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Campeonato de Futebol Society dos Comerciários começa no domingo, 22 de mai

Cirurgias eletivas voltam a ser realizadas,
as al a
io aa
a as filas
NOVA ACUSAÇÃO
Ministério Público vê
improbidade da Prefeitura
de Ourinhos no caso da
Escola de Música
para crianças

EM OBRAS

Praça dos Burgueses
recebe base para
instalação dos parques
infantis e trecho de
acesso à UNIFIO
tem melhorias

TRANSPORTE
CCO divulga novos horários de
operação do transporte público
Ourinhos a partir do dia 30

INSCRIÇÕES ABERTAS

Etec e Fatec estão com inscrições
abertas no centro-oeste paulista;
saiba como se candidatar

SUPERLOTAÇÃO
Prefeitura alerta sobre
superlotação nas
unidades de saúde
devido a surto de
dengue, gripe e Covid

NOTAS FALSAS

Casal desconhecido passa
notas falsas de R$ 200,00
no comércio ourinhense

INCÊNDIO

Carreta é destruída no Jardim
Santos Dumont em Ourinhos e
ourinhenses se unem
em ‘vaquinha virtual’

SEJA VENCEDOR

Economize a concorra a prêmios
com o CAP VENCEDOR,
o título de capitalização que
pode mudar a sua vida

EXPEDIENTE

HERNANI CORRÊA PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ 38.245.842/0001-86

JORNALISTA RESPONSÁVEL: Hernani Corrêa - MTB 37.145
Atendimento exclusivo por Telefone ou WhatsApp. Ou solicite visita de um representante

(14) 98109-6000 / 99669-1600

classificados.negociao@gmail.com
negociao3@gmail.com
redacao.negociao.com.br

Classificados (14) 99669-1600
Comercial e Administrativo (14) 98109-6000
Jornalismo (14) 99731-1633

Anúncios Classificados são gratuitos para particulares. Empresas
e Prestadores de Serviços deverão utilizar os espaços pagos.
Não nos responsabilizamos pela qualidade
ou proviniência dos produtos anunciados.
Artigos de opinião são de responsabilidde
de seus autores e não correspondem
necessariamente à opinião do Jornal

www.negociao.com.br
jornalnegociao
@negociao
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TRANSPORTE

CCO divulga novos horários de operação do transporte
público Ourinhos a partir do dia 30 de maio
Empresa vai receber
R$ 400.000,00
de subsídio da
prefeitura para
continuar rodando
até que seja feita
nova licitação
Da redação

A

Circular Cidade
de Ourinhos, do
Grupo Avoa, divulgou na última
segunda-feira, 23 de maio,
novos horários para a operação do transporte público na
cidade.

Municipal de Trânsito.
De acordo com divulgação
do prefeito Lucas Pocay, a
prefeitura vai manter o subsídio à AVOA, “para não onerar
mais a população e faremos
nova licitação do Transporte
Coletivo para termos melhores ônibus e um serviço de
mais qualidade”.
ENQUANTO ISSO NA CÂMARA – Ainda na segunda-feira, 23, vereadores aprovam na Câmara Municipal,

em Sessão Ordinária do dia,
Projeto de Lei nº 64/2022,
autorizando a Prefeitura a repassar até R$ 400.000,00 por
mês à empresa CCO, responsável pelo transporte público
da cidade.
RESULTADO DA VOTAÇÃO–
O PL chegou à Casa de Leis
para votação em regime de
urgência. Os vereadores Guilherme Gonçalves, Cícero de
Aquino, Roberta Stopa, Roberto Tasca, Alexandre Enfermeiro e Nilce Protetora rejeita-

ram a votação em regime de
urgência. Os demais foram a
favor do projeto e da votação
em regime de urgência.
Cícero de Aquino também
criticou o projeto, mas votou a
favor pensando na população,
que não tem culpa pelo impasse vivido entre CCO e prefeitura. Roberto Tasca e Roberta
Stopa também se pronunciaram criticando a votação em
“regime de urgência”.
Apenas o Vereador Guilher-

A partir do dia 30/05, segunda-feira, a nova programação
será: Das 06h00 (bairro) às
08h30 (terminal), das 10h40
(terminal) às 13h30 (terminal), das 16h40 (terminal) às
20h30 (terminal) e das 22h00
(bairro) às 00h00 (garagem),
de segunda a sexta-feira.
SÁBADOS – Das 06h00
(bairro) às 08h30 (terminal) e
das 10h40 (terminal) às 13h30
(garagem) aos sábados.
DOMINGOS E FERIADOS–
não haverá operação do serviço público de transporte
coletivo. Vale ressaltar que
essas alterações dos horários
de circulação do serviço de
transporte público foram aprovadas pela Prefeitura de Ourinhos, através da Comissão
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me Gonçalves votou contra
o projeto, por acreditar que a
empresa não é merecedora,
pois não presta um serviço
de qualidade à população.
DESDOBRAMENTOS DO
CASO – A CCO – Circular Cidade de Ourinhos, administrada pelo Grupo AVOA, distribuiu nota na terça-feira, 2/5,
anunciando que iria devolver
a licença de exploração e
operação do transporte para
a administração municipal, a
partir da quinta-feira, 5/5, por
não ter chegado a um acordo
com o prefeito Lucas Pocay
a res ei o de es es financeiras para continuidade do
serviço.
Após a divulgação da inten-

ção da CCO o município impetrou no Ministério Público uma
ação que exige a continuidade do serviço até que o novo
processo licitatório, iniciado no
início de março pelo executivo,
se conclua, o que pode demorar 90 dias ou mais.
Em audiência de conciliação, realizada em 12 de maio
de 2022, designada pelo MM.
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ourinhos, no bojo
da sobredita ação, o Município e a permissionária concluíram pela necessidade de
se conceder a oio financeiro
à empresa, até que haja transição do serviço para a nova
res adora a fim de n o rejudicar a população usuária
do serviço.

RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS
Pelas redes sociais, muitos
usuários se manifestaram contrários à nova programação da
CCO que passa a vigorar na
próxima segunda-feira, 30. Um
internauta reclamou da redução de horários de ônibus circular no Jardim Itamarati.
"Queria fazer um pedido de
uma postagem em relação
aos novos horários da circular, pois nós alunos achamos
um absurdo. Tiraram as circulares depois das 13h00, sempre pegamos nos horários das
13h15, pois nosso horário de
saída é 12h30. E agora temos
que esperar até às16h00 para
poder ir embora. Creio que
muitos trabalhadores também

serão prejudicados", reclamou.
Uma outra internauta disse
ainda “Trabalho à noite entro
as
rs fi ei sem rans or e
e rabal o aos finais de semana tbém”.
“Só uma pergunta: Comércio
fica aber o aos s bados a as
17 horas, transporte vai rodar até
as 13:30, gostaria de saber como
ai ficar em a so do ransporte público tanto pra ir as compras qto os funcionários do comércio pra se locomover? Será
que quem fez esse planejamento dos horários sabe que nosso
Comércio funciona de sábado
até as 17 horas???”, questionou
ainda uma outra munícipe.
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SEM S NAL
A

Antenas parabólicas não mais captarão
sinal em todo país a partir de junho

grande maioria não sabe,
mas, quem ainda utiliza a
antena parabólica para sintonizar canais de televisão
aberta não terá mais o sinal via satélite
captado em seus aparelhos. Esse sistema de recepção de sinais pela banda
C deixará de funcionar em breve para
canais de TV com a implantação do sinal de telefonia 5G no Brasil, que utilizará a mesma frequência (3.3 até 3.7
GHz) das antenas parabólicas.
Segundo a Anatel – Agência Nacional
de Telecomunicações, não será possível ter o 5G e o sinal de antena parabólica funcionando ao mesmo tempo no
mesmo espectro de frequência, assim
a na el decidi irar defini i amen e o
sinal analógico da antena parabólica
no dia 30 de junho.
Hoje no Brasil cerca de 70 milhões de
domicílios ainda utilizam a parabólica e
para continuar a sintonia de canais de
televisão aberta via satélite por meio
desse tipo de antena mesmo a digital
vai precisar trocar de equipamento.
Amadeu Guilherme Cruz, técnico e
comerciante de equipamentos do Atacadão das Antenas, diz que muitas pessoas em Ourinhos estão preocupadas
porque ainda usam antenas parabólicas para ver TV, e aos poucos vários
canais já saíram do sistema analógico
e quando o sinal sair do ar totalmente
os aparelhos terão de ser substituídos.
“As antenas instaladas até poderão
ser reutilizadas, mas os receptores serão outros e funcionarão em outra banda de satélite. As parabólicas não sairão do mercado, os fabricantes já estão
se preparando para lançar equipamenos no os config rados e com mais
canais disponíveis e todos com o sinal
digital em outra frequência e satélite, a
banda KU”.
eg ndo o rofissional a migra o
da parabólica da banda C para a banda KU será um

Altair José de Melo da New Sat Antenas. e a esposa

Amadeu Guilherme Cruz técnico e comerciante de equipamentos do Atacadão das Antenas

que internet com o 5G vai ter alta velocidade”, destacou.
ANTENAS E RECEPTORES GRATUITOS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA
RENDA
Desde o último dia 11, a Anatel vem
blicando no i rio ficial da ni o a
lista dos canais que vão mudar de satélite. O processo de atualização será
irreversível e as pessoas que ainda
usarem esse tipo de TV pela antigas
parabólicas terão que procurar meios
de instalação dos equipamentos atualizados mais modernos.
Porém, para as operadoras de telefonia que forem operar no sistema do 5G
no rasil fico de erminado
e er o
que distribuir gratuitamente recepto-

do da migração do analógico das anteninhas comuns para o sinal digital,
o governo distribuiu antena e receptores digitais para quem tinha TVs sem
aquele conversor”, destaca Altair José
de Melo da New Sat Antenas.
De acordo com Altair as vendas de
parabólicas despencaram faz um bom
tempo, mas tem muita gente em Ourinhos e cidades da região que mantiveram as antenas e ainda assistem Tv
por esses aparelhos.
“Não é como antigamente, não sei
te dizer a porcentagem, mas, muitas
casas ainda usam essas antenas, só
pega tv aberta que ainda mantém os
canais transmitindo. Eu vendo esse
equipamento de várias marcas e hoje
quem compra é quem mora em sítio
ou em lugar onde não tem internet. De
agora em diante será tudo digital com
equipamento preparado para ter o sinal
de outro satélite”, revela.
QUEM TEM DIREITO - Para quem
ainda não possui TV digital e não tem
condições de adquirir um conversor e
antena, o kit contendo o do equipamento poderá ser adquirido gratuitamente,
basta ser cadastrado em um dos
programas sociais do Governo
Federal, com cadastro ativo no
CadÚnico.

incomodo e trará
despesas para muita gente, mas todo o país
terá cobertura por um sinal digital de alta qualidade e com imagem
em HD. “Terão que comprar o equipamento pra adaptar no que já está instalado ou comprar os novos que até já
tem para venda e custa, com receptor
mais o componente LNB uns 700 reais.
E pelo que tem sido divulgado, chegará
a ter mais de 50 canais abertos, não
tem custo de assinatura. Sem contar

Nos municípios as prefeituras são responsáveis por
manter atualizados os cadastros dos domicílios das
famílias de baixa renda, assim as famílias que se enquadrarem para o CadÚnico terão
acesso ao equipamento sem nenhum custo.

res e antenas menores para aquelas
famílias de baixa renda que utilizam
parabólica.
“O sinal analógico será desligado
completamente, por isso vai ter outra vez distribuição de kits de graça
de tv digital. O mesmo foi feito quan-

Quem ainda não está inscrito, pode
procurar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) em sua cidade
e requisitar o cadastramento. O responsável da família, preferencialmente uma
mulher, deve apresentar o CPF ou Título de Eleitor, comprovante de endereço
como conta de água ou luz.
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Cirurgias eletivas voltam a ser realizadas,
as al a
io aa
a as filas

J os é L u i z M art i n s / M arc í l i a E s t ef an i

O

tempo de espera
para exames e principalmente as chamadas cirurgias eletivas
(avaliadas como não urgentes)
para muitos ourinhenses e pessoas de várias cidades da região,
tem sido angustiante. Muitas temem ter o quadro de saúde piorado sem que nada possam fazer a
não ser esperar por períodos que
passam de dois anos.
Antes mesmo da Covid-19 se
alastrar pelo país, a rede pública
do estado, e por extensão os municípios, já acumulavam uma alta

demanda reprimida para vários
procedimentos médicos, que com
início da pandemia do Coronavírus tiveram que ser totalmente
suspensos.
Com a situação pandêmica controlada, o prefeito Lucas Pocay
autorizou a retomada do serviço
no mês de novembro de 2021,
beneficiado rios acien es
e
aguardavam por procedimentos
cirúrgicos nas especialidades de
ginecologia, cirurgia geral, urologia e cabeça e pescoço.
OFERTA VERSUS DEMANDAUm ano após Lucas Pocay ter assumido a prefeitura de Ourinhos,

noticia divulgada em 08 de maio de
2018 https://psd-sp.org.br/noticia/
o rin os de e erar fila de cir rgias-eletivas-ate-o-fim-de-2018/
pelo site do PSD partido de Pocay,
informava que o prefeito promee erar a fila de cir rgias ele i as
até dezembro daquele ano contratando a Santa Casa para realizar
os procedimentos.
Na época, cerca de 1.500 pacientes foram operados e a ação
foi feita em etapas começando
com as cirurgias ginecológicas
em 3
m l eres.
fila ainda
contava com munícipes que há
anos esperavam por procedimentos ortopédicos, dermatológicos,
pediátricos, urológicos e vasculares”, disse o prefeito na ocasião.
or m medida e a fila anda
o ros acien es s rgem e a fila
nunca acaba.
AGORA A FILA ANDA? - No dia
18 de Abril de 2022, o prefeito e o
secretário de Saúde Donay Neto
assinaram um convênio com a

A prefeitura assinou convênio junto à
Santa Casa de Ourinhos contratando
novo pacote de investimentos de
exames, cirurgias eletivas, consultas e
procedimento oncológicos
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Santa Casa de Ourinhos, que autoriza a liberação de um novo pacote de investimentos de exames,
cirurgias eletivas, consultas e procedimento oncológicos. O contrato tem validade de 12 meses.
De acordo com o divulgado pelo
site da PMO, a Santa Casa do município foi contratada com recursos próprios e outros provenientes de emendas parlamentares.
A Prefeitura investirá neste novo
pacote um total de R$ 2.997.026,95
milhões para realização de 2.960
exames, entre eles de Colonosco ia o ler e amografia
cirurgias eletivas para diversas especialidades como cabeça e pescoço, ginecológicas, vascular, de
edia ria rologia e or o edia e
ainda 3 e ames e rocedimentos de Radioterapia, Quimioterapia
e cirurgias.
A reportagem do Negocião entrou em contato com a Secretaria
de Saúde em três ocasiões esta
semana solicitando diretamente à
assessoria do Secretário de Saúde Donay Neto, uma entrevista
para obter mais informações sobre a fila de enden es de cir rgias eletivas e outras questões
relacionadas a exames e o início
dos atendimentos.
No entanto até o fechamento
desta edição não houve retorno à
solici a o e ficaram sem res osta do secretário Donay Neto algumas questões como:
O governo do estado realizou
algum repasse de recursos para
as finalidades do rograma
Qual é a quantidade de pacientes que aguardam exames,
cir rgias e cons l as
Quais os quantitativos e tempo
de es era de cada es ecialidade
43 MIL PACIENTES AGUARDAM
POR CIRURGIAS NA REGIÃO - A
SES - Secretaria Estadual da Saúde e a Santa Casa de Assis, responsável pela gestão ambulatorial
do AME Ourinhos, respondeu ao

jornal informando que no estado a
fila em 3
mil rocedimen os a
serem realizados.
Na região da DRS IX - Diretoria
Regional de Saúde de Marília a
qual Ourinhos pertence, hoje mais
de 3 mil acien es ag ardam or
cirurgias na Central de Regulação
(Cross) que também controla e regula o sistema em Ourinhos.
Coincidentemente, duas semanas após Lucas Pocay anunciar
o retorno do programa “Zerando
a Fila”, o governo do estado lançou, na quinta-feira, 25 de maio,
o “Mutirão das Cirurgias” para zerar a fila dos 3 mil acien es na
egi o de ar lia em meses.
Os hospitais públicos receberão
o dobro da tabela para cada cirurgia realizada, as unidades terão
ainda um valor adicional para a
realização das consultas de avaliação e exames pré-cirúrgicos. O
aporte de recursos em toda a rede
pública inicia-se em todo o Estado
dia 1º de junho, com o investimento de R$ 350 milhões dos cofres
do governo estadual.
Também na última quinta-feira,
o i rio ficial do s ado blicou o chamamento público para
a contratação destes procedimentos em órgãos de saúde privados
nas 17 (DRS) regiões do estado.
Os que aderirem aos serviços
também receberão o dobro do valor da tabela SUS, além dos recursos para as avaliações e exames

A Secretaria de Saúde não
informou qual a quantidade de
pacientes que aguardam exames,
cirurgias e consultas em Ourinhos

pré-operatórios.
o
i os de cir rgias ei as
pelo Sistema Único de Saúde nas
especialidades, do aparelho circulatório, visão, digestivo e abdominais, osteomolecular e geniturinário, das glândulas endócrinas e
em nefrologia.
Segundo o governo paulista, sem
o Mutirão, levaria até dois anos
para atender toda a demanda reprimida. Para tanto o Estado irá
pagar um valor adicional de 100%
do que já é pago pela Tabela SUS
do inis rio da a de ara os
procedimentos para todos os seri os m nici ais filan r icos e
santas casas do Estado.
A contratualização acontecerá
durante o mês de junho e os atendimentos começarão nestes serviços até o dia 1º de julho. Além
disso, já a partir de 1º de junho, a
Secretaria de Estado da Saúde irá
realizar procedimentos extras em
56 hospitais da rede própria estadual e em 37 Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME).
Estas unidades irão realizar um
o al de
mil cir rgias como
procedimentos para a catarata, colecistectomia, hernioplastia, adenoidectomia, vasectomia entre outros.

09

10

SUPERLOTAÇÃO
Prefeitura alerta sobre superlotação nas unidades
de saúde devido a surto de dengue, gripe e covid
Da redação

A

Prefeitura divulgou na
noite da quarta-feira,
25 de maio, um comunicado onde alerta
a população para uma superlotação na Unidade de Pronto Atendimento – UPA da cidade, e um
número considerável de pacientes
aguardando atendimento nas unidades de Pronto Atendimento do
Postão e Cohab. O tempo médio
para atendimento é de cerca de 3
horas.
Os sintomas, em usa maioria
são de dengue, síndromes gripais
e doenças relacionadas, como
covid-19. A administração pública
divulgou também o protocolo de
atendimento – Protocolo de Manchester, que sinaliza o nível de
gravidade de cada caso e a ordem
de atendimento, do mais grave ao
menos urgente.

nhos ressalta que está fazendo todas as ações possíveis para que
sejam reforçados os quadros de
funcionários, para que as empresas contratadas consigam ter estrutura para atender a demanda
crescente, e que nos últimos meses oram in ensificados os in estimentos nas unidades de urgência e emergência.
Além disso, é importante neste
momento a população se conscientizar sobre os cuidados no
combate a dengue, se vacinar
contra a gripe (caso seja o público-alvo) e manter em dia as doses
de reforço da Covid-19.

O secretário de Saúde Donay
Neto ressalta que “a UPA é um
local para atendimento prioritário
de urgência e emergência, e que
por sua característica é impossível
prever quando e quantas pessoas
podem aparecer num único dia na
unidade necessitando de atendimento, sendo assim reforçamos
que as pessoas só se desloquem
para UPA em extrema necessidade.”
Donay lembra ainda que a UPA
de Ourinhos é de Porte II, porém
já atende há muitos meses pacientes compatíveis com UPA’s de
Porte III.

VERBAS PARA MELHORIAS NA UPA
Uma grande notícia para Ourinhos,
é que a pré-candidata a deputada
estadual Dani Alonso e o deputado
federal Capitão Augusto destinaram
R$ 1.200 milhão para reforma e
melhorias na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Ourinhos.

Com este recurso, a Prefeitura vai
investir na construção de uma ala
infantil, novos banheiros para os
pacientes, divisão das alas masculino
e feminina de enfermaria, novo
espaço administrativo, nova ala para
ortopedia e compra de mobiliários.

