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IMBRÓGLIO

JUDICIAL

Construção da nova Estação de Tratamento de Água em
Ourinhos ainda esbarra em decisões do Ministério Público
José Luiz Martins

E

mbora estejamos no inverno
e o frio teoricamente contribua para um menor consumo
de água na cidade, provavelmente em algum bairro de Ourinhos a
população esteja sem água nas torneiras nesse momento. Isso, em tempos
de calor torna-se um transtorno de proporções bem maiores atingindo grande
quantidade de domicílios, sejam residenciais ou comerciais.
Na noite de 31 de maio de 2022, o
prefeito Lucas Pocay foi a internet falar
sobre a paralisação do processo para
construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), lançado em meados de 2020, para suprir a demanda
atual e futura da cidade, e acabar de
vez, segundo o gestor público, com a
falta de água em Ourinhos, visto que
a única estação em funcionamento foi
inaugurada há cerca de 60 anos com
projeção para uma cidade de 80 mil habitantes, salientando que o processo
para realização da obra foi interrompido
pelo poder judiciário e que o tempo perdido vem causando ainda um aumento
nos custos do projeto.
“A estação já era para estar pronta há
um ano e a perícia constatou que a cidade realmente precisa da nova ETA.
São vários novos loteamentos e prédios
que estão aumentando a demanda por
serviços. A nova ETA seria um investi-

mento de R$9 milhões, mas o valor subiu para R$ 15 milhões com o aumento
dos preços dos insumos de construção. Estamos apenas aguardando que
o imbróglio judicial seja resolvido para
entregar logo essa obra para a população”, disse Pocay.
ENTENDA A DECISÃO DO MP - Considerando que houve negligência sobre
as falhas no sistema de distribuição de
água da cidade, o promotor de Justiça
do Consumidor de Ourinhos, Marcos da
Silva Brandini, ajuizou ação civil pública contra a Superintendência de Água
e Esgoto – SAE e o Município de Ourinhos e pediu a suspensão da licitação e
instalação da nova ETA, considerando
o investimento equivocado.
Na origem, o Ministério Público do Estado De São Paulo (MP) argumentou que
a obra não resolveria as interrupções do
serviço de abastecimento de água. O MP
interferiu após um laudo técnico emitido
pelo CAEX (Centro de Apoio à Execução). Os engenheiros do órgão técnico
de apoio ao Ministério público Alexander
Magalhães Karg e Michele de Almeida
Correa passaram um dia inteiro periciando o sistema de abastecimento de água
da cidade e colhendo informações sobre
planos e projetos.
O laudo concluiu que o problema de
fornecimento de água em Ourinhos “reside no sucateamento dos ramais públicos da fase de distribuição e falta de

reparos pontuais na Estação de Tratamento já existente, que acarretam perda de 59% de água tratada”.
O embate jurídico entre a SAE e o
Ministério Público paulista com vários
recursos da autarquia negados pela
justiça se arrasta há dois anos. No final
de março (29) deste ano o presidente
do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
ministro Humberto Martins, contrariou a
SAE novamente e manteve os efeitos
de decisão do Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJSP) que suspendeu as
obras da nova estação de tratamento
de água de Ourinhos (SP).
Para o presidente do STJ, ainda é
necessário averiguar as provas sobre
o fato de a nova estação configurar ou
não a opção técnico-científica adequada ao fornecimento eficiente, regular e
contínuo de água.
NOTA DA SAE - Consultada pela reportagem do Negoçião, a SAE, através de
nota, afirmou que a nova perícia particular nomeada pelo juiz que cuida do
caso, elaborou laudo que constata as
deficiências existentes na atual ETA junto com as alegações apontando a necessidade da construção de uma nova
estação de tratamento de água. Com
os apontamentos do laudo pericial, a
SAE e a Prefeitura preparam uma manifestação que será protocolada na 3ª
Vara Cível de Ourinhos para posterior
sentença judicial.
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RENEGOCIAÇÃO
DE DÍVIDAS
A

CDHU fará plantão em Ourinhos para
renegociar dívidas de mutuários

Secretaria
de
Estado da Habitação, por meio
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU), realizará
plantão de atendimento
em Ourinhos para agilizar
a negociação de débitos
com os mutuários que
têm parcelas da casa própria em atraso.
Também estará disponível os serviços de emissão de parcelas vencidas

a mais de 30 dias, orientações sobre transferência
de titularidade de financiamento e orientações
sobre emissão de escritura para quem já encerrou
o pagamento do financiamento.
O plantão acontecerá
no sábado, dia 25 de junho, das 9h30 às 14h, no
CRASII, situado à Rua
Vicente Ernesto de Luca,
550, Conjunto Helena
Braz Vendramini.
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Planos de Saúde
STJ define que o ‘rol da Agência Nacional
de Saúde Suplementar’ é taxativo

A

2ª seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu, por sua maioria, pela taxatividade do rol de procedimentos da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ou
seja, definiu que as operadoras de planos de saúde não
são obrigadas a cobrir o que não está no referido rol.
Em regra, a operadora de plano ou seguro de saúde
não é obrigada a arcar com tratamento não constante do
rol da ANS, se existe, para a cura do paciente – outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol.
Como exceção, não havendo tratamento substituto ou,
ainda, caso os procedimentos do rol sejam esgotados,
poderá haver cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que algumas condições específicas sejam cumpridas.
Muito se discute sobre a autonomia do médico/odontólogo nas indicações de tratamento, tendo em vista que
esta não pode sofrer interferências externas, sobretudo
de operadoras de planos de saúde ou mesmo de órgãos
reguladores.
Por outro lado, as operadoras de planos de saúde são
responsáveis até que limite (financeiro)? A vida e a saúde são mensuráveis ou devemos, também, levar em
conta o mutualismo que rege os contratos?
Sabemos que, a partir de agora, faz-se mais necessário o estudo e conhecimento da área de saúde privada,
com a profundidade merecida, tanto pelos advogados
que militam no mercado, como pelo Poder Judiciário.
Também é importante a participação das instituições,
como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na inter-

Por Juliana
Peneda Hasse
Tompson de
Godoy*

face com outras entidades que são partícipes na construção de entendimentos, pois entre as exceções para
cobertura de procedimentos fora do rol será levado em
consideração as recomendações de órgãos técnicos de
renomes nacionais, como a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde
(Conitec) e o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus).
Ainda restou referendado no entendimento da referida
Corte, nos casos de exceção à adoção da taxatividade
do rol, a necessidade de diálogo interinstitucional dos
magistrados com técnicos especialistas na área de saúde, bem como de comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. Fora as
exceções, a regra será pela taxatividade do rol.
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Por: Rose Pimentel Mader
rosepimader@gmail.com

Coluna da Rose

Rotary Club de Ourinhos realizou a 40ª
reunião ordinária da gestão 2021/2022

O

Rotary Club de
Ourinhos recebeu na segunda-feira, 13, em sua sede,
rotarianos e convidados
para a sua 40ª Reunião
Presencial Ordinária da
gestão 2021/22.
A reunião que também
comemorou o mês dos
grupos de companheirismo foi a última da gestão
do presidente Dr. Gilberto
Severino e aconteceu no
clima de Festa Junina.
Dr. Gilberto recepcionou os companheiros e
visitantes com muita alegria, ao lado da esposa
Karina Baisch Severino,
governadora assistente
2021-22 do Distrito 4621,
da filha Laura Baisch Severino, presidente do Interact Club de Ourinhos e
de sua diretoria.
Além de Dr. Gilberto e
da esposa Karina, também integraram a mesa
diretora da reunião, o
presidente do Rotary
Club de Bernardino de
Campos 2021-22 Celso
Ricardo Rodrigues e a
secretária do RCO 202122 Maria Aparecida Chiachia Pasta.

Karina Baisch Severino, Dr. Gilberto Severino, Celso Ricardo Rodrigues e Maria Aparecida Chiachia Pasta

Eleida Zanuto Cione, protocolo do RCO

Hideko Nakamura fez a oração ecumênica

O ponto alto do evento foram: a prestação de
contas de sua gestão,
com apresentação de
um vídeo destacando as
principais ações realizadas, a posse de dois novos associados Antonio
Francisco Saladini Ubida
e Manoela de Fátima Cabral Simili que receberam
seus distintivos do RCO
e homenagens aos membros do clube.
Dr. Gilberto fez questão
de homenagear todos os
companheiros de sua diretoria e do clube, com a
entrega de certificado em
reconhecimento à colaboração ao Rotary Internacional nos programas e
projetos em favor da humanidade: erradicação da
poliomielite, apoio à saúde mundial, educação,
combate à pobreza, intercâmbios de jovens e profissionais, meio ambiente
e projetos de empreendedorismo na comunidade.
Encerrada a reunião e
as homenagens, rotarianos e convidados curtiram bons momentos da
Festa Junina e saborearam um delicioso cardápio típico.

Dr. Gilberto e os membros do Rotary homenageados pela atuação rotária

Dr. Gilberto e a esposa Karina com os novos associados
Antonio Francisco Saladini e Manoela Cabral Simili

Dr. Gilberto e a diretoria do RCO

Talita Hattori fez a instrução rotária
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Antonio Totti e José Menezes Alves e filhos

O presidente Dr. Gilberto Severino, Rose Pimentel,
Emery Farah e Eleida Zanuto Cione,
futura presidente do RCO

Solange Messias, Hideko Nakamura,
Daniel Marques Vieira, Talita Hattori e filhos

Wilson Pasta, o filho Felipe Pasta e a esposa

Rotarianos e visitantes

Família Hattori

Rotarianas e familiares

Parabéns à você!
Quem festejou
mais um lindo ano
de vida na última
quinta-feira, 16 de
junho, foi a empresária ourinhense
Beth Bressanin,
na foto com o
marido Raulino
Costa.
Beth agora
também é diretora do time de
basquete feminino de Ourinhos
e comemora
com muita
alegria o dom
da vida, com a vontade incansável de ajudar o próximo.
À esta amiga querida, votos de muita felicidade e
de grandes realizações hoje e sempre!
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Ligia Mackey e
dirigentes do
CONFEA CREA

EVENTO

UNIFIO sediou Congresso Regional
dos Profissionais do CREA-SP
Rose Pimentel Mader

O

Centro Universitário de
Ourinhos – UNIFIO sediou
no sábado, 11 de junho, o
Congresso Regional dos
Profissionais do CREA-SP (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de
São Paulo). O evento que reuniu representantes de 180 cidades paulistas teve
como tema central “Compartilhando Experiências, desenvolvendo soluções”.
Profissionais das áreas das Engenharias, Agronomia e Geociências participaram de uma vasta programação de
atividades que tiveram como objetivo
apresentar propostas para a melhoria
do Sistema CONFEA/CREA.
A reitora da UNIFIO Gláucia Librelato
Gonçalves e a pró-reitora Glauka Archangelo recepcionaram a presidente
em exercício do CREA-SP engenheira

civil Lígia Marta Mackey, dirigentes da
entidade e os congressistas, juntamente
com os coordenadores dos Cursos de
Engenharia Civil e Engenharia Elétrica
professor Daniel de Traglia Amancio e
de Agronomia Renato Maravalhas de
Carvalho Barros.
A cerimônia de abertura do evento foi
realizada no Anfiteatro III (Irmãos Quagliato) e contou com as presenças de
importantes lideranças da comunidade
local e regional.
Ao saudar as autoridades e congressistas, a reitora Gláucia Librelato Gonçalves agradeceu a oportunidade da
instituição sediar um evento tão importante.
“Nos sentimos muito honrados em se-

diar este encontro tão especial, que com
certeza irá gerar mudanças e melhorias
a este sistema e também muito felizes
em receber profissionais engenheiros,
agrônomos e geocientistas, protagonistas deste processo de planejar o futuro,
para possibilitar novas oportunidades,
sempre em prol do coletivo, fator que
particularmente acredito ser a ferramenta de muito sucesso”, afirmou Gláucia.
Gláucia também ressaltou a trajetória
da Fundação Educacional Miguel Mofarrej (FEMM), instituição cinquentenária,
patrimônio da comunidade ourinhense
e a UNIFIO, pioneiras na implantação
do ensino superior, que oferecem um
ensino de excelência desde a Educação Infantil ao Ensino Superior e que
já colocaram milhares de profissionais
das mais diversas áreas no mercado de
trabalho, os quais ajudaram a construir
e promover o desenvolvimento de Ourinhos e região.
A presidente do CREA-SP, engenheira Lígia Mackey e demais dirigentes do
Sistema CONFEA/CREA, agradeceram
a calorosa acolhida da UNIFIO e elogiaram as instalações do Campus Universitário, pela modernidade e excelente
infraestrutura.

A reitora Gláucia Librelato deu as boas vindas aos profissionais e representantes do CREA-SP

A presidente do CREA SP Lígia Marta Mackey

Evento reuniu representantes de 180 cidades
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GCM “CARLINHOS
DO SINDICATO”
Presidente da Câmara sanciona Lei que
homenageia “Carlinhos do Sindicato”

S

antiago de Lucas Ângelo, presidente da Câmara Municipal de Ourinhos,
sancionou na última semana a Lei
nº 6.772, que “dispõe sobre denominação da Guarda Civil Municipal
(Guarda Civil Municipal Vereador
Carlos Alberto Costa Prado “Carlinhos do Sindicato”.
A denominação foi publicada no
Diário Oficial do Município de Ourinhos, divulgado na terça-feira,
14/6, e entrou em vigor na data de
sua publicação.
Como próximo passo, será descerrada uma placa alusiva, com
presença da família do homenageado, em caráter oficial.
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SÃO MUITOS CARGOS
TCE rejeita outra vez prestação de contas da
Câmara devido ao excesso de cargos de confiança

José Luiz Martins

em detrimento do interesse público.

de R$8.142,00.

esde 2009 as contas da
Câmara Municipal de
Ourinhos vêm sendo reprovadas pelo Tribunal
de Contas do Estado (TCE) devido
ao grande número de funcionários
comissionados lotados nos gabinetes dos vereadores. E quando se
fala em “inchaço” do quadro funcional do legislativo ourinhense, leia-se aumento da folha de pagamento
com altos salários bancados com o
dinheiro dos contribuintes.

A quantidade excessiva de cargos
em comissão vem sendo verificada
de 2009 até o ano passado, sempre
com a recomendação pela corte de
que a edilidade regularize a situação. Porém, em vez de promover
a redução do quadro de comissionados os presidentes do legislativo
que comandaram a casa durante
todo esse período trabalharam para
que mais comissionados fossem
contratados.

Assim o número de contratados
para assessorar os vereadores de
Ourinhos passou de 15 para 30,
além de outros 10 cargos comissionados que atuam na administração
da casa, também indicação dos edis.

