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após informe da oms, governo de sp mantém
estratégia de combate à febre amarela
Ilustração

Organização Mundial de Saúde
(OMS) considerou o estado de São
Paulo área de risco para a doença.

A estratégia do governo paulista na abordagem do combate à
febre amarela continuará a mesma, após divulgação de informe
da Organização Mundial de Saúde
(OMS), que considerou o estado
de São Paulo área de risco para a
doença.
“Nada do que a OMS disse vai
mudar o que a gente vem fazendo
desde 2016. Todas as estratégias
para impedir a circulação do vírus estão sendo feitas, tanto em
termos de captura de vetor, estratégias de vacinação e epidemiológicas”, destacou Regiane de Paulo,
diretora do Centro de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de
Estado da Saúde.
Para a diretora, a recomendação da OMS é de caráter preventivo, já que a organização não pode
prever os deslocamentos a serem
feitos por um viajante no Brasil.
“Para nós, que temos o território
muito claro quais são as áreas de
recomendação [de vacina], nada
muda”, explicou. Ela cita como
exemplo o estrangeiro que se
desloca da capital paulista para
Atibaia, onde há indicativo de vacinação. “A OMS não tem como
fazer esse diagnóstico, então para
eles é muito mais fácil fazer a recomendação geral.”

Em nota, o Ministério da Saúde
confirmou que a estratégia para
São Paulo está mantida e destacou que a recomendação da OMS
é uma “medida ampliada de cautela”. “A determinação das áreas de
vacinação foi feita de acordo com
o acompanhamento da circulação
do vírus, baseada no mapeamento
epidemiológico das regiões. A vacinação está sendo intensificada
nas áreas com risco de infecção
pela doença”, diz o texto.
Campanha antecipada - O governo paulista decidiu antecipar
para o dia 25 de janeiro o início
da aplicação da vacina fracionada
equivalente a um quinto da quantidade padrão e com eficácia para
8 anos. De acordo com Regiane, a

mudança busca trazer tranquilidade para a população.
“A gente está vendo hoje uma
demanda muito grande das pessoas procurando sem necessidade vacinação em áreas urbanas”,
explicou. Entre os municípios a
serem vacinados prioritariamente, foi incluído São Caetano do Sul,
na Grande São Paulo, totalizando
54 cidades. Na capital, foram defi-
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iMóveis
nidos 15 distritos administrativos.
Os municípios a serem vacinados prioritariamente não necessariamente estão com o vírus
em circulação. Segundo Regiane,
trata-se de uma medida preventiva, pois essas áreas contém corredores ecológicos. “Se eu tenho
vetor [mosquito Aedes haemagogus e Aedes sabethes] e hospedeiro [primatas não humanos], é
uma área de circulação, portanto
é uma área que eu tenho que vacinar”, explicou. A expectativa é
vacinar até 8 milhões de pessoas
no estado.
A diretora destaca que, como
o vírus em circulação é do tipo
silvestre, não é o momento para
vacinação de pessoas em áreas
urbanas. “Depois eu vou trabalhar com as áreas estritamente
urbanas. São momentos epidemiológicos diferentes que eu vou
trabalhar. Não dá para fazer tudo
de uma única vez”, justificou. O
governo paulista espera imunizar
todo o estado até o início de 2019.
“Estamos falando de 42 milhões
de pessoas”, apontou.
(Agência Brasil)
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serviço
direito imobiliário

com Zenaide de Macedo

CEF - Linha de Crédito
No início do mês no dia 02/01 a Caixa confirmou a retomada da linha de financiamento de imóveis Pró-Cotista, que financia imóveis de até 1,5 milhão de reais, isso é
muito importante já que é uma das linhas mais baratas oferecidas pois, só não é mais
barata do que a oferecida pelo banco para o programa Minha Casa Minha Vida, cujo
valor máximo de financiamento é de imóveis de até 225 mil reais.
Fora essa informação foi confirmado o restabelecimento do teto para financiamento de imóveis usados de 50% para 70% do valor da unidade, valor esse que fora
reduzido no final de setembro do ano passado.
A possibilidade dessa mudança se deu pelo fato de que foi liberado pelo FGTS um
novo montante de recursos destinado à Pró-Cotista, assim apesar da falta de recursos,
se abriu espaço para a retomada do crédito nos patamares anteriores. Sendo que o
valor disponibilizado, informado pela instituição, para esse ano é de 4 bilhões de
reais e, mesmo sendo menor que o do ano passado que foi de 6,1 bilhões de reais,
possibilitou a retomada dos patamares de oferta de crédito.
Essa linha, qual seja, a Pró-Cotista utiliza recursos do FGTS e é oferecida apenas
por duas instituições a própria Caixa e o Banco do Brasil, onde nessa linha a chamada taxa balcão, é de 8,85% ao ano na Caixa e de 9% ao ano no Banco do Brasil (taxa
balcão= para aqueles que não possuem relacionamento com o banco), para os clientes
a taxa pode chegar a 7,85% ao ano.
No entanto os prazos são de até 360 meses e, para ter acesso à Pró-Cotista FGTS,
é necessário ter contribuído ao FGTS por mais de três anos, consecutivos ou não, na
mesma empresa ou em empresas diferentes e a conta vinculada ao fundo deve estar
ativa.
A exceção é a concessão para tomadores com contas inativas, mas devem estar
desempregados ou estar trabalhando sob outro regime de trabalho além da exigência
do saldo do FGTS ser equivalente a pelo menos 10% do valor do imóvel.
A restrição maior é que não pode ser concedido se o comprador ter outro financiamento imobiliário e sequer a posse de outro imóvel residencial urbano, na mesma
cidade, em municípios limítrofes ou na região metropolitana da cidade onde vive.
Mas o mais importante é verificar se preenche as condições e se essa é realmente
um bom investimento.
FONTE: www.caixa.gov.br

inteligência emocional

com Bruno Santos

Inteligência Emocional
A maneira
como vemos a
vida, suas belezas, desafios e
como reagimos
a diferentes situações é baseado em nossa Inteligência
Emocional (ou
a falta dela).
Muitas pessoas me perguntam o que é Inteligência Emocional
(IE) e qual a importância dela em nossas vidas. O impacto desse conceito na
vida das pessoas é tremendo e espero
que você possa aplica-lo em sua vida
também.
A IE é capacidade de integrar o hemisfério esquerdo do cérebro (racional)
com o hemisfério direito (emocional),
assim equilibrando seus pensamentos
e emoções entre esses dois hemisférios
para que consiga tomar decisões mais
assertivas e com a certeza de estar fazendo o melhor para você e para as pessoas ao seu redor.
Entender o sentimento das pessoas
e os nossos próprios é um desafio e

tanto. Porém nossa estrutura corporal
e, principalmente, cerebral é a mesma
para todos. Dessa forma, entendendo o
funcionamento desse super computador mental, podemos deixar de agir de
forma reativa e passar a ser ativo com
relação à vida. Ou seja, construir nossa
realidade conforme desejamos e parar
de simplesmente reagir às situações
que se apresentam diariamente diante
de nós.
Todos nós possuímos a capacidade
de ser mais estáveis, mantendo o padrão de alegria e energia em diversas
situações da vida. Isso é possível selecionando o que iremos comunicar verbal e não-verbalmente, ou seja, nossa
postura, modo de andar, de se vestir e
as coisas que falamos, alteram nossa
química corporal.
Você já notou que toda vez que falamos com grande intensidade de coisas
ruins ou de momentos de nervosismo,
nos sentimos mais nervosos e estressados? Isso é porque você, por meio de
gestos e palavras, libera cortisol em seu
organismo, que é o neuro-hormônio do
stress. Da mesma forma que quando
você encontra com uma pessoa que
você gosta e que te faz rir, após esse en-

contro você se sente mais alegre e com
mais energia. Isso é uma reação ao seu
sorriso e postura que fez seu organismo liberar serotonina e dopamina, que
são os neuro-hormônios da alegria.
Se você realmente quer estar no
controle de suas emoções, entenda que
nossos sentimentos são uma via de
mão dupla, ou seja, quando situações
adversas surgem, nos sentimos mal.
Mas quando decidimos comunicar com
nossa postura e palavras coisas boas,
nosso cérebro não sabe identificar se
isso é verdadeiro ou não e, em reação a
isso, sua química corporal muda e você
passa a se sentir verdadeiramente mais
feliz.
Inteligência Emocional é saber que
não é somente a vida que está no controle de nossa felicidade, mas que podemos criar nossa própria felicidade
quando passamos a comunicar em
atos, palavras e ações aquilo que desejamos.
Bruno Santos é Coach Integral Sistêmico, palestrante e proprietário da Livraria
Boigy. Saiba mais sobre seu trabalho em
www.brunosantos.com.br

emprego

direito

com Carmen Cecilia Nogueira Beda

Advertência no Trabalho, devo assinar?
De
uma
maneira geral os Trabalhadores
que recebem
algum
tipo
Advertência
por escrito no
trabalho, ficam em dúvida quanto a
assinatura do documento.
A grande maioria se recusa a
assinar o documento, e esta é uma
atitude equivocada, isto porque a
assinatura de uma Advertência não
significa que o Trabalhador concordou com os termos da mesma, mas
que ficou ciente da Advertência, e
portanto, passou a ter conhecimento
dos motivos pelos quais foi advertido.
Além disso, quando o documento
é assinado, o Empregador, é obrigado a entregar uma cópia do Termo
de Advertência para o Trabalhador.
A cópia que fica com o Trabalhador,
garante que o motivo inicial da Advertência não será posteriormente alterado, por um outro. Garante
também, que o Trabalhador seja
advertido uma única vez, por um
determinado acontecimento.
Quando da recusa o Empregador,
pede que duas outras pessoas, assinem o documento, estas pessoas
não estão tomando ciência do mo-

tivo da Advertência, mas da recusa
do Trabalhador em assinar o documento.
O objetivo de uma Advertência
é o de sinalizar ao Trabalhador que
ele fez algo que o empregador considerou errado ou inapropriado no
ambiente de trabalho.
O recebimento de uma Advertência deve ser um sinal de alerta
de que o Trabalhador deve prestar
atenção a um determinado comportamento ou procedimento.
As Advertências devem ser aplicadas de acordo com os seguintes
princípios:
1)Atualidade da punição: deve ser
aplicada no momento ou no primeiro momento que o empregador souber do fato
2)Unicidade da pena: para cada
ato cabe apenas uma Advertência
3)Proporcionalidade: de acordo
com a gravidade da falta
4)Ordem das punições:
a.Advertência Verbal
b.Advertência Escrita
c.Suspensão
d.Demissão
Esses são os procedimentos
usuais, mas isto não quer dizer
que o Empregador seja obrigado
a seguir necessariamente esta ordem, se a falta for tida como grave
o Empregador pode já de início dar
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anúncios gratuitos
Somente particulares, maiores de 18 anos, proprietário do
bem anunciado. O anúncio deverá ser de venda, troca ou
locação, sem preço, através de um telefone fixo (residencial)
ou de endereço.
Por telefone
(11) 4727.5700 • De segunda a sexta, das 9h00 às 12h e das
13h às 17h30
pessoalmente
Munido de documento de identidade em nosso escritório
à Av. Vol. Fernando Pinheiro Franco, 952, sala 3, Mogi das
Cruzes, de segunda a sexta das 9h00 às 12h00 e das 13h00
às 17h30.
1. Somente 1 (um) telefone por anúncio que deverá ser com
aparelho residencial fixo e confirmado pelo IDC.
2. Não aceitamos anúncios de telefone público.
3. Serão aceitos somente 5 (cinco) anúncios por semana, 1
(um) em cada seção diferente.
4. Só poderá ser repetido o anúncio com o mesmo telefone
publicado anteriormente.
5. A distribuição dos anúncios dentro do jornal é feita de
acordo com o assunto, sempre visando o melhor retorno ao
anunciante.
6. Anúncios de doações são permitidos somente para entidades filantrópicas.
7. Serão bloqueados os anúncios gratuitos de venda,

uma Advertência Escrita. E ainda
pode dispensar o Trabalhador sem
a necessidade de ter dado qualquer
Advertência ou Suspensão, o que é
bastante comum nos casos em há
justa causa. O bom senso é a regra
que o empregador deve seguir.
Caso o Trabalhador não concorde com o motivo da Advertência, a
mesma pode ser questionada judicialmente, da mesma forma, nas
demissões por Justa Causa, existe a
possibilidade de questionamento, e
uma vez que em juízo seja descaracterizada a justa causa, o Trabalhador
passará a ter o direitos rescisórios
de um Trabalhador dispensado SEM
justa causa.
Importantíssimo ressaltar, que ao
Empregador é licito advertir, porém
ilícito, qualquer tipo de humilhação,
ridicularizarão, ou assédio moral
contra o Trabalhador, caso isso aconteça, existe a possiblidade de uma
Ação Indenizatória de Dano Moral,
do Trabalhador contra o Empregador.
Na dúvida consulte um advogado
especializado e com tradição na área
trabalhista.
Carmen Cecilia Nogueira Beda é Sócia do
Escritório - Epaminondas Nogueira - Sociedade de Advogados

troca e locação de imóveis, diversos, informática, que não
estejam no nome do anunciante. Os anúncios gratuitos
consecutivos do mesmo telefone da mesma seção serão
bloqueados, até a comprovação através de documento, que
o bem anunciado pertença ao anunciante.

aviso
De acordo com Lei Estadual nº 13.817 de 23/11/2009, ficam
os anúncios de veículos automotores publicados nos jornais,
revistas, periódicos e outros meios de divulgação, obrigados
a trazer em seu “corpo” os valores, individualizados, correspondentes aos bens colocados à venda.
Somente serão publicados os anúncios confirmados ou identificados pelo IDC. Mais informações: 4727.5236.

anúncios pagos
Deverão utilizar dos anúncios pagos:
1. Firmas, autônomos, prestação de serviços, comunicado,
atividades comerciais, revenda e correio sentimental.
2. Os textos que ultrapassarem 80 (oitenta) caracteres, incluindo endereço e telefone.
3. Se ultrapassar 5 (cinco) anúncios semanais, 1 (um) em
cada seção diferente.
4. Atividade remunerada ou que envolva dinheiro antecipado.
5. Anúncios com preço.

