria de Ourinhos começaram no início de 2019, quando a Dra
Daniela Aparecida Palosqui
de Barros Burati esteve no
1° Encontro Nacional de

Advogadas Criminalistas, a
convite do advogado Mauro
Otávio Nacif.
A partir de então, uma equipe de advogados interessados em fortalecer a Classe
se formou, recebendo também o incentivo e apoio do
presidente da ABRACRIM-SP, Mário de Oliveira Filho.
“Estamos muito felizes com
es a con is a afirma aniela, destacando o empenho de toda a equipe.
O evento foi transmitido
ao vivo pelos canais da Câmara Municipal, Instagram
ABRACRIM/SP e ABRACRIM Ourinhos.
A SOLENIDADE - Os membros da diretoria serão empossados pelo presidente
da ABRACRIM/SP, Dr. Antonio Belarmino Júnior. Estará

Dra Daniela Aparecida Palosqui de Barros Burati
diretora regional da ABRACRIM Ourinhos

presente ainda a Presidente
Nacional da ABRACRIM Mulher, Dra Ana Paula Trento e
o vice Presidente estadual
Dr Edilson Casagrande.
Representam a regional
de Ourinhos, Dra. Daniela
Aparecida Palosqui de Barros Burati - diretora regional; Dr. Danilo Silani Lopes,
diretor adjunto; correspondente de eventos Dra. Raphaela Francisca Esteves;
Procurador regional Dr.
Thiago Silani Lopes; Defe-

Composição da diretoria da ABRACRIM Regional Ourinhos

sa e Prerrogativa Dr. Danilo
Henrique de Barros Burati.
Logo após a posse teve início um ciclo de palestras com
o tema “Falando e Pensando
Direito”, com os palestrantes
Dr. Alex Ochsendorf, Prof. Dr.
Aury Lopes Júnior, Dr. Ércio
Quaresma Firpe, Dr. Mário
de Oliveira Filho e Dra Daniela como mediadora.
A Sede Regional Ourinhos
está situada na Rua Monsenhor Córdova, nº 243, centro.

Após a posse houve um ciclo de palestras com
o tema “Falando e Pensando Direito”
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Crueldade
o
s a a
iol cia co a
a i ais o a o do o al a

Marcília Estefani

D

ois jovens que
estavam nas
imediações do
Lago do Royal
Park, localizado na Avenida
Luiz Saldanha Rodrigues, no
bairro o a
rin os agraram na noite da terça-feira,
16/11, indivíduos praticando violência contra os patos
que moram no local. Como
se estivessem ‘brincando’, o
bando chegou a atirar contra
os animais, sendo que um
deles foi encontrado morto
no dia seguinte.
Segundo boletim de ocorrência, os jovens compareceram na Central de Polícia
Judiciária de Ourinhos (CPJ),
onde relataram os fatos e entregaram também as imagens
que foram feitas no local.
CRUELDADE - Conforme relataram as testemunhas, por
volta das 20h30, eles estavam no Lago, quando ouviram um ‘choro’ vindo de um
dos animais que estava próximo a um bando.
Os jovens contaram que
num primeiro momento, observou três homens no barranco atirando contra os animais e, a seguir, recolhendo
alguns objetos em um veículo, embarcando em seguida
e parando próximo a outro
bando de patos, efetuando
novos disparos, tentando
ainda atingir os animais com
a própria arma.

Ainda de acordo com o BO
a arma utilizada, possivelmente de pressão, é similar
a uma espingarda (arma de
cano longo).

culo (placas DGU-5129) não
foram localizados no perímetro do lago. Também não foi
encontrado nenhum animal
ferido.

Policiais civis estiveram no
local, porém os autores e veí-

No entanto, na manhã da
quarta-feira, 17/11, um pato

Segundo a vereadora Nilce, os responsáveis pela violência já foram localizados através da placa do carro que usavam

foi encontrado por policiais,
ferido e sem vida.
CRIME – Segundo a cuidadora de animais e atual vereadora Nilce de Araújo, embora o boletim tenha, a princípio, sido registrado como
‘ato de abuso a animais’,
com a morte do pato, os responsáveis podem responder
por violência contra animais,
crime que prevê pena de detenção de três meses a um
ano, e multa.
“A luta é muito grande, deixo meu repúdio, agradeço a
pessoa que fez o boletim de
ocorrência, entrou em contato comigo no momento que
os animais (patos) levavam
iros e edi
e filmasse as
05

pessoas e fosse à delegacia, os munícipes precisam
nos ajudar a defender os animais, precisamos obter provas e pôr esses bandidos na
cadeia... irem o os filmem
denunciem, façam boletins,
maus tratos é crime”.
Ainda segundo Nilce, os
responsáveis pela crueldade
no lago
oram iden ificados
através da placa do carro e
vão responder criminalmente
pelos atos.
LOCAL SEM MONITORAMENTO – Com o ocorrido,
surgiu novamente uma polêmica sobre a existência
ou não de videomonitoramento no entorno do Lago.
A Vereadora Nilce Araújo
afirmo
e l n o e is em
câmeras.

“Eu pedi monitoramento no
Royal Park logo no início do
meu mandato, reiterei, pedi
de no o. res os a e i e
a o momen o oi e a secretaria de segurança pública não tem câmeras disponíveis. Nesta semana protocolei m no o re erimen o.
Outro pedido da vereadora
foi a instalação de lombada
na Avenida Luiz Saldanha,
próximo ao Lago, onde os
animais costumam atravessar, pois correm o risco de
serem atropelados.
“Eu também pedi a instalação de lombada ali, eles colocaram radar, mas ao passar
o radar, os motoristas aceleram de novo. Agora eles [patos] começaram a atravessar
também pro outro lado, em
Nilce Araújo é protetora de animais e vereadora em Ourinhos

frente ao condomínio.”
ereadora afirma
e se
continuar assim, será necessário retirar os animais do local.
“Se não tem proteção pra eles,
se o ficar
merc de ser
atropelados, roubados, maltratados, mortos, se não houver
proteção do poder público, vai
er e irar os animais dali eles
m e ser ro egidos isso
ei finali a ilce.
O QUE DIZ A PREFEITURA
- Sobre o monitoramento no
Lago do Royal Park, transformado pela prefeitura em Pare do en en rio o argento Sérgio Pazianoto, atual Secretário Adjunto da Secretaria
de Segurança Pública, explico
e ali realmen e n o em
monitoramento.
"Lá não é monitorado, os
lugares mais próximos dali

Nilce já protocolou requerimentos pedindo
monitoramento no Lago

Ofício com resposta da Secretaria de Segurança Pública
de Ourinhos enviado à vereadora

com câmeras são o redondo
do Pão de Açúcar e o Detecta
re o da s cio. sso or e
ando oi ei o o es do no
município, dos pontos críticos
para a implantação das câmeras, este não foi um local indicado pela polícia militar/civil".
Ainda segundo o secretário,
ando oda a regi o es i er
revitalizada, será implantado,
com certeza "estamos trabalhando para isto", disse Pazianoto.

Legislação
A Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, dispõe
sobre as sanções penais e
administrativas derivadas
de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente,
dos crimes contra a fauna e
determina em seu artigo 32
que praticar ato de abuso,
maus-tratos, ferir ou mutilar
animais silvestres, domésticos
ou domesticados, nativos
ou exóticos, é passível de
detenção de três meses a um
ano, e multa.
Esta Lei foi alterada em
setembro de 2020 pela Lei
nº 14.064, que aumenta a
pena quando se tratar de
cão ou gato, para reclusão
de dois a cinco anos, multa e
proibição da guarda. A pena
é aumentada de um sexto a
um terço, se ocorre morte do
animal.
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20 DE NOVEMBRO

Dia do Biomédi o
Biomedicina UNIFIO parabeniza seus alunos e
profissionais biomédicos pelo dia 20 de novembro

O

Dia do Biomédico é comemorado anualmente em 20
de novembro, no Brasil. A
da a omenageia o rofissional da saúde que trabalha
em parceria com os médicos
para descobrir diagnósticos,
através de análises físico-químicas e microbiológicas
laboratoriais, atuando no
tratamento de doenças que
acometem o saneamento
do meio ambiente, podendo
ainda a ar rofissionalmente em mais de trinta campos
de habilitações.
A data foi criada pelo Decreto de Lei nº 11.339, de 3
de agosto de 2006 que institui o dia 20 de novembro
como Dia Nacional do Biomédico e foi escolhida, pois
faz referência ao dia em que
a rofiss o oi finalmen e regularizada no país, através
do Projeto de Lei nº 6.684
de 3 de setembro de 1979.
De acordo com o coordenador do Curso de Biomedicina do Centro Universitário
UNIFIO, o Biomédico, Professor Dr. Luciano Gatti, o
cam o de a a o do biomédico, vai muito além das

Aluno do terceiro ano em estágio supervisionado

Análises Clínicas Laboratoriais, podendo abranger,
er s o
ra or rea
Banco de Sangue, Reprod
o
mana
iagn s ico por Imagem, Fisiologia
do
erc cio sico
oni-

Professor Dr. Luciano Gatti, coordenador do Curso

Dia 20 de novembro
comemora-se o Dia do
ofissio al io dico
oramen o e rofisiol gico
iomedicina s ica en re
outras várias habilitações.
ara e ercer o cargo de
Biomédico é obrigatório ter
c rsado ma grad a o em
Biomedicina, como a oferecida pelo Centro Universitário
das Faculdades Integradas
de Ourinhos - UNIFIO, sendo
e a a a o rofissional
reg lamen ada e fiscali ada
pelos Conselhos Regionais
de iomedicina
.
O coordenador do curso,
Dr. Luciano Gatti acrescena
e elo rofissional er
uma diversidade de possibilidades de habilitações, o
campo de trabalho se torna

e remamen e as o
odendo o rofissional se especializar e se habilitar em
diferentes áreas de acordo
com s as a id es rofissionais e especializações.
ciano a i e lica
e
para escolher atuar na profiss o
reciso sobre do
gostar de estudar, ter interesse pelo novo e buscar
sempre se aprimorar. Segundo Gatti, todas as áreas
da Biomedicina que atuam
com ecnologia ser o sempre requisitadas, tais como
ges o
em reendedorismo e ino a o iagn s ico
olec lar e ioin orm ica.
Isso porque as novas de08

mandas do século XXI exigem rofissionais
alificados ara es isas cl nicas
e diagnósticos complexos,
e re erem a ili a o
de plataformas e bancos
de dados gigantescos. Ele
aponta também para a Biomedicina es ica
e
ma das reas
e ser
muito demandada e um dos
motivos para a grande procura se deve principalmente
à curva de envelhecimeno da o la o e a b sca
cada e maior or rocedimentos estéticos e melhora
na autoestima.
“O futuro para essa área
também é promissor, por
sempre haver muita inovao nos rod os e cnicas, despertando assim o
in eresse cada e maior
das pessoas. Essa é a nossa miss o a er a di eren a
a ser i o da sa de e da ci ncia. A Biomedicina é mais
e ma rofiss o mais
e m rabal o mais
e

Alunas do primeiro ano de Biomedicina em atividades de extensão

m regis ro rofissional
uma forma de ver, encarar e
reagir para o mundo, comprometida com a VIDA, em
todos os seus aspectos. Parab ns a odos os rofissionais Biomédicos pelo seu
dia”, concluiu Gatti.

Alunas do segundo
ano em atividade
laboratorial
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Represen
tatividade

Presidente da ACE é eleito “Delegado do Sicoob Credimota”
Da Assessoria

A

conteceu no último dia 4 de novembro, no centro de eventos
da Coopermota, em Cândido
Mota, o 1° Encontro de Delegados do Sicoob Credimota.
A reunião teve como objetivo
trazer a interação do Conselho de Administração e Diretoria da Cooperativa, pessoas notáveis da região, eleitos
como delegados do Sicoob.
Os delegados foram eleitos pelos cooperados em
setembro deste ano para
representarem um grupo
de associados nas Assembleias Gerais Ordinárias e
Extraordinárias, bem como
nas reuniões de pré-assembleia. O mandato teve início
no dia 1º de outubro e segue
por dois anos.
O presidente da Associação
Comercial e Empresarial de
Ourinhos (ACE Ourinhos),
Robson Martuchi, que também é Diretor Titular Regional
da FIESP, foi eleito como uma
dessas pessoas que serão

responsáveis por difundir na
comunidade os diferenciais,
as vantagem e a solidez do
maior sistema de cooperativa
de crédito do país, o Sicoob

Credimota.
“Foi uma honra receber
esse convite, de um parceiro de longa data como é o
Sicoob Credimota. A criação
deste sistema de representatividade direta dos cooperados, perante a diretoria, demonstra que a empresa - que
não para de crescer - quer se
manter próxima, à disposição
dos seus cooperados. Isso
demonstra o potencial desta
instituição e estou muito feliz
de fazer parte dessa história”,
destacou.
O evento contou com a palestra remota do diretor presidente do Bancoob e Sicoob

Confederação, diretamente
de Brasília, Marco Aurélio
Borges de Almada Abreu. Os
presentes puderam receber
a explanação do diretor executivo Emerson Ferrari e no
momento de encerramento,
do ex-presidente e diretor,
Sonivaldo G. Pinto.
o final de no embro os
delegados participarão de um
treinamento que irá capacitá-los para a atuação em suas
regiões, em que cada delegado será o embaixador da cooperativa em sua comunidade,
trazendo as demandas para
a diretoria e o conselho, colaborando com o bom relacionamento entre a cooperativa
e o cooperado.
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Natal Solidário

Bagozzi

“Que haja pão na casa de Nazaré! Que haja
pão na casa das famílias mais humildes!”
Da Assessoria

O

AMOR é alimento divino e o PÃO
é alimento

terreno. Somos chamados a fazer mediação
entre o divino e o terreno
através do CUIDADO, de
gestos cotidianos, porém,
concretos. Hoje, todos os
lares, especialmente os
mais pobres, necessitam
de amor, cuidado e pão.
A campanha Natal Solidário do Colégio Bagozzi
está arrecadando alimentos não perecíveis para
ajudar 54 famílias da Comunidade São José Marello, no Bairro Orlando
Quagliato, assistidas pela
Paróquia Santa Edwiges
que estão em situação de
vulnerabilidade social.
O Colégio compreende, assim, que se torna
a “Casa-Escola de Nazaré” quando busca praticar
esses valores como parte
da “educação da mente e
do coração” e, por isso,
toda a comunidade pode
ajudar.
Aos que desejam colaborar com a campanha,
basta deixar as doações
no Colégio Bagozzi, Rua
Dom José Marello, 749,
Vila Perino, das 7h30
às 18h30, de segunda
a sexta. A campanha se
estende até o dia 25 de
novembro.
Que haja pão na casa
de Nazaré!
Que haja pão na casa
das famílias mais humildes!
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novembro

AZUL
Câncer de próstata é a
segunda principal causa de
mortes entre homens
Da Assessoria