D

A cada nova legislatura, ao invés
de atender as recomendações do
TCE para regularização do quadro
funcional, os pareceres do Tribunal
vêm sendo deliberadamente ignorados, demonstrando, salvo pouquíssimas exceções, o caráter fisiológico de parte dos parlamentares que
atuam em favorecimentos e outros
benefícios a interesses privados,

No final do ano passado quando
a Câmara aumentou o número de
cargos de confiança a serviço exclusivo dos vereadores, cada parlamentar que tinha nomeado em seu
gabinete um assessor, pode nomear também um chefe de gabinete. O
novo cargo foi criado em dezembro
sob batuta do vereador Santiago De
Lucas Ângelo, que recebe a mais
alta remuneração da casa, no valor

O Negocião procurou o atual presidente do legislativo, Santiago De
Lucas, para comentar a decisão do
TCE mas não fomos atendidos. Porém à reportagem do G1, Santiago
afirmou que a sua gestão estuda um
projeto que seja capaz de adequar
a Câmara às demandas do TCE.
O G1 também falou com o vereador Alexandre Enfermeiro (PSD),
que presidiu a Câmara entre 2020
e 2021. O mesmo se justificou dizendo que não conseguiu atender
ao que determinou o TCE devido a
pandemia, que não permitiu o ajustamento cobrado pelo Tribunal.
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VIRGÍLIO CONTABILIDADE

DE CASA NOVA

O

s empresários Izael
Francisco de Oliveira e
Lisaura Aparecida Virgilio de Oliveira, ao lado dos filhos
Rafael e Gabriel Virgílio de Oliveira, inauguraram na noite de sexta-feira, 10/6, as novas e modernas
instalações do Escritório Virgílio
de Contabilidade.
Com a presença de familiares,
amigos e a equipe de colaboradores, Frei Airton Mainardi e Pastor
Cláudio Machado deram a benção
ao novo estabelecimento com palavras de fé e votos de sucesso na
nova jornada.
A sede inovadora, que representa um sonho realizado, oferece conforto e novas tecnologias,
compartilhadas com profissionais
qualificados em todas as áreas e
está instalada na Rua Monsenhor
Córdova, n° 46.
Parabéns e sucesso à toda família @escritorio.virgilio

Izael e Lisaura com toda sua equipe de trabalho na nova sede do Escritório Virgilio de Contabilidade

A nova sede tem recepção aconchegante

Novas instalações à Rua Monsenhor Córdova, nº 46 - centro

Bençãos especiais do Pastor Cláudio Machado e Frei Airton Mainardi

Izael, Lisaura, Pastor Cláudio Machado e Frei Airton Mainardi

João do Sax animou o evento

Izael e Lisaura com os filhos Rafael e Gabriel

Vitor, Ana Cláudia, Sr Claúdio e Joel Portela

Thiago, Adilson e Leandro Moraes
do Escritório Exatas

Arquiteto Danilo e Rose Pimentel

Thiago e Adilson do Sicredi e Kasu da Caixa Econômica

Amigos da família, Sr Olga, a esposa Edna,
a advogada Isabella e o esposo Tito

Gilbert eletricista, amigo e
cliente e a esposa Miriam

Diogo, Karina, Rafa, Bia e Cristian

Patrícia com o pai Jair e Thiago

Equipe e Diretores na recepção da nova sede
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LIMPE
SEU NOME

Agência franqueada dos Correios
oferece serviço de consultas no Serasa
Marcília Estefani

A

Agência franqueada dos
Correios em Ourinhos vem
buscando no dia a dia facilitar a vida de seus usuários com diversos serviços que podem
ser realizados de forma facilitada nas
suas unidades. Uma das opções oferecidas diz respeito a consultas no Serasa, como também limpeza do nome do
consumidor e renegociação de dívidas.
No local é possível realizar consultas
de seu próprio CPF e o de terceiros.
Se seu documento estiver irregular,
dependendo da situação, é possível
ainda resolver o problema nos próprios Correios, sem necessidade de ir
à Receita Federal.
A Opção para limpeza de nome do
consumidor foi possível graças a uma
parceria com o Serasa Limpa Nome.

Se a pessoa tem alguma dívida com
empresas que são parceiras do Serasa (Banco BMG, Santander, Itaú, Net,
Claro, Oi, Embratel, Sky, Nextel, Porto Seguro, Tricard, Pitágoras, entre
outras), basta ir à agência franqueada dos Correios na Vila Nova Sá em
Ourinhos, com o seu CPF e um documento de identificação com foto.
Um funcionário habilitado dos Correios irá verificar no sistema a melhor
possibilidade de negociação e redução da dívida, que pode ter descontos
de até 90%.
Ainda na agência, o usuário pode
realizar o pagamento da dívida. Todo
o processo tem um custo de R$ 3,60
para cada dívida renegociada. O melhor é que tudo é feito de forma rápida,
sendo finalizado em poucos minutos.
Também é possível realizar consul-

tas de CNPJ, para se ter mais segurança na hora de fechar um negócio,
evitando golpes e fraudes. É só levar o
número do CNPJ. Sem ele, não é possível obter o relatório da companhia.
QUANTO CUSTAM AS CONSULTAS
DA SERASA NOS CORREIOS
►Meu Serasa
(checar seu próprio CPF) R$ 14,00
►Você Consulta Pessoas
(checar outra pessoa)
R$ 21,60
►Você Consulta Empresas
(checar empresas) 		
R$ 21,60
A forma de pagamento dos três serviços é apenas em dinheiro.
A Agência franqueada dos Correios
em Ourinhos está localizada na Rua
Antonio Prado, nº 865 e funciona de
segunda a sexta-feira, das 9h às 17
horas e aos sábados, das 9h às 12
horas.
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Melhor

i dade

Atletas ourinhenses conquistam medalhas
nos Jogos Regionais da Melhor Idade
Da redação

E

quipe de atletas
ourinhenses participam dos Jogos
Regionais da Melhor Idade, que estão acontecendo na cidade de Presidente Prudente.
Na quinta-feira, 16 de junho,
a primeira medalha de ouro
de Ourinhos foi conquistada pela atleta de tênis Maria
Elena da Silva mais conhecida como Leninha foi campeã
na categoria B (70 anos ou
mais).

Com o título a campeã garantiu vaga na Final do Estado
dos Jogos da melhor idade que será realizada em julho

Leninha e o técnico Paulo Ramalho

Com o título a campeã garante vaga na Final do Estado dos Jogos da melhor idade
que será realizada em julho.
MAIS MEDALHAS - Atletismo de Ourinhos foi destaque na manhã da sexta-feira,
17/6.
Atletismo de Ourinhos foi destaque em Presidente Prudente

Os atletas ourinhenses conquistaram 3 medalhas, sendo
uma de Ouro e duas de Bronze.

RESULTADOS DO ATLETISMO:
1°lugar nos 1.500 M - Categoria: A (acima de 60 anos) Maria Lúcia Felipe.
3°lugar nos 1.500 M - Categoria: B (De 64 à 69 anos) Cláudio Pais da Rosa
3º lugar nos 800 M - Categoria: B (de 75 à 79 anos) Ivone Ramos de Oliveira.
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PROCURA-SE

A CRISTAL
Tutora procura cadela desaparecida
no aeroporto de Ourinhos

H

Marcília Estefani

á mais de dez dias uma munícipe ourinhense busca insistentemente por sua
‘cachorrinha de nome Cristal’, que teria
desaparecido após entrar em uma área
do aeroporto de Ourinhos.
Valéria de Moraes Oliveira, tutora de Cristal, conta que a cadela desapareceu no dia 2 de junho,
após ter deixado o animal na casa de uma amiga
para prestar socorro à sua mãe.
Desde então, campanhas estão sendo feitas pelas redes sociais, cartazes foram espalhados pela
cidade, mas até o momento nada de encontrar a
cadelinha. Após testemunhas afirmarem ter visto a
poodle dentro do aeroporto, pessoas se mobilizam
para realizar buscas a fim de resgatar o animal.
Porém, por se tratar de uma área considerada
de risco, devido aos procedimentos de voos, não
é possível entrar no local.
“Ela já foi vista lá algumas vezes. Tenho vários
relatos. Uma vez eles bloquearam a minha entrada. Só tem dois funcionários lá e eles não conseguem pegá-la, é uma área grande com cerca
de 24 hectares. Eles entram de carro e moto e
acabam assustando, sem contar os aviões. Uma
vez ela vinha pela pista, em minha direção, só
que após o pouso de um avião, ela correu novamente para se esconder”, conta Valéria.
Os serviços de roçada realizados periodicamente no Aeroporto por meio da Secretaria
de Meio Ambiente e Segurança Pública foram
adiantados, a fim de facilitar a localização do
animal. As buscas devem continuar acontecendo até que a cachorrinha possa ser encontrada.

24

25

A CASA CAIU !
Dupla é presa transportando 178 quilos de
maconha na Rodovia Transbrasiliana em Ourinhos

A

Polícia Rodoviária
Federal
apreendeu
um carregamento de
maconha na noite da
quarta-feira (15) na BR
153 em Ourinhos (SP).
A apreensão ocorreu
por volta das 23h30.
De acordo com a PRF,
um veículo foi parado
por volta das 23h30 durante a Operação Égide. O condutor, que estava acompanhado de
um segundo homem,
informou que vinha de
Maringá (PR) com destino a São Paulo, capital. Após questionado,
ele confessou que não
era o dono do veículo

e não possuía habilitação.
Depois de uma busca
pelo veículo, foram encontradas várias embalagens com maconha
no porta-malas, que
após pesagem totalizaram 178 quilos. Os policiais ainda descobriram
que o veículo havia sido
roubado ou furtado e
que o chassi apresentava alteração na numeração.
Os dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas,
associação para o tráfico e receptação. A ocorrência foi apresentada
no plantão da Polícia
Civil de Ourinhos.
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Luisa Vieira

s vestibulares e a prova do Enem
preocupam grande parte dos estudantes, pois além da necessidade
de ir bem nas provas, há toda pressão social e familiar para que sejam aprovados
nos cursos universitários que escolheram. Além
disso, os jovens têm um certo receio em relação
a algumas das disciplinas - e, entre elas, estão
Física, Química, Matemática e Redação.
Segundo a última edição do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), realizado pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2018,
43,2% dos alunos brasileiros tiveram pontuação
baixa nas disciplinas avaliadas, sendo a Matemática a responsável pelo pior desempenho.
De acordo com o docente de Química da plataforma Professor Ferretto, Michel Arthaud, parte desse temor é consequência do desinteresse
dos alunos por essas matérias consideradas “difíceis”, pois muitas vezes elas são apresentadas
verticalmente, tendo o professor como “detentor
único do saber” e distantes da realidade dos estudantes. “Isso não prende a atenção”, avalia
ele, que também é influenciador e mantém o canal no Youtube Café com Química.
Não estudar “na véspera” para os Vestibulares e o Enem é um ponto a se destacar, pois é
necessário se preparar com tranquilidade para
fazer as provas e, assim, obter bons resultados.
Pensando em ajudar os estudantes, professores, listaram dicas para conseguir ir bem nas
provas dessas disciplinas:

Como perder o medo da quatro
matérias mais temidas no Vestibular
der a argumentar ao longo da Redação e elaborar textos com temas diferentes, ou seja, é uma
forma para se aperfeiçoar na escrita. É indispensável fazer uma observação da norma padrão da
língua portuguesa, revisando vírgula, crase, uso
das maiúsculas e outros aspectos gramaticais.
Além de ser necessário ter o texto ‘agradável aos
olhos’, é preciso tomar cuidado com a legibilidade da letra, atenção a rasuras, espaçamento das
letras e uso das margens da folha-padrão”, explica João Filho, professor de Redação.
O docente acrescenta que essa é a única parte
da prova em que se pode atingir nota máxima.
“Para desenvolver o conteúdo, é importante ter
uma boa escrita”, finaliza.

SOBRE A PLATAFORMA PROFESSOR FERRETTO - A plataforma é uma das maiores do
país no segmento e tem o objetivo de oferecer
um ensino de qualidade acessível aos jovens.
Atualmente, conta com mais de 50 mil estudantes em todo o país, que se preparam para as pro-

vas do Enem e dos vestibulares mais importantes com aulas online. Por meio da plataforma, os
candidatos podem fazer o seu próprio cronograma, sem sair de casa para estudar. Nesse espaço virtual, têm acesso a diversos materiais e um
total de 11 professores das principais disciplinas,
todos altamente qualificados e que uniram forças
para ensinar, orientar e dar acesso aos conteúdos.

MATEMÁTICA - Daniel Ferretto, professor de
Matemática, diz: "Comece estudando os temas
básicos e depois passe para os mais complexos.
Conhecer bem a parte conceitual e entender a
teoria é fundamental para conseguir entender o
que está sendo cobrado, inclusive em questões
que envolvem contas. Além disso, é importante
fazer simulados com a mesma quantidade de
questões e tempo definido”, recomenda.
QUÍMICA - “Identifique o que é mais importante
na questão, pois a interpretação ajuda a ir bem
em 70% da prova. Outro ponto muito importante, mesmo que tenhamos dificuldade para entender, é rever os nossos erros. As pessoas não
gostam de errar, porém, é o ponto que mostra
onde é necessário focar mais. Pratique a resolução de questões do Enem de anos anteriores,
pois assim é possível se habituar com o modelo
das perguntas, características dos exercícios,
revisar e treinar os conteúdos”, diz Michel.
FÍSICA - “Ter uma boa noção dos assuntos de
Física básica e Matemática básica é fundamental para que os alunos consigam interpretar bem
as questões e desenvolver bem as contas. Além
de trazer a Física para o cotidiano, é um ponto
fundamental no aprendizado efetivo da matéria”, comenta André Coelho, professor de Física.
“Sempre que o aluno aprende Física de forma
contextualizada e aplicada ao cotidiano, os resultados no Enem, nos vestibulares e nas provas de colégio são muito melhores”, acrescenta.
REDAÇÃO - “Ter o hábito de ler ajuda a apren28
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A SER JULGADO
Após ser expulso da polícia, PM acusado de executar
foragido da justiça em Ourinhos vai à júri popular

A

Da redação

Juíza Renata Ferreira dos Santos
Carvalho, da 2ª
Vara Criminal de
Ourinhos, proferiu sentença na
quarta-feira, 15 de junho, onde
determina que Alexandre David Zanete, ex-subtenente da
Polícia Militar, acusado de executar um foragido da justiça em
setembro de 2021 no Jardim
São Carlos em Ourinhos, vai
ser julgado por um júri popular.
A Juíza considerou admissível
a denúncia de homicídio qualificado, por motivo torpe e com
recurso que dificultou a defesa
da vítima.
Ainda segundo publicação do
G1, tanto Alexandre David Zanete, quanto João Paulo Herrera de Campos, ex-cabo da PM,
que também participou do crime, foram expulsos da corporação em determinação divulgada no Diário Oficial do Estado
do último dia 31 de maio.
■ O CRIME - Os dois foram
flagrados por uma câmera de
segurança durante abordagem
a Murilo Henrique Junqueira,
então procurado pela Justiça.
Murilo foi perseguido e se entregou com as mãos para cima,
mas foi atingido e morto a tiros
por Alexandre.
A dupla chegou a ser presa
durante a fase de inquérito,
mas acabou solta por decisões
judiciais. Apenas Alexandre
acabou denunciado pelo Ministério Público por homicídio
qualificado.
Em março, promotoria e defesa apresentaram suas alegações finais. O MP não apontou
o cabo como investigado por
homicídio, apesar de eventual responsabilidade por fraude
processual, suspeito de alterar
a cena do crime.

