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MUITO MENOS
Santa Cruz do Rio Pardo tem apenas 74 funcionários
entre Cargos Comissionados e Funções Gratificadas
Marcília Estefani

E

m mais uma de
suas atualizações,
o Observatório Social de Ourinhos
revelou neste início do mês
de maio, que praticamente R$ 53,5 milhões já foram
gastos com o pagamento
de servidores em cargos de
comissão ou em função de
confiança, uma média de R$
3.176.470,58 por mês.
Os cargos estão distribuídos na Prefeitura, Câmara
Municipal, SAE, IPMO e Secretaria de Esportes.

Segundo o Observatório
Social, os dados foram colhidos no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal
de Ourinhos.
COMPARATIVO – “Na Prefeitura de Santa Cruz do Rio
Pardo, há apenas 74 servidores entre cargos comissionados e funções de confiança, como nos foi informado.
Comparado a Ourinhos que
tem 513 funcionários descartando a SAE, a Câmara,
e o IPMO, podemos perceber que entre esses 74 cargos apenas 20 são cargos
em comissão, levando em

conta que os outros já eram
funcionários concursados”,
declarou Bianca Morais, coordenadora do Observatório
Social.

Valores gastos com cargos comissionados e
funções gratifiadoas em Santa Cruz do Rio Pardo

“Em relação a valores, enquanto Ourinhos gasta mais
de R$ 3 milhões por mês,
Santa Cruz utiliza pouco mais
de R$ 630 mil no pagamento
destes servidores. Tudo bem
que Santa Cruz tem menos
da metade da população

de Ourinhos, mesmo assim,
proporcionalmente é um absurdo a diferença. Ourinhos
teria que ter apenas 177 cargos na prefeitura e não 513
como tem hoje”, observa a
coordenadora.
“Solicitamos as mesmas informações às prefeituras de
Assis, Bauru, Marília e Avaré.
Estamos aguardando fornecerem para publicar”, finalizou Bianca.
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A importância do cuidado dos filhos com as mães na terceira idade
C ristina F reitas

A

população idosa vem crescendo no Brasil e
a perda de audição é uma consequência natural do envelhecimento. Atualmente, já são
mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos
- 16,7% da população brasileira - segundo o IBGE.
n e o cuidado ue o fi o de em e e
o
apoio que eles devem dar às mamães que já não escu am em defici ncia audi i a e acionada idade - denominada presbiacusia - acontece à medida
que se envelhece.
dificu dade de e comunica e o e e one, ou i o
som da TV ou entender as palavras em uma simples
conversa são alguns dos primeiros sintomas de que
a o n o ai em e a dificu dade de ou i , e n o
o a ada, aca e a o ema e i uaç e con angedoras no dia a dia.
E o pior: com o tempo, podem surgir problemas
cognitivos, isolamento da vida em sociedade e até
depressão; principalmente se o idoso também tiver
outras limitações. Por isso, é tão importante ajudar a
mamãe a recuperar a audição para mantê-la conectada ao mundo dos sons.
PALAVRA DE ESPECIALISTA - “O uso de aparelho
audi i o é undamen a a a ea i i a a audiç o e,
assim, manter as condições cognitivas do cérebro.
O aparelho auditivo, ao estimular a audição, auxilia
no uncionamen o do cé e o em i uaç e e acionadas à atenção, memória, rapidez de raciocínio”,
a e a a onoaudi o a Ra ae a a do o, e ecia i ta em Audiologia.

e edi a iedade e a e o iç o e uen e a u do
a o
oo
inci ai a o e ue con i uem a a a
perda auditiva. Eduardo Bogaz, otorrinolaringologista, acrescenta: “Todas as pessoas, após certa idade
(a partir dos 40 anos) podem ter um declínio auditivo
ue a a e do oce o de en e ecimen o e ue
ode oco e de o ma mai ou meno
ida, de endendo do estado geral de saúde e de seus hábitos,
ao longo da vida”.
PRECONCEITO - Nos tempos atuais, de comunicação e interação cada vez maiores por meio de áudio
e vídeo, a quebra do preconceito em relação ao uso
de a a e o de audiç o é a o
imo dia a a ue
a mulher madura ou já na terceira idade aceite sua
limitação auditiva e procure ajuda especializada para
manter-se ativa em sociedade.
e a indicaç o do a amen o o e a ada aç o
de
e e audi i a , ca e ao onoaudi o o elecionar e adaptar o modelo e a característica mais
adequados para cada usuário. Voltar a ouvir os sons
da vida por meio de um aparelho auditivo é o melhor
e en e ue o fi o odem da a ua m e , o
importante para elevar a autoestima e alegria de vie , conc ui a onoaudi o a
MAIS TECNOLOGIA - E a tecnologia cada vez mais
avançada na área auditiva surge como grande aliada
à pessoa com perda de audição. Já existem modernos aparelhos auditivos no mercado, discretos, com
excelente qualidade sonora, que melhoram o desempenho auditivo e, o que é ainda melhor, sem constrangimentos, independente do grau de perda auditiva.
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BANDEIRA

VERDE

Maio terá conta de energia com bandeira verde
informa a Agência Nacional de Energia Elétrica
MAIOR CONSUMO MENSAL DESDE 2004
O consumo nacional de energia elétrica em
conta de luz continuará sem cobran- março foi o maior dos últimos 19 anos, de acordo
ça extra em maio, informou a Agência com dados da Empresa de Pesquisa Energética
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), (EPE) divulgados na sexta, 29/4.
que mantém acionada a bandeira tarifária verde, que não acrescenta custos à conta O valor chegou a 44.101 gigawatts-hora (GWh),
de luz com base no consumo de energia no mês. recorde da série histórica iniciada em 2004.
D a red aç ã o

A

Até 15 de abril, os consumidores vinham pa- Segundo a EPE, o avanço de 1,6% em relação
gando um adicional de R$ 14,20 por 100 qui- a março do ano passado foi puxado pelo consulowatt-hora (KWh) consumidos no mês, porque mo do comércio e das residências, bem como da
estava em vigor a bandeira de escassez hídrica. região Sul. Já o consumo por parte da indústria
caiu 3% em relação a 2021.
A única exceção eram as famílias inscritas na
Tarifa Social de energia elétrica, que já estavam ESCASSEZ HÍDRICA
isentas de cobranças adicionais desde dezem- A bandeira de escassez hídrica é a mais cara do
bro.
sistema e foi criada em setembro do ano passado para fazer frente aos custos adicionais para a
No início de abril, o presidente Jair Bolsonaro e produção de energia gerados pela crise hídrica.
o Ministério de Minas e Energia haviam anunciado ue o fim do acionamen o da andei a de e - Para compensar a queda na produção das usicassez hídrica seria antecipado para 16 de abril. nas hidrelétricas, o governo teve que acionar
usinas térmicas, mais caras e poluentes.
De acordo com a Aneel e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a bandeira verde
deve permanecer acionada para todos os consumido e a é o fina de
de ende do cu to para a produção de energia, o adicional pode
voltar a partir do ano que vem.

o ém, no in cio de a i o o e no afi mou ue
o nível de chuvas nos últimos meses e a adoção
de medidas emergenciais contribuíram para reduzir a contratação das termelétricas, o que permitiu acionar a bandeira verde antes do previsto.
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Cresol anuncia investimentos na cidade e região

Reunião de apresentação
aconteceu na sede da
ACE. A organização chega
à cidade com o intuito de
fortalecer cooperativismo
de crédito na cidade
A ssesso ria d e C o m u nicaç ã o



a manhã da terça-feira,
26/4, a sede da Associação Comercial e Empresarial de Ourinhos teve o
prazer de sediar a reunião de apresentação da Cooperativa Cresol, instituição que possui mais de 710 mil famílias cooperadas, 687 agências de relacionamento em 17 estados brasileiros,
com o título de terceira maior no ramo.
Na ocasião, o Presidente da coope-

a i a, a deci
a afianiu , anunciou
que estão interessados em realizar investimentos na região de Ourinhos e
Santa Cruz do Rio Pardo, inaugurando
duas agências ainda neste ano. A Cresol Liderança busca trazer para a cidade a experiência de mais de 24 anos
incentivando o crédito, sendo que já
atua no Sudoeste e Norte do Paraná,
com dez agências de relacionamento.

que um dos grandes benefícios que
esse modelo traz é a reversão dos lucros para as cidades que eles se instalam. Isso é fundamental para desenvolver a renda e gerar emprego, nossas bandeiras como incentivadores
do crescimento de Ourinhos. Com a
Cresol Liderança, só temos a ganhar,”
enfatizou.

Estiveram presentes na apresentação diversas lideranças econômicas
da cidade, bem como a diretoria da
ACE Ourinhos, que destacou através
de seu presidente Robson Martuchi, a
importância da chegada desse tipo de
organização para a cidade.

A Cresol Liderança reforça seu compromisso com os associados, dando
continuidade ao projeto de expansão
para outros municípios e estados, levando estruturas amplas e modernas
para o atendimento aos cooperados,
com o uç e financei a
ue a endem a todos os públicos

“Não é de hoje que a ACE incentiva a
chegada de Cooperativas à Ourinhos.
É muito importante que elas se estabeleçam aqui e criem raízes. Sabemos

Para encontrar mais informações
sobre a Cresol, acesse:
Cresol - Cooperativa de Crédito.
cresol.com.br/ @cresollideranca
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CRISE NO
TRANSPORTE
PÚBLICO
CCO volta atrás e mantém
transporte coletivo após anunciar
paralização do serviço
J o sé L u iz Martins

A

crise no transporte público
de Ourinhos está tomando
rumos ainda mais indesejáveis para os usuários que
dependem do transporte coletivo na
cidade. Já faz algum tempo que as
atribulações em torno dessa essencial
prestação de serviço para os munícipes, segue sem que uma solução a
contento, principalmente em favor dos
usuários, seja encontrada.
O impasse entre CCO - Circular Cidade de Ourinhos, empresa do grupo
AVOA e a Prefeitura culminou no início da última semana com a ameaça
de interrupção da circulação dos coletivos, que se ocorresse, prejudicaria
milhares de munícipes.
A CCO distribuiu nota a toda imprensa local 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 Poca a e ei o de ue e financei a
para continuidade do serviço.

Ainda na terça-feira, uma reunião
foi realizada entre as partes, onde a
empresa decidiu suspender a devolução do serviço continuando a operar o
transporte coletivo até que a decisão
judicial seja tomada.

Após a divulgação da intenção da
CCO de, repentinamente, paralisar
o transporte se retirando do negócio, Pocay impetrou no Ministério Público uma ação que exige a
continuidade do serviço até que o
novo processo licitatório, iniciado
no inicio de março pelo executivo,
se conclua.

O fato é que no meio da corda esticada nessa obscura e embaraçada situação, está a população que depende
diariamente do serviço. Numa ponta
está a CCO, que explora o serviço há
mais de 40 anos, e na outra ponta a
Prefeitura, que resolveu abrir caminho
para que outras empresas explorem
comercialmente, é bom que se desta-

que, esse serviço público.
A empresa vem alegando que não tem
mai condiç e financei a a a con inuar operando, devido ao excesso de gratuidades concedidas por lei, agravada
pela queda na receita, com a grande redução no número de passageiros a partir do início da pandemia, além dos sucessivos aumentos dos custos do óleo
diesel, pneus, peças e demais insumos
da atividade. Com isso, a CCO diz que
a operação do sistema, feita apenas
com base no escasso pagamento das
tarifas não está sendo mais viável.
A intenção da empresa, de abandonar o serviço de súbito, está ancorada
no fato de a permissão da prestação
do e iço e um con a o fi mado
década em a o definido de ence ramento. A tentativa da CCO de negociar um aumento no subsídio com
o poder público, para continuar com o
negócio até que o processo da nova
licitação termine não vingou.
Segundo a prefeitura, por se tratar
de uma concessão antiga e incerta,
a administração não teria como conceder mais subsídio e a CCO deverá
buscar junto ao Judiciário o aporte de
dinheiro público que solicita.
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Quem são e o que o pensam os
usuários do transporte público
m Ourinhos são transportados todos os
meses cerca de 40 mil passageiros, que
desde o início de abril desembolsam mais dinheiro
para utilizar os ônibus no dia a dia, já que a tarifa
subiu de R$3,75 para R$4,50.

E

De acordo com passageiros ouvidos pela
reportagem do NEGOCIÃO, em meio a indefiniç o

ue ai a o e o de ino da e aç o de e iço
indi en
e , a o u aç o e
e u i i ando de
um e iço ec io
eduç o do n me o de ni u ci cu ando, com
e odo do dia em ue o e iço é a a i ado
frota em mau estado e o valor da passagem
considerado caro estão entre os problemas
apontados pelos munícipes.

ônibus que estão bem ruinzinhos. Sem
contar que tá mais caro, gasto mais ou
menos uns cem reais com circular. Estão
dizendo que vai parar, se isso acontecer
ai fica mai com icado ainda, me mo
que seja um dia só. Imagine se for por
mais tempo o problema que vira isso”.

RENATO CLEMENTE - Torneiro mecânico - Recanto dos Pássaros
“Olha tanto eu como todo mundo que
mora lá no meu bairro precisa desse tipo
de transporte. Só que estão deixando a
desejar, os ônibus são tudo velho, não
em condiç o de oc anda ne e entendeu. Os bancos quebrados chegam
a é a a a ou a u en o a ca eiin a a
ano , eu n o a o, ma
tem muita gente que paga e se parar de
oda o ni u fica di ci , eu n o en o
conduç o, i a é de onde um mo o eu
não aguento. Os motoristas não respeitam os idosos”.

MARIA ZULEIDE DOS SANTOS - Aposentada - Recanto dos Pássaros
“Eu ando muito de ônibus porque tenho
que fazer compras, mercado, farmácia,
pra vir pagar as contas que não pode
a a a de ei o nen um, i no anco, é
udo a ui no cen o né
o en o ou o
jeito de vir, eu preciso demais de usar a
circular. Eu tenho o cartão de aposentada então não pago, se precisar pagar
não posso, eu recebo um salário mínimo
e não dá pra nada, primeiro pago conta
de ua, u , emédio , com o ue obra a gente vai se virando”.