N

ovembro é o
mês dedicado
à
conscientização dos homens sobre os riscos do
câncer de próstata, tumor
mais frequente nos indivíduos principalmente após
os 50 anos, excluindo-se
os de pele. É também, a segunda causa de morte por
câncer nessa faixa etária.
De acordo com o Instituto
Nacional do Câncer (Inca),
foram mais de 65 mil novos casos dessa patologia
diagnosticados no Brasil em
2020. Mais de dois terços
dos casos ocorrem após os
65 anos, sendo incomum a
ocorrência abaixo dos 50
anos.
O médico urologista da
Unidade de Oncologia da
Santa Casa de Ourinhos,
Dr. Luís Felipe Vellacich
Yubi, reforçou que é importante os homens realizarem
o exame de rastreamento
ao menos uma vez ao ano
como forma de prevenção,
em especial aqueles que
pertencem ao grupo de risco, como da raça negra ou
com histórico de casos na
família.
De acordo com o urologista, o diagnóstico inicia-se
pela consulta com exame
PSA, que irá auxiliar na
avaliação da próstata do
ponto de vista laboratorial,
e também pelo exame do
toque, um método simples
e rápido que avalia a consistência da proposta.
“Nesse caso, vamos verificar a consis ncia e se
há suspeita para eventual
câncer. Em seguida, se o
médico achar necessário
aprofundar a investigação,

Médico urologista da Unidade de Oncologia da Santa Casa de Ourinhos, Dr. Luís Felipe Vellacich Yubi

serão feitos exames mais
complexos para chegar ao
diagnóstico”.
O tratamento para casos
de câncer de próstata pode
ser feito desde o acompanhamento sem tratamento

abdômen por onde passam
a câmera e as pinças do cirurgião. Esse tratamento é
disponível na Santa Casa,
proporciona um tempo de
recuperação mais rápido
ao paciente, com retorno
mais precoce das suas ati-

Exames de rastreamento
podem ajudar no
diagnóstico, tratamento e na
cura da doença
agressivo, bem como a radioterapia e as cirurgias.
Segundo o Dr. Luís Felipe,
dentre os tratamentos cirúrgicos, estão as técnicas
laparoscópicas (cirurgia por
vídeo), que é inclusive um
método moderno utilizado
na Unidade de Oncologia
da Santa Casa de Ourinhos. “A partir da década
de 70 avançaram bastante
as cirurgias abertas e agora
temos a técnica da cirurgia
por vídeo, com punções no

vidades mais habituais, e
do ponto de vista estético,
substituímos a incisão, que
é uma vantagem, pois troca um corte por pequenas
punções, evitando assim cicatrizes intensas”, explicou
o urologista, que também
citou o tratamento feito por
cirurgia robótica e os medicamentos como hormonioterapia e os quimioterápicos, utilizados em casos
avançados.
“Nas

últimas

décadas,

quando o rastreamento do
câncer de próstata se tornou mais popular, fazer os
exames para diagnosticar
de forma precoce, ajudou
na queda do número de
casos mais graves. Porém, mesmo atualmente
com o avanço no diagnóstico, 20% dos casos já são
avançados, sem possibilidade de cura, somente
tratamento paliativo. Por
isso, diagnosticar a doença precocemente aumenta
a chance de cura, gerando um tratamento menos
agressivo”, disse o urologista.
A Unidade de Oncologia
da Santa Casa de Ourinhos
realiza diversos tratamentos e procedimentos cirúrgicos no tratamento de casos
de câncer de próstata, seja
pelo SUS, Particular ou
Convênio. O hospital conta
com uma equipe multidisciplinar altamente capacitada
com médicos especializados em oncologia, que auxilia em uma melhor abordagem e tratamento contra
a doença.
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Formação do dia 17 com os
diretores aconteceu na ETEC
Jacinto Ferreira de Sá em
Ourinhos o dia todo.

Educação

Alunos da rede de ensino de Ourinhos serão
avaliados no Saeb e Saresp 2021
Da Assessoria

A

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por meio
da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação
Educacional (CIMA) desenvolve ações para
acompanhar os avanços da Educação Básica
Paulista. Além de participarem das avaliações
federais, como o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico (SAEB), os alunos das
Escolas Estaduais também participarão do
Sistema de Avaliação Estadual (SARESP).
SAEB - O Saeb é aplicado a cada dois anos,
desde 1990 e avalia o desempenho dos alunos brasileiros da 4ª e 8ª séries do Ensino
Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio,
nas disciplinas de Língua Portuguesa (Foco
- Leitura) e Matemática (Foco - resolução de
problemas), e tem como objetivo oferecer
subsídios para a formulação, reformulação e
monitoramento de políticas públicas, contribuindo, dessa maneira, para a ampliação da
qualidade do ensino brasileiro.
SARESP - O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo foi
criado em 1996. Desde então, o Programa
avalia o sistema de ensino paulista com a
in en o de iden ificar o rendimen o escolar dos alunos dos ensinos Fundamental e
Médio, os fatores que interferem nos seus
desempenhos e corrigir possíveis distorções
no sistema de ensino. A participação das demais redes de ensino (municipal e particular)
é viabilizada por meio da adesão.
O SARESP é um modelo permanente de
avaliação que fornece indicadores qualitativos e quantitativos para monitorar o desempenho escolar dos alunos da rede estadual.

FORMAÇÃO -No dia 17/11/21,
a Diretoria de Ensino da Região
de Ourinhos realizou uma
formação com os Diretores
das
Escolas
Estaduais,
Municipais e ETECs dos
municípios jurisdicionados à
Diretoria de Ensino: Ourinhos,
Canitar, Chavantes, Ipaussu,
Bernardino de Campos, Santa

Considerando os efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19, a participação e comprometimento de toda comunidade escolar no
SAEB e SARESP, tornam-se mais que necessários.
É fundamental mobilizar estudantes, professores e diretores para que possamos coletar o maior número de dados e informações,
fazendo uma análise ainda mais próxima do
real, baseado em dados e evidências, capaz
de mensurar e expressar os impactos causados pela pandemia. Vale ressaltar que os
protocolos para a realização da prova, como
uso de máscara, álcool gel e distanciamento,
são indispensáveis.
DATAS DAS AVALIAÇÕES - Quanto aos dias
que serão aplicadas avaliações, o SAEB
será entre os dias 22/11/2021 a 10/12/2021.
Já o SARESP acontecerá nos dias 9 e 10 de
dezembro.

Cruz do Rio Pardo, Espírito
Santo do Turvo, Campos
Novos Paulista, Ribeirão do
Sul, Salto Grande, Ibirarema e
São Pedro do Turvo.
A Dirigente Regional de
Ensino, professora Sandra
Regina Andrade de Oliveira,
solicita aos pais e responsáveis

pelos alunos de nossa Rede
de nsino ara e erifi em
com as escolas de se s fil os
o dia da aplicação do SAEB,
pois existe um cronograma de
aplicação em dias diferentes
para cada Unidade Escolar
dentro do período acima citado.
A

presença

dos

alunos

será
fundamental
para
que avaliemos como está
aprendizagem dos nossos
alunos. Os resultados dessas
avaliações irão contribuir
para avaliar a qualidade, a
e idade e a efici ncia da
educação praticada no País
em seus diversos níveis
governamentais.
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crise
HÍDRICA

Ourinhos quase entra em colapso
na última semana

Alexandre Mansinho

N

a manhã da quarta-feira,
17/11, a Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos emitiu alerta à
toda população ourinhense, pois o
Rio Pardo atingiu nível alarmante,
medindo menos de 1 metro, o que
fez o setor de captação da Estação
de Tratamento operar em regime
emergencial. A SAE vem alertando a
população sobre a crise hídrica enfrentada por dezenas de municípios
desde o início de agosto, pedindo o
uso consciente da água.
No sudoeste do estado de São
Paulo a situação não é diferente, a
maior cidade da região, Bauru, decretou rodízio motivado pelo baixo
nível do Rio Batalha, principal fonte
de fornecimento do município. O rodízio começou em 31/10, em regime
de 24h x 24h.

Pardo, no trecho onde é feita a captação, hoje está com apenas 1,20
metros (...) nossa torcida é para que
aac
as em an idade s ficiene ara a rec era o do n el a fim
de que não seja necessário tomarmos medidas mais severas”.
lio erafim eren e de a ação Tratamento e Recalque da SAE,
afirmo
re or agem e se o n vel do rio cair de 1 metro, será necessário o desligamento do maquinário: “caso o sistema de captação
e tratamento da ETA – Estação de
a a o e ra amen o de g a da
Vila Brasil, funcione com menos de
1 metro, as bombas irão queimar e
perderemos todos os equipamentos
(...) não há alternativa a não ser que
os usuários diminuam o consumo”.

Na sexta-feira, 19/11, a equipe de
jornalismo do NEGOCIÃO voltou a falar
com o e lio.
rofissional in ormou que com as chuvas dos últimos
dias, o nível do rio melhorou, porém,
é imprescindível que todos usem a
água com muita consciência, e evitem ao máximo desperdício.
DECRETO MUNICIPAL CONTINUA
EM VIGOR i es de fiscali ao da
no ificaram mais de
300 moradores desperdiçando água
em Ourinhos, contrariando decreto
municipal que proíbe o uso abusivo
principalmente para lavar quintal, a
calçada ou veículo com a mangueira
ligada. A regra completa três meses
dia 20 de novembro e, enquanto a
crise hídrica perdurar, não tem prazo

Em Ourinhos a situação ainda não
chegou a ponto de ser necessário
um rodízio ou um racionamento,
mas se n o o er c
as s ficientes e economia de água, medidas
mais drásticas serão necessárias.
Inácio J. B. Filho, superintendente
da autarquia, disse ao Jornal NEGOCIÃO na quinta-feira, 18/11, que, no
momento, não há necessidade de
rodízio/racionamento, mas é primordial que haja economia de água por
parte da população: “o nível do Rio

Rio Pardo chegou a menos de um
metro de profundidade, o nível mais
crítico dos últimos tempos
19

Gestores do
Sistema pedem
à população
que evitem
desperdício,
outras cidades
da Região
Sudoeste
Paulista já
apelaram para
rodízio.
para terminar.
em or agrado des erdi ando
g a ser no ificado. m caso de
reincid ncia ser a ado no alor e aria de
.
a
. 3 . m l a ser dobrada em
caso de no o desc m rimen o do
decre o. in ra or amb m ode er
a g a cor ada.
EXCEÇÕES - icam de ora das regras as a i idades comerciais
e
com ro em a ili a o de g a
como on e de renda como la a r idos e obras da cons r
o ci il or
e em lo. amb m es o a ori ados os casos em e o so da g a
se a indis ens el ara a seg ran a
o sa de blica.
ROUBO DE ÁGUA – e acordo com
a r ria
ainda
agran es
semanais de essoas come endo
esse crime e e a ol cia i il em
ins a rado rocedimen os in es igarios e le ado esses criminosos
s i a.

O desperdício ainda continua na cidade, apesas dos inúmeros comunicados à população

FALTA DE CHUVA - a maioria das
reas do rasil o c amado er odo
mido do ano ocorre nos meses de
rima era e er o. o ono in erno
a oca de seca
ando normal
c o er m i o o co o nem c o er
or
rias semanas consec i as.
s e ce es s o a cos a les e do
ordes e
e em o er odo mais
c
oso do ano no o ono in erno e
o l do rasil onde a c
a dis rib da de orma rela i amen e ni orme ao longo do ano.
endo o er odo mido redominan emen e de rima era er o
na ral e a maioria das reas do
a s en a or e de end ncia da
c
a des as es a es ara a gera o de energia ia idrel ricas
ara a reno a o dos reser a rios
de g a ara so na agro ec ria
e ara o abas ecimen o das o laes.

e acon ece ando a c
a da
rima era er o al a o n o ocorre em an idade s ficien e e o no
l gar cer o or m o mais er odos midos
defici ncia de c
a
c m la i a gera ma crise drica
e or s a e ai a e ar di ersos
se ores rod i os e sociais. com
in orma es do or al erra

DENÚNCIAS
s
den ncias
sobre des erd cio
de g a de em ser
ei as elo ele one
da
33
mesmo n mero do
as
ia e mail a endimen o@
saeo rin os.com.br o
resencialmen e
na sede da a ar ia na
enida l ino
ran es 3
cen ro.

20

21

Coluna da Rose

Por: Rose Pimentel Mader
rosepimader@gmail.com

CACTO comemorou aniversário de 5 anos
com a tradicional costela de fogo de chão
O Clube de Arco, Caça e
Tiro de Ourinhos (CACTO)
festejou seu 5º aniversário
de fundação no dia 7 de novembro com um concorrido evento.
O almoço que ofereceu a
tradicional costela de fogo de
chão preparada pelo Buffet
do Ninho Becker teve animação musical da Banda Retrô.
O evento realizado na
sede do clube reuniu além
de toda a diretora, os asso-

ciados e amigos do clube,
autoridades e muitos convidados.
Mais um evento de grande
sucesso do CACTO prestigiado pelos amigos ourinhenses e, também, de cidades da região.
O presidente do CACTO empresário Fernando
Ferrari, como sempre, recepcionou os convidados
juntamente com demais
membros da diretoria: Ro-

berto Barbieri (1º vice presidente), Marcelino Rodrigues (2º vice presidente),
Fernando Leite (diretor
financeiro), Carlos Germano (1º diretor financeiro),
Jorge Olavo (Capitão Lucas,
diretor de esportes), Auro
Luiz (1º diretor de esportes), Enzo Bertão (2º diretor
de esportes), Juliana Barbieri (secretaria), Fábio Petrelli
(diretor de Marketing).
Além de suas atividades

Fernando Ferrari e Samurai Caçador

Fernando, Alessandra e Sérgio

como Clube de Arco, Caça
e Tiro, o CACTO também
se destaca pelas palestras e
eventos dirigidos aos associados e visitantes e pelos
projetos sociais: a Chuteirinha de Ouro, comandada
pelo professor e técnico Nilton Batista Ângelo (NBA),
e o Jiu Jitsu para atender as
crianças da comunidade,
que tem como professores
Sergio Matuzaki e Douglas
Queiroz.

Fernando, Capitão Lucas e Ninho Becker

Fernando Ferrari, Alessandra Ferrari e Daiane Fernandes

Fernando Ferrari durante o sorteio de prêmios
22

Fernando Ferrari, Capitão Lucas, Samurai Caçador, Alessandra Ferrari e Ana Flávia

Fernando e família Fernandes

Dr. Janio e família e Bortolotto prestigiando o evento

Fernando e Stephani Kaba

Evento concorrido na sede do clube

Almoço reuniu associados, amigos e convidados
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1º ESTÁCIO

Time completo: Equipe Comercial, Coordenadores
de Cursos, Professores, Diretora da Unidade, Gerente
Acadêmica, Equipe Administrativa e alunos.