Consultada, a defesa do ex-PM informou que a expectativa
é que o julgamento seja realizado no início do próximo ano.

Tiro disparado
para o alto

■ PRISÃO REVOGADA - Em
março, a Justiça determinou a
revogação da prisão preventiva de Alexandre David Zanete.
A decisão justifica a concessão da liberdade provisória por
conta da instrução processual
já estar encerrada e pelo fato
de Zanete ser primário e portador de bons antecedentes criminais.
A Justiça também determinou
ao policial algumas condições
durante o período de liberdade provisória, como obrigação
de comparecimento mensal
em juízo, proibição de manter
contato com todas as pessoas
ouvidas como testemunhas, e
a determinação de que ele não
pode se ausentar da comarca
de Ourinhos sem autorização
judicial.
O outro policial envolvido no
crime, que também estava preso, teve a liberdade concedida
pela Justiça, que entendeu não
ser mais necessário mantê-lo
em reclusão.
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“SENTOU NA JACA”
U

Homem rouba celular e se esconde atrás
do pé de jaca para tentar escapar da PM

m homem de 38 anos
foi preso na terça-feira, 14/6, no fim da tarde, após roubar o celular de
uma jovem na Rua Gaspar Ricardo em Ourinhos.
De acordo com informações
do boletim de ocorrência, o
ladrão agarrou a moça de 24
anos e a jogou no chão, se
apoderando do seu celular, fugindo em seguida.
A polícia foi acionada por populares que estavam pelo local.
Na tentativa de fugir dos policiais, o rapaz se escondeu
atrás de um pé de jaca, mas foi
detido onde foi detido e levado
para a CPJ de Ourinhos, autuado em flagrante por roubo.
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RECHEADA
DE DROGAS

Indivíduo foge da polícia e abandona
caminhonete cheia de droga na Vila Odilon
Da redação

N

a manhã da terça-feira, 14/6, um homem
abandonou
uma caminhonete Nissan
Frontier após tentativa de
abordagem pela Polícia Rodoviária Federal na BR 153
em Ourinhos. No interior do
veículo havia grande quantidade de maconha.
De acordo com as informações, por volta

das 13h, equipe da Polícia Rodoviária Federal fazia fiscalização
em frente à base
da BR 153, quando
deu sinal de parada
ao condutor da camionete que empreendeu fuga.
Em alta velocidade, o in-

divíduo atravessou vários
bairros da cidade, foi solicitado apoio da PMESP e da
GCM, que conseguiram fechar o cerco, encontrando o
veículo com o entorpecente
abandonado na mata, no final da Rua Padre Rui Cândido da Silva.
Segundo a PRF, a caminhonete foi identificada como

sendo produto de roubo ou
furto. Na carroceria do veículo havia 625 tabletes de maconha, 533,79 Kg da droga,
o que representa mais 1 milhão de reais em prejuízo ao
narcotráfico.
A ocorrência foi encaminhada à DISE - Delegacia de Polícia de Investigações sobre
Entorpecentes de Ourinhos.
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ALFREDO EDSON LUSCENTE
– Filho de Leonildes Fontana Luscente, falecido em 05/06/2022
ALZIRA SOARES BACCON –
Filha de Cândida Romanha, falecida em 29/05/2022
AMANDA BEATRIZ ROSA COELHO CAMPOS – Filha de Silvana Andreia Coelho, falecida em
08/06/2022
CLÁUDIO ROBERTO SCAVASSA – Filho de Noêmia Manzini
Scavassa, falecido em 08/06/2022
DELMINDA DA SILVA BERNARDO – Filha de Anna Berbadina da Silva, falecida em
02/06/2022
EDITE OLIVEIRA DA SILVA Filha de Josefa Duarte Ribeiro,
falecida em 01/06/2022
EDNA FONTE GONÇALVES –
Filha de Mercedes Fortes Fonte,
falecida em 08/06/2022
ERICSON PINTO JUNIOR – Filho de Luciana Aparecida Vieira,
falecido em 05/06/2022
IRENE SONSIN DAS CHAGAS
– Filha de Maria Isabella Trombini, falecido em 03/06/2022
IRIA BRIZIDA MOREIRA – Filha
de Rosalina Nunes de Souza, falecida em 11/06/2022
ISAAC HENRIQUE TAVARES
ZACARIAS – Filho de Thalia Stefani Tavares Severino, falecido
em 04/06/2022.
IVONETTE APPARECIDA DE
ALMEIDA VILLAS BOAS – Filha
de Izabel de Almeida, falecida em
03/06/2022
IZOLINA DE PONTES FREITAS
– Filha de Patrocínia Dias de Jesus, falecida em 09/06/2022
JOSÉ CARLOS DE AMORIM –
Filho de Lázara Maria de Amorim,
falecido em 07/06/2022
LAURA FERESINI DA PALMA
– Filha de Maria Antônia de Jesus, falecida em 07/06/2022
LOURDES SALLA ROSSIGNOLLI – Filha de Maria Cinsino,
falecida de 08/06/2022
LUÍS FERMIANO FILHO – Filho
de Noêmia Aparecida Fermiano,
falecido em 23/05/2022
MARIA CARVALHO RAMON
SILVA – Filha de Virtude Ramon
Medina, falecida em 09/06/2022
MARIA LOURDES DOS SANTOS BISPO – Filha de Maria
Madalena de Jesus, falecido em
07/06/2022
MARIA ODETE DA SILVA LON-

GHI – Filha de Ana Maria de Jesus, falecida em 30/05/2022
MOISÉS DE PAIVA – Filho de
Catarina Bugorelli, falecido em
03/06/2022
OSVALDO CRUZ – Filho de Ana
Cruz, falecido em 06/06/2022
PAULINA JULIA VALADÃO
NOVAES – Filha de Lazara Maria
Izabel, falecida em 07/06/2022
PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA – Filho de Albina Delbel de
Oliveira, falecido em 03/06/2022
PEDRO JÚLIO SILVA DE MEDEIROS – Filho de Rosa Sanchez de Medeiros, falecido em
11/06/2022
RODRIGO BARBOSA DE SOUZA – Filho de Marilene Barbosa
Pereira de Souza, falecida em
06/06/2022
THIAGO CARDOSO DE MOURA – Filho de Ana Rita Cardoso
de Moura, falecido em 02/05/2022
WASHINGTON DE SOUZA
NOGUEIRA – Filho de Thereza
de Souza Nogueira, falecido em
07/06/2022
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES
CNPJ nº 73.027.690/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL - EM REAIS

Demonstração do resultado do exercício
Encerramento em 31 de dezembro - Demonstração do resultado do exercício
Encerramento em 31 de dezembro - Em reais

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Encerramento em 31 de dezembro - Em Reais (continuação)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos fluxos de caixa - Encerramento em 31 de dezembro - Em reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Encerramento em 31 de dezembro - Em Reais

Composição
ANIS GHATTAS MITRI FILHO
PRESIDENTE
CPF: 330.693.348-14

LUIZ FERNANDO CARNEIRO
CONTADOR
CRC - PR Nº 052885/0-4 - SP

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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ONIX 16- LTZ, 92.000 km,
branco. R$ 57.990. F. (14)
99601-2173.
ONIX 18 – JOY, 4 portas, preto, 1.0, flex, completo. R$
52.000. (14) 99861-8412.

AGILE 11 - LT, 1.4, completo menos ar condicionado,
preto, 4 portas, manual,
flex, R$ 32.000. F. (14)
99861-8412.
AGILE 14 – LTZ, preto,
completo, flex. R$ 43.500.
F. (14) 99861-8412
ASTRA 07 – HB ADVANTAGE, preto, 2.0, completo,
flex. R$ 25.000. 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 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 17 – JOY, completo,
branco, 4 portas, modelo,
1.0, 6 marchas, documento e seguro em dia, flex.
R$ 49.900. F. (14) 991470633 https://classificados.
andrefinanceira.com.br/onix/504?preview=1
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)
99904-2023.

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

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

PALIO 04 – ELX, verde,
gas, direção e trava, R$
16.000 F. (14) 998618412

SIENA 13 – GRAND ATTRACTIVE, 1.6, Essence.
R$ 33.000. F. (14) 996310370.

ONIX 19- JOY, 40.000 km,
prata, 1.0, flex, completo.
R$ 52.000. F. (14) 998618412.
ONIX 20- JOY, black, 76.000
km, laranja. R$ 56.990.
(14) 99601-2173.
PRISMA 19 – Joy, 63.000
km, prata. R$ 56.990. F
(14) 99601-2173.
TRACKER 15 – LTZ, branca,
1.8, flex, automático, completo. R$ 76.900. F. (14)
99861-8412.
ZAFIRA 03 – CD, 7 lugares,
prata 2.0, gás, completo.
R$ 24.900. F. (14) 998618412.

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$
42.900 F. (14) 998618412.
CORSA 06 – SPIRIT SEDAN, combustível flex, cor
preta, alarme, som, direção hidráulica, 4 vidros
elétricos, pneus e estepe novos (não é Remold),
pintura, lataria e motor
ótimos, documento 2022
pagos. R$ 18.500 – aceito contra oferta. F. (14)
99602-8495 ou 998042261
CRUZE 20 – HATCH, cinza,
1.4, turbo, completo, flex.
R$ 118.000,00. F. (14)
99861-8412
KADETT 96 - vinho, álcool original, motor 1.8, R$
5.500,00. F. 3322-6643
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GOL 00 – 2 portas, branco,
gas, completo. R$ 20.000.
F. (14) 99861-8412
GOL 00 - 4 portas, completo, prata, 1.8, gás,
completo. R$ 18.000. F.
(14) 99861-8412.
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.

GOL 09 – 2 portas, preto, 1.0, flex, direção. R$
20.000. (14) 998618412.
GOL 11 – G IV ECONOMOTION, 2 portas, branco 1.0,
menos ar, flex. R$ 23.000.
F. (14) 98861-8412
GOL 14 – 4 portas, G V
CITY, branco, direção, vidro, trava, alarme, flex. R$
37.000. F. (14) 998618412

UNO 14 - VIVACE, 4 portas, branco, 1.0, flex,
completo. R$ 33.500. 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.

ECOSPORT 08 – Prata, 4
portas, 1.6, completo, flex.
Veículo com passagem em
leilão. R$ 30.000. F. (14)
99783-5538

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

ECOSPORT 13 – FRESTYLE, prata, 1.6, flex,
completo. R$ 55.500.
(14) 99861-8412.

GOL 98 – Branco, duas portas, placa Mercosul, coisas
a fazer, Valor a negociar. F.
(48)99638-5870.

GOL 98 – STAR, cor chumbo, isento de IPVA, único
dono, vidros elétricos, trava e direção. R$ 13.000. F.
(14) 99886-1206
GOLF 03 – GENERATION, 4
portas, prata, 1.6 nacional,
ar condicionado gelando,
banco de couro. R$ 27.000.
F. (14) 99119-6709
GOLF 08 – prata, 1.6, flex,
completo. R$ 40.000. F.
(14) 99861-8412
NEW BEETLE 10 – preto,
2.0, gás, teto solar, automático, completo. R$ 52.000.
(14) 99861-8412.

POLO 08 - SEDAN, completo, 1.6, em ótimo
estado, cinza. R$ 27.500.
F. (14) 99610-6032.
POLO 19 – HATCH, branco, completo/turbo, flex.
R$ 86.000 F. (14) 998618412.
SAVEIRO 14 – Preta, 1.4,
completo, flex. R$ 45.000.
F. (14) 99861-8412.
SAVEIRO 15 – TRENDLINE, cabine estendida, flex,
1.6, 113.000 km, completa, único dono. R$ 50.000.
F. (14) 99169-1973.

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, completo flex. R$
35.000. F. (14) 988618412.
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.
NEW FIESTA 14 – 1.5
MEC, preto, completo,
flex. R$ 43.900. F. (14)
99861-8412

FOX 05/06 - Preto, básico,
1.0, travas elétricas, sistema de alarme. R$ 17.000.
F. (14) 99610-6032.
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PEUGEOT 11 – prata, 4
portas, pneus novos, segundo dono, automático,
revisado. R$ 21.000 ou
troco por um de menor valor. F 14) 99661-7788

T CROSS 20 – SENSE,
14.500 km rodados, prata,
único dono, 4 portas. R$
108.000. F. (14) 981331821
VOYAGE 09 – 4 portas,
prata, 1.6, completo, flex.
R$ 30.000. F. (14) 998618412.
VOYAGE 10 – Preto, 4 portas, 1.0, completo, flex.
R$31.000. F. (14) 998618412.
VOYAGE 12 – 4 portas,
prata, 1.6, flex, completo.
R$ 36.500. F. (14) 998618412.

HONDA CIVIC 12- SED
LXL, prata, 1.8, automático, completo, flex.
R$ 62.500,00 F. (14)
99861-8412
HONDA CRV 09 – LX,
166.000 km, preto. R$
47.990. F. (14) 996012173.

PEUGEOUT 10 – HB XR
SPORT, branco, 1.4, completo, flex. R$ 23.500. F.
(14) 99861-8412
PEUGEOUT 11 – 207,
cambio manual, prata, 4
portas, airbags, ar condicionado, vidros elétricos,
jogo de rodas e pneus
bons, documento em dia,
recibo em branco, Flex. R$
15.900 F. (14) 998615444
PEUGEOT ALLURE 14 –
Branco, 1.5, completo,
flex. R$ 42.000. F. (14)
99861-8412.
PEUGEOT FELINE 07
– 206 1.4 FLEX, ar condicionado gelando, vidros
elétricos nas 4 portas,
completo, baixo consumo
de combustível, 4 pneus
novos, estepe e baterias novos, revisado. R$
15.500. F (43) 999306002 Alexandre.

PEGEOUT 10 – HB XR
SPORT, branco, 1.4, completo, flex. R$ 23.500. F.
(14) 99861-8412.

DODGE RAM 05 – Cabine dupla, prata, 5.9, diesel,
completa, 4x4. R$ 119.000.
F. (14) 99861-8412.

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

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

TOYOTA COROLLA 14
– GLI, prata, 2.0, flex.,
automático,
completo.
RS 65.000,00. F. (14)
99861-8412.
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.
TOYOTA ETIOS 16- LXS,
sedan, 112.000 km, prata. R$ 50.990. F. (14)
99601-2173.

