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a mídia certa para seus negócios

gargouillade apresenta a coleção ¨raizes”
no festival de dança de joinville

iMóveis

Divulgação

O maior Festival de Dança do
mundo, de acordo com o Guiness
Book, reúne dançarinos, alunos,
proﬁssionais e amantes da dança
de todo país e do exterior
A Gargouillade Artigos de Ballet,
empresa mogiana, estará no 36ª Festival de Dança de Joinville, lançando
a coleção 2018/2019 “Raízes”, inspirada na essência da vida. O evento,
que acontece até o dia 28 de julho,
reúne mais de seis mil par�cipantes.
A coleção conta com modelos exclusivos criados para oferecer conforto dos
movimentos durante a dança. A novidade está no colete personalizado
para usar dentro e fora da sala de aula.
Comandada pela bailarina Cássia Almeida e sua sócia Florência Almeida a
marca caiu no gosto dos bailarinos de
todo Brasil devido ao conhecimento
da bailarina, adquirido durante a sua
carreira nacional e internacional.
Figurinos - Os figurinos da Gargouillade são espetáculos à parte,
feitos sob medida e desenhados para
cada pessoa respeitando o desejo do
cliente. A empresa confecciona desde
figurinos infantis a tutus de ballet de
repertório e envia para todo o Brasil.
Para mais informações pelo WhatsApp (11) 97599.3196, e para quem for
visitar a feira da sapatilha no Festival
de Dança a Gargouillade estará no
stand 82.
Festival - O maior Festival de Dan-
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LEIA AINDA
Para quem for visitar a feira da sapatilha no Festival de Dança a gargouillade estará no stand 82.

ça do mundo, de acordo com o Guiness Book, reúne dançarinos, alunos,
profissionais e amantes da dança de
todo país e do exterior. A programação conta com várias atrações como

mostras de dança, workshops e feira
com produtos para dança.
O Festival engloba a realização de
cursos e oficinas com fins de aperfeiçoamento profissional, workshops
gratuitos para os coreógrafos inscritos no evento, seminários de dança,
projetos comunitários, palestras, debates, entre outras ações.
Grandes companhias do Brasil e
do mundo já brilharam nos palcos
de Joinville ao longo das três décadas
de existência do evento, a exemplo de
Mikhail Bayshnikov e Hell´s Kitchen
Dance (EUA); Ballet Bolshoi (Rússia);
David Parsons (EUA); Teatro Colón (Ar-

gentina); S’poart (França); Mazowske
(Balé Nacional da Polônia); os Balés
Municipais do Rio de Janeiro e de São
Paulo; Ana Botafogo, Cecília Kerche, e
Carlinhos de Jesus, entre outros. Para
acomodar esta programação, o festival passou dos cinco dias da primeira edição para os atuais onze dias de
evento.
Mantido com o apoio de patrocinadores e promovido pelo Instituto
Festival de Dança de Joinville, o evento atrai público superior a 200 mil
pessoas numa média de 170 horas de
espetáculos.
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Circulação nas cidades de Mogi das Cruzes, suzano, Poá, Ferraz de vasconcelos, itaquaquecetuba, arujá, Guararema, Biritiba Mirim e salesópolis.
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direito imobiliário

com Bruno Santos

com Zenaide de Macedo

O desafio de ser empresário
Muitos sonham em ter
o próprio negócio, pensam
que ser empresário significa viver a
vida com liberdade, dinheiro
e grandes realizações, mas
acreditar somente nisso pode ser
ingenuidade.
Acabo de montar minha terceira
empresa e muitos acham que faço
isso com facilidade ao me verem
sempre animado e bem-disposto,
porém poucos sabem o esforço necessário para fazer tudo isso acontecer.
Ser dono do próprio negócio significa não possuir garantias de salário, muito menos de carga horária
de trabalho. Na verdade, significa
que todo o resultado profissional,
será fruto de suas próprias ações.
Para muitas pessoas isso é algo maravilhoso, pois sempre fazem o melhor que podem e são confiantes de
sua capacidade de realização.
Para aqueles que dependem muito de outras pessoas, instituições
ou de processos, provavelmente, o

empreendedorismo irá demandar
um esforço maior. Isso acontece pelo
fato de que quando fazemos parte de
uma empresa, toda nossa rotina e
maneira de trabalhar devem estar
de acordo com a cultura e processos da instituição e, normalmente,
possuímos alguém para nos passar
as tarefas.
Quando abri minha primeira
empresa, não ter alguém me falando o que fazer se tornou um desafio,
pois cabia somente a mim decidir o
que era prioridade ou não e quais
seriam as metas. Se alguém não estava tendo um bom desempenho, a
correção deveria ser feita por mim,
além de sempre ter que dar o exemplo para todos.
Sou apaixonado pelo empreendedorismo, pois sou apresentado a
novos desafios diariamente. A frase
“saia da zona de conforto” se tornou
meu mantra e busco novas ideias a
todo momento.
Não basta ser um bom profissional e ter bom caráter, para prosperar sendo o dono do seu próprio
negócio (independentemente do seguimento) é preciso se reinventar
constantemente. Ser proativo e estar
disposto a buscar novos conhecimentos, são as bases para a prospe-

Multipropriedade
ridade como gestor.
Não é fácil para ninguém ser
empresário, porém as recompensas
podem ser enormes se houver disciplina, força de vontade e grande disposição para sair da zona de conforto. Aqueles que conseguem grandes
ganhos financeiros e profissionais,
são os que estão dispostos a fazer o
que poucos fazem.
Se o empreendedorismo também
é a sua paixão, aprenda com os erros e acertos de quem está ao seu
redor e não tenha medo de fracassar, pois são nesses momentos de
maiores desafios que temos nossos
maiores crescimentos.
Fico feliz quando me deparo com
qualquer grande desafio em minhas
empresas, pois sei que são oportunidades de me tornar um gestor
cada vez melhor e mais experiente.
Como você encara seus desafios
profissionais: com disposição e coragem ou com revolta e desânimo?
Sei que você já sabe qual é a melhor
resposta para aqueles que querem
verdadeiramente ter sucesso.
Bruno Santos é coach integral sistêmico,
palestrante com experiência internacional e proprietário de três empresas.

direito

com Carmen Cecilia Nogueira Beda

É possível se aposentar sem registro na carteira?
Quando somos jovens, não
vislumbramos
o que pode nos
acontecer quando já não formos tão jovens,
e quais serão as
nossas necessidades futuras.
É
comum
abrir mão do Registro em Carteira,
acreditando que é algo distante a
aposentadoria, ou que aqueles poucos anos ou meses não farão diferença no futuro.
Ainda muitos brasileiros acreditam que pelo fato de terem trabalhado registrados por um período,
terão direito à aposentadoria, ou
ainda que ao atingirem, 60 anos
mulher e 65 anos homem, poderão
se aposentar, apenas pelo fato de terem a idade ou terem recolhido alguns poucos anos de INSS.
E a resposta a nossa pergunta
inicial: É POSSÍVEL SE APOSENTAR
SEM REGISTRO EM CARTEIRA, é um
banho de água fria, para essas pessoas.
Não é possível se aposentar sem
registro em carteira, e tem mais,
para solicitar a aposentadoria, hoje,
o tempo mínimo de recolhimento é

de 15 anos. Esse tempo mínimo vai
atender apenas àqueles que tenham
então já atingido a idade mínima.
Assim a condição mínima para
se aposentar é ter 15 anos de Registro em Carteira e idade mínima,
de 60 anos para mulher e 65 anos
para homem. Veja, as duas condições devem estar presentes para
que, então, exista a possibilidade da
aposentadoria. Ressalto ainda que
essas condições podem vir a ser alteradas no futuro.
Parece muito bom isso e até fácil, mas é importante ressaltar que
a grande maioria das pessoas que
se aposenta nessas condições não
recebe mais que um salário mínimo.
Importante ressaltar que é fundamental o Registro em Carteira
e que o mesmo deve ser realizado
logo no primeiro dia de trabalho,
porque o registro não garante apenas a aposentadoria futura, garante,
por exemplo o próprio trabalhador,
em caso de doença ou acidente de
trabalho, e mais, garante benefício
aos filhos do trabalhador até que
completem 21 anos, além da pensão
por morte para a companheira ou
companheiro.
O trabalhador registrado fica
protegido e protege aos seus, garantindo uma renda mínima em mo-
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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
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à Av. Vol. Fernando Pinheiro Franco, 952, sala 3, Mogi das
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às 17h30.
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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,

mento de maior apuro.
É ainda o registro em carteira
que garante, a possibilidade de Seguro Emprego, e também está relacionado com o pagamento do FGTS.
Caso você se veja obrigado a trabalhar sem registro, não pense que
o tempo está perdido, a qualquer
momento e até mesmo após deixar
o emprego, independente do tipo de
demissão, é possível buscar o reconhecimento desse tempo trabalhado, um advogado especializado poderá lhe orientar.
O reconhecimento do vínculo
empregatício é um direito que não
se perde no tempo, mas que garante
apenas a anotação na CTPS, o que
terá consequências junto a Previdência Social, mas que não traz
nenhum valor financeiro imediato,
diferentemente dos demais direitos
trabalhistas cujo prazo máximo
para reclamar é de dois anos, e podem resultar em valores a receber.
Fique atento!!!
O registro na Carteira é um direito do empregado, não abra mão
do mesmo, é ele que vai lhe garantir
dignidade e tranquilidade.
Carmen Cecilia Nogueira Beda 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.