A Secretaria de Saúde de Ouri-
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Por: Rose Pimentel Mader
rosepimader@gmail.com

Coluna da Rose

Novidade Gastronômica

Saudavelmente Refeições Congeladas
inaugurou sua loja em Ourinhos

O

urinhos ganhou um novo e
importante empreendimento na área gastronômica:
Saudavelmente Refeições Congeladas inaugurou, no dia 7 de maio, a
sua loja na Rua Antônio Carlos Mori,
17 (em frente à Marvi).
Dirigida pelo empresário Renato
Rosas Machado Petermann e sua
esposa, empresária e nutricionista
Aline Ellen Silva Machado, de Cambará (PR), a Saudavelmente traz um
novo conceito de alimentação para
descomplicar as refeições de uma
forma prática e saúdável.
A Saudavelmente oferece refeições
individuais e um cardápio diversificado com mais de
o
es
e
incluem bovinos, suinos, frango, peixes, vegetarianos, caldos, salgados,
doces e sucos. A produção dos alimentos é realizada em sua cozinha
industrial, em Cambará, onde a Saudavelmente também conta com uma
lo a fi a r a oronel a is a
Centro.
As refeições acondicionadas em
embalagens r rias 3
gramas
li re de
ree n o em com o-

nen e
ico e
re dicial sa de), congeladas em menos de uma
hora no Ultra Congelador - a menos
gra s
m 3 meses de alidade
e podem ser descongeladas em apenas min os no microondas.

vel. Também devido à necessidade,
no período de distanciamento social, para descomplicar as refeições
das famílias, sobrecarregadas com a
nova rotina de atividades remotas”,
explicou Aline.

Atendimento presencial e on line
Além das duas lojas em Ourinhos e Cambará, as refeições da
a da elmen e amb m odem ser ad iridas de orma on
line elo a s
33
elo si e www.saudavelmente.
com.br ou pelo Instagram Saudavelmente Congelados.
COMO SURGIU
A empresária e nutricionista Aline
ac ado con a
e a id ia da a davelmente surgiu no período da
pandemia por conta de seus clientes e da necessidade do momento.
“A idéia ganhou força com o incentio dos clien es e
a endia como
n ricionis a e
e a recia am es a
forma de refeição, prática e saudá-

Com isso nasceu o projeto da Saudavelmente, a produção em cozinha
industrial e, mais recentemente, com
o retorno das atividades presenciais,
o a endimen o em on os fi os.
E a Saudavelmente está fazendo
sucesso e cada vez mais ganhando
no os clien es gra as
alidade
das refeições, seu valor nutricional e
a diversidade do cardápio.

Renato e Aline
inauguraram a loja no
dia 7 de maio
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PARTICIPE !
Micro e pequenas empresas podem quitar
dívidas com até 90% de desconto sobre
multas e juros até dia 31 de maio

Da A s s es s ori a

A

s micro e pequenas empresas possuem uma ótima opção para conseguir
pôr as contas em dia até o
final des e m s.
rograma de eescalonamen o do agamen o de
bi os
no mbi o do im les acional
ossibili a
e os em reendedores açam os pagamentos das dívidas em
180 vezes, com até 90% de desconto
sobre m l as e ros.
s
mesmo
im les
sas
e

s e
s odem ar ici ar
e n o es e am a almen e no
acional. es a orma em reoram des inc ladas odem

A estimativa da
Receita Federal
é que cerca de
400 mil empresas
participem parcelando
aproximadamente
R$ 8 bilhões junto
ao órgão.

recorrer a esse programa, contanto que
en am sido a radas elo im les
com encimen o a e ereiro de
.
s arcelamen os e ainda es o em
ig ncia o agendados amb m odem
en rar.
ara solici ar bas a acessar o si e
da recei a ederal e roc rar o or al
e
. m seg ida de e clicar em
.
e ois acessar o cone
3

o

se or

e a er a solici a

o.

3

residen e da ssocia o omercial e m resarial de
rin os
obson ar c i relembro a rele ncia desse i o de arcelamen o ara o
em res rio.
es como a
s o i rias do
e eno em reendedor.
om essa
ossibilidade de re arcelamen o a
preocupação das dívidas consegue se

realida
a a ig ar. abemos bem essa realidade or e i emos diariamen e nela.
or isso o em res rio de e sim edir
esse arcelamen o e renegocia o de
d ida. em caso de al er d ida
o associado ode roc rar a
ara
encon rar o mel or encamin amen o .
É importante se atentar no prazo, que
a o dia 3 de maio ara ades o.
aiores in orma es odem ser enconradas no si e da recei a ederal o elo
lin bi .l
i ea is adi ida
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DIREITO

UNIFIO realizou evento sobre o
Dia da Luta Antimanicomial no Brasil

Professores que
participaram
do debate

O

Centro Universitário de Ourinhos –
UNIFIO realizou, no
dia 18 de maio, um
grande evento acadêmico com a
proposta principal de falar sobre
a Luta Antimanicomial no Brasil por uma sociedade sem manicômios e que cuida do sofrimento
psíquico em liberdade – e debater o tema: “Higienismo Social,
medicalização e patologização
da vida: como pensar a saúde
mental na contemporaneidade?”
A organização do evento foi resultado de esforço comum dos
Cursos de Psicologia, Direito,
Farmácia e Engenharia Cívil,

coordenados, respectivamente,
pelos professores Felipe Ferreira
Pinto, Fernando Quinteiro, Cristiane Guarido e Daniel Traglia. A
temática, inerente a toda e qualquer área do conhecimento, possibili o reafirmar a a ro ima o
e a integração das áreas do saber no espaço da Universidade
que estão dedicadas, principalmente, a produzir melhorias na

qualidade de vida da comunidade e erna ro ondo e incen ivando, em especial, discussões
que tenham como projeto ético
e político, a defesa da vida e a
construção coletiva de uma saúde mental como um direito de todas(os).
A mesa redonda multidisciplinar, comandada pelo coordena-

Evento teve a participação dos
Cursos de Direito, Engenharia
Civil, Farmácia e Psicologia

Evento envolveu a participação dos Cursos de Direito, Engenharia Civil, Farmácia e Psicologia
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dor do Curso de Psicologia professor Felipe Ferreira Pinto, teve
a participação dos professores
Angélica Rodrigues Alves (Direito), Bárbara Sinibaldi (Psicologia) e Paulo Roque Obreli Neto
(Farmácia).
Segundo o coordenador do Curso de Psicologia professor Felipe
Ferreira, “a construção da ação
reafirma nes e sen ido a necessidade iden ificada elos c rsos
envolvidos, para que juntos possamos relembrar o quanto as
práticas manicomiais direcionadas ao cuidado das pessoas em
sofrimento psíquico devem ser
abandonadas, pois entendemos
que saúde não é um bem a ser
comercializado e a loucura não é
algo que precisa ser trancado e
estigmatizado”.
De acordo com o professor Felipe, “a preocupação acerca do
tema da luta antimanicomial no
Brasil, como uma discussão inerente a formação dos discentes
no mbi o da
significa
dentre outras questões, que em
todo 18 de maio diversos setores
da sociedade civil organizada,
tanto nos espaços de controle
social, quantos dos movimentos
sociais a favor da saúde como
um direito de todos, lembrem o
quanto podemos fazer a diferença na vida dos sujeitos, a partir
de ma esc a
alificada do
uso adequado de medicamen-

tos, da garantia do direito de
existir no campo da justiça e, por
fim
e oda e al er cons r ção de um espaço físico precisa
ser visto como mais uma ação de
garantia de direitos, arquitetada e
edificada como ma engen eira
e ensa os m nimos de al es
daquilo que se efetiva e se defende, sobremaneira, no campo das
relações sociais do cotidiano”.
E ressalta “ou seja, escutar,
medicar, dar acesso jurídico só
podem fazer morada e se experenciar nas relações se o espaço
físico propiciar, igualmente, na
s a edifica o di logo e construção coletiva das formas de
convívio”. “Portanto, a discussão
no espaço acadêmico e voltada
para os discentes de todos os
cursos da UNIFIO, se preocupa
com a orma o de rofissionais
conscientes da responsabilidade
que carregam quando assumem
m l gar social da rofiss o escol ida ois a ar ir des a r tica que eles irão pensar como
nosso projeto de sociedade precisa, necessariamente, rever
suas práticas cotidianas voltadas
ao cuidado das pessoas na sociedade con em or nea e ol ar
para as possibilidades de construir um mundo que seja mais
igualitário, menos desigual e que
en a como direcionamen o a
defesa das formas de cuidado,
e se am
mani adas
icas
e de responsabilidade de todos”.

Professor Felipe Ferreira Pinto,
coordenador de Psicologia

Professora Bárbara Sinibaldi

Professor Paulo Obreli Neto

18

DIA DO

COMERCIÁRIO

Governador Rodrigo Garcia recebe representantes dos
i co
ci ios
i
a a as filiados
co
ci ios

Governador
Rodrigo Garcia e
o presidente da
Federação, Luiz
Carlos Motta

Da A s s es s ori a

O

s 71 presidentes dos
Sincomerciários
e
in ra armas filiados
Fecomerciários foram
recebidos na quarta-feira, 25 de
maio elo go ernador odrigo arcia no al cio dos andeiran es.
O encontro aconteceu menos de
m m s de ois
e o go ernador
res igio o
de aio dos omerci rios em ar
ando oram encamin adas con ersas sobre ar-

cerias do sindicalismo comerci rio
a lis a com o go erno do s ado
ara a gera o de em regos e c rsos de ca aci a o rofissional.
Na audiência, o presidente da
edera o
i
arlos o a enrego ao go ernador doc men os
com essas ro os as. odrigo arcia oi rece i o a odas. o a risa

gradecemos a a en o. cer o
e es a de er ncia do go ernador
significa a an ar nes as arcerias.
le con ece a base sindical co-

merci ria a lis a e es
resen e
nos
m nic ios a lis as . or
s a e o go ernador disse
s
comerciários podem se sentir em
casa a i no al cio. amos rabal ar n os ela gera o de em regos e ca aci a o rofissional .
encon ro oi res igiado en re
o ras a oridades elo residen e
da ssembleia egisla i a
arlos
igna ari
elo ecre rio s ad al da asa i il
a
acris e
elo de ado es ad al ndr do
rado.
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Em obras

Praça dos Burgueses recebe base para instalação dos parques
infantis e trecho de acesso à UNIFIO recebe melhorias
Da redação

A

Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras deu
início nos últimos dias
na preparação de uma
base para receber o novo parquinho
infantil na praça dos Burgueses.

e diversão as crianças estimulando
o convívio familiar e em sociedade.
MAIS OBRAS - A Secretaria de
Infraestrutura Urbana e Obras também iniciou na última terça-feira,
24/5, o processo de melhorias no
trecho que compreende o acesso
para o Centro Universitário UniFio.

As ações contemplam o nivelamento da pista com a BR-153, com
melhoria do acesso, construção de
uma rotatória e reforma na vicinal
para quem faz o retorno. A ação vai
melhorar o deslocamento de cenenas de es dan es e rofissionais
da cidade e da região que passam
pelo local diariamente.

As adequações serão realizadas
em diversas praças do município
que receberão os playgrounds.
Nesse primeiro momento serão 15
playgrounds instalados e já há um
processo para a compra de mais
50 novos parquinhos.
As praças passarão por revitalização para receber os brinquedos.
O intuito é proporcionar mais lazer
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INCLUSÃO

Seminário “Autismo: Conhecer para
Cuidar e Incluir” lota Teatro Municipal

Os dias 17 e 18 de maio foram um momento de grande aprendizagem para quem
participou do Seminário “Autismo: Conhecer para Cuidar e para Incluir”, realizado
pela APAE Ourinhos com apoio da Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de
Inclusão e de Educação.
O palestrante foi o Dr. José Raimundo
Facion, que tratou dos seguintes temas:
Transtorno Autista na Atualidade; Diagnóstico e Diagnóstico Diferencial na Atualidade;
Sintomas Cardeais para o Reconhecimento
do Transtorno Autista; Intervenções Terapêutico/Educacionais; Inclusão Escolar; e
Funções coordenadas para uma Inclusão
fica .
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Saúde

Alunos e professores da UNIFIO
participaram do evento

em evidência

O

Enfermagem UNIFIO realizou ação
de extensão na Feira Hospitalar 2022

Curso de Enfermagem do
Centro Universitário de
Ourinhos – UNIFIO marcou presença na 27ª edição da Feira Hospitalar, realizada no
período de 17 a 20 de maio, no São
Paulo Expo, que reuniu representantes de 30 países, recebeu mais de 50
mil visitantes e apresentou mais de
1000 marcas.
Palco para a geração de novas oportunidades de negócios e desenvolvimento tecnológico, o evento é o ponto
de encontro de todo o mercado nacional e internacional da saúde, aproximando compradores e fornecedores,
promovendo networking e parcerias
que geram ainda mais negócios.
A Feira Hospitalar abrange todos os
setores da saúde como: equipamentos - dedicado à exposição de máquinas, componentes, móveis hospitalares e dispositivos médicos; tecnologia

- apresenta empresas e startups de
tecnologia aplicada à saúde; infraestrutura e arquitetura - as soluções
e produtos voltados para catering,
vending machine, cozinha, lavanderia, energia, climatização, hotelaria,
infraestrutura e arquitetura, móveis,
acessórios, utensílios e serviços; reabilitação, cuidados de transição e
desospitalização - equipamentos e
soluções para reabilitação, ortopedia,
fisio era ia ome care desos i ali ação, bens de consumo, componentes,
cuidados pessoais, eletromédicos, órteses, próteses, equipamentos de resgate, ambulâncias e transformadoras
de veículos.
Também foram apresentados, consumíveis & ortopedia, fornecedores de
consumíveis e produtos para análises
clínicas, patologia, farmácias, hospitalares e equipamentos; diagnóstico
e laboratórios com soluções e inova-

Experiência muito produtiva para os alunos

ções para laboratórios, diagnóstico e
análises clínicas.
Nos Pavilhões Internacionais os visitantes puderam conhecer as soluções
apresentadas por países como Alemanha, Argentina, Coréia, Suíça, Bélgica, França, Estados Unidos e China.
Segundo o coordenador de Enfermagem professor mestre Juliano Rodrigues Coimbra, o projeto de extensão
ofereceu aos alunos a oportunidade
de conhecerem marcas, produtos,
serviços e equipamentos nacionais e
internacionais.
“O evento ainda promoveu experiências, debates e fóruns sobre as principais inovações e tendências do setor,
trazendo conteúdo de qualidade, con ecimen o e a ali a o rofissional
para seu público” ressaltou Coimbra.
Feira reuniu representantes
de 30 países
25
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NOVA ACUSAÇÃO
Ministério Público vê improbidade da Prefeitura de Ourinhos
no caso da Escola de Música para crianças de Ourinhos
Procuradoria ajuizou ação civil pública apontando diversas irregularidades na
contratação de cooperativa que manteve projeto de março a agosto de 2017;
CPI também aprovou relatório indicando desvios de verba pública
P ort al G 1

Ministério Público de Ourinhos (SP) protocolou uma
ação civil pública contra a
prefeitura da cidade por improbidade administrativa em função de
sua atuação no caso envolvendo a contratação de uma cooperativa para
prestar serviços na área de educação musical para crianças.
Segundo a promotora Paula Bond
Peixoto, diversas irregularidades foram apontadas durante as investigações para sustentar a ação. Consultada pela reportagem da TV TEM, a
Prefeitura de Ourinhos informou que
só vai se manifestar quando for notificada ormalmen e da a o.
Dentre as irregularidades apontadas na ação estaria o fato de a contratação da cooperativa ter sido feita
sem licitação, o que, para o MP, seria um indício de improbidade.
O MP também alegou que a cooperativa contratada para administrar o projeto foi criada apenas um
dia an es de o con ra o ser firmado
ou seja, não teria experiência para
prestar o serviço. Além disso, assumiu com um plano de trabalho que
não apontava com clareza as metas
e resultados.
A promotoria também apontou que
a cooperativa funcionou de forma
irregular porque, segundo depoimentos, utilizou listas de presenças
alsas de a i idades e ras a fim de
s ificar o agamen o de oras e tras aos professores, gerando um
dinheiro que era utilizado para equipar a cooperativa com instrumentos
musicais.
O MP também citou prestações de
contas feitas com o uso de recibos
falsos de cursos de férias, que totalizaram à época mais de R$ 53,3 mil.

O

Flores são citados na ação civil pública.
O caso passou a ser investigado pela
Câmara de Vereadores de Ourinhos, que
abriu uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), e pelo Ministério Público,
que instaurou um inquérito para apurar a
denúncia.
Em agosto de 2018, a prefeitura cancelou

o contrato com a cooperativa que ministrava aulas de música para cerca de 600
crianças.
Em maio de 2019, os vereadores de Ourinhos aprovaram o relatório da CPI, que
apontou que houve desvio de verba pública nos contratos entre a cooperativa e a
escola de música da cidade.

O CASO - O projeto de educação
musical da Prefeitura de Ourinhos
começou a funcionar em 2017, mas
virou polêmico a partir de março de
2018, quando a prefeitura exonerou
o diretor da escola, Paulo Flores, por
suspeita de improbidade.
O caso foi denunciado por Daniela
Gonçalves, que era presidente da
cooperativa. Na época, o prefeito
Lucas Pocay (PSD) afastou os dois
dos cargos. Pocay, Daniela e Paulo
27

Comendadores Emery Farah e Luiz Becker
são agraciados com a Medalha de Beethoven
professora, jornalista e grã comendadora Emery Merege Farah
e o comendador Luiz Becker foram agraciados com a medalha
de 250 anos de Betthoven pela Academia de Letras de Curitiba,
pelos relevantes trabalhos em prol da Cultura. A homenagem foi realizada durante um memorável encontro na residência da Família Farah que
contou com a presença do ilustre Naldo Soares, delegado das Academias e palestrante na arte da falar em público. Momento de muita emoção e alegria para Emery Farah e o poeta Luiz Becker, compartilhado
com autoridades acadêmicas, familiares e amigos.

A

Emery Farah e Luiz Becker com autoridades acadêmicas

Recebendo companheiros de Academia

Emery agradecendo a homenagem

Com a medalha de Beethoven

Amigos e familiares participaram da homenagem

Emery com a família e amigos
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INSCRIÇÕES

ABERTAS

ETEC e FATEC estão com inscrições
abertas no centro-oeste paulista;
saiba como se candidatar
Da R edação

A

s inscrições dos
processos seletivos das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e das
Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) de todo o estado de
São Paulo já estão abertas
para o segundo semestre de
2022.
Os interessados em fazer o
vestibular da Fatec já podem
se inscrever a partir desta
quarta-feira (25) até o dia
28 de junho, pelo site. Já os
estudantes que desejam se
matricular nas Etecs devem
se inscrever até o dia 6 de
junho, também pelo site do
vestibulinho.
O calendário do vestibular e
do vestibulinho são diferentes e, antes de fazer a inscrição, exclusivamente pela
internet, o estudante deve
ler atentamente os manuais
do candidato, que estarão

disponíveis nos respectivos
sites.
A seleção dos candidatos
volta a ser feita por meio de
uma prova presencial. Por
conta da pandemia, nos últimos dois anos o processo foi
feito com base no histórico
escolar dos estudantes. De
acordo com o Centro Paula Souza, que administra as
Fatecs e Etecs do estado,
a taxa integral de inscrição
para a prova da Fatec é de
R$ 91, enquanto que para
Etec o valor é de R$ 39.

A unidade da Fatec de Ourinhos está instalada na
Avenida Vitalina Marcusso, 1400 - Campus Universitário

A aplicação do vestibulinho
da Etec está marcada para o
dia 3 de julho. A prova da Fatec, por sua vez, acontece no
dia 17 de julho.
No centro-oeste paulista,
há unidades da Fatec em Assis, Bauru, Botucatu, Garça,
Jaú, Lins, Marília, Ourinhos
e Pompéia (SP). Além disso,
são 46 unidades da Etec espalhadas pela região.