FRONTIER 17 – 2.3, 16
v, turbo diesel, LE CD 4x4,
automática, laranja, toda
revisada, ótimo estado. R$
173.800. F. (42 )998271401
MONTANA 05 – AMB, branco, capota, 1,8, flex. R$
30.000. F. (14) 998618412.
KOMBI 01 – STANDER, 9 lugares, branco, 1.6, gás. R$
18.900. (14) 99861-8412.
RANGER 17 – LIMITED,
branco, 3.2 diesel, automático, completo. R$ 185.000.
F. (14) 99861-8412.
S10 05 – 4 portas, 4x2,
branca, 2.4, gás, completa.
R$ 39.000. (14) 998618412.

PEUGEOT
QUIKSILVER
13 - Prata, 1.6, flex, teto
solar, automático, completo. R$ 32.000. F. (14)
99861-8412.

BLAZER 10 – ADVANTAGE, branco, 2.4, flex,
completo. R$ 52.000.
(14) 99861-8412.

RAM 21 – preta, interior
caramelo, com 4.800 km rodados. R$ 550.000. F. (14)
99147-0633 https://classificados.andrefinanceira.com.
br/ram/503?preview=1

PEGEOUT 08 – 307 HB
PRESENCE, preto, 1.6,
completo. Flex. R$ 22.900.
F. (14) 99861-8412.

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

S10 09 – COLINA 4x4, prata, 2.8, diesel, completa. R$
73.000. F. (14) 998618412.

HONDA HRV 20 – ELX,
40.000 km, pérola. R$
133.990. F. (14) 996012173.
HYUNDAI HB20 20 –
EVOLUTION, cinza, 1.0,
flex. R$76.000. F. (14)
99861-8412.
HYUNDAI VERA CRUZ
11 – GLS, 3.8, automática, completo, com teto
solar. R$ 55.000. 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) 991196709
PEUGEOT 08 – 307,
PRESENCE, HB, preto,
1.8, completo, flex. R$
22.900. F. (14) 998618412.
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STRADA 10 – CS, prata, direção, ar. R$ 33.000. F. (14)
99861-8412.
STRADA 11 – ADVENTURE,
LOCKER, cabine estendida, 117.000 km, prata. R$
51.990. F. (14) 996012173.
S10 11 – 4 portas, flex,
cinza, preço de tabela,
CD, em ótimo estado. R$
60.000,00 F. (14) 997832033
S10 11 – 4x4 EXECUTIVE,
preta, 2.8, diesel, completo. R$ 87.000. F. (14)
99861-8412.
S10 19 – LTZ, cabine dupla, diesel, automática,
prata, 4 portas, 197.010
Km. R$ 210.000. (14)
3302-5844.
F.
(14)
99904-2023
SAVEIRO 00 – Branco,
1.6, menos ar, gas. R$
20.000. F. (14) 998618412.
SAVEIRO 08 – cabine
simples, preta, 1.6, flex,
direção hidráulica, vidros
elétricos. R$ 30.000. (14)
99861-8412.
SAVEIRO 13 – TREND,
CE, preta, 1.6, flex, completo. R$ 46.000. F. (14)
99861-8412.
SAVEIRO 14 – CROSS, cabine estendida, preta, 1.6,
flex, completo. R$ 63.000.
(14) 99861-8412.
SAVEIRO 17 – CROSS,
cabine dupla, branca, 1.6,
completa. R$ 80.000. F.
(14) 99861-8412.
STRADA 08 – C.E ADV,
preta, 1.8, completo, flex.
R$ 34.900. F. (14)998618412.

STRADA 17 – WORKING,
cabine simples, branca, 1.4,
flex, direção hidráulica. R$
55.000. (14) 99861-8412.
STRADA 20 - HARD,
WORKING, 79.000 km,
branco. R$ 65.990. F. (14)
99601-2173.

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) 99648-0648.

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

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

ZAFIRA 05- ELITE, 7 lugares,
preta, 2.0, flex, teto solar,
automático, completo. R$
30.000. (14) 99861-8412.
BIZ 13 – ES, 125 CC,
branca. R$ 12.900. F. (14)
99861-8412.
CONJUNTO DE BARCO
– PETY, carreta, barco e
motor Yamaha 15, nunca
colocado na água, com
capa e protetor do barco,
modelo semi chata. R$
21.000. F. (14) 981447719.
LANCHA - LEVEFORT MARUJO, 500, Motor Yamaha
40, carreta rodoviária
Onde. R$ 32.000. (14)
98144-7719.

BIZ 13 - Vermelha, 12.345
mil km rodados, praticamente zerada, muito bem
conservada, partida elétrica, freio a disco, rodas de
liga leve, documento 2021
todo pago, recibo em branco. Aceito outra moto como
entrada. Divido no cartão
e financio. R$ 11.500. F.
(14) 99816-8001
CB 300 11- Amarelo,
300 cc. R$ 11.200. (14)
99861-8412.

BIZ 16 – Vermelha, 46 mil
km rodados, praticamente
zerada, muito bem conservada, partida elétrica, freio
a disco, rodas de liga leve,
documento em dia, recibo
em branco. Aceito outra
moto como entrada. Divido no cartão e financio. R$
12.500. F. (14) 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
CB 22 – Prata, 1000 CC,
300 km rodado, já emplacada, licenciamento ano, é
modelo 2022. R$ 10.000.
F. (14) 99796-1338
CB 500 01 – preta, gasolina. R$ 15.000. (14)
99861-8412.
CBR 15 - WTZ, em ótimo
estado, preta e vermelha,
500 CC. R$ 23.000. (14)
99753-3729.
FACTOR 09 – KS, Prata,
125 cc. R$ 5.500. (14)
99861-8412.
FACTOR 15 – 125 cc,
K1, branca, gasolina. R$
8.500. (14) 99861-8412.
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FAN 10 – CG, KS, 125 CC.
Preta, gasolina. R$ 7.000.
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) 988015719
TITAN KS 05 – documentação em ordem, recibo
em branco, preta, em ótimo estado. R$ 6.500 F.
(14) 99701-0016
TITAN 07 – ESD, vermelha, 150 CC, 55.555 Km
rodados, partida elétrica,
freio a disco, documento
2022 pagos, placa Mercosul, recibo em branco.
Aceito outra moto como
entrada, divido em 18 x
no cartão e financio. R$
8.500. F. (14) 998168001
TITAN ES 08 – Prata, 150
CC, IPVA pago, partida
elétrica e pneus novos.
R$ 8.500. F. (14) 996505020.
TWISTER 03 - 250 cc, verde, gasolina. R$ 7.000. F.
(14) 99861-8412.
TWISTER 08 – 250 CC,
Prata, 55.555 km rodados,
muito bem conservada,
toda original, partida elétrica, freio a disco, rodas
de liga leve, documento
em dia, recibo em branco,
pneu novo. Aceito outra
moto como entrada, divido em 18 x no cartão
e financio. R$ 9.500. F.
(14) 99816-8001

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

FAZER 08 – Vermelha,
250 CC. R$ 9.700. F.
(14)99861-8412.

BANDIT 09 – JTA, Suzuki,
Preta, 1.250CC. R$
26.000. (14) 998618412.
F 700 17 - GS, 29.973
Km, cinza, gasolina. R$
43.500. F. (14) 997063743.
SUZUKI 11- YES 125,
em ótimo estado, preta.
R$ 5.200. (14) 998816122.
TIGER 19 – XRX, 800
CC, 21.004 Km, gasolina, azul. R$ 55.000. F.
(14) 99706-3743.
TIGER 21 - GT, 900 CC,
652 Km, vermelho, gasolina. R$ 72.000. F.
(14) 99706-3743.
Z 400 21 - 400 CC,
2.480 Km, gasolina, preto, R$ 29.000. 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) 981199538.
ÁGUAS DO ELOY – 3
dorms, sendo um suíte,
1 wc social, 2 vagas de
garagem, 133 m². R$
550.000, F. (14) 991470633 https://classificados.
andrefinanceira.com.br/
aguas-do-eloy/496?preview=1
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 – 2 dorms, sala, copa, cozinha
integrada, escritório, wc
social, lavanderia coberta,
garagem coberta, despensa nos fundos. Aceita
casa de menor valor ou
terreno. R$ 350.000. Ângela, CRECI 30.716-J (14)
3324-1848 (14) 981199538.

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 – 2 quartos,
sala ampla, copa, cozinha
planejada, wc social, área
de lazer com churrasqueira,
lavanderia coberta, garagem
coberta. T. 150 m², C. 95,44
m². R$ 200.000. F. (14)
98119-9538. / (14) 33241848, Creci 30.716-J.
BRILHANTE - 3 dorm (sendo 1 suíte), sala de estar,
sala de jantar e cozinha integradas, wc social, jardim de
inverno, lavanderia coberta,
garagem p/ 2 carros coberta.
T. 200 m² Const. 140 m². R$
365.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
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BRILHANTE – 3 dorms,
sala, cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
descoberta. T. 172,80 m²,
C. 70,89 m². Aceita financiamento. R$ 190.000.
Ângela, CRECI 30.716J (14) 3324-1848 (14)
98119-9538.

BRILHANTE - 3 dormis,
sala, copa, cozinha, wc
social, lavanderia coberta,
garagem coberta. T 165 M²
C. 99,93 M². (aceita troca por casa nas paineiras,
são judas, santa fé i). R$
200.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
BRILHANTE - 3 dorms
(1 suíte), copa, cozinha,
wc, área de serviço coberta, garagem coberta p/
3 carros. aceito financiamento. www.gepimoveis.
com.br. R$ 190.000.
F. (14) 99605-1555 /
(14)99602-1070, Creci
158159 - F. Rua Professor José Varago, 110. Ouro
Verde.

BRILHANTE – 3 dorms,
sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar e cozinha
integradas, wc social, jardim de inverno, lavanderia
coberta, garagem coberta
para 2 carros. T. 200 m²,
C. 140 m². R$ 365.000. F.
(14) 98119-9538. / (14)
3324-1848, Creci 30.716J.
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) 98119-9538.
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)3324-1101, Creci
6647.
CENTRO - 2 dorms, wc
com BLINDEX, sala, copa,
cozinha e área de serviço ampla. R$ 245.000.
F. (14) 99838-2424.

CENTRO - APARTAMENTO - Contém 03 Quartos,
sendo 01 Suite, Sala 02
Ambientes e Sala de TV,
Copa, Cozinha, Área de Serviço, Apartamento nº 11,
no 1º Andar, Garagem para 02 Carros. R$ 580.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
CENTRO - APARTAMENTO – Residencial da Praça,
torre única, T. 1694,86m²,
1º pavimento de lazer, 2º
ao 19º Pavimentos Tipo
(18 andares de apartamentos), 20º pavimento
(cobertura) com lazer, 3
subsolos (garagem), 5 unidades (02 unidades de 03
dormitórios / 03 unidades
de 02 dormitórios), total
de 90 apartamentos, Unidades com 2 dormitórios
de 67,05m² e 76,01m²,
Unidades com 3 dormitórios de 89,54m², 2
elevadores, Espaço Gourmet com churrasqueira,
play baby, gol a gol, salão
de festas gourmet, piscina
adulto e infantil, beauty care, fitness, brinquedoteca,
salão de jogos, Pet place.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
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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) 33241848, Creci 30.716-J.

CENTRO – C. 136 m², Aceita financiamento, Edifício
Itaiubá, 3 quartos sendo 1
suíte com móveis planejados, closet, wc social, sala,
sala tv, copa, cozinha com
moveis planejados, área
serviço, wc social, garagem
2 carros. R$ 750.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
CENTRO – C. 138 m², contendo Hall de Entrada, 03
quartos sendo 01 suíte, sala,
sala de jantar com sacada,
cozinha com armários planejados, WC, lavabo, lavanderia
coberta com 01 quarto de
empregada e WC, garagem
para 01 carro. R$ 550.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni
Imóveis
CHRISTONI - piso superior
com 2 dorms c/ ar condicionado, piso de madeira,
sacada e wc com Blindex. piso inferior com cozinha com
armários planejados, fogão
e forno embutidos, cooktop,
sala de jantar/ copa, sala
de visita, escritório, lavabo,
lavanderia coberta, sacada
pequena, garagem para 2
carros, ventiladores de teto
em todos os cômodos. R$
280.000. F. (11) 998009293.

COHAB – 3 dorms, sala,
cozinha planejada, wc social, lavanderia coberta,
garagem coberta, área de
lazer com churrasqueira.
T. 200 M², C. 116,80 M².
R$ 300.000 F. (14) 33241848, Creci 30.716-J.
COLUMBIA - terreno com
duas casas. casa 1 com 2
dorms, sala, cozinha, wc
social, garagem coberta,
lavanderia descoberta. casa 2 com 2 dorms, sala e
cozinha conjugada, wc social, lavanderia descoberta.
T. 227,99 M² C. 58,50.
(não aceito financiamento,
mas aceito casas em Canitar ou Chavantes). R$
300.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
CONDOMINIO VILLA DI
CAPRI – 3 quartos, sendo 2
suites, wc social, sala, copa,
cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, pia,
2 garagem. R$ 690.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
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 dorms, 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
CRISTAL – 2 dorms, sala, cozinha, 2 wc, área de serviço.
T. 250 m². R$ 160.000. F.
(14) 99626-1866.
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) 98119-9538 / (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) 3325-3001 ou F. (14
)99925-3001
Christoni
Imóveis

FURLAN - T.508 m²,
C.157,55 m², 3 quartos,
sendo suíte, sala, sala jantar, copa, cozinha, área
serviço, lavabo, WC social,
churrasqueira,
garagem,
quintal parte gramado e parte frutífera. R$ 395.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
GABRIELA - 3 dorms (sendo
01 suíte), 2 salas, cozinha, wc
social, lavanderia coberta, garagem coberta. T. 205,22 M²
C. 135,28 M². (Não aceita financiamento). R$ 300.000.
F. (14) 98119-9538. / (14)
3324-1848, Creci 30.716-J.
GUAPORÉ - 1 dorm, cozinha, wc social nos fundos,
lavanderia coberta, garagem descoberta. T. 250 M².
C. 60,79 M². R$ 120.000.
F. (14) 98119-9538. / (14)
3324-1848, Creci 30.716-J.
IDEAL – edícula com 1 dorm,
sala, cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem,
coberta. T. 231 m². C. 36,30
m². R$ 130.000. Ângela,
CRECI 30.716-J (14) 33241848 (14) 98119-9538.
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
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MARGARIDA - 2 dorms, (1 suíte), cozinha,
sala, wc, área de serviço coberta, garagem,
aceito
financiamento.
www.gepimoveis.
com.br R$ 250.000.
F. (14) 99605-1555. /
(14)99602-1070, Creci
158159-F. Rua Professor José Varago, 110.
Ouro Verde
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.