Esse sistema é já um pouco conhecido, mas não existe ainda uma
regulamentação
especifica, pois
multipropriedade ou “time-sharing”
nome difundido nos Estados Unidos
onde o conceito é amplamente utilizado, se caracteriza pela multiplicidade de sujeitos estão envolvidos
na aquisição de apenas um objeto,
a peculiaridade está em que todos
os titulares gozam de idêntico direito de uso, gozo e disposição sobre
o mesmo bem, porém em períodos
diversos onde os titulares exercem
o domínio sobre o bem, em determinado período pré-estabelecido, sem
ocorra a intervenção no direito de
fruição do outro.
É uma forma de aquisição de
propriedade imóvel, em que as
pessoas não tem possibilidade ou
disponibilidade financeira para investir, por exemplo, em uma casa de
praia ou ainda em um lugar para o
trabalho.
Temos que o condomínio tradicionalmente é visto como o regime
de compartilhamento da propriedade no espaço. O time-sharing,
inovando a ordem jurídica anterior,
diz respeito ao regime de compartilhamento da propriedade no tempo,
onde a aquisição é feita em grupo e
cada proprietário tem uma escritura pública com sua fração ideal, a
qual lhe confere determinado tempo

de utilização.
Esse tipo de aquisição acaba por
imprimir a propriedade a possibilidade de ter um caráter máximo ou
mínimo, moldurado segundo a autonomia e necessidade de cada comprador, admitindo, como todo direito
real de imóvel a transferência (intervivos ou causa mortis), bem como,
hipoteca e penhora.
A ilustre Maria Helena Diniz
que há uma espécie de direito real
de habitação periódico, como bem
chamam os portugueses, democratizando o imóvel segundo usos de
sucessivos titulares.
Tanto que em sua obra entende
serem quatro as modalidades de
multipropriedade: a) acionária ou
societária; b)direito real de habitação periódica; c) imobiliária ou de
complexo de lazer e, a d) hoteleira.
É uma modalidade que como
muitas outras respeita a legislação
e acaba por trazer o direito de propriedade de acordo com a necessidade e conveniência daquele que em
outras situações não poderia adquirir aquele imóvel.
De qualquer forma é uma forma
de aquisição que deve ser analisada
antes de se concluir pela aquisição.
Fonte: Diniz, Maria Helena, Curso
de Direito Civil Brasileiro.

saúde

Descongestionante nasal vicia e causa
problemas respiratórios e cardíacos
As duas características mais comuns
do inverno – o frio e o tempo seco –
podem causar diversas doenças como
gripes, sinusites, alergias, aumento das
conchas nasais, entre outras. E, um dos
sintomas em comum dessas doenças é
o entupimento nasal. Para aliviar a sensação de entupimento, muitas pessoas
recorrerem a medicamentos como os
descongestionantes nasais. O alívio é
imediato, porém, o uso contínuo e, em
excesso, pode causar dependência e diversos problemas de saúde.
De acordo com o Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox) do Hospital das
Clínicas de São Paulo, o descongestionante nasal está em 3º lugar na lista de
remédios que mais apresentam problemas aos pacientes tanto de efeitos colaterais quanto pelo uso incorreto. Perdem
apenas para os antiinflamatórios e analgésicos, também muito utilizados sem
orientação médica e em excesso.
Entre os efeitos colaterais mais comuns dos descongestionantes nasais
estão problemas cardíacos, como arritmia, aumento da frequência cardíaca e
da pressão arterial, angina (dor no peito),
trombose, dor de cabeça, além de respiratórios como rinite química. Por isso,
os descongestionantes nasais não são
indicados para crianças, hipertensos,
pessoas que já sofreram infarto ou que

têm histórico de dores no peito.
Efeito - O otorrinolaringologista
Mohamad Saada, da Clínica Respirar, explica que o nariz atua como filtro do ar
que respiramos. E, quando o tempo está
seco ou há muita poluição, os vasos sanguíneos aumentam para proteger o sistema respiratório, deixando a pessoa com
a sensação de nariz entupido.
Para melhorar, a pessoa utiliza os
vasoconstritores, medicamentos que
auxiliam no desentupimento das narinas. Para isso, ele faz com que os vasos
sanguíneos do nariz se contraiam, desinchando as conchas nasais e facilitando a
passagem do ar no nariz.
Recomendação - Para pessoas saudáveis, sem rinite ou qualquer inflamação
nessa região, Saada indica que a maneira ideal para limpar o nariz é com soro
fisiológico (0,9%). Colocar bacias com
água ou toalha molhada para aumentar
a umidade do ambiente e limpar sempre
tapetes, móveis e bichos de pelúcia para
evitar acúmulo de poeira, também auxiliam na saúde do sistema respiratório.
O otorrino ressalta também a importância de somente utilizar medicamentos
com prescrição médica, a partir da avaliação do especialista.

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

( Linha Fina Assessoria de Comunicação)

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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tons pastéis são aposta certa para escolha do vestido de madrinha
A proprietária da marca Paetê
Closet, Marina Guazzelli, ressalta que a escolha por tons
pastéis é uma ótima alternativa
para quem não quer errar
Ser convidada para madrinha de casamento é uma tarefa
mais que especial, mas acompanhada do convite vem também
uma grande dúvida: qual cor de
vestido escolher para o grande
dia? Tons pastéis têm ganhado
grande destaque neste ano, e
não é difícil entender o porquê.
As cores que dão nome à paleta de tons pastéis são aquelas
parecidas com giz de lousa, que
não deixam a cor muito forte.
Sendo assim, essas cores são
sempre mais claras, “fracas” e
lavadas. No entanto, são apostas

ACESSE NOSSO
PORTAL

certeiras de estilo e suavidade no
look.
A proprietária da marca Paetê
Closet, Marina Guazzelli, ressalta
que a escolha por tons pastéis
é uma ótima alternativa para
quem não quer errar. “Vestidos
de festa nestes tons transmitem
graciosidade e delicadeza, além
disso proporcionam uma bela
composição no altar.”
Marina também destaca que,
para casamentos durante o dia
ou a tarde, o correto é apostar
em um vestido com a modelagem mais delicada, cortes simples e caimentos mais alongados,
sem muitos detalhes. Neste caso,
a simplicidade trará elegância ao
vestido por si só.
Já para cerimônias realizadas
na parte da noite a proposta pode

Divulgação

ser outra, pois a ocasião aceita
vestidos mais trabalhados e com
mais detalhes. Tules, bordados,
rendas e até mesmo pedrarias
são bem-vindos, porque todos
esses detalhes estarão sobrepostos a um tom pastel, fazendo
com que a sutileza se sobressaia
no vestido.
O único cuidado na hora da
escolha da cor do vestido é imaginar como ele sairá durante as
fotos, já que um tom muito claro pode ser confundido com o
branco do vestido da noiva.
Mais informações: www.paetecloset.com.br
(Agência Caro)

as cores que dão nome à paleta de tons pastéis são apostas certeiras de estilo e
suavidade no look.

www.noivaemdestaque.com.br
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ORaÇãO À n. SRa. Da 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...

ASSISTENTE de Expedição:
Superior em Adm ou Conadmite-se
tabilidade, conhec SAP, exp
em faturamento e emissão
EMPRESa SELECIOna
NF. rua Cel Souza Franco,
candidatos para vagas de
69, Centro, Mogi das
Ajudante geral, Ajudante de
Cruzes
Produção, Aux. de Limpeza,
Promotora, Degustadora, ASSISTENTE de Compras:
Vendedor, Aux. Administra- Superior completo, exp.
tivo, Aux. de Logística e Nu- comprov. na função, inglês,
tricionista. Enviar curriculos espanhol interm./ avançado
para: rh@augustaalimentos. rua Cel Souza Franco, 69,
com.br
Centro, Mogi das Cruzes

ORaÇãO aO aRCanJO GabRIEL
Anjo gabriel, portador das
boas novas, das mudanças,
da sabedoria e da inteligência. Anjo da anunciação, vinde em meu auxílio. Amém

COOrDENADOr Adm. de
Vendas: Sup. Marketing ou
Vendas, Excel Avançado,
CrM, Sales Force, CNH “B”,
disp p/ viagens. r.Cel Souza
Franco, 69, Centro, Mogi
ELETrICISTA de Manutenção:
ens. médio completo, Téc.
em elétrica, Nr10, exp
na função área predial e
máqunas r. Cel Souza Franco, 69, Centro - Mogi
MEIO Oficial Mecânico de
Manutenção: Exp. na função,
Téc. em Mecânica, conh. em
fresa, disp. de horário. r. Cel
Souza Franco, 69- Centro Mogi

aniversários

“FELIZ anIVERSÁRIO”
Parabéns!! Muitas Felicidades e muitos anos de vida
com saúde, paz amor e
muitas alegrias. Abraços dos
Familiares e equipe JCM.

