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que o povo de coração de ouro viverá um ano muito mais feliz

CAOS NA COLETA DE LIXO
Uma semana que Ourinhos viveu uma guerra de
nervos, confusão na Câmara e a certeza de que o
problema pode estar longe de ser revolvido
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JANEIRO

1

SOLENIDADE DE POSSE

Prefeito Lucas Pocay, vice-prefeito Lucas Shoiti Suzuki
e os 15 vereadores eleitos para o mandato 2021-2024,
tomam posse no dia 1º de janeiro, em solenidade na Câmara
Municipal sem presença de público devido à pandemia do
novo coronavírus. Os vereadores eleitos foram: Alexandre Zoio
(Republicanos), Cícero Investigador, (Republicanos), Roberta
do Enfrente (PT), Raquel Spada (PSD), Borjão (PSD), Nilce
Protetora dos Animais (PSD), Enfermeiro Alexandre (PSD),
Latinha (PP), Anisio Felicetti (PP), Guilherme Gonçalves
(Podemos), Gil Carvalho (PL), Éder Mota (MDB), Carlinhos do
Sindicato (MDB), Furna Beco da Bola (DEM), Santiago (DEM)
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FASE VERMELHA
Pandemia continua e
Ourinhos regride para a
Fase Vermelha do Plano São Paulo devido ao
alto número de casos
de Covid-19 registrados
diariamente e a taxa de
100% de ocupação de
leitos de UTI. Comércio
fecha novamente, comerciantes protestam,
praças e espaços públicos são fechados para
evitar aglomerações.
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NOVA MESA DIRETORA
Foi eleita também a nova mesa diretora para o biênio 2021-2022,
composta pelo vereador Santiago de Lucas Ângelo como presidente,
vice-presidente Carlos Alberto Costa Prado “Carlinhos do Sindicato”,
1º secretário - Anísio Felicetti e 2ª secretária Raquel Borges Spada.
Os 15 vereadores que tomaram posse, 8 reeleitos, 7 são caras
novas e pela primeira vez, três mulheres fazem parte do legislativo
de Ourinhos.
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ESPERANÇA
No dia 21 de Janeiro começa a vacinação contra a
Covid-19 em Ourinhos, trazendo esperança de dias
mel ores rofissionais da sa de e a am na lin a de
frente são os primeiros a receberem as doses.
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FEVEREIRO

5

6

VACINAÇÃO DOS IDOSOS

Após disponibilização de vacinas contra covid-19 para
rofissionais da sa de idosos acima de
anos come am a ser
im ni ados.

SEM CARNAVAL
andemia con in a al erando o dia a dia da o la o agora com
o cancelamen o das radicionais es as de arna al s s endendo
on os ac l a i os e colocando comercian es e comerci rios ara
rabal ar en re os dias
e
de e ereiro.
rin os ermina o m s
de e ereiro com
bi os or corona r s .
casos confirmados
na cidade.
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COVID NAS ESCOLAS
om a ol a s a las casos
de co id
em escolas
es ad ais ass s am am lias
o rin enses. ecre aria de
a de e ire oria de nsino
afirmam e es
do sob
con role e e re omada
o cional
e oi dada
rioridade ara al nos mais
lner eis com maior
necessidade de se alimen ar
na escola com dific ldades
de a rendi agem e acesso
ecnologia.
s demais s o aconsel ados
a con in ar elo ensino remo o.
s rofissionais da rea da
ed ca o afirmam e maior seg ran a seria o erecida a odos se a acina
osse dis onibili ada logo ara oda a classe. ede
nici al con in a em
recesso. scolas ri adas amb m re omaram as a las.
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FALECIMENTO
e r er elsom in cci do or al
e r er na
a morre em
rin os
ima de in ar o lminan e.
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MARÇO
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FASE EMERGENCIAL NA PREFEITURA
mero de mor es ela o id em
rin os rom e os r s d gi os
e a cidade ol a
. eclassifica o asso a
aler a ar ir de de mar o de
or m
dias de ois oi
decre ada a ase emergencial do lano
com end recimen o
maior ec amen o do com rcio igre as bares res a ran es e
lanc one es e o e de recol er das
s . e orno das a las
resenciais do m nic io oram adiadas. o o ico de casos
de co id
re is o ara es e m s. sa de i e m erdadeiro
caos com al a de lei os al a de medicamen os ara in ba o.
rofissionais da rea da sa de en ren am com bra ra a
andemia.
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NOVO COMANDO
ra. na
e de as ro er olaso
e es e e ren e da
nos l imos
anos assa a coordenar o
.
delegada de ol cia ra. ena a arrion e o
i de li eira
e a a a como elegada d n a da elegacia de e esa
da
l er de
rin os ass mi como elegada i lar. o
mesmo a o a elegada rec m classificada ra. elo sa o a o
ascimen o omo osse como elegada de ol cia
n a.
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MUDANÇA NA GESTÃO

Cássia Palhas deixa a Secretaria de
a de de
rin os e afirma e recisa
cuidar de sua saúde.

BOLETIM DE
CARGOS NA PREFEITURA
bser a rio ocial de
rin os blico em de
mar o no o bole im de cargos
comissionados e n es
gra ificadas da re ei ra de
rin os incl indo
mara
nici al
e ecre aria
nici al de
s or es
e
o ali am
. ass n o re erc i
na
mara de ereadores
bordado elo ereador
il erme on al es a s
blica o de ole im emi ido
elo bser a rio ocial de
rin os
e disc e com
os colegas s os a arra de
cargos”.
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ABRIL

14

15

SOLIDARIEDADE
Empresários se unem e compram 40 capacetes
Elmo para Santa Casa e “Covidão” da Prefeitura.
e i amen o c ego
rin os na e a eira
an a
e oi ad irido a ra s de cam an a
organizada pelas empresárias Caroline Corral Rapchan
e Beth Bressanin, sensibilizadas pela escassez de
o ig nio cilindros e res iradores
e ca saram incl si e
rans er ncia de acien es ara o ras cidades.
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POPULAÇÃO RECLAMA
ios e cabeamen os mal ins alados o
inutilizados representam perigo nas ruas de
Ourinhos, imagens registradas por munícipes
mos ram si a o de fios de energia e
cabeamen os de in erne
e in ili ados
ou mal instalados, representam perigo para a
o la o. asos de camin es e la am
fios ins alados ora de adr o de al ra
amb m oram regis rados e mo o eiros
oram a ingidos or fios arreben ados e
feridos.

PROBLEMAS NA UPA
Troca de empresa gestora da
Unidade de Pronto Atendimento
pegou colaboradores de
surpresa na manhã do dia 29 de
mar o
ando se de araram
com a nova responsável, a
e es a a ali com ma
lista dos selecionados, conforme
rocesso de classifica o
considerados aptos para
assumirem suas funções. Os
ncion rios e n o es a am
na lista não puderam entrar,
apesar de estarem ainda
c m rindo a iso r io re is o
para terminar em 31 de março.
re ei o afirma e do oi ei o
de acordo com a lei.
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TRANSPORTE
PÚBLICO
Em nota, CCO
informa redução
de linhas devido à
crise financeira e
a permissionária
vive, agravada pela
pandemia.

09

10

MAIO

19
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COVID 19
o m s de maio de
os i al o id assa a a ender de or as aber as
amb m como ron o socorro ara casos de s s ei os de co id. om is o
adminis ra o es era dimin ir demanda na
. idade i e m erdadeiro
caos com fila de acien es e ag ardam aga elo sis ema ross e regis ra
mais de 300 mortes pela doença. A vacinação avança com a imunização de
essoas de
anos e rofissionais de di ersas reas da sa de.
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IAMSPE X SANTA CASA
an a asa de
rin os e re resen an es do
se
re nem ara ra arem do no o con ra o de res a o de ser i os
aos ncion rios blicos es ad ais. n eli men e n o o e
acordo e os conveniados continuam no prejuízo.

CARGOS E MAIS CARGOS
Em mais uma de suas atualizações, como tem feito desde
o mês março de 2021, em 5 de maio, o Observatório mostrou
que mais R$ 13.106.085,80 já foram gastos com o pagamento
de
ser idores con ra ados como cargos de confian a
o beneficiados com n es gra ificadas. o m s de abril o
boletim divulgado mostrou um gasto de R$ 8.942.317,84.
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LUTO NO JORNALISMO
orre eli e erc liani
amorro
secre rio da
l ra em
rin os.
jornalista faleceu no dia 25 de maio,
aos 3 anos. le en ren a a
em o
problemas sérios no fígado.
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JUNHO
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FALTA DE INSUMOS
an a asa de iseric rdia de
rin os dimin i significa i amen e os lei os de
des inados ao ra amen o de acien es gra es de o id . e ido al a de
medicamen os o os i al
e o era a com
lei os no in cio do m s de n o
dis onibili a a a enas
agas ia
. al a de medicamen os ode ainda ro ocar
a rans er ncia de acien es. r o de em res rios liderado ela o rin ense e
ressanin se nem ara arrecadar ndos des inados com ra de ins mos.
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VACINAÇÃO
CONTRA COVID
m nic io de
rin os inicio
a acina o ara os maiores de
anos com comorbidades e
odos os cidad os a ar ir de 3
anos essa ase do rocesso
de im ni a o coloca a cidade
en re a elas e mel or m
gerido o rocesso de im ni a o
en re odos os m nic ios
brasileiros e d aos o rin enses
m so ro de es eran a ao er no
ori on e ma ossibilidade de
se conseg ir ol ar s a i idades
comuns do dia a dia sem o medo
elo no o corona r s. or o ro
lado
em es ione os
cri rios de defini o dos gr os
riori rios e considere e a
escol a n o em le ado em con a
o risco de e osi o ao r s.
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O ADEUS A FERNANDO CAVEZALE
o id ira de cena m cone da
com nica o e da c l ra o rin ense.
blici rio es o osi i o ara
no e dias de ois de er omado a acina
ord s ra eneca. ermanece r s dias
os i ali ado no os i al de am an a de
rin os e com o agra amen o de se
adro
oi rans erido ara o os i al maral ar al o
de a onde eio a bi o s
do s bado
de n o de arada card aca em decorr ncia
de com lica es da doen a.
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CARGOS ILEGAIS
re ei ra de
rin os blico
na noi e da seg nda eira
de
n o em edi o do i rio ficial
do
nic io a e onera o dos
cargos comissionados considerados
ilegais elo rib nal de s i a de
o a lo em ac rd o blicado
em
de bril do corren e ano com
ra o ara reg lari a o de
dias.
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JULHO
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ACONTECEU NA CÂMARA

Vereadora Roberta mostra grande indignação com projetos de lei para votação em
regime de urgência na Câmara. Na noite da segunda-feira, 28 de julho, após a 21ª
Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Ourinhos, foi realizada a 4ª Sessão
Extraordinária com a apresentação de 7 projetos de lei para votação em regime de
urgência. O fato incomodou a Vereadora Roberta Stopa, do Mandato Coletivo Enfrente,
que deixou clara sua indignação.
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LUTO NO LEGISLATIVO
Morre o Vereador Carlinhos do Sindicato
no dia 7 de julho, em decorrência de complicações da COVID-19. Ele foi positivado
com coronavírus em 17 de junho e internado no Hospital de Campanha no dia 18,
sendo que no dia 21 deu entrada na UTI
da Santa Casa de Misericórdia, onde se
encontrava intubado.
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NOVO BISPO
Bispo Dom Eduardo Vieira dos Santos
toma posse na Diocese de Ourinhos, no dia
3 de julho de 2021, durante Celebração Eucarística na Festa de São Tomé Apóstolo.
Ele substituiu Dom Salvador Paruzzo, o 1º
Bispo desta diocese, que pediu afastamento
por se aproximar dos 75 anos.
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AUMENTO DE CARGOS
Projeto de reestruturação administrativa de autoria do
prefeito municipal é aprovado na Câmara com 9 votos a
favor e 3 contra, e é sancionado pelo prefeito no dia 5 de
julho. O projeto prevê a criação de mais duas secretarias,
de Inclusão e Planejamento, e mais cargos. Em Sessão
bas an e ol mica com disc rsos in amados ereadores da
base e de oposição se confrontaram expondo suas opiniões
e s ificando se s o os.
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AGOSTO
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NÚMEROS POSITIVOS
Vacinação avança com imunização
de jovens de 18 anos e números
de contaminados e óbitos diminui.
Segundo a prefeitura, foram vacinados
mais de 5 mil jovens durante o período
das 7h00 às 20h00 do dia 3/8. O
município aguarda a chegada de
novas doses para reinício da aplicação
da primeira dose em maiores de
18 anos. A cidade começa o mês
de agosto com 17.129 casos de
infectados por covid-19, contabilizados
desde o início da pandemia, e 504
óbitos em decorrência da doença.
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HOMENAGEM

Infectologista Dr. Éder
Hideki recebe título de
Cidadão Ourinhense, em
reconhecimento à brilhante
atuação na linha frente de
combate ao coronavírus na
cidade onde o rofissional
atua desde o início da
pandemia.
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TRAGÉDIAS EM

OURINHOS
Priscila Moreira Lopes
de Oliveira, 35 anos, foi
assassinada pelo marido,
Willians Pereira, 42 anos,
na residência do casal, em
um Condomínio do Jardim
Oriental. Logo após o crime, o autor acionou a polícia e se entregou admitindo
a culpa. Já Nelson Luiz, conhecido por Nelsinho Sanfoneiro, integrante da banda Forró Malícia, morreu
d ran e desen endimen o com o fil o
e acabo or irar a ida do ai com
dois golpes de faca.
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HOMENAGEM