Empregos temporários reforçam
otimismo do setor de chocolates
Mal acabou o Natal e o setor de
chocolate já está preparado para
a Páscoa, a data mais importante
do ano para essa indústria.

rárias havia apresentado um declínio ainda mais significativo, de 15%.
As empresas ainda se mostram
prudentes nas contratações, mas
confiantes nos sinais positivos de
Ilustração

Segundo dados da ABICAB (Associação Brasileira da Indústria de
Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas
e Derivados) foram geradas cerca de
23 mil vagas de trabalho temporário
em indústrias e lojas especializadas
em todo o Brasil para atender a demanda de ovos e produtos de chocolate neste período.
O volume de empregos temporários desse ano é considerado positivo pelo setor, pois demonstra um
leve sinal de recuperação do mercado. Em 2018, o número de empregos
registrado foi 5,9% menor que nos
seis meses que antecederam a Páscoa de 2017. No comparativo de 2017
com 2016 o volume de vagas tempo-

alguns indicadores da economia. De
acordo com o presidente da ABICAB,
Ubiracy Fonseca, o setor se recupera de anos ruins. “O balanço do
primeiro semestre do setor de chocolates já mostrou uma produção
praticamente estável no comparativo de 2017 para 2016. A expectativa
é que os dados do segundo semestre acompanhem o crescimento do
mercado”, reforça.
As vagas mencionadas são para
produção nas indústrias, promoção
e venda de produtos, no período de
outubro de 2017 a março de 2018.

6. Página ou seção determinada.
7. Anúncios com telefone comercial, celular ou aparelho
móvel. O Classificados Mogiano reserva-se o direito de solicitar a conta telefônica, caso houver alguma dúvida para o
anúncio gratuito.
OBS: Devido ao grande volume de pessoas que trabalham com
prestação de serviços e atividade remunerada estarem se utilizando dos anúncios gratuitos através de celulares e aparelhos móveis
em geral, qualquer anúncio com aparelho móvel será pago.
8. Aluguel no litoral.
OBS: Anúncio de aluguel no litoral não poderá ser gratuito devido
ao fato da maioria ser para final de semana e temporada.
9 - Os telefones residenciais que são utilizados para fins comerciais serão bloqueados para anúncios gratuitos.
OBS: Os anúncios de empréstimo de dinheiro, serviços e empregos anunciados com contato através de Caixa Postal só poderão
ser feitos mediante RG e xerox de comprovante de endereço.

dos e estarão em nosso site na internet por uma semana.
O Jornal Classificados Mogiano não se responsabiliza pela
procedência, veracidade, qualidade e nem pelas consequências que porventura possam ocorrer em relação aos dados
fornecidos nos anúncios publicados.

publicidade
Entrar em contato com nosso Dep. Comercial ou solicitar um
representante pelo telefone 4727.5236 / 5561 ou pelo email:
anuncio@classificadosmogiano.com.br

(In Press Porter Novelli)

fechamento da edição
Todos os ANÚNCIOS GRÁTIS que chegarem (pessoalmente
e por telefone) até terça-feira às 17h30 na semana que
houver edição. Após essa data os anúncios serão publicados
de acordo com a disponibilidade de espaço de cada edição,
podendo ficar para a edição subsequente.
Quarta-feira até às 16h00, só serão aceitos anúncios pagos
(por caracteres), feitos pessoalmente, para serem publicados na seção “Anúncios de última hora”.
Não será cancelado nenhum anúncio após o fechamento
da edição. Os anúncios que foram feitos pessoalmente não
poderão ser cancelados por telefone.
É vedada a veiculação de anúncios de empresa que explore o
mesmo ramo de atividade (mídia impressa e
eletrônica) do Jornal Classificados Mogiano.

reclamação

As matérias publicadas são de responsabilidade de seus
autores.

Deverão ser feitas pelo telefone 4727.5236. O prazo para
reclamações encerra-se 48 horas após a publicação do anúncio. Em caso de erro na publicação, o anúncio será reposto
ou o valor pago devolvido. Alguns anúncios serão seleciona-

As marcas e logos citados neste jornal são registradas pelos
seus respectivos fabricantes e foram usados apenas como
referência. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais
erros gráficos.
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Instituto Dona Placidina inaugura o prédio “Ir. Lourdes
Aparecida de Souza”

Novas instalações serão para
abrigar os alunos do 9° ano do
Ensino Fundamental até o 3° ano
do Ensino Médio

No dia 23 de janeiro, o colégio
Instituto Dona Placidina inaugura
o prédio “Ir. Lourdes Aparecida de
Souza”, às 8h, com a Santa Missa
presidida pelo bispo diocesano,
Dom Pedro Luiz Stringhini, e bênção do local, localizado à Rua Senador Dantas, 317, na região central de Mogi das Cruzes.
O imóvel foi construído com o
objetivo de abrigar os alunos do 9°
ano do Ensino Fundamental até o
3° ano do Ensino Médio, pois o antigo espaço dedicado a estas séries
era alugado, e o nome será uma
homenagem a Ir. Lourdes Aparecida de Souza, conhecida por todos
como Ir. Lurdinha, que faleceu em
setembro de 2012, e prestou muitos serviços à instituição, como
professora, diretora, vice-diretora
e juntamente com as Irmãs Ursulinas, trabalhou para o crescimento
do centro educacional.
O novo edifício possui 15 salas
de aulas, uma biblioteca (sala de
estudos), laboratórios de ciência
e de informática, além das áreas
destinadas ao administrativo e a
cantina. “A principal intenção da
construção de um novo prédio
não era tanto a expansão do número de alunos, mas sim a acomodação destes em prédio próprio e

a possibilidade de oferecer salas de
aulas mais modernas. No entanto,
com as novas instalações, houve
um aumento na capacidade de
vagas”, afirmou o Pe. João Batista
Ramos Motta, diretor presidente
da Fundação Instituto Dona Placidina.
Foram necessários dois anos e
seis meses desde o início quando
se pensou na construção até a entrega, que é um projeto do arquiteto Sandro Piereti Rodrigues, sob
a orientação da coordenação pedagógica do colégio, em que está
à frente a Ir. Elena Ramos Bomfim,
da Congregação das Irmãs Ursulinas da Sagrada Família, como diretora pedagógica.
Atualmente, o colégio Instituto Dona Placidina possui cerca de
1400 alunos distribuídos desde a
Educação Infantil ao Ensino Médio
e corpo docente de 80 professores.
Oferece bolsas de estudo parciais
e integrais a crianças e adolescentes de famílias carentes, e ainda,
há meninas que após o turno de
aulas ficam no Centro de Convivência, onde é feito um trabalho
social, um desejo do idealizador
da Fundação, Pe. João Lourenço de
Siqueira.
As novas instalações já serão
utilizadas no dia seguinte a inauguração, 24 de janeiro, com o retorno dos alunos às aulas do ano
letivo de 2018.
Instituto - O Instituto Dona
Placidina é uma fundação de caráter assistencial e educacional

Divulgação

O prédio fica localizado à Rua
Senador Dantas, 317

idealizado pelo Pe. João Lourenço de Siqueira, que foi pároco da
Paróquia Sant’Anna, em que na
época (+- na década de 1920), cuidava de um externato onde eram
ministradas aulas para crianças
e jovens da sociedade mogiana, e
tinha o desejo de construir um internato para meninas órfãs.
O sacerdote possuía bens móveis e imóveis, assim, em 1924, fez
um testamento dos bens à Mitra
Arquidiocesana de São Paulo, representada pelo bispo Dom Duarte Leopoldo e Silva (a Diocese de
Mogi das Cruzes foi criada em
1962) para fundar um asilo para
meninas órfãs e pobres, que já
funcionava na Rua Pe. João, no
centro de Mogi das Cruzes, como
Externato Sant’Anna.
Em 1930, pediu a ajuda do amigo Benedicto Servulo de Sant’Anna para construir uma casa maior
para abrigar as meninas. No entanto, o Pe. João Lourenço veio a
falecer em 03 de fevereiro de 1931.
Assim, a pedido do arcebispo de
São Paulo, Benedicto Servulo assume a presidência da instituição,
juntamente com o amigo Francisco de Souza Melo com o cargo de
mordomo (tesoureiro) e uma diretoria constituída conforme o Estatuto deixado pelo Cônego João
Lourenço: o vigário da Matriz de
Sant’Anna, Pe. Cícero de Revoredo;
o prior da Ordem Terceira do Carmo, João Fernandes de Moraes; e
o provedor da Irmandade do SS.
Sacramento da Matriz, José Perei-

ra Belleza.
Ao assumir a presidência, Benedicto Servulo inicia os trabalhos para adquirir o velho prédio
colonial pertencente à senhora
Sebastiana de Melo Freire, situado à Rua Senador Dantas, que
graças à colaboração de muitos
benfeitores e o dinheiro deixado
pelo Cônego foi possível realizar o
negócio.
A pedra fundamental (do prédio onde o colégio funciona até
hoje na Rua Senador Dantas, 284)
foi posta em 28 de outubro de 1931
– data que se comemora o aniversário do Instituto Dona Placidina
– e a inauguração aconteceu em
05 de fevereiro de 1939, projeto do
arquiteto e engenheiro, Hipólito
Gustavo Payol Júnior que doou a
planta e acompanhou o trabalho
gratuitamente. E já no início, atendia 80 meninas em regime de externato e 80 no internato.
O Instituto levou o nome
“DONA PLACIDINA” em homenagem à mãe do Pe. João Lourenço,
que se chamava Placidina Maria
de Jesus. Conforme o desejo do
sacerdote, o Instituto passou a ser
dirigido pedagogicamente pelas
Irmãs de São Vicente de Paula (Irmãs Vicentinas), que ali trabalharam até 1966. Foi a partir de 1967,
que a coordenação pedagógica ficou a cargo das Irmãs Ursulinas
da Sagrada Família e continuam
até os dias atuais.
(Diocese de Mogi das Cruzes)

economia doméstica

Planeje o pagamento das contas do início de ano
Divulgação/VeCComm

Organizar e manter contas em
dia são as formas de encarar
o restante do ano sem dívidas
ou comprometer o orçamento
familiar
O ano começou e as contas chegam às casas dos brasileiros. Para
quem já estava no vermelho, IPTU,
IPVA, matrículas escolares, vão ser
somadas ao montante do ano anterior. Quem está no azul deve se
lembrar de que os impostos e as
contas de início de ano pesam no
bolso. Segundo o advogado especialista em direito do consumidor e
consultor financeiro, Dori Boucault,
os três primeiros meses do ano são
os mais complicados e difíceis para
quem está com os cálculos apertados. Por essa razão, segundo ele, é
necessário muita organização para
não entrar em novas dividas sem
pagar as anteriores e o pagamento
dos impostos, das obrigações e as
negociações de serviços anuais devem ser tratados com cautela.
Para ajustar o orçamento, Dori
Boucault diz que o primeiro passo
é calcular o valor total do que precisa pagar. “As dívidas que foram
contraídas em 2017 e as mais recentes, das festas de fim de ano (natal,
ano novo e férias), além das novas
(impostos e obrigações), devem ser
somadas para ver se o salário líquido pode pagar tudo”, destaca o especialista. Além disso, de acordo com o
advogado, o consumidor que não faz
este tipo de levantamento dos gastos
comete um grande erro. “É só assim
que ele irá saber o quanto está recebendo e quanto precisará pagar”,
afirma Dori Boucault.