SuPErVISOr De Produção:
Superior Engª de Produção,
exp no ramo metalúrgico,
conhec em sistemas MrP e
CrM r. Cel Souza Franco, 69,
Centro - Mogi

OFErEÇO-ME p/ cuidar de
criança p/ emprego fixo. F.
(11) 4312.7750
OFErEÇO-ME para trabalhar
como Diarista, emprego fixo.
F. (11) 4739.2446

aNuNCie aqui
4727-5700

INSPETOr de Qualidade,
experiência comprovada na
função, curso de medições,
conhecimento em usinagem.
(Setem Mogi)
ANALISTA de Projetos Master, Superior completo, conhec. com PMBOK, possuir
inglês. (Setem Mogi)

OPErADOr de Torno CNC,
exp. comprovada na função,
curso de medição. (Setem
Mogi)

ANALISTA de Suporte, Superior completo, exp. comp.
função, conhec nível intermediário, desenvolv. Web,
Asp, Net, conf. de sistemas.
(Setem Suzano)

OPErADOr de guilhotina,
ensino Médio, curso na
área, exp. conhec. controle
de medida, ajustes de corte.
(Setem Suzano)

PrEPArADOr de Prensa,
exp. comprovada na função,
residir em Itaquáquecetuba,
disp. de horários. (Setem
Suzano)
SuPErVISOrA de Vendas,
formação superior, experiência comprovada na
função, conhec pipeline de
vendas, Solution Selling,
qualificação de Leads (Setem Suzano)
VENDEDOr, desejavel téc.
em mecânica, exp. comprovada na função c/ vendas
de máq. de borrachas e/ou
plástico, CNH “B”. (Setem
Suzano)

MOTOrISTA de Caminhão:
CNH “D”, ensino médio, exp.
na função, conhec. na região
Alto Tietê e grande SP. r. Cel
Souza Franco, 69, Centro,
Mogi

ASSISTENTE de Qualidade:
candidatos para as vagas Sup. completo em gestão
JÉSSICA B. MELLO (28/07)
Operador de Telemarketing de Qualidade, Química ou
JOAQuIM (JOCA) 31/07
e Auxiliar de Estoque. Engª de Alimentos, exp. na
Enviar currículos para: rh@ função. r. Cel Souza Franco,
PLANEJADOr
de
Macarmelimports.com.br
69, Centro, Mogi
nutenção: Sup. Engª Mecâniserviços
AuXILIAr de Pintura: com ca, Elétrica ou Mecatrônica,
exp. em pintura industrial ou exp em metalúrgico, conhec
OPÇãO FEST:
de autos, ensino médio com- MrP, AX CrM. Cel Souza
Som e Iluminação Profispleto. rua Cel Souza Franco, Franco, 69, Centro - Mogi
sional, DJ ricky. Promoção
69, Centro, Mogi das Cruze das Cruzes
do Mês r$ 199,00. F. (11)
AuX. de Serviços gerais PINTOr Industrial, Ensino
97580.5360/ 4727.2794
médio completo, exp. na
Assistência técnica de PC’s, ANALISTA de Comércio Ex- (PNE): ens. médio completo,
função. r. Cel Souza Franco,
notebooks,
impressoras, terior: sup. completo, exp. disp. p/ serviços administra69, Centro, Mogi das Cruzes.
monitores, nobreaks, pro- em rotinas de importação, tivos ou produção industrial
r. Cel Souza Franco, 69, Cenjetores. F. (11) 4566.5119
inglês fluente. r. Cel Souza
tro, M Cruzes
Franco, 69, Centro - Mogi
ANALISTA Financeiro: c/ exp. CALDEIrEIrO: Ensino Médio,
ofereço
comp. na função, desconto exp função, curso de leitura,
de duplicata em factors, interpretação desenho, conOFErEÇO-ME para trabalhar baixas de contas à pagar/ hec soldas Mig, Mag, Tig. r.
como Cuidadora de Criança receber r. Cel Souza Franco, Cel Souza Franco, 69, Centro,
p/ emprego fixo. F. (11) 69, Centro, Mogi
M Cruzes
4724.9188

EMPRESa SELECIOna

MECÂNICO de Manutenção:
Téc. em manutenção industrial, exp comp na função,
conhec solda, refrigeração
câmaras. r. Cel Souza FranFOrNEIrO de Indução, exp.
co, 69, Centro, Mogi
comprovada na função. (SeVENDEDOr Motoboy: c/ exp.
tem Mogi)
comprovada em vendas industriais, CNH “A”, desejavel INSPETOr de Qualidade,
moto propria. r. Cel Souza exp. comprovada na função,
Franco, 69, Centro, Mogi
residir em itaquaquecetuba,
disponibilidade de horários.
(Setem Suzano)

OPErADOr de MonitoraAuXILIAr Ferramentaria, en- mento (PNE), exp. com
sino Médio, curso na área, monitoramento de câmeras, CASEIrO: fundamental comexp. . (Setem Suzano)
possuir laudo médico. (Se- pleto, c/ exp., 2 vagas. (Pat
Itaquá)
AuXILIAr de PCP, exp. com- tem Mogi)
PINTOr de Autos: Ensino provada na função, residir
médio completo, exp. na em Itaquaquecetuba, disp.
função. r. Cel Souza Franco, de horários. (Setem Suzano)
69, Centro, Mogi
CONSErTADOr de Cabos,
SOLDADOr: Ensino Mé- Ensino médio, exp. comprodio, curso de solda, exp.na vada na função em industria
função, habilidade com Mig de condutores elétricos,
e Mag. r. Cel Souza Franco, disp. de horários. (Setem
69- Centro-Mogi das Cruzes Suzano)
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EMPREGOS & SERVIÇOS
COZINHEIRO: Fundamental OPERADOR de Telemarketcompleto, c/ exp., 2 vagas. ing: Ensino médio completo,
(Emprega Mogi)
s/ exp., 90 vagas. (Emprega
DESENVOLVEDOR Pleno: Su- Mogi)
perior completo, c/ exp., 1 OPERADOR de Telemarketing
vaga. (Emprega Mogi)
- Back Office (PNE): Ensino
MECÂNICO de Refrigeração: médio completo, s/ exp., 1
Ensino médio Completo, c/ vaga. (Emprega Mogi)
exp., 1 vaga. (Emprega Mogi) PORTEIRO: Ensino médio
MARCENEIRO: Fundamental completo, c/ exp., 3 vagas.
Incompleto, c/ exp., 1 vaga. (Emprega Mogi)
(Emprega Mogi)
SUPERVISOR de Cobrança
MEIO Oficial Mecânico: fun- (Call Center): Superior comdamental completo, c/ exp., pleto, c/ exp., 1 vaga. (Emprega Mogi)
1 vaga. (Emprega Mogi)
MOTORISTA de Ônibus Urbano: fundamental completo,
c/ exp., 10 vagas. (Emprega
CHAPISTA de restaurante: PRENSISTA: fundamental Mogi)
médio completo, c/ exp., 1 completo, c/ exp., 1 vaga.
vaga. (Pat Itaquá)
(Pat Itaquá)

TÉCNICO em Edificações
(PNE): Ensino Médio completo, c/ exp., 1 vaga. (Emprega Mogi)

VENDEDOR: Superior Com- EMPREGOS no Japão
pleto, c/ exp., 1 vaga. (Em- descendentes e casados
prega Mogi)
c/ descendentes até 66
anos. F.(11) 4727.7661 /
anuncie aqui
99412.0369

Empregos no Japão p/ descendentes, direto c/ a empreiteira. F. (11) 3208.7980/
3207.1077

Emprego no Japão, Fábrica
de Parafuso, ¥ 1.200h h-11.
F. (11) 4796.9661/ 4728.
1149/ 97162.1001 Whats

CONSULTOR de Vendas de
Imóveis (Autônomo): médio
completo, c/ exp., 5 vagas.
(Pat Itaquá)

Empregos no Japão, fábrica de alimento, ¥1.200 1.300 h. F. (11) 4796.9661/
4728.1149/ 97162.1001

COZINHEIRO: médio completo, c/ exp., 1 vaga. (Pat
Itaquá)

Empregos no Japão, várias
região do Japão, assitência Brasil e Japão. F. (11) Empregos no Japão, homem
4796.9661/
4728.1149/ e mulher descendentes,
empregos definidos. F. (11)
97162.1001 Whats
Empregos no Japão, em- 3208.7980/ 3207.1077