Vereadora Raquel Spada apresenta Moção de
Congratulações ao ginecologista Dr. Fernando Diez
Pérez pelos 51 anos atendendo mulheres, dedicando
todo seu conhecimento à saúde feminina. O médico já
realizou cerca de 10.000 partos, é muito conhecido e
querido na cidade e região.
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LUTO
Ourinhos se despediu
de um ilustre Cidadão
ourinhense: Dr. Clóvis
Chiaradia, médico
anestesiologista e clínico
geral, historiador, prefeito
e ex-prefeito municipal,
que faleceu no sábado,
14 de agosto, no Hospital
UNIMED de Bauru, em decorrência de complicações pósoperatórias, após ter sido submetido a uma cirurgia para a
retirada de um cisto renal.
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SETEMBRO
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MAIS AVANÇO NA
VACINAÇÃO
O mês de agosto terminou
com números mais positivos em
relação à pandemia. Segundo
a prefeitura, houve redução de
80% nos casos de morte pela
doença. De acordo com dados
divulgados pelo site vacinaja.
sp.gov.br/vacinometro/ cerca de
3.500 adolescentes também já
receberam a primeira dose.
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DOSE DE REFORÇO

Ourinhos inicia aplicação de dose de
reforço para idosos a partir de 90 anos.
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7 DE SETEMBRO
Em Ourinhos a
data foi marcada por
manifestações. Na Praça
Mello Peixoto houve
em prol da liberdade de
expressão e opinião, na
praça do Seminário Ato
Fora Bolsonaro – Grito dos
Excluídos, organizado pelo
grupo Povo na Rua.
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INQUÉRITO POLICIAL

Dois PMs lotados no 31ª BPM Ourinhos são presos, investigados
pela morte de Murilo Henrique Junqueira, no Jardim São Carlos, no
dia 20 de setembro. Embora os policiais tivessem alegado legítima
defesa, a análise de imagens de câmeras instaladas no local concluiu
que o rapaz não resistiu e não estava armado.
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OUTUBRO
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MISSÃO CUMPRIDA
Hospital de Campanha Covid-19
encerra as atividades em Ourinhos. O
fechamento da unidade já havia sido
di lgado e ag arda a o final do con ra o
com a MAXX Saúde, Organização Social
responsável pela gestão do Hospital,
finali ado nes e dia
. a an o da
vacinação e a diminuição de casos de
covid-19 na cidade, foram essenciais para
o encerramento das atividades do Covidão.
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HOMICÍDIO QUALIFICADO
Corpo de homem acusado de
edofilia em
rin os encon rado
no Lago do Royal Park. O indivíduo
já tinha sido agredido por vizinhos no
dia anterior. Dois suspeitos já foram
de idos. a do do
confirmo
e
o homem morreu por afogamento e
de acordo com imagens colhidas pelo
local ossi elmen e ando en a a
fugir dos agressores.
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SURTO EM CRIANÇAS
rian as so rem com s r o de irose e doen a m o
boca
em
rin os ambas ransmi idas or r s e odem ro ocar
diarreia ebre
mi o dor de cabe a e dor de es mago. lg mas
unidades de educação infantil suspenderam as aulas para conter
a proliferação das doenças.
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NOVEMBRO
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CHAMADA GERAL
O primeiro evento com o nome de “Chamada Geral” aconteceu
na Praça da vila Margarida, em Ourinhos, na década de 1980. O
sucesso das manifestações artísticas e a energia dos jovens da
época marcaram a memória cultural ourinhense. Depois de quase
dois anos praticamente sem eventos culturais na cidade devido à
pandemia, um grupo de amigos resolveu recriar o Chamada Geral,
que aconteceu no domingo, 14 de novembro, das 9h00 às 18h00,
na mesma praça, defronte a Igreja Pio X. Foi um sucesso absoluto!
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COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS
Cargos foram exonerados de acordo com a justiça, depois
foram recontratados. E o resumo da dança das cadeiras, em
comparativo dos boletins de março e o atual, emitidos pelo
Observatório Social de Ourinhos, é que o número de servidores
até diminuiu, porém, o valor gasto com os pagamentos continua
o mesmo, em média R$ 3 milhões por mês, sendo que, apenas
com os salários, 2021 deve fechar com um total de R$ 37
milhões comprometidos com cargos comissionados e funções
gra ificadas.
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FIM DO PEDÁGIO
Praças de Jacarezinho, Jataizinho e Sertaneja serão liberadas
às 00h00 de sábado, dia 27/11. Após 24 anos de serviços, a
ECONORTE informou o encerramento das atividades referentes
a concessão do Lote 01 do Anel de Integração do Estado do
Paraná.

CONCESSÃO DE ESGOTO
Liminar do TJSP dá direito à prefeitura dar
prosseguimento à concessão de esgoto da SAE sem
apreciação do legislativo. Presidente da Câmara,
an iago de cas ngelo afirmo a ra s de no a
que “foi requerida a imediata revogação da liminar
concedida e a improcedência da Ação Declaratória de
Inconstitucionalidade, porque a Câmara entende ser
necessária a apreciação legislativa nas concessões
citadas acima.”
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DEZEMBRO
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DECORAÇÃO DE NATAL
A cidade de Ourinhos em 2021 se preparou para
o a al em ri mo de es a com o al e ibili a o
com rela o a andemia com rcio aber o a
e grande decora o nos on os rinci ais da
cidade. ago do o al ar
ra a ello ei o o
s o alg ns dos locais e mais im ressionaram.
or m comercian es do cal ad o ficaram na m o e
a mesmo man en o na il mina o com rocas
de globos e l m adas alg ns reali aram or con a
própria.
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OURINHOS COMPLETA 103 ANOS
a cidade do o o de cora o de o ro com le o em 3
de de embro de
mais m ano de desen ol imen o
i rias. em do s o ores or m o o o gra o
comemora mas a on a es es ara mel orias de
alidade de ida
e em s a maioria s o em rela o
saúde.
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A LUTA DO SERVIDORES DA COLETA DE LIXO
ole ores de li o de
rin os erminam
com m grande
desafio ela ren e. om a a ro a o do ro e o de ei n
de a oria do re ei o m nici al da cidade
e re oga a o orga da
SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, passando
o ser i o ara a re ei ra os rofissionais iniciaram ro es os e
a gre e ois emem ela erda de se s direi os e de ma
ra
ri a i a o da a ar ia.
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O CAOS NA
COLETA DO LIXO

Coletores de lixo protestam na Câmara e suspendem
parcialmente a coleta de lixo em Ourinhos

Hernani Corrêa e Marcília Estefani

A

sessão da última segunda-feira na Câmara Municipal de Ourinhos foi uma das mais
tumultuadas dos últimos tempos.
Coletores de lixo da SAE – Superintendência de Água e Esgoto
- protestaram contra a aprovação
do projeto que tira da autarquia o
serviço de coleta de lixo e passa a
responsabilidade para a prefeitura.
AUMENTO DE SALÁRIOS – Um
pouco antes, os vereadores aprovaram outro projeto, também de
autoria da prefeitura, que concede reajuste de 30% nos vencimentos de Lucas Pocay, ao vice-prefeito, secretários e vereadores. Com o reajuste, Pocay passa
de R$ 16.850,00 para quase R$
22.000,00.
RETIRADA DA COLETA DA SAE –
Em seguida, os vereadores colocaram em votação o Projeto de Lei
que devolve à prefeitura a responsabilidade da coleta do lixo em Ourinhos. E foi aprovado com 9 votos
a favor e 5 votos contra.
Votaram contra os vereadores
Guilherme Gonçalves, Cícero Investigador, Roberta Stopa, Roberto Tasca e Latinha.
Os coletores se exaltaram, xingaram, ameaçaram agredir os vereadores e a polícia foi obrigada a
conter os ânimos.

COLETA SUSPENSA – Na terça-feira, os coletores se reuniram em
frente a ETA – Estação de Tratamento de Água na Vila Brasil, decidiram paralisar a coleta do lixo da
cidade e impediram que os caminhões saíssem do local.
Novamente, a polícia foi acionada, caminhões liberados e os coletores se transferiram para o local
chamado de transbordo, no Jardim an os
mon onde ficaram
‘acampados’.
Lixo foi jogado por populares em
diversas residências dos vereadores da base do prefeito. Os coletores da SAE trabalharam por 3 dias
com apenas 30% do efetivo e co-

letaram apenas o lixo de postos de
saúde e outros estabelecimentos.
PEDIDO DE CASSAÇÃO – Na
manhã de terça-feira, o munícipe
Carlos Miguel Serrano Castello
protocolou na Câmara um pedido
de cassação do mandato de Lucas
Pocay com a alegação de prática
de nepotismo tanto na prefeitura
quanto na SAE.
Ele já havia aberto uma representação junto ao Ministério Público de São Paulo.
LEI SANCIONADA – o i rio ficial de er a eira no final da noi e
a prefeitura publicou a Lei sancionada pelo prefeito Lucas Pocay.
27

COLETA PRECÁRIA – Com o objetivo de diminuir o caos na cidade,
na quarta-feira a prefeitura recolheu
parte do lixo em pick ups e outros
veículos, utilizando funcionários
que não tem a função, nem preparo
para tal.
SINDICATO TENTA AGIR – Também na quarta-feira, o Sindicato
dos Servidores Municipais protocolou na prefeitura um pedido
de reunião urgente para tentar
resolver o imbróglio. ‘Biguá’,
presidente da entidade, pediu
que o prefeito garanta que os
coletores não sejam prejudicados com a mudança que foi feita, segundo ele, sem nem ao
menos os coletores terem sido

consultados.
VOLTA TEMPORÁRIA AO TRABALHO – Na manhã de quinta-feira,
os coletores voltaram aos trabalhos normalmente, segundo eles,
para não prejudicar a população
durante as festas de Natal. “Mas
vamos paralisar novamente na seg nda eira ficando somen e 3
trabalhando”, garantiram.
OUTRO LADO – A reportagem
do NEGOCIÃO vem insistentemente
há dias falar com a Assessoria de
Comunicação do prefeito Lucas
Pocay, por telefone, email e WhatsApp, porém, sem sucesso. Pocay
vem se manifestando somente em
suas páginas nas redes sociais.

Coletores da SAE trabalham com efetivo super reduzido e recolhem o lixo de postos de saúde

Aos berros, coletores protestam na Câmara e precisaram ser contidos pela polícia
Prefeitura improvisa veículos e
funcionários para coletar o lixo na cidade

Na manhã de terça-feira, os coletores em frente a ETA, decidem paralisar os trabalhos

Vereador Guilherme Gonçalves em
discurso inflamado na tribuna
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Novos Formandos
Colégio Santo Antônio realizou formatura dos
alunos da 3ª série do Ensino Médio de 2020
R ose P im entel Mad er

O

Colégio Santo
Antônio realizou, no dia 9
de dezembro,
em se anfi ea ro a solenidade de encerramento de
curso dos alunos da 3ª série
do Ensino Médio de 2020.
A mesa de honra presidida
pela diretora geral do CSA
professora doutora Sueli
Carrijo Rodrigues foi integrada pelo coordenador pedagógico do Ensino Médio
professor Marcelo de Oliveira Khnayfes, pelo secretário do Colégio Israel Toneli
e professores homenageados.
O paraninfo da turma de
formandos de 2020 foi o professor André Luis da Silva
Breve; o professor Leandro
William Franco foi escolhido
pelos alunos para dar nome
à turma e o professor Flávio
Albertin recebeu a homenagem especial. O mestre cerimônia foi o professor Carlos Antônio Paiva.
A aluna Daniele Mello prestou homenagem ao paraninfo professor André Breve. A
aluna Luiza Alves Mercante
homenageou o professor
Leandro Franco e a aluna
Maria Luiza Lopes Fernandes homenageou o profes-

sor Flávio Albertin.
A oradora da turma de
concluintes do EM de 2020
foi a aluna Natália Coutinho
Arruda Fiorillo.
A cerimônia, muito emocionante, que reuniu gestores
do CSA, professores, pais
e familiares dos formandos,
foi encerrada com a apresentação de um vídeo elaborado pelos alunos que registrou alguns dos melhores
momentos da turma.

A diretora Sueli Carrijo Rodrigues e os professores homenageados

Pais e familiares dos alunos marcaram presença na cerimônia

Os alunos concluintes do EM de 2020
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Coluna da Rose

Por: Rose Pimentel Mader
rosepimader@gmail.com

UNIFIO realizou
confraternização de fim de ano
R ose P im entel Mad er

O

Centro Universitário de Ourinhos
UNIFIO
reuniu
gestores, coordenadores de cursos, funcionários e colaboradores, no dia
16 de dezembro, para a tradicional con ra erni a o de fim
de ano. O Happy Hour, como
foi denominado, foi realizado
no mezanino do Colégio Santo Antônio, num clima de muita
alegria e gratidão por mais um
ano de muito trabalho e importantes conquistas.
A reitora UNIFIO Gláucia Librelato Gonçalves e a pró-reitora Glauka Archangelo receberam a todos com muito carinho
e expressaram o reconhecimento da instituição pela atuação dedicada de toda a equipe
de trabalho que fez a diferença
n m ano o desafiador.