Dori Boucault: Consumidor deve ter foco para pagar dívidas

Para o advogado, o consumidor
deve se organizar seguindo três
passos essenciais:
1)
Relacionar todos os gastos,
enumerando quais os mais prioritários;
2)
Verificar se a renda está
compatível com o que necessita
para sanar as dividas.
3) Ter foco e separar o dinheiro
necessário para as contas fixas.
Caso os gastos não estejam dentro do orçamento líquido é preciso
cortar os supérfluos. “Programas
como ir à academia, comer fora, ir
ao cinema, churrasquinho com os
amigos, tudo isso pode ser cortado e adiado para quando as coisas
estiverem mais estáveis”, orienta
Boucault. Para o advogado, o consumidor precisa colocar no orçamento os gastos de início do ano como

os impostos (IPVA, IPTU – que deve
ser maior que o do ano passado -, as
matrículas, uniformes, materiais e
transportes escolares) para verificar
como podem ser pagos. Janeiro, fevereiro e março são os meses mais difíceis de passar porque o orçamento
familiar fica todo comprometido com
os pagamentos dos tributos oficiais.
“Colocar esses custos em uma planilha é fundamental e ajuda a manter o
foco na economia. É um erro pensar
que isso não ajuda”, destaca.
A recomendação é que o consumidor saiba de fato o que ele recebe
como salário líquido e quanto ele
gasta com todos os compromissos
assumidos. Caso tenha condições
deve pagar à vista os tributos oficiais
e obter os descontos oferecidos. “Se
não for possível, deve anotar os pagamentos para não esquecer as datas

dos parcelados”, observa. Outro erro
muito comum dos consumidores
é somar ao salário os valores indicados pelos bancos como crédito
disponível. Esses são valores de
crédito especial - cartões, cheques
especiais, são um erro de imaginação. “Tanto um como outro oferecem
crédito e se somados ao salário
como dinheiro que pode ser usado
causam um rombo no orçamento”,
avisa o especialista. Segundo Boucault, a maior parte da população
brasileira possui dívidas muito acima do dinheiro que ganham.
Uma solução simples e que
ajuda a estabilizar esse processo
é a obtenção de crédito consignado, desde que o consumidor tenha
como fazê-lo. Além disso, deve ter
em mente que o empréstimo deve
saldar a dívida ou uma grande parte dela para que o salário (dinheiro
que entra) pague as parcelas e não
seja comprometido além de 30% do
líquido. Esses empréstimos oferecem juros mais baixos e, portanto,
podem eliminar a dívida e facilitar
o pagamento, se o consumidor souber como agir. “Se tiver uma ideia da
dívida que possui, pode saldar ou
amenizar o impacto financeiro”, diz
Dori Boucault, e alerta: “Não pode
receber o dinheiro do empréstimo e
gastar com outras coisas como viajar, comprar roupa, televisão nova.”
Se a maior parte deste dinheiro liquidar parte ou o total da divida, o
consumidor consegue recuperar o
poder do salário.
Na recuperação do orçamento, a
família toda pode participar, contribuindo na diminuição dos custos
operacionais da casa. As listas de
compras são simples e fáceis de

usar, mas poucas pessoas as usam.
O advogado explica que as listas ajudam o consumidor a ter foco. “Uma
lista pronta para o supermercado
deixa o consumidor focado e não
cai nas tentações das promoções, de
gastar mais do que realmente precisa”, complementa. Comprar mais
do que consome ou levar mais produtos só por que estão em promoção, às vezes causa prejuízo porque
eles não são consumidos dentro do
prazo de validade. “Existem as listas
de escolas, de férias, de gasolina, da
diversão e dos supérfluos. Se cada
uma delas tiver sido preparada antes, os gastos serão comedidos e a
família não compromete o orçamento doméstico”, salienta.
Também é importante que cada
um faça o seu papel. Nada adianta
deixar a água escorrendo enquanto escovar os dentes ou a televisão
ligada sem ninguém assistindo,
porque tudo gera custo no final. “É
chato no início, mas irá surpreender no final”, ressalta Boucault.
Após alguns dias, as pessoas percebem o gasto excessivo no dia a
dia ao beberem café na padaria em
vez de em casa, da compra contínua
de cigarro, da bebida e chegarão à
conclusão de que a lista mostra o
quanto se gasta desnecessariamente ao padrão de vida que se tem. “O
dinheiro não aceita desaforo, entra
de forma difícil e sai muito fácil. Então, cuide dele, economize no dia a
dia e no fim sobrará um pouco para
divertir todos da família”, finaliza
Boucault.
Para saber mais sobre Dori Boucault acesse www.doriboucault.
com.br.
(VeCComm)
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anuncie: 4727-5236

EMPREGOS & SERVIÇOS
EDITAL

oração

SANTA LUZIA: consagrada a
Deus com voto de castidade,
enfrentastes com fortaleza
quem tentava violar este
voto. Não aceitastes de forma alguma adorar falsos deuses e, por isso, foste martirizada. Alcançai-me de Deus
a firmeza em meus bons
propósitos. Protegei-me con
tra todo mal dos olhos. (Se
você estiver com algum problema nos olhos diga qual é, e
peça ajuda) Fazei que eu use
a minha vista, somente para
olhar o mundo e as pessoas
com caridade e otimismo.
Pela vossa poderosa intercessão, alcançai-me a força
de superar qualquer contrariedade, principalmente,
a que estou passando agora
(dizer qual é a sua contrariedade), mantendo viva minha
fé em Jesus Cristo, nosso
único Senhor. Ele que vive e
reina com o Pai e o Espírito
Santo, por todos os séculos e
séculos. Amém.

aniversárioS

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Parabéns!!! Desejamos a
todos muita saúde, amor e
paz. Que o ano de 2018 seja
de muitas realizações. Abraços dos familiares, amigos e
Equipe JCM.
(NEGA) (20/01)

serviços

Gráfica Identgraff:
Trabalhamos c/ banners,
panfletos, cartões de visita e muito mais. F. (11)
94283.6685 Vivo whats/
94820.0719 Tim

MOGI AUTO VIDROS
Serviço móvel especializado, indo até você! F.
(11) 2378.5844. :F. (11)
95499.0592

ofereço

OFEREÇO-ME para trabalhar
como Cuidadora de Criança
p/ emprego fixo. F. (11)
4724.9188
OFEREÇO-ME p/ trabalhar
como Cuidadora de Idoso,
tenho curso e exp. F. (11)
4639.7833
OFEREÇO-ME
para
trabalhar como Empregada
Doméstica, emprego fixo. F.
(11) 4727.6064
OFEREÇO-ME para trabalhar
como Empregada Doméstica p/ emprego fixo. F. (11)
2884.0979

AUX. Adm: Cursando superior, desejável cursos na
admite-se
área contábil e fiscal, Excel
avançado, exp. em sisteEMPRESA
ma. Rua Cel. Souza Franco,
Seleciona candidatos para 69-Centro - Mogi
vagas de Ajudante Geral, AUX. Adm de Vendas: Ensino
Ajudante de Produção, Aux.
médio compl., ou Superior,
de Limpeza, Motorista,
exp. na área adm, desejável
Promotora, Degustadora,
vivência na área comerVendedor, Aux. Administrativo, Aux. de Logística e Nu- cial. Rua Cel. Souza Franco,
tricionista. Enviar curriculos 69-Centro - Mogi
para: rh@augustaalimentos. AUXILIAR de DP: Com excom.br
periência na função e vivência em escritório contábil.
VAGA
disponível para Auxiliar de Rua Cel. Souza Franco, 69 Escritório, horário comercial, Centro - Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, c/ exp., AUX. de Serviços Gerais
em rotinas de escritórios, (PNE): Ensino médio comhabilitação, risida em Mogi
pleto, disponível p/ serviços
das Cruzes. Curriculum
administrativos ou de proMktransportes01@gmail.
dução. Rua Cel. Souza Francom A/C Sheila
co, 69 - Centro - Mogi das
Cruzes

OFEREÇO-MEp/ trabalhar
como Segurança p/ emprego fixo. F. (11) 3424.2087

HENRIQUE P. PAFF (24/01)
FABRÍCIO BEZERRA (24/01)
FÁTIMA C. ALVES (28/01)
SALETE (01/02)

ASS. de Expedição (Pessoa
c/ Deficiência): Ens. superior
cursando ou concluído na
MASSAGISTA:
área, exp. em faturamento.
moças com ou sem ex- R. Cel. Souza Franco, 69periência. F. (11) 98426.0213 Centro- Mogi
PRECISA-SE

OP. de Veículos Industriais
(Caminhão, Empilhadeira,
W20, Poclain): Exp. comprovada, ensino fundamental,
CNH “D” R. Cel. Souza Franco, 69-Centro - Mogi
AUXILIAR de Enfermagem:
PINTOR Predial: C/ exp. em Com exp. na função, COREN
pintura de teto, parede, por- ativo e disponibilidade de
tas e guarnições c/ látex, es- horário. (Setem Mogi)
malte sintético. R. Cel. Souza AUXILIAR de Recebimento:
Franco, 69 - Centro - Mogi
Exp. na área da saúde, le-

PINTOR de Autos: Ensino mé- vantamento de medicamendio, experiência na função. tos no estoque, recebimento
Rua Cel. Souza Franco, 69 - e conferência. (Setem Mogi)
Centro - Mogi das Cruzes
AUX./Assist. de Vendas: EnPOLIDOR de Autos: Ensino sino médio, exp. comprovamédio, exp. na função. R. da em indústria, c/ vendas
Cel. Souza Franco, 69-Cen- ativa, informática (Pacote
tro-Mogi
Office), fácil acesso Poá. (SeENGENHEIRO de Projetos: PREPARADOR de Máq. In- tem Suzano)
Com exp. em implantação jetora: C/ exp. na função, CONFERENTE: Ensino médio
de proj. de manutenção exp. em troca de molde, completo, exp. na função e
mecânica e elétrica. R. Cel. Ensino Médio, curso técnico curso de Empilhadeira.
Souza Franco, 69 - Cen- em plástico. R. Cel. Souza
LÍDER de Produção: Ensino
Franco, 69-Centro-Mogi
tro-Mogi das Cruzes
médio, exp. comprovada em
ALMOXARIFE (PNE): Exp.
insdústria metalúrgica de aucomprovada na função, entopeças, setor de estamparsino médio, habilitado p/ diia. (Setem Suzano)
rigir. Rua Cel. Souza Franco,
OP. Colagem: Ensino mé69 - Centro - Mogi das Cruzes
dio, exp., comprovada na
ANALISTA de Custos: Superifunção, em indústria gráfica/
or completo, exp. na função,
embalagens, c/ máquinas
inglês fluente. R. Cel. Souza
automáticas. (Setem Suzano)
Franco, 69 -Centro - Mogi
PESSOAS c/ Deficiência: Com
das Cruzes
laudo médico, exp. na área
ANALISTA de Logística: Supeda recepção ou administrarior compl., exp. na função,
tiva. (Setem Mogi)
usuário SAP e Excel avançado, conhec. em PDCA. Rua GARÇOM: Exp. comprovada VENDEDOR Externo: Dese- PINTOR Eletrostático: Ensino
Cel. Souza Franco, 69 - Cen- na função, disponibilidade jável experiência anterior no médio, exp. comprovada em
p/ horário das 14:30h as ramo de gôndolas e pratelei- indústria, c/ pintura a pó/
tro - Mogi das Cruzes
22:50h. Rua Cel. Souza Fran- ras. Rua Cel. Souza Franco, eletrostática. (Setem Suzano)
co, 69 - Centro - Mogi das 69 - Centro - Mogi das Cruzes VENDEDORA: Ensino médio,
Cruzes
exp. comprovada na função,
c/ licitações, possuir CNH
LÍDER de Estocagem e Car“B”. (Setem Suzano)
regamento: Ensino técnico
ou superior em Logística ou
Adm, exp. em liderança, expedição. R Cel. Souza Franco,
69-Centro - Mogi das Cruzes

INÊS e ZEZINHO (21/01)
MOYSÉS (22/01)

MECÂNICO de Sopro: Téc.
em Mecânica, exp. na
função, pref. no ramo de
plásticos, habilidade em
máq. de sopro. R. Cel. Souza
Franco, 69 - Centro - Mogi

MONTADOR/Funileiro/Polidor/Pintor de Autos: Com
exp. comprovada na função,
ensino médio completo. Rua
Cel. Souza Franco, 69 - Centro - Mogi

1º e 2º AJUDANTE de Impressão Offset: Formação
técnica em impressão e/ou
artes gráficas, exp. comprovada em indústria gráfica.
MECÂNICO de Refriger- (Setem Suzano)
ação: Com experiência em ANALISTA de Logística: Sumanutenção de freezer e perior completo, exp. comcâmera fria. Rua Cel. Souza provada na função, curso
Franco, 69 - Centro - Mogi de Empilhadeira e CNH “B”.
das Cruzes
(Setem Mogi)