KATLEN SIMÃO TEIXEIRA – balconis
balconista – Jd. Itajubi
“Uso a circular principalmente pra vir
trabalhar diariamente e está meio complicado porque reduziram o horário dos

PAULO REGINALDO PERES – Pedreiro – Jd. Santos Dumont
“Eu dependo desse transporte pra trabalhar, saio de casa cedo e volto a tarde todo dia. Já faz um ano que tenho
o cartão e não pago a passagem, mas
an e eu a a a un
eai o m ,
quando a tarifa era R$3,50, subiu agora
e se tivesse que pagar teria que desembolsar mais um tanto. E olha, não tem
muita qualidade não os bancos dos ôniu ue ado , e e oc e
c e ando perto do ponto e o ônibus vem vindo
e oc d ina o mo o i a n o a a, então tá deixando a desejar”.

RAFAEL ROSA – Aposentado – Jd Eldorado
ndo de ci cu a e o meno
e e
por semana, tenho a gratuidade faz pouco
tempo, mas minha esposa não tem, meus
fi o am ém n o
a
e ou mo o
taxi não compensa, sai bem mais caro”.

UBIRACI RODRIGUES – Dona de casa
- Jd Eldorado
“Eu não trabalho fora de casa, mas eu
nece i o da ci cu a de dua a
e-

zes por dia a semana toda, já faz um
ano que não preciso pagar a passagem,
a de e a ue eu en o é com meu
netos, sou eu que levo e busco eles na
escola e eles pagam. Por isso o nosso
a o com ci cu a é a an e, c e a a
uns 200 reais”.

ANA MARIA DE PAULA – Diarista – Jd
Brilhante
“Olha eu dependo sim do transporte
coletivo pra trabalhar, pra vim para o
cen o, do meu ai o a é a ui é un
minutos. Tem um lugar que eu trabalho
que demora uma hora e meia, então
não tem como deixar de usar a circular
e eu a o mai de cem eai o m ,
se for pra pegar outro transporte que
n o e a a ci cu a fica mui o mai ca o
Usar a circular pra mim ainda compensa
mais que qualquer outro tipo de transo e a ui na cidade
a mim o e iço
é om, ma em o io ue n o e o
rodando e faz falta pra muita gente”.

CAROLOINE MENDES DE SOUSA –
Analista de recursos humanos – Ribeirão do Sul
o o em Ri ei o do u e aço u o
do transporte coletivo para vir de Ribeio a é u in o e am ém da odo iia a é o meu oca de a a o e é a
me ma em e a u a o em média
hoje de 300 a 400 reais com essa locomoç o, i o a e e com o de con o
que tenho mesmo com a empresa que
trabalho pagando uma porcentagem.
ui a e e o e iço n o é de ua idade, ônibus muito lotado em determinados horários e o cartão de passagem
que as vezes falha mesmo estando com
c édi o a en o ue ode e a amém n o e e e i o de an o e di on e a o u aç o
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Enfermagem UNIFIO
participou da SIPAT Tecnal

O

Curso
de Enfermagem do
Centro Universitário
de Ourinhos - UNIFIO participou da
Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho
(SIPAT) na empresa
TECNAL – Ourinhos,
com a realização de
aferição de pressão
arterial,
medição
de glicemia capilar
e orientações em
geral. A SIPAT envolveu mais de 300
colaboradores que
mudaram sua rotina
com ações voltadas
para o campo de
prevenção e promoção à saúde.
“A empresa que
se dedica à saúde
e segurança dos
seus
funcionários
se desenvolve cada
e mai , afi ma o
coordenador de Enfermagem Prof. Me.
Juliano Rodrigues
Coimbra.
Segundo o coordenador Prof. Me.
Juliano Coimbra, “a
Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho
(SIPAT) é um evento
direcionado à segurança e à saúde do

UNIFIO presente na SIPAT Tecnal.

trabalhador. Sendo
promovido, anualmente, pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) em conjunto
com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho (SESMT)”.
“Basicamente,
a
SIPAT tem como
objetivo promover a
conscientização dos

empregados e empregadores sobre a
prevenção dos acidentes de trabalho
e doenças ocupacionais. A importância da SIPAT para a
empresa consiste na
avaliação, prevenção e solução dos
problemas relacionados à Segurança
e Saúde do Trabalho (SST),” ressaltou
Coimbra.

Mais de 300 colaboradores participaram da Semana

Medição da glicemia capilar
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A partida foi acirrada e a vitória
com apenas 2 pontos de diferença

SUPERAÇÃO
E VITÓRIA

Basquete Ourinhos retorna às quadras
e vence Araçatuba por 47 a 45
Marcília Estefani

D

e volta às competições após 8
anos afastado
das quadras, o
time de Basquete de Ourinhos celebra vitória contra
Araçatuba por 47 a 45, em
primeira e emocionante partida pela Liga Regional de

Basquete Feminino do Centro Oeste Paulista.
O jogo teve início às 15h00
do domingo, 1º/5, na cidade das adversárias, onde a
equipe ourinhense venceu o
primeiro quarto por 14 a 11.
O 2º e 3º quartos tiveram vitória de Araçatuba por 15 a
14 e 10 a 8, porém Ourinhos

venceu o último quarto por
11 a 8, consagrando-se vencedor.
DIFICULDADES – Entrevistada pelo Negocião, a diretora do time, Beth Beessanin,
afi mou ue a maio dificu dade da equipe foi o preparo
físico. “Nenhuma das atletas
vivem exclusivamente do

basquete, então conseguimos treinar três vezes na semana, estamos treinando há
quatro meses, e as perdas
de atletas importantes a vésperas da estreia por lesão
também foi um agravante e
um motivo a mais para nossas meninas doarem 200%
de si. Além de toda a ansiedade da estreia tínhamos o
fator de muitas estarem há
mais de 8 anos sem jogar,
então foi realmente um jogo
extraordinário de superação
e garra”.
Para a técnica do time, a
cubana Lisdeive Pompa, os
de afio o am mui o , ma
a experiência das meninas
permitiu que virassem o
jogo e levassem a vitória. “O
retorno das quadras contra
Araçatuba foi muito impor-

Equipe ourinhense formada
por Rosana (vice-diretora), Beth
Bressanin (diretora), pelas atletas
Djane, Letícia, Hellen, Lais, Thais,
Lisdevi (técnica). Agachada com a
bola rosa: Mariana, Andréia, Cintia,
Adrielle, Maria Luiza.
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tante para a equipe, já que
a gente vinha de oito anos
a ado, o maio de afio oi
en en a a dificu dade , o
e o, a a a de i mo, a a
de o o, com e iç o, eino,
e e o am o maio e deafio , encon amo mui a
dificu dade , ma udo i o
d
a me o a
PRÓXIMA PARTIDA - O
imo o o acon ece em
Ourinhos, no Ginásio de Eso e
on in o, con a
a Equipe de Avaré, no dia
29 de maio de 2022 e já é
mui o e e ado n o a ena
e o ime, ma e o
ico
ue ai e i e com emoç o
o
on em o do e o e ou in en e
a ida ai
ma ca o e o no i
ico
do a ue e e o eencon o
com a o cida a
ande
e ec a i a
e mo em con ece a
equipe adversária (Avaré),
i dei i e a a ue ua
menina a em o ue eci am a e
m e aç o a
a é, é um ime ue n o
con ecemo , e amo ceo , n o a emo o ue
amo en en a , ma
aemo o ue amo a e ,
temos que treinar mais, tra-

Com três atletas lesionadas, jogaram na estreia Maria Luiza, Leticia, Hellen, Djane, Beth
Bressanin, Thais, Lais, Andreia, Mariana, Adrielle, que foram acompanhadas por Karina (comissão
técnica), Felipe (comissão técnica), Rafael (auxiliar de equipe) e da técnica Lisdeivi.

a a mai a de e a, o a aque, o entrosamento, para
ode e um e u ado oi i o, a e ec a i a
o
a
me o e , e e amo
ue a menina con inuem
com o o o e o e i o inci a ne e momen o ue é

c a ifica en e o
ua o
primeiros para poder ir para
a fina
a a a di e o a e a e a,
Beth Bressanin, jogar novamente no Monstrinho será
uma no a e eia,
mai

Diretoras Beth, Rosana e a técnica Lisdeivi

de oi o ano
u in o n o
joga no Monstrinho e será
um eencon o com a o cida, e e amo ecu e a
no a a e a e a e uma
oa a ida
o ome emos vitória, mas vamos joa a a con ui
a

P a ar fina registra a it ria das ourin enses
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Por: Rose Pimentel Mader
rosepimader@gmail.com

Coluna da Rose

UATI-UNIFIO comemorou o
Dia das Mães com Sarau Literário
R o se P im entel Mad er

A

Universidade Aberta à Terceira
Idade do Centro Universitário de
Ourinhos – UATI-UNIFIO comemorou o Dia das Mães, na terça-feira, 3 de maio, com um Sarau Literário.
A coordenadora da UATI Gerda Kewitz
e a professora de Literatura Alessandra
Mendes prepararam o evento com muito
carinho para homenagear as alunas mães,
avós e bisavós.
A atividade muito animada, como sempre, aconteceu num clima de muita emoção. Incentivadas pela professora Alessandra, as alunas produziram textos e poemas falando de suas experiências como
mães e, também, cantaram.

Ao final do Sarau as alunas participaram
de uma confraternização com direito a
um delicioso Chá (de Ibisco) e receberam
lembranças e mensagens de reconhecimento e gratidão.
Parabenizamos as alunas Angela Tubino,
Benedita Godoy Bueno, Denise Baer da
Lara, Elci M. Zanuto, Jecy Tavares Vivan,
Leonice de Bastiani, Maria da Conceição
B. Miglioli, Maria Isabel Fantinatti, Maria Lopes Maioli (Lia), Sandra A.Z. Ribeiro, Odete Kahil e Odette Rocha Manfrin
pelas belas histórias de vida como mães,
avós e bisavós e também a coordenadora
Gerda e a professora Alessandra pelo maravilhoso trabalho que realizaram incentivando as alunas a viverem com alegria e
entusiasmo a melhor idade.

As alunas produziram textos e poemas sobre suas
experiências como mães e, também, cantaram

Odette, Conceição, Jecy, Denise, Benedita, Elci e Sandra

A coordenadora da UATI Gerda Kewitz

Benedita, Elci, Sandra, Leonice e Angela

Um clic especial das alunas Benedita Godoy, Elci Zanuto,
Conceição Miglioli, Odette Manfrin e Jecy Vivan que são mães, avós e bisavós
e através delas homenageamos todas as mães pelo seu Dia
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Dia das Mães
Comerciantes de Ourinhos esperam
resultados melhores que no ano passado

Expectativa é aproveitar a
retomada da economia
A ssesso ria d e C o m u nicaç ã o

U

m dos dias mais esperados por todo comerciante se
aproxima, o Dia das Mães. Neste ano, a data é
comemorada no próximo domingo, dia 8. Para
os comerciantes de Ourinhos, a expectativa é
que as vendas aumentem consideravelmente em relação ao ano passado. Para gerar ainda mais resultados
positivos, a Associação Comercial e Empresarial de
Ourinhos (ACE), apoia a extensão do horário de funcionamento do comércio na sexta-feira que antecede
a comemoração.
E os números só corroboram com essa expectativa. Uma grande parceira da ACE Ourinhos, a
Boa Vista, realizou uma pesquisa com os empresários para sentir o nível de expectativa para
e a da a
e udo iden ificou ue
do
empresários acreditam que os consumidores irão gastar mais neste Dia das
Mães em relação a 2021. Ou seja, o
otimismo é geral.
O presidente da ACE Ourinhos
deixou claro que esta data é uma
das mais produtivas para a cidade
desde sempre, e que o otimismo
deve motivar os lojistas.

“É uma das datas mais fortes. Depois do Natal, talvez seja a que possui mais movimentação
de público e resultados em vendas. Por isso que a
ACE está se programando para auxiliar e motivar
os comerciantes para uma semana de muito trabalho e também de muitas conquistas. É importante que todo lojista observe essa expectativa
de crescimento e use para se motivar a vender
ainda mais. Projeções são mais interessantes ainda uando u e amo e a , e eu confio em no sos comerciantes.”
Na intenção de se programar ainda mais
para as próximas datas comemorativas, a
ACE Ourinhos lançou a campanha “O
ano da Sorte”, que vai sortear mais de
50 mil reais em prêmios durante o
ano. As datas dos sorteios coincidirão com outros dias relevantes
para o comércio, tudo isso com o
intuito de gerar desenvolvimento
econômico e mais renda para Ourinhos e região.
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VOCÊ VAI CASAR?

Agende-se! A 20ª Edição do Evento Casar.com
acontece o
guatemi no fina deste m s
A ssesso ria d e C o m u nicaç ã o

O

Evento Casar.com está de volta para sua 20ª edição em São
Paulo! O evento de casamento
mai ofi icado do a i e ne
os melhores fornecedores do mercado
de festas e traz as principais novidades
e tendências do setor.
Os noivos de plantão vão poder conferir os lançamentos no Shopping JK
Iguatemi (3° piso), de 26 a 29 de maio.
São quatro dias onde os casais vão
ter a oportunidade de organizar todo o
ca amen o em um nico dia e e o
disposição mais de 50 expositores. Os
in e o
e o
enda no i e tps://eventos.casar.com/sp2022#/ingressowrap. O 2º lote, com o valor de
R$ 100,00, é válido até dia 25 de maio.
a o amaç o, e o confi mado
os bate papos com Carol Celico (Inuenciado a di i a ,
i
o a deco ado a , dda ou i ue de
a sessoria), Flávia Queiroz (blog Noiva
n io a e o ce i amu a in uenciado a di i a a ém do de fi e da a a iei a, anna o i a a e e andra Cazzaro.
R
R
a a
com e ne udo ue é nece
io a a
planejar a festa dos sonhos, com todo o
suporte aos casais e ao mercado com
propósito de tornar a jornada do casamento mais fácil e encantadora.
a é do i e de ca amen o a comunicação entre casais e convidados
fica mai
ci e di e a udo em um
lugar. Quando o assunto é lista de ca-

samento, é possível criar uma lista virtual de presentes e receber o valor em
dinheiro com o melhor custo-benefício
e e e do me cado com o
o in
Casar.com, a lista ainda mais completa
em um só lugar.
Há a opção de sacar o dinheiro ou comprar produtos para casa toda a equipe
trabalha full-time para retirar os obstáculos do caminho, tudo isso para tornar
a experiência do casamento ainda mais
memorável.