AUXILIAR de Eletricista: Ensino Médio completo, c/ exp.,
2 vagas. (Emprega Mogi)
AUXILIAR de Limpeza (PNE):
Fundamental
completo,
s/ exp., 5 vagas. (Emprega
Mogi)

OFICIAL Mecânico: Ensino VENDEDOR Externo: Ensino
fundamental completo, exp., médio completo, c/ exp., 2
1 vaga. (Emprega Mogi)
vagas. (Emprega Mogi)

BABÁ: Fundamental completo, c/ exp., 1 vaga. (Emprega
Mogi)
COSTUREIRA: Fundamental
completo, c/ exp., 1 vaga.
(Emprega Mogi)
FRESADOR CNC: fundamen- COSTUREIRA: Ensino Médio
tal completo, c/ exp., 1 vaga. completo, c/ exp., 1 vaga.
(Emprega Mogi)
(Pat Itaquá)
OPERADOR de Telemarketing CORTADOR: Ensino médio
Ativo: médio completo, s/ completo, c/ exp., 1 vaga.
exp., 120 vagas. (Pat Itaquá) (Emprega Mogi)

barque imediato, Prov. Koseki e visto, assist. no Brasil
e Japão. F. (11) 4796.9661/
97162.1001
Colocação no Japão p/ mul- 4728.1149/
Whats
heres e casais descendentes,
nas áreas de auto-peças e alimentos. F.(11) 4798.4393/
4798.1234
empregos
no japão

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

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

Entrevista de emprego em inglês: como se preparar?
Supervisora de três unidades da
Wizard separa dicas importantes
para mandar bem no próximo
teste

No momento da entrevista de emprego em inglês, o
nervosismo pode prejudicar
o desempenho do candidato
no teste e criar um certo bloqueio.
A fim de contribuir nessa etapa importante para
quem busca uma colocação
no mercado de trabalho, a
Supervisora Geral das unidades Vila Carrão, Shopping
Aricanduva e Vila Matilde
da Wizard, Giovana Morais,
separou dicas super importantes para se sair melhor na
próxima entrevista de emprego em inglês.
Além das dicas listadas
abaixo, Giovana alerta que
para “não dar branco”, é necessário estudar em casa e
se preparar para os diálo-

gos com o recrutador. É recomendado, ainda, ler a versão
em inglês do site da empresa
e se familiarizar com as expressões utilizadas na página.
“Hoje uma entrevista de emprego em inglês é algo bem
amplo, já que as empresas
querem testar o candidato de
forma natural, com situações
do cotidiano e não mais com
frases prontas”, ressalta.
1.Estudar: Como sabemos
da importância dessas entrevistas e desejamos aos nossos
alunos muito sucesso profissional, em todas as nossas
aulas
, proporcionamos aos
alunos um aprendizado de
forma que eles aprimorem as
suas habilidades para uma
excelente conversação e
, na
medida em que as aulas vão
evoluindo, seu domínio do
idioma fica cada vez melhor.
“Utilizamos os recursos da
Wizard como o Wiz.Me e Wiz.
manager que auxiliam ainda

mais na evolução do idioma”.
2.Filmes e séries: Assistir a
filmes e séries em inglês SEM
legenda! Sim! Não se deve colocar legenda em português se
o candidato deseja aprimorar o
inglês, pois essa prática apenas vai retardar o aprendizado
e minar a atenção para a língua falada. “Quando assistimos
filmes em inglês ou em qualquer outro idioma que não
seja o nosso,com a legenda
em português, havendo raríssimas exceções, a tendência é
olharmos o tempo todo para a
legenda, esquecendo-se completamente de voltar nossa
atenção para o áudio do filme. É muito importante, para
quem deseja adquirir fluência
no inglês, ter conhecimento da
língua falada.”
3.Músicas: Com as músicas,
já é um processo diferente em
relação aos filmes e séries, pois,
para melhor aprender com as
canções, o melhor mesmo é

ouvi-las seguindo suas respectivas letras. Por que isso
é importante? Porque ajuda
a adquirir maior vocabulário e, ao mesmo tempo, proporciona familiaridade com
as palavras que já conhecemos! Ouvir músicas em inglês com a letra permite que
cantemos juntos, melhorando
a pronúncia, e percebamos
melhor as palavras, conhecendo sua escrita e pronúncia ao mesmo tempo. Muitas
vezes, se canta sem a letra e
nem percebe-se o que está
sendo dito, apenas se deixa
levar pela melodia e, quando
percebe, passou o dia todo
ouvindo música, mas não se
lembra da letra.
4. Rádio: Ouvir as rádios
das cidades de países que
falam a língua inglesa pode
ser uma enorme ajuda para
quem está aprendendo inglês! Com o rádio, tudo flui de
maneira real e espontânea.

Assim, na rádio, encontramos
o idioma livre de qualquer
edição, aquele inglês vivido
pelas pessoas que o usam naturalmente todos os dias.
5. A palavra de ordem é:
Disposição! Não permita que
a preguiça de aprender uma
nova língua bata na porta; e
se ela bater, não abra! O que
todo estudante deve ter em
mente é que ele é o maior
responsável pelo seu sucesso.
Logo, não dá para ficar parado!
Interaja sempre com pessoas que possuem o mesmo
interesse pela língua, pois
isso o ajudará a não perder a
vontade de concluir os planos
no aprendizado. Busque, estude, concentre-se e permita
que todo seu potencial seja
liberado para o aprendizado e
fluência na língua!
(Pergola Propaganda)
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veículos
volkswagen

anuncie: 4727-5236

VD/TR/FINANCIO Polo Sedan
1.6 2005, preto, completo,
impecavel, R$19.890,00 F.
(11) 95450.9651 Whats

VD/TR/FINANCIO
Fox
VD Variant 76, azul, único
1.0 2005, preto, ve, te,
dono, manual, tudo origR$15.790,00
F.
(11)
inais, R$23.000,00 aceito
95450.9651 Whats
Pick-up 4x4. (11) 99794.3671
VD/TR/FINANCIO Fox 1.0 Flex WhatsApp
2007, vermelho, revisado, c/
garantia, R$16.890,00 F. (11)
anuncie AQUI!
95450.9651 Whats

VD/TR/FINANCIO
Celta 2005, preto, impecavel, R$13.890,00 F. (11)
95450.9651 Whats

VD/TROCO/FINANCIO
Ka
1.0 Flex 2011, vermelho,
unico dono, impecável,
R$18.890,00.
F.
(11)
95450.9651 Whats

VD Corsa Classic 2007,
doc. ok., carro muito bom,
R$14.900,00 preço de tafIAT
bela, aceito troca. F. (11)
94709.1411
VD/TR/FINANCIO
Fiorino
Furgão
1.3
Flex
2012,
imVD/TR/FINANCIO Pick Up
pecável, R$26.890,00 F. (11)
Corsa 1.6, branca, impe95450.9651 Whats
cavel R$14.890,00 F. (11)
VD Palio Fire 1.0 2004, único
95450.9651 Whats
dono, R$13.500,00. F. (11)
VD/TR/FINANCIO S10 Execu- 99806.5856 c/ Fernando
tive CD 2010, flex, preta, imVD Palio Fire Economy 1.0, 4
pecavel, R$42.890,00 F. (11) p., azul, ar cond., 48.000km,
95450.9651 Whats
R$21.500,00 ac. financ. F.
(11) 98585.5889 c/ Aurivan
ford

VD/TR/FINANCIO Gol 1.8 AP
92, reliquia, R$12.990,00 F.
(11) 95450.9651 Whats

general motors

VD/TR/FINANCIO Ka 1.0
2013, preto, dh, ve, te, lindo, R$21.490,00 F. (11)
95450.9651 Whats

VD Uno Vivace 2012, única
dona, branco, R$ 22.000,00.
F. (11) 98998.0730

outras marcas

VD C3 1.4, 2008, preto, 4 pts,
completo, bom estado, abx.
da tabela, R$ 16.000,00. F.
(11) 2668.9588

motos

VD Fiorino Furgão Fire 1.3,
VD CBR 500, 2014, R$
04, branca, gasolina e kit gás, VD/TROCO/FINANCIO C3 1.6
19.500,00. F. (11) 4798.3408
doc. ok, R$ 12.000,00. F. (11) 2004, completo, R$16.890,00
Franja
peças
&
F. (11) 95450.9651 Whats
2758.9789
acessórios
VD Corolla XEI 2004/2004,
prata, automático, chave, VD jogo de rodas c/ pneus da
anuncie
manual, R$24.500,00. F. (11) Kombi, (+) 5 pneus usados ½
aqui
3427.2482
vida, todos 185-70-14. F. (11)
4727-5700
VD/TR/FINANCIO HB 20 S 1.0 4727.1826
Comfort 2014, branco, único
dono, revisado, R$38.890,00
F. (11) 95450.9651 Whats
VD Mercedes Benz Accelo
1016, 2012, 2 portas, diesel,
E5, 348.074km, R$79.990,00.
F.
(11)
94730.6772/
2629.2741
VD Peugeot 207 2012,
completo, único dono,
R$21.900,00 preço de tabela Fipe, aceito troca. F. (11)
94709.1411
VD Toyota Fielder Flex AT
2008, preta, 200 mil km,
R$27.000,00, toda original,
completa, revisada. F. (11)
97761.8212

No Dia do Motorista, é importante lembrar da manutenção
do veículo para segurança no trânsito
Nakata orienta motoristas com
dicas para manter em boas condições os amortecedores.