ETEC de Ourinhos está localizada na Avenida Antônio Almeida Leite, 913
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“ANO DA SORTE”
ACE Ourinhos realizará o primeiro sorteio da
campanha “Ano da Sorte” nesta segunda-feira (30/05);
QR Codes foram distribuídos essa semana.
Da A s s es s ori a de C om u n i c ação

O

primeiro sorteio da
campanha “Ano da
Sorte” da Associação Comercial e Empresarial
de Ourinhos (ACE), acontecerá na próxima segunda-feira (30/05), sorteando (4)
vales compras de mil reais.
Os tickets QR Code foram
distribuídos para os clientes das lojas participantes e,
após fazerem o cadastro no
aplicativo da instituição, estarão concorrendo.
Esse primeiro sorteio re-

Campanha irá distribuir 20 prêmios
em vale compras para os clientes
do comércio de Ourinhos
fere-se ao “Dia das Mães”,
e vai premiar os ganhadores com vales compras, que
poderão consumir nas lojas
participantes da campanha.
Vale ressaltar que a campanha é autorizada pela Receita Federal (Ministério da
Economia) e possui todos os
er ificados de eracidade.
O presidente da ACE Ourinhos, Robson Martuchi, se

mostrou ansioso com o início
de mais uma ação que busca
aquecer o comércio da cidade.
“Demos o pontapé inicial da
nossa campanha! Os lojistas
já receberam os QR Code
e na sequência teremos o
primeiro sorteio. Queremos
que o movimento “ano da
sorte” invada o pensamento
dos comerciantes de nossa
cidade e, que olhem para os

próximos meses com muita vontade de vender e ter
sucesso. O primeiro sorteio
vai colocar mais renda circulando entre as lojas e com
certeza vai agitar ainda mais
um ano que já é glorioso”.
Ao todo, a ACE Ourinhos
vai distribuir 20 prêmios em
vale compras, distribuídos
em (05) sorteios, sendo 19
prêmios de mil reais e um
grande prêmio de 22 mil reais
ao final da cam an a.
intuito da entidade é gerar desenvolvimento econômico,
atraindo mais clientes para o
comércio de Ourinhos.
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SEJA UM VENCEDOR
Economize a concorra a prêmios com o CAP VENCEDOR,
o título de capitalização que pode mudar a sua vida
M arc í l i a E s t ef an i

P

ara quem não tem o hábito de guardar dinheiro, e quer unir o útil ao
agradável aprendendo a economizar ao mesmo tempo que tem
a chance de ganhar uma bolada,
aposte na sorte e adquira um título de capitalização.
Em Ourinhos, a Agência franqueada dos Correios, localizada
na Vila Nova Sá, tem uma opção
de muito valor para quem quer
poupar e ainda concorrer a vários
prêmios, como o “Cap Vencedor”.
CAP VENCEDOR - É um título de
capitalização destinado a pessoas físicas, que permite ao cliente
concorrer a vários prêmios milionários que podem mudar a sua
vida e ao mesmo tempo guardar
dinheiro. Adquirindo o produto,
o usuário começa a guardar R$
30,00 por um período de 6 anos,
valor que será reajustado anualmente, de acordo com a variação
do IGPM. Neste período, além de
economizar, também concorre a
inúmeros prêmios em dinheiro.
e n o or sor eado ao final do
prazo, o cliente recebe de volta
100% do valor que juntou, livre
de impostos e corrigido pela taxa
referencial de juros. E tem mais,
quem for contemplado no sorteio
de R$ 300,00 que é o valor mais
baixo, tem seu dinheiro guardado
a o final do em o do lano ara

Agência franqueada do Correio em Ourinhos, na Vila Nova Sá, Rua Antonio Prado, nº 865

que possa participar de outros
sorteios com um montante maior.
MAS ATENÇÃO - O titular só
começa a concorrer após a confirma o do agamen o or isso
é necessário manter as mensalidades em dia para concorrer a
todos os prêmios.
SÃO MUITOS SORTEIOS - Durante todo o período é possível a
participação nos sorteios semanais e mensais, de acordo com
as regras definidas nas condições gerais do produto. Os sorteios são realizados sempre aos
sábados de acordo com a extração da loteria federal.
O Cap Vencedor oferece 311
prêmios semanais (sorteios nos
três últimos sábados anteriores
ao sorteio mensal):

1 prêmio de R$ 30 mil
10 prêmios de R$ 3 mil
300 prêmios de R$ 300
E 1 prêmio mensal de R$ 300
mil com sorteio realizado sempre
no último sábado do mês.
QUER MAIS? – Ao adquirir o
seu título Cap Vencedor, você
ainda ganha um seguro de acidentes pessoais, conforme condições gerais do produto.

COMO COMPRAR
O Cap Vencedor é um produto ofertado
por uma organização parceira dos Correios,
e sua comercialização é feita no Balcão do
Cidadão instalado dentro da Agência franqueada do Correio em Ourinhos, na Vila
Nova Sá, Rua Antonio Prado, nº 865 e atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17
horas e aos sábados, das 9h às 12 horas.
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EMOÇÃO E
BASQUETE!

Basquete Feminino de Ourinhos volta a
competir em Ourinhos neste domingo, 29/5

M arc í l i a E s t ef an i

T

ime feminino de basquete de Ourinhos
volta a agitar o Monstrinho neste domingo, 29 de maio, após vencer
a equipe de Araçatuba por 47
a 45, na estreia emocionante
pela competição adulta feminina na Liga Regional de Basquete do Centro Oeste Paulista
- LBC 2022.
A partida terá início às 16h00,
quando as meninas de ouro enfrentarão o time de Avaré, num
reencontro histórico com sua
torcida, considerada nos velhos tempos do esporte, como
a sexta jogadora da equipe.

Para esta partida, a técnica
do time, a ex-jogadora Lisdeivi Victores Pompa, conta a jogadora Thais, cestinha com 13
pontos na estreia contra Araçatuba, com Laís Cristina, uma
das revelações da base do Ourinhos Basquete e que fez parte da última equipe ourinhense
que encerrou suas atividades
em 2014.
As atletas, juntamente com as
outras companheiras do time, a
diretora Beth Bressanin e Rosana, aguardam ansiosas e prometem novamente muita emoção, principalmente por estarem
de volta, quebrando o silêncio
do grande Monstrinho que já foi
palco de grandes partidas.
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UNIFIO realizou Workshop
de Projetos Integradores

O

Evento teve a participação expressiva da comunidade acadêmica de todos os Cursos

con e dos das disci linas
bem como, o envolvimento
de todos que fazem parte do
ambien e regional onde es
inserida a ins i i o se am
empresários, pais de alunos
e comunidade externa em
geral .
arin e ressal o
e
esse en ol imen o seg ndo diversos pesquisadores,
propicia aos alunos uma exeri ncia nica na cons r o do con ecimen o.
Alinhado com este objetivo, o Centro Universitário
UNIFIO, incluiu nos Projetos
edag gicos dos
rsos
s o ro e o n egrador
r o da no ria necessidade de um processo
de in egra o eoria r ica, de interdisciplinaridade,
de pesquisa como elemento educativo, bem como de
roblema i a o e con e ali a o de in egra o
ao mercado de trabalho, de
capacidade de trabalho em
equipe, autônoma e empreendedora .
Os PIs possuem como característica curricular a linearidade de aumento de sua
complexidade ao decorrer do
curso, objetivando capacitar
os discentes por meio de atividades práticas contextualizadas nos conhecimentos
e habilidades desenvolvidas
nas unidades curriculares
dos termos e/ou semestres
correntes dos respectivos
cursos, tais como: trabalho
em gr o com nica o oral
e escri a resol
o de roblemas, pensamento crítico,
cria i o e me odol gico.

Além da apresentação oral teve exposição dos trabalhos

WORKSHOP DE PROJETOS INTEGRADORES
Todos os trabalhos desenvolvidos nas disciplinas de
ro e os n egradores ar ici am ao final de cada semestre letivo, do Workshop
de ro e os n egradores no
qual os alunos realizam a
a resen a o oral e a e osi o de banners dos ro eos desen ol idos.

Centro Universitário de Ourinhos – UNIFIO
realizou,
nos
dias 11, 12 e 13 de maio, no
nfi ea ro 3 rm os
agliato), o Workshop de Projetos
n egradores.
edi o do
evento que reuniu a comunidade acadêmica de todos os
c rsos e e a ar ici a o
especial de representantes
do onsel o egional de
ngen aria
do
e da nda o e lio argas.
edi o
e e a arici a o de .
al nos
de
rsos de rad a o
e um total de 181 projetos,
sendo
de e ens o 3
acadêmicos e 49 de inovao e em reendedorismo.
Para entender melhor os
objetivos do evento conversamos com o coordenador
dos
ro e os n egradores
da UNIFIO, o professor Rog rio
arin e
seg ndo
ele as es isas cien ficas
que buscam aprimorar e su-

O coordenador do Projeto Integrador professor Rogério Marinke

gerir as mel ores r icas
e en ol em me odologias
de ensino e a rendi agem
demonstram e incentivam as

ins i i es de ensino s erior a se reinventarem e aprimorarem an o as rela es
entre teoria e prática dos
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Por: Rose Pimentel Mader
rosepimader@gmail.com

Coluna da Rose

Parabéns a você
Marly Quagliato
comemora
aniversário neste
sábado, 28 de maio

GINÁSTICA
SÊNIOR NA ACEF
O professor Reinaldo Oliveira está
realizando um projeto social na Associção Cultural Espírita Fraternidade (ACEF): Ginástica Sênior, voltada
especialmente para pessoas entre
65 e 82 anos.

Nossas felicitações especiais para Marly Ferreira Quagliato que brinda
no a idade nes e s bado
de maio ao lado dos fil os genros noras
netos e familiares. Desejamos à querida dona Marly que sua vida seja
repleta de bons momentos e muitas alegrias.
Professor Valdir
Barbosa
é membro atuante
de Lions

es imado ro essor aldir arbosa sic logo coac
renomado palestrante e membro atuante do Lions Clube Cidade
de Ourinhos, comemorou seu aniversário no dia 22 de maio,
cercado de elici a es dos fil os lan e an de amiliares
e amigos. ese amos ao ro essor aldir m i a sa de a
ros eridade e s cesso em s as a i idades rofissionais.

A atividade consiste na ginástica
na cadeira, realizada em um período
curto de 45 minutos, de baixo impacto e com intensidade baixa que atua
em várias capacidades físicas como
a or a o e il brio e a e ibilidade e
na melhora na condição cardiorrespiratória. A ginástica é orientada para
a pessoa comum, mas adaptada
principalmente ao idoso, ao obeso e,
também, ao cardiopata, desde que
esteja sob controle. Também recomendada para portadores de doenças autoimunes, doenças funcionais
e artríticos, em situação de controle
da doença.
Proposta de ação - Duas aulas por
semana, de 45 minutos, realizadas
presencialmente às terças e quintas
de manhã. A estrutura básica da aula
é a música e o apoio de uma cadeira.
O objetivo é trazer à tona a energia
criativa e de cura do praticante, instigar seu ímpeto de vida e sua vontade de crescer e conhecer o mundo e
a vida. Melhorar sua condição física
em geral, e em especial sua condição
cardiorrespiratória de forma suave e
gradual, melhorar os equilíbrios físico e emocional, trabalhar seu tônus
e sua força muscular, trabalhar sua
e ibilidade sica em se s
rios
as ec os. rabal ar s a e ibilidade
mental frente ao mundo e às experiencias de vida que se descortinam.
Ativar o metabolismo dos participantes, como fator para auxiliar na melhora da imunidade, no controle do
peso e na melhora da qualidade de
vida em seus vários aspectos: físico,
mental, emocional e social.

......................
fica
a alen in entil, 44 (Próximo ao Ourinhos Plazza
Shopping e do Max).
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OCORRÊNCIAS
POLICIAIS
Por: Marcília Estefani

Caso Frei
Gustavo

Frei acusado de atropelar ladrão não
estava sozinho em carro da paróquia
no momento do acidente

A

Polícia
Civil
identificou e ouviu na quarta-feira, 25/5, uma segunda pessoa que estaria no
carro conduzido pelo padre
Gustavo Trindade dos Santos, investigado por tentativa
de homicídio após ter atropelado um homem suspeito de furtar uma igreja, em
Santa Cruz do Rio Pardo/
SP. O atropelamento aconteceu no último dia 7 de maio e
foi flagrado por câmeras de
segurança.

passageiro, ao lado do frei,
no momento do atropelamento.
Ainda segundo a autoridade policial, o estudante alegou que estaria em estado
de choque depois do ocorrido e, por isso, não teria se
apresentado à polícia. Outros detalhes do depoimento
não foram divulgados como

forma de preservar as investigações.
Até o momento, três testemunhas foram ouvidas e
o inquérito policial deve ser
concluído ainda nesta semana, sem as declarações do
frei Gustavo Trindade, que
foi intimado a comparecer
até a sede do Departamento
Especializado de Investiga-

ções Criminais (DEIC), na
capital paulista, após mudar
seu endereço para o convento Santo Alberto Magno, no
bairro de Perdizes. Ele não
compareceu ao depoimento.
A defesa do religioso disse
que provavelmente o padre
não dará nenhum depoimento nessa fase de inquérito, reservando-se para a
fase processual. Se o padre
tivesse sido ouvido, o depoimento seria encaminhado
por carta precatória para a
delegacia da Polícia Civil em
Santa Cruz do Rio Pardo.
Dois pedidos de prisão preventiva contra Gustavo já foram feitos pela polícia, mas
negados pela Justiça. Ele
deve ser indiciado por tentativa de homicídio.
Ângelo Marcos dos Santos
Nogueira, de 40 anos, que
foi atropelado, continua internado na Santa Casa de
Misericórdia de Ourinhos.

De acordo com o delegado Valdir Alves de Oliveira, a
nova testemunha foi identificada pelo setor de inteligência da Polícia Civil de Santa
Cruz do Rio Pardo e intimada a prestar depoimento na
condição de testemunha.
De acordo com reportagem
do G1, o homem, que não
teve a identidade revelada,
seria um jovem estudante da
Escola Apostólica Dominicana e estaria no banco do

FURTOS CONTINUAM

Moradora do Jardim Imperial registra
boletim de furto em sua casa

N

a noite da quarta-feira, 25/5,
uma moradora da Rua Pedro
Padovan, Jardim Imperial, procurou a CPJ de Ourinhos para registrar
um boletim furto em sua residência,
ocorrido por volta das 10h45 da noite.
Segundo a vítima, que tem 62 anos de
idade, ao chegar em seu imóvel percebeu que a janela da sala estava aberta
e que as luzes estavam acesas.
Logo que entrou percebeu que haviam levado sua tv LG 46pol. Já em seu
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quarto, percebeu que seu cofre estava
aberto e que haviam levado também
algumas joias como anéis, alianças,
pulseiras, correntes e uma garrafa de
whisky. O caso será investigado pela
polícia
MAIS UMA ESCOLA É INVADIDA E
FURTADA
Na madrugada da quinta-feira, 26/5,

as câmeras de videomonitoramento
instaladas na NEI Marupiara, na Rua
Santa Catarina, vila Nova Sá, flagraram indivíduo que invadiu a unidade
escolar.
A Guarda Civil Municipal foi imediatamente acionada, porém ao chegarem
no local o meliante já havia se evadido,
levando um botijão de gás, 4 kilos de

carne, e um pacote de suco congelado.
O caso foi registrado na Central de
Polícia Judiciária de Ourinhos. Através das imagens captadas pelo videomonitoramento, a polícia vai investigar o caso, que pode ter ligação com
um outro furto, ocorrido na NEI Nhandeara, no Jardim Eldorado, em 27 de
abril.

TODA AJUDA É
BEM-VINDA!

Carreta é destruída por incêndio no Jardim
Santos Dumont em Ourinhos e ourinhenses
se unem em ‘vaquinha virtual’ para ajudar
vítima

U

m grave incêndio foi registrado por volta das
14h45 da quarta-feira, 25
de maio, quando uma carreta Scania de cor branca
foi consumida pelo fogo no
Jardim Santos Dumont em
Ourinhos. Não houve feridos, mas os danos materiais foram grandes.
A carreta estava estacionada na Rua Nelson Minucci, no Jardim Santos
Dumont, em Ourinhos, e
estava carregada de soja.

O Corpo de Bombeiros foi
acionado e compareceu ao
local para o controle das
chamas que aconteceu
com ajuda de um caminhão pipa da SAE.
VAQUINHA SOLIDÁRIA
Sensibilizados pela triste
situação vivida pelo caminhoneiro que perdeu seu
“ganha pão”, o SINDICAM
de Ourinhos e amigos da
vítima, resolveram se unir e
fazer uma “vaquinha” a fim
de arrecadar fundos para
ajudar o caminhoneiro.

EM BUSCA DA VITÓRIA.
DOE QUALQUER QUANTIA!
"Nós, do SINDICAM - Sindicato
dos Caminhoneiros de Ourinhos e
Região, agradecemos a todos que
possam ajudar. Conhecemos e é
merecedor dessa ajuda", declarou o
presidente da entidade.
"Pessoal antes de tudo quero
agradecer a cada um que disponibilizou um minuto do seu tempo para
ver essa história, muito triste por final! Temos um amigo de estrada um
companheiro que acabou perdendo
seu caminhão em um incêndio na
cidade de Ourinhos-SP. E esse era

o seu único ganha pão para família.
Todos comovidos e tristes nos amigos, resolvemos fazer essa vaquinha para arrecadarmos um dinheiro
para tentarmos ajudar ele e, se Deus
abençoar, até a compra um novo caminhão e voltar a fazer o seu belo
serviço que tanto ele amava. Toda
ajuda será muito bem vinda e seremos gratos a todos que puder nos
ajudar.
Todos sabem que ser caminhoneiro é um risco enorme, eles saem de
casa sem saber se voltam, para fa-

zer um serviço que todos necessitam. Essa vaquinha será em prol a
ele para ajudar ele a recuperar tudo
que lutou para ter e hoje está destruído. Peço a colaboração de todos, qualquer valor será bem-vindo
e ficaremos gratos. Deus abençoe
cada um e vamos à luta pois quem
luta consegue alcançar a vitória" finalizou Júnior.
Você também pode contribuir via
Pix usando a chave/email:
2870870@vakinha.com.br
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ATENÇÃO

Casal desconhecido passa notas falsas
de R$ 200,00 no comércio ourinhense

V

ários comerciantes de Ourinhos
divulgaram nas redes sociais e em grupos de
WhatsApp a ação de golpistas no comércio da cidade. Eles estariam passando
notas falsas de R$ 200,00
durante suas compras.
Trata-se de um casal, que
vem agindo separadamente. Em um dos casos, numa
loja de confecções da Rua
Paraná, o indivíduo adquiriu uma peça de roupa no
valor de R$ 45,00 e pagou
com a nota de R$ 200,00,
pegou seu troco e partiu,
entrando em uma loja de
joias onde também tentou

pagar sua compra com uma
nota de R$ 200,00.
Ao ser comunicado pela
atendente de que a nota
era falsa, o homem fugiu.
Ele também esteve na Rua
Arlindo Luz, em frente à
Catedral do Senhor Bom
Jesus, em uma loja de roupas infantis, onde conseguiu aplicar o golpe.
A mulher também esteve
em lojas do centro da cidade, utilizando-se do mesmo
esquema para passar as
notas falsas. Há registros
da ação da dupla também
no Plaza Shopping em Ourinhos.

FOI MAL!