MARGARIDA - 2 dorms,
sala, wc social, lavanderia descoberta, garagem
descoberta, casa de mateira com uma parte de
alvenaria. T. 309 M² C.
91,70 M². R$ 200.000.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848.

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) 997373121.

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

MATILDE - 3 dorms (1
suíte), sala, cozinha, wc,
garagem, área de serviço. r. Cambará, 75. www.
umbertoimoveis.com.br.
Av. Altino Arantes, 54,
Centro. R$ 430.000. F.
(14)3324-1101,
Creci
6647.
MATILDE - 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

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

MATILDE – APARTAMENTO – Vila Toscana- 3 quartos
sendo 2 suítes com moveis
planejados, wc social, sacada na sala, copa, cozinha
planejada com churrasqueira
e pia, área servirço, 2 garagem, portaria 24 horas, 2
elevadores. Aceita financiamento. R$ 600.000. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
99925-3001
Christoni
Imóveis
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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 – 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- 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) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
MORADAS - 2 dorms, sala
e cozinha conjugada, garagem coberta. R$ 120.000.
F. (14) 98232-8933.
MORADAS – 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro,
área de serviço. Vaga de
garagem. R$ 180.000. F.
(14) 99838-2424
MORAES - 3 dorms, copa, sala, cozinha, wc,
garagem, edícula com wc,
área de serviço. R. Ary
Barroso, 153. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
R$ 360.000. F. (14)33241101, Creci 6647.

MUSA - 3 dorms, sala,
cozinha, wc, lavanderia coberta, garagem coberta. Á/T
330m² Á/C 109,98 M². R$
210.000. F. (14)33241848, Creci 30.716-J.
NOVA OURINHOS - 3 dorms (sendo 1 suíte), sala,
copa, cozinha, wc social,
lavanderia coberta, c/ despejo, edícula nos fundos c
1 dorm, cozinha e wc, garagem coberta. T. 292,50
M² C. 201,26 M².
R$
550.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
NOVA SÁ – 3 quartos, sala
em madeira, piso cerâmico, garagem para 3 carros,
área de serviço e churrasqueira, 2 wc, copa, cozinha
em tijolos. T. 200 m². R$
175.000. F. (14) 997266004

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

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.
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NOVA OURINHOS – T. 324
M², C. 207,42 M², aceita
financiamento, 3 quartos
sendo 1 suíte, wc social,
sala, sala tv, copa, cozinha,
com armários e fogão cooktop, área serviço coberta,
mais 1 quarto WC social, 2
aparelhos instalados de ar
condicionado. R$ 680.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
NOVA OURINHOS – T. 450
M², C.300 M², Aceita financiamento, 3 quartos
sendo 1 suíte com armário, salas, sala de jantar,
cozinha com móveis planejados, wc social, área
de serviço, área de lazer
com churrasqueira, piscina
e garagem. R$ 950.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
NOVA OURINHOS – T. 468
M², C. 280 M², Aceita financiamento, 3 quartos,
sendo 1 suíte com armário,
2 salas, sala de jantar, cozinha, wc, área de serviço,
área de lazer com churrasqueira, piscina de 38.000
litros, garagem para 2 carros. Aceita troca por chácara
ou sitio. R$ 1.000.000. F.
(14)3325-3001 ou F. (14)
99925-3001
Christoni
Imóveis

NOVA OURINHOS – T. 525
M², c. 280 M², aceita financiamento, térreo, lavabo
sala, sala de estar, sala de
jantar, sala tv, BLINDLEX,
cortina, cozinha, cozinha
gourmet, churrasqueira, pia
em mármore, 1 quarto wc
social, piscina, jardinagem,
garagem 4 carros. Parte
superior, com hal de entrada, 3 quartos sendo um a
suíte máster com sacada
e closet, wc social, quarto
com armários planejados,
sacada. R$ 1.700.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
NOVA OURINOS – T. 675
M², C. 364 M², Aceita financiamento, amplo hall de
entrada, sala, sala de estar,
copa, cozinha com móveis
planejados e fino acabamento, 4 suítes, lavabo, área de
serviço, área de laser com
espaço gourmet, coocktop,
acabamento em mármore e
mais churrasqueira, WC social, piscina e garagem para
4 carros. R$ 1.600.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
NOVA SÁ - piso inferior c/ 2
dorms (sendo 1 suíte), sala,
copa, cozinha c/ armários
planejados, wc social, jardim de inverno, lavanderia
coberta, churrasqueira, despejo, cozinha e wc garagem
coberta p/ 2 carros. piso superior c/ 2 dorms (sendo 1
suíte), lavanderia coberta,
churrasqueira e piscina. c.
236 m² t. 222 m². (Aceitamos casa de menor valor
como parte do pagamento
e aceitamos financiamento). R$ 600.000. F. (14)
98119-9538. / (14) 33241848, Creci 30.716-J.

OPERÁRIA - 2 dorms, sala, cozinha, wc, área de
serviço coberta, seminova. www.gepimoveis.com.
br. R$ 145.000. F. (14)
99605-1555/ (14)996021070, Creci 158159. Rua
Professor José Varago,
110. Ouro Verde
ORIENTAL – 4 quartos,
divididos em 2 pisos. Excelente imóvel residencial.
Piso térreo com 2 quartos
com moveis planejados,
wc social, copa, sala,
cozinha, com móveis planejados (fogão de embutir)
e área de serviço. Piso superior com 2 quartos com
móveis planejados e sacadas, wc com porcelanato
com hidromassagem e 2
chuveiros, escadaria com
guarda-corpo em vidro
com lustre. R$ 670.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
OURO 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

ORIENTAL – 1 suíte com armários, mais 2 dorms sendo
1 com armários, sala de estar, copa, cozinha planejada,
banheiro social, área de serviço, garagem paralela p/ 2
veículos cobertos e 1 descoberto. T. 230 M², C. 125 M².
R$ 590.000. F. (14)998382424
ORIENTAL – condomínio Residencial Primavera, 2 dorms
com armários, sala, cozinha,
banheiro social, área de serviço e 01 vaga de garagem.
R$ 290.000. F. (14)998382424
OURO FINO - 3 dorms (sendo
1 suíte c/ armários planejados), sala, copa, cozinha
com armários planejados,
wc social, lavanderia coberta, garagem coberta, área
de lazer com churrasqueira,
piscina, despejo com wc nos
fundos. T. 313,65 M². C.
160,28 M². R$ 450.000.
F. (14) 98119-9538. / (14)
3324-1848, Creci 30.716J.
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) 33241848 (14) 98119-9538.
OURO VERDE – sobrado
com 6 dorms, sendo 1 suíte, sala copa, cozinha, wc
social, área de lazer com
churrasqueira e piscina, lavanderia coberta, garagem
coberta. C. 208,06 M², T.
294,79 M². R$ 400.000.
Ângela, CRECI 30.716J (14) 3324-1848 (14)
98119-9538.
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PAINEIRAS – 3 dorms, 2
wc, sala, cozinha com copa. Edicula no fundo com 1
dorm e lavanderia. Garagem
para 3 cars. Aceito troca de
imóvel na região de Bauru. R$ 350.000. entrar em
contato por email: pc.fiorini@yahoo.com.br

OURO VERDE – 2 dorms,
sendo suítes com armários
planejados e ar condicionado,
sala/ copa com ar condicionado, cozinha com armários
planejados, lavabo, despensa
e wc, lavanderia coberta, garagem descoberta. T. 360 M²,
C. 139,35 M². R$ 420.000.
Ângela, CRECI 30.716-J (14)
3324-1848 (14) 981199538.
PADRE EDUARDO MURANTE - COHAB - 2 dorms, uma
suíte, churras, varanda com
forro, ventilador e ar condicionado na sala, garagem
para dois carros, ótima localização. A casa está alugada,
por favor agendar visita. R$
160.000. F. (14) 996030211.

PAINERAS – T. 250 M²,
C. 210 M², sobrado com
3 dorms, sendo uma suíte, sala de estar e jantar,
WC social, sacada grande,
lavanderia, + comércio na
frente. 2ª casa contendo
2 dorms, sendo uma suíte,
sala, copa, cozinha, wc social, lavanderia e garagem
para 2 carros. R$ 500.000.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni
Imóveis
PARÍS - 2 dorms, sala, cozinha, wc social, lavanderia
descoberta, garagem descoberta. T. 180 m². C. 52
m². R$ 175.000. Ângela,
CRECI 30.716-J (14) 33241848 (14) 98119-9538.
PAULISTA - 2 suítes, sala ampla, cozinha. T 360
M². R$ 280.000. F. (14)
98210-2772.

PAINERAS – T. 250 M², C.
124 M², 3 quartos sendo 3
suítes, wc social, sala, copa,
cozinha com armários, lavanderia, escritório, lavabo,
garagem 2 cars. R$ 480.000.
F. (14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis

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.

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, churras, piscina
garagem 2 cars cobertos. R$
430.000. 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 - 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
dorm, wc social, churrasqueira, pia, garagem 2 cars, portão
automático, próximo ao pão
de açúcar. R$ 1.200.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
PAULISTA – C. 168,80 M²
+ Edícula de 54,71 M². O
imóvel todo de tijolinho, contém 1 apto, com 2 quartos,
sala, copa, cozinha, wc social e garagem. Edícula com
churrasqueira, 1 banheiro,
1 quarto e despensa. R$
500.000. F. (14) 998382424
PAULISTA – sala ampla,
com três quartos, copa, cozinha, três banheiros, edícula
e garagem para três carros.
R$ 700.000 F. (14) 981040404

PAULISTA – T.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) 99838-2424
PERINO – Casa de alvenaria, atrás do Colégio Caló, 2
terrenos juntos com aproximadamente 500 m, direto com
o proprietário. R$ 400.000.
(a negociar) F. (14)997411240 / (14)99111-7983
QUEBEC - Condomínio Ferreira, 2 dorms, sala, cozinha,
wc, área lazer c/ churrasqueira, área de serviço coberta.
aceito financiamento. www.
gepimoveis.com.br.
R$
160.000. F. (14) 996051555. / (14)99602-1070,
Creci 158159-F.

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

RECANTO DOS PÁSSAROS
- 2 dorms (sendo 1 suíte), sala, copa, cozinha, 1 wc social,
lavanderia coberta, garagem
descoberta. (Aceita Financiamento) T. 232 M² C.108 M².
R$ 245.000. F. (14)981199538 / (14)3324-1848,
Creci 30.716-J.

PAULISTA – 3 dorms, sendo 1 suíte, 1 wc social, 2
vagas para carros, 134 m².
R$ 490.000. F. (14) 991470633 https://classificados.
andrefinanceira.com.br/
jardim-paulista/495?preview=1

RECANTO DOS PÁSSAROS
- 2 dorms, sala, cozinha,
wc social, lavanderia coberta, garagem coberta. C.
78,51 M² T. 200 M². R$
219.000. F. (14)981199538 / (14)3324-1848,
Creci 30.716-J.
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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) 998382424

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

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 - 2 dorms sendo (1 suíte com closet),
wc, área gourmet com wc,
despensa, garagem para
1 carro coberta e 1 descoberto, casa de esquina,
construída
recentemente, ótimo acabamento, de
frente com a ciclovia. (Não
aceito financiamento). R$
330 mil. F. (14) 996786200.

SANTA FÉ – Condomínio
Lions Park, sendo sala com
ar condicionado, coz com
móveis planejados e piso
porcelanato, área de serviço.
Piso superior 2 dorms com
móveis planejados, ar condicionado, wc social, mais
escritório e sacada, garagem,
área lazer do condomínio com
churrasqueira, pia, wc social.
R$ 300.000. Aceito carro
como parte do pagamento F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
SANTA FÉ IV- 2 dorms (sendo 1 suíte), sala, copa, coz, wc
social, edícula, lavan coberta,
garagem coberta. T. 200 m².
C. 115 m². (Aceita casa de
menor valor não financia).
R$ 270.000. Ângela, CRECI
30.716-J (14) 3324-1848
(14) 98119-9538.
SANTA FELICIDADE - 2
dorms (1 suíte), sala, copa,
cozinha, wc, lavanderia coberta, garagem coberta, área
lazer c/ churras. Á/T 151,2m²,
Á/C 107,9m². R$ 260.000.
F.
(14)3324-1848
/
(14)98119-9538, Ângela,
Creci 30.716-J.
SANTOS DUMONT – 3 dorms, sala, copa, coz, wc social,
lavan coberta, garagem descoberta. T. 224,60 m², C.
128,29 m². R$ 180.000.
Ângela, CRECI 30.716-J (14)
3324-1848 (14) 981199538.

SANTOS DUMONT - 2 dorms,
sala, coz, wc, lavan coberta,
garagem descoberta, aceita
troca por casa no Pq. Minas
Gerais e Boa Esperança. Á/T
250m², Á/C 126,56m². R$
230.000. F. (14)33241848 / (14)98119-9538,
Ângela, Creci 30.716-J.
SÃO DOMINGOS - T.300
m², C.154.65 m²,3 quartos sendo 1 suíte, sala,
copa, coz, wc social, área
serviço mais 1 quarto, wc
social, churras, garagem 2
cars. R$ 420.000. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
99925-3001
Christoni
Imóveis
SÃO JOÃO - 2 dorms (sendo 1 suíte), sala, coz, wc
social, despejo nos fundos,
área de lazer c/ churras,
lavan coberta, garagem
coberta. (Aceito troca) T.
200 M² C. 97,92 M². R$
230.000. F. (14) 981199538. / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
SÃO JOSE – Casa com ponto comercial, Aceita carro
e casa de menor valor como parte do pagamento, 3
dorms, sala, copa, coz, wc
social, despensa e wc nos
fundos, lavanderia coberta, garagem coberta, ótima
localização. T. 210 M², C.
165,16 M². R$ 350.000.
Ângela, CRECI 30.716J (14) 3324-1848 (14)
98119-9538.

RESIDENCIAL
ROYAL
PARK – 3 suítes, sendo
1 master com banheira e
closet, 4 wc social, living
3 ambientes, piso granito
e madeira maciça, lareira,
sala tv, cozinha, despensa, lavanderia, pé direito
alto, sótão, área gourmet,
churrasqueira, piscina, wc
social, área do condomínio
com portaria 24h, salão de
festa, quadra esportiva e
garagem. R$ 2.100.000.
F. (14)3325-3001 ou F.
(14) 99925-3001 Christoni Imóveis
RESIDENCIAL VANDELENA MORAES FREIRE – 2
quartos, sala, cozinha, WC
dentro e fora, garagem toda
murada, portão de correr,
quintal fechado, com uma
mini piscina e um pequeno
jardim. R$ 90.000. F. (14)
99736-2439.
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SOL - 2 dorms, sendo 1 com
armário planejado, sala, coz,
wc social, lavan coberta, garagem coberta. T. 150 M²,
C. 77,15 M². Ângela, CRECI
30.716-J (14) 3324-1848
(14) 98119-9538.