SERVIÇO: CASAR.COM
Dias e Horários:
a
de aio
de aio
* a bilheteria encerra 1h antes do fechamento do evento
oca Shopping JK Iguatemi – 3º. Pisoe
u ce ino u i c e ,
Para comprar: https://eventos.casar.
com/sp2022#/ingressowrap
www.casar.com/sp22
@casarpontocom
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CULTURA
Lançamento de livros de poetas
ourinhenses movimentam cena cultural
J o sé L u iz Martins

P

ara quem está em busca das
emoções que a poesia pode
proporcionar, dois lançamentos de diferentes escritores
ourinhenses marcam o mês de maio e
movimentam a cena cultural e literária
da cidade. Os autores Daiane Almeida e
Cícero de Pais lançam suas respectivas
obras poéticas na Biblioteca Tristão de
Athaide em diferentes datas neste mês,
dia 11 e 27 de maio respectivamente.
CICERO DE PAIS - Intitulado “Jardim
Imaginário”, o novo livro de Cícero de
Pais é a nona publicação de poemas
do autor entre várias obras publicadas
transitando pelo humor, literatura infantil, romance, prosa e verso. O poeta já
dirigiu grupos de teatro, criou e adaptou
textos teatrais, organiza concursos de
poesia e é ilustrador.
Para ele escrever é um hobby, “ao
contrário de outros que preferem pescar
ou jogar futebol, eu gosto é de escrever,
pintar e assistir ou participar de peças
de teatro”. De acordo com o artista, a
arte nos livra do tédio e os versos poéticos permitem a compreensão da vida
de forma mais intensa”, destaca.
A apresentação da obra na contra
capa de “Jardim Imaginário” foi escrita pela Publisher da Editora Multiverso
Dani Theodoro e diz:
“Esta obra contém a complexidade da
alma humana, ao mesmo tempo em
que, antagonicamente, revela a ânsia do
autor em buscar e mostrar a simplicida-

“Jardim Imaginário” é a nona
publicação de poemas do autor

de da vida. Durante esse Itinerário, vocês leitores, não encontrarão respostas
prontas. Poderão ver planetas distantes,
admirar um pôr do sol ou a dança das
estrelas, sentir nostalgia e esperança,
sonhar acordados, deitados numa rede
de frente a uma janela chamada mundo.
E nessa viagem, outros mundos surgirão, com robôs futuristas que compõem poemas, desabrigando os poetas
de carne e osso; com um amor de uma
noite apenas; cafés quentes enquanto
alguém dialoga com pássaros; hinos de
uma banda imortalizada; gavetas que
podem guardar invisíveis poesias. Enfim, mundo conden ado num a dim
Imaginário...”.

“Jardim Imaginário”, a nova obra do
escritor ourinhense Cícero de Pais
terá seu evento de lançamento dia 27
de maio (6ª feira) às 18h na Biblioteca
Tristão de Athaide, mas, já pode ser encontrada na Banca Central, Praça Mello
Peixoto, centro de Ourinhos. E também
na Editora Multiverso pelo fone (14)
99664-5774 ou e-mail: editoramultiverso@gmail.com

TRABALHOS

PUBLICADOS PELO AUTOR
Quem veio no barco voador? (infantil)
A hora do sonho (poemas)
Ponte sobre o amanhecer (poemas)
Lua solidária (poemas)
Juão Grandão (infantil)
O segredo do caixa 2 (humor)
Arte efêmera (prosa e verso)
A outra vida de Jesus (romance)
Teatro - textos encenados:
O tesouro do fantasma
Grandes esperanças
Mistura notável
Esquetes circenses
We’ve never been so happy
João e Maria no mundo da imaginação
Labirinto
Flores para Maroca
Auto de Natal
A alma do negócio
Textos adaptados:
Dom Quixote (Miguel de Cervantes)
Metamorfoses (Franz Kafka)
25

Daiane Almeida
“O Antídoto se Retira do Veneno”. Esse é o título do livro
de poemas escritos da poetisa, artista plástica e professoa de fi o ofia aiane meida, e será lançado no próximo
dia 11 de maio quarta-feira. O
evento acontecerá a partir das
18h30 na Biblioteca Tristão de
Athaide na Avenida Rodrigues
Alves, 141 – Centro.
Os convidados serão recepcionados com um Sarau de
lançamento com apresentação musical da cantora instrumentista Lívia Meneghin, número solo de dança do ventre
com a Prof.ª Solange Ferreira
da Rocha e a presença das
poetisas Angélica Ferrazini,
Tereza Luz e o poeta Luiz Matheus Périco recitando poemas. “O Antídoto se Retira do

Veneno” é o primeiro livro de
aiane meida, ançado online em 2020. Passados dois
anos, agora será apresentado para os apreciadores de
poesia presencialmente pela
primeira vez.
ou in en e aiane na ceu no fina do ano
e evela sonhar desde pequena
ser cantora, algo que ainda
eci a ea i a
om in u ncia do fi o o, c ico cu ural, poeta e compositor Friedrich Nietzsche cujos escritos
exibe a predileção por metáforas, ironias e aforismos.
Utilizando a poesia como
caminho para expressar as
dimensões da vida seja na
religião, moral, cultura conem o nea, fi o ofia, o i-

O Antídoto se Retira do Veneno” é o primeiro
livro da autora, lançado online em 2020

ca e afin
o e ua io afia a oe i a a i a con ará em suas poesias, melhor
o ma de con ec a em
fi o ,
ue ua i ncia
são o adubo de sua jovem
produção poética”.
Preparando-se para o lançamento do seu 2° livro ainda no
in e no de
, aiane meida falou à reportagem sobre a obra “O Antídoto se Retira do Veneno” que, segundo
ela, é um “pequeno amontoado de poesias, move vísceras
e incomoda o ego, mas traz
também doces devaneios sobre a natureza que resiste em
meio à sociedade contemporânea - tão politicamente correta e mentirosa”, observa.

A ourinhense se prepara para o lançamento do
seu 2° livro ainda no inverno de 2022

i e de a
o, i e de me
livrar disso tudo para seguir

adiante, em futuras escritas
mais leves, menos críticas e
mais contemplativas, dignas
de vencer concursos de poesias, será? cogita ela.
Aos leitores ela alerta,
“existem muitas interrogações que irão lhe perturbar a
seguir - às vezes é um saco
confesso (pra não dizer um
belo palavrão agora... os deixei para o recheio do livro)”.
Muitas vezes só queremos
sonhar e ver coisas alegres,
uma espécie de fast food
a a o cé e o, como na i ne e eu finai e i e
om
amigo leitor, eu também gostaria! Mas sem que eu perce a,
i na o u e , e
acabo tendo que dizer, instia , e e iona , enfim, fi o oa o e a e i ncia a im
como ela se mostra”.

Quase parafraseando Schopenhauer:
“Vendo nas coisas que todos nós vemos pensamentos que a maioria ainda
n o en ou
aiane di ue e c e e
é uma necessidade, não uma escolha, é por tudo para fora ou implodir.

Re e i a e a a on a ue a e a necessidade é algo que vem conforme o
peso que as coisas tomam, e o quanto
ocupam o pensamento. “E o que pensamos faz torvelinhos enlouquecedo-

res, então, resumidamente, o ato de
externalizar o que sinto em crônicas
poéticas, ou poesias compridas sem
métrica, é o meu jeito de sobreviver
ao e o da e i ncia

Saltando para o real:
“É que quando se retira a comodidade de um eu em sua
psique, os valores duais em seu horizonte cristão e os padrões da normalidade social a vida torna-se realmente aquio ue é a o ue n o e a a ou o e aci men e como

cigarros ou café em um bar tocando jazz, com universitários teorizando sobre socialismo ou feminismo, sem terem
estado num ônibus às sete da manhã, nem menos terem
lavado uma privada alguma vez na vida”.
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PSICOLOGIA
NA ESTÁCIO

Estácio inaugura Clínica de Psicologia
em Ourinhos e passa a oferecer
atendimento gratuito na região
A ssesso ria d e C o m u nicaç ã o

Av. Luiz Saldanha Rodrigues, 2.751 –
Nova Ourinhos, Ourinhos.

O

isolamento social, devido
a pandemia, desencadeou
medos e traumas em muitas pessoas, o que também
aumentou a procura por psicólogos. Segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Psicologia da Saúde (ABPS),
83,5% dos psicólogos ouvidos notaram
o aumento da demanda de pacientes
durante a pandemia. Além disso, 86%
disseram que os pacientes tiveram um
aumento de sofrimento nesse período.
Com esse cenário, a Estácio Ourinhos
acaba de inaugurar a Clínica de Psicologia para atender a população e auxiliar gratuitamente quem precisa de ajuda psicológica na região.

populações mais vulneráveis”, diz Fátima Rocha, supervisora e coordenadora
interina da Clínica de Psicologia da Estácio Ourinhos.
O agendamento será feito por meio
de uma triagem, com cerca de quatro
entrevistas. A partir disso e, com base
no diagnóstico, o paciente poderá iniciar o tratamento. Em casos de psicose
grave, ideação suicida, uso abusivo de
álcool e outros tipos de substâncias psicoativas serão remetidos para serviços
de saúde mental da rede pública. Na
Clínica é obrigatório o uso de máscara,
inclusive durante o período de atendimento. No local estão expostos display
com álcool em gel.

“A região já possuía uma procura reprimida de atendimentos para psicoterapia, mas após a pandemia houve um
aumen o i nifica i o de a demanda e
uma emergência em saúde mental, já
que o sofrimento psicológico acometeu
a população em geral. A rede de atenç o
ico ocia da e i o e eneficia com mais um serviço disponível e
de alcance social, visto que um serviço
gratuito de tratamento é essencial para

AGENDAMENTOS:
PÚBLICO-ALVO: crianças (a partir dos 5 anos),
adolescentes, adultos e
idosos.
Telefone: (14) 3512-1681/
(14) 3512-1669
Horário: segunda-feira,
das 14h às 18h, e quarta-feira, das 8h às 10h.

Recém-inaugurada, a Clínica está oferecendo atendimentos baseados na Terapia Cognitiva Comportamental (TCC)–
que é uma abordagem da psicoterapia
que combina conceitos do Behaviorismo radical com teorias cognitivas. Os
agendamentos deverão ser realizados,
exclusivamente, pelos telefones (14)
3512-1681, em dias úteis, a partir das
13h, ou (14) 3512-1669, de segunda-feira, das 14h às 18h e de quarta-feira,
das 8h às 10h. A Clínica de Psicologia
da Estácio Ourinhos está localizada no
prédio da Universidade. O endereço é:

SOBRE A ESTÁCIO
A Estácio é uma das
maiores marcas do
ensino superior brasileiro
e, há mais de 50 anos,
enriquece a sua história
ao possibilitar o acesso
democratizado ao
ensino de qualidade e
promover a transformação
individual e social de
seus alunos. Pioneira e
um dos maiores players
no digital, a instituição
desenvolveu um modelo
moderno que promove um
melhor aproveitamento
para os estudantes em
aulas dinâmicas em uma
plataforma de ensino 100%
Digital, com conteúdos que

podem ser acessados de
qualquer dispositivo, on e
o ine, a an indo maio
mobilidade, com acesso
ilimitado.
Presente em 25 estados
e no Distrito Federal, por
meio do ensino presencial,
e em todo o Brasil com o
ensino digital, contando
com mais de 700 mil
alunos matriculados, a
Estácio oferece cursos de
graduação em diferentes
formatos de ensino, pósgraduação e cursos de
extensão. Aposta na
tecnologia e na inovação
como diferenciais para

aprimorar o aprendizado,
e seus currículos são
alinhados às necessidades
do mercado de trabalho.
A busca constante pela
qualidade acadêmica e
os investimentos na área
de ensino geraram ótimos
resultados nos últimos
anos – suas instituições e
cursos e são reconhecidos
pelo MEC com elevados
conceitos de qualidade.
Além de seu natural poder
de transformação, pela
entrega à sociedade de
mi a e de ofi ionai
formados todos os anos, a
Estácio tem uma atuação

distintiva de diálogo,
suporte e promoção das
comunidades em que
se insere. Com amplo
envolvimento dos alunos
e docentes, ações
como atendimentos
gratuitos, palestras e
seminários, mutirões e
ações de mobilização
aca am eneficiando
milhões de pessoas. A
Estácio possui também
um dos mais sólidos e
atuantes Programas de
Responsabilidade Social
do País, e apoia diversos
projetos por ano nas áreas
de educação, cultura,
esporte e cidadania.
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Dia das Mães

s desafios en rentados e as m es
de crianças com defici ncia

C ristina F reitas

o a o da mo a dificu dade
en en ada
o c iança com
defici ncia em no o a , em
em e
ona a nece idade
de o e ece mo a me o e e a ia e
ace o ino aç e da ea i i aç o in ani
a , e a m e
a am ém eciam de a enç o
u a ue e a mu ee a am dia iamen e no cuidado com
eu fi o com defici ncia, inc u i e a a
u e aç o do econcei o da ociedade, é
de i a o c a éu