PRF apreende 200 frascos de botox
fabricados no Paraguai sem nota fiscal

Na quarta-feira, 25/5, por
volta das 00h20, uma equipe
da PRF deu ordem de parada a um ônibus no KM 345
da BR 153, no município de
Ourinhos/SP, a fim de fazer
uma fiscalização de rotina.
O veículo tinha como origem
Foz do Iguaçu/PR e o seu
destino era São Paulo.
Dentro do ônibus, os policiais constataram que um
dos passageiros apresentou grande nervosismo com
suas presenças. Além disso, esse mesmo passageiro
tentou ocultar uma bagagem
que estava na poltrona ao
lado da sua, fechando a cortina que as separavam.
Diante da atitude suspeita,
o indivíduo foi questionado
se a mochila era sua, o que
veio a ser confirmado. Ao
abrir a bagagem, constatou-se que nela eram transportados 200 frascos de medicamentos, sem notas fiscais

ou identificação. Questionado, o dono da mochila afirmou que se tratava de toxina
botulínica (botox) fabricada
no Paraguai.
Foram também encontradas 19 unidades de pacotes
de materiais usados em procedimento de lifting facial.
Os frascos, de acordo com
o homem detido, seriam do
produto Israderm, que é um
produto sem registro na Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) e que
pode causar sérios danos
nos pacientes nos quais é
aplicado.
Diante dos fatos, o passageiro foi encaminhado para
a CPJ de Ourinhos/SP, onde
houve prisão em flagrante
pelo crime de "Falsificar, corromper, adulterar ou alterar
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais", previsto no artigo 273 do Código
Penal.
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ADAIR ANDRÉ DA SILVA –
il o de dolfina in o alecido
em 18/05/2022
ALICIO LEONARDO DA
COSTA – il o de margarida
og eira dos an os alecido
em 23/05/2022
ANTONIO CÂNDIDO SOBRINHO – il o de na
ndida
oreira alecido em
APARECIDA
DONIZETE
PEREIRA – il a de ere a
d o
ariano
alecida em
20/05/2022
APARECIDA MORAES DE
TOLEDO
il a de aria eonora de oraes alecida em
17/05/2022

CONCEIÇÃO APARECIDA –
il a de lbina aria de es s
alecida em
DONIZETE CORDEIRO – Fil o de arecida dos eis ordeiro alecido em
ERCÍLIO
PEREIRA
DA
CUNHA – il o de olina ila da
n a alecido em
18/05/2022
ETELVINO OLIVEIRA DE
LIMA – il o de abel rancisca de ima alecido em
16/05/2022
FRANCISCO CARLOS DE
CAMPOS – il o de air aniela da il a am os alecido
em 17/05/2022

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE OURINHOS.
= PROCESSO DSPO N.º 041/2022 =
= PCSP-PRC-2022/04644 (SEM PAPEL) =
= LEILÃO (PRESENCIAL) N.º 01/2022 =
= AVISO DE LEILÃO =
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GUIOMAR LEOCADIO CARRARA – il a de ere a a lina
de es s alecida em
HEBE MACEDO NOVELI –
il a de aria o anari acedo alecida em
JANDIRA GUICHO DA SILVA
– il a de ilia airr o alecida em
JOSÉ ROBERTO BACOCHINA – il o de aria oelli acoc ina alecido em
16/05/2022
JULIETA FERNANDES VIEIRA RIBEIRO – il a de esarina ieira alecida e
KELVIN GABRIEL DE OLIVEIRA SOARES MARCELINO
DOS PRAZ - il o de
ais
arcelino dos ra eres alecido em 17/05/2022
LAURA CAMPOS RONCHI

il a de enedi a abel de
o a alecida em
MARIA APARECIDA DE
MOURA – il a de oncei o
aria de es s alecida em
25/05/2022
NELSON BORGES – Filho de
osa de am os orges alecido em 3
OSCAR CARMINHOLA – Fil o de olores das ra as e
il a alecido em
OSVALDO BUENO DA SILVA
il o de solina o es da ila alecido em
REALINA SOARES LUIZ il a de delaide aria de es s alecida em
REGINA FERNANDES PARRA NAGAKI – il a de oralice
ernandes arra alecida em
15/05/2022
–

PERDA / EXTRAVIO DE DOCUMENTO
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n
.
.
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ONIX 19 – JOY-JOY, completo, preto,4 portas,
automático, flex, 53.894
Km, air bag, ar condicionado vidro elétrico trava
elétrica bancos em couro.
R$ 55.000. F. (14) 999042023.
AGILE 11 - LT, 1.4, completo menos ar condicionado,
preto, 4 portas, manual,
flex, R$ 32.000. F. (14)
99861-8412.
AGILE 14 – LTZ, preto, completo, flex. R$ 43.500. F.
(14) 99861-8412
ASTRA 07 – HB ADVANTAGE, preto, 2.0, completo,
flex. R$ 26.900. F. (14)
99861-8412.
ASTRA 11 – SEDAN, prata,
R$ 29 mil, aceito moto no
valor de até R$ 15 mil. F. 14
99794-1932 com André.
CELTA 12 – Branco, 2 portas, câmbio manual, direção
hidráulica, 4 pneus novos,
224.000 km rodado, flex.
R$ 19.500. F. (14)997727510.
CLASSIC 10 – Flex,
112.000 km, 100% original, vidros elétricos, travas
elétricas, alarme, 4 pneus
zeros, segundo dono, IPVA
2022 pago, Licenciamento
2022 pago, revisado. R$
23.000. F. (14) 997830312 ou (14) 98128-5452

ONIX 19- JOY, 40.000
km, prata, 1.0, flex, completo. R$ 52.000. F. (14)
99861-8412.
ONIX 20- JOY, black,
76.000 km, laranja. R$
56.990. (14) 996012173.
ONIX 21 – LTZ PLUS TURBO
AT, prata, 1.o, automático,
completo, flex. R$ 89.900.
F. (14) 99861-8412.

PALIO 04 – ELX, verde,
gas, direção e trava, R$
16.000 F. (14) 998618412
DOBLO 07 – ADVENTURE,
preta, 1.8, flex. Completo. R$ 33.000. F (14)
99861-8412.

PALIO 11 – FIRE ECONOMY, prata, 4 portas. R$
25.000. F. (14) 997838430

MOBI 20- Like, 60.000
km, branco. R$ 49.990.
F. (14) 99601-2173.

PALIO 13 – ACTRATIVE,
completo, 1.4, flex. R$
35.900. F. (14)998618412

MOBI 22 – LIKE, prata
1.0, completo, flex. R$
63.900. F. (14) 998618412.

PALIO 14 – ADVENTURE,
preto, 1.8, completo, flex.
R$ 49.900. F. (14) 998618412.

PRISMA 19 – Joy, 63.000
km, prata. R$ 56.990. F
(14) 99601-2173.
TRACKER 15 – LTZ, branca, 1.8, flex, automático,
completo. R$ 76.000. F.
(14) 99861-8412.
VECTRA 09 – GT 4 portas,
cinza, 2.0, automático,
completo, flex. R$33.000.
F. (14) 99861-8412.
ZAFIRA 03 – CD, 7 lugares, prata 2.0, gás,
completo. R$ 23.500. F.
(14) 99861-8412.

CLASSIC 10- Flex, 4
portas, câmbio manual,
281.000 km, alarme, som.
R$ 17.000. F. (19) 993058504.
COBALT 13 – 4 portas,
Preto, câmbio automático,
completo, flex. R$ 43.500.
F. (14) 99119-6709.
COBALT 13 - LT, 1.8. Completo, branco, 4 portas,
automático, flex. R$ 42.900
F. (14) 99861-8412.
CRUZE 20 – HATCH, cinza,
1.4, turbo, completo, flex.
R$ 118.000,00. F. (14)
99861-8412
KADETT 96 - vinho, álcool original, motor 1.8, R$
5.500,00. F. 3322-6643
ONIX 14 – LT, branco, completo, flex. R$ 46.500. F.
(14) 99861-8412
ONIX 15 – LT, branco, 1.4,
completo, flex. R$ 46.900.
F. (14) 99861-8412.
ONIX 16- LTZ, 92.000 km,
branco. R$ 57.990. F. (14)
99601-2173.
ONIX 18 – JOY, 4 portas,
preto, 1.0, flex, completo.
R$ 52.000. (14) 998618412.
02

KA 20 – SE, 39.000 km,
branco. R$ 59.990. F. (14)
99601-2173.

GOL 18 – 4 P, branco 1.6,
completo, flex. R$ 51.000.
F. (14) 99861-8412.

NEW FIESTA 14 – 1.5
MEC, preto, completo,
flex. R$ 43.900. F. (14)
99861-8412

GOL 93 – Branco, 2 portas, motor CHT, 1.0, álcool,
documentação em dia,
veículo em bom estado.
Valor a combinar. F. (14)
99725-5464.

PALIO 15 - FIRE, branco, 1.0, flex, básico. R$
32.000. F. (14) 998618412.
PALIO 98 – HATCHBACK.
2 portas, 20.000km, 1.0
cinza. R$ 7.000. F. (14)
99738-0749.
SIENA 13 – GRAND ATTRACTIVE, 1.6, Essence.
R$ 33.000. F. (14) 996310370.
SIENA 13/14 – GRAND
ATTRACTIVE, 1.4 flex,
completo, air bag, carro
de procedência, revisado,
pintura original, 4 pneus
novos, em ótimo estado (não é Remold). R$
37.000. F. (14) 996137009 André.
SIENA 17 – GRAND ESSENCE DUALOGIC, branco,
1.6, automático, completo, flex. R$ 52.500. F. (14)
98861-8412.
UNO 14 - VIVACE, 4 portas, branco, 1.0, flex,
completo. R$ 33.500. F.
(14) 99861-8412.

GOLF 03 – GENERATION, 4
portas, prata, 1.6 nacional,
ar condicionado gelando,
banco de couro. R$ 27.000.
F. (14) 99119-6709
FOX 05/06 - Preto, básico,
1.0, travas elétricas, sistema de alarme. R$ 17.000.
F. (14) 99610-6032.

GOLF 08 – prata, 1.6, flex,
completo. R$ 40.000. F.
(14) 99861-8412

GOL 98 – 1.9, 2 portas,
vermelho, câmbio manual, turbo injetável, turbina
ponto 70, pistão e biela forjada, bicos do Astra,
FUTEC, suspensão preparada, rodas aro 15, carro
tudo ok, 170 mil km rodados, gasolina. Aceito
troca. R$ 17.000. F. (14)
99905-3101.
GOL 98 – Branco, duas portas, placa Mercosul, coisas
a fazer, Valor a negociar. F.
(48)99638-5870.

FOX 10 – 4 Portas, G II,
cinza, 1.0, menos ar condicionado, flex. R$ 30.000. F.
(14) 99861-8412.
GOL 00 – 2 portas, branco,
gas, completo. R$ 20.000.
F. (14) 99861-8412
GOL 00 - 4 portas, completo, prata, 1.8, gás,
completo. R$ 18.000. F.
(14) 99861-8412.
GOL 09 – 2 portas, preto, 1.0, flex, direção. R$
18.500. (14) 99861-8412.
GOL 11 – G IV ECONOMOTION, 2 portas, branco 1.0,
menos ar, flex. R$ 23.000.
F. (14) 98861-8412
GOL 14 – 4 portas, G V CITY,
branco, direção, vidro, trava,
alarme, flex. R$ 37.000. F.
(14) 99861-8412

ECOSPORT 08 – Prata, 4
portas, 1.6, completo, flex.
Veículo com passagem em
leilão. R$ 30.000. F. (14)
99783-5538
ECOSPORT 08 - XLS, preta, 1.6, completo, flex. R$
33.000. F. (14)998618412.
ECOSPORT 13 – FRESTYLE, prata, 1.6, flex,
completo. R$ 55.500. (14)
99861-8412.
FIESTA 12 – Cor gold, interno preto, 4 portas, câmbio
manual, possui ar condicionado, bluetooth e vidros
elétricos, flex. R$ 24.990.
F. (14) 99772-7510
FIESTA 14 – SEDAN, preto, 1.6, flex, completo.
R$ 36.000. (14) 998618412.
FOCUS 08 - completo. R$
20.000. F. (14) 997711702.
KA 11 - Básico, 72.000
Km, prata. R$ 19.000. F.
(14) 99630-0370.
03

GOL 98 – STAR, cor
chumbo, isento de IPVA,
único dono, vidros elétricos, trava e direção. R$
13.000. F. (14) 998861206
NEW BEETLE 10 – preto, 2.0, gás, teto solar,
automático,
completo.
R$ 52.000. (14) 998618412.
POLO 08 - SEDAN, completo, 1.6, em ótimo
estado, cinza. R$ 27.500.
F. (14) 99610-6032.
POLO 19 – HATCH, branco, completo/turbo, flex.
R$ 86.000 F. (14) 998618412.
SAVEIRO 14 – Preta, 1.4,
completo, flex. R$ 45.000.
F. (14) 99861-8412.
SAVEIRO 15 – TRENDLINE, cabine estendida, flex,
1.6, 113.000 km, completa, único dono. R$ 50.000.
F. (14) 99169-1973.
T CROSS 20 – SENSE,
14.500 km rodados, prata,
único dono, 4 portas. R$
108.000. F. (14) 981331821
VOYAGE 09 – 4 portas,
prata, 1.6, completo, flex.

HYUNDAI VERA CRUZ 11
– GLS, 3.8, automática,
completo, com teto solar.
R$ 55.500. F. (14) 998618412.

PEUGEOT QUIKSILVER 13
- Prata, 1.6, flex, teto solar,
automático, completo. R$
32.000. F. (14) 998618412.

MITSUBISHI PAJERO 08
– FULL HPE, prata, 3.2
diesel, automático, completo. R$110.000. F. (14)
99861-8412

RENAULT KANGOO 14 –
EXPRESS, 1.6, flex, alguns
amassadinhos para arrumar. R$ 37.000,00 F. (14)
99887–6316.

NISSAN KICKS 18 – S,
127.000 km, marrom. R$
84.990. F. (14) 996012173.

TOYOTA COROLLA 14 – GLI,
prata, 2.0, flex., automático,
completo. RS 65.000,00. F.
(14) 99861-8412.

PEUGEOT 07/08 – preto,
2 portas, completo, ar não
gela, 1.4, flex. R$ 18.000.
F. (14) 99119-6709

TOYOTA COROLLA 2012/13
– XEI, prata, bancos couro,
segundo dono, chave reserva, manual, vidros blindados,
completo, 108.000 km. R$
60 mil, negocia-se. F. 14
98141-0532 com Cláudia.

PEUGEOT 08 – 307, PRESENCE, HB, preto, 1.8,
completo, flex. R$ 22.900.
F. (14) 99861-8412.
PEUGEOT 11 – prata, 4
portas, pneus novos, segundo dono, automático,
revisado. R$ 21.000 ou
troco por um de menor valor. F 14) 99661-7788

TOYOTA ETIOS 16- LXS,
sedan, 112.000 km, prata.
R$ 50.990. F. (14) 996012173.

DODGE RAM 05 – Cabine dupla, prata, 5.9,
diesel, completa, 4x4. R$
119.000. F. (14) 998618412.
F 1000 90 - cabine dupla,
cinza, 2.8, diesel, completa. R$ 45.000. F. (14)
99861-8412.
FRONTIER 17 – 2.3, 16
v, turbo diesel, LE CD 4x4,
automática, laranja, toda
revisada, ótimo estado. R$
173.800. F. (42 )998271401
KOMBI 01 – STANDER, 9
lugares, branco, 1.6, gás.
R$ 20.000. (14) 998618412.
RANGER 17 – LIMITED,
branco, 3.2 diesel, automático, completo. R$
185.000. F. (14) 998618412.
S10 05 – 4 portas, 4x2,
branca, 2.4, gás, completa. R$ 39.000. (14)
99861-8412.

PEUGEOT ALLURE 14 –
Branco, 1.5, completo, flex.
R$ 42.000. F. (14) 998618412.
PEUGEOT FELINE 07 – 206
1.4 FLEX, ar condicionado
gelando, vidros elétricos
nas 4 portas, completo,
baixo consumo de combustível, 4 pneus novos, estepe
e baterias novos, revisado.
R$ 15.500. F (43) 999306002 Alexandre.

CURIER 05 – Preto, câmbio manual, 2 portas. R$
19.500. F. (14) 996892691

BLAZER 10 – ADVANTAGE, branco, 2.4, flex,
completo. R$ 50.000.
(14) 99861-8412.
BLAZER 10 – ADVENTURE, branca, 2.4, completa,
flex. R$ 51.900. F. (14)
99861-8412

S10 09 – COLINA 4x4,
prata, 2.8, diesel, completa. R$ 73.000. F. (14)
99861-8412.
S10 11 – 4 portas, flex,
cinza, preço de tabela,
CD, em ótimo estado. R$
60.000,00 F. (14) 997832033

R$ 30.000. F. (14) 998618412.
VOYAGE 12 – 4 portas,
prata, 1.6, flex, completo.
R$ 36.500. F. (14) 998618412.

HONDA CIVIC 12- SED
LXL, prata, 1.8, automático, completo, flex. R$
62.500,00 F. (14) 998618412
HONDA CRV 09 – LX,
166.000 km, preto. R$
47.990. F. (14) 996012173.
HONDA HRV 20 – ELX,
40.000 km, pérola. R$
133.990. F. (14) 996012173.
HYUNDAI HB20 20 – EVOLUTION, cinza, 1.0, flex.
R$76.000. F. (14) 998618412.
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STRADA 17 – WORKING,
cabine simples, branca, 1.4,
flex, direção hidráulica. R$
55.000. (14) 99861-8412.
STRADA 20 - HARD,
WORKING, 79.000 km,
branco. R$ 65.990. F. (14)
99601-2173.

S10 11 – 4x4 EXECUTIVE,
preta, 2.8, diesel, completo.
R$ 87.000. F. (14) 998618412.
S10 19 – LTZ, cabine dupla,
diesel, automática, prata,
4 portas, 197.010 Km. R$
210.000. (14) 3302-5844.
F. (14) 99904-2023
SAVEIRO 00 – Branco, 1.6,
menos ar, gas. R$ 20.000. F.
(14) 99861-8412.
SAVEIRO 08 – cabine simples, preta, 1.6, flex, direção
hidráulica, vidros elétricos.
R$ 30.000. (14) 998618412.
SAVEIRO 13 – TREND, CE,
preta, 1.6, flex, completo.
R$ 46.000. F. (14) 998618412.
SAVEIRO 14 – CROSS, cabine estendida, preta, 1.6, flex,
completo. R$ 63.000. (14)
99861-8412.
SAVEIRO 17 – CROSS, cabine dupla, branca, 1.6,
completa. R$ 80.000. F. (14)
99861-8412.
STRADA 08 – C.E ADV,
preta, 1.8, completo, flex.
R$ 34.900. F. (14)998618412.
STRADA 10 – CS, prata, direção, ar. R$ 33.000. F. (14)
99861-8412.
STRADA 11 – ADVENTURE,
LOCKER, cabine estendida, 117.000 km, prata.
R$ 51.990. F. (14) 996012173.

TRAYLLER 16 - Grande,
4,2 metros, de 2 eixos, cor
rosa e branco. Aceito troca em carro ou moto. R$
20.000. F (14) 996480648.

TORO
20FREEDOM,
46.000 km, prata. R$
119.990. F. (14) 996012173.
TORO 21 – ULTRA, 32.000
km, prata. R$ 189.990. f.
(14) 99601-2173.
TORO 22 - ENDURANCE,
turbo 270, 15.000 km,
branco. R$ 135.990. F. (14)
99601-2173.

MERCEDES BENZ 97
– Truck baú, branco, em
bom estado de conservação. R$ 125.000,00 (14)
98106-7542 c/ José Elias.

ZAFIRA 05- ELITE, 7 lugares,
preta, 2.0, flex, teto solar,
automático, completo. R$
30.000. (14) 99861-8412.

CONJUNTO DE BARCO
– PETY, carreta, barco e
motor Yamaha 15, nunca
colocado na água, com
capa e protetor do barco,
modelo semi chata. R$
21.000. F. (14) 981447719.
LANCHA - LEVEFORT MARUJO, 500, Motor Yamaha
40, carreta rodoviária
Onde. R$ 32.000. (14)
98144-7719.
TRAYLLER - Completo, interior totalmente em inóx,
com chapa, armário, pia,
prateleiras, caixa d’água,
instalação elétrica, emplacado, documentos em dia
R$ 35.000. F. (14) 998109229.

BIZ 17 – Preta, 125 CC,
35 mil km rodados, completa, moto praticamente
zero, partida elétrica, freio
a disco, rodas de liga leve,
documento em dia, recibo
em branco. Aceito outra
moto como entrada. Divido no cartão e financio. R$
13.000. F. (14) 998168001
CB 12 – 300 CC, 59 mil
km rodados, moto praticamente zerada, muito bem
conservada, partida elétrica, freio a disco, rodas de
liga leve, documento em
dia, recibo em branco, cor
amarela. Aceito outra moto como entrada. Divido
no cartão e financio. R$
11.000. F. (14) 998168001
CB 22 – Prata, 1000 CC,
300 km rodado, já emplacada, licenciamento ano, é
modelo 2022. R$ 10.000.
F. (14) 99796-1338

BIZ 13 – ES, 125 CC, branca. R$ 12.900. F. (14)
99861-8412.

CB 300 11- Amarelo,
300 cc. R$ 10.900. (14)
99861-8412.

BIZ 13 - Vermelha, 12.345
mil km rodados, praticamente zerada, muito bem
conservada, partida elétrica, freio a disco, rodas de
liga leve, documento 2021
todo pago, recibo em branco. Aceito outra moto como
entrada. Divido no cartão e
financio. R$ 11.500. F. (14)
99816-8001

CB 500 01 – preta, gasolina. R$ 15.000. (14)
99861-8412.

BIZ 16 – Vermelha, 46 mil
km rodados, praticamente
zerada, muito bem conservada, partida elétrica, freio a
disco, rodas de liga leve, documento em dia, recibo em
branco. Aceito outra moto
como entrada. Divido no cartão e financio. R$ 12.500. F.
(14) 99816-8001

FACTOR 15 – 125 cc,
K1, branca, gasolina. R$
8.200. (14) 99861-8412.

CBR 15 - WTZ, em ótimo
estado, preta e vermelha,
500 CC. R$ 23.000. (14)
99753-3729.
FACTOR 09 – KS, Prata,
125 cc. R$ 6.000. (14)
99861-8412.

FAN 10 – CG, KS, 125 CC.
Preta, gasolina. R$ 6.800.
F. (14)99861-8412.
FAN 10 – CG, KS, roda
Liga, Azul, 125 Cc. R$
6.900. (14) 99861-8412.
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TITAN 02 – verde, 125
CC, 3.579 km rodados,
partida elétrica e pedal,
muito bem conservada. R$ 5.500. F. (14)
98801-5719
TITAN 06 – KS, Prata,
150 CC, gasolina, R$
7.200. F. (14) 998618412.
TITAN 07 – ESD, vermelha, 150 CC, 55.555 Km
rodados, partida elétrica,
freio a disco, documento
2022 pagos, placa Mercosul, recibo em branco.
Aceito outra moto como
entrada, divido em 18 x
no cartão e financio. R$
8.500. F. (14) 998168001
TITAN ES 08 – Prata, 150 CC, IPVA pago,
partida elétrica e pneus
novos. R$ 8.500. F. (14)
99650-5020.

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,
Ângela, Creci 30.716-J.

FAZER 08 – Vermelha,
250 CC. R$ 9.500. F.
(14)99861-8412.