A reitora UNIFIO Gláucia Librelato Gonçalves e a pró reitora Glauka Archangelo com os coordenadores de cursos

Com colaboradoras de vários departamentos

Detalhe da decoração, copos com
frases de incentivo aos colaboradores

Com a equipe da Informática

O cantor Eliel Tavares de Lima
animou o evento

Gláucia e Glauka com a equipe da Comunicação

O time da secretaria UNIFIO

Com a equipe da manutenção

Com a equipe do NTEA

Com a equipe do Comercial

Os formandos com os professores e a diretora Sueli Carrijo
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Festa
‘Criativo’

Escola encerrou 2021 com grande evento
para pais e alunos no Buffet Villa Kids
D a red aç ã o

N

um clima de
alegria e muita emoção, ao
lado de pais e
familiares, as professoras
e a diretora da ESCOLA
CRIATIVO EDUCACIONAL,
juntamente com as crianças, festejaram na noite de
terça-feira,14, o encerramento do ano letivo com a
formatura das turminhas e
colação de grau do ABC.
O fotógrafo Maikon Zambido registrou os melhores
momentos.
ARTISTAS CRIATIVOS Com o tema “ABC - 123
ARTISTAS CRIATIVOS”, os
pequenos celebraram essa
conquista num evento que
teve toda uma programação
especial, com direito a beca,
brincadeiras, apresentação
de vídeo de dança realizadas pelos formandos, homenagens, lanche e o principal, a entrega do canudo
de formatura feita pelos padrinhos e madrinhas.
LOCAL SUPER ESPECIAL
- A festa aconteceu no Buffet Villa Kids, com cobertura
ao vivo pelo JORNAL NEGOCIÃO.
O local foi escolhido com
muito carinho pela diretora
Mércia Malaspina para proporcionar um amplo espaço
com brinquedos e atividades que garantiram a diversão dos CRIATIVOS e seus
convidados.
Além do cardápio do buffet
impecável e um telão de led
gigante onde foram transmitidas as apresentações
gravadas previamente na
escola.
APRESENTAÇÃO - A coordenadora pedagógica da
escola, Lucy Robles Avelar,
que conduziu toda a apresentação da formatura, fez
um pronunciamento demonstrando o seu carinho
por todas as crianças com
idade entre 1 e 6 anos que
estavam se formando.
“Queridos formandos. É
com imensa alegria que parabenizamos a linda data
que ora se inicia em suas
vidas! Por este motivo, nós
educadores e toda a equipe da ESCOLA CRIATIVO
EDUCACIONAL,
desejamos que a partir de hoje
vocês possam continuar
trilhando o caminho da educação, caminho este que é
repleto de grandes desafios.
e ao longo de odo
esse tempo, vocês aprendam com m i o afinco responsabilidade, amor e muita
dedicação. A nossa escola
se sente orgulhosa por poder vivenciar este momento
com vocês”, disse Lucy.
METODOLOGIA CRIATIVOA escola é conhecida pela
sua metodologia e abordagem europeia Reggio Emilia
onde a participação e colaboração dos pais e alunos é
bem-vinda e agrega ao desenvolvimento da mesma.
Por conta disso, a festa contou com a ajuda na decoração das mães de dois alunos, a música e imagens do
telão e vídeos foram feitas
pelo pai de um dos alunos.
O espirito em equipe e colaborativo é incentivado na
ESCOLA CRIATIVO.

ais d s am com s us

bém inserido no conjunto.
OPINIÃO DE MÃE - Mariana Vita é a mãe de um dos
alunos e foi considerada
madrinha da escola devido
a sua grande dedicação e
amor à metodologia. “Meu
fil o oi a seg nda crian a
a entrar na escola, ele tinha
apenas 8 meses e seu desenvolvimento foi tamanho
que hoje as pessoas não
acreditam que ele tem apenas 3 anos. Sou muito grata pelo carinho e dedicação
que a escola tem com ele”.

ESCOLA ATELIER - Também conhecida como escola atelier, a CRIATIVO EDUCACIONAL tem seu espaço
preparado e voltado para o
desenvolvimento da criança
na primeira infância. O professor tem papel de um atelierista e passa os ensinamentos através da arte e da
vivencia da própria criança.
Cada CRIATIVO é assistido de forma única e voltada
somente para ele, mas tam-

Com emoção na sua voz ela
completa dizendo. “Pra mim
a CRIATIVO é a melhor escola do mundo”.
MENSAGEM DA DIRETORA – Mércia Malaspina, dire ora da escola fico m i o
eli e sa is ei a ao final do
evento, pois essa foi a pri-

rcia a as ina dir tora da sco a r c b u os a unos um a um

ra a a a

os na assar a ara r c b r m os c rti cados

meira formatura e, para ela,
oi m grande desafio.
itas outras virão e pretendo
melhorar e tornar essa festa
um momento muito esperado pelos nossos papais
CRIATIVOS. Foi uma festa
muita linda e emocionante,
em
em mais finalizou a diretora.

ONDE ESTAMOS: A Escola Criativo está localizada na Avenida Getúlio Vargas, 536 - Jardim
Matilde, Ourinhos - F. (14) 99706-8070

ntr

ou os c rti cados

ria caram stam adas nas sionomias d todos os a unos

rcia dir tora ao c ntro com as co aboradoras da sco a

Colônia
de Férias

Alguns alunos não precisaram da
com an ia dos ais ao d s ar na
passarela

Aguardem a COLONIA DE FÉRIAS que a
r arou ara s us
os u s
inicia no dia 05 de janeiro de 2022.

LIVE MOSTRA TUDO – Você pode assistir
o vídeo completo da festa, inclusive com
todos os depoimentos de pais que contam
a trans orma o m s us
os a s
começarem a frequentar a Escola Criativo.
Acesse o link:
tt s b atc a s o t
i a ids r c b u d cora o
especial tanto na entrada como
dentro do espaço
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Trote Solidário
Administração e Ciências Contábeis
b n ciaram astora ocia

R ose P im entel Mad er

O

s Cursos de Administração e Ciências Contábeis
do Centro Universitário
de Ourinhos UNIFIO realizaram trote solidário entre os meses
de outubro e novembro, para a arrecadação de alimentos.
A ação social resultou na doação de
300 quilos de alimentos para a Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida do Vagão Queimado.
O Trote Solidário foi coordenado pelo
professores Paulinho Francisco (coordenador de Administração e Ciências
Contábeis), Roberto Gabriel Ronqui (professor assistente de Ciências
Contábeis) e Gilberto José Rodrigues
(coordenador de Estágio de Administração).
A doação foi entregue pelo coordenador de Administração e Ciências
Contábeis Paulinho Francisco ao frei
Claudemiro Folkowski, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Vagão Queimado.

ntr

a da doa o

o ro ssor au in o rancisco ao r i

aud miro o o s i
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Para + de 60 e
Jovem Aprendiz
r ador ob rto asca a ro a ro to u
rmit
ssoas d
anos ou mais assistir m s
no cin ma s t cu os cu turais ratuitam nt outro ro to i d m r sas d urin os
nc doras d icita s u contrat m o ns a r ndi s
Hernani Corrêa

O

s vereadores aprovaram
por unanimidade, na última sessão da Câmara,
dois Projetos de lei de autoria de José Roberto Tasca (MDB).

2022

PROJETO PARA A MELHOR IDADE Um deles institui a gratuidade de acesso às salas de cinema e teatro às pessoas com idade a partir de 60 anos.
sse ro e o ser e ara re e irmos
sobre como envelhecer com dignidade
e qualidade de vida por meio de mais
políticas públicas de inclusão. O envel ecimen o acarre a rios desafios e
dific ldades como al era es im nológicas que aumentam o risco de saúde e estão ligadas diretamente a qualidade e expectativa de vida”, declarou
Tasca na Tribuna.

“Acredita-se que até 2055, o número de idosos, pessoas com mais de 60
anos, supere o de indivíduos com até
29 anos no Brasil. O projeto apresentado tem como objetivo garantir aos
idosos, acesso à cultura de nossa cidade, dando mais oportunidade, entretenimento, lazer e, consequentemente,
maior qualidade de vida”, prosseguiu o
vereador.

Frei Alex S. Rodrigues
Diretor Pedagógico

PROJETO JOVEM APRENDIZ – O outro projeto aprovado na mesma noite
dis e sobre a con ra a o de adolescentes aprendizes pelas empresas
encedoras de lici a es
blicas em
Ourinhos.
“Todos sabem que sou um pequeno
empresário, sempre gostei de admitir
jovens sem experiência pra ensinar,
porque eles vêm sem ‘vicios’”, disse
Tasca.

OURINHOS

“O projeto submete os jovens a um
contrato mais simples que garanta
ma rem nera o e ma e eri ncia
de trabalho. Os jovens contemplados
deverão estar matriculados em escola
o c rsos rofissionali an es.
ro eto tem o objetivo ampliar o número de
vagas ofertadas por empresas vencedoras das lici a es em
rin os aos
adolescentes ingressantes no mercado de trabalho” afirmo o ereador.

Frei Airton Mainardi
Diretor Geral
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MEMÓRIA

ourinhense

Advogado Ibraim Roberto Ribeiro Abujamra, falecido
em novembro deste ano, deixou um grande legado
R ose P im entel Mad er

O

ilustre advogado Ibraim Roberto Ribeiro
Abujamra nos
deixou, aos 94 anos, no
dia 13 de novembro deste
ano. Mas sua ausência será
sempre preenchida pelo seu
grande legado e maravilhosas lembranças que deixou
ara os fil os amiliares e
amigos.
Além da brilhante atuação
rofissional
anos dedicados à advocacia - e de
sua participação ativa na
vida comunitária ourinhense r. braim e
ar e de
um grupo de idealistas que
sonhou e contribuiu para a
implantação do ensino superior em Ourinhos, na década de
.
r. braim dese o m
ro promissor para a cidade e
acreditava que a Educação
traçaria novos rumos para o
seu desenvolvimento.
Na série especial sobre
os
anos da
ndação Educacional Miguel
o arre
braim
Abujamra recordou que
na oca em e oi ereador no er odo de
a
e residen e da
mara de
a
estava incomodado com
o a o de
rin os n o
er ma ac ldade.
oi
esse sen imen o de a er
alguma coisa para mudar essa realidade que o
levou a procurar o então
re ei o
i o
inami
para propor ações neste
sentido.
“Inicialmente
pensamos

n ma ac ldade de engenharia, mas não havia condições e nem recursos para
um curso como esse. Começamos então a pensar
em outras possibilidades e a
trabalhar para que a idéia se
concre i asse. an i emos
contatos com lideranças políticas e educacionais na esera es ad al e na ocasi o
fi emos con a o com ma
nda o em
a e ininga que estava também em
processo de implantação de
s a ac ldade con o
r.
Ibraim.
mobili a o em orno
dessa idéia contou com
a participação de muitos
ourinhenses como Jorge
er ra e s a fil a i a assim como muitos outros bal ar es c os nomes a em
parte da história da implana o da rimeira ac ldade
de Ourinhos.
Dr. Ibraim participou de várias reuniões no Conselho
ederal da d ca o
e

Dr. Ibraim desejou um futuro promissor para a cidade e acreditava
que a Educação traçaria novos rumos para o seu desenvolvimento

muitas idas e vindas e muios es or os da com nidade
e de suas lideranças, Ourinhos ganhou o seu
primeiro curso superior, de Administração
de Empresas.
Na entrevista que
concedeu para a série
de reportagens também destacou o apoio
e colaboração das Irmãs da Congregação
das rm in as da
Imaculada Conceição
que cederam salas
do prédio do Colégio
Santo Antônio para
instalar a reitoria, biIbrahim Roberto Ribeiro Abujamra,
blioteca e outras decomo presidente da Câmara em 1969
pendências, exigidas
na época, era sediado no
elo
ara o ncionaRio de Janeiro e depois de
mento do curso.