A

e ui a aciona de a de
, diu ada e o
em
, e e ou ue
no a i
, mi e de e oa acima de doi ano de idade com a um i o
de defici ncia, o ue co e onde a ,
da o u aç o e undo e a me ma e ui a, doi em cada
a i ei o adu o c
ou
de e n o e uen aam a e co a ou m o en ino undamen a
incom e o
o acon ece, na maio ia do
ca o , o ue a m e de c iança com
a um i o de defici ncia ainda o em in me a a ei a
inc u o educaciona de
eu fi o , u ificada e a a a de e uu a e co a , e oa einado ou eda oia ade uada

ncia

a e

s e pro e o beneficiaria mui as m es ue,
ao terem que dedicar-se quase que exclusi amen e aos cuidados de seus fil os com
defici ncia, acabam por abdicar do empo
ao estudo e à preparação necessária para
apro aç o em concurso p blico le pre
que essas mães possam concorrer a vagas
dentro da cota destinada a pessoas com
defici ncia
, ac e cen a a e
SAÚDE MENTAL
e aco do com o een o
ico, e a m e de e iam e
am ém ace o a cuidado e eciai com
a a de men a ,
ue a o ina de cuida-

do com fi o com defici ncia ou em condiç o inca aci an e ode e e emamene du a e can a i a
ssas mul eres passam por mui as dificuldades como cuidadoras. Encontram obstáculos para entender o quadro clínico, o diagnóstico, para conseguir acompanhamento
m dico re ular ade uado edicam mui o
tempo de sua vida para prestar o melhor cuidado poss el e m ue reali ar rduas arefas praticamente 24 horas por dia. Por isso,
também necessitam de apoio físico e mental.
Muitas chegam a ter o chamado 'estresse do
cuidador' e podem até mesmo desenvolver
algum transtorno mental, como ansiedade e
depressão , conc ui nd é a e

ém di o, m e de c
en en am a
e ca e de a a ade uada no i ema
educaciona e e a u ico
e e modo,
ficam com a o a incum ncia de cuida
do fi o e, con e uen emen e, o a do
me cado de a a o e com dificu dade
financei a
"Sem vagas nas escolas, o mercado
de trabalho para essas mães fica praticamente impossível. Além disso, devemos acrescentar a enorme selva burocrática no sistema brasileiro de proteção social. Elas não são reconhecidas
em suas necessidades e muitas sequer
conseguem o Benefício de Prestação
Continuada (BPC) para seus filhos uma renda mensal bruta, por pessoa,
de até 25% do valor do salário mínimo.
E quando conseguem, são desestimuladas pelo INSS a entrar no mercado
de trabalho para não perderem o direito a esse BPC", e ica nd é a e ,
e en o
ico ede a e ecia i a
em inc u o ocia

PROJETOS DE LEI EM APOIO ÀS
MÃES DE PCDS
o e o de ei
, em ami aç o na omi
o
de e u idade ocia e am ia da
maa do
e u ado , e a e ece a c iaç o
do au io cuidado a a e oa ido a e
ou com defici ncia ue nece i e de e cei o a a ea i aç o da a i idade da
ida di ia
e aco do com nd é a e ,
o
de e ia inc ui am ém au io
mu e e com ouco ecu o financeio a a o cuidado de fi o com defici ncia e a o ma, e a n o de ende iam
a ena do
u o o e o im o an e, em ami aç o
no enado ede a , é o
, ue
a an e e e a de a a em concu o
ico ede ai
m e de e oa com
defici ncia in e ec ua ou men a ou defici-
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UNIFIO presente no I Encontro de Coordenadores
de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo
R o se P im entel Mad er

O

Centro Universitário de Ourinhos – UNIFIO
esteve
representado no I Encontro de
Coordenadores de Medicina Veterinária do Estado de
São Paulo, pela pró-reitora
Glauka Archangelo e pelo coordenador de Medicina Veterinária da instituição professor Freddi Bardela de Souza.
O evento realizado no dia
29 de abril, no Radissom
Hotel Oscar Freire, em São
Paulo, englobou uma vasta
programação de atividades
e debates sobre temas relevantes para os cursos de Medicina Veterinária.
A solenidade de abertura
contou com as presenças
do presidente do CRMV-SP
Odemilson Donizete Mossero e pelo vice-presidente do
CRMV-SP Fábio Manhoso.
TEMAS ABORDADOS NO
ENCONTRO
O encontro abordou os seguintes temas: “Comissão de
Educação em Medicina Veterinária CRMV-SP: ações e
perspectivas” e lançamento

do projeto “Melhor Escolha”,
pelo professor doutor Fábio
Manhoso que teve como moderadora a professora doutora Kátia Denise Saraiva Bresciani, da Comissão de Educação CRMV-SP - Unesp/
Araçatuba; “Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)
da e e in ia uma e e o
sobre o sistema educacional e o mundo do trabalho”,
pelo professor doutor Rafael
Gianella Mondadori (Universidade Federal de Pelotas)
que teve como moderador
o professor doutor Antonio José de Araujo Aguiar
(Unesp/Botucatu); “Formação para desenvolver competências: integrando o
ambiente de aprendizagem
ao currículo”, pela professora doutora Andreza Amaral
(Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro), moderadora professora doutora
Helenice de Souza Spinoza
(USP-SP); e “Considerações
sobre a inclusão do EaD nos
cursos de Medicina Veterinária: aplicabilidades e limitações”, pelo professor doutor
João Otávio Junqueira (Centro Universitário da Fundação
de Ensino Octávio Bastos),

Coordenador de MV Freddi Bardela, o presidente do
CRMV Odemilson Mossero,a pró-reitora Glauka Archangelo
e o vice-presidente do CRMV Fábio Manhoso

tendo como moderadora a
professora doutora Glenda
Maris de Barros (UniFSP).
Os debates tiveram como
moderadores a professora
doutora Gláucia Prada Kanashiro (Unoeste) e o professor doutor Andrey Borges
ei ei a ni ai
Segundo o professor Freddi Bardela “o encontro foi importante pela oportunidade
de falarmos sobre o CRMV
que é o nosso Conselho de
Medicina Veterinária, debater

as novas diretrizes do Curso
de Medicina Veterinária, estreitar o contato do Conselho
com a UNIFIO e conhecer
no a e e i ncia
A pró-reitora da UNIFIO
Glauka Archangelo também
destacou a iniciativa. “O encontro foi muito importante e
produtivo para o ensino da
Medicina Veterinária no Brasil e demonstrou o quanto
o CRMV está alinhado com
as tendências nacionais da
Educação”.
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MÚSICA
PARA TODOS
Ícone da “Black Music” nacional, compositor
Di Melo faz show em Ourinhos dia 14

Grupo “Brasa Brazuca”
formado por músicos
ourinhenses irá acompanhar
o artista
J o sé L u iz Martins

N

o

imo fim de emana a a a de
e
in o in o a no ai o
,
con ecida o e o e aço a e nai o inde enden e de cu u a e a e
em u in o , i a e en a o o do m ico
i eo
e aço
in o in o a , de aco do com
um do eu idea i ado e , o o e o de fi o ofia uno n une , n o u ca fin uc a i o , em
como inci a o e i o ea i a aç e e e en o
na e i e ia o o cionando o ace o a a i idade
cu u ai a a um
ico comumen e dei ado a

ma em
a a uem n o con ece o m ico e com o i o
e nam ucano, i e o am ém é in o , e cu o ,
a o , e c i o e oe a, a ou eu imei o di co
em
,e
no amen e in e ido no cen io muica a i ei o a
umi e, o on ade
ia,
e manece o um on o e odo no o aci mo
on ide ado uma enda i a da m ica a i ei a,
con em o neo de im aia, a iano,
don
en e ou o , é ido como e e ncia na ac
uic naciona endo ua canç e
a ada
é oca o ando, ai Rod i ue en e ou o
e oi cai no e uecimen o dando o i em ao
oa o de ue e ia mo ido, i e o e e odo eu
a a o e a ado e admi ado no mundo o m ico ,
e e ui ado e da m ica a i ei a
eu e o no deu e em
uando uma de
ua m ica oi inc u da na co e nea ue a i
, a endo com ue
in e e ede co i em
eu a a o e am ém de e a e a a enç o do
a i ei o
o eu
de
i e o oi acom an ado
o enomado m ico como e me o a c oa
au a e ec ado , e a do do on e ui a a ,
audio e ame con a ai o
ini e en i a
o e é uma a idade a im ado a e o de ou o
no e o e an ou mai no o iedade ainda a
uma a a iç o no c i e da canç o on
o
e
a , do u o ame icano e ac
ed ea

O primeiro disco de
Di Melo lançado em 1975.

a i do ano
em dian e i e o ançou
di co inde enden e , a ici ou de documen io a a ando am ém com in u a , e cu u a
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e poemas, tendo ainda escrito dois livros e atuado
em uma peça teatral. Seu trabalho musical tem se
caracterizado pela variedade de gêneros, incluindo a mistura de elementos da música soul e do
funk com a psicodelia e ritmos brasileiros.
Em 2016, o artista lançou seu sétimo disco, intitulado “Imorrível”, contando com o trabalho de 55
m ico
ofi ionai e a ici aç e de
e o,
Larissa Luz e o violonista Olmir Stocker. Em 2019
veio o álbum “Atemporal”, em parceria com a banda a i ien e o one e ua a a iç e
ica
e a dua a e en aç e no amo o e i a
icod ia em de e ado ainda mai a a enç o do
público.

do u o
a a a uca , o mado e o m ico
ou in en e
eand o an
io o e ui a a ,
Toninho Antunes (baixo), Aparecido dos Anjos
e ui in o a e ia e o e cu ioni a é ui
a in e on i ei a ainda com a a ici aç o
e ecia do a o oni a ac e i , o om e i a
a o e o ec adi a
io i ode
e en o
con a ainda com di co eca em em ini do
a a u, u ood e e on
CASA DE ARTE CHINFORINFOLA: Rua oaci
a anço,
on a o e in o maç e
9158-1615.

GRUPO OURINHENSE “BRASA BRAZUCA” IRÁ
ACOMPANHAR DI MELO
a e en aç o de i e o em u in o e no
dia 14 de maio (sábado), às 21h00, na Casa de
e
in o in o a, oca i ada no ai o
o
o
i e o e acom an ado e o ecém c ia-

O ultimo disco de Di Melo gravado em
2019 com a banda francesa Cotonete
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HOMENAGEM ÀS MÃES
Alunas da EJA da Escola Maria
do Carmo recebem homenagem

D a red aç ã o

A

Escola Maria do Carmo Arruda
da Silva, realizou no dia 04 de
maio, o primeiro Sarau em homenagem ao Dia das Mães. O
evento foi organizado pela sala de leitura da escola.
O objetivo foi promover ações culturais
no ambiente escolar, desenvolvendo o
aprendizado com as diversas formas de
linguagem, mobilizando alunos, professores e funcionários.
A homenagem foi dedicada às mães
que estudam na EJA - Educação de Jovens e Adultos da escola, pois o Dia das
Mães é uma das datas mais importantes
em nosso calendário comemorativo.
O evento contou com a participação de
alunos, ex-alunos, professores e convidados especiais, que realizaram apresentações musicais, leitura de poesias e
mensagens dedicadas à todas as mães
presentes.
una di e am ue fica am mui o elizes com a homenagem e falaram da
importância de serem lembradas e homenageadas no nesta data tão especial.
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Parabéns Matheus

Hernani Corrêa
e a fi a sa e a

Há 26 anos, no dia 9 de maio, ele foi o meu
presente do Dia das Mães! O maior presente
que Deus me proporcionou nesta vida! Um
ser humano de pura alegria, generosidade e
amor!
E olha ele aí! No Estádio Couto Pereira, em
Curitiba, curtindo um jogo do seu time do
coração, o Santos.
E o que mais lhe desejo é saúde, muitos
conhecimentos para vencer na vida através
do trabalho, fé, coragem e perseverança
para superar desafios e muito amor sempre!
Continue sempre assim, muito feliz!!!

Matheus Mader, no
Couto Pereira, como
sempre torcendo

A semana começa com festa para a família Estefani e
Corrêa! Segunda-feira, 11 de maio, é aniversário dos
queridos amigos Hernani Corrêa (diretor do Jornal
Negocião) e da linda filha, a psicóloga Isabella
Estefani Corrêa. Dupla comemoração! Parabéns!
Que Deus abencoe pai e filha com as melhores
coisas da vida: a saúde, a harmonia, a alegria e
muitas realizações!

Domingo, 8 de maio, é dia de festa para Antonio
Amaral Junior (Toninho do PT). Mais um ano
de vida! Dia de alegria e muita comemoração em
família. Desejamos ao querido amigo muita saúde,
paz e alegrias em sua vida.

m i es e ia do onin o om a es osa
ander eia os fi os itoria e itor a m e adi
os netos etina e a i u a e a irm Rosimeire
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Prédio moderno
dotado de toda
infraestrutura

NOTA MÁXIMA
Odontologia UNIFIO conquista nota máxima do MEC
R o se P im entel Mad er

região, inclusive de Bauru
que já é uma cidade reconhecida como polo da Odontologia e isso nos enche de
orgulho. O Curso realiza diversos atendimentos para
a população de Ourinhos e
região, através dos serviços
prestados à comunidade ou
através de nossos programas de extensão que visam
cada dia mais melhorar a
condição de saúde bucal da
população”, ressaltou.

O

Curso de Odontologia do Centro Universitário
de Ourinhos –
UNIFIO obteve a nota máxima, 5 (em uma escala de
1 a 5), na avaliação do MEC
(Ministério da Educação).
A conquista que está sendo
comemorada pela comunidade acadêmica representa,
segundo a reitora Gláucia
Librelato Gonçalves, a coroação de muito trabalho e dedicação da coordenação do
Curso, professores, alunos e
da instituição, todos comprometidos em promover a qualidade de ensino e contribuir
para a formação de excelência do
ofi ionai
Segundo a coordenadora
do Curso, professora doutora Juliana Moura Storniolo de
Souza, a obtenção da nota
máxima que é o conceito 5
na avaliação do MEC, para
reconhecimento do Curso, é
e emamen e a ifican e
“O Curso é avaliado em três
dimensões que são: organização didático-pedagógica,

A coordenadora Juliana Moura Storniolo de Souza

corpo docente e infraestrutura. Estamos extremamente
felizes com esse resultado,
pois comprova a excelência
do Curso e nos torna uma

grande referência na região
de u in o , afi mou a coordenadora Juliana.
“Recebemos alunos de Ourinhos e diversas cidades da

ENSINO DE EXCELÊNCIA
O Curso de Odontologia
UNIFIO tem como objetivo
formar um cirurgião dentista
generalista e com caráter humanista utilizando de senso
crítico, habilidade de raciocínio lógico, aptidão ao planejar e executar procedimentos
odontológicos e de atenção
à saúde em seus diversos níveis, com base no rigor técnico e cien fico
“Traçamos para o nosso
aluno a formação com bases
para seguir princípios éticos,
respeitar a legislação em vigor e intervir de forma ativa
em benefício da sociedade a
qual se insere, com consciência da realidade sociocultural e econômica da população”, destacou a coordenadora Juliana.
O Curso conta com um
corpo docente de mestres
e doutores com produções
relevantes em revistas nacionais e internacionais. A

Turma de formandos de 2021
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estrutura da faculdade apresenta equipamentos de primeira linha, com laboratórios
equipados, além de centro
cirúrgico e clínicas para atividades práticas e atendimento da população.
A Clínica de Odontologia
oferece atendimento nas
áreas de dentística, endodontia (canal), periodontia,
cirurgia (inclusive de terceiro
molar – siso), estomatologia,
prótese, odontopediatria e
ortodontia preventiva e interceptora.
Os projetos de extensão
do curso estimulam a elaboração de atividades com
caráter interdisciplinar para
prevenção e promoção em

Os alunos contam com todos os recursos para uma formação de excelência

saúde bucal, permitindo ao
aluno vivenciar a realidade
da população local e regional. Os alunos também têm
a oportunidade de participar
em programas de iniciação

Os melhores equipamentos

cien fica, o ama de monitoria e eventos.
O Curso que já conta com
duas turmas formadas, teve
início com a sua primeira turma em agosto de 2016, fun-

Consultórios modernos

ciona no período matutino ou
noturno e com duração de 5
anos e possui uma matriz dinâmica com aulas práticas a
partir do primeiro semestre.