Evento realizado na Praça Mello
Peixoto ofereceu à população
serviços gratuitos em diversas áreas
Marcília Estefani

N

o sábado, 13 de novembro, aconteceu
na Praça Mello Peixoto em Ourinhos,
o 1º Estácio Day na Praça, um
evento que contou com a participação de todos os cursos de
graduação presencial da unidade, e toda comunidade academica, e ofereceu atividades
e serviços gratuitamente à comunidade ourinhense.

“Assim esperamos contribuir
com a população da cidade e
também de toda a região”.
A Gerente Acadêmica Larissa
Galante explica que o objetivo
do 1º Estácio Day na Praça é
levar um pouco do acadêmico
para a sociedade. “Nós entendemos o quanto é importante
o futuro dos alunos, a vivência
rofissional res ar ser i o ra

sociedade, então esta é uma
oportunidade de mostrar um
pouquinho do nosso trabalho
de excelência que vem sendo
desenvolvido durante todos esses anos”.
Quem passou pela praça
Mello Peixoto, além de ter acesso aos serviços ofertados, teve
a oportunidade de conversar
com os professores e alunos,
conhecer um pouco mais sobre
rias rofiss es e a re omar
os estudos, aproveitando para
saber mais sobre os vestibulares.
O evento foi encerrado por

O evento teve início às 9h30
da man
com os rofissionais atendendo os visitantes
com aferição de pressão, teste
de glicemia, teste de respiração, cálculo de índice de massa corpórea, informações jurídicas, elaboração de currículo,
projetos das engenharias, além
de ginástica laboral, exercícios
aeróbicos com aula de ritmos,
entre outras atividades recreativas.
Gislaine Vilas Boas, diretora
da unidade, falou sobre o compromisso que a Faculdade Estácio tem de atender e formar
bons rofissionais e rinci almente levar esse conhecimento
para a sociedade de Ourinhos.
Inscrições para vestibular
também foram disponibilizadas
25

volta das 13h00 da tarde, com
385 atendimentos realizados
elos rofissionais.
Ariane Mendes, gerente comercial da Estácio Ourinhos,
avalia como muito boa a experi ncia. i emos enga amen o
dos alunos, professores e coordenadores. i emos o a oio
da
rifi o e nessa semana
outras empresas nos procuraram para parcerias numa nova
edi o. onseg imos mos rar
para comunidade um pouco
dos nossos cursos presenciais
na prática e queremos criar um
calendário de eventos como
esse d ran e o ano.
re ercussão nas redes sociais foi
bem in ensa d ran e o final de
semana amb m .
O evento contou com a parceria da
rifi o abora rio
Farmacêutico, estabelecido na
Rua Rio de Janeiro em Ourin os com a ons r lo es e imenes, da Avenida Rodrigues
Alves, e com a Secretaria de
a de do m nic io.
Durante o evento foi disponibilizado álcool em gel e obrigario o so de m scaras e odos
os ro ocolos de seg ran a.

MATRÍCULAS ABERTAS
A Faculdade Estácio de
Ourinhos está com as
matrículas abertas para o
ano de 2022 e ainda há a
possibilidade de começar a
estudar este ano!

descontos imperdíveis, e
nesta black friday estamos
com descontos de até 60%
para o curso todo, são mais
de 200 cursos reconhecidos
nacionalmen e .

emos
a ro modalidades
de ensino - presencial,
semi-presencial, flex e EAD,
com matrículas abertas
para 2022 e ainda cursos
com in cio imedia o. emos

A Estácio está localizada na
.
i
aldan a odrig es
s/nº em Ourinhos e mantém
plantões das 9h00 da manhã
às 21h00 de segunda a
se a eira ara ma r c las.

A erindo a press o

arceiro onstrulopes e imene

urma de duca o sica

n ermagem nifio marcou presen a no evento

opula o teve a oportunidade de con ecer os diversos
cursos o erecidos pela unidade

Aula de ritmos agitou o evento

odos tiveram acesso gratuito diversos servi os

erente Acad mica ro essores e oordenadores nessa oto

arceiro urifito
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NOVO EMPREENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE:

Oral Unic Implantes oferece um novo
conceito em odontologia premmium
Ourinhos ganhou um importante empreendimento na
área da saúde: a Oral Unic Implantes. Inaugurada na noite
de terça-feira, 16 de novembro, a clínica foi idealizada e
projetada para proporcionar
ao paciente um atendimento
personalizado e único, oferecendo desde exames até o
tratamento odontológico e de
estética orofacial.
A unidade de Ourinhos
está entre as mais de 160 cidades brasileiras a oferecer
atendimento especializado
em implantodontia e procedimentos de estética orofacial e odontologia em geral
para toda população.
Para a inauguração, o diretor clínico e responsável técnico da Oral Unic Ourinhos,
Dr. Renan Ribeiro Tristão,
e os empresários e sócios da
franquia Paulo Adriano Turatto e Cledir Antunes Pires,
recepcionaram diversas autoridades ourinhenses entre
elas, o secretário de Saúde de
Ourinhos, Donay Neto; o secretário de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo, Tiago Moreira; o vice-presidente da Associação
Comercial, Alexandre Mariani; o presidente do Sindicato do Comércio Varejista,
Frednês Correia Leite; o médico Dr. Gilberto Severino; o
vereador Alexandre Dauage e
profissionais de vários órgãos
de imprensa; digital influencers, empresários, e amigos.
O evento muito concorrido
também teve a participação
do padre Ângelo, que procedeu a bênção às instalações
da nova clínica.
Instalada na Avenida Antônio de Almeida Leite,
número 1050, a Oral Unic
Ourinhos se destaca pelo
ambiente moderno e acolhedor e oferece o conceito All-

Oral Unic está instalada num amplo e moderno espaço que oferece ambiente confortável e acolhedor

Dr. Renan Ribeiro Tristão, diretor clínico
e responsável técnico da Oral Unic

Dr. Renan e Micaella Bergamini

Padre Angelo abençoou as instalações da clínica

Inaugurando a nova clínica

Dra. Carolina Silvestre,
representante da OAB sendo
recepcionada na nova clínica.
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-in-one, que possibilita aos
pacientes realizar todos os
exames e acompanhamentos
necessários para o tratamento em um só lugar.
A clínica é especializada em
implantodontia e com procedimentos de estética orofacial, como lentes de contato
dental, ortodontia, alinhadores invisíveis, botox, bichectomia, entre outros.
A Oral Unic foi projetada
para que o paciente tenha um
atendimento único e, além
de oferecer conforto e comodidade aos clientes, conta
com equipamentos de última
geração, como raio-x panorâmico digital e laboratório
de próteses próprio que proporcionam mais agilidade e
assertividade nas entregas.
A clínica dispõe de 7 consultórios e 1 centro cirúrgico
devidamente equipado com
monitor cardíaco, oxímetro
e ventilação mecânica, salas
confortáveis de pré e pós-operatório, oferecendo mais
segurança aos atendimentos.
A Franquia Premium Oral
Unic Implantes foi fundada
em junho de 2016 em Itajaí
(SC), conta com a melhor
gestão no ramo, e está presente em mais 165 cidades
além de Ourinhos, espalhadas por 19 estados (Santa
Catarina, Minas Gerais, São
Paulo, Paraná, Rio Grande
do Sul, Ceará, Bahia, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Distrito federal, Piauí, Alagoas, Maranhão, Amazonas
e Tocantins).

O diretor clínico e responsável técnico Dr. Renan Ribeiro Tristão e os empresários e sócios
Paulo Adriano Turatto e Cledir Antunes Pires durante o evento de inauguração

O secretário Donay Neto, Dr. Renan e Dr. Gilberto Severino

Vereador Alexandre Dauage, Maíra
Ferrari e o cantor Zé Roberto

Brindando o novo empreendimento

Dr. Renan e Camila Pinha

Alexandre Mariani, Alexandre Dauage e Frednês Corrêa Leite

Empresários e sócios receberam muitos convidados

Recebendo os amigos
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A MÁQUINA
DE MORAR
*

A COMUNICAÇÃO

ARQUITETO-CLIENTE
(arquitetura tik tok)

C

ada vez mais, há
uma febre desesperada de aparecer
nas mídias sociais.
Pelo menos duas vezes por
dia, alguém me diz que eu
preciso “bombar” meu insta,
meu face, meu linked in.
Tenho visto gente muito
s ria em rofiss es m i o
sérias, apresentando suas
ideias (também sérias!) de
uma forma um tanto quanto
bizarra.
É difícil acreditar que um
psicólogo vai falar sobre os
problemas da depressão,
em um vídeo do Tik Tok.
Mas é o que está acontecendo. “Trava-na-pose, chama
no zoom, dá um close”, enquanto aparecem dicas de
relacionamento familiar.
Certamente, isto também
já chegou na arquitetura. É
um tal de “dar dicas” de har-

A mesa de reunião ainda é o grande local de decisões

monização de espaços aos
ritmos do momento.
Não é que eu seja inflexível e não aceite as “modernidades” do mundo da
informática. Mas eu já começo a suspeitar que, mui-

to em breve, haverá uma
grande intoxicação generalizada de informação.
Não haverá 15 minutos suficientes para tantos candidatos à fama.
E, aí, quem souber conver-

sar, lado-a-lado ou frente-a-frente, olho-no-olho, vai ter
o diferencial desejado.
Eu ainda acredito nisto.
Posto meus projetos e artes,
mas gosto mesmo é de falar
em volta de uma mesa.
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Chamada

geral

Festival Interativo de Artes e
Gastronomia marca a retomada de
eventos culturais nas praças da cidade
Depois de quase
dois anos de
pandemia e sem
eventos culturais o
público foi para a
praça

Da redação

T

udo parecia conspirar de maneira favorável: O domingo
amanheceu
lindo,
céu azul e sol, os 43 expositores
estavam animados, e o público
lotou a praça da vila Margarida
no ‘Chamada Geral - Festival Interativo de Artes e Gastronomia’
no último domingo, 14/11.
A expressão popular “a fome
com a vontade de comer” cabe
direitinho no dia regado a muita música, artesanato e comida
boa, depois de quase dois anos
de pandemia e sem eventos culturais. Ocupar a praça, estar ao
ar livre, sob o sol e sombras das

árvores, rever pessoas, amigos,
poder desfrutar da alegria dos
reencontros contagiou o público e ar is as resen es. o final
do dia, a pergunta foi unânime:
“Quando será a próxima?”
O evento surgiu de uma reunião informal de amigos, que
conversavam sobre o primeiro
“Chamada Geral”, que aconteceu no mesmo espaço, há quase
40 anos. No grupo havia pessoas que participaram da primeira
edição e decidiram organizar o
evento novamente. Como aconteceu na primeira versão, não
o e fins l cra i os. s ar ician es fi eram ma a in a
para arcar com as despesas, e
contaram com a participação vo-

luntária de diversos artistas.
oi m i o bom define os
Luiz Martins, que ajudou a organizar esta e a primeira edição,
décadas atrás. Ele também é
músico percussionista integrante da Banda Saliva de Cobra e
acompanhou as cantoras Cibele
oraes e
ina.
a eline icolo o da barraca
icolo o
om e
e comercializa massas artesanais, disse
que “A organização foi impecável,
e as apresentações emocionaram. Também houve bom retorno comercial para os artesãos”.
Tânia Faber, do Grupo “As arteiras”, que trabalha com bordados
e patchwork, disse que além de
venderem os produtos, pegaram
várias encomendas. Vilce Laperuta vendeu todos os pães de mel
que trouxe para o Chamada Geral: “Muito bom participar de um
evento bem organizado!”
Neusa Fleury, que também é
uma das organizadoras, disse
que o grupo já está pensando na
próxima feira, que deverá acontecer nos primeiros meses do
próximo ano. “Depois do isolamento forçado durante a pandemia, as pessoas procuram eventos ao ar livre, sentem-se mais
seg ras. recisamos oc ar as
praças, resgatar a convivência”.
Ela destaca e agradece a participação dos músicos no ChamaGonçalo e o Teatrinho
de fantoches
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da Geral que “além do talento,
mostraram generosidade”.
Participaram a Banda “Estado Civil”, formada por Ede Brito,
Pedro Ferraz Jr (Juninho), Giovani Moranti, Marcelo Spiller e
Guto Massabki; Banda “Saliva
de Cobra”, formada por Ronaldo Camacho, Fernando Nogueira, Waldir Bacilli (Nany), Zé Luiz
Martins e Renato Nelli.
Também se apresentaram no
palco do ‘Chamada Geral’ Porges Jahlium (Porginho), Ju Spina, Cibele Moraes, Zé Luis de
Campos, Neguitinho e Roberto
Agrela.

A anda aliva de obra com enato
eli é ui artins ernando ogueira
onaldo amac o e aldir acilli

Além da programação musical,
o evento contou com a apresentação do espetáculo de teatro
“Maria Peregrina”, de Luis Alberto de Abreu, encenado pelo Grupo Soarte, com direção de Leandro Faria.
Apoiaram o Chamada Geral:
Laboratório Santa Paula, Restaurante Bom Vivant, Empório da
Kiplástico, Camachinho Indústria
Mecânica, Grupo Soarte, Arruda
Som, Bar Sete Cordas, Jornal
Biz, além da Prefeitura de Ourinhos. O evento foi realizado através da Associação de Amigos da
Biblioteca Pública, AABiP.

stado ivil

orgin o tocou e cantou its do pop roc

uto assab i de rito arcelo piller
Giovani Moranti Pedro Ferraz (Juninho)

positores tiveram bom retorno financeiro

A cantora ibele oraes acompan ada po é ui artins é uis
de ampos eguitin o e oberto Agrela

pina acompan ada pelos m sicos é ui
artins lauber ei as é ui de ampos
eguitin o e aurin o

Muitas pessoas elogiaram a
organização do evento

omo num pi ueni ue o p blico se acomodou sob as sombras das árvores

O grupo teatral Soarte durante apesentação da peça Maria Peregrina

Artesãos de Ourinhos aproveitaram
para divulgar suas artes
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Roda de

Conversa

Evento discutiu
racismo e
marcou o mês da
Consciência Negra
em Ourinhos;
sábado tem mais

O evento reuniu
representantes de diversos
seguimentos da sociedade
ourinhense
F o t o s : H ernani Corrê a e V itor Moraes (West G old P rod )

H ernani C o rrê a

F

oi realizado na quarta-feira, 17, uma Roda de
Conversa, promovida
pelos Movimentos Sociais, Culturais e de Juventude de
Ourinhos. O evento aconteceu na
sede do Instituto Orquestra Sinfônica Nacional Brasileira (OSNB), no
Jardim Matilde e teve a mediação
do maestro Jéferson Bento.
O Coletivo Enfrente, sob a liderança da vereadora Roberta Stopa foi
um dos idealizadores e organizadores do encontro. “Destes eventos,
será feito um documento, uma carta
com as ideias e propostas para serem encaminhadas às autoridades
no sentido de fomentar políticas públicas para olhar com mais carinho
e respeito para os negros de nossa

Maestro Jeferson Bento, Bispo Dom Eduardo Vieira e Elpídio Ferraz, promotor aposentado

cidade”, declarou a vereadora.
ATRAÇÕES PRINCIPAIS - Apresentações culturais marcaram o
evento, como apresentação do

Grupo Tons Afro, com as integrantes Andreisy Natel, Jéssica Prado,
Vanessa Gomes e Vanessa Monteiro. Tamires Regina Paulino, estudante de Letras e escritora, declamou poesia.
Entre os convidados, Junio Farias,
estudante de História na UENP,
de religião de matrizes africanas e
atuante nos movimentos negro e
social na cidade. Junio enfatizou a
carência de promoções de projetos
culturais e a falta de apoio do poder
público às diversas iniciativas.
A psicóloga Lídia Neves Miranda,
que atua nas áreas Clínica e Social,
atualmente coordena o CRAS IV e
é Conselheira municipal do CMDCA em Ourinhos, também teve
participação relevante, mostrando
estatísticas e números relativos a
atuação dos negros no Brasil.