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) 996051555., Creci 158159-F.
SÃO LUIZ – 2 quartos,
sala, cozinha, wc social,
lavanderia coberta, garagem coberta. T. 242 M², C.
72,62 M². R$ 140.000. Ângela, CRECI 30.716-J (14)
3324-1848 (14) 981199538.
SÃO SILVESTRE - 2 dorms, sala, wc, cozinha de
porcelanato. aceito financiamento, casa nova. www.
gepimoveis.com.br.
R$
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)
99605-1555. / (14)996021070, Creci 158159-F.

TROPICAL – T.360 m²,
C.232 m², sendo 02 suítes,
sala 02 ambientes, lavabo,
sala de estar, sala de jantar,
coz, WC + área de lazer com
churras, piscina de 20.000
litros, pia e 01 dorm suíte +
garagem para 05 cars, sendo
02 cobertos. No 2º Pavimento, contendo 01 dorm com
sacada. R$ 550.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
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 – Condomínio com 15m frente, total
de 637m, ótima localização.
Aceita financiamento. R$
280.000. F. (14) 3325-3001
ou F. (14) 99925-3001Christoni Imóveis
VILLE DE FRANCE II - 2
dorms (sendo 1 suíte c/ closet), sala de estar, sala de
tv, coz planejada, wc social, lavan coberta, garagem
descoberta, lavabo e despejo nos fundos. C. 110 M²
T. 27 M² (Não financia). R$
400.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.

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.

ANCHIETA - 1 dorm, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua Maria Paula Leite de
Moraes, 694. www.umbertoimoveis.com.br. R$
450. Tr. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101, Creci 6647.
ANCHIETA - 1 dorm, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua Maria Paula Leite de
Moraes, 690. www.umbertoimoveis.com.br. R$ 550.
Tr. Av. Altino Arantes, 54,
Centro.
F. (14) 33241101. Creci 6647.
BANDEIRANTES - 2 dorms, sala, cozinha, wc,
garagem. Rua Miguel Sutil,
80. www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 1.200. Tr. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101, Creci
6647.
BOA ESPERANÇA - 3
dorms, sala, cozinha, wc,
garagem, área de serviço.
R. Sud Minucci, 123. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 850 + IPTU. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101. Creci
6647.

CENTRO - 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) 33241101, 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) 3324-1101, Creci
6647.

SOARES - C. 144 M²
T. 360 M², 2 quartos sendo 1 suíte, WC social, sala,
copa, cozinha, área serviço, mais 1 quarto, WC
social, cerca elétrica, interfone e garagem 2 carros
cobertos. R$ 420.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001Christoni Imóveis
SOARES – 4 quartos, sendo 2 suítes, wc social,
sala estar, copa, cozinha,
lavanderia coberta, área
lazer, quiosque, granito,
churrasqueira, armário, fogão, piscina, garagem 4
carros. R$ 1.200.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
SOL – 2 dorms, sala, cozinha, wc, lavanderia coberta,
garagem coberta. T. 150
M², C. 65,03 M². Aceita financiamento. R$ 150.000.
F. (14) 98119-9538. / (14)
3324-1848, Creci 30.716J.
14

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.

CENTRO - 2 dorms, sala,
cozinha, wc, garagem. Rua
Cardoso Ribeiro, 399. (Casa
02). www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 600.F. (14)
3324-1101. Creci 6647.
CENTRO - 2 dorms, sala,
cozinha, wc, garagem. Rua
Euclides Da Cunha, 1245.
www.umbertoimoveis.com.
br. R$ 1.100 +IPTU. 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. 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
R$ 1.300. F. (43) 998572000.

COHAB – 2 quartos, 1
wc social, sala, cozinha,
grande área coberta nos
fundos, contendo lavanderia e churrasqueira,
garagem para 1 carro. R$
1.100. F. (14) 3325-3001
ou F. (14) 9925-3001
Christoni Imóveis ( CRECI:
J 30-615)
EDIFÍCIO BRASUL - 2
dorms, sala, cozinha, wc,
garagem. Rua Altino Arantes, 25. Apto. 74. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 730 + Condomínio.
Tr. Av. Altino Arantes, 54,
Centro.
F. (14) 33241101. Creci 6647.
EUROPA – 2 dorms, sala,
cozinha, copa, banheiro,
lavanderia, garagem coberta para 2 carros e área
de serviço. R$ 700. F. (14)
99783-1201.
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.
MANHANTAN – 2 quartos,
wc, sala, cozinha com pia
e móveis planejados, área
de lazer com churrasqueira, lavanderia, quartos de
despejo, WC, e garagem
para 2 carros. R$ 1.200
+ IPTU R$ 106,65. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
9925-3001 Christoni Imóveis ( CRECI: J 30-615)

MANHATAN – 2 quartos,
1 wc social, sala, cozinha
com pia e móveis planejados, área de lazer com
churrasqueira, lavanderia,
quarto de despejo, wc e
garagem para 2 carros. R$
1.200. + IPTU R$ 106,65.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 9925-3001 Christoni
Imóveis ( CRECI: J 30-615)
MARGARIDA - 1 dorm,
cozinha, sala, wc e garagem. Rua 14 de Julho,
394.
www.umbertoimoveis.com.br. R$ 680 +
IPTU. F. (14) 3324-1101,
Creci 6647.
MARGARIDA - 2 dorms,
cozinha, wc, garagem. IPTU (R$ 57,37). Rua 12
de Outubro, 846. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 900 +IPTU. Tr. Av. Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14) 3324-1101. Creci
6647.
MATILDE - 1 dorm, cozinha, wc e garagem. Rua
Chavantes, 225. www.umbertoimoveis.com.br. R$
300 +IPTU. Tr. Av. Altino
Arantes, 54, Centro.
F.
(14) 3324-1101. Creci
6647.
MATILDE - 3 dorms, sala, cozinha, wc, garagem,
área de serviço. Rua José Justino De Carvalho,
1401. Apto. 51. www.umbertoimoveis.com.br. R$
1.800 + IPTU + Condomínio. Tr. Av. Altino Arantes,
54, Centro. F. (14) 33241101. Creci 6647.
MATILDE – 3 quartos, sendo 1 suíte, wc social, sala,
cozinha, lavanderia coberta, garagem 2 autos, R$
1.100 + IPTU R$ 76,00.
F. (14) 3325-3001 ou F.
(14) 9925-3001 Christoni
Imóveis ( CRECI: J 30-615)

MATILDE - apartamento 3
dorms (1 suíte), sala, copa, cozinha, wc, área de
serviço, garagem, área lazer, R. Paraná, 1303. R$
1.200 + IPTU + Cond.
www.umbertoimoveis.com.
br. F. (14) 3324-1101,
Creci 6647.
MORADAS - 2 dorms, sala e cozinha conjugada, wc
social, lavanderia coberta,
garagem descoberta. R$
100.000. Ângela, CRECI
30.716-J (14) 3324-1848
(14) 98119-9538.
MORADAS - 2 dorms,
sala, cozinha, wc social, lavanderia coberta, garagem
descoberta. R$ 600.00 incluso condomínio aluguel.
R$ 600. F. (14)981199538 / (14)3324-1848,
Creci 30.716-J.
NOVA SÁ - 1 dorm, sala,
cozinha, wc, lavanderia coberta, medidores de água
e luz separados, local fechado e seguro, 100 m da
rodoviária, garagem. casal
sem filhos ou filhos adultos, sem animais. Exige-se
fiador ou aluguel antecipado em garantia. R$ 410.
temos outras opções a preço a partir de R$ 300,00.
Rua Espírito Santo, 259
Vila Nova Sá. (14) 981676566 C/ Paulo.
NOVA SÁ - 2 dorms, sala, cozinha, wc, área de
serviço, garagem, R. Antônio Prado, 1.056. R$
570 + IPTU. www.umbertoimoveis.com.br.
F.
(14)3324-1101.
Creci
6647.
NOVA SÁ - 3 dorms, sala, wc, cozinha,
garagem. www.umbertoimoveis.com.br. R$ 600+
IPTU. F. (14) 3324-1101.
Creci 6647.
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PARÍS - 2 dorms, sala, coz,
wc social, lavanderia descoberta, garagem descoberta.
T. 180 m². C. 52 m². R$
180.000. Ângela, CRECI
30.716-J (14) 3324-1848
(14) 98119-9538.

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

PAULISTA - 3 dorms, sala,
cozinha, wc, garagem, área
de serviço. Rua Rodrigo José
da Costa, 49. www.umbertoimoveis.com.br. R$ 1.100
+ IPTU. F. (14) 3324-1101.
Creci 6647.
PAULISTA – 3 quartos, sendo 1 suíte, sala e cozinha,
lavanderia coberta com churrasqueira. R$ 1.500 + IPTU
R$ 75,00. F. (14) 33253001 ou F. (14) 9925-3001
Christoni Imóveis ( CRECI: J
30-615)
PAULISTA – 3 quartos, sendo 1 suíte, sala e cozinha,
lavanderia coberta com churrasqueira. R$ 1.500. + IPTU
R$ 75.00 F. (14) 33253001 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) 981040404

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)33241101 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) 33241101. Creci 6647.
PERINO – 3 quartos, sendo 1 suite, sala, copa,
cozinha, lavanderia e espaço para 1 auto coberto. R$
900. + IPTU R$ 116,51 F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
9925-3001 Christoni Imóveis (CRECI: J 30-615)
PERINO - Alugo Quarto Para
Estudantes No Sexo Feminino, Já Contém Cama. R$
400. F. (14) 98168-7774.
RECANTO DOS PÁSSAROS
– 2 quartos, wc social, sala,
cozinha, lavanderia e espaço para 1 carro. R$ 670. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
9925-3001 Christoni Imóveis ( CRECI: J 30-615)

RECREIO - 1 dorm, sala, cozinha, wc, garagem.
Rua Mato Grosso, 235. Tr.
www.umbertoimoveis.com.
br. R$ 500. F. (14) 33241101. Creci 6647.
SÂNDANO - 3 dorms, sala,
cozinha, wc, garagem, área
de serviço + quarto com
banheiro e churrasqueira.
Av. Jacinto F. Sá, 1357.
Tr. www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 1.500. F. (14)
3324-1101. Creci 6647.
SANTA FÉ - dorms, sala, wc, cozinha, garagem.
Rua Raul Pinto da Fonseca,
87. www.umbertoimoveis.
com.br. R$ 650 + Iptu.
F. (14) 3324-1101. Creci
6647.
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,
lavanderia, garagem para 1 carro descoberto. R$
650. + IPTU 26,07. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
9925-3001 Christoni Imóveis ( CRECI: J 30-615)
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GUAPORÉ – Á/T 250 m,
(10x25), murado e com calçada, IPTU 2022 pago, aceita
financiamento. R$ 70.000.
F. (14) 99883-7402
ITAMARATY - T. 250 m²,
aceita financiamento, com
caída para o fundo todo murado. R$ 60.000. cada. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis
SÃO JORGE – 2 quartos,
sendo uma suíte, sala, wc
social, cozinha, lavanderia
coberta e garagem para
2 carros. R$ 770. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
9925-3001 Christoni Imóveis (CRECI: J 30-615)
SOARES - 1 dorm, cozinha,
wc e garagem. Rua Manoel
Da Silva Mano, 307. www.
umbertoimoveis.com.br.
R$ 500 +IPTU. 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.

MANHATAN - Com 270 m²
(10x27), área comercial. R$
150.000. F. (14) 981199538 / (14) 3324-1848,
Creci 30.716-J.
MUSA – T. 154 m², Aceita financiamento, plano.
R$100.000. F. (14)33253001 ou F. (14)99925-3001
Christoni Imóveis

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) 999004702.
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

PAULISTA - Ao lado da Praça dos Burgueses, a melhor
praça de lazer da cidade,
com cachorródromo, quadra
de Vôlei, campo de Futebol,
etc. A 80m da Trilha Verde,
próximo a mercado, sacolão,
padaria e açougue e sorveteria, a 100m da Avenida
Antônio de Almeida Leite,
cartão de visita e principal avenida de entrada de Ourinhos.
Área Total: 296 m2, R$ 32O
mil. Fone (14) 98109-6000,
direto com o proprietário.
SANTOS DUMONT – lote plano, medindo 10x25, Aceita
financiamento. R$ 130.000.
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)3324-1848
/ (14)98119-9538, Ângela,
Creci 30.716-J.
RECANTO DOS PÁSSAROS – T. 200 m², não
aceita financiamento, plano, contendo muro lateral e
nos fundos. R$ 100.000. F.
(14) 3325-3001 ou F. (14)
99925-3001 Christoni Imóveis

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
R$ 80.000.
12x30.
F. (14) 98119-9538. /
(14) 3324-1848, Creci
30.716-J.
CHRISTONI - Á/T 360 m²
(10x36m), ótimo local,
aceito carro. R$ 100.000.
F. (14)3324-1848 / (14)
98119-9538,
Ângela,
Creci 30.716-J.
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CENTRO – Sala grande, cozinha, wc feminino,
wc masculino, esquina.
R$ 1.700. + IPTU. www.
gepimoveis.com.br.
F.
(14)
99605-1555.
/
(14) 99602-1070, Creci
158159-F.

SÃO SILVESTRE – Esquina, próximo ao fórum
de Ourinhos. T. 360 m².
R$ 200.000. F. (14)
3325-3001 ou F. (14)
99925-3001
Christoni
Imóveis
VILLE DE FRANCE II – T.
250 m², (10x25), excelente para quem está
querendo construir. Aceita
financiamento.
R$
115.000. F. (14) 33241848 / (14) 98119-9538,
Ângela, Creci 30.716-J.
VILLE DE FRANCE II – excelente para quem está
procurando para construir.
R$ 149.900. F. (14) 991470633 https://classificados.
andrefinanceira.com.br/
ville-de-france/498?preview=1
VILLE DE FRANCE III
– T.280 m², aceita negociação e carro de entrada. R$
130.000. F. (14) 997789600

CENTRO – Prédio comercial
de esquina, contendo 1 salão
de 100 m², com 3 salas,
mais cozinha, WC, mesanino contendo 2 escritórios, 1
WC com armários, medindo
total de 201,38 m² de construção, localizado na Rua
Parana, nº 433, Centro. R$
10.000 + IPTU R$ 123,40.
F. (14) 3325-3001 ou F. (14)
9925-3001 Christoni Imóveis ( CRECI: J 30-615)
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).
CENTRO - espaço c/ wc, R$
1.000 + Água. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. F. (14)
3324-1101, Creci 6647.
CENTRO – Sala grande, banheiro e cozinha.
R$ 750.00 com IPTU.
www.gepimoveis.com.br.
F. (14) 99605-1555. /
(14) 99602-1070, Creci
158159-F.