Ambiente aconchegante e acolhedor.
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NOVIDADE
NA TELINHA
Jornal BIZ transforma Portal de Notícias
em programa nas redes sociais
H ernani C o rrê a

O

toque de humor já começa
no nome: “Fazendo programa”, criado pelo jornalista
Bernardo Fellipe Seixas, é
a nova atração para quem quer entretenimen o e fica em a ua i ado com a
notícias da cidade e região.
i ido na ede ociai do o na i ,
o uad o
con a i i a mai de
mi
visualizações em apenas duas edições.
Apresentado por seu criador, Bernardo
e i e ei a , ue em
undou o
o na i com, o o ama man ém a
características de notícias variadas que
ma cou o e fi do o na e c i o , con i indo em
io uad o di e en e
“POR AÍ” - “Por aí” mostra cenas do
cotidiano ourinhense, como o projeto da
mo ado a a a, ue man ém em en e
de sua casa uma “árvore de livros”, com
di e o e em a e de i o e i i
que podem ser levados para casa sem
nen um cu o ou u oc acia e e uad o, con udo, nem udo o o e
a e eia, an mi ida no dia , o azendo Programa mostrou um amontoado de entulho que está em uma praça
na o a
mai doi me e , a ém do
apelo radical de um morador da Vila Perino que, cansado de esperar que a Preei u a u i u e a m ada do o e
em en e ua ca a, em a e ou o o e

Um dos quadros mais famosos do programa é o Canetada, que traz para as telinhas
as diversas sátiras e críticas do cotidiano político da cidade

com texto denunciando o descaso da administração.
m do
m o o da cidade, a cai a
d ua do om ei o , am ém oi mo ada, ma o oco da e o a em oi um
eno me u aco na ca çada, a ouco
metros do local.
“CANETADA” - m uad o ue e muio uce o no o na i e c i o oi a
ane ada, o e o ica, ue con inua
acontecendo. Mas, desta vez, com hu-

mor irreverente em vídeo.
o o ama de a ua a, , o meme
de um cac o o ono en o oi com a ado
a uaç o do udici io ou in en e, ue
man ém e a eio
a ança mi ion ia
da e ei u a de u in o com
o de
imprensa, sem até a realização de licitaç o
ica
ARTZ - o uad o
, é o
e
fica o den o da a i idade de a e
ue acon ecem em u in o e e i o,

caixa d’água
d’água dos
dos Bombeiros (ao fundo) e um
AA caixa
Bombeiros
(ao muito
fundo)próximo
e
grande
buraco
do local
um grande buraco muito
próximo do local
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a endo a o amaç o cu u a de ares e casas de shows.
CURIOSIDADES DA CIDADE - Algumas
reportagens são muito curiosas, como a
do primeiro programa, que contou com a
a ici aç o do e i i a a o a a, aando o e c o ed ma cu ino, a no a
moda ue dei a a a i a mo a
i
ia do
audemi mo ou
uem, na e dade, o oou o a o do
Royal Park com gansos e patos. Esse
senhor comprou e alimenta diariamente
as aves, no local em que eles compõem
um e o ca o o a da cidade
LIBERDADE DE EXPRESSÃO - Segundo Bernardo Fellipe, a proposta é levar
ao
ico o a endo o ama uma
e
o emana, com i e dade a a
a a o e o mai a iado a un o
“Transmitimos ao vivo as duas primeia ediç e em ua a ei a , ma ode
acon ece de muda mo o dia, con o me
a necessidade para a produção dos con-

Bernardo Fellipe Seixas, autor e apresentador do Fazendo Programa
que, por enquanto, está indo ao ar às quartas-feiras

teúdos. A ideia é levar entretenimento e
oa in o maç o a a a o u aç o , di o
criador do quadro.
PROGRAMA 3 VEZES POR SEMANA:
e emo no u u o di idi o o ama
eo
uad o e u ica em dia di-

Marta, que mantém em frente de sua casa na Cohab, uma árvore de livros

e en e , a ideia é fica mai cu o o
e em o, na e ça ei a a a ei de o ica
no quadro Canetada, na quinta teremos
o
e
e no
ado, e emo
uma e o a em e ecia , afi mou e nardo Fellipe Seixas, apresentador do
Programa.

Sr. Laudemir, na verdade, foi quem povoou o Lago do
Royal Park com gansos e patos
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OCORRÊNCIAS
POLICIAIS
P o r: Marcília Estefani

Acidente fatal
Colisão frontal entre ônibus e caminhão deixa
um morto e nove feridos na Raposo Tavares

D a red aç ã o

P

or volta das 19h40
da terça-feira, 4/5,
Equipe do Policiamento Rodoviário foi acionada para atendimento de um
acidente de trânsito com vítimas pela Rodovia Raposo
Tavares, onde um caminhão
que estaria trafegando na
contramão, se chocou contra um ônibus, atingindo ainda outro ônibus e um bitrem.
O sinistro aconteceu no
Km 399, trecho entre Salto
Grande e Ibirarema, quando
o caminhão invadiu a contramão de direção e colidiu
frontalmente contra o ônibus
da Andorinha de linha regular, que fazia o trajeto de São
Paulo a Presidente Epitácio,
causando a interdição total
da pista no sentido Oeste.
VÍTIMAS - O condutor do
ônibus, Alessandro Felipe,

de 47 anos, faleceu no local.
u a no e e oa ficaram feridas, sendo que sete
eram passageiras do ônibus
e os outros dois caminhoneio
ua o
ima fica am
internadas na Santa Casa
de Ourinhos.
Alessandro foi enterrado
na quinta-feira, às 17h00, no
Cemitério Municipal de Santo Anastácio (SP). Ele deixou
a e o a e ei fi o
PRISÃO PREVENTIVA A Justiça decretou a prisão
preventiva do motorista do
caminhão que trafegava na
contramão causando o acidente, um jovem caminhoneiro de 23 anos. Ele teve
a
i o em a an e o
embriaguez ao volante convertida em preventiva após
audiência de custódia realizada na quinta-feira, permanecendo preso na penitenciária de Assis (SP).

Alessandro era o motorista do ônibus e não resistiu aos ferimentos
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Tráfico de drogas
Casal de bolivianos que transportava cocaína
é preso em ônibus com uma criança de 2 anos

N

a tarde da terça-feira, 3/5, durante Operação
Interior Mais Seguro pela Rodovia Orlando
Quagliato, SP 327 em Santa Cruz do Rio
Pardo, a equipe do Policiamento Rodoviário (TOR),
após abordagem de um ônibus proveniente de Corumbá/MS com destino a São Paulo, prendeu casal
de bolivianos com uma criança de 2 anos, que portavam certa quantidade de pasta base de cocaína.
Nas vestes dos indiciados, ele com 23 anos e ela
com 19 anos, foi encontrado 1,710 kg do entorpecente. Diante dos fatos, os jovens foram detidos e encaminhados para a Central de Polícia Judiciária de
u in o
, onde o am au uado em a an e
e fica am di o iç o da u iça
d o a o am
a eendida e a c iança ficou o a ua da do con elho tutelar de Ourinhos.

Em plena luz do dia
Mulher tem a bolsa furtada após beber
água oferecida pelas autoras do crime

N

a tarde da quarta-feira, 4/5, uma
mulher foi assaltada na Rua Paraná após beber uma água oferecida por duas mulheres que ela conheceu no centro da cidade.
Segundo a vítima, que tem 47 anos,
por volta das 15h00, ela tinha acabado
de sair do banco, onde fez um saque de
R$ 3.000,00, quando uma mulher passou por ela, deixando cair uma carteira
com dinheiro.
Logo atrás vinha uma outra mulher que
pegou a carteira e perguntou se lhe pertencia, tendo a mesma respondido que
não, momento em que apareceu a primeira mulher, que havia deixado cair o
objeto, e ali começaram a conversar as
três e caminharam juntas.
mu e ue a ia dei ado cai a ca teira agradeceu a honestidade da vítima
e du an e o a e o ue fi e am un a
e
ofereceram água, que foi aceita, começando a reclamante a passar mal logo
depois, chegando a se sentar na calçada, em en e uma i a ia

Diante disto, uma das mulheres, morena, aparentando uns 40 anos, puxou a
bolsa da vítima, fugindo do local com a
comparsa, seguindo sentido calçadão.
e ecu e a a mu e , ue e e
um prejuízo de R$ 3.600,00 se dirigiu
aéa
e e i ou a oco ncia
olícia vai investigar o caso de furto.

DESCAMINHO/
CONTRABANDO
PMR apreende celulares, óculos e
cigarros eletrônicos em caminhão
abordado em Santa Cruz do Rio Pardo
Equipe TOR apreendeu grande quantidade de produtos eletrônicos desproido de no a fi ca , na noi e de a e ça ei a,
, du an e fi ca i aç o e a
Rodovia Orlando Quagliato, em Santa
Cruz do Rio Pardo (SP).
Segundo a Polícia Rodoviária, por
volta das 20h40 foi abordado um caminhão Scania/340 com placas do Paraguai e em vistoria no Semirreboque
foram encontradas várias caixas com
mais de 100 aparelhos celulares, notebooks, mais de 6 mil óculos e 800 cia o e e nico em no a fi ca ,
aca e e nica ,
ad i
,
ac oo
R
m omem oi e o em a an e o
contrabando e descaminho e encamin ado cadeia
ica de
o ed o
do Turvo (SP), onde aguarda audiência
de custódia.
O veículo foi lacrado pela Polícia Fede a e e e ado
o cia ede a de
Marília para que seja feita uma contagem exata dos produtos apreendidos.
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Colisão frontal

Colisão frontal entre carreta e caminhão deixa mais dois mortos;
acidente aconteceu na tarde da quinta-feira, na BR 153

P

or volta das 16h30 da quinta-feira, 5/5, mais dois motoristas entraram em óbito, vítimas de acidente de trânsito, agora
na rodovia Transbrasiliana – BR 153,
entre Ribeirão do Sul e Campos Novos Paulista, envolvendo uma carreta
e um caminhão.
De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal,
as vítimas faleceram no local, sendo
ue uma de a ficou e a
e agens. As identidades ainda não foram
divulgadas.
Parte da carga de um dos veículos
se espalhou pela pista, que a princíio ficou in e di ada e de oi i e ada
no sistema ‘pare e siga’.
Por se tratar de uma colisão frontal em trecho de reta, a PRF acredita
que um dos motoristas pode ter invadido a pista contrária.

Posto de combustíveis
é furtado em Ourinhos

U

m posto de combustíveis
localizado na Rua Duque
de Caxias, na beira da
rodovia, foi furtado na madrugada desta segunda-feira. Até o momento ninguém foi preso.

O crime foi comunicado por volta
das 5h25.
Do local foram subtraídos R$
500,00 em dinheiro, 60 maços de
cigarros da marca Malboro e 20 latas de cerveja.
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Mais um pra conta

o em

reso no d tamarat acusado de tr fico de drogas

I

ndivíduo foi preso na noite da terça-feira,
3/5, na Rua Heraldo Nascimento Abujanra, Jardim Itamaraty, em Ourinhos, acuado de fico de d o a
m eu ca ace e
a o cia encon ou
o ç e de coca na
e con e ou a
ica do c ime
o e
, de
ano ,
a ia in mea den ncia o e o fico de d o a
e
mesmo confessou que venderia as porções
por R$50,00 cada e autorizou a entrada da
polícia em sua residência, onde foram encontradas uma balança de precisão com
resquícios de cocaína, uma lâmina utilizada
a a aciona a d o a, e mai R$
,
em din ei o, ue e e afi mou e o eniene da enda de en o ecen e
ian e do a o
de u in o
deia
ica de
e encon a a di

,
oi encamin ado
e o e io men e
ao ed o do u o, onde
o iç o da u iça
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Ciência em
evidência

Pesquisadores da Santa Casa de Ourinhos,
UNESP de Botucatu e Imperial College de Londres
(Inglaterra) se unem para estudar o impacto
da COVID-19 nas gestantes e bebês

A ssesso ria d e C o m u nicaç ã o

U

m estudo inédito
envolvendo pesquisadores
da
Santa Casa de
Ourinhos, Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp)
e da Imperial College, que é
uma Universidade de Londres,
está sendo desenvolvido com
gestantes que tiveram COVID-19 e seus bebês durante
a gestação e pós-nascimento.
Desde março do ano passado, a Santa Casa é o centro
de coleta para as pesquisas e
estudos. “Fazemos parte do
Nona Covid-19 biorrepositório
perinatal, um projeto da Faculdade de Medicina de Botucatu
– FMB/Unesp, em parceria com
o Imperial College London. Recebemos a gestante para o
parto e coletamos a placenta e
cordão umbilical. Processamos
esse material dentro da unidade de pesquisa da Santa Casa,
colhemos as células-tronco do
cordão umbilical, coletamos
para análise os fragmentos
da placenta e assim podemos
analisar o impacto do vírus,
principalmente na parte vascular”, explica a bióloga, pesquisadora e diretora da Agência
Transfusional da Santa Casa,
Dra. Juliane Campos Gazola.
Segundo Dra. Juliane, a pesquisa está em andamento,
mas alguns resultados já demonstram a agressividade do
vírus da COVID-19. “Já temos
alguns resultados bem impacan e , ue confi mam ue o
vírus é muito agressivo para a
gestante e para o bebê”.
A pesquisa é de extrema imo ncia e em o fina idade
a ança cien ificamen e no e udo da fi io a o o ia da doenças. “Também desenvolver
tecnologias inovadoras para
intervenções
terapêuticas,
precoces, efetivas e seguras,
sem contar que possibilita a
dinâmica do vírus dentro da
população e pode contribuir
para prevenção do impacto
de futuras pandemias”, ressalta a Dra. Juliana Floriano Ferreira, responsável pelo estudo
na UNESP de Botucatu.