AUXILIAR de Montagem:
Ensino médio completo, c/
exp., 4 vagas. (Pat Itaquá)
ELETRICISTA de Instalações:
Ensino médio completo, c/
exp., 1 vaga. (Pat Itaquá)
FUNILEIRO de Automóveis:
Fundamental, c/ exp., 1
vaga. (Pat Itaquá)
MOTORISTA Carreteiro: Fundamental, c/ exp., 30 vagas.
(Pat Itaquá)
OPERADOR de Telemarketing
Ativo: Ensino médio completo, s/ exp., 10 vagas. (Pat
Itaquá)
OPERADOR de Telemarketing
Ativo e Receptivo (PNE): Ensino médio completo, c/ exp.,
2 vagas. (Pat Itaquá)
OPERADOR de Telemarketing
Receptivo Home Office (Trabalhar em Casa) (PNE): Ensino médio completo, s/ exp.,
20 vagas. (Pat Itaquá)
PEDREIRO: Ensino médio
completo, c/ exp., 1 vaga.
(Pat Itaquá)
SERRALHEIRO de Alumínio:
Fundamental, c/ exp., 1
vaga. (Pat Itaquá)
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EMPREGOS & SERVIÇOS
FARMACEUTICO: Superior RECEPCIONISTA (PNE): Ensicompleto, c/ exp., 1 vaga. no médio completo, c/ exp.,
(Emprega Mogi)
5 vagas. (Emprega Mogi)
FERRAMENTEIRO: Ensino ISOLADOR Térmico: Ensino
médio completo, c/ exp., 1 médio completo, c/ exp., 1
vaga. (Emprega Mogi)
vaga. (Emprega Mogi)
GARÇOM: Ensino médio SUPERVISOR de Cobrança
completo, c/ exp., 1 vaga. (Call Center): Superior com(Emprega Mogi)
pleto, c/ exp., 1 vaga. (EmGERENTE de Oficina: Ensino prega Mogi)
médio completo, c/ exp., 1 SUPERVISOR de Portaria:
vaga. (Emprega Mogi)
Ensino médio completo, c/
MOTORISTA de Onibus Ur- exp., 1 vaga. (Emprega Mogi)
SERRALHEIRO de Ferro: Fun- AUXILIAR de Limpeza (PNE):
damental, c/ exp., 1 vaga. Ensino fundamental comple(Pat Itaquá)
to, s/ exp., 5 vagas. (EmpreVENDEDOR Externo: Ensino ga Mogi)

COZINHEIRO: Ensino médio
completo, c/ exp., 1 vaga.
(Emprega Mogi)

COZINHEIRO: Ensino fundamédio completo, c/ exp., 10 ATENDENTE (PNE): Ensino mental completo, c/ exp., 2
vagas. (Pat Itaquá)
médio completo, c/ exp., 5 vagas. (Emprega Mogi)
vagas. (Emprega Mogi)
ATENDENTE de Balcão (PNE):
Ensino médio completo,
c/ exp., 3 vagas. (Emprega
Mogi)

bano: Ensino fundamental TROCADOR de Moldes Plásticompleto, c/ exp., 10 vagas. co: Ensino médio completo,
(Emprega Mogi)
c/ exp., 2 vagas. (Emprega
MECÂNICO de Manutenção: Mogi)
Ensino médio completo, TÉCNICO em Nutrição: Ensic/ exp., 1 vaga. (Emprega no médio completo, c/ exp.,
Colocação
no
Japão
Mogi)
1 vaga. (Emprega Mogi)
p/ mulheres e casais
descendentes, nas áreas
de auto-peças e alimentos.
F.
w(11)
4798.4393/
4798.1234

Empregos no Japão, embarque imediato, Prov. Kodescendentes e casados seki e visto, assist. no Brasil
c/ descendentes até 66 e Japão. F. (11) 4796.9661/
anos. F.(11) 4727.7661 / 4728.1149/
97162.1001
99412.0369
Whats
Emprego no Japão, Fábrica
Empregos no Japão p/ dede Parafuso, ¥ 1.200h h-11.
scendentes, direto c/ a emF. (11) 4796.9661/ 4728.
preiteira. F. (11) 3208.7980/
1149/ 97162.1001 Whats
3207.1077
Empregos no Japão, fábrica de alimento, ¥1.200 - Empregos no Japão, homem
1.300 h. F. (11) 4796.9661/ e mulher descendentes,
VENDEDOR: Ensino médio
4728.1149/
97162.1001 empregos definidos. F. (11)
completo, c/ exp., 1 vaga. Whats
3208.7980/ 3207.1077
(Emprega Mogi)
Empregos no Japão, várias
ZELADOR: Ensino médio região do Japão, assitênanuncie
completo, c/ exp., 1 vaga. cia Brasil e Japão. F. (11)
AQUI!
(Emprega Mogi)
4796.9661/
4728.1149/
4727-5236
MEIO Oficial Mecânico: Ensi- 97162.1001 Whats

EMPREGOS no Japão

COSTUREIRA: Ensino fundamental completo, c/ exp., 2
vagas. (Emprega Mogi)
ALINHADOR de Direção Auto- CASEIRO: Ensino fundamenmotiva: Ensino fundamental tal completo, c/ exp., 1 vaga.
incompleto, c/ exp., 1 vaga. (Emprega Mogi)
(Emprega Mogi)
CHAPEIRO: Ensino fundaAUXILIAR de Borracharia: En- mental completo, c/ exp., 1
sino fundamental incomple- vaga. (Emprega Mogi)
to, c/ exp., 1 vaga. (Emprega
CORRETOR de Imóveis: EnsiMogi)
no médio completo, c/ exp.,
AUXILIAR de Farmácia: Ensi- 3 vagas. (Emprega Mogi)
no médio completo, c/ exp.,
CORTADOR: Ensino médio
3 vagas. (Emprega Mogi)
completo, c/ exp., 1 vaga.
AUXILIAR de Limpeza (PNE): (Emprega Mogi)
Ensino médio completo, c/
anuncie 4727-5236
exp., 1 vaga. (Emprega Mogi)

Recrutamos até 65 anos, conjuje Japonêis, fábrica de auto
peças, comp. eletrônico. F.
(11) 4796.9661/ 4728.1149/
97162.1001 Whats

EMPACOTADOR (PNE): Ensi- MECÂNICO de Refrigeração:
no médio completo, c/ exp., Ensino fundamental completo, c/ exp., 1 vaga. (Emprega
3 vagas. (Emprega Mogi)
Mogi)
EMPREGADA Doméstica: Ensino fundamental completo, OFICIAL de Manutenção:
c/ exp., 1 vaga. (Emprega Ensino médio completo,
c/ exp., 1 vaga. (Emprega
Mogi)
Mogi)

no médio completo, c/ exp.,
OPERADOR de Caixa (PNE): 2 vagas. (Emprega Mogi)
Ensino médio completo,
c/ exp., 3 vagas. (Emprega
Mogi)
empregos
OPERADOR de Telemarketin
Back Office (PNE): Ensino
médio completo, s/ exp., 1
vaga. (Emprega Mogi)
PASSADEIRA de Roupas:
Ensino médio completo,
c/ exp., 1 vaga. (Emprega
Mogi)

no japão

Contratação imediata no
Japão p/ descendentes,
homens de 18 a 48 anos,
p/ trab. na Murata Seisakusho. F.(11) 4798.4393/
4798.1234

DIVERSOS
lar & vestuário

VD/TR fritadeira elétrica
por jogo de panelas com
panela de pressão. F. (11)
3424.2087

anuncie: 4727-5236
VD FILHOTE
animais

de
Rotweiller.
97502.0222

VD FILHOTE

VD FILHOTE
F.(11)

VD/TR cavalo Mangalarga
VD cama de solteiro, seminode gato Persa. F. (11)
Marchador Pampa, bom p/
va. F. (11) 4790.7026
97502.0222
passeio e cavalgada. F. (11)
VD geladeira cervejeira, sem- 4799.2583
VD FILHOTES
inova. F. (11) 4792.7027 c/
de
Pinscher. F. (11)
VD FILHOTE
VD jogo de quarto de casal, Amarildo
97502.0222
Gato Siamês. F. (11)
espelho, 10 gavetas, cor VD cafeteira
Walita em 97502.0222
VD FILHOTE
moderna, sem uso. F. (11) ótimo estado. F. (11)
de Yorkshire fêmea. F. (11)
anuncie 4727-5236
3971.5805
97502.0222
4255.1597
VD fogão Brastemp, 4 bocas, branco, (+) aparelho
de telefone c/ bina. F. (11)
4727.1826

de Poodle Micro e Toy. F.
(11) 97502.0222

ELETRÔNICOS &
INFORMÁTICA

VD LINDOS

filhotes de Poodle, Shih- VD TV 29” LG, já c/ conversor
Tzu, Basset, Lhasa Apso e e antena ok + rack, ótimo
filhotes de gato Persa. F.(11) preço e ótimo estado. F. (11)
97502.0222
4727.1826

VD FILHOTE

máquinas &
equipamentos

VD máquina de costura
Singer, portátil, ótimo estado. Ligue e confira. F. (11)
4747.4485

de Basset. F. (11) 97502.0222 VD/TR notebook Samsung VD máquina de fazer chine+ impressora + ar cond. c/ los, modelo Plus, completa
VD FILHOTE
de Pastor Alemão e Belga. F. N/F na caixa , por moto. em ótimo estado. F. (11)
(11) 97502.0222

F.(11)4727.1826

4724.7663
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DIVERSOS

anuncie: 4727-5236
VD aparelho de ar condicionado marca Pinguim,
pouco tempo de uso. F. (11)
4724.9188

VD empilhadeira para uma
tonelada. F. (11) 4796.3523
VD empilhadeira modelo CFY25, p/ 1.100kg,
R$10.000,00. F. (11) 4796.
3523

VD mesa de escritório c/
duas gavetas, cor azul, ót.
estado, R$ 245,00. F (11)
4727.5236

VD Nicho no cemitério da
Saudade, quitado c/ escritura (facilito pagto). F.(11)
4726.4763

BICICLETA

VD bicicleta feminina com
cestinha com pouquíssimo
uso. Ligue e confira. F. (11)
3424.2087

VD JAZIGO

VD cadeira conjugada de 2
VD armação de óculos Ray- Cem. Pq das Oliveiras, área lugares em tecido azul, ótimo
ban de sol, seminovo. F. (11) nobre, 6 gavetas. F. (11) estado, R$ 275,00. F. (11)
3971.5805
4727.5236 (hc)
4727.7661/ 99412.0369

anuncie 4727-5236

veículos
volkswagen

VD Fusca, 77 raridade, cor
bege claro. R$ 11.500,00
ac. carro + valor F.(11)
99856.9198 vivo

saúde

LAZER

VD aparelho de musculação, VD aparelho de massagem,
VD arnário de escritório com VD geladeira expositora VD mesa oval de reunião, p/ completo, seminovo, ótimo infra-vermelho da Ceragem,
duas portas, seminovo, em Metalfrio c/ porta de vidro. F. 6 lugares, ótimo estado, R$ preço. F. (11) 2629.0375
seminovo. F. (11) 4724.9188
485,00 F. (11) 4727.5236
ótimo estado, R$290,00. F. (11) 4644.2580
(11) 4727.5236 (hc)

VD empilhadeira modelo
CFY50, ano 90, p/ 2.500kg,
ótimo preço, R$15.000,00. F.
(11) 4796.3523

outros

VD relógio de ponto DíPonto da Dataprint e suporte
de cartão, ótimo estado, R$
450,00. F. (11) 4727.5236

anuncie: 4727-5236
VD Siena 2009 mod. 2010, 4 VD/TR/FINANCIO Palio 99, 4
p., cor metálica, ót, estado, portas, R$9.900,00. F. (11)
R$19.000,00, c/ R$2.500,00 94033.5842 Whats
abx. tabela. F. (11)
97448.6393/ 99961.0536

VD/TR/FINANCIO Fox 2008,
v.e, t.e, R$17.800,00. F. (11)
94033.5842 Whats

VD/TROCO/FINANCIO Strada
1.3, direção hidráulica, impecável, R$15.990,00. F. (11)
94033.5842 Whatsapp

general motors

VD/TROCO/FINANCIO
VD/TR/FINANCIO Gol 1.0 Astra 2007, completo,
2001, R$10.500,00. F. (11) R$21.890,00. Consulte-nos.
94033.5842 Whats
F.
(11)
94033.5842
VD/TR/FINANCIO
Gol Whatsapp
quadrado,
reliquia, VD/TR/FINANCIO
Astra
R$10.990,00.
F.
(11) 2006 Flex, completo/ couCelta
ro, R$21.900,00. F. (11) VD/TR/FINANCIO
94033.5842 Whats
2004,
R$14.500,00.
F.
(11)
VD/TR Variant 76, relíquia, 94033.5842 Whats
94033.5842 Whats
único dono c/ 138.000km, VD/TR/FINANCIO Zafira flex,
tudo original, R$23.000,00 2008, automático, compleac. Pick-up 4x4, 2005 à 2018. to, R$30.900,00. F. (11)
(11) 99794.3671 WhatsApp 94033.5842 Whats
ford

VD/TROCO/FINANCIO Uno
Mille 1.0 2013, R$16.800,00.
F. (11)
94033.5842
Whatsapp
VD/TR/FINANCIO Ka 2005, VD Palio Fire 1.0 2004, único
al., aq, kit visib. R$11.300,00. dono, R$13.500,00. F. (11)
99806.5856 c/ Fernando
F. (11) 94033.5842 whats
VD Palio Fire Economy 1.0, 4
p., azul, ar cond., 48.000km,
R$21.500,00 ac. financ. F.
(11) 98585.5889 c/ Aurivan
fIAT