CENTRO - sala no Edifício
J. J. Carvalho, Av. Altino
Arantes, 131. R$ 650 +
IPTU + cond. www.umbertoimoveis.com.br.
F.
(14)3324-1101,
Creci
6647.
CENTRO - salas superiores,
Galeria Vitória. R. Expedicionários, 142. R$ 500 +
IPTU + Condomínio. www.
umbertoimoveis.com.br.
F. (14)3324-1101, Creci
6647.
CENTRO - salas térreas,
Galeria Vitória. R. Expedicionários, 142. R$ 600
+ IPTU + cond. www.
umbertoimoveis.com.br.
F. (14)3324-1101, Creci
6647.
GUAPORÉ - barracão,
1.500 m², Rodovia R. Tavares, Km 379, 7/8. R$
6.000 + IPTU. Tr. www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro.
F. (14)3324-1101, Creci
6647.
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)
99764-9634.
NOVA SÁ – Barracão na
Rua Duque de Caxias
nº 1.258, 150 m 2, R$
1.500,00.
F.
33226643.
NOVA SÁ - ponto comercial com wc. R$ 400.
F. (14)98119-9538 /
(14)3324-1848, Creci
30.716-J.
PAINEIRAS - 2 dorms,
sala, cozinha, wc, área
de serviço, garagem,
R. Sebastião Simião de
Souza, 594.  www.umbertoimoveis.com.br. Av.
Altino Arantes, 54, Centro. R$ 650 + IPTU. F.
(14) 3324-1101, Creci
6647.
PARQUE MINAS GERAIS
– Alugo salão comercial
na Rua Vereador Geraldo
Bernardini, 684R$ 550.
F. (14) 3326-1453 / (14)
98181-9407.

CANITAR – 9 x 22 m de
comprimento, com área
total de 198 m², no Loteamento
Mark
Ville,
“Aceitamos Financiamento”. R$ 65.000. F. (14)
99782-5954.
CANITAR - Terreno Com
9 x 22 m, quitado, no Loteamento Mark Ville. R$
61.500. F. (14) 991023002.
RIBEIRÃO CLARO – Terreno com 780 m². R$
320.000. F. (42) 998271401.
SANTA CRUZ RIO PARDO – Terreno na Rua Adair
Dias de Almeida, ao lado
231. Mede 5,50 x 23,35
m, total 128,42 m2. R$ 60
mil. F (14) 99773-6374
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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) 996589461.

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
CENTRO – Ponto comercial com 1000 m², R$
4.200.000. F. (14)991470633 - https://classificados.
andrefinanceira.com.br/centro/497

LOJA
DE
MATERIAIS ELÉTRICOS E
HIDRÁULICOS - Recém-inaugurada,
bem
montada à Avenida Jacinto Sá, 1.637 - Vila
Sândalo. R$ 49 mil. F.
(14) 99888-6638.
PARQUE MINAS GERAIS – T. 7.749,50 m²,
C. 660 m², excelente
propriedade,
cercada
de alambrado, (Dividido
em barracão, escritório, banheiros, etc). R$
2.000.000.
F.
(14)
3325-3001 ou F. (14)
9925-3001
Christoni
Imóveis ( CRECI: J 30615).

MARMITARIA / CHOPERIA em pleno
funcionamento: cozinha
completa com 3 fogões
(1 de 4 bocas, 1 de 6
bocas e 1 industrial de 2
bocas), 1 fritadeira industrial, 1 chapa profissional,
panelas e utensílios, pratos de vidro, talheres,
cumbucas, 1 geladeira,
1 freezer vertical e outro
horizontal,
prateleiras,
copos e canecas, 8 torres de chopp com bastão
de gelo, 1 freezer de
cerveja e 1 freezer de refrigerante (comodato), 1
chopeira (comodato), 1
balcão de atendimento,
20 jogos de mesas plástica, 2 mesas redondas
e 2 mesas quadradas, 1
caixa de som, 1 jogo de
microfone, 1 máquina de
assar carnes, 1 churrasqueira, 5 ventiladores
de parede, 1 impressora
térmica, alarme e cftv!
R$ 120.000. aceito contraproposta e facilita ! F.
(14) 3026-6023.

IPAUSSU - Terreno com
9 lojas comerciais de
5,70 m x 3 m localizado
no Parque Brilhante. R$
370.000. F. (11) 998798062. R$330.000 F.
(14) 99675091, F. (14)
997415803
SALTO GRANDE - Borracharia terreno 10x25
com todos os equipamentos q contém, iptu
em dia.
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BAIRRO
DO
PINHO - Á/T 2.300m²
(20x115m), fundo c/ o
Rio Paranapanema. R$
150.000. F. (14) 997649634.
CHÁCARA – com casa de
2 dorms (1 suíte), 2 wc,
sala, cozinha americana,
despensa,
churrasqueira com pia, pomares com
várias árvores frutíferas,
água de mina, luz elétrica,
piscina. 10.500 m². 70 m.
para o Rio Paranapanema.
R$ 240.000. (14) 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.

CHÁCARA
SALTO
GRANDE - situado no
sitio São José (fundo
do Rio Novo) 1000 m,
limpa e com mourão
de concreto cercando ,
com poço comunitário.
(so fazer o encanamento) R$40.000,00. F.
(14)99741-5803
ou
(14)99679-5091 Georgina Amaral
TERRENO IPAUSSU terreno de 214 m², com
9 salas com 5.7 x 3.0 para comercializar, 200 m²
de construção. Avenida
Emília de Morais Leite,
1065. R$ 370.000. (11)
99879-80692.

PRAIA GRANDE - apartamento com vista para
o mar, ótimo estado, ótima localização. R$ 200
a diária. F. (14) 997533729.

CARAPICUÍBA – GRANDE
SÃO PAULO – Estrada Aldeinha, apartamento com
2 dorms, 1 wc social, 53
m². R$ 350.000. F. (14)
99147-0633 https://classificados.andrefinanceira.
com.br/carapicuiba/499?preview=1
VILA CARRÃO EM SÃO
PAULO – Apartamento com
3 dorms, sendo 1 suíte, 1
wc social, 2 vagas de garagem, 89 m². R$ 650.000.
+ Condomínio R$ 700.
Ao mês + R$ 2468,10
IPTU. F. (14)99147-0633
https://classificados.andrefinanceira.com.br/
carrao/500?preview=1
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.

HIGIENÓPOLIS – SÃO
PAULO – Apartamento
com 3 dorms, sendo 1
suíte, 1 wc social, 1 vaga de garagem, 159 m².
R$ 1.250.000. + condomínio + R$ 260.000.
IPTU F. (14)99147-0633
https://classificados.andrefinanceira.com.br/
higienopolis/501?preview=1
JACAREZINHO - casa
com 4 cômodos e wc,
duas casas no mesmo
terreno. R$ 90.000. F.
(14) 99773-0280. / (43)
3238-0896.
PERDIZES – SÃO PAULO
– 3 dorms, sendo 1 suíte,
2 wc, 1 vaga de garagem,
91 m². R$ 590.000.
F. (14) 99147-0633
https://classificados.andrefinanceira.com.br/
perdizes/502?preview=1
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.

CHÁCARA – ORLANDO
QUAGLIATO– Rua Emílio
Roli, 95, com campo de
futebol c/ iluminação, sede social com 1 wc social,
2 dorms, área de serviço,
edícula, 2 vestuários um
feminino e outro masculino com chuveiros, 1 salão
com cozinha e despensa,
barracão, frutas produzindo. T. 4.395 m², ótimo
para construção de prédios. Obs: O imóvel está
em fase final de registro,
tem dívida de IPTU, que
poderá ser negociado,
tem certidão positiva com
efeito de negativa. R$
1.400.000. Aceita permuta F. (14) 99622-3666.

CHÁCARA RIBEIRÃO DO
SUL - terreno com árvores frutíferas, plantação
de mandioca, luz e poço
cartesiano. (Aceito Proposta). R$ 150.000. F.
(18) 99729-4232 / (18)
99613-9590.
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BICICLETA 76 - Caloi
10, antiga e bem conservada, aceito proposta. R$
1.000. F. (14) 997210544. / (14) 99753-1894.
BICICLETA - Caloi, de
alumínio, original, Aro
26, em perfeito estado, com pintura original.
R$ 500. F. (14) 981447719
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)
99700-6017.
PITBULL
– Filhotes,
MONSTER,
vacinados,
vermifugados. R$ 1.200
machos 1.500 fêmeas.
(14) 99799-0618. Ivone.

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 - Estilo Vintage/Retro,
Aro
26,
completa, com cestinha,
nas cores marrom e bege. R$ 1.000. F. (14)
98173-7276.
BICICLETA 21 – BIKE
SCOTT SCALE 970, nova,
2021, com suspensão
Rockshox (comando no
guidão), quadro 17 aro
29. R$ 9.500,00 F. (14)
98144-7719.

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

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
MOTOROLA G6 – Preto, 32
GB, funciona tudo, acompanha carregador USB, parcelo
no cartão com acréscimo. R$
420. F. (43) 99111-2731
SAMSUNG J7 PRIME –
Branco, seminovo, ótimo
estado de conservação. R$
500. F. (14) 99872-7144

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

YORSHIRE – Filhote,
fêmea com vacinação
completa. R$ 1.400. F.
(14) 99700-6017.

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) 998667246.
CARRINHO DE BEBÊ –
FLIP MULTIKIDS BABY,
preto e azul, suporta 15
kg, acomoda recém-nascidos com assento 100%
inclinável, alça reversível. R$ 160. Dinheiro,
R$ 170. Cartão F. (14)
99794-1981
CARRINHO DE BEBÊ –
HÉRCULES, em ótimo
estado. R$ 150. (14)
3326-4550. Com Edna.
CARRINHO SMART E
PEDAL – azul e amarelo,
em bom estado, apenas
um pouco desbotado.
R$ 300. F. (14) 996038520.
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CIRCULADORES DE AR - 3
unidades, BOM CLIMA, “Gigantão”. R$ 1.000 tudo. F.
(14) 99779-4772.

MALA DE VIAGEM - tamanho grande, vermelha, com
rodinhas, em ótimo estado,
usada só uma vez. R$ 90.
F. (14) 99604-5528.
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.

CLIMATIZADOR - TOP
CLIMA, modelo top 400, capacidade de climatização,
área livre de 400 m², seminovo. R$ 8.000. F. (14)
97400-8122.
COOKTOP – CONSUL,
preto, 5 bocas, em boas
condições. R$ 400. F. (14)
98149-4566
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.
FREEZER - BRASTEMP,
QUALITY, 270 litros, usado,
em ótimo estado. R$ 550. F.
(61) 81473178.
FREEZER - funcionando perfeitamente, seminovo. R$
580. F. (14) 99811-4761.

MÁQUINA DE LAVAR –
ELECTROLUX, branca, em
bom estado, funciona perfeitamente. R$ 300. F.
(14) 99828-2931
MÁQUINA DE LAVAR –
BRASTEMP, 11 quilos,
cesto de inóx, por fora
branca, em bom estado.
R$ 550. F. (14) 999005803

AR
CONDICIONADO
- ELECTROLUX, 220V,
branco, funcionando perfeitamente. R$ 200. F.
(14) 99811-4761.
AR CONDICIONADO - LG,
18.000 BTUS, convencional, novo. R$ 1.500. F.
(14) 99797-0207.
CIRCULADOR DE AR usado, em bom estado,
funcionando perfeitamente, na cor bege. R$ 70. F.
(14) 99723-0254.

GELADEIRA - CÔNSUL,
branca, em perfeito estado.
R$ 350. F. (14) 998114761.
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.

VIOLA DE ARCO – Nova,
sem uso, na caixa. R$ 600.
Parcelo. F. (14 )996627788

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 - 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.

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

BALANÇA SELF SERVICE
– balança na cor preta, da
marca BALMAK, com um
pequeno defeito. R$ 500. F.
(14)99702-5607
BALCÃO SELF SERVICE
- balcão self service para
sorvetes ou açaí em bom
estado. R$ 4.000. F. (14)
99702-5607
COMPRESSOR - JET MASTER, 2.3, em bom estado.
R$ 580. F. (61) 8147-3178.
ESTUFA – Prata, seminova.
R$ 380.00, F. (14) 996782584
FREEZER – 1 unidade seminova, na cor prata, ideal
para sorvetes. R$ 2.000. F.
(14) 99702-5607
FREEZER – 3 unidades
novas, marca ÁRTICO, ideal para armazenar sorvetes
e açaí, vermelho e amarelo. R$ 3.800. cada F. (14)
99702-5607
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JOGO DE MESA - 6 cadeiras e buffet. R$ 5.000.
(61) 8147-3178.
MESA + BANCOS - de
madeira maciça, 3 metros de comprimento + 2
bancos. R$ 3.000. F. (14)
99779-4772.

FRITADEIRA – Marca VENÂNCIO, 6 meses de uso
R$ 950. F. (14) 996980320
FURADEIRA - R$ 50,00.
F. 99789-8686.
FORNO INDUSTRIAL –
Prata, em ótimo estado.
R$ 750. F. (14) 990005803

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

MESAS + CADEIRAS mesa + 6 cadeiras p/ bar,
ótimo estado. R$ 650. F.
(14) 99779-4772.

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

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

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

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

IMPRESSORA DE PEDIDOS – preta, nova. R$
900. F. (14) 99702-5607
SERRA – 1 unid. de serra para cortar prancha, R$
8.000. (14) 99882-0998.
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.

MONTADOR DE MÓVEIS
– Facilite sua vida, deixe
que eu monto pra você. F.
(14) 98149-4566

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

TELEVISÃO - 14 polegadas. R$ 80. F. (14)
3324-8671.

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.

TELEVISÃO - LG, 29 Polegadas, com controle. R$
140. F. (14) 3324-8671.

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

TELEVISÃO - 40 polegadas, LED, 3d, FHD,
PHILIPS. R$ 700,00 a vista. F. (14) 99747– 0440.

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

JANELA VENEZIANA - 6
janelas venezianas SASSAZAKI, 1.50 x 1.00 m x
1,20 m R$ 400 cada. F.
(47) 9241-6925
PORTA – porta com batente, e guarnições de 1.00
x 2.10. R$ 400. F. (14)
99684-5558
PORTA – sem batente, de
aço fundo preto, 2,09 x
0,84. R$ 180.00 F. (14)
99678-2584
VITRAUX – para sala, 1,50
x 1,00 m, seminovo, sem
uso. R$ 130.00 F. (14)
99678-2584
VITRAUX – para sala, 1,50
x 1,20, seminovo sem uso
R$ 150,00 F. (14) 996782584

BALCÃO CAIXA – branco,
em bom estado. R$ 550.
F. (14) 99702-5607
CABECEIRAS - 2 unidades, cama, solteiro. R$
100 cada. F. (14) 998114761
CADEIRAS - longarina, em
aço cromado. R$ 500. F.
(14) 98151-7949.
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XBOX 360 – 4 Controles,
1 kinect, 1 HD de 250 GB
com 7 jogos (Forza Horizon 2, GTA V, Just Cuase
2, Just Dance 2015, Left
4 Dead, Modern Warfare
3, PES 2018). R$ 1.000,
F. (14) 99818-9414

ANALISTA DE MARKETING – Ensino superior
completo ou cursando
marketing, publicidade e
propaganda, jornalismo
ou áreas correlatas, desejável experiência com
marketing digital, conhecimento em facebooks,
ads e gestão CRM. Interessados enviar currículo
em recrutamento.ebconsultoria@gmail.com.