Dr. Ibraim relatou que a
opção por Administração de
m resas oi considerada a
mel or em n o de e igir
poucos recursos, cabendo a
re ei ra na oca a dar
no custeio do aluguel das
salas do prédio Colégio.
om a mobili a o dos
rec rsos oram iabili adas
as condições para a implantação do curso e Ourinhos
recebeu a visita da comiss o do onsel o ederal da
d ca o
e a ori o a
ac ldade.
Radicado em São Paulo,
onde i e mais de
anos
Ibraim Abujamra sempre
acompanhou as conquistas
da cidade que tanto amou
e onde deixou grandes amigos e admiradores.
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EDITORIAL

Noite de horror,
choro e tristeza
Uma arena de ‘leões enfurecidos’
chamada Câmara Municipal de Ourinhos
Hernani Corrêa

E

stamos há mais de 30
anos atuando na área de
comunicação, frequentando as sessões na Câmara Municipal praticamente toda semana e nunca vimos nada igual ao que
aconteceu na última segunda-feira, 20,
em Ourinhos.
Presenciamos o plenário de um poder
constituído e vereadores eleitos pelo
povo, se transformar numa verdadeira
arena de gritos, xingamentos, ofensas
pessoais e palavras de baixo calão.
Por muito pouco, se não fosse a intervenção da polícia, os vereadores da
base do prefeito de Ourinhos não foram linchados pelos coletores de lixo
da SAE.
Funcionários, pais de família que se
sentiram humilhados, tratados como
animais peçonhentos que se ‘pisa em
cima’, esmaga com a sola dos pés sem
dó nem piedade.
Tudo por causa de um projeto de lei
imposto pela prefeitura, sem nenhuma
consulta popular, nem muito menos à
parte mais interessada que são os coletores de lixo. O projeto que transfere
para a prefeitura a responsabilidade da
coleta de lixo hoje feita pela SAE.
A maioria dos vereadores votou a favor, sem praticamente não ter entendido e nem percebido as consequências
do ato. “O projeto está um pouco vago,
não está bem explicado”, declarou o
presidente da Casa, que prometeu uma

r ador ui

rm

on a

semana antes não por em votação, seg ndo afirmaram os mani es an es.
que isto não aconteceu.
No fechar das cortinas, na “calada da
noi e fim do ano legisla i o recesso no
judiciário, o projeto foi posto em pauta.
E somente dois vereadores, considerados da base de apoio ao prefeito Lucas
Pocay, votaram contra: Roberto Tasca
e Latinha.
E os absurdos não pararam por aí.
Um pouco antes, outro projeto polêmico, que pode ainda dar dor de cabeça
ao prefeito e vereadores, foi aprovado:
aumento de 30% nos salários do prefeito, vice, secretários e vereadores.
Uma verdadeira aberração diante da
realidade em que vivemos, com falta
de médicos na UPA, demora de atendimento na unidade, equipamentos

s c ora abra a

a u in o o tor no na da ota o

‘Malukinho coletor’, um dos
líderes da manifestação

precários em postos de saúde, falta de
vagas em creches e tudo mais.
Uma prefeitura já inchada de centenas de cargos comissionados e funes gra ificadas agora ainda er 3
de reajuste em seus salários.
Será que o que ganham já não é suficien e
Foram motivos de sobra para que os
coletores da SAE protestassem como
fi eram aos gri os.
disc rso in amado e emocionado
do vereador Guilherme Gonçalves,
que chorou na tribuna, procurou sensibili ar os ereadores an es da o a o
mas foi em vão.
Nenhum dos vereadores da base do
re ei o cas oca e lico a ra o
de seu voto aos presentes. ‘Covardes’,
como gritavam os coletores. Simplesmente disseram “sim”, enfurecendo
ainda mais os funcionários da SAE.
‘Covardes, corruptos, sem vergonha,
vagabundos’, como foram chamados o
tempo todo pelos coletores revoltados.
Realmente uma vergonha, nos desculpem os nobres vereadores.
Ourinhos estará marcada para sempre, a nível nacional, como a cidade
em que, por muito pouco, mas pouco
mesmo, o plenário da Câmara não foi
depredado e destruído.
Uma ‘arena de leões enfurecidos, famin os
e en aram a er s i a com
as próprias mãos.
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Fim de
Ano!!
Dra. Vanessa Eberhardt, Dra. Adriana
Fecarotta e Dra. Solange Fecarotta

Tempo de aquecer nossos corações e agradecer todas as bênçãos
recebidas! Mais um ano de muito
trabalho e muitas conquistas.
A OTTO CLÍNICA OFTALMOLÓGICA deseja a todos os seus pacientes, parceiros, amigos e familiares
um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações. Boas Festas!

É o que desejam
Pedrinho Cabeleireiro,
a esposa Vânia, os
filhos Caio e Pedro e
sua equipe, a todos os
clientes, parceiros e
amigos!

Pedrinho Cabeleireiro e a
esposa Vânia
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Ano da retomada das sessões do
Tribunal do Júri no Fórum de Ourinhos
A lex and re Mansinh o

O

MUDANÇA DE PROMOTORIA – Até
o ano de 2019, a responsabilidade
dos casos do Tribunal do Júri cabia a 1ª Promotoria de Justiça, sob
comando do Dr. Silvio Brandini. No
entanto, para o ano de 2021, os
casos migraram para a 4ª Promotoria de Justiça, a cargo do Dr. Lúcio Camargo de Ramos Júnior. No
in cio de o bro r.
cio afirmo
ao Negocião que o esforço concentrado, com toda a calma e serenidade que os casos do Tribunal do Júri
merecem, era importante para que
os réus cujos crimes já haviam passado pela fase de investigação e esa am ron os ara o lgamen o
tivessem suas situações perante a
justiça resolvidas com o máximo de
bre idade a o la o ode ficar
tranquila, estamos retomando os
trabalhos nos julgamentos para que
a resposta que a sociedade merece
diante de crimes contra a vida sejam
dadas de acordo”.
A ORDEM DOS CASOS APRECIADOS PELO TRIBUNAL – De acordo
com o Código de Processo Penal,
os réus presos têm prioridade para

Juíza titular da 1ª Vara Criminal, Dra. Raquel Grellet Pereira Bernardi

serem levados à júri, dessa forma,
mesmo que o crime tenha sido cometido há anos, a apreciação pelo
Conselho de Sentença deve obserar cri rios ob e i os com os casos
que foram apreciados em setembro,
outubro, novembro e dezembro nós
es amos com cerca de 3 casos na
fila mas em e ereiro iremos re omar as sessões com o objetivo de
por em dia todos os trabalhos”, completa Dra. Raquel.

CASO MARIA LUÍZA FAJOLI –
Carlos Henrique Pereira, popular
Trek Trek, acusado de matar Maria
Luíza Padre Fajoli, de 15 anos, em
1º de fevereiro de 2018, foi julgado
na quinta-feira, 21 de outubro. O réu
manteve sua versão de que o tiro foi
acidental, de que não sabia que ainda havia munição na arma, porém
foi condenado a 20 anos de prisão
em regime fechado.
CASO ALEXANDRE VITA – Na
quinta-feira, 28/10, aconteceu no
Fórum de Ourinhos o julgamento
d i v u l g aç ã o na i nt er net )

CASOS JULGADOS EM 2021 QUE
CAUSARAM REPERCUSSÃO:
CASO BRUNINHA – A jovem transexual Bruninha Rios (Guilherme
Tavares Pedro) foi assassinada em
15 de março de 2017. Os acusados
pelo crime, Gabriel Dias Garcia, e
a também transexual Bárbara Close (Christian Adriano do Amaral),
ambos hoje com 29 anos de idade,
foram julgados no dia 14/10 e con-

denados a 22 anos e oito meses de
reclusão em regime fechado. Uma
terceira pessoa, na época menor
de idade (17 anos), também estava envolvida no crime, esse menor
já cumpriu a medida socioeducativa
conforme o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

( I m ag em

mês de março de 2019
foi marcado pela restrição de todos os trabalhos presenciais no poder judiciário em todos os estados
da União. Mesmo com o uso das
tecnologias, as sessões do Tribunal do
ri ficaram s s ensas or
demandarem um número grande
de pessoas para poderem ser realizados. De acordo com a legislação
brasileira, os crimes dolosos contra
a vida não podem ser apreciados
por um juiz único, é necessário que,
para os crimes de homicídio, infanticídio, aborto e induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, seja
montado um Conselho de Sentença,
com sete pessoas do povo, para que
a pena de prisão seja determinada.
Dessa forma, levando-se em conta
os servidores, os agentes de apoio,
a promotoria, a defesa, mesmo com
a limitação de pessoas ao mínimo
necessário, a quantidade ainda é
grande de essoas e oderiam ficar expostas ao vírus.
No mês de setembro de 2021, com
um aparente controle dos casos de
Covid-19, a Dra. Raquel Grellet, juíza titular da 1ª Vara Criminal, tomou
a decisão de, respeitando todas as
medidas sanitárias, retomar os trabalhos do Conselho de Sentença
para desafogar os quase 40 casos
e es a am na fila.
o es amos
com as condições ideais, mas a sociedade precisa de respostas do Judiciário acerca desses crimes (...)
retomamos os trabalhos com o máximo de cuidado (...) é necessário
destacar o esforço dos servidores do
Fórum, dos membros do Ministério
Público, dos agentes penitenciários
e dos homens e mulheres da Polícia
Militar que estão trabalhando de forma exemplar – sem o empenho de
cada uma dessas pessoas, seria impossível a retomada das sessões”,
disse a Dra. Raquel para o Jornal
Negocião no mês de outubro.

A jovem transexual Bruninha Rios (Guilherme
Tavares Pedro) foi assassinada em 15 de
março de 2017

Evandro Leonardo de Paula, 33 anos, foi
condenado a 24 anos por votação
unânime do plenário

Os acusados pelo crime, Gabriel Dias Garcia, e
a também transexual Bárbara Close

Alexandre Vita tinha acabado de conseguir
sua aposentadoria
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de Evandro Leonardo de Paula, 33
anos, responsável pela morte do
funcionário público ourinhense Alexandre Pinilha Vita, aos 48 anos, em
março de 2019. O réu era acusado
de omic dio alificado meio cr el
mo i o il e res l ado e dific l o
a defesa da vítima e foi condenado
há 24 anos.

CASO MARLENE – Luciano Seabra, hoje com 50 anos, confessou ter

( I m ag em

d i v u l g aç ã o na i nt er net )

Caso Bryan

aria u a adr a o i d
anos oi
assassinada m d
r iro d
( I m ag em : J or nal N eg oc i ã o)

CASO LUQUINHAS – No dia 25
de dezembro de 2018, perto das 2h
da madrugada, na região central de
Ribeirão do Sul (SP), enquanto ocorriam as festividades natalinas, Lucas
Brito Mendonça, 16 anos na época,
e alguns amigos teriam se aproximado de Deived Bener da Silva, o
Bi, atualmente com 33 anos, que
estava na companhia do pai. Houve
provocações e ofensas, seguidas de
um “corre-corre” que acabou tendo
como resultado três jovens foram feridos à faca. Lucas acabou recebendo cinco golpes e, por conta da gravidade dos ferimentos, morreu poucos
minutos depois. No júri realizado no
dia 2/12, Deived foi condenado a 6
anos de prisão em regime semiabero le ando em con a a confiss o do
réu e o fato dele ser primário. Houve
também na sentença expresso o direito de Deived recorrer em liberdade por já ter cumprido mais de dois
anos de prisão em regime fechado
enquanto aguardava a sessão do
Conselho de Sentença.

Eiji Nagae

sufocado a esposa, Maria Helena de
Lima, a Marlene, durante uma discussão que ocorreu na própria casa
da família, nas primeiras horas do
dia 19 de janeiro de 2019, no Conjunto Habitacional Orlando Quagliato em Ourinhos (SP). No dia 9/12,
Luciano foi condenado a 24 anos de
prisão em regime inicial fechado.

Trek Trek foi preso em 26 de fevereiro e
a rmou u oi um tiro acid nta

CASOS QUE AINDA
AGUARDAM JULGAMENTO:
CASO EIJI – No dia primeiro de abril
de 2016, próximo das 21h, o jovem Eiji
Nagae Marvule estava na companhia
de sua namorada, sentado sob sua
moto, na entrada da Universidade
Estácio de Sá, campus Ourinhos,
quando dois indivíduos numa moto
se aproximaram, um deles sacou de
um revólver, chamou pelo nome de
Eiji, e disparou três tiros que atingiram
a cabeça do jovem. A vítima chegou
a ser socorrida, mas faleceu ainda
a caminho do hospital – os dois
indivíduos fugiram.

O assassino confesso, A.J.N., 24
anos, foi preso no dia 09 de agosto
de 2016, após meses de investigação
por policiais da DIG (Delegacia de
Investigações Gerais). O comparsa,
João Paulo Oliveira, 22, também foi
preso e respondeu como cúmplice.
João Paulo foi condenado a pouco
mais de 6 anos de prisão e já cumpriu
parte da pena e está em liberdade
condicional. Arthur foi solto por ordem
do Tribunal que acatou o pedido de
liberdade provisória por conta do
excesso de prazo.

CASO BRYAN – O caso do jovem
Bryan Cristian Bueno da Silva, que
foi morto durante uma abordagem
policial em Ourinhos, durante uma
festa agropecuária no dia 9 de junho
de 2016, completa mais de 5 anos
sem julgamento. O policial acusado
de fazer o disparo que matou o
jovem, que tinha 22 anos na época do
crime, Luís Paulo Isidoro, permanece
trabalhando em serviços internos
no 31º Batalhão de Polícia Militar. O
júri chegou a ser marcado, mas foi
suspenso por conta da pandemia.
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ACE Ourinhos realiza sorteio
da promoção Natal da Sorte
Marcília Estefani

A

Associação
Comercial
e
Empresarial
de Ourinhos –
ACE, realizou na quinta-feira, 23/12, o sorteio da Campanha Natal da Sorte, que
premiou 21 pessoas que
consumiram no comércio
ourinhense, nas lojas participantes da promoção.
O sorteio foi transmitido
pelos canais digitais da associação – Facebook e Instagram, com participação do
cantor José Roberto que animou o evento, e apresentao da in enciadora ais
Maria (@aquelamaria).
Vinte pessoas foram contempladas com cartões
presente no valor de R$
1.000,00 que devem ser

consumidos nas lojas participantes. Os sortudos foram: Christyann Petreli de
Moraes, Maiara do Amaral
Martins, Jayne Celestino
Harlocchi, Jhosef Manoel Martins Batista, Mayara
Vanessa de Souza Rigoleto, Cyntia Regina de Oliveira Caldas, Kely Cristina

Ferreira, Marta Alves Salomé, Lucas de Souza Oliveira, Laura Miranda Santos, Cléucia Aparecida de
Paula Diniz, Vander Cesar
Viginoti, Letícia Kuniyoshi
de Souza Gozeloto, Camila
Araujo da Silva, Rosângela
Grandisolli Ventricci, Rodrigo de Campos Leite (com-

pra realizada no Maitan),
Rodrigo de Campo Leite
(compra na Loja Mais por
Menos), Lilian Criveli Vieira, Elaine Nascimento, Leandro César Paiva.