Em 25 de julho, data dedicada a São Cristóvão, protetor
dos condutores de veículos,
também se comemora o Dia
do Motorista. Para celebrar, a
Nakata, fabricante de autopeças
com variedade de componentes
para suspensão, transmissão,
freios e motor e líder no desenvolvimento de componentes
undercar, alerta sobre alguns
cuidados que os motoristas
devem ter com amortecedores
e assim, contribuir com a segurança no trânsito.
Itens do sistema de suspensão, responsáveis por atenuar

os impactos na carroceria, frear
os movimentos da mola e manter
os pneus no solo, os amortecedores devem estar em perfeitas
condições sob risco de comprometer a segurança do veículo.
Jair Silva, gerente de qualidade e
serviços da Nakata, explica que os
amortecedores estão diretamente
ligados à estabilidade e dirigibilidade do veículo, bem como ao
conforto de seus ocupantes. “Não
rodar pelas vias com excesso de
peso no automóvel, não passar
por lombadas ou buracos em
alta velocidade e não rebaixar
o veículo são alguns dos cuidados necessários para preservar
a vida útil dos componentes da
suspensão”, comenta o gerente,
ressaltando a importância da

Divulgação

manutenção preventiva e de efetuar o alinhamento e balanceamento regularmente.
Ações voltadas à manutenção – Com o intuito de tornar
o trânsito mais seguro, a Nakata promove diversas ações,
como o Auto Stop, que checa,
gratuitamente, as condições dos
amortecedores de veículos, em
oficinas e centros automotivos
de diversas cidades do País. Em
2017, foram realizados 68 eventos, contabilizando 3.343 veículos avaliados em todo o País.
Também oferece orientação
sobre manutenção no blog (https://blog.nakata.com.br), portal:
www.nakata.com.br.
(Verso Comunicação)
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DIVERSOS
VD LINDOS filhotes
lar & vestuário

de Poodle, Shih-Tzu, Basset,
Lhasa Apso e filhotes de gato
Persa. F. (11) 97502.0222

VD sofá de 2 lugares , semiVD FILHOTE
novo. F. (11) 4790.4011
Gato Siamês. F.(11) 97502.
VD geladeira duplex Elec- 0222
trolux cor branca, aprox. 450
VD FILHOTES
litros. F. (11) 3971.5805
de Pinscher. F.(11) 97502.
VD sofá de 3 lugares c/ pol- 0222
trona, cor marrom, em bom
VD FILHOTE
estado. F. (11) 4794.4429
de Pastor Alemão. F. (11)
VD geladeira Electrolux 260L, 97502.0222
seminova. F. (11) 4724.9188
VD Mangalarga Marchador
VD estante antiga, madeira Pampa, bom p/ passeio e
maciça, 2,20x1,70. F. (11) cavalgada. F. (11) 4799.2583
2668.9588

anuncie: 4727-5236
ELETRÔNICOS &
INFORMÁTICA

VD compressor 10 pés, motor
monofásico Schulz, excelente
estado. F. (11) 4721.1261 c/
Levy

VD rádio digital Gradiente
VD máquina de estampar
System DS40, com coleção
camisetas, Compacta Print,
de disco da Velha Guarda. F.
seminova. F. (11) 4747.8501
(11) 4636.5837

VD EQUIPAMENTOS

VD HD SSD 120GB Sandisk,
completo p/ bar. F. (11)
R$298,00
(Válido
até
4748.8804/ 97138.5973
31/07/2018) F. (11) 4566.
5119
VD DVD em bom estado. F.
(11) 4796.8196

outros

VD pen drive Sandisk
32GB, R$51,00 (Válido VD armação de óculos Rayaté 31/07/2018) F. (11) ban de sol, seminovo. F. (11)
3971.5805
4566.5119
VD FILHOTE
VD microondas 32 litros, de Basset. F.(11) 97502.0222 VD fonte ATX para PC 450W VD jazigo no Pq das OliveiElectrolux em bom estado. F.
Nominal, R$47,50 (Válido ras c/ 3 gavetas. F. (11)
VD FILHOTE
(11) 4796.8196
até 31/07/2018) F. (11) 4692.3425
de
Rotweiller.
F.(11)
4566.5119
VD JAZIGO
97502.0222
Cem. Pq das Oliveiras, área
VD FILHOTE
nobre, 6 gavetas. F. (11)
de gato Persa. F.(11)
animais
máquinas &
4727.7661/ 99412.0369
97502.0222
equipamentos
VD gaiola de passarinho, cor
VD FILHOTE
VD FILHOTE
amarela em ótimo estado.
de Poodle Micro e Toy. F. de Yorkshire fêmea. F.(11) VD máq. industrial uma agulF.(11) 4796.5955
ha. F. (11) 4724.9479
(11) 97502.0222
97502.0222
VD aparelho de ar condicionado marca Pinguim,
pouco tempo de uso. F. (11)
4724.9188
VD 9 gaveteiro de madeira, 4 gavetas, c/ rodizio e
fecho. (Somente retirada),
R$210,00 F.(11) 4566.5119

lazer

VD aparelho de massagem,
infra-vermelho da Ceragem,
seminovo. F. (11) 4724.9188

saude

VD máquina Overloque, sem- VD aparelho de ginásti- VD cadeira ortopédica de
F . (11) banho, seminova. F. (11)
inova, motivo mudança. F. ca, seminovo.
4790.4011
2350.1432
(11) 4722.6366

imóveis

anuncie
4727-5700

anuncie: 4727-5236

VD/AL Riviera, apto mobiliado, 3 dorms., 2 suítes.
F. (11) 99987.5367 - Creci:
107.589 www.deboramiranVD portão de ferro 5/8 c/ daimoveis.com.br
lança 2,00m/alt x 1,60m/
larg, aceito proposta. F. (11)
litoral
3971.5805
material de
construção

VD Indaiá - Bertioga: edicula, terr. 6x30m, 2 cômodos
e wc, R$120.000,00. F. (11)
2629.0433

VD/TR terreno 258m, Aeroporto III, escr. reg. planta
pop. aprov. IPTU 2018 ok,
50% à vista o rest. part., aceito
VD kitnet inacabada, Bo- carro. F. (11) 4722.8730
racéia, 500m da praia. F. (11) VD terreno 330m² com casa
2758.8131
em Poá. F. (11) 2350.1432

casa • aluga
Boracéia, casa 4 dorms
VD pia de cozinha em granito
(1 suíte), 100m da praia,
Ubatuba, med.2,50, semino- AL CASA
R$250.000,00. F(11) 99987.
va. F. (11) 4799.3945
Vista Linda, diária. F. (11) 5367 Creci: 107589-F www.
4761.7411
VD 40 PONTALETES
deboramirandaimoveis.com.
p/ escora de laje, R$ 2,80
br
cada (à retirar). F. (11)
litoral
2812.6232

VD Mogilar, próx ao Extra,
Res. Itapety, 178m², triân- lote 10x30m, 2 frentes, c/
gular, doc. ok. F. (11) casa antiga, R$600.000,00
97479.4488
Consulte-nos ! F. (11)
Jd Nathalie, Jd Paraiso, vári- 4798.2108 - Creci: 40.291

VD TERRENO

os lotes. F. (11) 4721.6191/ Salesópolis (Capela Nova),
98120.8479 Creci 24048-J
lote 1.300m², 34m de frente,
próx. represa Paraitinga,
R$90.000,00 Consulte-nos
! F. (11) 4798.2108 - Creci:
40.291

Jd Santa Tereza, terreno
250m², todo murado c/
portão, R$190.000,00 aceito
proposta Ref.3419T F. (11)
4729.5335

VD Jd Layr, lote 10x30m c/
salão coml. de 100m² c/
O terreno dos seus sonhos c/ wc, R$150.000,00 aceito
preço espetacular, 10.000m², proposta. Ref.:3416T F. (11)
ótima terra p/ construir ou 4729.5335
plantar, gigantesco lago c/ Jd Camila, lote 6,25x20m,
peixes, R$130 Mil. F. (11) escritura registrada, projeto
4692.2315
aprovado, R$98.000,00 F.