Coletivo Enfrente

A cantora, professora de música e
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estudante universitária na UENP, Vanessa Machado, encerrou o enconro
e e e m an ar ao se final.
CONVIDADOS - Dom Eduardo Vieira, Bispo da Diocese de Ourinhos,
marcou presença, juntamente com
r. l dio erra
romo or de si a a osen ado.
SÁBADO TEM MAIS – Sábado, 20,
a partir das 17h00, já está marcado
o seg ndo encon ro no mesmo local com o ema d ca o rabal o e ol icas blicas.
PARTICIPAÇÃO - Antonio Donie i ernandes ro essor de edagogia da UENP e do Programa
de
s rad a o em
i ncias
da eligi o e oordenador do
cleo de
s dos
ro brasileiros
e nd genas
ea ri
ascimen o
e desen ol e es isas
no cam o da ociologia da d cao n ro ologia is ria da rica
e ela es aciais.

Grupo Tons Afro

arla o a ad ogada es ecialis a em irei o re idenci rio e irei o rocess al ci il amb m es ar
resen e ela a a como residen e
da omiss o da erdade e da scra id o egra no rasil da
da
bse o de
rin os
e membra e e i a da omiss o
s ecial da erdade sobre a scra-

id o egra no rasil da
.
ornalis a arla aroline amb m marca resen a e abril an a a
arde do s bado.

Dom Eduardo Vieira, bispo da
Diocese de Ourinhos

Lídia Neves Miranda, psicóloga

Jeferson Bento, maestro

Roberta Stopa, vereadora

Vanessa Machado, cantora

Junio Farias, estudante

APRESENTAÇÕES CULTURAIS: Vicor orrea ei e
ra er e ra er.
lo
e
dan arino e o m sico irillo en o.
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Momento

Saúde

Alunos de Odontologia UNIFIO realizaram
ações de Saúde Bucal em Palmital e Platina

O

s alunos do 8° termo do
Curso de Odontologia
do Centro Universitário
UNIFIO participaram,
nos dias 26 e 27 de outubro, de várias ações nas cidades de Palmital e
Platina com o objetivo de orientar as
crianças em relação aos cuidados
com a saúde bucal.
Os alunos utilizaram atividades
lúdicas para orientar sobre temas
como a importância da visita ao dentista, o que é cárie dentária e a forma correta de higienização dentária.

Ações são importantes para orientar as crianças a cuidar da saúde bucal

As professoras Priscilla Santana
Pinto Gonçalves Tercioti e Juliana
Moura Storniolo de Souza (coordenadora do Curso), acompanharam
os alunos e ressaltaram como essas
experiências são importantes para a
orma o dos
ros rofissionais.
A visualização das ações, através das atividades lúdicas, ajuda as
crian as a fi arem os con ecimen os
de como escovar corretamente os
dentes e preservar a saúde bucal.

Os alunos utilizaram atividades lúdicas

A coordenadora de Odonto Juliana Storniolo de Souza com os alunos

As ações que tiveram o apoio da
direção e professores das escolas
visitadas, fazem parte do programa
de extensão do Curso de Odontologia UNIFIO.
A coordenadora de Odonto UNIFIO
Juliana Storniolo de Souza agradece a acolhida e a colaboração das
coordenadoras de Saúde Bucal de
Palmital, Mareuri Aparecida Cunha
Prada, e Regiane Aguilera Garrigos,
de Platina.

Alunos UNIFIO, a coordenadora do Curso Juliana Storniolo e a coordenadora
de Saúde Bucal de Platina Regiane Aguilera Garrigos

Equipe UNIFIO com a coordenadora de Saude Bucal de Palmital Mareuri Aparecida Cunha Prada

Alunas participaram das ações caracterizadas
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VISITA IMPORTANTE
Cumprindo agenda em Ourinhos, Deputado Luiz Carlos Motta
apresenta emendas e atende lideranças

Marcília Estefani

O

presidente do
Sincomerciários, Aparecido
Bruzarosco, recebeu na sexta-feira, 13/11,
na sede do sindicato, o deputado federal Luiz Carlos
Motta (PL). Na oportunidade, prefeitos, vereadores,
presidentes de câmaras
municipais, e demais lideranças da região puderam
apresentar suas demandas
para 2022.

infraestrutura, esporte, pra
entidades da cidade, assistência social, temos demanda para área da educação,
estamos aqui para trocar
ideia com vereadores, Bruzarosco, e ouvir as demandas da região e o que tiverem que reivindicar (...) vou
ouvir e tenho até a próxima
semana para fazer as indicações das emendas genéricas e logicamente para
que a gente possa incluir no
orçamento de 2022”.

Motta falou à imprensa sobre o seu compromisso assumido em campanha, de
trabalhar junto aos vereadores na conquista de emendas, ao sindicato, para buscar sempre o melhor para a
população em geral e atrair
melhorias aos comerciários.
“Aqui a gente faz política e não politicagem (...) já
conseguimos emendas pra
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OCORRÊNCIAS
POLICIAIS
Por: Marcília Estefani

Em outra ocorrência, mais de R$
10.000,00 e 1.240kg de maconha
foram apreendidos

É muita
grana!
N

a última semana, duas
ocorrências
com apreensão de grande quantidade
de notas de dinheiro que
circulavam escondidas em
veículos nas rodovias da
região chamaram a atenção policial.
Na quarta-feira, 17/11,
por volta das 12h00, equipes do GP/TOR, pertencentes a 2ª CIA do 2º
BPRV, abordaram o veículo Toyota Hilux com placas
de Dourados/MS, que circulava pela Rodovia Raposo Tavares, km 509 em
Rancharia/SP.
Durante vistoria veicular
no interior do “estepe”, localizaram grande quantidade de cédulas de papel
moeda de reais que, após
contabilizados, somaram
a quantia de aproximadamente 1.100.000,00 (um
milhão e cem mil reais em
espécie, divididos em notas diversas).
A condutora, K.P.A, 44
anos, e a passageira M.M.,
34 anos, foram indiciadas
por Crime Contra a Eco-

nomia Popular, ouvidas e
liberadas.
Além do dinheiro localizado dentro do estepe, foram apreendidos o veículo,
dois aparelhos de telefone
celular e a quantia de R$
2.583, que estavam em
posse das indiciadas.
Já nas primeiras horas
da quinta, 18/11, Policiais
Militares Rodoviários de
Assis/SP, realizaram apreensão de droga e dinheiro
por volta das 00h40, na SP
333, Rodovia Miguel Jubram, em Florínea/SP.
A equipe do Policiamento
Rodoviário abordou o veículo da marca/modelo VW/
Logus de cor azul, placas

Polícia Militar Rodoviária
apreende mais de R$ 1
milhão em dinheiro nas
rodovias da região
de Londrina/PR, momento
em que o motorista, que
estava sem a CNH, demonstrou grande nervosismo e apresentou respostas desconexas, acabando
por confessar que estava
transportando a quantia de
R$ 10.000,00 (Dez mil reais) em espécie.
Diante das circunstâncias
a equipe iniciou uma busca veicular minuciosa, localizando no porta treco da
porta do motorista, um embrulho de papel contendo
a quantia de R$ 10.041,15
em espécie.
Além da quantia, 3 tabletes de maconha foram encontrados no interior da ta-

peçaria da referida porta. A
droga totalizou 1.240kg de
eso final.
Diante dos fatos, foi dada
o de ris o em agrante delito ao motorista, um
homem de 22 anos, sendo
o infrator da lei conduzido até a CPJ em Assis/SP
para o registro dos fatos,
permanecendo à disposição da justiça.

Grande quantidade de dinheiro foi encontrado dentro de um dos pneus da Hilux
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Drogas
Dise de Ourinhos participa de
operação em Foz do Iguaçu e prende
casal de traficantes

A

Polícia Civil de Ourinhos,
através da Delegacia de
Investigações sobre Entorpecentes, em diligências na cidade de Foz do Iguaçu, prendeu
através de cumprimento a mandados de prisão temporária, o casal L.F.M. e K.G.S.
O homem havia fugido durante
abordagem no dia 3 de novembro de 2021, na rodovia BR-153,
quando os policiais federais deram ordem de parada a um Santana Quantum, mas o motorista
seguiu em frente. Após perseguição, ele abandonou o carro e
fugiu.

Segundo a polícia, na ocasião,
havia um outro indivíduo no veículo, eles transportavam 250 tijolos
de maconha. A droga foi apreendida juntamente com a pessoa de
. . .
e oi reso em agran e.
Através de investigação exercida pelos policiais da DISE o paradeiro do fugitivo foi encontrado,
possibilitando a prisão que ocorreu na divisa com a Argentina,
onde também estava a mulher.
A operação contou com a Polícia
Civil de São Paulo, Dise de Ourinhos, e apoio do Denarc de Foz
do Iguaçu.

Fugitivo

Polícia Militar Rodoviária apreende
carro transportando drogas

A Polícia busca por um condutor de veículo que fugiu durante ocorrência registrada na quarta-feira, 17/11, às 12h15, na
Rodovia Orlando Quagliato Km 28,400.
omem
e dirigia ma afira com
placas do Rio Grande do Sul, desobedeceu ao policiamento quando recebeu
sinal de parada.
De imediato foi iniciado acompanhamento do veículo, tendo o motorista
adentrado à área rural, onde abandonou
o carro e empreendeu fuga a pé em meio
a plantação de cana de açúcar.
Equipes do Policiamento Rodoviário e
aeronave águia estiveram no local fazendo buscas. Até o momento foram apreendidos o veículo, 593,101 kg de Maconha
e 13,968kg de Skank.

Equipes do Policiamento Rodoviário
e aeronave águia estiveram no local
fazendo buscas, mas condutor do
veículo não foi encontrado
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Covid-19
Ourinhenses maiores de 18 anos podem
tomar dose de reforço
Marcília Estefani

O

Ministério da Saúde
anunciou na terça-feira, 16/11, a liberação da
dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para pessoas
de 18 anos ou mais, além de reduzir
o intervalo de seis para cinco meses,
após a aplicação da segunda dose.
A prefeitura de Ourinhos anunciou
as novas orientações na noite de
quinta-feira, 18, passando a executá-las nesta sexta, 19.
Segundo o comunicado, a dose adicional (ou 3ª dose) da vacina contra
a Covid-19 está liberada para aplicação em todos com 18 anos+.
IMPORTANTE – Somente quem já
recebeu as duas doses iniciais há
cinco meses pode tomar a dose de
reforço.

QUAL IMUNIZANTE DEVE SER TOMADO NA DOSE ADICIONAL – De
acordo com a prefeitura, a terceira
dose não precisa ser igual à segunda dose. As pessoas podem receber

qualquer uma das três vacinas disponíveis na sua unidade de saúde
orona ac fi er o
s ra eneca
e confiar e as r s s o seg ras e
efica es

PONTOS DE VACINAÇÃO
As vacinas seguem sendo aplicadas em algumas unidades de saúde da cidade,
em horários variáveis. Veja o box:
Das 10h às 14h
UBS COHAB

Rua Luiz Nogueira, 310 - Conj. Res. Padre Eduardo Murante.

UBS VILA BRASIL

Rua Jornalista Erom Domingues, 647 - Vila Brasil.

UBS VILA SÃO LUIZ

Rua Celestino Lopes Bahia, 523 - Vila São Luiz.

UBS JARDIM
ITAMARATY

Rua Maria Paulina Melchior da Silva, 128 - Jardim Itamaraty.

UBS CAIC

Rua Maria Pucinelli Pelegrini, 590 - Jardim Anchieta.

Das 9h às 20h
POSTÃO CENTRAL
(Centro de Saúde I)

Rua Wenceslau Braz, 33 - Centro.
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BOLETIM

CORONA
VÍRUS
A

Secretaria Municipal
de Saúde de Ourinhos registrou 48
novos casos de COVID-19
entre os dias 8 a 14 de novembro. Não houve o registro de óbitos neste período.
Ocupação dos leitos: Santa Casa (UTI Adulto) - 05 leitos ocupados por pacientes
da cidade. No Hospital UNIMED (UTI) não há nenhuma
internação pela doença.
Total de óbitos – 534 (No
dia 17/11 foi registrado um
novo óbito de uma paciente
do sexo feminino. Ele deve
ser anunciado no próximo

boletim)
Total de curados - 17.299
Total de casos registrados –17.869
CASOS ENTRE ALUNOS –
A EMEF Professora Jandira
Lacerda Zanoni suspendeu
as aulas na sexta-feira, 19,
de ido a confirma o de
dois casos na escola. O expediente será retomado na
segunda-feira, 22/11, após
processo de sanitização no
local, com aulas normais.
O Centro Universitário de
Ourinhos (UNIFIO) também
suspendeu as atividades letivas e avaliativas presenciais

no período de 19 de novembro a 18 de dezembro, com
exceção aos estágios curriculares para os cursos da
área da saúde. Os motivos

da iniciativa também são casos de covid positivados entre alunos de alguns cursos.
CUIDEM-SE! A PANDEMIA
AINDA NÃO ACABOU!
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ANDERSON GERALDO DA
SILVA – Filho de Ana Maria da
Silva, falecido em 29/10/2021.
ANISIO DE SOUSA BITENCOURT – Filho de Alice de
Sousa Bitencourt, falecido em
09/11/2021.
ANNA BERNARDO BERNINI
– Filha de Emerenciana Sebastiana do Nascimento, falecida
em 29/10/2021.
ANTONIO VENTURINI – Filho de Rosa Biazin, falecido em
28/10/2021.
ANTONIO VITORINO DA SILVA – Filho de Izaura Vitorino da
Silva, falecido em 09/11/2021.
APARECIDA TERTULIANO
DA SILVA – Filho de Maria Luiza, falecido em 05/11/2021.
ARLEI DE SOUZA – Filha de
Maria Dias da Motta, falecida
em 07/11/2021.
BENEDICTO JOSÉ DA COSTA – Filho de Lazara Costa, falecido em 04/11/2021.
BENTO MANOEL DIAS DE
MOURA – Filho de Maria Gon-

çalves, falecido em 30/10/2021.
CANTIDIO PRUDENCIO DO
ROSARIO – Filho de Joana
Maria de Jesus, falecido em
08/11/2021.
DINES PINILHA DE ARAUJO – Filho de Rosa de Goés,
falecido em 27/10/2021.
DIRCE DE OLIVEIRA CRUZ
MOYA – Filha de Maria Rita de
Oliveira, falecida em 03/11/2021.
EDMEA FERREIRA FARIA
– Filha de Izabel Sala Ferreira,
falecida em 08/11/2021.
EDSON ALVES BARRETO –
Filho de Catarina Resende, falecido em 26/10/2021.
HELIO RUBENS BORGES
MIRTES – Filho de Maria Borges, falecido em 01/11/2021.
IZOLINA BATISTA DA SILVA
– Filha de Maria Joana Da Conceição, falecida em 11/11/2021.
JOSÉ CARLOS FRANCO DE
LIMA – Filho de Dolores Pinto
Lima, falecido em 04/11/2021.
JOSÉ EDUARDO COELHO
– Filho de Francisca de Souza

Coelho, falecido em 05/11/2021.
JOSÉ FERRAZ – Filho de Helena Lemes Ferraz, falecido em
06/11/2021.
JOSÉ XAVIER DE CARVALHO – Filho de Maria da Conceição Aparecida, falecido em
29/10/2021.
LAZARO SEVERINO – Filho
de Bernadeth Dias, falecido em
08/11/2021.
LORIVAL GONÇALVES DA
SILVA – Filho de Rita Messias da Silva, falecido em
06/11/2021.
MARIA APPARECIDA DINIZ
ALVES DE SOUZA – Filha de
Armenia Mariano Diniz, falecida em 11/11/2021.
MARIA ROSA SOARES – Filha de Maria Batista dos Santos, falecida em 10/11/2021.
ONDINA GARCIA - Filha de
Dozolina Siliprande, falecida
em 01/11/2021.
PEDRO SIQUEIRA – Filho de
Ermelinda Gomes Siqueira, falecido em 09/11/2021.