Santa Casa de urin os

refer n ia em es uisa ient fi a

Dra. Juliana Floriano Ferreira, responsável
pelo estudo na UNESP de Botucatu

didos com COVID na Santa
Casa, dos que precisaram ir
para a UTI COVID, a prevalência de sexo, idade, comorbidades, desfecho clínico e quais
aoe
ue in uencia am em
questões como intubação”,
contou Dra. Juliane.
Outro estudo feito na Santa
Casa foi em relação aos pacientes na época internados
com suspeita da variante PI e
os dados coletados foram enviados para o exterior. “Também temos uma parceria com
a UniFio e cinco alunos estão
desenvolvendo trabalhos de
conclusão de curso analisando diversos dados em relação
à COVID”.
o fim, a u iane am ém
mencionou a pesquisas clínicas que estão sendo feitas em
outras áreas. “Área da transfusão de sangue em parceria
com a Ortopedia, por meio

Dra. Juliane Campos Gazola, bióloga, pesquisadora
e diretora da Agência Transfusional da Santa Casa de Ourinhos

dos médicos residentes. Inclusive, já até publicamos artigo
sobre an lise de perfil das re-

servas cirúrgicas e o impacto
da transfusão e sangue nas cirurgias ortopédicas”.

Importante ressaltar que essa
pesquisa pode ser ainda mais
ampliada e que o grupo de
pesquisadores está em busca
de fundos nacionais e internacionais para esse avanço.

SANTA CASA DE OURINHOS É REFERÊNCIA EM
PESQUISA CIENTÍFICA - A
Santa Casa já é uma unidade
de pesquisa de referência com
diversos estudos em andamento.
Além desse das gestantes
com COVID-19, a integração
ao biorrepositório alavancou o
setor. “Fizemos também uma
an i e de e fi demo fico
dos pacientes que foram aten46

BENTO FELICIO PAES – Filho de Lázara Rodrigues, falecido em 01/05/2022
CARMELITA RODRIGUES
PEREIRA – Filha de Maria
Rosa, falecida em 27/04/2022
DANIEL JOSÉ TRINDADE –
Filho de Paulina Bispo de Melo,
falecido em 26/04/2022
DANIEL MADEIRA – Filho de
Anália Salvadego Madeira, falecido em 30/04/2022
DAVID DE SOUZA – Filho de
Dionísia Maria de Jesus, falecido em 25/04/2022
EDISON MILTON BUENO
RUIZ – Filho de Iracema Andriata Ruiz, falecido em 29/04/2022
ELIO STEVANI – Filho de
Adalgisa Pedroso Stevani, falecido em 02/05/2022
GERALDA RIBEIRO CORRÊA – Filha de Mariana Faustina de Jesus, falecida em
29/04/2022
INÁCIO ANDRÉ DE LIMA –

Filho de Maria de Fátima André, falecido em 29/04/2022
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA – Filho de Felismina Moreira de Castilho, falecido em
01/05/2022

SIDNEI MENDES VITORINO – Filho de Idalina Mendes Vitorino, falecido em
28/04/2022
UBIRAJARA ANTUNES – Filho de Silvia Puschask, falecido
em 01/05/2022

VILMA SAVIOLLI MOREIRA
– Filha de Iracy Medeiro Saviolli, falecida em 02/05/2022
WESLEY FAUSTINO DOS
SANTOS – Filho de Joana
Aparecida Faustino dos Santos, falecido em 25/04/2022

LETÍCIA
DE
OLIVEIRA
CUNHA – Filha de Tania Regina de Oliveira Cunha, falecida
em 22/04/2022
MARIA LÚCIA APARECIDA
AUGUSTO DE OLIVEIRA – Filha de Plácida Augusto, falecida em 18/04/2022
MOACIR FERREIRA DE
PINHO – Filho de Virginia
Maria de Pinho, falecido em
28/04/2022
NAIR BARBOSA DE ALMEIDA – Filha de Emília de Oliveira, falecida em 24/04/2022
NELSON ALVES DA SILVA –
Filho de Maria Josefa da Conceição, falecido em 01/05/2022
OLGA VASCON ROBLES –
Filha de Julia Boscolo, falecida
em 02/05/2022
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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.
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)99772-7510.
CLASSIC 07 – LIFE, cinza, 1.0, básico, flex. R$
16.500. F. (14) 998618412
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) 99783-0312 ou (14)
98128-5452

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.
PRISMA 15 - 1.4, LT,
branco, único dono, motor
revisado a cada 6 meses,
Tabela FIPE. R$ 47.000. F.
(14) 99783-8430.

PALIO 07- ELX, prata,
1.4, flex, menos ar condicionado, completo. R$
22.500. (14) 998618412.
DOBLO 07 – ADVENTURE,
preta, 1.8, flex. Completo. R$ 33.000. F (14)
99861-8412.

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

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

PALIO 15 - FIRE, branco, 1.0, flex, básico. R$
32.000. F. (14) 998618412.

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

PALIO 98 – HATCHBACK.
2 portas, 20.000km, 1.0
cinza. R$ 7.000. F. (14)
99738-0749.

PRISMA 19 – Joy, 63.000
km, prata. R$ 56.990. F
(14) 99601-2173.
TRACKER 15 – LTZ, branca, 1.8, flex, automático,
completo. R$ 75.000. 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)
99305-8504.
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$
43.900 F. (14) 998618412.
CRUZE 13 – LT SEDAN,
branco 1,8, flex. Automático, completo. R$
62.000,00 F. (14) 998618412.
KADETT 96 - vinho, álcool original, motor 1.8, R$
5.500,00. F. 3322-6643
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$ 50.000. (14) 998618412.
ONIX 19- JOY, 40.000
km, prata, 1.0, flex, completo. R$ 52.000. F. (14)
99861-8412.
02

SIENA 02 – ELX, vinho,
1.o, gás, completo. R$
14.900. F. (14) 998618412.
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.

FOX 05/06 - Preto, básico,
1.0, travas elétricas, sistema de alarme. R$ 17.000.
F. (14) 99610-6032.
FOX 10 – 4 Portas, G II,
cinza, 1.0, menos ar condicionado, flex. R$ 30.000.
F. (14) 99861-8412.
GOL 00 - 4 portas, completo, prata, 1.8, gás,
completo. R$ 18.000. 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
GOLF 03 – GENERATION,
4 portas, prata, 1.6 nacional, ar condicionado
gelando, banco de couro. R$ 27.000. F. (14)
99119-6709

GOL 98 – Branco, duas
portas, placa Mercosul,
coisas a fazer, Valor a negociar. F. (48)99638-5870.
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.
SAVEIRO 14 – Preta, 1.4,
completo, flex. R$ 45.000.
F. (14) 99861-8412.

GOL 09 – 2 portas, preto, 1.0, flex, direção. R$
18.500. (14) 998618412.
GOL 11 – G IV ECONOMOTION, 2 portas, branco 1.0,
menos ar, flex. R$ 21.000.
F. (14) 98861-8412
GOL 18 – 4 P, branco 1.6,
completo, flex. R$ 51.000.
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.
GOL 98 – STAR, cor chumbo, isento de IPVA, único
dono, vidros elétricos, trava e direção. R$ 13.000.
F. (14) 99886-1206

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$ 52.900.
(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) 997727510
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.
KA 20 – SE, 39.000 km,
branco. R$ 59.990. F. (14)
99601-2173.
03

PEUGEOT ALLURE 08
– SW, 6 lugares, prata,
2.0, gasolina, automático,
completo. R$ 26.900. 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
UP 16 – TSI, 1.0, pneus
bons, revisado, vermelho, 2º dono, completo,
com bancos de couro. R$
50.000. F. (14) 997615531.
VOYAGE 10 – 4 Portas,
preto, 1.0, flex, completo.
R$ 27.500. F. (14) 998618412.
VOYAGE 12 – 4 portas,
prata, 1.6, flex, completo.
R$ 36.000. F. (14) 998618412.

CITROEN C3 13 – Prata, C3 PICASSO EXC, 1.6,
completo, flex. R$ 40.000.
F. (14) 99861-8412.

PEUGEOT ALLURE 14 –
Branco, 1.5, completo,
flex. R$ 42.000. F. (14)
99861-8412.

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

S10 05 – 4 portas, 4x2,
branca, 2.4, gás, completa. R$ 37.000. (14)
99861-8412.

BLAZER 10 – ADVANTAGE,
branco, 2.4, flex, completo.
R$ 50.000. (14) 998618412.

S10 11 – 4 portas, flex,
cinza, preço de tabela,
CD, em ótimo estado. R$
60.000,00 F. (14) 997832033
S10 19 – LTZ, cabine dupla, diesel, automática,
prata, 4 portas, 197.010
Km. R$ 210.000. (14)
3302-5844.
F.
(14)
99904-2023

PEUGEOT
QUIKSILVER
13 - Prata, 1.6, flex, teto
solar, automático, completo. R$ 32.000. F. (14)
99861-8412.
RENAULT DUSTER 15
– EXP. Manual, preta, completa 1.6, flex. R$ 55.000.
F. (14) 98861-8412
RENAULT KANGOO 14 –
EXPRESS, 1.6, flex, alguns
amassadinhos para arrumar. R$ 37.000,00 F. (14)
99887–6316.
TOYOTA COROLLA 14
– GLI, prata, 2.0, flex.,
automático,
completo.
RS 65.000,00. F. (14)
99861-8412.
TOYOTA COROLLA 14
- GLI, prata, em ótimo estado. R$ 60.000. (14)
99753-3729.
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 981410532 com Cláudia.

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

SAVEIRO 00 – Branco,
1.6, menos ar, gas. R$
18.900. F. (14) 998618412.

DODGE RAM 05 – Cabine dupla, prata, 5.9,
diesel, completa, 4x4. R$
116.000. F. (14) 998618412.

SAVEIRO 08 – cabine
simples, preta, 1.6, flex,
direção hidráulica, vidros
elétricos. R$ 30.000. (14)
99861-8412.

F 1000 90 - cabine dupla,
cinza, 2.8, diesel, completa.
R$ 45.000. F. (14) 998618412.

SAVEIRO 13 – TREND,
CE, preta, 1.6, flex, completo. R$ 44.000. F. (14)
99861-8412.

KOMBI 01 – STANDER, 9
lugares, branco, 1.6, gás.
R$ 20.000. (14) 998618412.

SAVEIRO 14 – CROSS, cabine estendida, preta, 1.6,
flex, completo. R$ 60.000.
(14) 99861-8412.

RANGER 17 – LIMITED,
branco, 3.2 diesel, automático, completo. R$ 185.000.
F. (14) 99861-8412.

SAVEIRO 17 – CROSS,
cabine dupla, branca, 1.6,
completa. R$ 80.000. F.
(14) 99861-8412.

RANGER 17 – LTD, cabine dupla, 4x4, 3.2, diesel,
automático, turbo, completo. R$ 180.000. F. (14)
98861-8412.

STRADA 11 – ADVENTURE, LOCKER, cabine
estendida, 117.000 km,
prata. R$ 51.990. F. (14)
99601-2173.

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$76.000. F. (14) 998618412.
HYUNDAI VERA CRUZ
11 – GLS, 3.8, automática, completo, com teto
solar. R$ 55.500. F. (14)
99861-8412.
MITSUBISHI PAJERO 08
– FULL HPE, prata, 3.2
diesel, automático, completo. R$110.000. F. (14)
99861-8412
NISSAN KICKS 18 – S,
127.000 km, marrom. R$
84.990. F. (14) 996012173.
PEUGEOT 07/08 – preto,
2 portas, completo, ar não
gela, 1.4, flex. R$ 18.000.
F. (14) 99119-6709
04

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) 98144-7719.

STRADA 17 – WORKING,
cabine simples, branca,
1.4, flex, direção hidráulica. R$ 53.000. (14)
99861-8412.
STRADA 20 - HARD,
WORKING, 79.000 km,
branco. R$ 65.990. F. (14)
99601-2173.
STRADA 21 – FREEDOM,
branca, 1.3, completa,
flex. R$ 95.000. F. (14)
99861-8412.

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.
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 20- FREEDOM,
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.

LANCHA - LEVEFORT MARUJO, 500, Motor Yamaha
40, carreta rodoviária
Onde. R$ 32.000. (14)
98144-7719.

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

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) 998168001
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

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) 998618412.
FAN 10 – CG, KS, roda
liga leve, azul, 125 CC.
R$ 6.900. (14) 998618412.
HORNET 10 – 600 CC,
amarela, gasolina. R$
34.000. F. (14) 998618412.
NINJA 10 – 250 CC, preta, gasolina. R$ 13.900.
F. (14) 99861-8412.
TITAN 02 – verde, 125
CC, 3.579 km rodados,
partida elétrica e pedal,
muito bem conservada. R$ 5.500. F. (14)
98801-5719

CB 22 – Prata, 1000 CC,
300 km rodado, já emplacada, licenciamento ano, é
modelo 2022. R$ 10.000.
F. (14) 99796-1338

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

CBR 15 - WTZ, em ótimo
estado, preta e vermelha,
500 CC. R$ 23.000. (14)
99753-3729.