casa • vende

VD portão de ferro fundido,
terrenos
2,10x2,70 em bom estaBertioga, sobrado, 3 dorms,
do, retirar no local. F. (11)
sala, coz, 3 wcs, àrea serv., VD/TR terreno plano, esqui4748.8804
gar. (6), próx. a praia. F. (13) na, 212m², 3 min. Centro
Mogi, 200m da R. Dr De3317.8773
odato, escr. reg., c/ calçaVD Bertioga, Indaiá , casa,
litoral
da, IPTU ok, aceito carro.
3 dorms, ste, coz. amer, sl,
apto. • vende
F.(11)4727.1826
churrasq, gar, 3 carros. R$
400.000,00 estuda casa Jardim Aeroporto III, lote c/
VD Riviera- São Lourenço,
em Mogi, doc. ok. F.(11) 250m² pronto p/ construir, c/
apto c/ sacada, armários,
escritura. F. (11) 3971.5805
4726.2200
em 84m², R$660.000,00
á/v. F. (11) 99740.2284 Creanuncie AQUI! LIGUE 4727.5700
ci:74.909

Jardim Aeroporto III, terreno
10x39m, por R$100.000,00
aceito proposta. Ref.:3382T.
F. (11) 4729.5335

VD terreno 30x25m, Estr. do
Beija Flor, ót.preço. F. (11)
4796.4337 Ligar das 13h até
19h

Imóvel coml, Centro - R
Olegario Paiva, terreno
76m², em frente a Sta Casa,
excelente
oportunidade,
R$250.000,00
Cód
521 F.(11)
Vila Jóia, terreno 5x30m,
próx. a perimetral. F. (11) 4729.5580/ 99697.1923
4742.9257
Parque Olimpico, lote

São João - Av. Glicerio de
Mello, px. ao Centro, com/
res. 1.498m², frente p/ 3
ruas, R$950.000,00. F. (11)
4724.7011 - Creci:J9978

(11) 2629.0433

Espetacular lote 18x21m,
Parque Olímpico, plano, escritura registrada,
R$210.000,00.
F.(11)
VD Residencial Colinas, 2629.0433
terreno 6x25m, doc. ok., Espetacular lote 20x43m,
R$100.000,00
estudo escritura registrada, ótimo
315m², R$220.000,00 Con- proposta. Ref.1216 F.(11) local, totalmente plano, muVD TERRENO
Res. Itapety, 357m², doc. ok. sulte-nos ! F. (11) 4798.2108 4799.3068/ 4798.1700 Creci: rado, R$530.000,00 F. (11)
- Creci: 40.291
2629.0433
F. (11) 97479.4488
68540
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Jd Universo, próx. à Rua Jacareí, paralelo Rod. Dom
Thuller, lindo lote 7x30m, Pedro, 20x100m=2.000m²,
R$130.000,00. F. (11) R$80.000,00 ou 4.000m² por
2629.0433
R$160.000,00 Ref. 3 F. (11)
Vila Oliveira - Vem Viver - 94730.6772
César - Rua Itapeti: terrenos
10x60m=600m². F. (11)
99790.9217/ 96856.8016/
3496.2858

Sta Isabel - Rod. Prefº Joaquim Simão - km 74, 6
alq. divididos em lotes, de
R$40.000,00 à R$50.000,00
VD Pq Olimpico, belissi- cada 1.000m. F. (11)
mo terreno 315m², 18 de 94730.6772
frente, 21 os lados, fundos 12m, totalmente plano, R$190.000,00. F. (11)
99783.2604

anuncie: 4727-5236
VD Biritiba Ussú, terreno
300m², casa simples, já alugada, R$60.000,00 F. (11)
4692.4584/
4692.4854/
97197.8961

B. Mirim - Estr. Casa Grande,
sítio 22.000m², 2 dorms,
sala 2 amb., coz, wc, á. serv,
qtal, gar.(3), R$250.000,00
Cód 536 F.(11) 4729.5580/
Vila Brasileira, terreno 99697.1923
5x50m, c/ planta aprovada Biritiba Mirim, sítio 4 alq.,
p/ sobrado, parte construí- dorms, salas, sacadas, wcs
do. Ref.:770b. Consulte-nos. sociais, á. serv., gar. cob.,
F. (11) 99464.8005 Cre- churr., R$954.000,00. F. (11)
ci:80359
F. (11) 94730.6772

VD chác 3.400m², cp fut,
pisc, área gourmet, pomar
formado, cs sede 3 suítes, sl
2 amb, wc, R$340 Mil aceita
R$120 Mil parc c/ imob. F.
Rod. Mogi Salesópolis, haras (11) 4692.2315
107.000m², 42 baias, cs sede Chác 2.000m² aproveitáveis,
c/ 20 wc, galpão, restauran- toda cercada por alambrado,
te, R$20.000.000,00, vd/al área de plantio, casa 3 dorms
parcial. F.(11) 94730.6772
+ dep, varanda, pomar, canil, Chác. 2.800m², 3 suítes c/
Biritiba Mirim, sítio 2,5 R$250 Mil F. (11) 4692.2315 armários embutidos, sala
alq., casa sede nova, pisc., Chác. 7.500m², pronta p/ ampla c/ lareira, coz, pisc,
casa caseiro, doc. ok, curtir, 3 min do asfalto, lago, sl festas, etc, R$400.000,00
R$2.000.000,00. F. (11) cp futebol, piscina, cs sede Venha nos consultar. F.
4692.4584/
4692.4854/ 3 dorms, sala ampla, coz- (11) 4692.1928/ 1823/
97197.8961 Creci:41736
inha, 2 wc, R$340 Mil F. (11) 99994.2754
Chác 5.000m², plana, casa
Mogi das Cruzes, sítio 4692.2315

VD/TR Mogi das Cruzes Casarão do Chá, terreno
1.000m², R$85.000,00 ac.
auto. F. (11) 4692.4742/
99920.9218 - Creci:105.965
César de Souza - Residencial
Vem Viver, terrenos residencial e comercial, vários
lotes. F. (11) 4721.6191 Creci
24048-J

Jd Paraiso, excelente terreno 7,5x20m, doc. ok,
R$110.000,00 est prop a vista
F. (11) 94719.8391 Whats/
2758.9230
Vila da Prata, terreno 10x88m,
doc. ok, exc. p/ construtor,
est. prop e parc. direto c/
proprietário, R$220.000,00
F. (11) 94719.8391 Whats/
2758.9240

sítios

Chác. 2.000m², casa 2
dorms., sala, cozinha, pomar, lago, R$150.000,00. F.
(11) 4692.4584/ 4692.4854/
97197.8961 Creci:41736

Chác. 13.000m², px. ao Centro da Cidade, casa sede, casa
caseiro, R$300.000,00. F.
grande toda avarandada, (11) 4692.4584/ 4692.4854/
jardim, laguinho, capela, pisc 97197.8961 Creci:41736
muito bonita, R$300.000,00 Chác. 1.000m², casa nova c/ 3
F. (11) 4692.1928/ 1823/ dorms, sl, coz. americana, px.
99994.2754
ao Centro, R$180.000,00 F.

55.300m², pisc., churr.,
campo fut., casa caseiro,
doc. ok, R$1.100.000,00.
F.(11)4692.4584/
4692.4854/ 97197.8961 Creci:41736

Conj. Santo Angelo, 2 terrenos juntos, 11x34m cada,
R$65.000,00 cada, á/v,
local c/ água, luz, asfalto,
est. entrada + auto. F. (11)
94748.6597
Vila Oliveira, terreno 10x60m,
murado, aclive, frente já César de Souza - Loteaterraplana, R$290.000,00. F. mento Villa Di Cesar, ter(11) 97315.4210/ 3867.5664 reno 7,5x20m, plano,
VD Perto do Centro, prox. R$115.000,00. F. (11)
da Padaria Colinas do Sol, 95394.3392
terreno 5x25m, mura- VD Salesópolis, terreno
do, R$125.000,00 F. (11)
500m², R$50.000,00 F.
3867.5664/ 97315.4210
(11) 4692.4584/ 4854 Botujuru, perto Felipe 97197.8961
Sawaia, ideal p/ villagios,
VD Biritiba Mirim, terreno
3 lotes 10x50m, plano,
R$135.000,00, exc. local. F. 1.400m², R$90.000,00 F.
(11) 3867.5664/ 97315.4210 (11) 4692.4584/ 4854 97197.8961
VD Colinas - César de SouCocuera,
terreno
za, terreno 260m², edicula VD
3 cômodos grandes, va- c/ 2 casas semi-conranda, energia, água, es- struida, R$60.000,00 F.
goto, R$145.000,00 F. (11) (11) 4692.4584/ 4854 97315.4210/ 3867.5664
97197.8961

VD chác 5.000m², cercada,
exc topografia, cs sede ampla sala, 3 dorms, coz, 2 wc,
lavand, varanda, pomar,
galinheiro, R$330 Mil F. (11)
4692.2315