Paulo Ricardo Nunes Faria foi contemplado com o
cartão de R$ 10.000!
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Gratidão

ofissio ais da
ad
co
o a al a do l i o
aci
i
ado o Co id o s d s d
do C
Marcília Estefani

I

mpossível terminar
um ano tão doloroso sem lembrar
de essoas
e fizeram toda a diferença na vida de outras
pessoas, que em sua
grande maioria, eram
desconhecidas. Cuidar
de quem se ama é fácil,
porém, cuidar e se doar
por quem não se tem
nenhum laço familiar ou
de amizade, é dom, é
amor ao próximo.

O avanço da vacinação e a diminuição de
casos de covid-19 na cidade, foram essenciais
para o encerramento
das atividades do Coid o. rofissionais da
linha de frente comemoraram a recuperação
do último paciente e se
despediram com sentimento de dever cumprido. Reveja matéria completa e mais imagens:
https://negociao.com.br/
noticias/cotidiano/hospital-de-campanha-cpvd-19-encerra-as-atividades-em-ourinhos/

Mateus Luan Fernando, de 27 anos, foi o último paciente a receber alta

“Obrigada equipe HCO, vencemos!
Tenho orgulho por ter feito parte
dessa família”, se despede Fernanda.

“Sabemos que perdemos muitas vidas. Mas por outro lado,
salvamos muitas também”

Cada paciente chegava com o seu medo, sua angústia, seu desespero, sua prece.

Carinho e dedicação aos pacientes
fazia toda a diferença

Desejamos um 2022 repleto de
realizações e que possamos
sempre encarar os desaﬁos com
muita determinação, união
e solidariedade
São os votos da Diretoria e
colaboradores da Santa Casa de Ourinhos
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PRISÃO MANTIDA
Justiça nega recurso e mantém prisão de PM acusado de
executar foragido que já estava rendido em Ourinhos
D a red aç ã o

A

Justiça negou
recurso da defesa e manteve
a prisão preventiva do policial militar
acusado de executar a tiros
um rapaz, foragido da justiça no mês de setembro.
Além da decisão, também
foi marcada a primeira audiência do caso que deve
ser realizada de forma remota no dia 9 de março de
2022.
O subtenente da PM, Alexandre David Zanete, de 49
anos, está preso no presídio Romão Gomes na capital paulista acusado de
matar Murilo Henrique Junqueira, de 26 anos.
Embora os policiais envolvidos tivessem alegado
legítima defesa, imagens
de circuito de segurança
instalados no local do crime
mostram o momento em
que Murilo é atingido por
três tiros quando já estava
rendido e com as mãos na
cabeça.
O outro policial militar
envolvido no caso, o cabo

João Paulo Herrera de
Campos, de 37 anos, está
respondendo ao processo
em liberdade. O Ministério
Público não apontou o cabo
como investigado pelo homicídio, apesar de eventual
responsabilidade por fraude processual, suspeito de
alterar a cena do crime.
De acordo com a decisão
da Justiça, a prisão preventiva é necessária nesse caso para evitar novas
condutas irregulares do
PM, uma vez que somente

as medidas cautelares não
seriam s ficien es nessa situação.
De acordo com o delegado Antônio José Fernandes
Vieira, da Seccional de Ourinhos, o inquérito concluiu
que não houve legítima defesa, tese defendida pelos
acusados do crime.
O Comando local da Polícia Militar encaminhou o
caso para a Justiça Militar
com o pedido de prisão
preventiva. A PM considerou o caso como “conduta

inaceitável”.
“Dada a gravidade das
imagens expostas e conduta inaceitável de quem tem
o dever de zelar pela legalidade e proteção das pessoas, a Polícia Militar, compromissada com defesa da
vida continuará apurando
com o rigor necessário e
informará à sociedade de
todos os atos de investigação decorrentes”, informou
a corporação.
( Com

inform aç õ es G 1 )
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OPERAÇÃO NATAL
Polícia Militar Rodoviária realiza
campanha e entrega de cestas básicas
D a red aç ã o

D

urante o mês de
dezembro, pela
Base Operacional do Policiamento Rodoviário, com sede

em Assis/SP, uma criança
deixou algumas cartinhas
para o Papai Noel, onde ao
invés de brinquedos, as cartas continham pedidos de alimentos para a ceia de Natal.
Nesse contexto, imbuídos

do espírito natalino, os Policiais Militares Rodoviários
prontamente atenderam os
pedidos feitos ao Papai Noel,
oportunidade em que entregaram algumas cestas básicas para àquelas crianças,

que radiantes e emocionadas agradeceram pela lembrança.
Polícia Militar Rodoviária,
protegendo pessoas e salvando vidas!
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3ª EDIÇÃO DA
CORRIDA NOTURNA
Mais de mil atletas participam do evento em
comemoração ao aniversário de Ourinhos
D a red aç ã o

A

3ª edição da Corrida Noturna promovida no sábado (11)
pela Prefeitura de
Ourinhos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, reuniu
mais de mil atletas de toda a região e até de outros estados do
país. O evento, que integrou a
programação de aniversário da
cidade, foi um sucesso e recebeu muitos elogios dos atletas.

urbana com mais de 50km de
ciclovias e pista de caminhada,
que tem contribuído na prevenção a saúde na promoção da
acessibilidade. Estamos buscando deixar a cidade mais bonita, mais atrativa para que população tenha cada vez mais
qualidade de vida”.
A 3ª Corrida Noturna também
arrecadou 1.300 kg de ração,
que foram doados pelos participantes no ato na inscrição.

É o caso do competidor José
Roberto Barbizan, que venceu
na categoria dos anos. Ele que
pratica atletismo desde os 10
anos de idade e já venceu competições até no exterior, parabenizou a Prefeitura pela organização da prova. “A organização
foi muito boa e transcorreu tudo
certo. Este foi o primeiro ano
que participei desta corrida e se
Deus quiser ano que vem vou
participar novamente”.
César Junio Mendes da Silva,
que venceu na categoria dos 36
anos, rasgou elogios a organização do evento. “Essa corrida
virou uma festa para a cidade
e a organização estava melhor
ainda em comparação as outras
edições. Quero parabenizar o
secretário de Esportes, Danilo
pela organização e é um evento
que já virou tradição na cidade
e que a cada ano esperamos
sempre algo melhor. Creio que
a edição de 2022 será ainda
maior e mais bonita”.
O atleta de Londrina (PR), Marcelo Antônio de Oliveira Júnior,
venceu a 3ª edição da Corrida
Noturna na categoria geral. Ele
completou a prova em 21 minutos e 35 segundo e falou da
emoção de ter sido medalha de
o ro. oi gra ifican e oi ma
prova tranquila, bem organizada
e quero agradecer a cidade, a
Mega Academia pelo apoio nos
treinamentos e também as pessoas que torceram pela minha
vitória”.
O prefeito Lucas Pocay agradeceu todos os participantes da
corrida noturna e destacou que
os investimentos na área do esporte. “Nossa gestão tem criado
condições para motivar a população a praticar esportes. Ourinhos é referência e tem hoje o
maior programa de mobilidade
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INCLUSÃO
Prefeitura e AADF realizam blitz em
estacionamento de supermercado
D a red aç ã o

A

Prefeitura
de
Ourinhos,
por
meio da Secretaria Municipal de
Inclusão, em parceria com
a AADF, realizou no sábado (19), a primeira blitz da
inclusão. A ação ocorreu no
estacionamento de um supermercado da cidade e o
objetivo foi de conscientizar
a população sobre o respeito
a legislação em torno das vagas exclusivas para pessoas
com defici ncia e idosos.
Na ocasião, as equipes da
Secretaria de Inclusão e da
en regaram an e os
com orientações sobre a importância de se conscientizar
e respeitar a legislação sobre
as vagas reservadas.
Durante a ação, também foi
desenvolvido o projeto “Sentindo na pele” junto às pessoas que estavam no estacionamento que vivenciaram as
dific ldades e as essoas
com mobilidade reduzida ou
com defici ncia en ren am
no dia a dia. No caso, a vincia oi re ra ada ili ando
cadeiras de rodas, desde o
fato de descer do carro e se
locomover até a entrada do

estabelecimento.
Esta foi a primeira blitz da
inclusão e em breve a ação
será promovida em outros
locais da cidade. “Infelizmente durante a ação vimos que
muitas pessoas ainda não
m a de ida consci ncia de
se respeitar a vaga da pessoa com defici ncia e dos
idosos a a is a as dific ldades e desafios
e essas
pessoas enfrentam no dia
a dia, e esse fato deve ser
respeitado por todos. Precisamos criar uma conscientização em todos nós para
termos uma sociedade mais
empática, justa e igualitária”,
disse o secretário de Inclusão, Caio Lima.
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MARLENE
THEREZINHA
ALVES DE MOURA MARTINEZ – Filha de Amelia da
Costa Moura, falecida em
08/12/2021.
MATHEUS BELASCO DA
FONSECA – Filho de Lecyra
Belasco da Fonseca, falecido
em 08/12/2021.
DANILO HENRIQUE BATISTA – Filho de Aparecida Justino de Almeida Batista, falecido
em 07/12/2021.
JOSÉ LUÍS DE MORAES
PEDRO – Filho de Ivone Custódio de Moraes Pedro, falecido em 08/12/2021.
ELZA DE FREITAS FRANCISCO – Filha de Anna de Oliveira, falecida em 01/12/2021.
JOB BATISTA BORGES –
Filho de Marieta Teodoro Borges, falecido em 08/12/2021.
DIRCEU MARIANO CUNHA
– Filho de Lina Gomes Cunha,
falecido em 10/12/2021.
NOÉL ESTEVES – Filho de
Tomazia Maria de Jesus, Falecido em 13/12/2021.
BRENDO ESTEVES CORREIA – Filho de Elisabete
Lucas Esteves, falecido em
13/12/2021.

VALDOMIRO LUCIANO – Filho de Maria Augusta Luciano,
falecido em 10/12/2021.
PEDRO FELIX RIBEIRO –
Filho de Adelaide Bertulina dos
Santos, falecido 07/12/2021.
CARLOS GOMES NOGUEIRA – Filho de Tereza de Oliveira Nogueira, falecido em
11/12/2021.
BENEDICTO AUGUSTO DE
OLIVEIRA JUNIOR – Filho de
Zaira de Oliveira, falecido em
09/12/2021.
ANTONIO VALDEVINO DO
NASCIMENTO – Filho de Josefa Santina dos Prazeres
Nascimento 12/12/2021.
VERA LUCIA ROSSINI – Filha de Maria Rosa Rossini, falecida em 12/12/2021.
WELLINGTON
DA SILVA VALETA – Filho de Nair
da Silva Valeta, falecida em
12/12/2021.
APARECIDO PEREIRA – Filho de Natalina Martins Pereira, falecido em 12/12/2021.
ANGELO BATISTA ROLIM
– Filha de Amelia Domingues
Rolim, falecido em 07/12/2021.
MARIA CELESTE CRIVELARI BAISCH – Filha de Izaira

Saladini Crivelari, falecida em
13/12/2021.
LUIZA DOS SANTOS PAULINO – Filha de Vicência Clarina da Conceição, falecida em
15/12/2021.
APARECIDA DAMIATI – Filha de Olga Rebequi, falecida
em 15/12/2021.
JOSÉ MANOEL ATHAYDE –
Filho de Laura Maria da Concei-

ção, falecido em 17/12/2021.
ANA DE SOUZA – Filha de
Maria de Jesus, falecida em
18/12/2021.
ONOFRE SABINO GUIOMAR – Filho de Emília de Jesus, falecido em 19/12/2021.
SANDRA REGINA DE ANDRADE -Filha de Maria Auxiliadora de Brito Andrade, falecida em 13/12/2021.
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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 08 - SPIRIT,
127.000 km, 1.0, prata.
R$ 19.990. F. (14) 996012173.
CELTA 12 - 1.0, flex, básico, branco, flex. F. (14)
99772-7510.
CORSA 12 - classic, vhc
e, 4 portas. R$ 23.000. F.
(14) 99661-8444.
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 17 - Ltz, turbo, 1.4
R$ 85.000. F. (14) 996310370.
MERIVA 08 - JOY, 1.8,
flex, completo, branco. R$
23.000. F. (14) 996618444.
ONIX 19 - Joy, preto, completo. R$ 39.000. F. (14)
99706-0425.

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

PUNTO 09 - elx, prata, 1.4,
flex, completo. R$ 23.900.
F. (14) 99851-4165.

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

PUNTO 12 - 1.4, completo. R$ 29.000. F. (14)
99706-0425.

VECTRA 09 - GTX, 2.0,
188.000 km, vermelho.
R$ 33.990. F. (14) 996012173.
VECTRA 11 - elegance, 2.0,
flex, completo. R$ 36.000.
F. (14) 99696-1086.

ARGO 19 - Drive, 1.3,
59.000 km, prata. R$
60.990. F. (14) 996012173.
CRONOS 20 - S-DESING,
1.3, 3.000 km, branco. R$
77.990. F. (14) 996012173.
IDEA 15 - ATTRACTIVE,
completa. R$ 35.900. F.
(14) 99772-7510.
MOBI 18 - like, 1.0,
34.000km, preto. R$
39.990. F. (14) 996012173.