TITAN 10 – KS, 150
CC, CG, MIX, prata, flex,
pedal. R$ 7.900. (14)
99861-8412.

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

TITAN ES 08 – Prata, 150 CC, IPVA pago,
partida elétrica e pneus
novos. R$ 8.500. F. (14)
99650-5020.

CBR 11 – 300 CC, azul.
R$ 10.900. (14) 998618412.
CBR 11 - amarela, 300 CC.
R$ 10.900. (14) 998618412.

TITAN KS 06 – Prata,
150 CC, gasolina, R$
7.200. F. (14) 998618412.

05

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) 998168001

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

YBR 02 - 125 CC, prata,
gasolina. R$ 4.500. F.
(14) 99861-8412.

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) 99881-6122.
SUZUKI BANDIT 09 –
JTA, preta, 1.250 Km.
R$ 26.000. (14) 998618412.
TIGER 19 – XRX, 800 CC,
21.004 Km, gasolina,
azul. R$ 55.000. F. (14)
99706-3743.

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.
BRASIL - casa da frente, 3
dorms (1 suíte), sala, cozinha, wc, churrasqueira,
despensa. casa do fundo, 2
dorms (1 suíte), sala, cozinha de forro, á/c 76m², salão
comercial na frente, garagem coberta. á/t 352m²,
á/c 155m² R$ 220.000.
F. (14) 3324-1848 / (14)
98119-9538, Ângela, 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$ 370.000. F. (14)
98119-9538. / (14) 33241848, 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) 98119-9538. / (14)
3324-1848, Creci 30.716J.
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) 996051555 / (14)99602-1070,
Creci 158159 - F. Rua Professor José Varago, 110.
Ouro Verde.

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.
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) 981199538. / (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) 98119-9538. /
(14) 3324-1848.
CDHU - 3 dorms, sala, copa, cozinha, localizada à
Rua José Carlos Zambido,
304. R$ 150.000. F. (14)
99728-1888.
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. rua
maranhão, 444. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
R$ 600.000. F. (14)33241101, Creci 6647.
CENTRO - 2 dorms, wc
com BLINDEX, sala, copa,
cozinha e área de serviço
ampla. R$ 245.000. F.
(14) 99838-2424.
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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 – 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)
99800-9293.
COHAB - 2 dorms, sala,
copa, cozinha, wc social,
área de lazer c/ churrasqueira e piscina, lavanderia
coberta, garagem coberta.
T. 200 M². R$ 250.000.
F. (14) 98119-9538 /
(14) 3324-1848, Creci
30.716-J.

COLUMBIA - terreno com
duas casas. casa 1 com 2
dorms, sala, cozinha, wc
social, garagem coberta,
lavanderia descoberta. casa 2 com 2 dorms, sala e
cozinha conjugada, wc social, lavanderia descoberta.
T. 227,99 M² C. 58,50.
(não aceito financiamento,
mas aceito casas em Canitar ou Chavantes). R$
300.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
CONDOMINIO 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
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)3324-1848, Creci
30.716-J.
ELDORADO - terreno
c/ comércio, 2 casas
prontas e uma construção de 3 cômodos
faltando terminar casa
da frente com 2 dorms, sala, copa, cozinha
e wc social construção
de 104,64m² casa dos
fundos c/ 1 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.
ESMERALDA - 2 dorms, sala, copa, cozinha
planejada, wc social,
garagem coberta, lavanderia coberta. T 175 M² C
57,30 M². R$ 215.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, Creci
30.716-J.
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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.

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) 33253001 ou F. (14 )99925-3001
Christoni Imóveis
FLAMBOYANT - 3 dorms,
sala, cozinha, wc social, garagem coberta, lavanderia
coberta. t. 142 m² c. 66,30
m². R$ 170.000. F. (14)
98119-9538. / (14) 33241848, Creci 30.716-J.
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
GUAPORÉ - 1 dorm, cozinha, wc social nos fundos,
lavanderia coberta, garagem
descoberta. T. 250 M². C.
60,79 M². R$ 120.000. F.
(14) 98119-9538. / (14)
3324-1848, Creci 30.716J.

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) 33241848 (14) 98119-9538.
ITAJUBI - 2 dorms, sala, cozinha, wc social, lavanderia
coberta, garagem coberta,
edícula nos fundos c/ cozinha, 1dorm e wc. C. 80,38
M² T. 150 M². R$ 135.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14)3324-1848,
Creci
30.716-J.
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

ITAMARATY - 3 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia
coberta, garagem coberta. t.
250 m² c. 78,56 m². (não
aceita financiamento).   R$
130.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
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,
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 - 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 – 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) 33253001 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.

ITAMARATY - 3 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia
coberta, garagem coberta.
C.100,25 M² T. 250 M².
R$ 208.000. F. (14)33241848 / (14)98119-9538,
Creci 30.716-J.
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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
MORADAS - 2 dorms (sendo
1 suíte), sala, copa, cozinha,
wc social, lavanderia coberta,
garagem descoberta, área
de lazer com churrasqueira.
R$ 180.000. Ângela, CRECI
30.716-J (14) 3324-1848

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
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
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) 33253001 ou F. (14) 99925-3001
Christoni Imóveis
MORADAS - 2 dorms, sala
e cozinha conjugada, garagem coberta. R$ 120.000.
F. (14) 98232-8933.
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.

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)33241101, 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)99602-1070 /
(14) 99605-1555.Creci
158159-F.
NAZARETH - 3 dorms
(sendo 1 suíte), sala, copa, cozinha, wc social,
lavanderia coberta, garagem coberta. C. 140 M²
T. 360 M². R$ 330.000.
F. (14)98119-9538 /
(14)3324-1848,
Creci
30.716-J.
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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 SÁ - 2 dorms com armários planejados, sala com
rack planejado, copa com
planejado, cozinha planejada com fogão, coifa wc social
com armário planejado, lavanderia coberta, garagem
coberta, cerca elétrica. C.
110 M² T. 132 M². R$
280.000. F. (14)981199538 / (14)3324-1848,
Creci 30.716-J.

NOVA 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

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

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

OPERÁRIA - 2 dorms,
sala, cozinha, wc, área
de serviço coberta, seminova.
www.gepimoveis.
com.br. R$ 145.000.
F. (14) 99605-1555/
(14)99602-1070, Creci
158159. Rua Professor
José Varago, 110. Ouro
Verde

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

ORIENTAL - apartamento
de 2 dorms com armários,
sala, copa, cozinha, wc
social, garagem paralela,
área de serviço. Rua Aurora Gonçalves Custódio,
174, Jardim Oriental. T.
230 M² C. 125 M².   R$
590.000. F. (14) 998382424.
ORIENTAL - apartamento
no condomínio primavera
com 2 dorms com armários, sala, cozinha, wc
social, garagem coberta,
área de serviço. Rua Jose Justino De Carvalho,
2.019 - Casa 23, Jardim
Oriental. C 50,70 M². R$
290.000. F. (14) 998382424.
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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)
99603-0211.
AINERAS – 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

P

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
30.716-J (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
PAULISTA - 2 suítes, sala ampla, cozinha. T 360
M². R$ 280.000. F. (14)
98210-2772.

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
PAULISTA – sala ampla, com
três quartos, copa, cozinha,
três banheiros, edícula e garagem para três carros. R$
700.000 F. (14) 981040404

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) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
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) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
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

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
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) 998382424
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
(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)98119-9538 /
(14)3324-1848,
Creci
30.716-J.
RECANTO DOS PÁSSAROS - 2 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
coberta. C. 78,51 M² T.
200 M². R$ 219.000.
F. (14)98119-9538 /
(14)3324-1848,
Creci
30.716-J.
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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.

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 30.716J (14) 3324-1848 (14)
98119-9538.
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

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)
99678-6200.
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 30.716J (14) 3324-1848 (14)
98119-9538.
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.
SANTA FELICIDADE - 2
dorms, sala, cozinha planejada, wc social, fundos
com 1 dorm, wc, área de
lazer, churrasqueira, lavanderia coberta, garagem
coberta. T. 153 M². R$
230.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
SANTOS DUMONT - 2
dorms, sala, cozinha, wc,
lavanderia coberta, garagem descoberta, aceita
troca por casa no Pq.
Minas Gerais e Boa Esperança. Á/T 250m², Á/C
126,56m². R$ 230.000.
F.
(14)3324-1848
/
(14)98119-9538, Ângela, Creci 30.716-J.
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

SÃO JOÃO - 2 dorms (sendo 1 suíte), sala, cozinha,
wc social, despejo nos
fundos, área de lazer c/
churrasqueira, lavanderia
coberta, garagem coberta.
(Aceito troca) T. 200 M² C.
97,92 M². R$ 230.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, Creci
30.716-J.
SÃO 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) 99602-1070. /
(14) 99605-1555., Creci
158159-F.
SÃO SILVESTRE - 2 dorms, sala, wc, cozinha de
porcelanato. aceito financiamento, casa nova. www.
R$
gepimoveis.com.br.
220.000. F. (14) 996051555 / (14)99602-1070,
Creci 158159-F.
SÃO SILVESTRE - 3
dorms, (1 suíte), copa,
cozinha, sala, wc, área de
serviço coberta, garagem
coberta p/ 2 carros. aceito financiamento. www.
gepimoveis.com.br
R$
290.000. F. (14) 996051555. / (14)99602-1070,
Creci 158159-F.
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
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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.

VEREDAS - 2 dorms, sala e cozinha conjugada, wc
social, lavanderia coberta,
garagem coberta para 01
carro, ótima localização. T.
207 m². C. 90,60 m². R$
185.000. F. (14) 33241848 / 98119-9538
Ângela, CRECI 30.716-J

VEREDAS - 2 dorms, sala,
cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
descoberta. T. 203,50 M²
C 50,00 M². R$ 180.000.
F. (14)98119-9538 /
(14)3324-1848,
Creci
30.716-J.
VILA INGLESA - dorm, sala, cozinha conjugados, wc
social, garagem coberta,
apartamento em condomínio. R$ 108.000. F. (14)
98119-9538. / (14) 33241848, Creci 30.716-J.
VILLE DE FRANCE II - 2
dorms (sendo 1 suíte c/ closet), sala de estar, sala de
tv, cozinha planejada, wc
social, lavanderia coberta, garagem descoberta,
lavabo e despejo nos fundos. C. 110 M² T. 27 M²
(Não aceita financiamento). R$ 430.000. F. (14)
98119-9538 / (14) 33241848, Creci 30.716-J.

ANCHIETA - 1 dorm, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua Maria Paula Leite de
Moraes, 694. www.umbertoimoveis.com.br. R$
450. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro. F. (14)
3324-1101, 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)
3324-1101. Creci 6647.
BANDEIRANTES
2
dorms (sendo1 suíte),
sala, cozinha, wc, lavanderia
coberta,
churrasqueira, garagem
coberta.
www.gepimoveis.com.br. R$ 1.200.
F. (14) 99602-1070. /
(14) 99605-1555., Creci
158159-F.
BANDEIRANTES - 2 dorms, sala, cozinha, wc,
garagem. Rua Miguel
Sutil, 80. www.umbertoimoveis.com.br.
R$
1.200. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro. F. (14)
3324-1101, Creci 6647.
BOA ESPERANÇA - 3
dorms, sala, cozinha, wc,
garagem, área de serviço. R. Sud Minucci, 123.
www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 850 + IPTU.
Tr. Av. Altino Arantes, 54,
Centro.
F. (14) 33241101. Creci 6647.

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.
Rua Antônio Prado, 17.
2º Andar Ed. Bradesco.
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 - 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)
3324-1101. Creci 6647.
CENTRO - 2 dorm, cozinha, sala, wc e garagem.
Rua Valdemir Pedro Arbin, 114 fundos. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 600. F. (14) 33241101, Creci 6647.

CENTRO - 2 dorms, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua Cardoso Ribeiro, 399.
(Casa 02). www.umbertoimoveis.com.br. R$ 600. Tr.
Av. Altino Arantes, 54, Centro. F. (14) 3324-1101.
Creci 6647.
CENTRO - 2 dorms, sala,
cozinha, wc, garagem. Rua
Euclides Da Cunha, 1245.
www.umbertoimoveis.com.
br. R$ 1.100 +IPTU. Tr. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101, Creci
6647.
CENTRO - 2 dorms, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua José Fernandes Grilo,
71 (Casa 02). www.umbertoimoveis.com.br.
R$
600 +IPTU. Tr. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F. (14)
3324-1101, Creci 6647.
CENTRO - 3 dorms, sala,
cozinha, wc, garagem, área
de serviço. R. Paraná, 276
– Apt. 302. www.umbertoimoveis.com.br. R$ 1.000.
Tr. Av. Altino Arantes, 54,
Centro.
F. (14) 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)3324-1101,
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)
3324-1101, Creci 6647.

EDIFÍCIO BRASUL - 2
dorms, sala, cozinha, wc,
garagem. Rua Altino Arantes, 25. Apto. 74. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 730 + Condomínio. Tr.
Av. Altino Arantes, 54, Centro. F. (14) 3324-1101.
Creci 6647.
ESTORIL - 3 dorms (sendo
1 suíte), sala, copa, cozinha,
wc, lavanderia coberta, edícula com despensa, dorm,
wc, churrasqueira, garagem coberta. R$ 1.500.
F. (14) 99602-1070. /
(14) 99605-1555., Creci
158159-F.
ITAJUBI - 2 dorms, sala,
cozinha, wc, garagem. Rua
Sergio Emídio de Faria, 63.
www.umbertoimoveis.com.
br. R$ 600. Tr. Av. Altino
Arantes, 54, Centro. F. (14)
3324-1101. Creci 6647.
MARGARIDA - 1 dorm, cozinha, sala, wc e garagem.
Rua 14 de Julho, 394. www.
umbertoimoveis.com.br. R$
680 + IPTU. F. (14) 33241101, Creci 6647.