RAFAEL MARRICHI – Filho
de Izabel Sanchez Marrichi, falecido em 02/11/2021.
REGINA APARECIDA CINTRA LEITE – Filha de Encarnação Barrionuevo, falecida em
05/11/2021.
REINALDO PIRES – Filho de
Maria Martelini De Arruda, falecido em 02/11/2021.
RENATO FERREIRA DOS
SANTOS – Filho de Benedita
Raimunda de Paula dos Santos, falecido em 03/11/2021.
SEBASTIÃO CLAUDIO ORTIGOZA VENDRAMI – Filho de
Carmen Ortigoza Vendrami, falecido em 02/11/2021.
SERGIO CONCIANI – Filho
de Nair Dolci Conciani, falecido
em 07/11/2021.
VERONICA
APARECIDA
RODRIGUES DOS SANTOS –
Filha de Noemi Rodrigues Dos
Santos, falecida em 09/11/2021.
ZULMIRA GOMES DA SILVA
– Filha de Maria Gomes Costa,
falecida em 05/11/2021.
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GOL 20 - TREDLINE, 1.0,
50.000 km, branco. R$
54.990. F. (14) 996012173.

CROSSFOX 14 - Imotion,
vermelho, completo, ar condicionado, direção, travas
elétricas, alarme, air bag,
teto solar, 1.6. R$ 38.000.
F. (14) 99153-0440.
FOX 08 - hatback, 156.000
km, revisado, vidros, travas
elétricas, alarme, pneus
ovos, câmera de ré. R$
18.500. F. (14) 996441417.
FOX 11 - TREND, G II, 4
portas, prata, 1.0, flex, direção hidráulica, vidros
elétricos, travas elétricas,
alarme. R$ 28.000. F. (14)
99851-4165.
FOX 12 - Automático,
completo. R$ 35.000. F.
(14) 99771-1702.
FUSCA 77 - 1300. R$
6.000. F. (14) 99153-0440.
FUSCA 80 - motor novo,
pneus novos, branco, todo
orig. R$ 6.500. Tr. Duque
de Caxias, 736 N. Sá. F.
(14) 99644-1417.
GOL 01 - 16 v, 04 portas, prata, 1.0, gás. R$
12.500. F. (14) 998514165.

GOL 99 - branco, 4 portas,
completo, ar condicionado, documento ok, ótimo
estado, aceito troca. R$
11.500. F. (14) 996441417.
GOLF 04 - hatback, prata,
1.6, 143.000 km, completo, manual. R$ 22.500.
F. (14) 99644-1417.
GOLF 09 - prata, 2.0, flex,
automático, completo. R$
37.000. F. (14) 998514165.
GOLF 10 - hatback, preto, flex, 1.6, completo,
141.000 km. R$ 36.500.
F. (14) 99644-1417.

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) 991530440.
JETTA 16 - TSI, 2.0,
branco, câmbio automático, air bag, roda liga
leve, 148.000 km. R$
64.000. F. (14) 991530440.
PARATI 88 - Álcool, motor
AP. R$ 12.000. F. (14)
99771-1702.

GOLF 17 - 200, tsi, turbo, 44.000 km, cinza. R$
76.990. F. (14) 996012173.

PARATI 92 - Ap, 1.8,
185.000, álcool, original,
revisada, documentos pagos, verde. R$ 8.500. F.
(14) 99644-1417.

JETTA 08 - preto, 2.5, gás,
automático, completo. R$
33.000. F. (14) 998514165.

POLO 10 - hatback, 1.6,
flex, completo, 153.000
km. R$ 22.500. F. (14)
99644-1417.

JETTA 10 - preto, completo, ar condicionado, direção
hidráulica, travas elétricas,
alarme, bancos de couro,
air bag, 2.5. R$ 36.000. F.
(14) 99153-0440.

POLO 20 - 1.0, branco. R$
66.000. F. (14) 996200203.

JETTA 10 - 2.5, completo,
bancos de couro, câmbio
automático, roda liga leve.
R$ 38.000. F. (14) 991530440.

SANTANA 95 - 1.8, motor ap, gasolina, básico.
R$ 7.500. F. (14) 997711702.
T-CROSS 21 - tsi, completo. R$ 110.000. F. (14)
99706-0425.

VOYAGE 09 - 4 portas, cinza, 1.0, flex, completo. R$
25.000. F. (14) 998514165.

AGILE 11 - LT, preto, 1.4,
flex, completo, menos ar
condicionado. R$ 28.000.
F. (14) 99851-4165.
ASTRA 05 - sedan, ELEGANCE, bege, 2,0, flex,
automático, completo. R$
23.900. F. (14) 998514165.
CELTA 04 - 4 portas, documentação
em
dia,
vermelho. R$ 12.000. F.
(14) 99825-8258.
CELTA 08 - SPIRIT, 127.000
km, 1.0, prata. R$ 19.990.
F. (14) 99601-2173.
COBALT 14 - 1.8, cinza,
completo, ar condicionado,
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,
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, com vidros elétricos nas portas dianteiras.
R$ 14.200. F. (14) 997711702.
GOL 06 - g3, 8V, básico,
motor AP. R$ 16.900. F.
(14) 99771-1702.
GOL 07 - GIV, preto, 4
portas, 4 pneus novos. R$
15.000. F. (14) 996961086.
GOL 12 - 4 portas, cinza,
1.0, flex, completo menos ar condicionado. R$
26.000. F. (14) 998514165.
GOL 13 - 1.0, completo,
ar condicionado, direção
hidráulica, travas elétricas,
alarme, bancos de couro.
R$ 25.000. F. (14) 991530440.
GOL 18 - 1.0, completo,
ar condicionado, direção
hidráulica, travas elétricas,
alarme, 65.000 km. R$
36.000. F. (14) 991530440.
02

COBALT 14 - LTZ, branco,
completo, ar condicionado, direção hidráulica,
travas elétricas, alarme,
my link, 1.8. R$ 35.000.
F. (14) 99153-0440.
CRUZE 14 - HATCH, lt,
branco, 2.0, flex, automático, completo. R$ 54.000.
F. (14) 99851-4165.
CRUZE 14 - LT, branco, 1.0, flex, automático,
completo. R$ R$ 56.000.
F. (14) 99851-4165.
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.
MERIVA 07 - 1.8, completo, ar condicionado, direção
hidráulica, 138.000 km.
R$ 20.000. F. (14) 991530440.

MONZA 95 - gls, 2.0,
gasolina completo. R$
8.500. F. (14) 997711702.

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

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

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

ONIX 19 - LT, manual, flex,
44.000 km, 1.0, branco.
R$ 54.990. F. (14) 996012173.
ONIX 20 - Joy, flex, 1.0,
45.000 km, branco. R$
52.900. F. (14) 996012173.
PRISMA 14 - lt, 1.4,
completo, câmbio manual, 69.000 km, manual
e chave reserva.
R$
45.500. F. (14) 991530440.
PRISMA 15 - LTZ, 1.4,
branco. R$ 39.000. F. (14)
99706-0425.
PRISMA 18 - LT, automático. R$ 62.000. F. (14)
99631-0370.

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) 998514165.
PUNTO 09 - ELX, prata,
1.4, flex, completo. R$
24.900. F. (14) 998514165.

BRAVO 16 Essence,
branco perolado,
todo completo, 1.8. R$
41.000. F. (14) 991530440.
MOBI 18 - like, 1.0,
34.000km, preto. R$
39.990. F. (14) 996012173.
PALIO 07 - Celebration,
1.0, básico, vidros elétricos. R$ 15.500. F. (14)
99153-0440.

TRACKER 14 - LTZ, automático. R$ 62.000. F. (14)
99631-0370.

PALIO 15 - fire, branco, 1.0, flex, básico. R$
28.000. F. (14) 998514165.

VECTRA 07 - sedan, ELITE,
bege, 2.4, flex, automático, completo. R$ 28.000.
F. (14) 99851-4165.

PALIO 16 - Sporting, 1.6,
16v, 118.000 km, branco. R$ 45.990. F. (14)
99601-2173.

PUNTO 12 - 1.4, completo. R$ 29.000. F. (14)
99706-0425.
SIENA 05 4 portas,
completo,
com
ar
condicionado. R$ 9.000.
F. (14) 99837-9051.
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.
SIENA 12 - sedan, 86.000
km, 1.0, flex, fire, econômico, direção hidráulica,
revisado. R$ 17.500. F.
(14) 99644-1417.
SIENA 13 - Gran, 1.6, essence. R$ 33.000. F. (14)
99631-0370.
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FIESTA 12 - Hatch, azul, 1.6,
flex, completo. R$ 26.500.
F. (14) 99851-4165.
FIESTA 14 - rocam, SE,
1.0, 74.000 km, flex, 1.0,
preto. R$ 38.990. F. (14)
99601-2173.
UNO 13 - Sporting, 1.4,
flex, 246.000 km, prata.
R$ 34.990. F. (14) 996012173.
UNO 14 - vivace, 04p,
branco, 1.0, flex, completo. R$ 32.000. F. (14)
99851-4165.
UNO 17 - ATTRACTIVE,
3 cilindros, 91.000 km,
branco. R$ 41.990. F.
(14) 99601-2173.

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.
ECOSPORT 13 - FRESTYLE, prata, 1.6, flex, manual,
completo. R$ 52.000. F.
(14) 99851-4165.
ECOSPORT 15 - FRESTYLE, branca, 2.0, flex,
automático, completo. R$
57.000. F. (14) 998514165.

FIESTA 14 - se, sedan,
NEW, preto, 1.6, flex, manual, completo. F. (14)
99851-4165.

KA 17 - 1.5, Completo,
Câmbio manual, 82.000
km, Manual e chave reserva. R$ 46.000. F. (14)
99153-0440.
KA 18 - SE, 88.000 km,
prata. R$ 45.980. F. (14)
99601-2173.

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

FOCUS 08 - Completo. R$
20.000. F. (14) 997711702.

AMAROK 13 - Highline. R$ 110.000. F. (14)
99631-0370.

FOCUS 12 - Sedan, prata, 2.0, flex, completo. R$
36.000. F. (14) 998514165.

AMAROK 17 - Highline,
4x4, cd, 151.000 km, prata. R$ 159.990. F. (14)
99601-2173.

FUSION 07 - completo,
2.3, banco de couro, câmbio automático, rodas liga
leve. R$ 28.500. F. (14)
99153-0440.

COURIER 05 - R$
21.000. F. (14) 997711702.

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) 99153-0440.

FIORINO 19 - furgão,
hard, branco, 1.4, flex,
completa. R$ 70.000. F.
(14) 99851-4165.
FIORINO 19 - HARD,
working, 39.000 km, branco. R$ 77.980. F. (14)
99601-2173.

FIESTA 99 - 1.0, pneus
em bom estado, azul, gasolina. R$ 8.800. F. (14)
99713-0490

KA 11 - Básico, 72.000
km, prata. R$ 19.000. F.
(14) 99630-0370.

FIORINO 06 - furgão, rem,
branca, 1.3, gás, vw, básico. R$ 18.900. F. (14)
99851-4165.

DOBLO 05 - 1.8, Adventure, 7 lugares, completo,
ar gelando, jogo rodas,
ótimo estado. Aceito troca. R$ 24.000. Travessa
Duque de Caxias, 736
Nova Sá. F. (14) 996441417.
F 4000 78 - vermelha,
MWM, carroceria longa
Facchini, bomba, bico,
cabeçote revisado. Aceito
troca. R$ 30.500. Travessa Duque de Caxias, 736
Nova Sá. F. (14) 996441417.

HILUX 13 - srv, 4x4, diesel, completa, conservada,
preta. R$ 148.000. F.
(14) 99630-0370.
L200 12 - TRITON, completa, diesel. R$ 110.000.
F. (14) 99771-1702.
MONTANA 05 - AMB,
branco, 1.8, flex, gm, básico. R$ 24.000. F. (14)
99851-4165.
MONTANA 10 - sport,
preta, 1.4, flex, gm, completo. R$ 31.000. F. (14)
99851-4165.
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.
S10 11 - cd, EXECUTIVE,
preta, 2.4, flex, completo.
R$ 55.000. F. (14) 998514165.

ECOSPORT 20 - FREESTYLE, 1.5, 12.000 km,
prata. R$ 87.990. F. (14)
99601-2173.
ECOSPORTE 07 - Completo. R$ 27.000. F. (14)
99771-1702.
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 08 - Sedan,
champagne met, 2º dono,
manual, completo. Aceito
troca. R$ 19.000. F. (14)
99644-1417.
FIESTA 11 - Hatch, preto,
1.6, flex, completo. R$
26.500. F. (14) 998514165.
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.
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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.