BANDIT 09 – JTA, Suzuki,
Preta,
1.250CC.
R$
26.000. (14) 998618412.
F 700 17 - GS, 29.973
Km, cinza, gasolina. R$
43.500. F. (14) 997063743.
NINJA 10 – 250 cc, preta, gasolina. R$ 15.000.
F. (14) 99861-8412.
SUZUKI 11- YES 125,
em ótimo estado, preta.
R$ 5.200. (14) 998816122.
TIGER 19 – XRX, 800 CC,
21.004 Km, gasolina,
azul. R$ 55.000. F. (14)
99706-3743.

TWISTER 03 - 250 cc,
verde,
gasolina.
R$
6.700. F. (14) 998618412.

TIGER 21 - GT, 900 CC,
652 Km, vermelho, gasolina. R$ 72.000. F. (14)
99706-3743.

TWISTER 08 – 250
CC, Prata, 55.555 km
rodados, muito bem conservada, toda original,
partida elétrica, freio a
disco, rodas de liga leve, documento em dia,
recibo em branco, pneu
novo. Aceito outra moto
como entrada, divido em
18 x no cartão e financio. R$ 9.500. F. (14)
99816-8001

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

ÁGUAS DO ELOY - 2 dorms (sendo 1 suíte), sala,
cozinha com planejado,
wc social, lavanderia coberta, garagem coberta. T.
250 m². C. 90,56 m². R$
380.000. Ângela, CRECI
30.716-J (14) 3324-1848
(14) 98119-9538.
BANDEIRANTES – 3 dorms,
suítes com pisos quentes,
dorms casal com banheira, ampla sala de visitas e
tv, cozinha americana, tudo em porcelanato, espaço
gourmet, edícula para despensa aos fundos, garagem
para 4 carros, Const. 225
m² T. 300 m². R$ 750.000.
F. (14 )997402-9343
BANDEIRANTES – T .160
m², C.130 m², 3 quartos
sendo 1 suíte, wc social,
sala, cozinha, área serviço,
piso porcelanato e construção nova, garagem 2 autos
portão basculante. Aceita financiamento. R$ 395.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
BOA ESPERANÇA - 3 dorms, sala, cozinha, wc social,
despejo nos fundos, wc nos
fundos, lavanderia coberta,
garagem coberta. (aceita
casa de menor valor como
parte do pagamento). t.
280 m² c. 131,50 m². R$
240.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.

BRILHANTE – 2 quartos,
sala ampla, copa, cozinha
planejada, wc social, área
de lazer com churrasqueira, lavanderia coberta,
garagem coberta. T. 150
m², C. 95,44 m². R$
200.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
BRILHANTE - 3 dorm (sendo 1 suíte), sala de estar,
sala de jantar e cozinha integradas, wc social, jardim
de inverno, lavanderia coberta, garagem p/ 2 carros
coberta. T. 200 m² Const.
140 m². R$ 365.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, Creci
30.716-J.
BRILHANTE - 3 dormis,
sala, copa, cozinha, wc
social, lavanderia coberta,
garagem coberta. T 165 M²
C. 99,93 M². (aceita troca por casa nas paineiras,
são judas, santa fé i). R$
200.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
BRILHANTE - 3 dorms
(1 suíte), copa, cozinha,
wc, área de serviço coberta, garagem coberta p/
3 carros. aceito financiamento. www.gepimoveis.
com.br. R$ 190.000.
F. (14) 99605-1555 /
(14)99602-1070, Creci
158159 - F. Rua Professor José Varago, 110. Ouro
Verde.
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CALIFORNIA - 3 dorms
(sendo 2 suítes), sala, copa
planejada, cozinha, wc social,
lavanderia coberta, garagem coberta. T. 279,20 m².
C. 93,85 m². R$ 290.000.
Ângela, CRECI 30.716-J (14)
3324-1848 (14) 981199538.

BRILHANTE – 3 dorms,
sala, cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
descoberta. T. 172,80 m²,
C. 70,89 m². Aceita financiamento. R$ 190.000.
Ângela, CRECI 30.716J (14) 3324-1848 (14)
98119-9538.
BRILHANTE – 3 dorms,
sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar e cozinha
integradas, wc social, jardim de inverno, lavanderia
coberta, garagem coberta
para 2 carros. T. 200 m²,
C. 140 m². R$ 365.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, Creci
30.716-J.
CDHU - 3 dorms, sala, copa, cozinha, localizada à
Rua José Carlos Zambido,
304. R$ 150.000. F. (14)
99728-1888.

CALIFÓRNIA - 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) 98119-9538. / (14)
3324-1848, Creci 30.716-J.
CDHU - 3 dorms (sendo 1
suíte), sala, cozinha, wc social, lavanderia descoberta,
churrasqueira, garagem p/ 4
carros coberta. (aceita financiamento) C. 82,77 M². R$
230.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848.
CDHU - 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, lavanderia,
cobertura no fundo, garagem
coberta para carro. C. 60 m²,
T. 180 m². R$ 165.000. F.
(14) 99827-4982
CENTRO - 2 dorms, sala,
wc, garagem. área do terreno
800 m². www.umbertoimoveis.com.br. R$ 600.000.
F. (14)3324-1101, Creci
6647.

CENTRO - 2 dorms, wc com
BLINDEX, sala, copa, cozinha
e área de serviço ampla. R$
245.000. F. (14) 998382424.
CENTRO - APARTAMENTO
- Contém 03 Quartos, sendo
01 Suite, Sala 02 Ambientes
e Sala de TV, Copa, Cozinha,
Área de Serviço, Apartamento
nº 11, no 1º Andar, Garagem
para 02 Carros. R$ 580.000.
F. (14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
CENTRO - APARTAMENTO
– Residencial da Praça, torre
única, T. 1694,86m², 1º pavimento de lazer, 2º ao 19º
Pavimentos Tipo (18 andares
de apartamentos), 20º pavimento (cobertura) com lazer,
3 subsolos (garagem), 5 unidades (02 unidades de 03
dormitórios / 03 unidades de
02 dormitórios), total de 90
apartamentos, Unidades com
2 dormitórios de 67,05m² e
76,01m², Unidades com 3
dormitórios de 89,54m², 2
elevadores, Espaço Gourmet
com churrasqueira, play baby,
gol a gol, salão de festas gourmet, piscina adulto e infantil,
beauty care, fitness, brinquedoteca, salão de jogos, Pet
place. F. (14) 3325-3001
ou F. (14) 99925-3001
Christoni Imóveis

CENTRO – C. 136 m², Aceita financiamento, Edifício
Itaiubá, 3 quartos sendo 1
suíte com móveis planejados, closet, wc social, sala,
sala tv, copa, cozinha com
moveis planejados, área
serviço, wc social, garagem
2 carros. R$ 750.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
CENTRO – C. 138 m², contendo Hall de Entrada, 03
quartos sendo 01 suíte, sala,
sala de jantar com sacada,
cozinha com armários planejados, WC, lavabo, lavanderia
coberta com 01 quarto de
empregada e WC, garagem
para 01 carro. R$ 550.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni
Imóveis
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.
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CONDOMINIO VILLAGIO
- 3 quartos sendo 1 suíte
com armários planejados,
sala, copa, cozinha planejada, área serviço, garagem.
Valor R$ 450.000,00.
Aceita Financiamento. F.
(14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis

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) 981199538 / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
COHAB – 3 dorms, sala, cozinha planejada, wc social,
lavanderia coberta, garagem
coberta, área de lazer com
churrasqueira. T. 200 M²,
C. 116,80 M². F. (14)33241848, 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)
98119-9538. / (14) 33241848, Creci 30.716-J.
CONDOMINIO VILLA DI CAPRI – 3 quartos, sendo 2
suites, wc social, sala, copa,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, pia,
2 garagem. R$ 690.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis

CRISTAL - T. 250 M², C. 220
M², 4 quartos sendo 1 suíte com móveis planejados,
dois quartos com móveis
planejados, wc social, sala, copa, cozinha com
móveis planejados, jardim
de inverno, área serviço
coberta,
churrasqueira,
garagem 3 carros. Ótima
construção. R$ 450.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
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)33241848, Creci 30.716-J.

ESTORIL – T. 360 m²,
C. 250 m², 03 quartos,
sendo 01 Suíte, com Hidromassagem, e Closet,
Sala de Estar e Jantar,
WC Social, Cozinha com
Móveis Planejados Lavanderia e Garagem para
03 Carros. (OBS: São 02
Casas no mesmo terreno). R$ 450.000. F. (14)
3325-3001 ou F. (14
)99925-3001 Christoni
Imóveis
FURLAN - T.508 m²,
C.157,55 m², 3 quartos, sendo suíte, sala,
sala jantar, copa, cozinha, área serviço, lavabo,
WC social, churrasqueira,
garagem, quintal parte
gramado e parte frutífera. R$ 395.000. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
99925-3001
Christoni
Imóveis

GABRIELA - 3 dorms
(sendo 01 suíte), 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.
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.
IDEAL – edícula com 1
dorm, sala, cozinha, wc
social, lavanderia coberta, garagem, coberta. T.
231 m². C. 36,30 m². R$
130.000. Ângela, CRECI
30.716-J (14) 3324-1848
(14) 98119-9538.

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 suíte, 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.
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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.

ITAJUBI – 5 dorms, 2
wcs, sobrado nos fundos.
Casa principal 2 quartos,
sala com ar condicionado, cozinha com pia e
gabinete e armário planejado, cômodos gdes,
wc c/box, sobrado fundos
sendo piso térreo: quarto + lavanderia. gde.,
piso sup. sacada vista
panorâmica, wc, mais 2
quartos semi suítes, garagem coberta para dois
carros com espaço para
ampliação de mais uma
vaga + portão social,
quintal todo em piso cerâmico, A/C 152,74 mts.
R$ 250.000. F. (14)
99786-5518

JOSEFINA - localizada no
condomínio fechado Bella
Vista, casa 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.
MARGARIDA - 2 dorms, (1
suíte), cozinha, sala, wc, área
de serviço coberta, garagem,
aceito financiamento. www.
gepimoveis.com.br
R$
250.000. F. (14) 996051555. / (14)99602-1070,
Creci 158159-F. Rua Professor José Varago, 110. Ouro
Verde
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.

MARGARIDA – T. 862,56
m², C.337,68 m², 3
quartos sendo 1 suíte,
sala, copa, cozinha, WC
social, garagem 2 carros, área serviço. aceita
imóvel no valor até 50%
como parte do pagamento. R$ 500.000. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni
Imóveis

MATILDE – APARTAMENTO – Edificio Pinheiros,
3 quartos sendo 1 suíte,
todos com armários planejados, wc social, sala,
cozinha planejada, mais
1 quarto wc social, portaria com segurança, 2
garagens. R$ 600.000.
Aceita
financiamento.F.
(14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis

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.

MATILDE - ÁREA DE LAZER – 2 quartos sendo um
suíte, cozinha e banheiro, piscina com cascata,
portão eletrônico, em excelente localização. R$
350.000. F. (14) 997952776

MATILDE - APARTAMENTO – C. 133 M², 3 quartos
sendo 3 suíte, wc social, sala, copa, cozinha
com armários, lavanderia, lavabo, garagem 1
carros. R$ 470.000. F.
(14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni
Imóveis

MATILDE – T. 400 M²,
C.250 M², 3 quartos sendo 1 suíte com móveis
planejados e os quartos
com móveis planejados,
wc social, sala, sala jantar, lavabo, escritório,
cozinha com móveis planejados, área serviço,
edícula 1 quarto sendo
1 suíte, mais 1 quarto e
área coberta. Aceita financiamento. R$ 500.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
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MATILDE – T. 578 M²,
C. 328 M², Aceita financiamento e imóvel de até
50% do valor, sobrado,
sendo 2 lotes, térreo cm
sala, sala estar, sala jantar, sala tv, com sacada,
wc social, 3 quartos com
armário planejado, sendo
1 suíte máster com armário planejado com hidro,
ar condicionado, garagem
2 autos cobertos, lote 2,
área de lazer completa,
wc social, dispensa, BLINDEX, piscina 50.000 litros,
churrasqueira com pia e
armários planejados, jardinagem. R$ 1.100.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
MATILDE- APARTAMENTO
– C. 120 M², aceita financiamento, Edifício Pinheiro,
3 quartos sendo 2 suítes
com móveis planejados,
wc social, sacada na sala,
copa, cozinha planejada,
sacada, área serviço, 2
garagem, portaria 24h, 2
elevadores. R$ 650.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
MORADAS - 2 dorms, sala
e cozinha conjugada, garagem coberta. R$ 120.000.
F. (14) 98232-8933.

MATILDE- APARTAMENTO
– T. 149 M², Residencial Villa
Toscana 3 quartos sendo 2
suites com móveis planejados, WC social, sacada na
sala, copa, cozinha planeja,
sacada com churrasqueira
e pia, área serviço, 2 garagens, portaria 24 horas
2 elevadores. Aceita financiamento. R$ 600.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
MORADAS – 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área
de serviço. Vaga de garagem. R$ 180.000. F. (14)
99838-2424
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)33241101, Creci 6647.
MORAES - 4 dorms, sala, copa, cozinha, wc,
garagem p/ 2 carros,
edícula no fundo. www.
gepimoveis.com.br.
R$
350.000. F. (14)996021070 / (14) 99605-1555.
Creci 158159-F.
MUSA - 3 dorms, sala,
cozinha, wc, lavanderia coberta, garagem coberta. Á/T
330m² Á/C 109,98 M². R$
210.000. F. (14)33241848, Creci 30.716-J.

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) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
NOVA OURINHOS – Belíssimo imóvel, localização
em área nobre, próximo ao
Hotel Ibis, todo revestido
de porcelanato, 2 quartos com armários, 1 suíte
com closet, hidromassagem e sacada, escritório,
jardim de inverno, sala de
jantar, 2 salas de estar,
2 lavabos, cozinha com
armário e balcão, com
churrasqueira, piscina de
aproximadamente, 45 mil
litros, lavanderia com armários, sistema de aquecedor
solar, garagem para 3 carros, T. 447 M², C. 283,07
M², Aceita financiamento,
carro ou imóvel de menor
valor como parte do pagamento. Casa vendida toda
mobiliada. R$ 1.700.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
NOVA OURINHOS – T.
324 M², C. 207,42 M²,
aceita financiamento, 3
quartos sendo 1 suíte, wc
social, sala, sala tv, copa,
cozinha, com armários e
fogão cooktop, área serviço coberta, mais 1 quarto
WC social, 2 aparelhos
instalados de ar condicionado. R$ 680.000. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
99925-3001
Christoni
Imóveis

NOVA OURINHOS – T.
450 M², C.300 M²,
Aceita
financiamento,
3 quartos sendo 1 suíte com armário, salas,
sala de jantar, cozinha
com móveis planejados,
wc social, área de serviço, área de lazer com
churrasqueira, piscina e
garagem. R$ 950.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
NOVA OURINHOS – T.
468 M², C. 280 M²,
Aceita financiamento, 3
quartos, sendo 1 suíte
com armário, 2 salas, sala de jantar, cozinha, wc,
área de serviço, área de
lazer com churrasqueira,
piscina de 38.000 litros,
garagem para 2 carros.
Aceita troca por chácara
ou sitio. R$ 1.000.000.
F. (14)3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
NOVA OURINHOS – T.
525 M², c. 280 M², aceita financiamento, térreo,
lavabo sala, sala de estar, sala de jantar, sala tv,
BLINDLEX, cortina, cozinha, cozinha gourmet,
churrasqueira, pia em
mármore, 1 quarto wc
social, piscina, jardinagem, garagem 4 carros.
Parte superior, com hal
de entrada, 3 quartos
sendo um a suíte máster
com sacada e closet, wc
social, quarto com armários planejados, sacada.
R$ 1.700.000. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni
Imóveis
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OPERÁRIA - 2 dorms, sala, cozinha, wc, área de
serviço coberta, seminova.
www.gepimoveis.com.br. R$
145.000. F. (14) 996051555/ (14)99602-1070,
Creci 158159. Rua Professor José Varago, 110. Ouro
Verde

NOVA OURINOS – T. 675
M², C. 364 M², Aceita financiamento, amplo hall de
entrada, sala, sala de estar,
copa, cozinha com móveis
planejados e fino acabamento, 4 suítes, lavabo, área de
serviço, área de laser com
espaço gourmet, coocktop,
acabamento em mármore e
mais churrasqueira, WC social, piscina e garagem para
4 carros. R$ 1.600.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
NOVA SÁ – 3 quartos, sala
em madeira, piso cerâmico,
garagem para 3 carros, área
de serviço e churrasqueira,
2 wc, copa, cozinha em tijolos. T. 200 m². R$ 175.000.
F. (14) 99726-6004
NOVA SÁ - piso inferior c/ 2
dorms (sendo 1 suíte), 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
suíte), 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)
98119-9538. / (14) 33241848, Creci 30.716-J.

ORIENTAL – 4 quartos, divididos em 2 pisos. Excelente
imóvel residencial. Piso térreo com 2 quartos com
moveis planejados, wc social, copa, sala, cozinha, com
móveis planejados (fogão de
embutir) e área de serviço.
Piso superior com 2 quartos com móveis planejados
e sacadas, wc com porcelanato com hidromassagem
e 2 chuveiros, escadaria
com guarda-corpo em vidro
com lustre. R$ 670.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
OURO FINO - 3 dorms (sendo 1 suíte c/
armários planejados), sala,
copa, cozinha com armários
planejados, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta, área de lazer com
churrasqueira, piscina, despejo com wc nos fundos.
T. 313,65 M². C. 160,28
M². R$ 450.000. F. (14)
98119-9538. / (14) 33241848, Creci 30.716-J.
OURO FINO - 3 dorms (sendo 1 suíte), sala com painel
planejado, copa, cozinha
com armários planejados,
wc social, área de lazer
com churrasqueira, piscina,
edícula com 1 dorm e wc,
lavanderia coberta, garagem coberta. T. 300 m² C.
129,50 m². R$ 470.000.
Ângela, CRECI 30.716J (14) 3324-1848 (14)
98119-9538.

OURO VERDE – sobrado
com 6 dorms, sendo 1 suíte, sala copa, cozinha, wc
social, área de lazer com
churrasqueira e piscina, lavanderia coberta, garagem
coberta. C. 208,06 M², T.
294,79 M². R$ 400.000.
Ângela, CRECI 30.716J (14) 3324-1848 (14)
98119-9538.
OURO VERDE – T. 1080
M², C.473 M², Não aceita
financiamento, 3 quartos,
sendo 1 suíte com banheiro e móveis planejados, WC
social com banheira e gabinete planejado, quartos
com móveis planejados,
sala, sala estar, copa, cozinha sendo planejada mais
quarto apartamento sendo
suíte e móveis planejados,
área serviço coberto, quarto
despensa, ótima jardinagem, churrasqueira balcão
em mármore, sauna, wc social, piscina com excelente
espaço. R$ 1.080.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001
Christoni
Imóveis
PADRE EDUARDO MURANTE - COHAB - 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.
PAINERAS – T. 250 M², C.
124 M², 3 quartos sendo
3 suítes, wc social, sala,
copa, cozinha com armários, lavanderia, escritório,
lavabo, garagem 2 carros. R$ 480.000. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
99925-3001
Christoni
Imóveis

PAINERAS – T. 250 M²,
C. 153 M², 3 quartos
sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, fogão
cooktop, área serviço coberta, edícula, 1 quarto,
WC social, churrasqueira,
piscina garagem 2 carros
cobertos. R$ 430.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
PAINERAS – T. 250 M²,
C. 210 M², sobrado com
3 quartos, sendo uma
suíte, sala de estar e
jantar, WC social, sacada grande, lavanderia, +
comércio na frente. 2ª
casa contendo 2 quartos, sendo uma suíte,
sala, copa, cozinha, wc
social, lavanderia e garagem para 2 carros.
R$ 500.000. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni
Imóveis
PARÍS - 2 dorms, sala, cozinha, wc social,
lavanderia descoberta,
garagem descoberta. T.
180 m². C. 52 m². R$
175.000. Ângela, CRECI
30.716-J (14) 33241848 (14) 98119-9538.
PAULISTA - 2 suítes, sala ampla, cozinha. T 360
M². R$ 280.000.
F.
(14) 98210-2772.
PAULISTA - 3 dorms
(sendo 2 suítes), 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) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, Creci
30.716-J.
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PAULISTA - aceita financiamento, em frente a trilha
verde, 3 quartos, sendo 1
suíte com armário planejado, os quartos com móveis
planejados, wc social, sala,
sala tv, sala jantar, cozinha
com móveis planejados,
edícula 1 quarto, wc social,
churrasqueira, pia, garagem
2 carros, portão automático,
próximo ao pão de açúcar.
R$ 1.200.000. F. (14) 33253001 ou F. (14) 99925-3001
Christoni Imóveis
PAULISTA – C. 168,80 M²
+ Edícula de 54,71 M². O
imóvel todo de tijolinho, contém 1 apto, com 2 quartos,
sala, copa, cozinha, wc social e garagem. Edícula com
churrasqueira, 1 banheiro,
1 quarto e despensa. R$
500.000. F. (14) 998382424
PAULISTA – sala ampla,
com três quartos, copa, cozinha, três banheiros, edícula
e garagem para três carros.
R$ 700.000 F. (14) 981040404
PAULISTA – T. 403 m²,
C. 298,70 m², não aceita financiamento, 3 quartos
sendo suíte, WC social, sala,
sala estar, cozinha, área serviço, garagem 4 carros. R$
700.000. F. (14) 3325-3001
ou F. (14) 99925-3001
Christoni Imóveis

PAULISTA – T. 731 m², C.
350 m², aceita financiamento, térreo, 1 suíte, lavabo,
sala de estar, sala jantar,
copa, cozinha com móveis
planejados, área de laser
com piscina mais 1 quarto, wc social, piso superior
com 3 quartos sendo suíte
com sacada para rua, wc social, sala estar, quintal com
quiosque, churrasqueira, WC
social playground, jardinagem, garagem para 2 carros
coberto. R$ 1.500.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis

RECANTO DOS PÁSSAROS - 2 dorms (sendo 1
suíte), 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.