SIENA 04 - ex, 1.0, flex,
completo. R$ 17.600. F.
(14) 99661-8444.
SIENA 07 - cinza, 1.0,
flex. R$ 18.500. F. (14)
99851-4165.
SIENA 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.
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.

PALIO 15 - fire, branco, 1.0, flex, básico. R$
28.000. F. (14) 998514165.
PALIO 16 - Sporting, 1.6,
16v, 118.000 km, branco.
R$ 45.990. F. (14) 996012173.

ECOSPORT 15 - FRESTYLE, branca, 2.0, flex,
automático, completo. R$
57.000. F. (14) 998514165.
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, 1.6,
flex,
câmbio
manual,
133.306 km, preto, interior preto e cinza. R$
24.900. F. (14) 996618444.
FIESTA 08 - sedan, 1.6,
flex, completo, preto. R$
25.000. F. (14) 996618444.
FIESTA 08 - Sedan,
champagne met, 2º dono,
manual, completo. Aceito
troca. R$ 19.000. F. (14)
99644-1417.
FIESTA 09 - 1.0, flex, direção hidráulica. R$ 19.900.
F. (14) 99772-7510.
FIESTA 12 - HATBACK,
93.000 km, 1.0, flex,
completo. R$ 22.500. F.
(14) 99644-1417.
FIESTA 12 - Hatch, class.,
azul, 1.6, flex, completo.
R$ 26.500. F. (14) 998514165.

ECOSPORT 13 - FRESTYLE, prata, 1.6, flex, manual,
completo. R$ 52.000. F.
(14) 99851-4165.

FIESTA 14 - rocam, SE,
1.0, 74.000 km, flex, 1.0,
preto. R$ 38.990. F. (14)
99601-2173.

ONIX 20 - Joy, flex, 1.0,
45.000 km, branco. R$
52.900. F. (14) 996012173.
PRISMA - MAXX, 1.4, flex,
completo, preto, sem ar
condicionado. R$ 22.000.
F. (14) 99661-8444.
PRISMA 15 - LTZ, 1.4,
branco. R$ 39.000. F. (14)
99706-0425.
PRISMA 18 - lt, 1.4, flex,
completo, câmbio manual, cinza, 67.259 km. R$
58.900. F. (14) 996618444.
PRISMA 18 - LT, automático. R$ 62.000. F. (14)
99631-0370.
SPIN 13 - LTZ, 1.8, flex,
automático,
completo,
7 lugares, chumbo. R$
49.000. F. (14) 996618444.
SPIN 16 - LTZ, 2.8, automático,
7
lugares,
completo, flex. R$ 50.000.
F. (14) 99661-8444.
02

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

FIESTA 14 - se, sedan,
NEW, preto, 1.6, flex, manual, completo. F. (14)
99851-4165.
FIESTA 99 - 1.0, pneus
em bom estado, azul, gasolina. R$ 8.800. F. (14)
99713-0490
FOCUS 12 - Sedan, prata, 2.0, flex, completo. R$
36.000. F. (14) 998514165.
KA 18 - SE, 88.000 km,
prata. R$ 45.980. F. (14)
99601-2173.

GOLF 04
prata, 1.6,
completo,
22.500. F.
1417.

- HATBACK,
143.000 km,
manual. R$
(14) 99644-

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) 996441417.

FOX
08
-HATBACK,
156.000 km, revisado,
vidros, travas elétricas,
alarme, pneus ovos, câmera de ré. R$ 18.500. F.
(14) 99644-1417.
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.

BMW 16 - 420i, CABRIO,
41.000 km, branca, revisões em dia, básico, pneus
bons. R$ 220.000. F. (14)
99661-8444.

SANTANA 06 - CONFORTLINE, 1.8, original a
álcool, completo, bancos
de couro, retrovisor elétrico. R$ 21.900. F. (14)
99661-8444.

C3 06 - C3 06 - 1.4, flex,
completo. R$ 19.900. (14)
99661-8444. R$ 19.900.
F. (14) 99661-8444.

SPACEFOX 07 - completa,
preta, 1.6, flex. R$ 22.900.
F. (14) 99772-7510.
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) 99851-4165.

GOLF 17 - 200, tsi, turbo, 44.000 km, cinza. R$
76.990. F. (14) 996012173.
JETTA 08 - preto, 2.5, gás,
automático, completo. R$
33.000. F. (14) 998514165.

FOX 05 - 1.6, flex, completo. R$ 21.900. F. (14)
99661-8444.

SANTANA 06 - COMFORTLINE, 1.8, original,
álcool, completo, bancos
de couro. R$ 22.000. F.
(14) 99661-8444.

PARATI 92 - Ap, 1.8,
185.000,
álcool,
original, revisada, documentos pagos, verde. R$
8.500. F. (14) 996441417.
POLO 10 - HATBACK, 1.6,
flex, completo, 153.000
km. R$ 22.500. F. (14)
99644-1417.
POLO 20 - 1.0, branco. R$
66.000. F. (14) 996200203.

CIVIC 16 - 2.0, automático, branco. R$ 79.000. F.
(14) 99620-0203.
CLASSIC 05 - Life, Prata,
1.0, ALC, Direção Hidráulica. R$ 14.500. F. (14)
99851-4165.
CLASSIC 11 - LS, bege,
1.0, flex, travas, alarme.
R$ 22.500. F. (14) 998514165.
COROLLA 03 - sedan,
118.000 km, completo,
automático, bancos de
couro. R$ 26.500. F. (14)
99644-1417.

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.
AUDI 11 - A6, 3.0, TB,
FSI V6 QUATTRO TIPTRONIC, automático, 64.204
km, preto, ótimo estado,
pneus bons, revisado. R$
105.000. F. (14) 996618444.

COROLLA 14 - XEI,
123.000 km, prata. R$
67.990. F. (14) 996012173.
ETIOS 13 - X5, 1.3,
completo,
flex.
R$
30.000. F. (14) 996618444.
FIT 11 - 1.4, completo. R$
38.000. F. (14) 997060425.
GRIFFE 07 - preto, 2.0,
gás, teto automático. R$
22.900. F. (14) 998514165.

FOX 15 - COMFORTLINE,
1.6, flex, completo, comando de som no volante,
computador de bordo. R$
45.000. F. (14) 996618444.
FUSCA 80 - motor novo,
pneus novos, branco, todo
orig. R$ 6.500. Tr. Duque
de Caxias, 736 N. Sá. F.
(14) 99644-1417.
GOL 07 - GIV, preto, 4
portas, 4 pneus novos. R$
15.000. F. (14) 996961086.
GOL 09 - 2 Portas, preto, 1.0, flex, direção,
ar condicionado. R$
18.500. F. (14) 998514165.
GOL 14 - G6, 1.6, mi,
flex, câmbio manual,
115.000 km, prata. R$
32.900. F. (14) 996618444.
GOL 20 - TREDLINE, 1.0,
50.000 km, branco. R$
54.990. F. (14) 996012173.
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SONATA 14 - GLS, 2.4,
16v, 182cv, automático,
completo, teto panorâmico e solar. R$ 65.000. F.
(14) 99661-8444.
SW 08 - prata, gás, 2.0,
automático, completo. R$
25.000. F. (14) 998514165.
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 19 - 1.6, branco. R$
49.500. F. (14) 996200203.
HB20 21 - 1.0, completo.
R$ 59.000. F. (14) 997060425.
I30 10 - automático, prata, 2.0, a gás, completo.
R$ 38.000. F. (14) 998514165.
I30 10 - prata, 2.0, gás,
completo. R$ 38.000. F.
(14) 99851-4165.
KICKS 18 - S CVT, 47.000
km, prata. R$ 84.990. F.
(14) 99601-2173.
LOGAN 20 - Life, sedan,
branco, 1.0, flex, completo. R$ 52.000. F. (14)
99851-4165.

AMAROK 13 - Highline. R$
110.000. F. (14) 996310370.
AMAROK 17 - cd, Highline, tdi, 4x4, 2.0, tdi, diesel,
câmbio automático, 76.163
km, preto. R$ 155.000. F.
(14) 99661-8444.
AMAROK 17 - Highline,
4x4, cd, 151.000 km, prata. R$ 159.990. F. (14)
99601-2173.
DOBLO 05 - 1.8, Adventure, 7 lugares, completo,
ar gelando, jogo rodas, ótimo estado. Aceito troca.
R$ 24.000. Tr. Duque de
Caxias, 736 N. Sá. F. (14)
99644-1417.
F 4000 78 - vermelha,
MWM, carroceria longa
Facchini, bomba/bico/cabeçote revisado. Ac. troca.
R$ 30.500. Tr. Duque de
Caxias, 736 N. Sá. F. (14)
99644-1417.

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

S10 13 - LTZ, 4x4, prata,
2.8, diesel, automático,
completo. R$ 110.000. F.
(14) 99851-4165.

FIORINO 19 - furgão,
hard, branco, 1.4, flex,
completa. R$ 70.000. F.
(14) 99851-4165.

SAVEIRO 09 - preto, 1.6,
flex, direção hidráulica,
flex. R$ 26.500. F. (14)
99851-4165.

FIORINO 19 - HARD,
working, 39.000 km, branco. R$ 77.980. F. (14)
99601-2173.

SAVEIRO 13 - C.E, TROPER, prata, 1.6, flex,
completo. R$ 42.000. F.
(14) 99851-4165.

FRONTIER 14 - s, 4x4,
2.5, turbo, diesel, câmbio
manual, preta. R$ 89.900.
F. (14) 99661-8444.

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

HILUX 10 - SW4, SRV, 7
lugares, azul. R$ 115.000.
F. (14) 99631-0370.
HILUX 18 - cd, 2.8, srx,
4x4, tdi, diesel, câmbio
automático, 79.345 km,
preto. R$ 205.000. F. (14)
99661-8444.
HILUX 2020 - SRV, cor
prata, 17.400 km, com
vários acessórios.
R$
263.000. F. (14) 981447719
MONTANA 08 - Sport,
completa, jogo rodas,
completo, bordo, prata,
cap. Marítima. Ac. troca.
R$ 21.500. Tr. Duque de
Caxias, 736 N. Sá. F. (14)
99644-1417.
RANGER 96 - XL, 4.0,
V6, gasolina, 265.000
km, completa, azul. R$
22.900. F. (14) 996618444.

SAVEIRO 14 - C.E, CROSS,
preta, 1.6, flex, completa.
R$ 53.000. F. (14) 998514165.
SAVEIRO 14 - cabine
simples, preta, 1.6, flex,
completa. R$ 40.000. F.
(14) 99851-4165.
SAVEIRO 14 - cs, 1.6, flex,
completo, câmbio manual,
branca, 175.144 km. R$
36.900. F. (14) 996618444.
SAVEIRO 17 - CROSS,
cabine dupla, branca, 1.6,
completo. R$ 75.000. F.
(14) 99851-4165.
SAVEIRO 20 - TREDLINE, cabine simples, G7,
45.000 km, prata. R$
66.990. F. (14) 996012173.

MERCEDES 09 - ML 63
AMG, 6.2, V8, 510 cv, completo, prata. R$ 130.000.
F. (14) 99661-8444.
PEUGEOT 07 - griffe,
preto, 2.0, gás, teto automático. R$ 22.900. F. (14)
99851-4165.
RENEGADE 16 - diesel, trailhawk, 2.0, turbo,
4x4, câmbio automático,
116.020 km, vermelho,
completo. R$ 100.000. F.
(14) 99661-8444.
RENEGADE 19 - Lonetude, flex. R$ 93.000. F.
(14) 99631-0370.
SANDERO 14 - automático, prata, 1.0, flex,
completo. R$ 33.000. F.
(14) 99851-4165.
SANDERO 18 - AUTHENTIQUE, 1.0, flex,
câmbio manual, 54.500
km, branco, completo,
sem detalhes, todo revisado. R$ 40.500. F. (14)
99661-8444.
SENTRA 16 - SL, automático, 156.000 km, prata.
R$ 62.990. F. (14) 996012173.
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TRAYLLER - Trailer completo, interior totalmente
em inox, com chapa, armário, pia, prateleiras, caixa
d’água, instalação elétrica,
emplacado, documentos
em dia R$ 35.000. F. (14)
99810-9229.

STRADA 20 - WORKING,
hard, 43.000 km, prata.
R$ 66.990. F. (14) 996012173.
STRADA 20 - WORKING,
hard,
cabine
dupla,
46.000 km, branco. R$
77.990. F. (14) 996012173.
TORO 19 - VOLCANO,
turbo, 4x4, AT9, 81.000
km, diesel, preto. R$
149.990. F. (14) 996012173.

BIZ 13 - ex, vermelha, 125
cc. R$ 10.500. F. (14)
99851-4165.
BIZ 15 - ES, 125 cc,
15.924 km, flex, preto. R$
10.200. F. (14) 997063743.

STRADA 17 - Cabine simples, WORKING, branca,
1.4, flex, direção hidráulica. R$ 52.000. F. (14)
99851-4165.
STRADA 20 - HARD,
Working, cabine simples,
37.000 km, prata. R$
66.990. F. (14) 996012173.

BIZ 12 - ES, 125 cc, seminova, todo original, 22.200
km, com chave reserva,
vermelha, ótimo estado.
R$ 9.000. F. (14) 998641423 / (14) 99886-1299.

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

BIZ 15 - ES, 125 cc, flex,
22.403 km, preto. R$
10.500. F. (14) 997063743.
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.
BIZ 18 - 125, 11.503,
vermelha, 125 cc. R$
13.000. F. (14) 997063743.