VD/TROCO/FINANCIO Uno
Vivace, 2015, R$29.890,00 F.
(11) 94033.5842
VD Uno Vivace 2012, única
dona, branco, R$ 22.000,00.
Consulte-nos. F. (11) 98998.
0730

Você sabe decifrar os sons que o seu carro emite?
Divulgação/DPaschoal

Tem carro que gosta de fazer
música. O freio assovia, os rolamentos roncam e as correias até
cantam. Mas você sabe por que isso
acontece? E quando é necessário
prestar atenção procurar ajuda profissional?
O engenheiro à frente do Centro
de Tecnologia, Treinamento e Inovação da DPaschoal, Eliel Bartels,
explica que o ideal é ter todo o conjunto de peças trabalhando em harmonia e de forma silenciosa, e que
a barulheira pode sinalizar problemas. “É aconselhável, nesse caso, ficar atento a origem dos ruídos e em
quais momentos eles ocorrem, para,
na sequência, procurar um especialista”, explica.
Organizamos, abaixo, algumas
das principais fontes de barulhos
incomuns que os automóveis emitem, quais são suas possíveis causas e forma adequada de corrigir os
problemas. Confira:
Assovio na frenagem. O sistema
de freios tem como objetivo parar o
veículo de forma eficiente, segura e
silenciosa, mas em alguns casos as
pastilhas não conseguem trabalhar
sem assoviar. Esse desagradável
som, de acordo com Bartels, geralmente vem do desgaste acentuado
das pastilhas. “O ruído na maioria
das vezes sinaliza um desgaste
considerável do material de atrito. Muitos veículos são projetados

com alarmes sonoros nas pastilhas
e que devem gritar quando chegam
em seu limite de uso”. Quando peças de má qualidade são utilizadas,
um efeito chamado vitrificação das
pastilhas pode ocorrer e, nestes casos, elas também assoviam muito
quando são pressionadas contra os
discos de freio. “Siga o manual do
seu veículo à risca, lá você encontra
a frequência correta de manutenção
das pastilhas”.
Rangidos e batidas secas na suspensão. Esse tipo de ruído pode ser
associado a diversos componentes
da suspensão – desde um simples
batente protetor de amortecedor até
uma complexa caixa de direção,
passando por, pivôs, barras, bandejas e buchas. Segundo Eliel, “estes
barulhos requerem uma detalhada
análise e um diagnóstico bem preciso. É importante que oficina tenha
ferramentas específicas para o diagnóstico e também para a troca das
peças”.
Estalos na curva. Este incomodo som geralmente se manifesta
na hora de esterçar e manobrar
o veículo. Trata-se de um agudo e
repetitivo estalo, vindo das rodas, e
geralmente indica que ajunta homocinética do veículo está precisando
ser substituída. “As juntas possuem
uma coifa protetora de borracha
que, com o tempo, pode rasgar e
permitir o acesso de sujeira nos ro-

lamentos que, quando combinada
com a graxa típica deste componente, gera um efeito esfoliante na
peça, causando folga mecânica nos
alojamentos das esferas e o barulho indesejado”. Lavar o carro com
produtos que agridem a borracha
também podem causar a deterioração da coifa e consequentemente o
surgimento dos barulhos, segundo
o engenheiro.
Pneus que cantam. Não é raro
ouvir, após qualquer início de curva,
o cantar dos pneus em alguns carros. Quem escuta de longe, pensa
que o carro está fazendo a curva a
150km/h, quando na verdade está
abaixo de 40km/h. “Veículo desalinhado é a principal causa deste
barulho nos pneus. Por isso, fique

atento caso, após algum impacto
mais forte, esse barulho se intensificar. Além disso, vale a pena checar o
alinhamento total do carro a cada 10
mil km rodados”.
Ronco do rolamento. Sãoruídos
graves e abafados, percebidos quando o carro está em movimento e
semelhantes ao ronco de um ventilador doméstico. Geralmente, estes
sons estão relacionados ao desgaste
dos rolamentos de roda. “É um tipo
de barulho que deve ser verificado rapidamente, logo quando surgir,
pois pode ser coisa séria”, comenta
Eliel. Se houver muita folga, existe a
chance de travamento e de avarias na
ponta de eixo, aumentando bastante
os custos para consertar, além dos
riscos de acidentes.

Correia grilando. Esse ruído de
faz notável no momento da partida
ou quando o motor acelera. Trata-se
de uma aguda e estridente serenata,
vinda da correia, que provavelmente
estará ressecada. Se estiver dentro
da vida útil estipulada pelo manual
do veículo, basta um spray específico que a barulheira vai embora.
Porém, o Eliel faz algumas ressalvas. “Cada montadora estipula um
momento de troca da correia e isto
também varia de modelo para modelo. Então, nada de adotar que correia se troca com 60.000 ou alguma
oura quilometragem exata”. Além
disto, existem tensores de correia
que podem se deteriorar e causar o
afrouxamento ou maior tensão podendo gerar o mesmo ruído.
Estalos do motor ou câmbio. No
momento da partida, após engatar a
marcha e entrar em movimento, é
possível notar um barulho vindo do
motor. Pode ser o coxim do motor ou
do câmbio, que já está danificado.
Este componente de metal e borracha é essencial para amortecer
as vibrações do motor e câmbio e
mantê-los sempre firmes em suas
posições originais. Se ouvir estes
estalos, procure um especialista.
Notou algum destes ou outros
ruídos em seu carro?
(DPaschoal/Máquina Cohn & Wolfe)
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veículos

anuncie: 4727-5236

outras marcas

VD/TR Kia Cerato 2007, preto, completo, R$ 18.000,00.
F. (11) 2668.9588

peças &
acessórios

VD jogo de rodas, originais
do Fusca c/ pneus aro15 +
engate.. F. (11) 4727.1826
VD rack de teto para Meriva.
F. (11) 2629.0375
VD bobcat modelo MD711,
R$20.000,00.
F.
(11)
4796.3523
VD 4 pneus p/ Pick Up,
aro 16, sem uso. F. (11)
4796.3523
VD rodas de Pick Up, novas
e usadas. F. (11) 4796.3523/
4796.3622
VD capota de fibra p/ Strada,
até 2010, R$2.500,00. F. (11) Trabalhamos com peças para
4796.3523
4x4, rodas de ferro e liga
VD carretas e reboques p/ leve. F. (11) 4796.3523
barcos, moto, quinta rodas.
F. (11) 4796.3523

motos

anuncie: 4727-5236

VD Riviera- São Lourenço,
apto c/ sacada, armários,
em 84m², R$660.000,00
terrenos
á/v. F. (11) 99740.2284 CreVD portão de grade p/ gara- Riviera de Sta Cristina Pa- ci:74.909
gem, 3,90x2,00m, cinza escu- ranapanema- gleba13, terr.
quitado, c/ escrit. F. (11) litoral
ro. F. (11) 4255.1597
4727.2520
casa • aluga
VD portão de ferro c/ lança
litoral

de garagem + grade 5/8
em bom estado. F. (11)
3971.5805

anuncie AQUI!

anuncie 4727-5236

imóveis
material
de construção

VD CBR 500, 2014, R$
19.500,00. F. (11) 4798.3408
Franja

litoral
apto • vendo

AL BORACEIA

litoral

kitnet até 4 pessoas:
R$200,00 à diaria, R$250,00 casa • vende
temporada, até 8 pessoas VD/TR Vista Linda Bertioga na
R$400,00 diária, R$500,00
Rua Nagasaki, n° 625, casa c/
temporada. Faça sua Reserpiscina. F. (11) 4796.9888
va. F. (11) 99836.2710 Nanci
VD Indaiá , casa, 3 dorms,
AL CASA
Bertioga - Vista Linda a 100m ste, coz. amer, sl, churrasq,
AL CASA
da praia, menos fim de gar, 3 carros. R$ 400.000,00
Vista Linda, diária. F. (11) ano. F.(11) 4796.9888/ (13) estuda casa em Mogi, doc.
4761.7411
ok. F.(11) 4726.2200
3311.9307 até 20h

VD/TR Bertioga - Indaiá, casa, VD/TR terreno 258m, Aeropor casa (-) valor em Mogi e porto III, escr. reg. planta
regiáo. F. (11) 4722.5358
pop. aprov. IPTU 2017 ok,
50% à vista o rest. part., ac.
terrenos

VD/TR terreno plano, esquina, 212m², 3 min. Centro
Mogi, 200m da R. Dr Deodato, escr. reg., c/calçada, IPTU
ok, ac.carro. F.(11)4727.1826

carro. F.(11) 4722.8730
Botujuru, terreno 10x50m,
plano, c/ água, luz, esgoto,
energia, R$40.000,00 facilita 3x. F. (11) 97315.4210/
3867.5664
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iMóveis
Colinas - C. Souza, 2 terrenos, exc. local, 1º 6x25m,
r$96.000,00 e o 2º 7x26m,
r$105.000,00, facilito. F. (11)
3867.5664/ 97315.4210

aNuNCie: 4727-5236
Jardim Aeroporto III, lote c/ Vila da Prata - res. Paraíso,
250m² pronto p/ construir, c/ terreno 7,5x20m, doc. 100%,
escritura. F. (11) 3971.5805 r$ 110.000,00 á/v, estudo
VD terreno, vários lotes res. peq. parcelamento, proposSolares, Jd. Nathalie, Jd. ta, auto. F. (11) 99740.2284

Vila São Sebastião, ter- Paraiso. F. (11) 4721.6191/
reno 5x25m, murado, 98120.8479 Creci:24048-J
r$85.000,00.
F.
(11)
VD terreno resd. e comercial,
97315.4210/ 3867.5664
vários lotes César de SouBotujuru- próx. a rua Felipe za- res. Vem Viver. F. (11)
Savaia, ideal p/ Villagios, 3 4721.6191/ 99955.5684 Crelotes 10x50m, planos, excel.
ci:24048-J
local, r$135.000,00 cada. F.
(11) 97315.4210/ 3867.5664 Pq. residêncial Itapeti, terreno 314m². F. (11) 3871.4796
Jd. Santos Dumont I, terr
500m², por r$150.000,00 VD res. Solares, terreno c/
entr. de r$40.000,00 + parc. 175m², local alto c/ casas de
r$1.000,00. F.(11)2378.5643 alto padrão, r$109.990,00.
rua Dr. Deodato Wert- ref.:5075. F. (11) 4721.6191/
98120.8479 Creci:24048-J
heimer, 73- B. Cubas.

VD Jardim Camila, lote
5x25m, declive, r$65.000,00.
F. (11) 4798.2108 Creci:40.291

Cond. Granja Anita, terreno
360m², próx. da portaria,
área de lazer completa,
r$280.000,00
F.
(11)
Biritiba Mirim, terreno 96827.9295
1.000m², c/ casa já Cond. Aruã, terreno 10x30m,
construida, r$60.000,00 ac. bem localizado, próx. a
carro como parte de pagto. portaria,
oportunidade,
ref.:3418 F. (11) 4729.5335 vale a pena conferir. F. (11)
Jd Layr, terreno 10x30m, 96827.9295 whats
salão comercial aprox.
100m² c/ wc, r$150.000,00.
ref.:3416 T F. (11) 4729.5335
Jd Aeroporto III, terreno
250m², em ótima localização,
oportunidade p/ construtor,
r$140.000,00. ref.:3415 T F.
(11) 4729.5335

ACESSE NOSSO
PORTAL

César de Souza - Loteamento Villa Di Cesar, terreno 7,5x20m, plano,
r$115.000,00. F. (11)
95394.3392

sítios

4692.2315
Sítio 60.000m², casa sede
2 dorms, sl, coz., wc, lav.,
pisc., baias, bosque, á. de
pasto, pomar, r$430.000,00.
Venha
nos
consultar.
F.(11)4692.2315/ 4692.4626
Creci:75.136

Chác. 5.000m², área nobre,
cs sede, cs caseiro, churrasqueira, mini campo, pisc,
doc ok, r$550.000,00 F.
(11) 4692.4584/ 4692.4854/
Chác. 1.000m², totalmente 97197.8961 Creci:41736
plana, poço semi-artesia- Chác.
5.000m²,
casa,
no, r$110.000,00. F. (11) churrasq, piscina, galpão
4692.4584/
4692.4854/ do cogumelos, pomar,
97197.8961 Creci:41736
r$500.000,00
F.
(11)
4692.4584/
4692.4854/
Chác. 2.000m², casa 2
dorms., sala, cozinha, po- 97197.8961 Creci:41736