Chác. 1.000m² perfeita c/
ótima visão panorâmica, todas cercada por alambrado,
horta, pomar, galinheiro, 1
dorm., coz, wc, R$160 Mil F.
(11) 4692.2315
Chác 10.000m², casa de (11) 4692.4584/ 4692.4854/
Chác 5.000m² por R$400 Mil, alvenaria grande c/ suítes, 97197.8961 Creci:41736
200m do asfalto, cercada por avarandada, pisc c/ deck,
alambrado, cp futebol, área aquário, churras, etc,
chácaras
de lazer c/ churrasq, pisc, R$2.000.000,00 Venha nos ponto comercial
3 dorms (ste) + dep. F.(11) consultar. F. (11) 4692.1928/ aluga
1823/ 99994.2754
Guararema, chác. 820m², 4692.2315
casa 4 cômodos, coz. amer,
AL Mogi Moderno, sala coml.
2 wc, á. serv, churrasq, horta.
22m², parede drywall, wc,
F. (11) 4693.3002
R$500,00 + Cond + IPTU F.
VD chácara 1000m² casa 3
(11) 4724.7011/ 94077.6325
cômo., Estr. Beija Flor - Bairro
Whats
Itapeti. F. (11) 4738.1531
AL Centro - Rua Dr Ricardo
Chác
1.500m²,
todo
Vilela, salão 100m², reaproveitavél, 2 entradas,
cepção, wc, cozinha, depósicercado de alambrado, cs
to, R$1.000,00 + IPTU. F.
sede 2 dorms, sala, cozinha,
(11) 4724.7011/ 94077.6325
wc social, R$120.000,00. F.
Whats
(11) 4692.2315

VD chác 2.000m², 3 dorsm, sl,
coz, wc, varanda c/ fg lenha,
VD/TR sítio casa sede, pisc., toda cercada, pomar formacampo futebol, lago, po- do, lago c/ peixes, 800m do
mar, igreja etc... F. (11) asfalto, R$132 Mil. F. (11)
4724.8590
4692.2315

AL Mogi Moderno, galpão
180m² + mezanino, excelente
localização, récuo p/ carro,
R$3.600,00 + IPTU. F. (11)
4724.7011/
94077.6325
Whats
Chác. 2.600m² em formação
por apenas R$260 Mil, poucos metros do asfalto, ótima
topografia, cs 3 dorms, 1
suíte, 3 wc, sala, coz. F. (11)
4692.2315
Chác 2.600m², bairro nobre, pomar, área de plantio,
cercada por alambrado, 2
dorms + dep, 2 wc, sacada,
piscina, fg lenha, churrasq. F.
(11) 4692.2315
Chác 6.000m², pomar,
horta, peq mata, sobrado vários cômodos, 100m
do asfalto, R$300.000,00
F. (11) 4692.1928/ 1823/
99994.2754

anuncie AQUI!

AL Parque Monte Líbano, casa
Chác 5.000m², casa pa- comercial, próximo padaria
drão, pomar,l galinheiro, Flor de Mogi, R$3.000,00. F.
horta, propicia para re- (11) 4726.2200
laxar, R$240.000,00 F.
AL Henrique Eroles, esquina
(11) 4692.1928/ 1823/
c/ R Jose B. Batalha, 84m²,
99994.2754
200m² e 900m², R$ Consulte
Chác. 1.200m², ótima lo- Ref.1204/ 1205/ 1185 F.(11)
calização, frente p/ asfal- 4799.3068/ 4798.1700 Creci:
to, R$160.000,00 F. (11) 68540
4692.4584/
4692.4854/
AL galpões e terreno vazio,
97197.8961 Creci:41736
Vila Industrial. F. (11)
Chác. 1.000m², totalmente
94730.6772 Creci:172330
plana, poço semi-artesiano, R$110.000,00. F. (11) AL/VD prédio Helbor Tower
4692.4584/
4692.4854/ -Centro, AL R$3.000,00 VD
sala peq., R$ 299.304,00,
97197.8961 Creci:41736
sl gde R$365.816,00. F.(11)
Chác. 2.000m², local nobre
F.(11) 94730.6772
c/ escritura, água encanada, R$125.000,00. F. (11) AL Centro, ponto comercial,
4692.4584/
4692.4854/ 260m². F. (11) 99806.5856 c/
97197.8961 Creci:41736
Fernando
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AL Vila Industrial, casa
p/ fins comerciais, 3
dorms., excel. localiz;, R$
1.800,00 F.(11)99987.5367
deboramirandaimoveis.com.
br Creci:107.589

anuncie: 4727-5236

Troco sala Ed. Grimberg
(Centro, próx. Santander),
por apto Rodeio/auto, peq.
parc., dir. c/ proprietário. F.
(11) 99740.2284 Creci:74909

AL Rodeio, 2 dorms., 1 vaga,
R$720,00 c/ cond e IPTU.
Ref.:744B F. (11) 99464.8005
- Creci:080359

VD Cond. Claudio Abraão Centro, apto 3 dorms (1ste),
coz, sala 2 amb, banh, lvb,
á/s, gar.(1), R$280.000,00
AL Alto do Ipiranga, apto 3 Cód 498 F. (11) 4729.5580/
dorms., 1 vaga, R$1.000,00 99697.1923
incluso cond. e IPTU. Ref.:260 VD Vl da Prata, apto 2 dorms.,
F. (11) 99464.8005 Cre- sala, cozinha, wc, 1 vaga,
ci:80359
R$125.000,00. Ref.:408 F.
AL Rodeio, 2 dorms, sala, (11) 2378.5643 Rua Dr. Decozinha, wc, área de serviço, odato Wertheimer, 73- B.
1 vaga de garagem, R$900,00 Cubas.

VD galpão 42m x 60 x 40m.
AL
Mogilar,
ponto F. (11) 94730.6772 Crecomercial
600m².
F. ci:172330
(11) 99987.5367 www.
deboramirandaimoveis.com.
apartamento
br Creci:107589-F
aluga

AL Ponte Grande, ponto
comercial 55m², R$1.500,00
F.(11) 99987.5367 - www. AL Rodeio, apto 2 dorms
deboramirandaimoveis.com. (1 c/ amrs), sala, cozinha
c/ armários, vaga p/ carro,
br Creci: 107.589
R$500,00 + Cond + IPTU F.
AL Mogilar, galpão 400m².
(11) 4724.7011/ 94077.6325
F. (11) 99987.5367 www.
Whats
deboramirandaimoveis.com.
AL Alto do Ipiranga, apto 2
br Creci:107589-F
dorms., sala, cozinha, wc,
vaga de garagem, R$700,00
ponto comercial
+ Cond + IPTU. F. (11)
vende
4726.2200

OPORTUNIDADE!
VD Loja praça de alimentação, Suzano Shopping.
F.(11) 99575.6822
Passo ponto de material de
construção, Vila Joia. F. (11)
4722.4209
Passo ponto comercial bar
e restaurante, Av. Ricieri
José Marcatto, nº 90. F. (11)
4761.7154

anuncie AQUI!

AL Alto do Itapety- Nova
Mogilar, apto 2 dorms, sala
c/ sacada, wc, vaga garagem,
R$700,00 + Cond. + IPTU. F.
(11) 4726.2200

Conjunto do Bosque, apto 2
dorms., sala, cozinha, banheiro, 1 vaga, R$185.000,00
Ref.391 F. (11) 2378.5643
Rua Dr. Deodato Wertheimer, 73- B. Cubas.

AL Mogi Moderno, apto 2 pacote F. (11) 94719.8391
dorms, sl, coz., wc, sem vaga Whats/ 2758.9230
garagem, R$ 550,00 + Cond.
R$190,00 + IPTU. F. (11)
apartamento
4726.2200

AL apto próx. ao Shopping c/ Locação espetacular: Mogi3 dorms e lazer completo. F. lar, apto bem localizado 2
(11) 4727.2494
dorms., R$750,00 aluguel
AL Cond. São João, px. ao + R$60,00 IPTU Mensal
Centro, apto 2 dorms, sala, + R$300,00 condominio.
cozinha, vaga p/ carro, Venha nos consultar. F. (11)
R$450,00 + Cond + IPTU F. 2629.0433
AL Nova Mogi I, apto 2 (11) 4724.7011/ 94077.6325
AL Rodeio - Bloco 670 e 485,
dorms e coz c/ armários,
Whats
reformado, 2 dorms. + dep.,
sala, R$900,00 incluso Cond
1 vaga, R$550,00 + Cond +
e IPTU F. (11) 4724.7011/
IPTU (cada) Venha nos con94077.6325 Whats
sultar. F. (11) 4791.2077/
AL Cond João XXIII, apto 2
99783.2601
dorms, coz. c/ armários,
AL Espanha III, torre Burgus,
vaga p/ carro, R$860,00
apto 24, c/ 3 dorms, sl c/
incluso Cond e IPTU F. (11)
churrasq., 1 vg, R$1.200,00
4724.7011/
94077.6325
Cond + IPTU incluso. F. (11)
Whats
4791.2077/ 99783.2604
AL Flora III, apto 2 dorms.,
sala, cozinha, 1 vaga,
R$830,00 + Cond + IPTU. F.
(11) 4726.2200

VD César de Souza, apto 2
dorms, sala, cozinha, wc, 1
vaga, R$65.000,00 + divida.
Ref.:413 R. Dr Deodato Wertheimer - 73 - B Cubas F. (11)
2378.5643

vende

VD Cond. Passaredo do Itapety, apto 2 dorms + dep.,
varanda, 1 vaga. F. (11)
4790.4011

VL LAVINIA
apto 3 dorms (1ste) lazer
compl., R$ 295 mil. F.(11)
98862.0735- Creci: 120.852
VD apto Rodeio Cond. Ametista. F. (11) 4729.9099

Centro - Cond. Georgia, 2
dorms, sl. 2 amb., coz., wc,
á/s, gar.(1), R$185.000,00.
Ref.:522. F. (11) 4729.5580/
Vila Cléo (CDHU), apto 2
99697.1923
dorms, sala, cozinha, banMogilar - Edifico São José,
apto 2 dorms., cozinha, sala, heiro, 1 vaga, R$85.000,00
AL Parque Santana, apto, R$ wc, área de serviço, gar. (1), Ref.404 F. (11) 2378.5643
850,00 tudo incluso. F. (11) R$200.000,00 Cód 542 F.(11) Rua Dr. Deodato Wert99707.0343
4729.5580/ 9.9966.4498
heimer, 73- B. Cubas.