S10 13 - Completa, carroceria. R$ 69.900. F. (14)
99771-1702.
S10 13 - LTZ, 4x4, prata,
2.8, diesel, automático,
completo. R$ 110.000. F.
(14) 99851-4165.
S10 13 - ltz, flex, branca,
com jogo de pneus novos. R$ 85.000. F. (14)
99630-0370.
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 13 - c.s, preta,
1.6, flex, vw, completo. R$
35.000. F. (14) 998514165.
SAVEIRO 13 - trend, ce,
preta, 1.6, flex, vw, completo. R$ 35.000. F. (14)
99851-4165.
SAVEIRO 14 - C.E, CROSS,
preta, 1.6, flex, completa.
R$ 53.000. F. (14) 998514165.
SAVEIRO 14 - c.s, branco,
1.6, flex, vw, completo. R$
37.000. F. (14) 998514165.
SAVEIRO 14 - cabine
simples, preta, 1.6, flex,
completa. R$ 40.000. F.
(14) 99851-4165.
SAVEIRO 17 - CROSS,
cabine dupla, branca, 1.6,
completo. R$ 75.000. F.
(14) 99851-4165.

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.
AUDI 06 - prata, 4 portas, rodas 18, bancos de
couro, completo, ótimo
estado, manual, chave
cópia. Aceito troca. R$
26.500. Tr. Duque de
Caxias, 736 N. Sá. F. (14)
99644-1417.
CAPTUR 19 - Life, 1.6,
completo, câmbio automático, 69.000 km,
rodas de liga leve.
R$
85.000. F. (14) 991530440.
CITROEN 14 - Tendance,
C3, branco, completo,
ar condicionado, direção
hidráulica, travas elétricas, sistema de alarme,
câmbio manual.
R$
33.500. F. (14) 991530440.
CITROEN 18 - C3, EXCLUSIVE, com teto Zenith,
25.000 km, branco. R$
62.990. F. (14) 996012173.
CIVIC 16 - 2.0, automático, branco. R$ 79.000. F.
(14) 99620-0203.
COROLLA 03 - sedan,
118.000 km, completo,
automático, bancos de
couro. R$ 26.500. F. (14)
99644-1417.
COROLL A 09 - Completo, automático. R$
53.000. F. (14) 997711702.

EUGEOT 08 - 307 SW,
2.0, completo, teto panorâmico, automático. R$
24.500. F. (14) 997711702.
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.
FIT 12 - completo. R$
38.000. F. (14) 997711702.
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 - COMFORTLINE,
branco, 1.0, flex, completo. R$ 40.000. F. (14)
99851-4165.
HB20 14 - conf., 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 19 - 1.6, branco. R$
49.500. F. (14) 996200203.
HB20 21 - 1.0, completo. R$ 59.000. F. (14)
99706-0425.

I30 10 - prata, 2.0, gás,
completo. R$ 38.000. F.
(14) 99851-4165.
JEEP 19 - COMPASS,
LONGITUDE, 2.0 flex, AT6,
46.000 km, branco. R$
129.990. F. (14) 996012173.
LOGAN 20 - Life, sedan,
branco, 1.0, flex, completo. R$ 52.000. F. (14)
99851-4165.
MERCEDES - 1113
caçamba
1976.
R$
65.000. F. (14) 997711702.
PEUGEOT 07 - griffe,
preto, 2.0, gás, teto automático. R$ 22.900. F. (14)
99851-4165.
PEUGEOT 10 - HB, XR
207, prata, 1.4, flex, completo. R$ 22.000. F. (14)
99851-4165.
PEUGEOT 10 - PASSION, xr, sedan, prata,
1.4, flex, completo. R$
22.000. F. (14) 998514165.
PEUGEOT 11 - 1.4, completo, ar condicionado,
direção hidráulica e alarme. R$ 19.000. F. (14)
99153-0440.
RENEGADE 19 - Lonetude, flex. R$ 93.000. F.
(14) 99631-0370.
SANDEIRO 14 - automático, prata, 1.0, flex,
completo. R$ 33.000. F.
(14) 99851-4165.
SENTRA 16 - SL, automático, 156.000 km, prata.
R$ 62.990. F. (14) 996012173.
SW 08 - prata, gás, 2.0,
automático, completo. R$
25.000. F. (14) 998514165.

I30 10 - automático, prata,
2.0, a gás, completo. R$
38.000. F. (14) 998514165.

SAVEIRO 20 - TREDLINE, cabine simples, G7,
45.000 km, prata. R$
66.990. F. (14) 996012173.
STRADA 20 - HARD,
Working, cabine simples,
37.000 km, prata. R$
66.990. F. (14) 996012173.
TORO
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FREEDON, 1.8, flex, roda de liga
leve, completo, multimídia,
83.000km. R$ 74.000.
F. (14) 99153-0440.
TORO 19 - VOLCANO, turbo, 4x4, AT9, 81.000 km,
diesel, preto. R$ 149.990.
F. (14) 99601-2173.
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BIZ 11 - ES, 125 cc,
19.011 km, rosa, flex. R$
8.500.
F. (14) 997063743.
BIZ 13 - ex, vermelha, 125
cc. R$ 10.500. F. (14)
99851-4165.
AVIÃO - experimental,
marca Neutro V, branco e
vermelho. R$ 65.000. F.
(14) 99751-3285.
LANCHA - da marca LEVEFORT, com motor Yamaha
40, modelo marujo CLX
500, carreta ODNE, documentação toda em dia. R$
35.000. F. (14) 981147719.
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) 998109229.

BIZ 15 - ES, 125 cc,
15.924 km, flex, preto. R$
10.200. F. (14) 997063743.

ADV 21 - 150 cc, 8 km,
vermelha, flex. R$ 22.500.
F. (14) 99706-3743.

PCX 19 - 150 cc, sport,
5.742 km, gasolina, prata. R$ 15.900. F. (14)
99706-3743.

BIZ 18 - 125 cc, 5.494 km,
laranja, flex. R$ 13.000. F.
(14) 99706-3743.
BIZ 18 - 125 cc, 7.745 km,
preto, flex. R$ 13.000. F.
(14) 99706-3743.

TITAN 08 - ks, preta, 150
cc, cg. R$ 6.700. F. (14)
99851-4165.

BIZ 18 - 125, 11.503,
vermelha, 125 cc. R$
13.000. F. (14) 997063743.

TITAN 10 - 150 cc, CG,
MIX, KS, prata, flex, pedal.
R$ 7.200. F. (14) 998514165.

BIZ 19 - 125 cc, 16.690
km, flex, vermelho. R$
13.500. F. (14) 997063743.

TITAN 19 - CG, 160 cc,
11.348 km, flex, prata. R$
15.500. F. (14) 997063743.

BROS 15 - NXR, ESSD,
36.219 km, flex, preto. R$
13.500. F. (14) 997063743.

TWISTER 03 - 250 cc, verde, gasolina. R$ 6.700. F.
(14) 99851-4165.

CBR 13 - 300, preta, 300
CC, G. R$ 12.000. F. (14)
99851-4165.

TWISTER 07 - preta, 250
cc, cg. R$ 7.500. F. (14)
99851-4165.
TWISTER 16 - CB, 29.263
km, flex, 250 cc, branco.
R$ 15.000. F. (14) 997063743.

CBR 21 - 650 cc, 1.300
km, cinza. R$ 51.500. F.
(14) 99706-3743.

TWISTER 19 - CB, 250 cc,
12.399 km, vermelha. R$
17.500. F. (14) 997063743.

ESDI AWK 13 - 150
cc, cg, preta, flex. R$
8.900. F. (14) 998514165.

TWISTER 21 - CB, 1.790
km, 250 cc, flex, prata. R$
20.200. F. (14) 997063743.

FAN 08 - ks, preta, 125
cc, CG. R$ 6.100. F. (14)
99851-4165.

TWISTER 21 - CB, 250
cc, 627 km, cinza, flex. R$
21.200. F. (14) 997063743.

GSX 19 - 750 cc, 6.089
km, azul, gasolina. R$
47.000. F. (14) 997063743.

XTZ 21 - LANDER, 4.695
km, 250 cc, flex, preto. R$
22.500. F. (14) 997063743.

POP 19 - 110I, 15.419
km, gasolina, vermelho. R$
8.800. F. (14) 99706-3743.
TITAN 05 - 150 cc, cg,
KS, roda de alumínio, preta, Gasolina. R$ 6.200. F.
(14) 99851-4165.

CB 11 - 300 cc, 42.920
km, vermelha, gasolina.
R$ 9.200. F. (14) 997063743.

CAMINHÃO 90 - Ford
mod. 22.000, traçado,
motor MWM, câmbio raiado, pneus sem câmera. R$
38.000. F. (14) 996101218.

HORNET 07 - CB, 600F,
cinza. R$ 26.000. F. (14)
99630-0370.

XRE 20 - 190, 328 km,
190 cc, azul. R$ 18.000.
F. (14) 99706-3743.

ADALGISA - 3 dorms
(sendo 1 suite), sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta. T. 360 m². C
157,18 m². R$ 285.000.
F. (14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
CRECI
30.716-J.
AMÉRICA - 3 dorms (sendo 1 suite) sala, copa,
cozinha, wc social, despejo
nos fundos, wc, lavanderia
coberta, garagem coberta
p/ 4 carros, casa em fase
de reforma. T. 276 m². C.
166,01 m². R$ 400.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
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 360 m², á/c
220 m². 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.
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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.

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) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
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) 33241848 / (14) 98119-9538,
Angela, CRECI 30.716-J.
BRILHANTE - 2 dorms (sedo 1 suite), sala, cozinha,
wc social, garagem coberta, lavanderia coberta. T
198 m² C 79 m + garagem
(Não Aceita Financiamento). R$ 220.000. F. (14)
98119-9538. / (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 / (14) 99602-1070,
CRECI 158159-F.
BRILHANTE - 3 dorms, sala, cozinha, wc, lavanderia
coberta, garagem descoberta. á/t 172,80m² á/c
70,89m² R$ 190.000. F.
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

CHRISTONI - Piso superior
com 2 dorms c/ ar condicionado, piso de madeira,
sacada e wc com blindex.
Piso inferior com cozinha
com armários planejados,
fogão e forno embutidos,
cooktop, sala de jantar/ copa, sala de visita, escritório,
lavabo, lavanderia coberta,
sacada pequena, garagem
para 2 carros, ventiladores
de teto em todos os cômodos. R$ 280.000. F. (11)
99800-9293.
COHAB - 2 dorms, sala,
copa, cozinha, wc social,
área de lazer c/ churrasqueira e piscina, lavanderia
coberta, garagem coberta.
T. 200 m². R$ 250.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
COLORADO - 2 dorms
(sendo 1 suite), sala, copa,
cozinha com móveis planejados, wc social, jardim
de inverno, área de lazer
c/ piscina e churrasqueira,
garagem coberta, lavanderia coberta. T. 161,12 m².
C. 61,72 m². R$ 250.000.
F. (14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
CRECI
30.716-J.
COLUMBIA - terreno com
duas casas. Casa 1 com
2 dorms, sala, cozinha, wc
social, garagem coberta,
lavanderia descoberta. Casa 2 com 2 dorms, sala e
cozinha conjugada, wc social, lavanderia descoberta.
T. 227,99 m² C. 58,50.
(Não aceito financiamento, mas aceito casas em
Canitar ou Chavantes). R$
300.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.

CONDOMINIO
MORADAS - 2 dorms c/ móveis
planejados,
sala com
painel de tv, cozinha c/
armários
planejados,
wc social c/ porcelanato, gesso, luminárias,
armários planejados, revestimentos nas paredes,
fundos coberto e todo
calçado com piso padrão
deck de madeira, balcão
pia, churrasqueira, área
de serviço, garagem,
condomínio fechado com
segurança 24hrs, playground, salão de festas.
C.40,91 m². R$ 180.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
ELDORADO - 2 dorms,
sala, cozinha, wc social,
lavanderia coberta, garagem coberta, área de
lazer com churrasqueira, despejo e wc nos
fundos. T. 250 m² C.
59,83 m². R$ 290.000.
F. (14) 98119-9538 /
(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. (Aceita casa de menor valor). R$ 380.000. F.
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
ELDORADO - terreno c/
comércio, 2 casas prontas e uma construção
de 3 cômodos faltando
terminar casa da frente
com 2 dorms, sala, copa, cozinha e wc social
construção de 104,64m²
casa dos fundos c/ 1
suite, sala, cozinha e
construção de 70,40m²
lavanderia coberta, garagem coberta. terreno
545,10m². R$ 270.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

ESMERALDA - 2 dorms, sala, copa, cozinha
planejada, wc social,
garagem coberta, lavanderia coberta. T 175 m² C
57,30 m². R$ 215.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
FLAMBOYANT - 3 dorms,
sala, cozinha, wc social,
garagem coberta, lavanderia coberta. T. 142 m² C.
66,30 m². R$ 180.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
GUAPORÉ - 3 dorms, sala, cozinha, wc social, área
de lazer c/ churrasqueira,
lavanderia coberta, garagem coberta. C. 72,85 m²
T. 250 m². R$ 160.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
ITAJUBI - 2 dorms (sendo
1 suite), sala, cozinha,
2 wc, lavanderia coberta, garagem coberta.
(Aceita
Financiamento). C. 114,90 m² T.
150 m². R$ 180.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
ITAJUBI - 2 dorms, sala, cozinha, wc social,
lavanderia coberta, garagem coberta, edícula
nos fundos c/ cozinha,
1dorm e wc. C. 80,38 m²
T. 150 m². R$ 135.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
ITAMARATY - 3 dorms, sala, cozinha, wc
social, lavanderia coberta, garagem coberta.
C.100,25 m² T. 250
M².
R$ 208.000. F.
(14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
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$
130.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.
CDHU - 3 dorms (sendo
1 suite), sala, cozinha,
wc social, lavanderia descoberta,
churrasqueira,
garagem p/ 4 carros coberta. (Aceita Financiamento)
C. 82,77 m². R$ 230.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848.
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MARGARIDA - 2 dorms,
sala, wc social, lavanderia
descoberta, garagem descoberta, casa de mateira
com uma parte de alvenaria. T. 309 m² C. 91,70
m². R$ 200.000. F. (14)
98119-9538. / (14) 33241848.

LAGO AZUL - Residência
em chácara de fundo com
o rio Paranapanema, com
tablado, com 3 dorms (1
suíte), sala, cozinha, ampla varanda, churrasqueira,
despensa, área de serviço, piscina, amplo pomar,
estacionamento p/ vários
carros, gramado 2.500 m²,
energia CPFL bivolt, avenida
iluminada, ônibus escolar,
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. R$ 430.000. F. (14)
3324-1101, CRECI 6647.
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. Av.
Altino Arantes, 54, Centro. R$ 360.000. F. (14)
3324-1101, CRECI 6647.

MORAES - 3 suítes, sala,
cozinha, wc, piscina, edícula com wc, 1 dorm. R.
Silva Jardim, 727. www.
umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54, Centro. R$ 800.000. F. (14)
3324-1101, CRECI 6647.
MORAES - 4 dorms, sala,
copa, cozinha, wc, garagem
p/ 2 carros, edícula no fundo. www.gepimoveis.com.
br. R$ 350.000. F. (14)
99602-1070 / (14) 33226701, CRECI 158159-F.
MUSA - 3 dorms, sala,
cozinha, wc, lavanderia coberta, garagem coberta. á/t
330m² á/c 109,98 m². R$
210.000. 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)
98119-9538 / (14) 33241848, 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 / (14) 98119-9538,
CRECI 30.716-J.