ANALISTA DE MARKETING
– Formado ou cursando
publicidade e propaganda,
jornalismo ou áreas correlatas, experiência com
marketing digital, conhecimento em Facebook Ads
gestão de CRM. Interessados entrar em contato com
trabalheconosco@maitan.
com.br.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Conhecimento no
pacote office, nível avançado em Excel. Interessados
enviar currículo em dep.pessoal@grupopires.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.

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/MANIPUL AÇÃO - 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
24

AUXILIAR DE AÇOUGUEIRO – Experiência
comprovada na área.
Interessados enviar currículo com nome da vaga
para:
financeiro@musclefull.com.br
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.

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).

AUXILIAR DE PADARIA Experiência comprovada na
área. Interessados enviar
currículo com nome da vaga
para: financeiro@musclefull.
com.br
BAR TENDER – Possuir disponibilidade para o período
da noite, comprometimento com horários, residir em
Ourinhos, experiência em
restaurantes ou bares será
um diferencial. Contrato na
CLT + benefícios. Para trabalhar no SARAU. Interessados
enviar currículo como nome
da vaga para recrutamento.
evconsultoria@gmail.com

COMUNITY MANAGER –
Vaga HOME OFFICE. Já
atuou com atendimento ao
cliente customer sucess
ou community manager?
Tem paixão por atender
as pessoas e ajudá-las a
alcançar o sucesso que
esperam? Gosta de assunto de inovação aberta?
É uma pessoa proativa
com paixão por desenvolver sua carreira? Envie o
seu currículo para recrutamento.ebconsultoria@
gmail.com com o assunto
Community Manager Senior

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.
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO – ensino superior
completo ou concluindo em
administração,
contabilidade, gestão financeira ou
áreas correlatas, desejável
experiência em rotinas administrativas, financeiras e
departamento pessoal, pacote office intermediário.
Interessados enviar currículo
em recrutamento.ebconsultoria@gmail.com.
ASSISTENTE COMERCIAL
- Conhecimento no pacote
office, nível avançado em
Excel. Interessados enviar
currículo em dep.pessoal@
grupopires.com.br
ASSISTENTE DE QUALIDADE - Graduação em
andamento em análise e desenvolvimento de sistemas,
segurança da informação ou
áreas afins; experiência em
atendimentos de suporte
técnico será um diferencial;
conhecimentos básicos em
pacote office. Interessados
se cadastrar em https://
webbyinternet.gupy.io/
jobs/1609806.
atendimentovoconsultoria@uol.
com.br
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COMUNITY MANAGER – Vaga HOME OFFICE. Já atuou
com atendimento ao cliente
customer sucess ou community manager? Tem paixão por
atender as pessoas e ajuda-las a alcançar o sucesso que
esperam? Gosta de assunto
de inovação aberta? É uma
pessoa proativa com paixão
por desenvolver sua carreira?
Envie o seu currículo para recrutamento.ebconsultoria@
gmail.com com o assunto
Community Manager Pleno

CUSTUMER SUCESS OPERATIONS – Vaga HOME
OFFICE. Já atuou com suporte ao cliente ou operação de
tecnologia? Tem paixão por
atender as pessoas e alcançar o sucesso que esperam?
Gosta de assunto de inovação aberta? É uma pessoa
proativa com paixão por desenvolver sua carreira? É
headuser de plataformas e
softwares? Envie o seu currículo para recrutamento.
ebconsultoria@gmail.com
com o assunto Costumer
Sucess Operations

DESENHISTA CADISTA
- Conhecimento básico
em Auto Cad, Conhecimento intermediário em
Pacote Office, principalmente Excel, Formação
em eletrotécnica e/ou
eletromecânica será considerado um diferencial,
CNH categoria A/B, Desejável
conhecimento
sobre redes de fibra óptica. Interessados se
inscrever em https://
webbyinternet.gupy.io/
jobs/1598235.

ELETRICISTA DE ÔNIBUS
– Experiência na função
com veículos pesados motor diesel. Benefícios como
vale transporte e alimentação, convenio odontológico,
nutricionista fisioterapeuta,
psicólogo, cursos presenciais e a distância (SEST/
SENAT). Interessados enviar
currículo com a sigla “ ELETRICISTA OURINHOS” para
currículo@brambilla.com.br
ou entregue na garagem no
endereço: Rua José Dias Negrão, nº 242, Jardim Santa
Maria e Salário a combinar

COMUNITY MANAGER – Vaga HOME OFFICE. Já atuou
com atendimento ao cliente
customer sucess ou community manager? Tem paixão por
atender as pessoas e ajudá-las a alcançar o sucesso que
esperam? Gosta de assunto
de inovação aberta? É uma
pessoa proativa com paixão
por desenvolver sua carreira?
Envie o seu currículo para recrutamento.ebconsultoria@
gmail.com com o assunto
Community Manager Junior
conhecimento em redes ftth,
linux básico, disponibilidade
para atuar 12h/dia em
escala de trabalho 12x36,
disponibilidade
para
trabalhar em turnos rotativos.
Interessados enviar currículo
em
https://webbyinternet.
gupy.io/jobs/1605933.
CONSULTORA EM VENDAS
– Ensino médio completo,
experiência em vendas, residir em Ourinhos, salário
comercial, comissões, vale
transporte, vale alimentação.
Interessados enviar currículo
em recrutamento.ebconsultoria@gmail.com.
COORDENADOR (A) DE
OPERAÇÕES – Graduação
em engenharia civil, elétrica, mecânica, arquitetura
ou áreas afins, experiência
em shopping, conhecimento em Excel (intermediário).
Interessados enviar currículo
em curriculo@ourinhosplaza.
com.br.
COZINHEIRA – Possuir disponibilidade para o período
da noite, comprometimento com horários, residir em
Ourinhos, experiência em
restaurantes ou bares será
um diferencial. Contrato na
CLT + benefícios. Para trabalhar no SARAU. Interessados
enviar currículo como nome
da vaga para recrutamento.
evconsultoria@gmail.com
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ENCARREGADO DE COZINHA – Ensino médio
completo, planejar cardápio, coordenar equipe de
trabalho nas atividades do
setor, administrar estoque
do setor, orientar a equipe
para a coleta de amostras de
alimento, manter os alimentos armazenados, conforme
normas e procedimentos,
orientar e acompanhar procedimento de higienização,
acompanhar os custos diários do setor. Assistência
médica e odontológica, seguro de vida, folga prêmio.
Interessados enviar currículo
em recrutamento.ebconsultoria@gmail.com.
ESCRITA FISCAL – Escritório de Contabilidade
contrata para Início Imediato. (treinamento será
ministrado) ou com experiência profissional - (será um
grande diferencial). Para se
candidatar as vagas as exigências mínimas são: estar
cursando CIÊNCIAS CONTÁBEIS ou Administração,
o candidato (a) deverá ser
comunicativo (a), saber trabalhar em equipe, aceitar
desafios, cumprir com as
rotinas estabelecidas pelos
seus supervisores, aceitar mudanças na rotina e
cumprir rigorosamente suas
atribuições, será ministrado treinamentos para poder
executar suas funções. O
Candidato (a) deverá ser
proativo - ter boa relação
com os colegas, auto estima e saber dialogar e aceitar
desafios, ter conhecimento
em informática. Oferece-se
salário + vale alimentação
+ convenio odontológico
– após experiência. Os interessados deverão enviar
currículo para:

ESTAGIÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO – Cursando
ensino superior em administração ou áreas afins
no período noturno, auxilio no atendimento dos
clientes, auxilio em atividades administrativas, 30
horas semanais (incluindo
os sábados), conhecimento avançado em Excel,
Word, Internet, Ferramentas Google e Extensões,
Bolsa remunerada, auxilio
transporte, seguro de vida.
Interessados enviar currículo em recrutamento.
ebconsultoria@gmail.com.
ESTAGIÁRIO MARKETING
– Ourinhos Plaza Shopping
admite. Necessário estar
cursando marketing, Publicidade e Propaganda,
Comunicação, Design Gráfico ou áreas similares, a
parir do 3º período; Pacote
office (pré-requisito); Ser
proativo, criativo e dinâmico. Interessados enviar
currículo para: curriculo@
ourinhosplaza.com.br
ESTAGIÁRIO
FINANCIEIRO – Ourinhos Plaza
Shopping – Necessário estar
cursando Administração,
Contabilidade, Economia
ou áreas afins, a partir do
6º período; Pacote Office
Intermediário. Interessados enviar currículo para:
curriculo@ourinhosplaza.
com.br
ESTAGIÁRIO JORNALISMO – Jornal Negocião,
admite jovem residente
na cidade de Ourinhos e
que este cursando faculdade. Interessados (as)
enviar currículo para: negociao3@gmai.com

ESTAGIÁRIO RECEPÇÃO
– 1 vaga disponível, acima
de 18 anos, cursando superior em administração
ou recursos humanos.
Horário comercial. Receberemos currículos até
06.06.2022,
entregar
currículo pessoalmente
das 08:30 às 11:30 e
das 13 às 17h. Rua Gov.
Armando Sales, 393,
Vila Moraes, falar com
Mirella.
FAXINEIRA - Experiência comprovada na área.
Interessados enviar currículo com nome da vaga
para: financeiro@musclefull.com.br
FAXINEIRA–
Possuir
disponibilidade para o
período da noite, comprometimento com horários,
residir em Ourinhos,
experiência em restaurantes ou bares será um
diferencial. Contrato na
CLT + benefícios. Para
trabalhar no SARAU. Interessados enviar currículo
como nome da vaga para
recrutamento.evconsultoria@gmail.com
FUNILEIRO – Experiência
na função com veículos pesados (ônibus).
Benefícios como vale alimentação e transporte,
convenio odontológico,
nutricionista,
fisioterapia, psicólogo, cursos
presenciais e a distância
(SEST/SENAT). Interessados enviar currículo para:
currículo@brambilla.
com.br ou entregue na
garagem no endereço:
Rua José Dias Negrão, nº
242, Jardim Santa Maria
e Salário a combinar

GARÇOM/GARÇONETE –
Possuir disponibilidade para
o período da noite, comprometimento com horários,
residir em Ourinhos, experiência em restaurantes ou
bares será um diferencial.
Contrato na CLT + benefícios. Para trabalhar no
SARAU. Interessados enviar currículo como nome
da vaga para recrutamento.
evconsultoria@gmail.com
https://webbyinternet.gupy.
io/jobs/1592646.
MECÂNICO - manutenção
industrial, ensino médio
completo, curso técnico
em mecânica, ter experiência de atuação na área de
1 ano, disponibilidade e atitude de dono. Interessados
Enviar Currículo Em rh3@
injex.com.br.
MÉDICO - Contrata-Se Médico Para Início Imediato
Na Cidade Itaporanga/SP,
Das 8 às 17 Horas (segunda a sexta-feira). Salário
R$ 17.000 por Mês. Interessados entrar em contato
com F. (17) 991157-239.
MÉDICO PERITO DE TRÁFEGO – profissionais para
realizar exames no DETRAN/
SP, maiores informações: F.
(11) 99402-6020 ou jonathan.mattar@hotmail.com
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

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
29

OPERADOR DE PRODUÇÃO - ensino fundamental
incompleto,serproativo,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
PSICÓLOGO PERITO DE
TRÂNSITO – 5 vagas, para atuar na realização de
exames para o DETRAN/SP.
Maiores informações: F. (11)
99402-6020 ou jonathan.
mattar@hotmail.com
PORTEIRO - ensino médio
completo, CNH B, ter experiência na área. Interessados
enviar currículo em racrutamento@cartsp.com.br.
RECEBEDOR DE MERCADORIA - Experiência
comprovada na área. Interessados enviar currículo
com nome da vaga para: financeiro@musclefull.com.
br
REPOSITOR DE MERCADORIA - Experiência
comprovada na área. Interessados enviar currículo
com nome da vaga para: financeiro@musclefull.com.
br
REPRESENTANTE COMERCIAL - com disponibilidade
de regime (PJ/MEI), veículo
próprio, tablet ou celular, conhecimento na região para
atuação em um raio de até
100 km, necessária experiência com vendas externa e
técnicas de negociação (experiência em Canal Farma
ou correlatos será um diferencial). Interessados enviar
currículo em contratacao@
bionatusfarma.com.br.
f.
(17) 99703-3526.
REPRESENTANTE DE NEGÓCIOS - ensino médio
completo, moto própria,
CNH definitiva. Interessados
enviar currículo em vagasouribram@ouribrm.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.
SALGADEIRA – disponibilidade de horário, ser do sexo
feminino, ter experiência na
função. Interessados levar
currículo pessoalmente no
RH do Supermercado. Rua
Sebastião Simão de Souza,
532. Jd. Santa Fé.
SERVENTE DE OBRAS
- auxiliar na preparação do
canteiro de obras, ter cnh
categoria b, executar tarefas
auxiliares, limpeza e manutenção dos locais de trabalho,
separação e transporte de
materiais e ferramentas. Interessados enviar currículo
em rh@cobop.com.br.
SERVIÇOS GERAIS - abastecimento de veículos,
lavagem de veículos, cnh
categoria d. Interessados
enviar currículo em dep.pessoal@grupopires.com.br.
SOCIAL MEDIA - vaga
HOME OFFICE. Gosta de comunicação e construir linha
editorial de postagens? Tem
paixão por atender as pessoas e ajudá-las a alcançar
o sucesso que esperam?
Gosta de inovação aberta?
É uma pessoa proativa com
paixão por desenvolver sua
carreira? É headuser de redes sociais e produção de
conteúdo? Envie currículo
para recrutamento.ebconsultoria@gmail.com com o
assunto Social Media
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.
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SUPERVISOR DE OPERAÇÕES - vaga HOME
OFFICE. Tem experiência
com gestão de pessoas e
liderança? Gosta de projetos de ponta a ponta?
Tem paixão por atender
as pessoas e ajudá-las a
alcançar o sucesso que
esperam? Gosta de inovação aberta? É uma pessoa
proativa com paixão por
desenvolver sua carreira?
Envie currículo para recrutamento.ebconsultoria@
gmail.com com o assunto
Supervisor de Operações

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.
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) 99639-3335.

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.

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) 981141503.

ACOMPANHANTE/CUIDADORA DE IDOSA - tenho
experiência. F. (14) 996434453

DOMÉSTICA - Procuro
emprego de auxiliar de
limpeza, doméstica ou
diarista. F. (14) 996107237 com Daniele.
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