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

BIZ 19 - 125 cc, 16.690
km, flex, vermelho. R$
13.500. F. (14) 997063743.
BIZ 20 - 125 cc, prata, 8.107 km, flex R$
14.500. F. (14) 997063743.
BIZ 21 - 125 cc, branca,
flex. R$ 16.000. F. (14)
99706-3743.

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.

BIZ 21 - 125 cc, prata
9.316 km, gasolina, prata
e azul. R$ 14.500. F. (14)
99706-3743.
CBR 21 - 650 cc, 1.300
km, cinza. R$ 51.500. F.
(14) 99706-3743.
BIZ 11 - ES, 125 cc,
19.011 km, rosa, flex. R$
8.500. F. (14) 997063743.

CB 11 - 300 cc, 42.920
km, vermelha, gasolina.
R$ 9.200. F. (14) 997063743.
CB 500 01 - preta, gasolina. R$ 15.000. F. (14)
99851-4165.
CB 500X 19 - gasolina,
14.449 km, vermelho. R$
35.500. F. (14) 997063743.
CB TWISTER 20 - 250 cc,
14.294 km, prata, gasolina. R$ 19.000. F. (14)
99706-3743.
CB TWISTER 20 - vermelho, 2.809 km, 250 cc. R$
19.000. F. (14) 997063743.
CBR 13 - 300, preta, 300
CC, G. R$ 12.000. F. (14)
99851-4165.
ELITE 19 - 125 cc, 6.503
km, gasolina, vermelho.
R$ 10.500. F. (14) 997063743.
ESDI AWK 13 - 150 cc,
cg, preta, flex. R$ 8.900.
F. (14) 99851-4165.
FAN 08 - ks, preta, 125
cc, CG. R$ 6.100. F. (14)
99851-4165.
FAN 17 - CG, 25.665 km,
160 cc, vermelho, gasolina. R$ 13.000. F. (14)
99706-3743.
GSX 19 - 750 cc, 6.089 km,
azul, gasolina. R$ 47.000.
F. (14) 99706-3743.
HORNET 07 - CB, 600F,
cinza. R$ 26.000. F. (14)
99630-0370.

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

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

BROSS 19 - ESDD, NXR,
160 cc, 19.633 km, flex,
azul. R$ 16.000. F. (14)
99706-3743.

POP 19 - 110I, 15.419
km, gasolina, vermelho.
R$ 8.800. F. (14) 997063743.
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TIGER 21 - GT, 900 cc,
652 km, vermelho, gasolina. R$ 70.000. F. (14)
99706-3743.

START 21 - CG, 160 cc,
cinza, 6.453 km, gasolina. R$ 13.000. F. (14)
99706-3743.
TITAN 01 - CG, 125 cc,
37.656 km, gasolina,
prata. R$ 4.500. F. (14)
99706-3743.
TITAN 08 - ks, preta, 150
cc, cg. R$ 6.700. F. (14)
99851-4165.
TITAN 10 - 150 cc, CG, MIX,
KS, prata, flex, pedal. R$
7.200. F. (14) 99851-4165.

FAZER 20 - BLUEFELX,
250 cc, 11.577 km, flex,
azul. R$ 19.800. F. (14)
99706-3743.
MT 07 20 - 700 cc, 18.249
km, gasolina, preta. R$
40.000. F. (14) 997063743.

TWISTER 16 - CB, 29.263
km, flex, 250 cc, branco.
R$ 15.000. F. (14) 997063743.
TWISTER 19 - CB, 250 cc,
12.399 km, vermelha. R$
17.500. F. (14) 997063743.
TWISTER 21 - CB, 1.790
km, 250 cc, flex, prata. R$
20.200. F. (14) 997063743.

Z 400 21 - 400 CC, 2.480
km, gasolina, preto R$
29.000. F. (14) 997063743.

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.

NMAX 20 - 160 cc, 6.290
km, gasolina, preta. R$
15.500. F. (14) 997063743.
YBR 02 - 125 cc, prata,
gasolina. R$ 4.500. F.
(14) 99851-4165.

TWISTER 03 - 250 cc, verde, gasolina. R$ 6.700. F.
(14) 99851-4165.
TWISTER 07 - preta, 250
cc, cg. R$ 7.500. F. (14)
99851-4165.

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

BMW 17 - F700, GS,
800 cc, 25.000 km, preta, baús e ignição todos
com suporte e bolsa interna roncar, bolha alta e
defletor original, protetor
de motor, cavalete central,
protetor de mãos e manoplas com aquecimento,
abs, controle de tração, e
controle de pressão dos
pneus. R$ 42.900. F. (14)
99903-9225.

TWISTER 21 - CB, 250
cc, 627 km, cinza, flex. R$
20.000. F. (14) 99706-3743.

F 700 17 - GS, 29.973
km, cinza, gasolina. R$
43.500. F. (14) 997063743.

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

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

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

TIGER 19 - 800 cc, XRX,
21.004 km, gasolina, azul.
R$ 55.000. F. (14) 997063743.

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.

ADALGISA - 3 dorms (sendo 1 suite), sala, cozinha,
wc social, lavanderia coberta, garagem coberta.
T. 360 m². C 157,18 m².
R$ 285.000. F. (14)33241848 / (14)98119-9538,
CRECI 30.716-J.
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)981199538 / (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.
BOA ESPERANÇA - 3
Dorms, Sala, Cozinha,
Wc Social, Despejo Nos
Fundos, Wc Nos Fundos,
Lavanderia Coberta, Garagem Coberta. (Aceita Casa
De Menor Valor). T. 280
m² C. 131,50 m². R$
240.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.

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.
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.
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)33241101, CRECI 6647.
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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) 998009293.
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.
ELDORADO - terreno c/
comércio, 2 casas prontas e uma construção de
3 cômodos faltando terminar casa da frente com
2 dorms, sala, copa, cozinha e wc social construção
de 104,64m² casa dos
fundos c/ 1 suite, sala,
cozinha e construção de
70,40m² lavanderia coberta, garagem coberta.
terreno 545,10m².
R$
270.000. F. (14)981199538 / (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.
ELDORADO - 2 dorms,
sala, cozinha, wc social,
lavanderia coberta, garagem coberta, área de lazer
com churrasqueira, despejo e wc nos fundos. T.
250 m² C. 59,83 m². R$
270.000. F. (14)981199538 / (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.

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) 33241848, 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.

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.

JOSEFINA - Localizada no
condomínio fechado Bella
Vista, asa com 2 dorms,
sala de jantar e cozinha
integradas, sala de estar, lavanderia, wc, vaga
de garagem individual, a
10 min do centro, ótima
localização. (Aceito Financiamento). R$ 160.000.
F. (14) 99737-3121.

GUAPORÉ - 1 dorm, cozinha, wc social nos fundos,
lavanderia coberta, garagem descoberta. T. 250
m². C. 60,79 m². R$
120.000. F. (14) 981199538. / (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) 981199538. / (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)33241848, CRECI 30.716-J.

MARGARIDA - 2 dorms,
(1 suíte), cozinha, sala, wc, área de serviço
coberta, garagem, Aceito financiamento. www.
gepimoveis.com.br
R$
220.000. F. (14)33226701 / (14)99602-1070,
CRECI 158159-F.
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) 981199538. / (14) 3324-1848.
MATILDE - 2 dorms, sala, cozinha, wc social, lavanderia
coberta, garagem coberta.
T. 360 m² C. 152,07 m². R$
250.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
CRECI 30.716-J.
MATILDE - 3 dorms (1
suíte), sala, cozinha, wc,
garagem, área de serviço. R. Cambará, 75. www.
umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. R$ 430.000. F.
(14)3324-1101,
CRECI
6647.

08

MORAES - 4 dorms, sala, copa, cozinha, wc,
garagem p/ 2 carros,
edícula no fundo. www.
gepimoveis.com.br.
R$
350.000. F. (14) 996021070 / (14) 3322-6701,
CRECI 158159-F.

MORADAS - 2 dorms,
sala e cozinha conjugada, garagem coberta. R$
120.000. F. (14) 982328933.
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.

MUSA - 3 dorms, sala,
cozinha, wc, lavanderia
coberta, garagem coberta. área total 330 m²
área construída 109,98
m². R$ 210.000. F.
(14) 3324-1848, 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) 3324-1848, 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) 3324-1848, 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)981199538 / (14)3324-1848,
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, cozinha
e wc garagem coberta p/
2 carros. Piso superior c/
2 dorms (sendo 1 suite),
lavanderia coberta, churrasqueira e piscina. C. 236
m² T. 222 m². (Aceitamos
casa de menor valor como
parte do pagamento e aceitamos financiamento). R$
600.000. F. (14) 981199538. / (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)33226701 / (14)99602-1070,
CRECI 158159-F.

ORIENTAL - apartamento
de 2 dorms com armários,
sala, copa, cozinha, wc
social, garagem paralela,
área de serviço. Rua Aurora Gonçalves Custódio,
174, Jardim Oriental. T.
230 m² C. 125 m². R$
590.000. F. (14) 998382424.
ORIENTAL - apartamento
no condomínio Primavera
com 2 dorms com armários, sala, cozinha, wc
social, garagem coberta,
área de serviço. Rua Jose Justino de Carvalho,
2.019 - Casa 23, Jardim
Oriental. C 50,70 m². R$
290.000. F. (14) 998382424.
PADRE EDUARDO MURANTE - 2 dorms, uma
suíte, churrasqueira, varanda com forro, ventilador
e ar condicionado na sala,
garagem para dois carros,
ótima localização. Rua Alice Ribeiro da Silva, 137.
A casa está alugada, por
favor agendar visita. R$
160.000. F. (14) 996030211.
PAULISTA -2 suítes, sala ampla, cozinha. T 360
m². R$ 280.000. F. (14)
98210-2772.
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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.
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.
PARQUE GABRIELA - 3
Dorms (Sendo 01 Suite), 2
Salas, Cozinha, Wc Social,
Lavanderia Coberta, Garagem Coberta. T. 205,22
m² C. 135,28 m². (Não
Aceita Financiamento). R$
300.000. F. (14) 981199538. / (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. C.
173,48 m² T. 250 m². R$
430.000. F. (14) 981199538. / (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.

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)981199538 / (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.
RECANTO DOS PÁSSAROS - 2 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta. C. 78,51 m² T.
200 m². R$ 219.000.
F. (14)98119-9538 /
(14)3324-1848,
CRECI
30.716-J.
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 FELICIDADE - 2
dorms (1 suíte), sala,
copa, cozinha, wc, lavanderia coberta, garagem
coberta, área lazer c/ churrasqueira. á/t 151,2m²,
á/c 107,9m².
R$
260.000. F. (14)33241848 / (14)98119-9538,
Angela, CRECI 30.716-J.

SANTA FELICIDADE - 2
dorms c/ armários planejados, sala c/ painel para
tv, cozinha planejada, wc
social, lavanderia coberta, garagem coberta,
área de lazer c/ churrasqueira, piscina, wc nos
fundos.
R$ 235.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
SANTA FELICIDADE - 2
dorms, sala, cozinha planejada, wc social, fundos
com 1 dorm, wc, área
de lazer, churrasqueira,
lavanderia coberta, garagem coberta. T. 153
m².
R$ 230.000. F.
(14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, 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)3324-1848
/
(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 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$ 230.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
SÃO SILVESTRE - 2 dorms, sala, wc, cozinha de
porcelanato. Aceito financiamento, casa nova. www.
gepimoveis.com.br.
R$
220.000. F. (14)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.
gepimoveis.com.br
R$
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)981199538 / (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$
150.000. F. (14)981199538 / (14)3324-1848,
CRECI 30.716-J.
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VEREDAS - 2 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
descoberta. T. 203,50 m²
C 50,00 m². R$ 180.000.
F. (14)98119-9538 /
(14)3324-1848,
CRECI
30.716-J.
VILLE DE FRANCE 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)
98119-9538 / (14) 33241848, 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.
ANCHIETA - 2 dorms, sala, wc, cozinha. R$ 650.
Rua Antenor Bertanha, 92.
R$ 650. F. (14) 982090750.

BANDEIRANTES - 2 dorms, sala, cozinha, wc,
garagem. Rua Miguel Sutil,
80. www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 1.200. Tr. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101, 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.

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.

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 - 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. 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.

11

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.

CENTRO - Edífico 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.
ELDORADO - 1 dorm
grande, cozinha grande,
entrada para 2 carros, lavanderia coberta, ótima
localização. (Casa pequena). R$ 560. F. (14)
99711-7195.
ESTORIL - 2 dorms, 2 wc,
sala, cozinha, garagem e
lavanderia. Rua Herminiia Jesus Madeira, 116.
R$ 750. F. (14) 997006017.

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.

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.

ITAMARATY - 2 Dorms,
Sala, Copa, Cozinha, Wc
Social, Lavanderia Coberta, Garagem Coberta. R$
750. F. (14) 98119-9538.
/ (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.

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.

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.

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.

MATILDE - 1 dorm, cozinha, wc e garagem. Rua
Chavantes, 225. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 300 +IPTU. Tr. 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) 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 + IPTU
+ condomínio. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro. F.
(14) 3324-1101., CRECI
6647.
MATILDE - apartamento
3 dorms (1 suíte), sala,
copa, cozinha, wc, área
de serviço, garagem,
área lazer, R. Paraná,
1303. R$ 1.200 + IPTU
+ cond. Tr. www.umbertoimoveis.com.br.
Av.
Altino Arantes, 54, Centro. F. (14)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.