PAULISTA – T.3 72 m², C.
179 m², Aceita financiamento, 3 quartos, sendo 1 suíte
com armários planejados,
wc social, sala, sala tv, cozinha com móveis planejados,
área serviço, mais área lazer
grande, wc social, churrasqueira, piscina e garagem
para 4 carros . R$ 800.000.
F. (14)3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis

RECANTO DOS PÁSSAROS- 2 dorms, sala, cozinha,
wc social, lavanderia coberta, garagem coberta. C.
51,20 m². T. 200,00 m².
R$ 175.000. Ângela, CRECI
30.716-J (14) 3324-1848
(14) 98119-9538.

PERINO – 3 dorms, sala,
cozinha, copa, WC social e
garagem. Casa de madeira
nos fundos do mesmo terreno com 2 quartos, sala,
cozinha e WC. T. 428 m², C.
144,30 m² R$ 350.000. F.
(14) 99838-2424
PERINO – Casa de alvenaria, atrás do Colégio Caló, 2
terrenos juntos com aproximadamente 500 m, direto com
o proprietário. R$ 400.000.
(a negociar) F. (14)997411240 / (14)99111-7983
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) 996051555. / (14)99602-1070,
Creci 158159-F.

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)981199538 / (14)3324-1848,
Creci 30.716-J.

RESIDENCIAL GOLD PLACE – T. 330 m², C. 193
m², aceita financiamento,
3 quartos, sendo 1 suíte,
sala de estar, sala de jantar, sala tv, cozinha, com
fogão cooktop, área de serviço coberta área toda de
vidro, piscina e garagem para 2 carros. R$1.500.000.
F. (14)3325-3001 ou F.
(14)99925-3001 Christoni
Imóveis
RESIDENCIAL
ROYAL
GARDEN – T. 312 m², C.
240 m², Aceita financiamento, 3 quartos sendo 1
suíte normal, 1 suíte máster
com closet, sala de estar,
sala de jantar, sala de tv,
jardim de inverno, cozinha
planejada da TODESCHINI
com fogão cooktop, área de
serviço coberta, área toda
de vidro e garagem 4 carros. R$ 1.100.000. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
99925-3001
Christoni
Imóveis

RESIDENCIAL VANDELENA MORAES FREIRE – 2
quartos, sala, cozinha, WC
dentro e fora, garagem toda
murada, portão de correr,
quintal fechado, com uma
mini piscina e um pequeno
jardim. R$ 90.000. F. (14)
99736-2439.
SÂNDANO – T. 331 m², C.
175 m². Casa com 1 apto,
mais 2 quartos, sala, cozinha, WC social, edícula com
despensa, área de serviço
e garagem. R$ 390.000. F.
(14) 99838-2424
SANTA FÉ - 2 dorms sendo (1 suíte com closet),
wc, área gourmet com wc,
despensa, garagem para
1 carro coberta e 1 descoberto, casa de esquina,
construída
recentemente, ótimo acabamento, de
frente com a ciclovia. (Não
aceito financiamento). R$
330 mil. F. (14) 996786200.
SANTA FÉ – Condomínio
Lions Park, sendo sala com
ar condicionado, cozinha
com móveis planejados e
piso porcelanato, área de
serviço. Piso superior 2
quartos com móveis planejados, ar condicionado,
wc social, mais escritório
e sacada, 1 garagem, área
lazer do condomínio com
churrasqueira, pia, wc social. R$ 300.000. Aceito
carro como parte do pagamento. F. (14) 3325-3001
ou F. (14) 99925-3001
Christoni Imóveis
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,
Ângela, Creci 30.716-J.
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SÃO DOMINGOS - T.300
m², C.154.65 m²,3 quartos
sendo 1 suíte, sala, copa,
cozinha, wc social, área serviço mais 1 quarto, wc
social, churrasqueira, garagem 2 carros. R$ 420.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni
Imóveis

SANTA FÉ – T. 300 m², C.
280 m², Belíssimo imóvel, 2
pavimentos, todo porcelanato, contendo na parte térrea,
sala de estar, sala de jantar,
sala tv, wc social, 1 quarto
suíte com armário, cozinha
com armário, grande área
de lazer toda revestida de
vidro temperado contendo
churrasqueira, pia, armários, WC, piscina de 35.000
litros, lavanderia fechada
e garagem para 2 carros,
piso superior com escada
de granito, 2 suítes com
armários, sistema de aquecedor solar. R$ 900.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
SANTA FÉ IV- 2 dorms (sendo
1 suíte), sala, copa, cozinha,
wc social, edícula, lavanderia
coberta, garagem coberta. T.
200 m². C. 115 m². (Aceita casa de menor valor não
aceita financiamento). R$
270.000. Ângela, CRECI
30.716-J (14) 3324-1848
(14) 98119-9538.
SANTOS DUMONT - 2
dorms, sala, cozinha, wc, lavanderia coberta, garagem
descoberta, aceita troca
por casa no Pq. Minas Gerais e Boa Esperança. Á/T
250m², Á/C 126,56m². R$
230.000. F. (14)33241848 / (14)98119-9538,
Ângela, 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) 33241848, Creci 30.716-J.
SÃO JORGE - edícula c/1
dorm, cozinha, wc, lavanderia
coberta, despensa, garagem. R$ 140.000. (aceita
financiamento).
Www.
Gepimoveis.Com.Br.
R$
140.000. F. (14) 996021070. / (14) 99605-1555.,
Creci 158159-F.
SÃO LUIZ – 2 quartos, sala,
cozinha, wc social, lavanderia
coberta, garagem coberta. T.
242 M², C. 72,62 M². R$
140.000. Ângela, CRECI
30.716-J (14) 3324-1848
(14) 98119-9538.

SOARES - C. 144 M²
T. 360 M², 2 quartos
sendo 1 suíte, WC social, sala, copa, cozinha,
área serviço, mais 1
quarto, WC social, cerca elétrica, interfone e
garagem 2 carros cobertos. R$ 420.000. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
99925-3001Christoni
Imóveis

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.

SOL – 2 dorms, sala,
cozinha, wc, lavanderia
coberta, garagem coberta.
T. 150 . M², C. 65,03 M².
Aceita financiamento. R$
150.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
TROPICAL – T.360 m²,
C.232 m², sendo 02 suítes, sala 02 ambientes,
lavabo, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, WC +
área de lazer com churrasqueira, piscina de 20.000
litros, pia e 01 quarto
suíte + garagem para
05 carros, sendo 02 cobertos. No 2º Pavimento,
contendo 01 quarto com
sacada. R$ 550.000. F.
(14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis

SÃO SILVESTRE - 2 dorms,
sala, wc, cozinha de porcelanato. aceito financiamento,
casa nova. www.gepimoveis.
com.br. R$ 220.000. F. (14)
99605-1555 / (14)996021070, Creci 158159-F.

VILA INGLESA - dorm,
sala, cozinha conjugados, wc social, garagem
coberta,
apartamento em condomínio. R$
108.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.

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) 996051555. / (14)99602-1070,
Creci 158159-F.

VILLE DE FRANCE –
Condomínio
com
15
metros
frente,
total
de 637 metros, ótima
localização. Aceita financiamento. R$ 280.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001Christoni Imóveis

ANCHIETA - 1 dorm, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua Maria Paula Leite de
Moraes, 694. www.umbertoimoveis.com.br. R$
450. Tr. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101, Creci 6647.
ANCHIETA - 1 dorm, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua Maria Paula Leite de
Moraes, 690. www.umbertoimoveis.com.br. R$ 550.
Tr. Av. Altino Arantes, 54,
Centro.
F. (14) 33241101. Creci 6647.
BANDEIRANTES - 2 dorms, sala, cozinha, wc,
garagem.www.umbertoimoveis.com.br. R$ 1.200.
F. (14) 3324-1101, Creci
6647.
BOA ESPERANÇA - 3
dorms, sala, cozinha, wc,
garagem, área de serviço.
www.umbertoimoveis.com.
br. R$ 850 + IPTU. F.
(14) 3324-1101. Creci
6647.
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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.

CALIFÓRNIA - alugo quarto para rapaz, com água
e luz pago. Próximo à
Rodovia Raposo Tavares
km 377. R$ 250. F. (14)
99873-5439. Falar com
Luiz Paulo.
CAROLINA - 2 quartos,
sala, cozinha, lavandeira e
garagem para 1 carro. R$
950 + IPTU R$ 27,52. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
9925-3001 Christoni Imóveis ( CRECI: J 30-615)
CENTRO - edícula com
2 dorms, cozinha grande,
wc, garagem, lavanderia
coberta. para duas pessoas no máximo. R$ 700. F.
(14) 99796-5126.
CENTRO - 1 dorm, cozinha, sala, wc e garagem.
www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 600 + Condomínio (450.00). F. (14)
3324-1101, Creci 6647.
CENTRO - 1 dorm, cozinha, wc e garagem. Rua
Cardoso Ribeiro, 17 – Bl.
B. Apart. 01. www.umbertoimoveis.com.br. R$
675. 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) 33241101, Creci 6647.
CENTRO - Alugo quartos.
Rua Rio de Janeiro, 570,
centro. próximo a Catedral. F. (14) 3322-3545.
/ (14) 98293-6615.
CENTRO - apartamento
de 390 m² com 4 dorms, 2 salas grandes,
cozinha grande, sacada, sem garagem, alugo
para estudantes, à Rua
Expedicionário, 76. R$
1.300. F. (43) 998572000.
CENTRO - Edifício 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)33241101, Creci 6647.

COHAB – 2 quartos, 1
wc social, sala, cozinha,
grande área coberta nos
fundos, contendo lavanderia e churrasqueira,
garagem para 1 carro. R$
1.100. F. (14) 3325-3001
ou F. (14) 9925-3001
Christoni Imóveis ( CRECI:
J 30-615)
EDIFÍCIO BRASUL - 2
dorms, sala, cozinha, wc,
garagem. www.umbertoimoveis.com.br. R$ 730 +
Condomínio. F. (14) 33241101. Creci 6647.
ITAJUBI - 2 dorms, sala, cozinha, wc, garagem.
www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 600. F. (14)
3324-1101. Creci 6647.
MANHANTAN – 2 quartos,
wc, sala, cozinha com pia
e móveis planejados, área
de lazer com churrasqueira, lavanderia, quartos de
despejo, WC, e garagem
para 2 carros. R$ 1.200
+ IPTU R$ 106,65. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
9925-3001 Christoni Imóveis ( CRECI: J 30-615)
MANHATAN – 2 quartos,
1 wc social, sala, cozinha
com pia e móveis planejados, área de lazer com
churrasqueira, lavanderia,
quarto de despejo, wc e
garagem para 2 carros. R$
1.200. + IPTU R$ 106,65.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 9925-3001 Christoni
Imóveis ( CRECI: J 30-615)

MARGARIDA - 1 dorm,
cozinha, sala, wc e garagem. Rua 14 de Julho,
394.
www.umbertoimoveis.com.br. R$ 680 +
IPTU. F. (14) 3324-1101,
Creci 6647.
MARGARIDA - 2 dorms,
cozinha, wc, garagem. IPTU (R$ 57,37). Rua 12
de Outubro, 846. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 900 +IPTU. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101. Creci
6647.
MATILDE - 1 dorm, cozinha, wc e garagem. Rua
Chavantes, 225. www.umbertoimoveis.com.br. R$
300 +IPTU. Tr. Av. Altino
Arantes, 54, Centro.
F.
(14) 3324-1101. Creci
6647.
MATILDE - 3 dorms, sala, cozinha, wc, garagem,
área de serviço. Rua José Justino De Carvalho,
1401. Apto. 51. www.umbertoimoveis.com.br. R$
1.800 + IPTU + Condomínio. Tr. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101. Creci 6647.
MATILDE – 3 quartos, sendo 1 suíte, wc social, sala,
cozinha, lavanderia coberta, garagem 2 autos, R$
1.100 + IPTU R$ 76,00.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 9925-3001 Christoni
Imóveis ( CRECI: J 30-615)

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 dorm, cozinha, sala, wc e garagem.
Rua Valdemir Pedro Arbin,
114 fundos. www.umbertoimoveis.com.br. R$
600. F. (14) 3324-1101,
Creci 6647.
CENTRO - 2 dorms, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua Cardoso Ribeiro, 399.
(Casa 02). www.umbertoimoveis.com.br. R$ 600.
Tr. Av. Altino Arantes, 54,
Centro.
F. (14) 33241101. Creci 6647.
CENTRO - 2 dorms, sala,
cozinha, wc, garagem. Rua
Euclides Da Cunha, 1245.
www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 1.100 +IPTU.
Tr. Av. Altino Arantes, 54,
Centro.
F. (14) 33241101, Creci 6647.
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MATILDE - apartamento 3
dorms (1 suíte), sala, copa, cozinha, wc, área de
serviço, garagem, área lazer, R. Paraná, 1303. R$
1.200 + IPTU + Cond.
Tr. www.umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101, Creci 6647.
MORADAS - 2 dorms, sala e cozinha conjugada, wc
social, lavanderia coberta,
garagem descoberta. R$
100.000. Ângela, CRECI
30.716-J (14) 3324-1848
(14) 98119-9538.
MORADAS - 2 dorms,
sala, cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
descoberta. R$ 600.00 incluso condomínio aluguel.
R$ 600. F. (14)981199538 / (14)3324-1848,
Creci 30.716-J.
NOVA SÁ - 1 dorm, sala,
cozinha, wc, lavanderia coberta, medidores de água
e luz separados, local fechado e seguro, 100 m da
rodoviária, garagem. casal
sem filhos ou filhos adultos, sem animais. Exige-se
fiador ou aluguel antecipado em garantia. R$ 410.
temos outras opções a preço a partir de R$ 300,00.
Rua Espírito Santo, 259
Vila Nova Sá. (14) 981676566 C/ Paulo.

ODILON - 3 dorm, cozinha,
sala, wc. Rua Republica,
110. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. R$ 750 +
IPTU (R$ 58,43). F. (14)
3324-1101, Creci 6647.

PAULISTA – sala ampla,
com três quartos, copa,
cozinha, três banheiros,
edícula e garagem para
três carros. R$ 2.000 F.
(14) 98104-0404

PACHECO CHAVES - 2
dorms, sala, cozinha, wc,
garagem. R$. Rua Francisco Menezes, 305. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 900 +IPTU. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101. Creci
6647.

PERINO - 2 dorms, sala,
cozinha, wc, área de serviço, garagem p/ 1 veículo,
R. Maranhão, 91.
R$
800 + IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14)3324-1101 Creci
6647.

PARÍS - 2 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia descoberta, garagem
descoberta. T. 180 m². C.
52 m². R$ 180.000. Ângela, CRECI 30.716-J (14)
3324-1848 (14) 981199538.

PERINO - 3 dorms, sala, cozinha, wc, garagem,
área de serviço. Av. Domingos Perino, 156. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 750+ IPTU. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101. Creci
6647.

PAULISTA - 3 dorms, sala, cozinha, wc, garagem,
área de serviço. www.umbertoimoveis.com.br. R$
1.100 + IPTU.
F. (14)
3324-1101. Creci 6647.
PAULISTA – 3 quartos,
sendo 1 suíte, sala e cozinha, lavanderia coberta
com churrasqueira. R$
1.500 + IPTU R$ 75,00.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 9925-3001 Christoni
Imóveis ( CRECI: J 30-615)
PAULISTA – 3 quartos,
sendo 1 suíte, sala e cozinha, lavanderia coberta
com churrasqueira. R$
1.500. + IPTU R$ 75.00
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 9925-3001 Christoni
Imóveis ( CRECI: J 30-615)

PERINO – 3 quartos, sendo 1 suite, sala, copa,
cozinha, lavanderia e espaço para 1 auto coberto. R$
900. + IPTU R$ 116,51
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 9925-3001 Christoni
Imóveis (CRECI: J 30-615)

RECREIO - 1 dorm, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua Mato Grosso, 235.
Tr. www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 500. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101. Creci
6647.
SÂNDANO - 3 dorms, sala, cozinha, wc, garagem,
área de serviço + quarto
com banheiro e churrasqueira. Av. Jacinto F. Sá,
1357. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. R$ 1.500.
F. (14) 3324-1101. /Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
Creci 6647.
SANTA FÉ - dorms, sala,
wc, cozinha, garagem. Rua
www.umbertoimoveis.com.
br. R$ 650 + Iptu. F. (14)
3324-1101. Creci 6647.
SÃO BENTO - dorm, sala,
cozinha, wc, área de serviço, para pessoa sozinha.
R$ 580. F. (14) 997919540.

PERINO - Alugo Quarto
Para Estudantes No Sexo Feminino, Já Contém
Cama. R$ 400. F. (14)
98168-7774.

SÃO JOÃO – 1 quarto, wc
social, sala, cozinha, nos
fundos área coberta, lavanderia, garagem para 1
carro descoberto. R$ 650.
+ IPTU 26,07. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
9925-3001 Christoni Imóveis ( CRECI: J 30-615)

RECANTO DOS PÁSSAROS – 2 quartos, wc social,
sala, cozinha, lavanderia e
espaço para 1 carro. R$
670. F. (14) 3325-3001
ou F. (14) 9925-3001
Christoni Imóveis ( CRECI:
J 30-615)

SÃO JORGE – 2 quartos,
sendo uma suíte, sala, wc
social, cozinha, lavanderia
coberta e garagem para
2 carros. R$ 770. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
9925-3001 Christoni Imóveis (CRECI: J 30-615)

NOVA SÁ - 2 dorms, sala, cozinha, wc, área de
serviço, garagem, R. Antônio Prado, 1.056. R$
570 + IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14)3324-1101. Creci
6647.
NOVA SÁ - 3 dorms,
sala, wc, cozinha, garagem. rua barão do rio
branco, 515. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro. R$ 600+ IPTU. F. (14)
3324-1101. Creci 6647.
NOVA SÁ - dorm, sala, cozinha, wc, 1 vaga. R. Brasil,
143. R$ 500 + IPTU. Tr.
www.umbertoimoveis.com.
br. Av. Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)3324-1101,
Creci 6647.
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VILA INGLESA - 1 dorm,
cozinha, sala, wc e garagem. Rua Alice T. de
Oliveira,
320,
Casa
05. www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 600 + Condomínio (R$ 115). F. (14)
3324-1101. Creci 6647.

SOARES - 1 dorm, cozinha,
wc e garagem. Rua Manoel
Da Silva Mano, 307. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 500 +IPTU. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101. Creci
6647.
SOARES – 3 quartos,
sendo 1 suíte, wc social,
sala, cozinha, área serviço, 1 garagem portaria
com controle individual por
morador. R$ 800 + condomínio 250 (incluso agua
e gás). F. (14) 3325-3001
ou F. (14) 9925-3001
Christoni Imóveis ( CRECI:
J 30-615)
SOL II - 2 dorm, sala,
cozinha, wc, garagem e
lavanderia coberta, exige-se avalista. R$ 800. (14)
99762-7849.

AGUÁS DO ELOY – T.
200 m², sendo 2 lotes,
com 200 metros, no valor de R$ 100.000. cada.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
ANCHIETA - 360 m²
12x30.
R$ 80.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, Creci
30.716-J.
CHRISTONI - Á/T 360 m²
(10x36m), ótimo local,
aceito carro. R$ 100.000.
F. (14)3324-1848 / (14)
98119-9538,
Ângela,
Creci 30.716-J.