Chácara, vista p/ represa,
casa sede 2 dorms, sl, coz., 2
wcs, var., gar., canil, jardim,
área churr., r$270.000,00.
F.(11)4692.2315
Creci:75.136

mar, lago, r$150.000,00. F. Chác. 2.000m², casa, po(11) 4692.4584/ 4692.4854/ mar, toda murada, doc.
ok., r$350.000,00 F. (11)
Botujuru, sítio, casa de fazen- Sítio 13.000m², á 2 km do 97197.8961 Creci:41736
4692.4854/
da / caseiro, galpão, pomar Centro de Biritiba Mirim, Chác. 1.200m², ótima lo- 4692.4584/
formado. F. (11) 4725.3223 casa sede 4 dorms (suíte), sl calização, frente p/ asfal- 97197.8961 Creci:41736
Mogi das Cruzes, sítio 3 amb., 3 wcs, pisc., campo to, r$150.000,00 F. (11) VD chácara Vila Moraes. F.
4692.4854/ (11) 4792.1139/ 9.4921.
55.300m², pisc., churr., fut. pomar, r$380 Mil. F. (11) 4692.4584/
4692.2315
97197.8961 Creci:41736
2110/ 9.8714.0465 whats
campo fut., casa caseiro,

Chácara em bairro excel.,
próx. asflato, casa c/ 2
dorms (1 ste), coz., 2 wcs,
lav, pomar, De r$180 Mil por
r$145 Mil. F. (11) 4692.2315
Creci:75.136

doc. ok, r$1.100.000,00.
F.(11)4692.4584/
4692.4854/ 97197.8961 Creci:41736

Chác. 2.000m², local nobre
c/ escritura, água encanada, r$125.000,00. F. (11)
4692.4584/
4692.4854/
97197.8961 Creci:41736

Sítio das águas, casa c/
2 dorms, sl, coz., wc, var.
c/ churr., casa caseiro,
galpão, lago, pomar, horta, r$290.000,00. F. (11)
4692.2315 Creci:75.136

Ponte Grande, c/ projeto
aprovado para galpão. F. (11)
99987.5367 Creci:107589-F
deboramirandaimoveis.com.
br

Chácara ótima estrutura, casa
c/ 4 dorms, 3 suítes c/ sacada, sl 2 amb., 5 wcs, pisc., c/
cascata, horta, r$300.000,00.
F.(11) 4692.2315 Creci:75.136

Chácara em bairro nobre,
casa c/ 3 dorms, 2 wcs, sl,
copa., coz., gar. cob., pomar, horta, jardim, plantio, r$220.000,00. F.(11)
4692.2315 Creci:75.136

Chácara 1000m² casa 3
cômodos, Estrada Beija
Flor - bairro Itapeti. F. (11)
4738.1531
Estrada Servidão - Granja
Nagao, chácara de 1000m²
Biritiba Mirim, sítio 2,5
c/ casa nova, Consulte-nos.
alq., casa sede nova, pisc.,
casa caseiro, doc. ok, F. (11) 4792.8934
r$2.000.000,00. F. (11) Chác. 13.000m², px. ao Cen4692.4584/
4692.4854/ tro da Cidade, casa sede,
97197.8961 Creci:41736
casa caseiro, r$300.000,00.
Consulte-nos.
F.
(11)
4692.4584/
4692.4854/
aNuNCie aQui!
4727-5236
97197.8961 Creci:41736

Chácara 10.000m², casa
sede 3 dorms, sl, coz.,
copa, 2 wcs, churrasq.,
6 lagos, horta, canil, gar.
cob., r$280.000,00. F.(11)
4692.2315 Creci: 75.136

Chácara completa, excel.
vista, casa sede 2 dorms, sl,
coz., 3 wcs, var., gar. cob,
pisc, salão jogos, De r$200
Mil por r$150 Mil. F. (11)
4692.2315

chácaras

César de Souza, lote 317m²,
ótima região de C. de Souza, ac. carro parte pagto,
r$139.000,00. ref.:3437 F.
(11) 4729.5335
VD terreno Jd. Layr, todo
Jd Aeroporto III, terreno murado, topografia plana,
392m²,
r$100.000,00. escriturado, r$90.000,00 ac.
ref.:3382 F. (11) 4729.5335 carro. F. (11) 99856.9198
Botujuru, terreno 10x50=
500m², próx. a Caixa D’água,
r$100.000,00. F. (11)
4791.2077/ 99783.2604 Creci:19938

Sítio a 2km da rodovia, casa
sede 3 dorms, sl 2 amb., coz.,
2 wcs, casa caseiro, 2 lagos,
De r$450 Mil por r$380
Mil. F. (11) 4692.2315 CreChácara Jafet, terreno ci:75.136
12,60x26m, plano, murado, Sítio 7 alq., casa sede 3
r$360.000,00 estudo imóvel dorms, ste, sl 2 amb., coz.,
até r$200.000,00 + saldo, 3 wcs, lav., pisc., lago, capeprop.. F (11) 99740.2284 - la, baias, bosque, De r$900
Creci: 74.909
Mil por r$700 Mil. F. (11)

VD chácara Guararema (±)
1000m², próx à Pedra Montada, r$ 80.000,00 ac. carro
F.(11) 99856.9198
Chác. 1.000m², casa nova c/ 3
dorms, sl, coz. americana, px.
ao Centro, r$180.000,00 F.
(11) 4692.4584/ 4692.4854/
97197.8961 Creci:41736

Chácara bairro nobre, casa 3
dorms, sala, coz, wc, var, pomar, gramada, r$180.000,00.
F.(11)4692.2315/ 4692.4626
Creci:75.136

os MelHores
iMóveis
4727-5236

www.classiﬁcadosmogiano.com.br
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ponto comercial
aluga

ALUGO Salão

anuncie: 4727-5236

em Cesar de Souza, excelente
p/ disk entrega. F. (11) AL Vila Industrial, galpão
Comercial/Industrial,
95650.4078
ac=330m², R$4.000,00. F. (11)
AL/Arrendo Mogi Mod- 99987.5367 Creci:107589-F
erno - Av. Brasil, Nº 418, deboramirandaimoveis.com.
bar e restaurante. F. (11) br
4799.2663
AL galpão 300m², Brás CuAL Parque Monte Líbano, casa bas, São Francisco. F. (11)
comercial, próximo padaria 98708.6443
Flor de Mogi, R$3.000,00. F.
AL Centro, ponto comercial,
(11) 4726.2200
260m². F. (11) 99806.5856 c/
AL sala para Consultório, Fernando
Centro, R$800,00. F. (11)
99987.5367 Creci:107589-F
deboramirandaimoveis.com. ponto comercial
br
vende

Alto do Ipiranga - Spazio
Miro, apto 2 dorms., sala,
coz., wc, lavand., 1 vaga, lazer completo, R$190.000,00
finan. F.(11)97315.4210/
3867.5664

AL Jd. Esperança, apto 2
dorms + deps, 1 vg, R$650,00
incluso Cond. e água. F. (11)
2378.5643 Rua Dr. Deodato
Wertheimer, 73- Brás Cubas
- Mogi das Cruzes.

AL Ponte Grande, ponto
comercial, R$1.200,00. F. (11)
99987.5367 Creci:107589-F
deboramirandaimoveis.com.
br

Centro, Smart Flat resid, apto
dorm. amplo, coz, sala 2
amb., wc, portaria, 2 elevadores, vazio, R$190.000,00
financ,
F.(11)3867.5664/
97315.4210

AL Espanha I, apto 2 dorms,
sl, coz., vaga, R$700,00
+ Cond. + IPTU. F. (11)
4726.2200
AL Flora III, apto 2 dorms.,
sala, cozinha, 1 vaga,
Jd. Sta Tereza, prédio R$700,00 + Cond + IPTU. F.
comercial, 3 salas c/ wc (11) 4726.2200
em baixo e 1 apto c/ 2 AL Alto do Itapety- Nova
dorms, sl, coz, wc, qtal p/ Mogilar, apto 2 dorms, sl
2 pontos, R$550.000,00. c/ sacada, wc, vg, R$700,00
F.(11)4798.2108 Creci:40291 + Cond. + IPTU. F. (11)
Centro- próx. Hospital Santa
Casa, imóvel comercial, área
total 76m², R$250.000,00
negociável. Ref.:521. F. (11)
4729.5580/ 99697.1923

4726.2200

AL Nova Mogilar - Spazio
Mirasol, apto 2 dorms., sala,
cozinha, 1 vaga, R$900,00
incluso condomínio. F. (11)
Troco sala Ed. Grimberg 4726.2200
(Centro, próx. Santander),
AL Mogi Moderno, apto 2
por apto Rodeio/auto, peq.
dorms, sl, coz., wc, vaga cob.
parc., dir. c/ proprietário. F.
85m², R$ 550,00 + Cond
(11) 99740.2284 Creci:74909
R$190,00 + R$117,55 IPTU
bimestral. Consulte-nos. F.
(11) 4726.2200
apartamento

AL Alto do Ipiranga, apto
2 dorms, R$1.000,00 incluso Cond. e IPTU. F. (11)
99987.5367 Creci:107589-F
deboramirandaimoveis.com.
br
AL Helbor Concept Life,
apto px. ao Shopping,
R$ 2.800,00 incl. Cond. e
IPTU.
F.(11)99987.5367
Creci:107589-F
deboramirandaimoveis.com.
br
AL Cond. Ipoema- César,apto
2 dorms c/ planej, R$
1.350,00 incl. Cond. e
IPTU.
F.(11)99987.5367
Creci:107589-F
deboramirandaimoveis.com.
br

AL Parque Santana, apto, R$
AL apto Cesar de Souza,
850,00 tudo incluso. F. (11)
2 dorms., + deps c/ pisci99707.0343
AL Jundiapeba, apto 2 dorms na, lazer e gar. (1). F. (11)
+ deps, 1 vg, R$800,00 inclu- 4790.4985
so Cond. F. (11) 2378.5643 AL Espanha III, torre Burgus, apartamento
vende
Rua Dr. Deodato Wert- apto 24, vaga, R$1.350,00
heimer, 73- B. Cubas.
Cond. + IPTU incluso. Con- VD/TR Conj. Toyama, apto,
aluga

AL kitnet em frente a UMC. F. sulte-nos. F. (11) 4791.2077/ quitado, reformado, por casa
(11) 4799.3016
ou chácara. F. (11) 4724.0250
99783.2604

Vl Lavinia - R. Gaspar Conqueiro, apto reformado,
1º andar, vazio, 2 dorms,
sl, coz, wc, lavand, 1 vg,
R$200.000,00 fin. F. (11)
3867.5664/ 97315.4210

Parque Santana, apto 2
dorms., sala, cozinha, wc,
1 vaga, reformado, vazio,
térreo, R$150.000,00 financio. F. (11) 3867.5664/
Conj. do Bosque, apto 2
97315.4210
dorms, sl, coz, wc, sala e
VD/TR apartamento quit- coz. piso porcelanato, 1
ado, R$90.000,00 F. (11) vg, R$185.000,00 ac. ter4692.4584/
4692.4854/ reno parte pagto. Ref.391.
F.(11)2378.5643
97197.8961 Creci:41736
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Itapety- Nova Mogilar, apto
2 dorms c/ armários, sl,
coz. americana, wc, vaga
garagem, R$245.000,00 ac.
financ. F. (11) 4726.2200

Vl Cintra, apto 2 dorms.
sendo 1 suíte, sala, cozinha,
wc, laband., área gourmet
c/ churrasq., garagem,
R$190.000,00. Ref.:3449 F.
São João- Centro, apto 2 (11) 4729.5335
dorms, sl, coz., wc, 1 vaga, Mogi das Cruzes, apto 2
R$160.000,00. Consulte-nos! dorms., sala, cozinha, wc,
F. (11) 4798.2108 Cre- garagem coberta, ótima
ci:40.291
localização, R$175.000,00.
Mogilar, apto 2 dorms, sl, Ref.:3445 F. (11) 4729.5335
coz., wc, 1 vg, próx. Supermercado, Padaria, Escola,
etc, R$180.000,00. Consulte-nos! F. (11) 4798.2108
Creci:40.291

Vila Mogilar- próx. Shopping,
apto térreo, 2 dorms, coz., sl
2 amb, wc, á/s, gar.(1), á. lazer, R$220.000,00. Ref.:468. F.
(11) 4729.5580/ 99697.1923

casa
aluga

AL casa pequena no Centro sem garagem. F. (11)
4799.1530

VD APTO

quitado, R$90.000,00. F. (11)
98327.2193 Tim

AL casa c/ 4 cômodos Vila São
Sebastião s/ cachorro. F. (11)
4727.3347

VD apto 3 dorms, sl c/ sanca,
coz., wc + á/s, piscina, salão
VD/TR Rodeio, apto 2 de festa, gar., R$260.000,00 Mogi Moderno, apto novo e
dorms., sala, cozinhha, wc, ac. apto (-) valor. F.(11) vazio, 3 dorms (suíte), sala
1 vaga, R$150.000,00. Con- 4791.2077/ 99783.2604
2 amb, 2 vagas sub solo,
sulte-nos. F. (11) 4798.2108 Apto novo, 4 dorms (2 stes), R$330.000,00. Ref.:5208. F.
Creci:40.291
sl 2 ambs c/ sacada gourmet, (11) 4721.6191/ 99955.5684
VD Mogilar, apto prox ao 3 vgs sub solo, R$599.990,00. Creci:24048-J

Helbor Park, Av. Henrique
Eroles, apto 2 dorms ampla area de lazer, frente
Supermercado
Nagumo,
R$ 230.000,00. F.(11)
97448.6393 Whats