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.
PERINO - 2 dorms, sala, cozinha, wc, área de
serviço, garagem p/ 1 veículo, R. Maranhão, 91.
R$ 800 + IPTU. Tr. www.
umbertoimoveis.com.br.
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.
F.
(14) 3324-1101., CRECI
6647.
RECREIO - 1 dorm, sala,
cozinha, wc, garagem. Rua
Mato Grosso, 235. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 500.
F. (14) 33241101., CRECI 6647.
SÂNDANO - 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. CRECI
6647.
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NOVA OURINHOS - ótimo
local, aceito financiamento,
á/t 426m² (15x27m). R$
280.000. F. (14) 33241848 / (14) 98119-9538,
Angela, 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. . F. (14)
3324-1101.CRECI 6647.
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.

OURO FINO - Terreno com
287 m², localizado próximo
Ao lago da Fapi, escolas
e mercados, possuí muro
em 3 lados, com calçada, documentação em dia,
terreno registrado. Documentação toda em ordem,
terreno registrado. (Aceito Financiamento). R$
160.000. F. (14) 998198982. / (14) 99900-4702.
PAULISTA - de esquina, local privilegiado, ao lado da
Praça dos Burgueses, 16 x
18,5m, 296 m², excelente
topografia, a 50 m da trilha verde. R$ 330.000. F.
(14) 98109-6000.

SÃO JOSÉ - 3 dorms (1
suíte), sala, copa, cozinha,
wc, varanda. Próximo ao
posto Pinheirão R$ 1500
+ IPTU. F. (14) 997649634.
SOARES - 1 dorm, cozinha,
wc e garagem. Rua Manoel da Silva Mano, 307.
www.umbertoimoveis.com.
br. R$ 500 +IPTU. Tr. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101., CRECI 6647.

CANITAR – 9 x 22 m de
comprimento, com área
total de 198 m², no loteamento
Mark
Ville,
“aceitamos financiamento”. R$ 65.000. F. (14)
99782-5954.
CANITAR - terreno com 9 x
22 m, quitado, no loteamento Mark Ville. R$ 61.500. F.
(14) 99102-3002.

CHRISTONI - á/t 360m²
(10x36m), 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) 99883-7402.
NOVA OURINHOS - á/
t 10x30m, c/ piscina,
todo
murado.
Aceito
financiamento.
R$
220.000.
Tr.
www.
gepimoveis.com.br. . F. (14)
3322-6701 / (14) 996021070, CRECI 158159-F.

CENTRO - sala no edifício
J.J Carvalho, Av. Altinarantes, 131. R$ 650 +
IPTU + Cond. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14)3324-1101, CRECI
6647.
CENTRO - salas superiores, Galeria Vitória. R.
Expedicionários, 142. R$
500 + IPTU + condomínio.
Tr. www.umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101, CRECI 6647.
CENTRO - salas térreas,
Galeria Vitória. R. Expedicionários, 142. R$ 600 +
IPTU + cond. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101, CRECI
6647.
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. F. (14)3324-1101,
CRECI 6647.
MORAES - 2 salas comercias, sem vaga de garagem,
wc comum, (em conjunto
com as demais salas), piso
em porcelanato, ar condicionado. R$ 500. F. (14)
98119-9538 / (14) 33241848, CRECI 30.716-J.
NOVA SÁ - ponto comercial
com wc. R$ 500. F. (14)
98119-9538 / (14) 33241848, CRECI 30.716-J.

BARRACÃO - com 750 m²,
localizado em Rua Adelávio
Zimmermann, 20, jardim
Eldorado. R$ 5.000. F.
(14) 99706-9764.
CENTRO - espaço c/ wc,
R. Antônio Prado, 797. R$
1.000 + água. Tr. www.
umbertoimoveis.com.br.
F. (14)3324-1101, CRECI
6647.

SALAS
COMERCIAIS
- 2 salas grandes, cozinha, wc, lavanderia,
despensa. www.gepimoveis.com.br. R$ 750. F.
(14) 3322-6701 / (14)
99602-1070,
CRECI
158159-F.

PAINEIRAS - 2 dorms, sala, cozinha, wc, área de
serviço, garagem, R. Sebastião Simião de Souza,
594.
www.umbertoimoveis.com.br R$ 650 +
IPTU. F. (14) 3324-1101,
CRECI 6647.

LOJA DE CALÇADOS ótimo estoque e clientela,
ótimo ponto, com 70 anos
de tradição, calçados
e acessórios, espaço
amplo, toda instalação,
vitrines balcões etc. R$
390.000. F. (14) 996589461.

BAIRRO
DO
PINHO - á/t 2.300m²
(20x115m), 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) 3324-1848, 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

SALA COMERCIAL - sala
grande c/ wc. www.gepimoveis.com.br R$ 750. F. (14)
3322-6701 / (14) 996021070, CRECI 158159-F.
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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 ).

CHÁCARA RIBEIRÃO DO
SUL - terreno com árvores frutíferas, plantação
de mandioca, luz e poço
cartesiano. (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. T. 137,59 m²
C. 66 m². R$ 320.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, CRECI
30.716-J.
SÃO PAULO - 2 dorms e
sala de 2 ambientes com
piso laminado, wc e cozinha com porcelanato e
revestimento,
lavanderia, garagem para 1 carro,
condomínio com salão de
festa, piscina, portaria virtual etc. Rua João Veloso de
Oliveira, 165, Ap. 15. Valor
a negociar. R$ 300.000. F.
(11) 95355-9599.

BICICLETA - estilo vintage/
retro, aro 26, completa,
com cestinha, nas cores
marrom e bege. R$ 1.000.
F. (14) 98173-7276.
BICICLETA - Marca Caloi, de alumínio, original,
aro 26, em perfeito estado, com pintura original.
R$ 500. F. (14) 981147719.
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. R$ 3.200. F. (14)
99761-5531.
BICICLETA 76 - Caloi 10,
Antiga e bem conservada,
aceito proposta. R$ 1.000.
F. (14) 99721-0544. /
(14) 99753-1894.

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) 996045528.

JACAREZINHO casa
com 4 cômodos e wc,
duas casas no mesmo
terreno.
R$ 90.000. F.
(14) 99773-0280. / (43)
3238-0896.

FOGÃO - branco, com
válvula. R$ 150. F. (14)
99604-5528.
FREEZER - funcionando
perfeitamente, semi- novo.
R$ 580. F. (14) 998114761.
FRIGOBAR - branco, bem
conservado. R$ 570. F.
(14) 99604-5528.
GELADEIRA - da marca
Cônsul, branca, em perfeito estado. R$ 350. F. (14)
99811-4761.
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.
GELADEIRA - marrom,
entrega no local. R$ 150.
F. (14) 99724-0972 / (14)
99884-1059.
MÁQUINA DE LAVAR - da
marca Cônsul, branca com
detalhes em verde, de
11,5 kg. R$ 700. F. (14)
99802-0922.
MICRO-ONDAS - Panasonic, grande, seminovo.
R$ 150. F. (14) 33248671.
AR CONDICIONADO – LG,
18.000 btu, convencional, novo. R$ 1.500. (14)
99797-0207.

VENTILADOR
Turbo, com haste grande,
preto, funcionando perfeitamente. R$ 200. F. (14)
99811-4761.

AR CONDICIONADO marca Electrolux, 220 V,
branco, funcionando perfeitamente. R$ 200. F.
(14) 99811-4761.
CIRCUL ADOR DE AR usado, em bom estado,
funcionando
perfeitamente, na cor bege. R$
70. F. (14) 997230254.

BANDOLIM - Top Sound
da Dell Veccio, raridade.
(Passa cartão). R$ 850. F.
(14) 99658-9461.
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BRECHÓ - abre de quarta
a sexta feira, das 15h às
16h. F. (14) 99602-1122
/ (13) 98163-3870.
SUPORTE PARA VIOLÃO
- em bom estado, na cor
preta. R$ 50.00. F. (14)
99871-7765.

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.

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.

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) 99811-4761

CALOPSITA - Filhotes e
adultos. R$ 80. F. (14)
98103-0505.

CRIADO - com duas gavetas, puxadores nas
gavetas, branco, de MDF
15mm. R$ 250. F. (14)
99724-0972.

PASTOR ALEMÃO - dois
machos e duas fêmeas
com 50 dias, avós com
pedigree. Macho R$ 700.
Fêmea R$ 600. F. (14)
99603-0211.

CRIADO - com uma gaveta, puxador na graveta,
branco, de MDF 15mm. R$
200. F. (14) 99724-0972.
ESTANTE - de MDF, nova,
2.20 m por 2.00 m. R$
800. F. (14) 99705-0592.
GUARDA ROUPAS - madeira maciça, ferro, com 2
criados mudos. R$ 1.800.
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.

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
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO - Ensino médio
completo, conhecimento
básico em informática
e matemática, disponibilidade de horário, ter
agilidade, atenção, facilidade em trabalhar
em equipe, boa comunicação, experiencia de
1 ano comprovada em
carteira.
Interessados
enviar currículo em costaferroourinhos@gmail.
com.
AUXILIAR DE FUNILARIA
- Ensino médio completo,
experiencia comprovada
na função. Interessados
enviar currículo em mayara.correa@pblopes.com.
br
AUXILIAR DE LIMPEZA - para trabalhar em
local de produção de
alimentos, de segunda a
sexta das 8h às 17h. R4
1.488 + vale transporte.
Interessados
enviar
currículo em https://
vagaseempregos.net/.

MESA - de madeira maciça. R$ 200. F. (14)
99735-6344.
MESA PARA ESCRITÓRIO
- feito de madeira maciça, antiga. R$ 350. F. (14)
99735-6344.
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.

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.
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AUXILIAR PÓS VENDA 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 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.

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.

CALDEIREIRO - Disponibilidade para viagens,
disponibilidade para trabalhos aos fins de semana,
CNH B, experiência de 1
ano na função. Interessados enviar currículo em
contato@sermontec.ind.
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

ELETRICISTA - Manutenção
industrial,
ensino médio completo,
curso técnico em elétrica. Interessados enviar
currículo em rh3@injex.
com.br.

EXPEDIÇÃO DE LOGÍSTICA - Ter conhecimento em
pacote Office, disponibilidade de horários de fins de
semana e feriados, período
diurno ou noturno, residir
em Ourinhos – SP. Interessados enviar currículo em
dep.pessoal@grupopires.
com.br.

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 - CNH
categoria A/B, ensino
médio completo, desejável experiência na área.
Interessados enviar currículo em rh@cobop.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 - Interessados
levar currículo pessoalmente em Rua João Beltrame,
152, Vila Villar.

OPERADOR DE PRODUÇÃO - Ensino fundamental
incompleto, ser proativo,
comprometido,
atencioso e organizado,
experiencia será um diferencial. Interessados
enviar currículo em rh3@
injex.com.br.
MECÂNICO - Manutenção
industrial, ensino médio
completo, curso técnico
em mecânica, ter experiencia de atuação na área
de 1 ano, disponibilidade
e atitude de dono. Interessados enviar currículo em
rh3@injex.com.br.
MOTORISTA DE CAMINHÃO - ensino fundamental
completo, CNH D, com
experiência ou referência
comprovada na função,
para trabalhar no trecho
de Ourinhos. Interessados
entrar em contato com F.
(14) 3322-5500. / (14)
3302-1450.
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

REPRESENTANTE
COMERCIAL - Com disponibilidade de Regime
(PJ/MEI), veículo próprio,
tablet ou celular, conhecimento na região para
atuação em um raio de até
100 km, necessária experiência com vendas externa
e técnicas de negociação
(experiência em canal Farma ou correlatos será um
diferencial). Interessados
enviar currículo em contratacao@bionatusfarma.
com.br F. (17) 997033526.
REPRESENTANTE
DE
NEGÓCIOS
ensino
médio
completo,
moto
própria,
CNH
definitiva.
Interessados
enviar
currículo
em
vagasouribram@ouribrm.
com.br.
REPRESENTANTE
DE
NEGÓCIOS - regime CLT,
interessados enviar currículo em vagasouribram@
ouribram.com.br.

SERVIÇOS
GERAIS
- abastecimento de veículos, lavagem de veículos,
CNH categoria D. Interessados enviar currículo em
dep.pessoal@grupopires.
com.br.

VENDEDORA - Ser dinâmica, comunicativa, ter
interesse em moda, gostar
de redes sociais. Interessados enviar currículo em
atendimento@mofficerourinhos.com.br.

MECÂNICO - ter experiencia na área. Interessados
enviar currículo em hipermotorh@hipermoto.com.
br
SOLDADOR - Disponibilidade para viagens,
disponibilidade para trabalhos aos fins de semana,
CNH B, experiência de 1
ano na função. Interessados enviar currículo em
contato@sermontec.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.

BABÁ/DOMÉSTICA/
CUIDADORA IDOSOS ofereço-me para trabalhar,
tenho disponibilidade de
horário e experiência nas
áreas. Suelen.
F. (14)
99755-9742.
DOMÉSTICA - disponibilidade de terças a
sextas-feiras. Favor telefonar após as 19h. F. (14)
99697-8075.
DOMÉSTICA - Procuro
casas para faxinas com disponibilidade de segunda a
sexta feira, experiencia na
área. F. (14) 99610-7237.
DOMÉSTICA - tenho experiencia e referência na
área. Rose. F. (14) 991244244.
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