GUAPORÉ – Á/T 250 m,
(10x25), murado e com
calçada, IPTU 2022
pago, aceita financiamento. R$ 70.000. F.
(14) 99883-7402
ITAMARATY - T. 250
m², aceita financiamento, com caída para o
fundo todo murado. R$
60.000. cada. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni
Imóveis
MANHATAN - Com 270
m² (10x27), área comercial. R$ 150.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, Creci
30.716-J.
MUSA – T. 154 m²,
Aceita
financiamento, plano. R$100.000.
F. (14)3325-3001 ou
F.
(14)99925-3001
Christoni Imóveis
NOVA OURINHOS - Á/
T 10x30 m, c/ piscina,
todo murado, aceito
financiamento.
R$
220.000.
Tr.
www.
gepimoveis.com.br.
F. (14) 99605-1555.
/ (14) 99602-1070,
Creci 158159-F.

NOVA OURINHOS ótimo
local,
aceito
financiamento,
Á/T
426m² (15x27m). R$
280.000. F. (14)33241848 / (14)98119-9538,
Ângela, Creci 30.716-J.
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$
150.000. F. (14) 998198982. / (14) 99900-4702.
PAULISTA - Ao lado da
Praça dos Burgueses, a
melhor praça de lazer da
cidade, com cachorródromo, quadra de Vôlei,
campo de Futebol, etc. A
80 m da Trilha Verde, próximo a mercado, sacolão,
padaria e açougue e sorveteria, a 100 m da Avenida
Antônio de Almeida Leite,
cartão de visita e principal
avenida de entrada de Ourinhos. Área Total: 296 m2,
R$ 32O mil. Fone/WhatsApp (14) 98109-6000,
direto com o proprietário.
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CENTRO – Sala grande, banheiro e cozinha. R$ 750.00
com IPTU. www.gepimoveis.
com.br. F. (14) 996051555. / (14) 99602-1070,
Creci 158159-F.

RECANTO DOS PÁSSAROS – T. 200 m², não
aceita financiamento, plano, contendo muro lateral e
nos fundos. R$ 100.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
SÂNDANO – T. 360 m²,
sendo 12 x 30, já foi feito
terraplenagem para construção, caída para rua, registro
de água, na parte alta da
rua. Aceita se carro como
parte do pagamento. R$
195.000. F. (43) 996010989
SANTOS DUMONT – lote plano, medindo 10x25, Aceita
financiamento. R$ 130.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni
Imóveis

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) 991023002.
RIBEIRÃO CLARO – Terreno com 780 m². R$
320.000. F. (42) 998271401.
SANTA CRUZ RIO PARDO
– Terreno na Rua Adair Dias
de Almeida, ao lado 231.
Mede 5,50 x 23,35 m, total 128,42 m2. R$ 60 mil.
F (14) 99773-6374

SÃO SILVESTRE – Esquina,
próximo ao fórum de Ourinhos.T.360m². R$ 200.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni
Imóveis
VILLE DE FRANCE II – T.
250 m², (10x25), excelente para quem está querendo
construir. Aceita financiamento. F. (14) 3324-1848
/ (14) 98119-9538, Ângela,
Creci 30.716-J.
VILLE DE FRANCE III
– T.280 m², aceita negociação e carro de entrada. R$
130.000. F. (14) 997789600

CAROLINA
–
Prédio
comercial, com aprox.
100 m², com 2 WC. R$
2.500 + IPTU R$ 55,51.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 9925-3001 Christoni
Imóveis ( CRECI: J 30-615).
CENTRO - espaço c/ wc, R$
1.000 + Água. www.umbertoimoveis.com.br. F. (14)
3324-1101, Creci 6647.

CENTRO
–
Prédio
comercial de esquina,
contendo 1 salão de 100
m², com 3 salas, mais
cozinha, WC, mesanino
contendo 2 escritórios,
1 WC com armários, medindo total de 201,38 m²
de construção, localizado
na Rua Parana, nº 433,
Centro. R$ 10.000 + IPTU R$ 123,40. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
9925-3001 Christoni Imóveis ( CRECI: J 30-615)
CENTRO – Sala grande, cozinha, wc feminino,
wc masculino, esquina.
R$ 1.700. + IPTU. www.
gepimoveis.com.br.
F.
(14)
99605-1555.
/
(14) 99602-1070, Creci
158159-F.
CENTRO - sala no Edifício
J. J. Carvalho, Av. Altino
Arantes, 131. R$ 650 +
IPTU + cond. Tr. www.
umbertoimoveis.com.br.
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.
F. (14)3324-1101, Creci
6647.
MARGARIDA – ponto comercial grande, com duas
salas e wc. R$ 800 +IPTU. F. (14) 99706-0192 /
(14) 99825-5945.
MATILDE - casa comercial,
7 salas, 4 WC, cozinha,
área de serviço, despensa, garagem. Rua Ataliba
Leonel, 229. R$ 3.300
+ IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F.
(14) 3324-1101, Creci
6647.
MATILDE - salão comercial com 35 m². localizado
na Rua Domingos Carmerlingo Caló, 1262. R$ 700
+ IPTU. F. (14) 997649634.
NOVA SÁ – Barracão na
Rua Duque de Caxias
nº 1.258, 150 m2, R$
1.500,00. F. 3322-6643.
NOVA SÁ - ponto comercial com wc. R$ 400.
F. (14)98119-9538 /
(14)3324-1848,
Creci
30.716-J.
PAINEIRAS - 2 dorms,
sala, cozinha, wc, área
de
serviço,
garagem,
R. Sebastião Simião de
Souza, 594.
www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
R$ 650 + IPTU. F. (14)
3324-1101, Creci 6647.
PARQUE MINAS GERAIS
– Alugo salão comercial
na Rua Vereador Geraldo
Bernardini, 684R$ 550.
F. (14) 3326-1453 / (14)
98181-9407.
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CHÁCARA – com casa,
acesso ao Rio Paranapanema, excelente para
pesca, Á/T 8.000m², Á/C
180 m². R$300.000,00 F.
(14)99851-4210

ÁREA COMERCIAL BR 153
- ótima localização na Rodovia Federal BR-153 - SP / PR
(divisa), ótima face de sol,
rodovia em pista dupla com
canteiros centrais, infraestrutura completa, sendo que
a instalação elétrica ocorrerá brevemente, excelente
localização p/ logística, documentação ok, área comercial
nobre com 3.777 m² à venda. R$ 1.550.000. F. (14)
99838-2424
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) 99658-9461.
LOJA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS
- Recém-inaugurada, bem
montada à Avenida Jacinto
Sá, 1.637 - Vila Sândalo. R$
49 mil. F. (14) 99888-6638.
MARMITARIA / CHOPERIA
- em pleno funcionamento:
cozinha completa com 3 fogões (1 de 4 bocas, 1 de 6
bocas e 1 industrial de 2 bocas), 1 fritadeira industrial, 1
chapa profissional, panelas
e utensílios, pratos de vidro,
talheres, cumbucas, 1 geladeira, 1 freezer vertical e
outro horizontal, prateleiras,
copos e canecas, 8 torres de
chopp com bastão de gelo, 1
freezer de cerveja e 1 freezer
de refrigerante (comodato), 1
chopeira (comodato), 1 balcão de atendimento, 20 jogos
de mesas plástica, 2 mesas
redondas e 2 mesas quadradas, 1 caixa de som, 1 jogo
de microfone, 1 máquina de
assar carnes, 1 churrasqueira, 5 ventiladores de parede,
1 impressora térmica, alarme
e cftv! R$ 120.000. aceito
contraproposta e facilita ! F.
(14) 3026-6023.

IPAUSSU - Terreno com 9 lojas comerciais de 5,70 m x
3 m localizado no Parque Brilhante. R$ 370.000. F. (11)
99879-8062. R$330.000
F. (14) 99675091, F. (14)
997415803

CHÁCARA – T.508 m²,
loteamento Santa Maria,
próximo ao pesqueiro alvorada, casa nova C. 110
m². Coleta de lixo e ônibus
escolar, 7 km do centro de
Ourinhos. R$ 200.000. F.
(14)99654-0141.

SALTO GRANDE - Borracharia terreno 10x25 com todos
os equipamentos q contém,
iptu em dia.

BAIRRO DO PINHO - Á/T
2.300m² (20x115m), fundo
c/ o Rio Paranapanema. R$
150.000. F. (14) 997649634.
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)
99607-2224

TERRENO IPAUSSU - terreno de 214 m², com 9 salas
com 5.7 x 3.0 para comercializar, 200 m² de construção.
Avenida Emília de Morais Leite, 1065. R$ 370.000. (11)
99879-80692.

PRAIA GRANDE - apartamento com vista para o
mar, ótimo estado, ótima
localização. R$ 200 a diária. F. (14) 99753-3729.
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.
CHÁCARA SALTO GRANDE - situado no sitio São
José (fundo do Rio Novo) 1000 m, limpa e
com mourão de concreto cercando , com poço
comunitário.(so fazer o encanamento) R$40.000,00.
F. (14)99741-5803 ou
(14)99679-5091 Georgina Amaral

IPAUSSÚ - Parque Brilhante
com 3 dorms (sendo 1 suíte),
sala, cozinha, wc social, área
de lazer c/ churrasqueira, garagem coberta, lavanderia
coberta. T 242 m². C 160 m².
R$ 400.000. Ângela, CRECI
30.716-J (14) 3324-1848
(14) 98119-9538.

PARQUE MINAS GERAIS –
T. 7.749,50 m², C. 660 m²,
excelente propriedade,
cercada de alambrado,
(Dividido em barracão,
escritório,
banheiros,
etc). R$ 2.000.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
9925-3001 Christoni Imóveis ( CRECI: J 30-615).
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YORSHIRE – Filhote, fêmea
com
vacinação
completa. R$ 1.400. F.
(14) 99700-6017.

CARRINHO
DE
BEBÊ – HÉRCULES, em
ótimo estado. R$ 150.
(14) 3326-4550. Com Edna.
CARRINHO SMART E PEDAL – azul e amarelo, em
bom estado, apenas um
pouco desbotado. R$ 300.
F. (14) 99603-8520.

JACAREZINHO - casa com
4 cômodos e wc, duas casas no mesmo terreno. R$
90.000. F. (14) 997730280. / (43) 3238-0896.
SANTA CRUZ DO RIO
PARDO - 2 dorms (sendo 1
suíte), sala, cozinha planejada, wc social, lavanderia
coberta, garagem coberta
p/ 3 carros, aceita troca por
casa de menor valor em
ourinhos, troca por área
de lazer, aceita terreno como parte do pagamento. T.
137, 59 M² C. 66 M². R$
320.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.

CALOPSITA – filhote, mansa, já está comendo sozinha.
R$ 50. F. (14) 99849-7334
Carlos.
CALOPSITA - filhotes e adultos. R$ 80. F. (14) 98103-0505.
CASAL DE SHITWSO – fêmea
com 1 ano e ainda não cruzou.
R$ 1.000. F. (14) 997006017.
GATO PERSA – machos e
fêmeas de várias cores. R$
1.300. F. (14) 99700-6017.
PITBULL – Filhotes, MONSTER, vacinados, vermifugados.
R$ 1.200 machos 1.500 fêmeas. (14) 99799-0618.

ANDADOR – simples, cor
azul, em bom estado. R$
50. F. (14) 99900-5803
CAMA INFANTIL - Para menina, rosa, com cabeceira
em formato de casinha,
ótimo estado. Aceito cartão. R$ 399.00. F. (14)
99866-7246.
CARRINHO DE BEBÊ –
FLIP MULTIKIDS BABY,
preto e azul, suporta 15
kg, acomoda recém-nascidos com assento 100%
inclinável, alça reversível.
R$ 160. Dinheiro, R$ 170.
Cartão F. (14) 997941981

BICICLETA - Caloi, de alumínio, original, Aro 26, em
perfeito estado, com pintura original. R$ 500. F. (14)
98144-7719
BICICLETA - 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.
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BICICLETA - Estilo Vintage/
Retro, Aro 26, completa,
com cestinha, nas cores
marrom e bege. R$ 1.000.
F. (14) 98173-7276.
BICICLETA 21 – BIKE SCOTT
SCALE 970, nova, 2021,
com suspensão Rockshox
(comando no guidão), quadro 17 aro 29. R$ 9.500,00
F. (14) 98144-7719.
BICICLETA 76 - Caloi 10,
antiga e bem conservada,
aceito proposta. R$ 1.000.
F. (14) 99721-0544. / (14)
99753-1894.

BICICLETA ERGOMÉTRICA – Preta e vermelha. R$
1.500 ou em 3x no cartão.
F. (14) 99876-0864.

FREEZER - BRASTEMP,
QUALITY, 270 litros, usado,
em ótimo estado. R$ 550.
F. (61) 81473178.

CARRINHO DE PEDREIRO – Preto, sem pneu. R$
90. F. (14) 99678-2584

FREEZER - funcionando
perfeitamente, seminovo.
R$ 580. F. (14) 998114761.

MALA DE VIAGEM - tamanho grande, vermelha,
com rodinhas, em ótimo
estado, usada só uma vez.
R$ 90. F. (14) 996045528.
PANELAS - kit de 5 panelas de ferro fundido, pouco
uso, cor preta. R$ 550. F.
(14) 99604-5528.
PNEUS - 4 pneus,
235/60R16,
usados,
100H. R$ 350 (cada).
(61) 8147-3178.
SIMULADOR DE CAMINHADA - Elíptico, em ótimo
estado de conservação,
para se usar em casa. R$
150. (14) 99601-7517
com Rita.

GELADEIRA - CONSUL,
300 Litros, seminova, cinza, aceito proposta. R$
500. F. (14) 99721-0544.
/ (14) 99753-1894.
GELADEIRA - CÔNSUL,
branca, em perfeito estado. R$ 350. F. (14)
99811-4761.
GELADEIRA - CÔNSUL,
branca, em perfeito estado. R$ 350. F. (14)
99811-4761.
GELADEIRA - marrom,
entrega no local. R$ 150.
F. (14) 99724-0972 / (14)
99884-1059.

CONTRABAIXO - Contrabaixo
4 cordas TAGIMA WOODSTOCK tw73 maple/preto. Ótimo
estado de conservação (muito pouco usado e apenas
para treino em casa) Acompanha capa estofada DA
RICH BAG, 2 cabos, correia
e chaves de regulagem. R$
950,00 F. (14) 99734-6001
VIOLA DE ARCO – Nova,
sem uso, na caixa. R$ 600.
Parcelo. F. (14 )99662-7788

MÁQUINA DE LAVAR –
ELECTROLUX, branca, em
bom estado, funciona perfeitamente. R$ 300. F.
(14) 99828-2931

IPHONE 7 – Preto, em bom
estado. R$ 1.200. F. (14)
99795-2776
MOTORILA G6 PLAY – Preto,
32 GB, 3 G RAM, Impressão digital está funcionando,
contém capinha e um cabo
USB. Contém um quebradinho bem no canto esquerdo
mais não interfere em nada, funciona perfeitamente.
R$ 399.00. F. (43) 984074998

AR CONDICIONADO ELECTROLUX, 220 V,
branco, funcionando perfeitamente. R$ 200. F.
(14) 99811-4761.

MOTOROLA G6 – Preto, 32
GB, funciona tudo, acompanha carregador USB, parcelo
no cartão com acréscimo. R$
420. F. (43) 99111-2731

CIRCULADOR DE AR usado, em bom estado,
funcionando
perfeitamente, na cor bege. R$
70. F. (14) 99723-0254.

SAMSUNG A70 – Branco, 128 GB, único dono,
comprado na loja, em bom
estado. R$ 1400. F. (14)
99761-5531

CIRCULADORES DE AR 3 unidades, BOM CLIMA,
“Gigantão”. R$ 1.000 tudo. F. (14) 99779-4772.

SAMSUNG GRAN PRIME
- preto, com televisão, em
bom estado, vai com capinha
e carregador. R$ 230. F. (14)
99674-6409

GELADEIRA - CONSUL,
280 litros. R$ 250. F. (14)
99137-8877.

CAIXA
AMPLIFICADORA - Cubo amplificador para
contrabaixo BORNE IMPACT
BASS cb80 30w rms. Entradas ativo e passivo, 5
equalizações. Acabamento
em curvim preto. Bivolt. R$
600,00 F. (14) 99734-6001

AR CONDICIONADO - LG,
18.000 BTUS, convencional, novo. R$ 1.500.
F. (14) 99797-0207.

COMPUTADOR DESKTOP
– Contém tela e CPU, falta
mouse, teclado e o cabo
do monitor, funciona certinho. Vendo ou troco por
celular. R$ 450.00. F. (14)
99697-7361
CPU – 3 GB RAM, memória
DDR3, processador DUAL
CORE, E5200 HD de 160
g, placa de vídeo básica
WINDOWS 10. R$ 200.00
F. (14) 99861-7575

BALANÇA SELF SERVICE
– balança na cor preta, da
marca BALMAK, com um
pequeno defeito. R$ 500.
F. (14)99702-5607
BALCÃO SELF SERVICE
- balcão self service para
sorvetes ou açaí em bom
estado. R$ 4.000. F. (14)
99702-5607
COMPRESSOR - JET MASTER, 2.3, em bom estado.
R$ 580. F. (61) 81473178.

CLIMATIZADOR - TOP
CLIMA, modelo top 400,
capacidade de climatização, área livre de 400
m², seminovo. R$ 8.000.
F. (14) 97400-8122.
COOKTOP – CONSUL,
preto, 5 bocas, em boas condições. R$ 400. F.
(14) 98149-4566

ARMADILHA DE ANIMAISpara gambas e saruês. R$
100. F. (61) 8147-3178.
BANHEIRA PARA BANHO
EM ANIMAIS – 1,40 m de
altura por 0,90 cm, 0,40
cm de profundidade e
0,70 cm de largura, para
dar banho em animais. R$
600. F. (14) 99700-6017.

FOGÃO - 5 bocas, ELETROLUX em estado de
novo, pouco tempo de
uso. R$ 800.00. Tr. Ourinhos. F. 14991674477,
Rodrigo.
FORNO ELÉTRICO LAYR, em ótimo estado
de conservação. R$ 400.
F. (14) 99779-4772.
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VITRAUX – para sala, 1,50
x 1,20, seminovo sem uso
R$ 150,00 F. (14) 996782584

ESTUFA – Prata, seminova. R$ 380.00, F. (14)
99678-2584
FREEZER – 1 unidade seminova, na cor prata, ideal
para sorvetes. R$ 2.000.
F. (14) 99702-5607
FREEZER – 3 unidades
novas, marca ÁRTICO, ideal para armazenar sorvetes
e açaí, vermelho e amarelo. R$ 3.800. cada F. (14)
99702-5607
FRITADEIRA – Marca VENÂNCIO, 6 meses de uso
R$ 950. F. (14) 996980320
FURADEIRA - R$ 50,00.
F. 99789-8686.
IMPRESSORA DE PEDIDOS – preta, nova. R$
900. F. (14) 99702-5607
SERRA – 1 unid. de serra para cortar prancha, R$
8.000. (14) 99882-0998.

JANELA
VERNEZIANA – vendo 6 janelas
vernezianas
Sassazaki,
1.50x1.00x12 R$ 400 cada. F. (47) 9241-6925
PORTA – porta com batente, e guarnições de 1.00
x 2.10. R$ 400. F. (14)
99684-5558
PORTA – sem batente, de
aço fundo preto, 2,09 x
0,84. R$ 180.00 F. (14)
99678-2584
VITRAUX – para sala, 1,50
x 1,00 m, seminovo, sem
uso. R$ 130.00 F. (14)
99678-2584

TELEVISÃO - LG, 29 Polegadas, com controle. R$ 140.
F. (14) 3324-8671.
TELEVISÃO - 29 Polegadas,
funcionando perfeitamente.
R$ 500. (14) 99742-0972.

BALCÃO CAIXA – branco,
em bom estado. R$ 550.
F. (14) 99702-5607

CARPINA DE TERRENOS
- limpa-se terrenos no
maior capricho, sempre
com preço justo. F. (14)
99178-7059 com Jorge.

CABECEIRAS - 2 unidades, cama, solteiro. R$
100 cada. F. (14) 998114761

CUIDADORA DE CRIANÇAS – Não tem onde deixar
o seu filho? Confie em nós.
F. (14) 99648-0648

CADEIRAS - longarina, em
aço cromado. R$ 500. F.
(14) 98151-7949.

CUIDADORA DE IDOSOS
- com experiência na área,
enfermeira que está se
oferecendo para trabalhar.
F. (14) 99796-8411.

JOGO DE MESA - 6 cadeiras e buffet. R$ 5.000.
(61) 8147-3178.
MESA + BANCOS - de
madeira maciça, 3 metros de comprimento + 2
bancos. R$ 3.000. F. (14)
99779-4772.
MESAS + CADEIRAS mesa + 6 cadeiras p/ bar,
ótimo estado. R$ 650. F.
(14) 99779-4772.
PAINEL DE TELEVISÃO –
painel para televisão de até
43 polegadas, em estado
novo, retirada no local. R$
250. F. (14) 99724-0972
SOFÁ - todo de couro,
pequeno de dois luares,
na cor preta, em ótimo
estado. R$ 500. F. (14)
99879-5233.