NOVA OURINHOS - 3 dorms
(sendo 1 suíte), sala, copa,
cozinha, wc social, lavanderia
coberta, c/ despejo, edícula
nos fundos c 1 dorm, cozinha e wc, garagem coberta.
T. 292,50 m² C. 201,26
m². R$ 550.000. F. (14)
98119-9538. / (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.
NOVA SÁ - piso inferior c/
2 dorms (sendo 1 suite),
sala, copa, cozinha c/ armários planejados, wc social,
jardim de inverno, lavanderia coberta, churrasqueira,
despejo, garagem coberta
p/ 2 carros. Piso superior
c/ 2 dorms (sendo 1 suite),
lavanderia coberta, churrasqueira e piscina. C. 236
m² T. 222 m². (Ac. casa de
menor valor, ac. financiamento). R$ 600.000. F.
(14) 98119-9538. / CRECI 30.716-J.
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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.

OPERÁRIA - 2 dorms,
sala, cozinha, wc, área
de serviço coberta, seminova. www.gepimoveis.
com.br. R$ 145.000. F.
(14) 3322-6701 / (14)
99602-1070,
CRECI
158159-F.
PARQUE
DAS
FLORES - 3 dorms (sendo
1 suite), sala com pé
direito
alto,
cozinha
com iluminação de Led
e armários planejados,
cooktop, wc social, área
de serviço com armários
planejados,
garagem
para 2 carros coberta,
churrasqueira, lavabo na
área externa. C. 167 m²
T. 250 m². R$ 580.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
PAULISTA - 3 dorms
(sendo 2 suite), sala, cozinha, wc social, área de
lazer c/ churrasqueira,
lavanderia coberta, garagem coberta, despejo e
wc nos fundos. Construção 173,48 m² Terreno
250 m². R$ 450.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
PERINO - 2 dorms, copa, cozinha, wc, área de
serviço coberta, garagem
coberta p/ 2 carros, aceita financiamento. www.
gepimoveis.com.br.
R$
210.000. F. (14) 33226701 / (14) 99602-1070,
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 / (14) 99602-1070,
CRECI 158159-F.

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.
(Aceita casa de menor
valor).
R$ 200.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
SANTA FÉ - condomínio
Lions Park, piso inferior,
sala e cozinha conjugada c/ móveis planejados,
lavabo, piso superior, 2
dorms c/ armários planejados, escritório c/ armário
planejado, área de serviço, garagem descoberta,
área de lazer do condomínio c/ churrasqueira e
wc social. R$ 330.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
SANTA FÉ I - 3 dorms
(sendo 1 suíte), sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta p/ 2 carros, área
de lazer c/ churrasqueira,
portão eletrônico, cerca elétrica. C. 142 m² T.
250 m². R$ 420.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
SANTA FÉ IV - 2 dorms,
sala, cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta. T. 387,97 m² C.
84,37 m². R$ 270.000.
F. (14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
CRECI
30.716-J.

SANTA FELICIDADE - 2
dorms (1 suíte), sala,
copa, cozinha, wc, lavanderia coberta, garagem
coberta, área lazer c/ churrasqueira. á/t 151,2m², á/c
107,9m². R$ 260.000. F.
(14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
Angela,
CRECI 30.716-J.
SANTA FELICIDADE - 2
dorms, sala, cozinha planejada, wc social, quarto
nos fundos c/ wc, área
de lazer c/ churrasqueira,
lavanderia coberta, garagem coberta. C. 49,72 m²
T. 153 m². R$ 230.000.
F. (14) 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) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.

SÃO SILVESTRE - 2 dorms, sala, wc, cozinha de
porcelanato. Aceito financiamento, casa nova. www.
R$
gepimoveis.com.br.
220.000. F. (14) 33226701 / (14) 99602-1070,
CRECI 158159-F.
SÃO SILVESTRE - 3
dorms, (1 suíte), copa,
cozinha, sala, wc, área de
serviço coberta, garagem
coberta p/ 2 carros. Aceito financiamento. www.
R$
gepimoveis.com.br.
290.000. F. (14) 33226701 / (14) 99602-1070,
CRECI 158159-F.
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) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
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) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

SÃO FRANCISCO - 2 dorms, sala, copa, cozinha, wc
social, lavanderia coberta,
garagem descoberta. C.
92,37 m² T. 330 m². R$
220.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.

VEREDAS - 2 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
descoberta. T. 203,50 m²
C 50,00 m². R$ 180.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

SÃO JOÃO - 2 dorms (sendo 1 suíte), sala, cozinha,
wc social, despejo nos
fundos, área de lazer c/
churrasqueira, lavanderia
coberta, garagem coberta.
(Aceito troca) T. 200 m² C.
97,92 m². R$ 220.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

VILLE DE FRANCE - 3
dorms (sendo 1 suite c/
closet), sala, copa, cozinha, wc, área de lazer c/
churrasqueira, despensa,
wc, lavanderia coberta,
garagem coberta. T. 396
m² C. 199,65 m². R$
420.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.

RECANTO DOS PÁSSAROS
2 dorms
(sendo 1 suite), sala, copa, cozinha, 1 wc social,
lavanderia coberta, garagem descoberta. (Aceita
Financiamento) T. 232 m²
C.108 m². R$ 245.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
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BOA ESPERANÇA - 3
dorms, sala, cozinha, wc,
garagem, área de serviço. R. SUD Minucci, 123.
www.umbertoimoveis.com.
br. R$ 850 + IPTU. Tr. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101. CRECI 6647.

VILLE DE FRANCE II 2 dorms (sendo 1 suíte
c/ closet), sala de estar,
sala de tv, cozinha planejada, wc social, lavanderia
coberta, garagem descoberta, lavabo e despejo
nos fundos. C. 110 m²
T.
27 m² (Não Aceita Financiamento).
R$
430.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.

ANCHIETA - - 1 dorm, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua Maria Paula Leite de
Moraes, 694. www.umbertoimoveis.com.br. R$
450. Tr. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101, CRECI 6647.
ANCHIETA - 1 dorm, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua Maria Paula Leite de
Moraes, 690. www.umbertoimoveis.com.br. R$
550. Tr. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101. CRECI 6647.
BANDEIRANTES - 2 dorms, sala, cozinha, wc,
garagem. Rua Miguel Sutil,
80. www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 1.200. F. (14)
3324-1101, CRECI 6647.

CDHU - 2 dorms, sala,
copa, cozinha, wc social,
lavanderia coberta, garagem coberta. R$ 700.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
CENTRO - 1 dorm, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua Euclides da Cunha,
612 – casa 03. www.umbertoimoveis.com.br. R$
810. Tr. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101. CRECI 6647.
CENTRO - 2 dorms, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua Cardoso Ribeiro, 399.
(Casa 02). www.umbertoimoveis.com.br. R$ 600.
Tr. Av. Altino Arantes, 54,
Centro.
F. (14) 33241101. CRECI 6647.

CENTRO - 2 dorms, sala,
cozinha, wc, garagem. Rua
Euclides da Cunha, 1245.
www.umbertoimoveis.com.
br. R$ 1.100 +IPTU. Tr. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101, CRECI
6647.
CENTRO - 2 dorms, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua José Fernandes Grilo,
71 (casa 02). www.umbertoimoveis.com.br. R$
600 +IPTU. Tr. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14) 3324-1101. CRECI
6647.
CENTRO - 3 dorms, sala, cozinha, wc, garagem,
área de serviço. R. Paraná, 276 – apt. 302. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 1.000. Tr. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14) 3324-1101. CRECI
6647.
CENTRO - apartamento c/
2 dorms, cozinha, wc, s/
garagem. Rua Expedicionário, 76. R$ 500. F. (43)
99857-2000.
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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.

CENTRO - Edificio Brasul,
dorm, sala, cozinha, wc,
1 vaga, AV. Altino Arantes, 25. R$ 650 + IPTU +
Cond. 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.
EDIFÍCIO BRASUL - 2
dorms, sala, cozinha,
wc, garagem. Rua Altino
Arantes, 25. Ap 74. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 730 + condomínio. Tr.
Av. Altino Arantes, 54, Centro. F. (14) 3324-1101.
CRECI 6647.
ITAJUBI - 2 dorms, sala,
cozinha, wc, garagem. Rua
Sergio Emídio de Faria,
63. www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 600. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro.
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 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.
NOVA SÁ - 2 dorms, sala,
cozinha, wc, área de serviço, garagem, R. Antonio
Prado, 1.056. R$ 570 +
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$ 600+ 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. F. (14) 3324-1101,
CRECI 6647.
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.
PACHECO CHAVES - 2
dorms, sala, cozinha, wc,
garagem. R$. Rua Francisco Menezes, 305. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 900 +IPTU. F. (14)
3324-1101. CRECI 6647.
PAULISTA - 3 dorms, sala,
cozinha, wc, garagem, área
de serviço. Rua Rodrigo
José da Costa, 49. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 1.100 + IPTU. F. (14)
3324-1101. CRECI 6647.

PERINO - 2 dorms, sala,
cozinha, wc, área de serviço, garagem p/ 1 veículo,
R. Maranhão, 91. R$ 800
+ IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14) 3324-1101, CRECI
6647.
PERINO - 3 dorms, sala, cozinha, wc, garagem,
área de serviço. Av. Domingos Perino, 156. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 750+ IPTU. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101. CRECI
6647.
RECREIO - 1 dorm, sala,
cozinha, wc, garagem. Rua
Mato Grosso, 235. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 500. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro. F. (14)
3324-1101. CRECI 6647.

PERINO - 2 dorms, sala,
copa, cozinha wc social,
lavanderia coberta, garagem coberta. R$ 800.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

SANDANO - 3 dorms, sala, cozinha, wc, garagem,
área de serviço + quarto
com banheiro e churrasqueira. Av. Jacinto F. Sá,
1357. www.umbertoimoveis.com.br. R$ 1.500. F.
(14) 3324-1101. /Av. Altino Arantes, 54, Centro.
CRECI 6647.

PERINO - 2 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta. T. 76,44 m² C.
69,25 m². R$ 160.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

SANTA FÉ - 1 dorm, cozinha, wc e garagem. Rua
Raul Pinto da Fonseca, 87
www.umbertoimoveis.com.
br. R$ 650 + IPTU. Tr. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101. CRECI 6647.

ITAJUBI - 3 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta. R$ 750. F. (14)
98119-9538 / (14) 33241848, CRECI 30.716-J.
MARGARIDA - 2 dorms,
cozinha, wc, garagem. IPTU (R$ 57,37). Rua 12 de
Outubro, 846. www.umbertoimoveis.com.br. R$
900 +IPTU. Tr. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14) 3324-1101. CRECI
6647.
MATILDE - 1 dorm, cozinha, wc e garagem. Rua
Chavantes, 225. www.umbertoimoveis.com.br. R$
300 +IPTU. F. (14) 33241101, CRECI 6647.
MATILDE - 3 dorms, sala, cozinha, wc, garagem,
área de serviço. Rua José
Justino de Carvalho, 1401.
Ap 51. www.umbertoimoveis.com.br. R$ 1.800 +
F. (14) 3324-1101. CRECI
6647.
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NOVA SÁ - ponto comercial
com wc. R$ 500. F. (14)
98119-9538 / (14) 33241848, CRECI 30.716-J.

SANTA FÉ - dorms,
sala, wc, cozinha, garagem. Rua Raul Pinto
da Fonseca, 87. www.
umbertoimoveis.com.
br. R$ 650 + IPTU. F.
(14) 3324-1101. CRECI
6647.
SOARES - 1 dorm, cozinha, wc e garagem.
Rua Manoel da Silva
Mano, 307. www.umbertoimoveis.com.br. R$ 500
+IPTU. F. (14) 33241101. CRECI 6647.

CHRISTONI - á/t 360m²,
ótimo
local,
aceito
carro. R$ 100.000. F.
(14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
Angela,
CRECI 30.716-J.
GUAPORÉ - 250m², c/
calçada, murado, documentação
ok.
R$
70.000. F. (14) 998837402.

CENTRO - 1 dorm, cozinha,
wc, área social. R. Lopes
Trovão, 518 apartamento. www.umbertoimoveis.
com.br. 250m², rua paralela com a Raposo Tavares,
ótimo para funilaria, mecânica. R$ 1.900 + IPTU. F.
(14) 99762-7849.
GUAPORÉ - barracão,
1.500 m², 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) 33241101, CRECI 6647.
MORAES - 2 salas comercias, sem vaga de garagem,
wc comum, (em conjunto
com as demais salas), piso
em porcelanato, ar condicionado. R$ 500. F. (14)
98119-9538 / (14) 33241848, CRECI 30.716-J.

PAINEIRAS - 2 dorms, sala, cozinha, wc, área de
serviço, garagem, R. Sebastião Simião de Souza,
594.
www.umbertoimoveis.com.br. R$ 800 +
IPTU. F. (14) 3324-1101,
CRECI 6647.
PAINEIRAS - barracão com
2 portas, 2 wc, 98 m². (Atrás
da caixa d’água). R$ 1.000.
F. (14) 99646-4333.
SALA COMERCIAL - sala grande c/ wc. www.
gepimoveis.com.br. . R$
750. F. (14) 3322-6701 /
(14) 99602-1070, CRECI
158159-F.
SALAS COMERCIAIS - 2
salas grandes, cozinha,
wc, lavanderia, despensa. www.gepimoveis.com.
br. R$ 750. F. (14) 33226701 / (14) 99602-1070,
CRECI 158159-F.

BAIRRO DO PINHO - á/
t 2.300 m², fundo c/ o
rio Paranapanema. R$
150.000. F. (14) 997649634.