MATILDE - edícula c/1
dorm, sala, cozinha, wc,
lavanderia coberta, garagem para moto. www.
gepimoveis.com.br.
R$
450. F. (14) 99602-1070.
/ (14) 99605-1555., Creci 158159-F.
MINAS
GERAIS
- 2 dorms, sala, cozinha, wc, lavanderia
coberta, garagem. www.
gepimoveis.com.br.
R$
650. F. (14) 99602-1070.
/ (14) 99605-1555., Creci 158159-F.
MORADAS - 2 dorms,
sala e cozinha conjugada, wc social, lavanderia
coberta, garagem descoberta. R$ 100.000.
Ângela, CRECI 30.716J (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)98119-9538 /
(14)3324-1848,
Creci
30.716-J.

MORADAS II / ITAMARATY - 2 dorms, wc, sala,
cozinha, lavanderia coberta, garagem coberta. www.
gepimoveis.com.br R$ R$
800 (Incluso Condomínio). F. (14) 99602-1070
/ (14) 99605-1555., Creci 158159-F.
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) 98167-6566 C/ Paulo.
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.
ODILON - 3 dorm, cozinha, sala, wc. Rua
Republica, 110. Tr. www.
umbertoimoveis.com.
br. R$ 750 + IPTU (R$
58,43). F. (14) 33241101, Creci 6647.
OURO VERDE - 3 dorms (sendo 1 suíte),
sala, copa, cozinha, wc,
lavanderia coberta, garagem. www.gepimoveis.
com.br. R$ 1.000. F.
(14) 99602-1070 / (14)
99605-1555.,
Creci
158159-F.
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) 33241101. 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.

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) 33241101. 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 – 1 quarto, sala,
cozinha com pia e gabinete, WC, lavanderia coberta
e garagem para 1 caro. R$
550 F. (14)3325-3001 ou
F. (14)9925-3001 Christoni
Imóveis ( CRECI: J 30-615)
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) 3324-1101. Creci
6647.
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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.

PAULISTA - 3 dorms, sala, cozinha, wc, garagem,
área de serviço. Rua Rodrigo José da Costa, 49.
www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 1.100 + IPTU. Tr. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101. 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 – sala ampla,
com três quartos, copa,
cozinha, três banheiros,
edícula e garagem para
três carros. R$ 2.000 F.
(14) 98104-0404
PERINO - 2 dorms, sala,
cozinha, wc, área de serviço, garagem p/ 1 veículo,
R. Maranhão, 91.
R$
800 + IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro. F. (14)3324-1101
Creci 6647.
PERINO - 3 dorms, sala, cozinha, wc, garagem,
área de serviço. Av. Domingos Perino, 156. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 750+ IPTU. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101. Creci
6647.
PERINO - Alugo Quarto
Para Estudantes No Sexo Feminino, Já Contém
Cama. R$ 400. F. (14)
98168-7774.

SANTA FÉ - dorms, sala,
wc, cozinha, garagem. Rua
Raul Pinto da Fonseca,
87. www.umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino Arantes,
54, Centro. 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.
SÃO JOÃO – 1 quarto, WC
social, sala, cozinha, nos
fundos área coberta com
lavanderia, garagem para 1 carro descoberto R$
650 + IPTU R$ 26,07. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
9925-3001 Christoni Imóveis ( CRECI: J 30-615)
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.

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.

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) 33241848, 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) 998837402
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) 33241848, 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) 99819-8982. / (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.
RECANTO DOS PÁSSAROS
– T. 200 m², não aceita financiamento, plano, contendo
muro lateral e nos fundos.
R$ 100.000. F. (14) 33253001 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) 99601-0989

QUEBEC – 3 quartos
sendo 1 suíte, wc, sala,
copa, cozinha, lavanderia coberta e garagem
para 2 carros. R$ 1.100
+ IPTU R$ 100,04. 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.
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CANITAR - Terreno Com
9 x 22 m, quitado, no Loteamento Mark Ville. R$
61.500. F. (14) 991023002.

SANTOS DUMONT – lote plano, medindo 10x25, Aceita
financiamento. R$ 130.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni
Imóveis
VILLE DE FRANCE III
– T.280 m², aceita negociação e carro de entrada. R$
130.000. F. (14) 997789600

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.

BARRACÃO NOVA SÁ Na Rua Duque de Caxias
nº 1.258, 150 m 2, R$
1.500,00. F. 33226643.
CENTRO - espaço c/ wc,
R. Antônio Prado, 797.
R$ 1.000 + Água. Tr.
www.umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino Arantes, 54, Centro. F. (14)
3324-1101, Creci 6647.
CENTRO - sala no Edifício
J. J. Carvalho, Av. Altino
Arantes, 131. R$ 650 +
IPTU + cond. Tr. www.
umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.

CENTRO - salas superiores,
Galeria Vitória. R. Expedicionários, 142. R$ 500 + IPTU
+ Condomínio. Tr. www.umbertoimoveis.com.br.
Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14)3324-1101, Creci
6647.
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.
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) 33253001 ou F. (14) 9925-3001
Christoni Imóveis ( CRECI: J
30-615)
GUAPORÉ - barracão, 1.500
m², Rodovia R. Tavares, Km
379, 7/8. R$ 6.000 + IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.
com.br. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14)33241101, Creci 6647.

CAROLINA – Prédio comercial, localizado na Av.
Jacinto de Sá, Nº 1837,
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).
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) 33241101, Creci 6647.
MATILDE - salão comercial com 35 m². localizado
na Rua Domingos Carmerlingo Caló, 1262. R$ 700
+ IPTU. F. (14) 997649634.
NOVA SÁ - ponto comercial com wc. R$ 400.
F. (14)98119-9538 /
(14)3324-1848,
Creci
30.716-J.
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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.

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.

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 MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS
- Recém-inaugurada, bem
montada à Avenida Jacinto
Sá, 1.637 - Vila Sândalo.
R$ 49 mil. F. (14) 998886638.
PARQUE

MINAS

GERAIS

–

T.

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).

7.749,50

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

BAIRRO DO PINHO - Á/T
2.300m²
(20x115m),
fundo c/ o Rio Paranapanema. R$ 150.000. F.
(14) 99764-9634.
CHÁCARA – com casa de
2 dorms (1 suíte), 2 wc,
sala, cozinha americana,
despensa,
churrasqueira com pia, pomares com
várias árvores frutíferas,
água de mina, luz elétrica,
piscina. 10.500 m². 70 m.
para o Rio Paranapanema.
R$ 240.000. (14) 996072224
CHÁCARA – com casa,
acesso ao Rio Paranapanema, excelente para
pesca, Á/T 8.000m², Á/C
180 m². R$300.000,00 F.
(14)99851-4210
CHÁCARA – T.508 m²,
loteamento Santa Maria,
próximo ao pesqueiro alvorada, casa nova C. 110
m². Coleta de lixo e ônibus
escolar, 7 km do centro de
Ourinhos. R$ 200.000. F.
(14)99654-0141.

SALTO GRANDE - Borracharia terreno 10x25 com todos
os equipamentos q contém,
iptu em dia. R$330.000 F.
(14) 99675091, F. (14)
997415803
IPAUSSU - terreno de 214
m², com 9 salas com 5.7
x 3.0 para comercializar,
200 m² de construção.
Avenida Emília de Morais
Leite, 1065. R$ 370.000.
(11) 99879-80692.

CHÁCARA SALTO GRANDE - situado no sitio São
José (fundo do rio Novo)
1000m, limpa
e
com mourão de concreto cercando , com poço
comunitário.(so fazer o encanamento) R$40.000,00.
F. (14)99741-5803 ou
(14)99679-5091 Georgina Amaral
CHÁCARA RIBEIRÃO DO
SUL - terreno com árvores frutíferas, plantação de
mandioca, luz e poço cartesiano. (Aceito Proposta). R$
150.000. F. (18) 997294232 / (18) 99613-9590.

PRAIA GRANDE - apartamento com vista para o
mar, ótimo estado, ótima
localização. R$ 200 a diária. F. (14) 99753-3729.

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) 981199538.
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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.

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.

CARRINHO
DE
BEBÊ – HÉRCULES, em
ótimo estado. R$ 150.
(14) 3326-4550. Com Edna.

BICICLETA - Estilo Vintage/Retro,
Aro
26,
Completa, com cestinha, nas cores marrom e
bege. R$ 1.000. F. (14)
98173-7276.
BICICLETA - Caloi, de
alumínio, original, Aro
26, em perfeito estado, com pintura original.
R$ 500. F. (14) 981447719

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.
BICICLETA 76 - Caloi 10,
antiga e bem conservada,
aceito proposta. R$ 1.000.
F. (14) 99721-0544. / (14)
99753-1894.
BICICLETA 21 – BIKE SCOTT
SCALE 970, nova, 2021,
com suspensão Rockshox
(comando no guidão), quadro
17 aro 29. R$ 10.500,00 F.
(14) 98144-7719.

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
SAMSUNG A50 – Branco, 128 GB, único dono,
comprado na loja, em bom
estado. R$ 700. F. (14)
99761-5531
SAMSUNG A70 – Branco, 128 GB, único dono,
comprado na loja, em bom
estado. R$ 1400. F. (14)
99761-5531
SAMSUNG GRAN PRIME
- preto, com televisão, em
bom estado, vai com capinha e carregador. R$ 230.
F. (14) 99674-6409

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

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) 99700-6017.
GATO PERSA – machos
e fêmeas de várias cores.
R$ 1.300. F. (14) 997006017.
PITBULL
–
Filhotes,
MONSTER,
vacinados,
vermifugados. R$ 1.200
machos 1.500 fêmeas.
(14) 99799-0618. Ivone.
YORSHIRE – Filhote, fêmea
com
vacinação
completa. R$ 1.400. F.
(14) 99700-6017.

CARRINHO SMART E PEDAL – azul e amarelo, em
bom estado, apenas um
pouco desbotado. R$ 300.
F. (14) 99603-8520.
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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.
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.
BICICLETA ERGOMÉTRICA – Preta e vermelha. R$
1.500 ou em 3x no cartão.
F. (14) 99876-0864.
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.

FREEZER - funcionando
perfeitamente, seminovo.
R$ 580. F. (14) 998114761.
FREEZER - BRASTEMP,
QUALITY, 270 litros, usado,
em ótimo estado. R$ 550.
F. (61) 81473178.

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

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

ESTUFA – Prata, seminova. R$ 380.00, F. (14)
99678-2584
FRITADEIRA – Marca VENÂNCIO, 6 meses de uso
R$ 950. F. (14) 996980320
FURADEIRA - R$ 50,00.
F. 99789-8686.

GELADEIRA - CONSUL,
280 litros. R$ 250. F. (14)
99137-8877.
GELADEIRA - CONSUL,
300 Litros, seminova, cinza, aceito proposta. R$
500. F. (14) 99721-0544.
/ (14) 99753-1894.

COMPRESSOR - JET MASTER, 2.3, em bom estado.
R$ 580. F. (61) 81473178.

SERRA – 1 unid. de serra para cortar prancha, R$
8.000. (14) 99882-0998.
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
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) 997346001

CARRINHO DE PEDREIRO – Preto, sem pneu.
R$ 90. F. (14) 996782584
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

AR CONDICIONADO - LG,
18.000 BTUS, convencional, novo. R$ 1.500. F.
(14) 99797-0207.
AR
CONDICIONADO
- ELECTROLUX, 220 V,
branco, funcionando perfeitamente. R$ 200. F.
(14) 99811-4761.
CIRCULADOR DE AR usado, em bom estado,
funcionando perfeitamente, na cor bege. R$ 70. F.
(14) 99723-0254.
CLIMATIZADOR - TOP
CLIMA, modelo top 400,
capacidade de climatização, área livre de 400 m²,
seminovo. R$ 8.000. F.
(14) 97400-8122.
CIRCULADORES DE AR 3 unidades, BOM CLIMA,
“Gigantão”. R$ 1.000 tudo. 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

CABECEIRAS - 2 unidades, cama, solteiro. R$
100 cada. F. (14) 998114761
CADEIRAS - longarina, em
aço cromado. R$ 500. F.
(14) 98151-7949.
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.
SOFÁ - todo de couro,
pequeno de dois luares,
na cor preta, em ótimo
estado. R$ 500. F. (14)
99879-5233.
JOGO DE MESA - 6 cadeiras e buffet. R$ 5.000.
(61) 8147-3178.

CARPINA DE TERRENOS - limpa-se terrenos.
F. (14) 99178-7059 com
Jorge.
CUIDADORA DE IDOSOS - com experiência
na área, enfermeira que
está se oferecendo para
trabalhar. F. (14) 997968411.
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)
99644-7181, Samuel.
MARCENEIRO
fabricação
de
móveis,
restauração,
reformas,
colocações de portas, estofamento em cadeiras
e trabalho em platina. F.
(14) 99724-0972.

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

PAINEL DE TELEVISÃO –
painel para televisão de até
43 polegadas, em estado
novo, retirada no local. R$
250. F. (14) 99724-0972

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.
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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 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.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 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.
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
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.

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.
ASSISTENTE COMERCIAL
- Conhecimento no pacote
office, nível avançado em
Excel. Interessados enviar
currículo em dep.pessoal@grupopires.com.br
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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
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
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

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.
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

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: atendimentovoconsultoria@uol.com.br
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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.
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.
FAXINEIRA - Experiência
comprovada na área. Interessados enviar currículo
com nome da vaga para:
financeiro@musclefull.
com.br
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. 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, ser proativo,
comprometido, atencioso
e organizado, experiência
será um diferencial. Interessados enviar currículo
em rh3@injex.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
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.
SERVIÇOS
GERAIS
- abastecimento de veículos, lavagem de veículos,
cnh categoria d. Interessados enviar currículo em
dep.pessoal@grupopires.
com.br.

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.
REPRESENTANTE DE NEGÓCIOS - ensino médio
completo, moto própria,
CNH definitiva. Interessados enviar currículo em
vagasouribram@ouribrm.
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.
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.

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.

ACOMPANHANTE/CUIDADORA
DE
IDOSA
- ofereço-me para trabalhar, tenho experiência. F.
(14) 99643-4453
BABÁ/DOMÉSTICA/
CUIDADORA IDOSOS ofereço-me para trabalhar,
tenho disponibilidade de
horário e experiência nas
áreas. F. (14) 997559742, Suelen.
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.

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.
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