Alto do Ipiranga- Cond.
Spazio Miro, apto, R$
190.000,00. F. (11) 99987.
5367
Creci:107589-F
deboramirandaimoveis.com.
br

Habib’s, 2 dorms (ste), sacada gourmet, R$374.000,00 à
vista, est. apto Rodeio, entr.
+ C.E.F. F.(11) 99740.2284
Creci:74.909

Mogi Moderno apto 79,84m
c/ 3 dorms e coz. c/ planej,
ampla área lazer, 2vgs, por
casa em cond, R$ 340.000,00.
F.(11) 97448.6393 Whats

Alto do Santana II, apto 3
dorms, 1 vg cob., R$220 Mil
á/v, ac. CEF, proposta, estudo apto Rowdeio. F. (11)
99740.2284 Creci:74909

Ref.:5208. Consulte-nos. F. Alto do Ipiranga - Cond.
(11) 4721.6191/ 99601.2504 João Coccicov, 2 dorms.,
sala, coz, wc, vaga, 1º andar,
Creci:24048-J
R$158.000,00. Oportunidade
VD/TR Guarulhos- próx.
F. (11) 96827.9295
Dutra e A. Senna, 2 dorms
VD apto Vila Nova Aparecida + deps, 1 vg, lazer compl. e Cond. Gran Hills- próx. Shopem Cesar de Souza. Con- seg. 24hrs, R$199.990,00, ping, apto 4 dorms (1ste), sl
sulte-nos! F. (11) 2378.8462 ac. carro. F. (11) 4721.6191 2 amb., coz., wc, vgs, preço
abaixo do valor do mercado.
ligar até 21:00hs
Creci:24048-J
F. (11) 96827.9295 whats
Cond. Helbor Villagio, apto
vazio, 3 dorms, (1 ste planej),
sl 2 amb., coz. planej., wc,
vaga, á. lazer, piscina, confira. F. (11) 96827.9295 whats

Vida Bela I - Vl Jundiaí, apto 2
dorms, sala, coz., wc, 1 vaga,
piscina, seg. 24hrs, á. lazer
completa, R$ 170.000,00 .F.
(11) 99961.0536 Whats

Ed. Barão de Caiscais- Centro, px a igreja São Benedito, 3 dorms (ste), R$530 Mil
á/v, est. apto (-) valor. Consulte-nos. F. (11) 99740.2284
Creci:74.909

Compro apto Ed. Spazio D’
Itália, tenho apto Vl Rubens,
3 dorms (ste), vista p/ serra,
elevador, + diferença à vista,
est. prop. F.(11)99740.2284

AL CASA
2 cômodos São João,
R$550,00. F.(11)99794.4348
Toninho

AL Av. Brasil - 2 cômodos
novo, p/ aposentado ou
Helbor Ipoema - César de
casal sem filho. Ligue: F. (11)
Souza, apto 2 dorms. (1
suíte), R$262.000,00 à vista, 4796.2894
estudo apto Rodeio - C.E.F, AL Botujuru - 2 cômodos,
proposta. F. (11) 99740.2284 lavanderia, quintal. F. (11)
- Creci:74.909
4798.1113
Vila Oliveira, apto 2 dorms (1
ste), coz., sl 2 amb., wc, lvb,
á/s, gar.(1), á. lazer, Cond.
próx. CCMM, R$359.000,00.
Ref.:510. F. (11) 4729.5580

AL casa c/ 4 cômodos, próximo ao Mogilar. F. (11)
3418.8972
AL casa no Socorro c/ 1
dormitório, sala, cozinha e
banheiro. F. (11) 4739.8541
após 18h
AL casa Vila Rubens c/ 3
cômodos, fundos, dependente, sem garagem. F. (11)
3427.9783

A. do Ipiranga- próx. Hospital Santana, apto 2 dorms
(sendo 1 planej.), sl 2 amb.
c/ sac, coz. ampla, wc,
vaga, R$225.000,00. F. (11)
96827.9295 whats

AL Mogi Moderno, 2 cômodos e wc. Ligue: F. (11)
4725.9790
AL Mogilar, quarto mobiliado para estudante. F. (11)
4790.7026

Rodeio, apto térreo, reformado, R$149.000,00. F. (11)
0800.0190081

Veja as dicas de uma arquiteta para reformar o banheiro
Sendo o banheiro um espaço
úmido e com bastante circulação,
é importante o uso de materiais
de qualidade, mitigando assim a
rápida degradação do espaço.
O banheiro é um cômodo de grande circulação, o que causa grande
desgaste gerando a necessidade de
reformas e reparos periódicos. Se este
for o seu caso e você estiver pensando em reformar o banheiro, veja as
dicas da arquiteta Sonia Acciaris, sócia do escritório Casa 3 Arquitetura,
no Rio de Janeiro.
Sonia comenta que, apesar de
muita gente achar desnecessário,
a participação de um arquiteto em
qualquer tipo de reforma é fundamental. Atualmente, de acordo com a
legislação vigente, toda reforma precisa ter o acompanhamento de um
profissional responsável, que acompanha a execução da obra e responde
por ela.
Esse profissional também vai indicar o que pode ser modificado para
melhorar o ambiente, inclusive a necessidade de obras estruturais. Como
o banheiro é um espaço em que precisamos lidar com vários tipos de
instalações diferentes, ter um arquiteto auxiliando na reforma pode ser

o diferencial para uma obra rápida e
bem feita.
A arquiteta comenta que toda
obra precisa de um estágio de planejamento, em que um projeto é pensado, um planejamento estruturado
e um orçamento é estipulado. Como
parte do processo, todas as necessidades do dono do imóvel são listadas
para, em seguida, serem passadas
para o projeto. Neste projeto constam
não só os acabamentos que serão
utilizados, como também todo tipo
de material necessário à empreitada,
desde canos e fiação até louças e metais. Estas informações servirão de
base para a elaboração do orçamento
e, são elas que nortearão o padrão de
entrega da obra.
Com tudo o que será preciso em
mãos e o orçamento fechado, a compra dos materiais já pode ser feita. Fazer uma pesquisa de preços final para
não extrapolar o orçamento é sempre
bem-vindo, mas sem abrir mão da
qualidade dos materiais especificados
no projeto. Afinal, sendo o banheiro
um espaço úmido e com bastante circulação, é importante o uso de materiais de qualidade, mitigando assim a
rápida degradação do espaço.
A compra do material deve ser feita, sempre que possível, com a orientação do arquiteto e, obedecendo ao

Casa 3 Arquitetura

planejamento de compras da obra.
Desta forma se elimina a possibilidade de ociosidade da mão de obra
e respeita-se o cronograma idealizado, reduzindo assim possíveis
atrasos na entrega da reforma.
Decidida a questão do material,
foquemos agora em quem irá trabalhar na obra. Sonia lembra que
buscar por mão de obra qualificada
é fundamental, pois toda obra pode
“mexer” com a estrutura do espaço,
principalmente se for mal executada. “Quem estiver trabalhando com
um arquiteto e, caso ele não tenha
estrutura para executar sua obra,
pode pedir indicações de empresas
e profissionais, pois temos bastante
conhecimento neste meio”, conta.
Ela finaliza lembrando que uma
obra malfeita ou mal planejada
pode gerar ainda mais custos, estourando o orçamento e consumindo até fundos de reserva. Por isso,
é importante se planejar e investir
não só em bons materiais, como
também numa equipe competente
para projetar, planejar e executar
a reforma, transformando assim o
espaço no banheiro dos sonhos e
não em um pesadelo.
(Casa 3 Arquitetura)
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AL no Centro quarto mobi- VD sobrado c/ 2 dorms +
liado e com Internet para deps., próx. Hospital Municmoças. F.(11) 4796.5750
ipal de Bras Cubas. F.(11)
AL Vila Brasileira, casa linda, 4729.8344
ótima localização, 2 dorms, Vila da Prata , casa c/ 2 dorms
sl, coz., wc, qtal, vagas. F. + deps, qtal, gar. (2), preço
(11) 96827.9295 Whats
baixo. F. (11) 3424.2087
AL Vila Oliveira, sobrado
4 dorms (3 stes), planejados, R$4.000,00. F.(11)
99987.5367 Creci:107589-F
deboramirandaimoveis.com.
br

casa
VENDE

AL casa em Cond. fechado, 2
dorms + deps, 1 vg, R$720,00
incluso Cond. F. (11)
2378.5643 Rua Dr. Deodato
Wertheimer, 73- B. Cubas.
AL Vl. Lavínia casa 2 dorms
+deps, 1 vg, c/ edícula e churr.
nos fundos, R$1.200,00. F.
(11) 2378.5643 R. Dr. Deodato Wertheimer, 73 - Bras
Cubas.

VD/TR Vila Oliveira, casa,
2 dorms, sl, coz., wc,
gar (2), terr=10x25m.
F.(11)4762.1367
Vila Natal, Viela Ubatuba, casa, 2 dorms, sl, coz,
lav., gar., qtal gde. F. (11)
2312.3987

SABAÚNA,

casa 3 dorms, sl, coz., 2 wcs,
garagem, R$135.000,00. F.
VD/TR sobrado em Suzano, (11)2758.8131/ 96487.7307
3 dorms + ste, próx. a vários Geraldo
comercios. F. (11)2877.8919
Vl da Prata, exc. localiz.,
VD/TR 2 casas frente e fundos, casa 2 dorms., sala, coz,
Av. Japão p/ comercio como wc, lavand, qtal, edicula,
lotérica, peixaria, farmácia, R$210.000,00 à vista. F. (11)
ac.50% à vista e imóvel (-) 3867.5664/ 97315.4210
valor. F.(11)4727.1826 part.
Vila Brasileira - casa nova,
Sabaúna, casa 3 dorms + 2 dorms., sala, cozinha, wc,
deps, gar.(1) aceito financ. lavanderia, quintal, 2 vagas,
F. (11) 2758.8131 c/ Geraldo R$230.000,00 financio. F.
(11) 97315.4210/ 3867.5664
Centro, casa 3 dorms
(2stes), sl 3 amb., coz.
planej., área gourmet, qtal,
2 vgs, at=230m², ac=190m²,
R$400.000.00 finan.F. (11)
97315.4210/ 3867.5664

AL VILA Oliveira,

VD/TR casa

suíte mobiliada p/ estudante ou pessoa sozinha,
próx. a faculdade. F. (11)
97255.5213/ 4796.2329

Jd Camila, 2 dorms + deps,
gar. (2) próx. Posto de
Saude, por chácara/casa. F.
(11) 97155.9086

AL casa c/ 3 cômodos próx.
a Vila Cléo, p/ casal sem
filhos ou 1 pessoa. F. (11)
4794.7620

VD em Suzano, casa antiga,
c/ 3 dorms, terreno 1024m².
Consulte-nos! F. (11) 4747.
4485

Jd. Aeroporto III, sobrado
2 dorms (1 ste) + deps, 2
vgs, R$220.000,00 ac. fin.
Ref.:401. F. (11) 2378.5643
Rua Dr. Deodato Wertheimer, 73- B. Cubas.

Jd Universo, casa 2 dorms,
sala ampla, cozinha, wc,
sotão, área de serviço coberta, qtal, 4 vagas de garagem,
R$269.000,00.
Ref.:3435
F.(11) 4729.5335

Vl. Rubens, casa 2 dorms
+ deps, gar. (3), + edícula,
R$300.000,00. Venha nos
consultar.
F. (11) 4791.
2077/ 99783.2604 Creci:19938

VD/TR Itaquá, 2 casas no
mesmo terr, 6x25, próx
Shibata, ótimo local. F. (11)
4642.6149
VD/TR Jd Nathalie, sobrado, 3 dorms, sl 2 ambs,
coz planej, vgs 3, sacada.
F.(11)4728.1840
Barão de Jaceguai, Pq. Monte
Líbano, imóvel, 498m². R$
1.600.000,00 estuda proposta. F.(11) 4726.2200

VD/TR Jd. Ivete, casa 3 dorms
(1 ste), sl, coz., wc, 2 vgs,
próx. Escola, Supermercado,
Jd. Camila- Travessa Getúlio
etc, R$250 Mil troco por apto Jd Paraiso, casa 3 dorms
Vargas, casa 2 dorms, sl, coz.,
sendo 1 suíte, coz. amer.,
+ volta. F. (11) 4798.2108
wc, lavanderia, qtal, 2 vgs,
gar.(2), portão automat.,
at=5x25m, R$250.000,00. Alto do Ipiranga, casa anti- porcelanato fosco, piso frio,
Consulte-nos. F. (11) 97315. ga (próx. H.Ipiranga), a.t= R$320.000,00. Ref.:3448. F.
5x50ms, declive, 3 côm., wc, (11) 4729.5335
4210/ 3867.5664
á.s + qtal, R$180.000,00 (ac.
Troco casa na Vl. Natal, c/
Jd Cambuci, casa 2 dorms.,
prop.) F.(11)4798.2108 Creedícula, por casa no São
sala, cozinha, wc, lavand.,
ci: 40.291
Jõao ou Jd. Camila. F.(11)
área coberta c/ wc, qtal
César de Souza, próx. Shi- gramado grande, gar.(2),
2378.8722
bata, casa 1 dorm., sala, co- R$375.000,00. Ref.:3434 F.
Res. Mirage, sobrado
zinha, wc, 2 vgs, at=6x25m, (11) 4729.5335
3 dorms + deps, 1 vg,
R$160.000,00. Consulte-nos
R$270.000,00. Ref.:390. F.
! F. (11)4798.2108 Creci:
(11) 2378.5643 Rua Dr. De40.291
odato Wertheimer, 73- B.
VD Jd Camila, sobrado novo
Cubas.
2 dorms, sala, cozinha, 2 wc,
2 vagas, financ. MCMV, 80%
parte alta, R$190.000,00. F.
(11) 4798.2108 Creci:40.291

VD casa no Rodeio, 2 dorms
+ deps, gar.(3), aceito carro acima de 2015. F. (11)
2629.0375

Vila Brasileira, casa nova, 2
dorms (ste), sl, coz., salão c/
wc, 2 vgs, qtal, R$235.000,00.
Ref.:5237. F. (11) 4721.6191/
VD casa Cidade Jardim. F.(11) 98120.8479 Creci:24048-J
4792.1139/ 9.4921.2110/ Mosaico da Serra, fino acabº,
9.8714.0465 whats
3 suítes (1 master c/ hidro
César de Souza, sobrado
novo, 3 suítes, sl ampla 2
amb., 2 vgs, R$344.990,00.
Ref.:5139. F. (11) 4721.6191/
99955.5684 Creci:24048-J

ho c/ 2 dorms (1ste), sl. 3 dorms (1 ste) + deps, 2
coz., wc social, gar. (2), c/ vgs, R$297.000,00. Ref.:405.
portão automático e qtal, R$ F. (11) 2378.5643 Rua Dr.
900,00. Consulte-nos! F. (11) Deodato Wertheimer, 73- B.
4791.2077/ 99783.2604

Cubas.