DOCUMENTAÇÃO
EM
ÓRGÃOS PÚBLICOS –
Facilite sua vida, deixe a
burocracia comigo. Entrada de documentação junto
a prefeituras, cartórios e
diversos órgãos públicos,
Desmembramentos
de
lotes ou loteamentos, regularização, etc. F. 14
99787-2026. Harald.
JORNAL VELHO RECICLÁVEL - formato folha
grande. pacote de 1kg R$
6 ou pacote com 10 kg R$
60. Tr. Banca da Praça dos
Burgueses. F. (14) 996447181, Samuel.
MARCENEIRO - fabricação
de móveis, restauração,
reformas, colocações de
portas, estofamento em
cadeiras e trabalho em platina. F. (14) 99724-0972.
MONTADOR DE MÓVEIS
– Facilite sua vida, deixe
que eu monto pra você. F.
(14) 98149-4566

TOYOTA BANDEIRA 80
– cabine R$3500,00. Diferencial traseiro R$3500,00.
Diferencial dianteiro completo R$3500,00 dianteiro
completo R$3500,00 F.
(14) 99790-8236.
TELEVISÃO - 14 polegadas. R$ 80. F. (14)
3324-8671.
TELEVISÃO - 40 polegadas, LED, 3d, FHD,
PHILIPS. R$ 700,00 a vista. F. (14) 99747– 0440.

TELEVISÃO - 32 Polegadas,
SMART, possui sistema android, com apenas 8 dias
de uso. R$1200,00 F.(14)
99606-4565

BRECHÓ - abre de quarta a
sexta-feira, das 15h às 16h.
F. (14) 99602-1122 / (13)
98163-3870.
ROUPA DE MERGULHO –
Marca PESCASUB, blusa
com capuz e jardineira de
3 mm R$ 700,00 F. (14)
98144-7719.

AÇOUGUE/MANIPULAÇÃO
- Experiência comprovada
na área. Interessados enviar
currículo com nome da vaga
para: financeiro@musclefull.
com.br
AÇOUGUEIRO - Experiência
comprovada na área. Interessados enviar currículo com
nome da vaga para: financeiro@musclefull.com.br
ANALISTA DE DEPARTAMENTO
PESSOAL
– Formação em RH, administração, ciências contábeis
e áreas afins. Interessados
entrar em contato com trabalheconosco@maitan.com.br.
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL - Ter o
ensino superior completo
ou concluindo em administração, ciências contábeis,
gestão, RH ou áreas correlatas. Experiência comprovada,
conhecimento em e-social,
legislação trabalhista e morar
em Ourinhos. Interessados
enviar currículo em recrutamento.ebconsultoria@
gmail.com
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ANALISTA DE E-COMMERCE - acima de 23 anos,
formação superior ou cursando gestão de e-commerce,
marketing,
comunicação
social, e afins, excelentes
habilidades de comunicação
(verbal e escrita), ótima relação interpessoal e trabalho
em equipe, alto nível de concentração, ser criativo, prático
e organizado, possuir noções
básicas do funcionamento
das operações de e-commerce, possuir CNH. Desejáveis
conhecimentos básicos em
SEO, integração com ERP, conhecimento em plataforma
VETEX. Interessados enviar
currículo em recrutamento@
ourimadeiras.com.br.
ANALISTA DE MARKETING
– Ensino superior completo ou cursando marketing,
publicidade e propaganda,
jornalismo ou áreas correlatas, desejável experiência
com marketing digital, conhecimento em facebooks, ads
e gestão CRM. Interessados
enviar currículo em recrutamento.ebconsultoria@gmail.
com.
ANALISTA DE MARKETING
– Formado ou cursando
publicidade e propaganda, jornalismo ou áreas correlatas,
experiência com marketing
digital, conhecimento em Facebook Ads gestão de CRM.
Interessados entrar em contato com trabalheconosco@
maitan.com.br.
ANALISTA DE QUALIDADE - graduação completa ou
andamento em análise e desenvolvimento de sistemas,
segurança da informação e
afins; experiência em atendimentos de suporte técnico;
conhecimento em Power
bi será um diferencial; conhecimentos
avançados
em Pacote Office (Excel e
PowerPoint). Interessados
se inscrever em https://
webbyinternet.gupy.io/
jobs/1591313.

ANALISTA DE REDES
PLENO - Indispensável Conhecimento em TCP/IP, Rede
WAN e LAN, VPN e QoS;
Protocolos de roteamento
como OSPF, BGP, VRRPe
MPLS; Conhecimento em
Juniper, Huawei e Mikrotik,
Disponibilidade de horários
para turnos; CNH categoria
A e B; Conhecimento em
CLI de Juniper e Huawei.
Interessados se cadastrar
em https://webbyinternet.
gupy.io/jobs/1601259.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – ensino superior
completo ou concluindo
em administração, contabilidade, gestão financeira
ou áreas correlatas, desejável experiência em rotinas
administrativas, financeiras
e departamento pessoal,
pacote office intermediário.
Interessados enviar currículo em recrutamento.
ebconsultoria@gmail.com.
ASSISTENTE COMERCIAL
- Conhecimento no pacote
office, nível avançado em
Excel. Interessados enviar
currículo em dep.pessoal@
grupopires.com.br
ASSISTENTE DE QUALIDADE - Graduação em
andamento em análise e desenvolvimento de
sistemas, segurança da informação ou áreas afins;
experiência em atendimentos de suporte técnico
será um diferencial; conhecimentos básicos em
pacote office. Interessados
se cadastrar em https://
webbyinternet.gupy.io/
jobs/1609806. atendimentovoconsultoria@uol.com.
br
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Conhecimento no
pacote office, nível avançado em Excel. Interessados
enviar currículo em dep.
pessoal@grupopires.com.
br.
AUXILIAR
DE
AÇOUGUEIRO – Experiência
comprovada na área. Interessados enviar currículo
com nome da vaga para: financeiro@musclefull.com.
br

AUXILIAR DE COBRANÇA
- vaga em contrato temporário de 03 meses podendo
ser prorrogado por mais 03
meses. Requisitos: Ensino
médio completo, experiência com atendimento ao
cliente (desejável), pacote
office básico (Word, Excel,
Power point, Outlook). Interessados se cadastrar
em
AUXILIAR DE PADARIA Experiência comprovada
na área. Interessados enviar currículo com nome
da vaga para: financeiro@
musclefull.com.br
BAR TENDER – Possuir disponibilidade para o período
da noite, comprometimento com horários, residir em
Ourinhos, experiência em
restaurantes ou bares será um diferencial. Contrato
na CLT + benefícios. Para
trabalhar no SARAU. Interessados enviar currículo
como nome da vaga para
recrutamento.evconsultoria@gmail.com
COMUNITY
MANAGER
– Vaga HOME OFFICE. Já
atuou com atendimento ao
cliente customer sucess
ou community manager?
Tem paixão por atender
as pessoas e ajudá-las a
alcançar o sucesso que
esperam? Gosta de assunto de inovação aberta? É
uma pessoa proativa com
paixão por desenvolver sua
carreira? Envie o seu currículo para recrutamento.
ebconsultoria@gmail.com
com o assunto Community
Manager Senior
COMUNITY
MANAGER
– Vaga HOME OFFICE. Já
atuou com atendimento ao
cliente customer sucess
ou community manager?
Tem paixão por atender
as pessoas e ajuda-las a
alcançar o sucesso que
esperam? Gosta de assunto de inovação aberta? É
uma pessoa proativa com
paixão por desenvolver sua
carreira? Envie o seu currículo para recrutamento.
ebconsultoria@gmail.com
com o assunto Community
Manager Pleno

COMUNITY MANAGER –
Vaga HOME OFFICE. Já
atuou com atendimento ao cliente customer
sucess ou community
manager? Tem paixão
por atender as pessoas
e ajudá-las a alcançar o
sucesso que esperam?
Gosta de assunto de inovação aberta? É uma
pessoa proativa com paixão por desenvolver sua
carreira? Envie o seu
currículo para recrutamento.ebconsultoria@
gmail.com com o assunto
Community Manager Junior
conhecimento em redes ftth, linux básico,
disponibilidade
para
atuar 12h/dia em escala
de
trabalho
12x36,
disponibilidade
para
trabalhar
em
turnos
rotativos.
Interessados
enviar
currículo
em
https://webbyinternet.
gupy.io/jobs/1605933.
CONSULTORA EM VENDAS – Ensino médio
completo, experiência em
vendas, residir em Ourinhos, salário comercial,
comissões, vale transporte, vale alimentação.
Interessados enviar currículo em recrutamento.
ebconsultoria@gmail.
com.
COORDENADOR (A) DE
OPERAÇÕES – Graduação em engenharia civil,
elétrica, mecânica, arquitetura ou áreas afins,
experiência em shopping,
conhecimento em Excel
(intermediário). Interessados enviar currículo em
curriculo@ourinhosplaza.
com.br.
COZINHEIRA – Possuir
disponibilidade para o
período da noite, comprometimento com horários,
residir
em
Ourinhos,
experiência em restaurantes ou bares será um
diferencial. Contrato na
CLT + benefícios. Para
trabalhar no SARAU. Interessados enviar currículo
como nome da vaga para
recrutamento.evconsultoria@gmail.com
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CUSTUMER
SUCESS
OPERATIONS – Vaga HOME OFFICE. Já atuou com
suporte ao cliente ou operação de tecnologia? Tem
paixão por atender as pessoas e alcançar o sucesso
que esperam? Gosta de
assunto de inovação aberta? É uma pessoa proativa
com paixão por desenvolver
sua carreira? É headuser
de plataformas e softwares? Envie o seu currículo
para recrutamento.ebconsultoria@gmail.com com o
assunto Costumer Sucess
Operations
DESENHISTA CADISTA Conhecimento básico em
Auto Cad, Conhecimento
intermediário em Pacote Office, principalmente Excel,
Formação em eletrotécnica
e/ou eletromecânica será
considerado um diferencial,
CNH categoria A/B, Desejável conhecimento sobre
redes de fibra óptica. Interessados se inscrever em
https://webbyinternet.gupy.
io/jobs/1598235.
ELETRICISTA DE ÔNIBUS
– Experiência na função
com veículos pesados motor diesel. Benefícios como
vale transporte e alimentação, convenio odontológico,
nutricionista fisioterapeuta,
psicólogo, cursos presenciais e a distância (SEST/
SENAT). Interessados enviar currículo com a sigla “
ELETRICISTA OURINHOS”
para currículo@brambilla.
com.br ou entregue na garagem no endereço: Rua
José Dias Negrão, nº 242,
Jardim Santa Maria e Salário a combinar
ENCARREGADO DE COZINHA – Ensino médio
completo, planejar cardápio, coordenar equipe de
trabalho nas atividades do
setor, administrar estoque
do setor, orientar a equipe
para a coleta de amostras de alimento, manter
os alimentos armazenados, conforme normas e
procedimentos, orientar e
acompanhar procedimento
de higienização, acompanhar os custos diários do
setor. Assistência médica
e odontológica, seguro de
vida, folga prêmio. Interessados enviar currículo em
recrutamento.ebconsultoria@gmail.com.

ESCRITA FISCAL – Escritório de Contabilidade
contrata para Início Imediato. (treinamento será
ministrado) ou com experiência profissional - (será um
grande diferencial). Para se
candidatar as vagas as exigências mínimas são: estar
cursando CIÊNCIAS CONTÁBEIS ou Administração,
o candidato (a) deverá ser
comunicativo (a), saber trabalhar em equipe, aceitar
desafios, cumprir com as
rotinas estabelecidas pelos
seus supervisores, aceitar mudanças na rotina e
cumprir rigorosamente suas
atribuições, será ministrado treinamentos para poder
executar suas funções. O
Candidato (a) deverá ser
proativo - ter boa relação
com os colegas, auto estima e saber dialogar e aceitar
desafios, ter conhecimento
em informática. Oferece-se
salário + vale alimentação
+ convenio odontológico
– após experiência. Os interessados deverão enviar
currículo para:
ESTAGIÁRIO -cursando ensino superior em segurança
da informação, ciências da
computação, sistemas de
informação, redes de computadores e afins. Desejável
inglês básico. Excelente comunicação oral e escrita.
Perfil com facilidade no
contato com pessoas, desenvolto,
comunicativo,
organizado, que goste de
desafios e com senso de
responsabilidade. Interessados se inscrever em https://
webbyinternet.gupy.io/
jobs/1591324
ESTAGIÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO – Cursando ensino
superior em administração
ou áreas afins no período
noturno, auxilio no atendimento dos clientes, auxilio
em atividades administrativas, 30 horas semanais
(incluindo os sábados), conhecimento avançado em
Excel, Word, Internet, Ferramentas Google e Extensões,
Bolsa remunerada, auxilio
transporte, seguro de vida.
Interessados enviar currículo
em recrutamento.ebconsultoria@gmail.com.

ESTAGIÁRIO FINANCIEIRO
– Ourinhos Plaza Shopping
– Necessário estar cursando
Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins,
a partir do 6º período; Pacote
Office Intermediário. Interessados enviar currículo para:
curriculo@ourinhosplaza.
com.br
ESTAGIÁRIO JORNALISMO
– Jornal Negocião, admite jovem residente na cidade de
Ourinhos e que este cursando faculdade. Interessados
(as) enviar currículo para:
negociao3@gmai.com
FAXINEIRA - Experiência
comprovada na área. Interessados enviar currículo
com nome da vaga para: financeiro@musclefull.com.
br
FAXINEIRA– Possuir disponibilidade para o período
da noite, comprometimento com horários, residir em
Ourinhos, experiência em
restaurantes ou bares será
um diferencial. Contrato na
CLT + benefícios. Para trabalhar no SARAU. Interessados
enviar currículo como nome
da vaga para recrutamento.
evconsultoria@gmail.com
FUNILEIRO – Experiência na
função com veículos pesados
(ônibus). Benefícios como
vale alimentação e transporte, convenio odontológico,
nutricionista,
fisioterapia,
psicólogo, cursos presenciais
e a distância (SEST/SENAT).
Interessados enviar currículo
para: currículo@brambilla.
com.br ou entregue na garagem no endereço: Rua José
Dias Negrão, nº 242, Jardim Santa Maria e Salário
a combinar

GARÇOM/GARÇONETE –
Possuir disponibilidade para o
período da noite, comprometimento com horários, residir
em Ourinhos, experiência em
restaurantes ou bares será
um diferencial. Contrato na
CLT + benefícios. Para trabalhar no SARAU. Interessados
enviar currículo como nome
da vaga para recrutamento.
evconsultoria@gmail.com
https://webbyinternet.gupy.
io/jobs/1592646.
MECÂNICO - manutenção
industrial, ensino médio
completo, curso técnico em
mecânica, ter experiência de
atuação na área de 1 ano,
disponibilidade e atitude de
dono. Interessados Enviar
Currículo Em rh3@injex.
com.br.
MÉDICO - Contrata-Se Médico Para Início Imediato Na
Cidade Itaporanga/SP, Das 8
às 17 Horas (segunda a sexta-feira). Salário R$ 17.000
por Mês. Interessados entrar em contato com F. (17)
991157-239.
MOTORISTA PROFISSIONAL – CNH categoria D,
experiência na função. Interessados enviar currículo em
dep.pessoal@grupopires.
com.br.
OPERADOR DE CAIXAS Experiência comprovada na
área. Interessados enviar
currículo com nome da vaga
para: financeiro@musclefull.
com.br
OPERADOR DE PRODUÇÃO - ensino fundamental
incompleto,serproativo,comprometido, atencioso e
organizado, experiência será
um diferencial. Interessados
enviar currículo em rh3@
injex.com.br.

ESTAGIÁRIO MARKETING
– Ourinhos Plaza Shopping
admite. Necessário estar
cursando marketing, Publicidade e Propaganda,
Comunicação, Design Gráfico ou áreas similares, a parir
do 3º período; Pacote office
(pré-requisito); Ser proativo,
criativo e dinâmico. Interessados enviar currículo
para: curriculo@ourinhosplaza.com.br
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REPRESENTANTE
DE
NEGÓCIOS - ensino
médio completo, moto
própria, CNH definitiva.
Interessados enviar currículo em vagasouribram@
ouribrm.com.br.
PADARIA/MANIPULAÇÃO
- Experiência comprovada
na área. Interessados enviar currículo com nome
da vaga para: financeiro@
musclefull.com.br
PADEIRO - Experiência
comprovada na área. Interessados enviar currículo
com nome da vaga para:
financeiro@musclefull.
com.br

SALGADEIRA – disponibilidade de horário, ser
do sexo feminino, ter
experiência na função.
Interessados levar currículo pessoalmente no
RH do Supermercado.
Rua Sebastião Simão de
Souza, 532. Jd. Santa
Fé.

SERVENTE DE OBRAS
- auxiliar na preparação
do canteiro de obras, ter
cnh categoria b, executar
tarefas auxiliares, limpeza
e manutenção dos locais
de trabalho, separação e
transporte de materiais e
ferramentas. Interessados
enviar currículo em rh@
cobop.com.br.
SERVIÇOS
GERAIS
- abastecimento de veículos, lavagem de veículos,
cnh categoria d. Interessados enviar currículo em
dep.pessoal@grupopires.
com.br.

SOCIAL MEDIA - vaga
HOME OFFICE. Gosta de
comunicação e construir
linha editorial de postagens? Tem paixão por
atender as pessoas e ajudá-las a alcançar o sucesso
que esperam? Gosta de
inovação aberta? É uma
pessoa proativa com paixão por desenvolver sua
carreira? É headuser de
redes sociais e produção
de conteúdo? Envie currículo para recrutamento.
ebconsultoria@gmail.com
com o assunto Social Media

PORTEIRO - ensino médio completo, CNH B, ter
experiência na área. Interessados enviar currículo
em racrutamento@cartsp.
com.br.
RECEBEDOR DE MERCADORIA - Experiência
comprovada na área. Interessados enviar currículo
com nome da vaga para:
financeiro@musclefull.
com.br
REPOSITOR DE MERCADORIA - Experiência
comprovada na área. Interessados enviar currículo
com nome da vaga para:
financeiro@musclefull.
com.br
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)
99703-3526.
REPRESENTANTE
COMERCIAL - distribuidora
de porte regional com
mais de 20 anos no mercado, conceituada no
segmento de fermentos e
demais para panificação e
confeitaria, oferece uma
ótima oportunidade profissional, ter experiência
comprovada em vendas /
representações no canal
de padaria, atuação central em Ourinhos com raio
de Até 100 Km, residir em
Ourinhos ou Santa Cruz
Do Rio Pardo. Interessados enviar currículo em
mktpower@hotmail.com.
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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.
SUPERVISOR DE A & B –
Requisitos, ensino superior
ou cursando em engenharia
de alimentos, nutrição ou
áreas correlatas, experiencia
com alimentos e bebidas,
residir em Ourinhos. Salário
compatível com o cargo, assistência saúde, seguro de
vida e folga extra. Interessados enviar currículo em
recrutamento.ebconsultoria@gmail.com.
TORNEIRO
MECÂNICO
- 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.

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES - vaga HOME
OFFICE. Tem experiência
com gestão de pessoas e
liderança? Gosta de projetos de ponta a ponta?
Tem paixão por atender
as pessoas e ajudá-las a
alcançar o sucesso que
esperam? Gosta de inovação aberta? É uma
pessoa proativa com paixão por desenvolver sua
carreira? Envie currículo
para
recrutamento.ebconsultoria@gmail.com
com o assunto Supervisor
de Operações
VENDEDOR (A) - com
ou sem experiencia, excelentes
comissões,
premiações
(diárias,
semanais e mensais, possibilidade de crescimento
profissional.
Interessados entrar em contato ou
enviar currículo em jailtonoliveiramartins@oltlook.
com. F. (14) 996393335.

VENDEDOR
INTERNO
ensino
médio
completo
conhecimento
básico de informática e pacote office experiência em
vendas e em provedor de
internet (diferencial) interessados se inscrever em
https://webbyinternet.gupy.io/
jobs/1591330.

CUIDADORA DE IDOSOS, BABÁ, FAXINEIRA,
DIARISTA E BABÁ - Ofereço-me p/ trabalhar. F. (14)
99743-5188 com Suelen
DOMÉSTICA – procuro casas para faxinas ou para
passar roupas toda terça-feira. (14) 98114-1503.
DOMÉSTICA - Procuro emprego de auxiliar de
limpeza, doméstica ou diarista. F. (14) 99610-7237
com Daniele.

ACOMPANHANTE/CUIDADORA DE IDOSA - tenho
experiência. F. (14) 996434453
BABÁ/DOMÉSTICA/CUIDADORA IDOSOS - tenho
disponibilidade de hrs
e experiência.
F. (14)
99755-9742, Suelen.
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