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.
CHÁCARA – com casa de
2 dorms (1 suíte), 2 wc,
sala, cozinha americana,
despensa,
churrasqueira com pia, pomares com
várias árvores frutíferas,
água de mina, luz elétrica,
piscina. 10.500 m². 70 m
para o Rio Paranapanema.
R$ 240.000. (14) 996072224
ESTÂNCIA BEIRA RIO –
terreno com 1000 m², em
um condomínio de chácaras, rede de água e energia,
com iluminação pública,
ruas cascalhadas, liberado
para construção, área com
quiosques a margem do
rio Paranapanema, tablados para pesca e rampa de
embarcação. No município
de Ourinhos a 10 minutos
do Centro. R$ 110.000.
+353 83 436 2162.
TERRA DOURADA – uma
chácara em um condomínio com 3 dorms (sendo
1 suíte), sala de estar, sala de jantar, cozinha, wc
social, piscina pequena,
churrasqueira, wc, garagem coberta. T 1.200 m²
C, 100 m². R$ 370.000.
(Aceita troca por casa de
menor valor em ourinhos)

NOVA
OURINHOS
á/t
10x30m,
c/
piscina, todo murado.
Aceito
financiamento.
R$
220.000.
www.
gepimoveis.com.br. . F.
(14) 3322-6701 / (14)
99602-1070,
CRECI
158159-F.
NOVA
OURINHOS
ótimo
local,
aceito
financiamento,
á/t
426m². R$ 280.000. F.
(14) 3324-1848 / (14)
98119-9538,
Angela,
CRECI 30.716-J.
PAULISTA - de esquina, local privilegiado, ao lado da
Praça dos Burgueses, 16 x
18,5m, 296 m², excelente
topografia. R$ 330.000. F.
(14) 98109-6000.
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BICICLETA - marca Caloi,
MOAB 2019, aro 29, grupo e freio, Shimano Alívio,
suspenção RockShox, cor
preta, 3 coroas e 9 catracas, 27 marchas no
total, bem cuidada, pneus
novos, ótimo estado de
conservação R$ 3.200. F.
(14) 99761-5531.
CANITAR – 9 x 22 m de
comprimento, com área
total de 198.000 m², no
loteamento Mark Ville,
“aceitamos financiamento”. R$ 65.000. F. (14)
99782-5954.
CHÁCARA - terreno com
árvores frutíferas, plantação de mandioca, luz
e poço cartesiano. Localizada em Ribeirão do
Sul. (Aceito proposta).
R$ 150.000. F. (18)
99729-4232
/
(18)
99613-9590.
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. Terreno
137,59 m² Construção
de 66 m². R$ 320.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

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.
MALA DE VIAGEM - tamanho grande, vermelha,
com rodinhas, em ótimo
estado, usada só uma vez.
R$ 90. F. (14) 996045528.
PANELAS - kit de 5 panelas de ferro fundido, pouco
uso, cor preta. R$ 550. F.
(14) 99604-5528.

Cabem
pro(14)
(14)

AR CONDICIONADO marca Electrolux, 220 V,
branco, funcionando perfeitamente. R$ 200. F.
(14) 99811-4761.
AR CONDICIONADO – LG,
18.000 btu, convencional, novo. R$ 1.500. (14)
99797-0207.
FOGÃO - branco, com
válvula. R$ 150. F. (14)
99604-5528.
FRIGOBAR - branco, bem
conservado. R$ 570. F.
(14) 99604-5528.

BICICLETA - estilo vintage/
retro, aro 26, completa,
com cestinha, nas cores
marrom e bege. R$ 1.000.
F. (14) 98173-7276.

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) 98119-9538/
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.

BICICLETA 76 loi 10, Antiga e
conservada, aceito
posta. R$ 1.000. F.
99721-0544. /
99753-1894.

BICICLETA - Marca Caloi, de alumínio, original,
aro 26, em perfeito estado, com pintura original.
R$ 500. F. (14) 981147719.

GELADEIRA - Consul,
280L. R$ 250. F. (14)
99137-8877.
GEL ADEIRA
CONSUL,
300
litros,
seminova, cinza, aceito proposta. R$ 500.
F. (14) 99721-0544. /
(14) 99753-1894.
MICRO-ONDAS - Panasonic, grande, seminovo.
R$ 150. F. (14) 33248671.

NOTEBOOK - DELL, tela
15.6, dual core, 320gb
hd, 4 gb memória, Webcam, Wi-Fi. R$ 500. F.
(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.

BANCO - banco de madeira maciça com baú
embutido. R$ 500. F. (14)
99735-6344.
BAÚ - Feito de madeira
maciça. R$ 100. F. (14)
99735-6344.
CABECEIRAS - 2 unidades, cama, solteiro. R$
100 cada. F. (14) 998114761
CRIADO - com duas gavetas,
puxadores
nas
gavetas, branco, de MDF
15mm. R$ 250. F. (14)
99724-0972.
CRIADO - com uma gaveta, puxador na graveta,
branco, de MDF 15mm.
R$ 200. F. (14) 997240972.
ESTANTE - de MDF, nova, 2.20 m por 2.00 m.
R$ 800. F. (14) 997050592.

SÃO PEDRO DO TURVO - 3 dorms (sendo 1
suíte), sala, cozinha, sala de jantar, lavanderia,
uma suíte nos fundos,
piscina, garagem p/ 4
carros. R$ 380.000. F.
(14) 3372-9728/ (14)
99751-8406.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO - maior de 18 anos, sexo
masculino, ensino médio
completo, ter disponibilidade de horário. Interessados
enviar currículo em otenisclube@gmail.com.

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 PARA ESCRITÓRIO
- feito de madeira maciça, antiga. R$ 350. F. (14)
99735-6344.

POODLE - Toy, dois filhotes brancos. R$ 800. F.
(14) 99700-6017.
YORKSHIRE - marrom e
preto, fêmea R$ 2.000,
macho R$ 1.000. F. (14)
99700-6017.
PASTOR ALEMÃO - dois
machos e duas fêmeas
com 50 dias, avós com
pedigree. Macho R$ 700.
Fêmea R$ 600. F. (14)
99603-0211.

SOFÁ - todo de couro, pequeno de dois luares, na
cor preta, em ótimo estado.
R$ 500. F. (14)
99879-5233.

MOTOR - de popa, 3.3,
marca EVINRUDE, tanque
acoplado, leve e fácil de
se manusear. R$ 2.000. F.
(14) 98114-7719.

TRATOR - MF 50 X,
modelo de 4 marchas, vermelho, todo reformado. R$
32.000. F. (14) 996200578.

BRECHÓ - abre de quarta
a sexta feira, das 15h às
16h. F. (14) 99602-1122
/ (13) 98163-3870.
ROUPAS - jaquetas de couro legítimo, 3 pretas e uma
marrom, todas tamanha
P. R$ 70. F. (14) 998795233 / (14) 99733-9263.
ROUPAS Blazer de
couro legítimo, tamanho
P, marrom, com bolsos,
básico sem detalhes. R$
80. F. (14) 99733-9263 /
(14) 99879-5233.

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.
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.

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 FISCAL - ter
vivência na área discal conhecendo toda a rotina do
departamento fiscal, ter o
ensino superior completo ou cursando Ciências
Contábeis, ter conhecimento
intermediário
em Excel. Interessados
enviar currículo em trabalheconosco@maitan.
com.br.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Conhecimentos
nas áreas correlatas, pacote office, disponibilidade
de horários para finais de
semana e feriados, morar
em Ourinhos. Interessados
enviar currículo em dep.
pessoal@grupopires.com.
br.
ASSISTENTE COMERCIAL
- ser maior de 20 anos,
ensino médio completo ou
cursando o superior. interessados enviar currículo
em comercial@grupopires.
com.br ou atendimento@
grupopires.com.br.

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO - suporte ao
departamento de serviços, nos procedimentos
operacionais referentes a
controles de OS, notas fiscais, garantia entre outros.
Interessados entrar enviar
currículo em rh@mercadaotratores.com.br.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - ensino médio
completo,
experiencia
será um diferencial. Interessados enviar currículo
em rh@lojastesouro.com.
br
AUXILIAR DE FUNILARIA
- Ensino médio completo,
experiencia comprovada
na função. Interessados
enviar currículo em mayara.correa@pblopes.com.
br.
AUXILIAR DE LOJA - Conhecimento e facilidade em
redes sociais. Interessados
levar currículo pessoalmente na Rua Nove de Julho,
265, centro. Das 9h as
18h.
AUXILIAR DE MECÂNICO
- Ensino médio completo,
experiencia comprovada
na função. Interessados
enviar currículo em mayara.correa@pblopes.com.
br.
AUXILIAR PÓS VENDA Ensino médio completo,
experiencia comprovada
na função. Interessados
enviar currículo em mayara.correa@pblopes.com.
br.

TELEVISÃO - 14 polegadas. R$ 80. F. (14)
3324-8671.
TELEVISÃO - 40 polegadas, Led, 3D, FHD,
Philips. R$ 700,00 a
vista. R$ 700. F. (14)
99747– 0440.
TELEVISÃO - LG, 29 polegadas, com controle.
R$ 140. F. (14) 33248671.
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AUXILIAR TÉCNICO - ter
facilidade com trabalho em
equipe, responsabilidade
e
capacidade
de
aprendizado, experiencia
será um diferencial, CNH
categoria B, curso ou
conhecimento em elétrica
ou hidráulica. Interessados
enviar currículo em rh@
cobop.com.br.
CALDEIREIRO - ½ oficial,
3 vagas, interessados se
cadastrar em www.tecnal.
ind.br
CALDEIREIRO - 14 vagas, interessados se
cadastrar em www.tecnal.ind.br
COORDENADOR
FISCAL Curso superior
completo em Ciências
Contábeis e áreas afins,
experiência em atuar na
área fiscal supervisionando
uma
equipe
e
na
decisão relativa a área,
alinhando o conhecimento
técnico e a gestão das
pessoas,
conhecimento
intermediário
em
Excel.
Interessados
enviar
currículo
em
trabalheconosco@maitan.
com.br.
COORDENADOR PEDAGÓGICO - graduação em
pedagogia,
licenciatura,
gestão escolar ou áreas
afins, experiencia em docência ou coordenação
pedagógica comprovada.
Interessados enviar currículo em rh@cenaic.com.
br.
DOMÉSTICA com
registro em carteira, para
lavar, passar e cozinhar.
Interessados entrar em
contato com F. (14)
99682-4700.
ENFERMEIRA
OBSTETRIZ
Superior
concluído em enfermagem, especialização em
Obstetrícia, disponibilidade para trabalhar em
escala de revezamento.
Interessados se cadastrar
em www.santacasadeourinhos.com.br.
ENTREGADOR - Ter cnh
categoria A/B, ensino
médio completo, desejável experiencia na área.
Interessados enviar currículo em rh@cobop.com.
br.

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.
EXECUTIVO DE VENDAS
- Conhecimento em vendas e pós-vendas, pacote
office, disponibilidade de
horários em finais de semana e feriados, residir
em Ourinhos. Interessados
enviar currículo em comercial@brecinho.com.br.
GERENTE DE LOJA - Ter
experiencia com rotinas
varejistas, liderança de
equipe e área administrativa, ter o ensino superior
na área administrativa e
treinamentos no setor de
atuação, ter disponibilidade de horário. Interessados
enviar currículo em recrutamento@marvi.com.br.
MECÂNICO - ter experiencia na área. Interessados
enviar currículo em hipermotorh@hipermoto.com.
br.
MENOR APRENDIZ –
de 18 a 22 anos, ensino
médio concluído ou cursando, área de comercio
e varejo, sem ingresso na
faculdade e não pode ter
sido aprendiz na mesma
área, 6 horas por dia, R$
775,00. Realize o cadastro no site www.ciee.org.br
ou entre em contato com
(14) 3500-8980.
MENOR APRENDIZ - entre
15 e 19 anos, c/ ou sem
experiência p/ funilaria e
pintura de autos, salário
de acordo c/ a função, de
segunda a sexta das 8:00
às 18:00 e sábado 8:00
às 12:00, cesta básica na
pontualidade. Os interessados comparecer R. Antônio
Delfino Sobrinho, 17, Pq.
Minas Gerais, próximo ao
mercado Santa Clara. F.
(14) 99633-2204.
OPERADOR centro
de usinagem, 1 vaga,
interessados se cadastrar
em www.tecnal.ind.br
OPERADOR DE CAIXA ter experiencia na área,
ensino médio completo,
conhecimento em informática. Interessados enviar
currículo em curriculosgrupommt@outlook.com.br

OPERADOR DE CALANDRA - 1 vaga, interessados
se cadastrar em www.tecnal.ind.br
OPERADOR DE LOGÍSTICA - Ensino médio
completo, conhecimento
básico em informática e
matemática, disponibilidade de horários, demonstrar
agilidade. Atenção e facilidade em trabalhar com
equipe.
Interessados
enviar currículo em costaferroourinhos@gmail.
com.
OPERADOR DE TORNO CNC, 1 vaga, interessados
se cadastrar em www.tecnal.ind.br.
PEDREIRO - Experiência
em serviços de alvenaria,
concretagem,
chumbamento de equipamentos
e capacidade de aprendizagem, CNH categoria B.
Interessados enviar currículo em rh@cobop.com.
br.
PINTOR INDUSTRIAL - 5
vagas, interessados se cadastrar em www.tecnal.
ind.br

SOLDADOR - 10 vagas,
interessados se cadastrar
em www.tecnal.ind.br
TORNEIRO MECÂNICO 5 vagas, interessados se
cadastrar em www.tecnal.
ind.br
VENDEDOR - Ensino médio completo, experiencia
na área de vendas, conhecimento básico em
informática, disponibilidade de horário. Interessados
enviar currículo em store.
estaleiro@gamil.com.
VENDEDOR (A) - Interessados enviar currículo em
vagas.aflorashoesourinhos@gmail.com.
VENDEDOR (A) - 8 vagas
disponíveis par o cargo,
ensino médio completo,
acima de 18 anos. interessados entregar currículo
em Rua Paraná, 500, centro.
VENDEDORA - Ser dinâmica, comunicativa, ter
interesse em moda, gostar
de redes sociais. Interessados enviar currículo em
atendimento@mofficerourinhos.com.br.

PROGRAMADOR
DE
PRODUÇÃO - Formado
em ensino técnico ou superior. Interessados enviar
currículo em rh.ourinhos@
heringer.com.br.
PROMOTOR DE VENDAS
- regime CLT, interessados
enviar currículo em vagasouribram@ouribram.
com.br.
PROMOTOR DE VENDAS
- ter experiencia em promotor de vendas, repositor ou
estoquista, ter disponibilidade para viagens, possuir
veículo próprio. Atividades,
abastecimento de PDV,
organização e exposição
estratégica de mercadoria,
controle de giro de produtos, apoio em ações e
comerciais. Oferecemos
regime CLT, salário de R$
1583,22, ajuda de custo,
programa de incentivo. Interessados enviar currículo
em rh@pellah.com.br. F.
(14) 99804-5565.
REPRESENTANTE
DE
NEGÓCIOS - regime CLT,
interessados enviar currículo em vagasouribram@
ouribram.com.br.
SERVENTE DE OBRAS - ter
facilidade com trabalho em
equipe, responsabilidade
e
capacidade
de
aprendizado, experiencia
será um diferencial, CNH
categoria B. Interessados
enviar currículo em rh@
cobop.com.br.

CASEIRO - procuro casas
para poder trabalhar, tenho experiência na área de
15 anos. F. (14) 996269972.
DOMÉSTICA - Procuro casas para faxinas
com disponibilidade de
segunda a sexta feira, experiencia na área. F. (14)
99610-7237.
DOMÉSTICA – Procuro
emprego em casas, apartamentos, para limpeza,
duas ou três vezes na
semana. Pessoa de confiança e com experiência
na área. F. (14) 981141503.
DOMÉSTICA - tenho experiencia e referência na
área. Rose. F. (14) 991244244.
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