VD/TR Pq Morumbi, sobrado novo 3 dorms (ste),
qtal, R$330.000,00 à vista,
est. apto Rodeio (similar)
+ C.E.F. F. (11) 99740.2284
Vila Jundiaí, casa c/ salão Creci:74.909
em cima, 2 dorms + deps, 6
VD/TR casa térrea em Mogi,
vgs, R$300.000,00. Ref.:399. próx. Vl da Prata, estudo
F. (11) 2378.5643 Rua Dr. casa em Bertioga e proposDeodato Wertheimer, 73- B. ta. F. (11) 99740.2284 CreCubas.
ci:74.909

e closet), sl estar e jantar,
250m², Ref.:5150 F.(11)
4721.6191/ 99875.9545 Creci:24048-J
Pq. das Figueiras, sobrado novo, 3 suítes (1 ste c/
hidro e closet), sl 2 amb.,
4 vgs, qtal, R$750.000,00.
Ref.:5195. F.(11)4721.6191
Creci: 24048-J
Jd Universo, sobrado lindo
c/ 3 dorms (1ste), sl, coz, wc,
qtal, vagas, oportunidade.
Confira ! F. (11) 96827.9295

VD/TR Vila Rei, sobrado 3
dorms (1 suíte), sala, coz, wc,
lavabo, 25m², 2 vagas, por
apartamento, R$290.000,00.
F. (11) 4798.2108 Creci:40.291

AL casa Pq São Martin- Socorro, casa nova, térrea,

Jd Camila, sobrado 3 dorms
(ste), sala, coz. planej,
gar.(3), churrasq, qtal,
R$375.000,00. Ref.:5196. F.
(11) 4721.6191/ 98120.8479
Creci:24048-J

Cond. Jd Europa, sobrado
2 dorms (1 c/ arms), sala 2
amb., coz. planej., wc, qtal,
vagas. Imperdivel. F. (11)
96827.9295
Vila Brasileira, casa nova,
2 dorms, sl, coz., wc, qtal,
vaga, oportunidade, só
R$192.000,00, imperdível. F.
(11) 96827.9295 Whats
Jd Layr, casa 3 dorms., sala
jantar, coz. americana, wc,
gar.(3), R$240.000,00 ac.
financ. Ref.:3432 F. (11)
4729.5335

Pq Santana, sobrado 2 suítes,
sala de estar, sala de jantar, churrasq., gar. coberta.
Ref.:4817. F. (11) 4721.6191/
98120.8479 Creci:24048-J

Mogi Moderno, Villagio sobrado novo, ótimo local, 2
dorms., sala, cozinha, wc,
vaga, R$210.000,00. Oportunidade F. (11) 96827.9295
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Alto Ipiranga, sobrado de
esquina, 4 dorms, 3 salas,
2 escritórios, qtal, gar. (4),
R$1.150.000,00 á/v. F. (11)
99740.2284 Creci: 74.909

anuncie: 4727-5236
Mogi Moderno, casa 2 dorms
sendo 1 suíte, cozinha, sala,
wc, área de serviço, qtal, gar.
(1), R$200.000,00 Ref.501 F.
(11) 99697.1923/ 4729.5580

Mogi Moderno, casa 3 dorms
(1ste), sala 2 amb., coz, wc,
qtal, piscina, 2 vgs, preço
abaixo de valor de mercado.
F. (11) 96827.9295

Vila Rachel, 3 casas, R$
260.000,00. F. (11) 99987.
5367
Creci:107589-F
deboramirandaimoveis.com.
br

Socorro,
sobrado
3
dorms (1 ste), planejados, R$550.000,00. F. (11)
99987.5367 Creci:107589-F
deboramirandaimoveis.com.
Vila Suíssa,
sobrado
Botujuru- Villagio, sobrado br
2 dorms (2 suítes), sl, coz., Socorro, sobrado em Cond., novo, 3 dorms (ste),
wc, qtal, vg, espaço gourmet, 3 dorms (1 ste), coz. planej., gar. (3), ac=200m², R$
só R$189.000,00. Oportuni- R$420.000,00. F. (11) 364.000,00 ac. C.E.F. F. (11)
dade! F. (11) 96827.9295 99987.5367 Creci:107589-F 99740.2284/3427.2482 Crewhats
deboramirandaimoveis.com. ci:74909
Jardim Nathalie, casa nova, br
Pq Morumbi, px. Vl Prata,
Vila Lavínia, próx. Tita, casa
linda, 2 dorms, sl, coz., wc,
qtal, edícula, churrasq., 2 vgs
coberta, imperdível. F. (11)
96827.9295 whats

Vila Caputera- Cond. fechado, sobrado, 2 dorms, coz., sl
2 amb., lvb, wc, á/s, gar.(2),
excel. acabº, R$280.000,00.
Ref.:511. F. (11) 4729.5580

Vila Lavínia, casa 2 dorms,
sala, cozinha, wc, á/s, quintal, gar. (2), R$240.000,00.
Ref.:459. F. (11) 4729.5580/
99966.4498

linda, 3 dorms (1 ste), sl 2
amb., jd inverno, coz., wc,
qtal, vagas, R$299.000,00.
Imperdível.
F.
(11)
96827.9295 whats

Vila Reis, casa 3 dorms (1
ste), sl 2 amb., coz., wc,
lvb, á/s, quintal, gar. (2),
R$290.000,00. Ref.:484. F.
(11) 4729.5580/ 99697.1923

sobrado novo 3 dorms. (1
ste), ac=90m², R$330.000,00
à vista, estudo apto Rodeio,
proposta. F.(11) 99740.2284
- Creci:74.909

Centro, casa térrea, vazia, 5
salas, qtal, gar. (5), Rua Tenente Manoel Alves- próx. a
Rua Ipiranga, R$450.000,00
á/v. F. (11) 96060.6054/
4726.5806

César de Souza, casa 2
dorms (1 ste), coz., 2 salas,
wc, á/s, churrasq., edícula,
qtal, gar.(2), R$250.000,00.
Ref.:464. F. (11) 4729.5580/
99697.1923

Mogi Mwoderno, sobrado
3 dorms, sl, coz., 4 wcs, á/s,
qtal, salão de festa, gar.(2),
R$400.000,00 ac. permuta.
Ref.:515. F. (11) 4729.5580/
99697.1923

Alto Santana, casa 3 dorms
(1 suíte), coz, sl. 2 amb, área
serv, qtal, churrasq, piscina, gar.(2), R$400.000,00
Ref.:392 F. (11) 99966.4498/
4729.5580

ÚLTIMA HORA
ORAÇÃO

ORAÇÃO AO ANJO DA
GUARDA

OFEREÇO-ME p/ trabalhar
como Cuidadora de Idoso, emprego fixo. F. (11)
4312.5965

Santo Anjo do Senhor meu
zeloso guardador se a ti lar e vestuário
me confiou a piedade divina, sempre que reges, me VD/TR diversos ternos semguarde, me governa e me inovos 44 a 52, diversas
cores, preço barato. F.(11)
ilumina. Amém. M.A.V.
ORAÇÃO à Nossa Sra. da 4722.8730

Rosa Mística
Rosa Mística, Mãe de Jesus,
Rainha do Santo Rosário e
Mãe da Igreja, Corpo Místico de Jesus Cristo, nós vos
pedimos que concedais ao
mundo, dilacerado pela
discórdia, a unidade e a Paz
e todas aquelas graças que
podem mudar o coração de
tantos de teus filhos. Ave Maria M.A.V.

ofereço

OUTROS

anuncie: 4727-5236
AL casa 2 cômodos na Vila
Saõ Francisco - Bras Cubas. F.
(11) 4722.5676

veículos

VD/TR 2 CASAS

VD 4 rodas 15- S10 e demais
veiculos, 5 furos + 5 pneus
½ vida 185-70-14. F. (11)
4722.8730

frente e fundos, Av. Japão,
ótimo p/ comércio como
lotérica, peixaria, farmácia etc. R$ 680 mil ac. 50%
a vista e imóvel (-) valor.
F.(11)4727.1826 part.

VD jogo com pneus original
da Kombi, completo e óti- VD TERRENO
AL APTO
VD APTO
mo estado de conservação.
Vila
Suíssa,
R$800,00.
F.
(11)
Rodeio, térreo. F.(11)
Cond. Real Park, Vl. Oliveira
VD SOBRADO
F.(11) 4727.1826
2312.1038/
99797.2409
2312.1038/ 99797.2409
F. (11) 4727.1500
Vl. Oliviera, R$320.000,00.
AL
APTO
RODEIO
F.(11) 96856.8016
VD TERRENO,
Pq. Santana. F. (11) apto 2 dorms + deps,
2.736,24m², Fazenda Cape2312.1038/ 99797.2409
reformado, 3º andar, SÃO JOÃO
imóveis
linha F.(11) 4727.1500
R$ 135.000,00. F. (11) casa 7x25m, c/ 3 cômodos,
VD/AL LOJA
VD
Botujuru,
terreno
4726.8812/ 99692.3322
ótima
estrutura
para
Mogi Plaza. F. (11)
VD/TR TERRENO 258m²
1.500m², ótima localização,
sobrado,
R$170.000,00.
F.
AL casa, 3 dorms, copa, coz.,
Jd, Aeroporto III, tudo ok, documentação ok. F. (11) 2312.1038/ 99797.2409
qtal, R. José Virgílio da Sil- (11) 4726.8812/ 99692.3322
R$ 150 mil, ac. carro e apto. 4761.7066
VD APTO
va, 127 - Vl Jundiaí. F. (11)
F.(11)99794.3671
Resid. Itapety, terreno 6x30, no Rodeio. F. (11) 96856. 97134.0455
pronto p/ construir. F. (11) 8016

VD canetão todas as cores
p/ vendedores de veículos,
escrever no vidro dos carros, atacado e varejo. F.(11)
VD TERRENO
4727.1826
Resid. Itapety, Vl. Olivei- 4312.5965
ra, Resid. Colinas. F.(11) AL SALÃO COMERCIAL
96856.8016
no Centro de Mogi. F.(11)
4727.1500
animais
VD canário do Reino. F. (11)
2839.0800

QUER VENDER
SEU IMÓVEL?
ANUNCIE AQUI!!!

VD APTO

AL CASA

litoral

VL Oliveira, 3 dorms,
Mogilar e Alto do Ipiranga. F.
1ste, gar. coberta. F. (11) AL CASA
(11) 96856.8016
4727.1500
Indaiá, ar cond, 4 dorms,
PQ. ÁRVORE
AL casa c/ 3 cômodos e gar: R. 5 wc, piscina. F. (11)
apto 2 dorms + deps., Abilio Melo Pinto, 264 - Vila 4727.1500.
AL GALPÃO
11x24,50m, Vl. Rubens. F. R$140.000,00. F. (11) Industrial. F, (11) 4790.6996
(11) 4727.1500
4726.8812/ 99692.3322
anuncie AQUI!
c/ Angelí

Trabalha com festas?
Você tem que anunciar na
revista Noiva em Destaque.
Garanta sua participação na melhor
revista de noivas e festas do Alto Tietê.
Não deixe de anunciar, os resultados
são comprovados!
11 99592-7855 • noivaemdestaque.com.br