Cond. Nova Mogi 2, apto
novo, pronta entrega, 3
dorms, coz. ampla, vaga p/
carro, R$226.000,00. Consulte-nos. F. (11) 4724.7011
Creci: J9978
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anuncie: 4727-5236

VD Nova Mogilar - Itapety,
apto 2 dorms., sala, sacada,
wc, garagem, R$220.000,00.
F. (11) 4726.2200

Rodeio - R. João Benegas,
apto 2 dorms, sl, coz, wc, 1
vg cob., quadra, churrasq,
salão, R$135.000,00 financ.
F. (11) 94719.8391 Whats/
2758.9240

VD A. Ipiranga - Helbor Park,
apto 2 dorms, sala c/ sac,
coz. planej, 1 vg cob, vazio,
R$228.000,00
Ref.1219
F.(11) 4799.3068/ 4798.1700
Creci: 68540
VD Nova Mogilar - Flora,
apto 2 dorms., sala c/ sacada, cozinha, 1 vaga cob.,
R$230.000,00
Ref.1082
F.(11) 4799.3068/ 4798.1700 Alto Ipiranga, apto alto padrão, 4 dorms (2 stes), sl 2
Creci: 68540
amb, sacada gourmet, 3 vgs,
Ponte Grande, apto 2 dorms.,
R$664.990,00 Ref 5021 F.
sala, coz., wc, lavanderia, en(11) 4721.6191/ 99601.2504
trada p/ carro, R$150.000,00
Creci 24048-J
aceito financiamento e
proposta. Ref.:3475 F. (11) Rodeio, apto vazio, Cond. Esmeralda, R$146.000,00 à vis4729.5335
ta, ac. CEF, FGTS, reformado.
VD Alto do Ipiranga (Helbor
Park e Cond. Miró), 2 dorms F. (11) 99740.2284 - Creci:
+ deps., no térreo e 3º andar. 74.909
F. (11) 96856.8016

Vila Lavinia - Cond. Ypê, prox.
VD Rodeio, ótimo apto refor- ao Center Castilho, apto 2
mado, térreo, 1º andar, 2 dorms., R$140.000,00 à vista.
dorms., sala, cozinha, wc, 1 F. (11) 99740.2284
vaga. F. (11) 99790.9217
VD Mogi Moderno - Rua Acre,
apto 2 dorms, todo reformado, R$145.000,00 à vista, ac.
bancos, estudo auto/ terreno. Consulte-nos, F. (11)
Rodeio Cond. Villagio da 99740.2284
Serra apto 3 dorm, sl c/ VD Vl Rubens - Helbor Vilsanca, coz., wc + á/s, pisc., lagio, apto 3 dorms (ste c/
salão, gar, R$260 Mil, ac.ap. planejados), lazer completo,
(-)valor. F.(11)4791.2077/ R$226.000,00 à vista F. (11)
99783.2604
99925.8121/ 99809.7267
VD Vl Brasileira/ Jd Camila/
Mogilar Cond: apto 2 dorms.,
sala, cozinha, wc, 1 vaga, garagem. F. (11) 99790.8217

Alto do Ipiranga, apto 3
dorms (ste), sl 2 amb, 2 vgs,
R$289.990,00. Ref 5286 F.
(11) 4721.6191/ 99601.2504
Creci 24048-J

Vila Lavínia, apto 3 dorms
(ste), 1 vaga, térreo, 100m²
útil, R$245.000,00 à vista,
estudo auto/parcelas. F. (11)
99740.2284 Creci:74.909

Luzes, apto exc. localiz, 3
dorms (ste), sl 2 amb, 2 vaga
sub-solo, R$549.990,00. Ref
5289 F. (11) 4721.6191/
99601.2504 Creci 24048-J

Ed. Barão de Caiscais- Centro, px a igreja São Benedito,
3 dorms (ste), R$590 Mil á/v,
est. apto (-) valor. F. (11)
99740.2284 Creci:74.909

Mogi Moderno, px Centro,
apto alto padrão, 3 dorms
(ste), sl 2 amb, sacada
gourmet, R$389.990,00 Ref
4916 Consulte-nos. F. (11)
4721.6191/
99601.2504
Creci 24048-J

Alto do Ipiranga, apto
recém reformado, 2 dorms,
sl, coz, wc, 1 vg, sl festas,
R$138.000,00 est carro/
financ F. (11) 94719.8391
Whats/ 2758.9240

VD Centro, apto térreno,
3 dorms (ste), 86m² útil,
R$298.000,00 à vista, est.
entrada 60% + saldo até
40 meses c/ prop. F.(11)
99740.2284 Creci:74.909
VD/TR A. Ipiranga, apto 2
dorms (ste), sl, coz, todos c/
planej, lazer, R$245.000,00 à
vista, est. sobrado até R$350
Mil F.(11) 99740.2284 Creci:74909
VD/TR Spazio D’Italia, apto
3 dorms (ste), sala c/ sac, 2
vgs, andar alto, R$318.000,00
est. prop, imóvel coml. + valor. F.(11) 99740.2284 Creci
74909
Rodeio, apto térreo, 2 dorms,
sala, cozinha, wc, lavanderia, 1 vaga, R$128.000,00
financ. F. (11) 97315.4210/
3867.5664
Rodeio - 3º pavimento, apto
reformado, vazio, local alto, 2
dorms + dep.., R$145.000,00
financ. F. (11) 97315.4210/
3867.5664

Parque Santana, apto 2
dorms. + deps, 1 vaga,
pisc. adulto e infantil, lazer
completo,
R$190.000,00
financ. F. (11) 97315.4210/
3867.5664

Centro - Smart Flat Resid,
apto vazio 47m², mobiliado,
dorm. amplo, coz. amer, sala
2 amb, 2 elev, R$180.000,00
financ. F. (11) 97315.4210/
Centro, apto 100m da 3867.5664
padaria Copacabana, 3 Mogi Moderno apto 79,84m
dorms (ste), térreo, 86m² c/ 3 dorms e coz. c/ planej,
útil, R$298.000,00 à vista, ac. ampla área lazer, 2vgs, por
bancos. F. (11) 99740.2284 casa em cond, R$ 320.000,00.
F.(11) 97448.6393 Whats
Creci:74.909

Alto do Ipiranga, 110m², 3
dorms (1ste), sala ampla,
coz planej, lavand, 2 vgs,
R$320.000,00 financ/ est carro F. (11) 94719.8391 Whats/
2758.9240

AL Vila Pomar, casa de 4 cô- AL Jd Camila - Av José
modos com ponto comercial. Glicério, sobrado 3 dorms
(1ste), sacada, lavabo,
F. (11) 4794.1226 c/ Luzia
coz, seminovo, R$1.500,00
AL moradia p/ estudante
Ref.1216 F.(11) 4799.3068/
(moças), próx. a UMC, água, 4798.1700 Creci: 68540
luz e gás, incluso. F. (11)
Precisamos de imóvel para
4799.5023 Dona Zica
locação, temos vários cliAL cômodo fundos c/ quin- entes cadastrados. F. (11)
tal, wc interno e lavanderia. 2629.0433
F. (11) 4728.1983 após as
AL Botujuru, casa 2 dorms.,
14:00hs
sala, cozinha, gar. carro
AL Bras Cubas,Vila São Fran- pequeno, quintal, R$800,00.
cisco casa c/ 2 cômodos. F. F.
(11)
4791.2077/
99783.2604
(11) 4722.5676

VD/AL Centro -R. Ten. Manoel A. dos Anjos, 8º andar, elevador, 2 dorms +
dep, sem gar., AL R$700,00
VD R$222.600,00 F. (11)
Alto do Ipiranga, 3 suítes,
94730.6772
sala 3 amb, coz, lvb, desp,
Mogilar - Av. Fco. R. Filho, lavand, varanda gourmet,
apto 2 dorms + dep, wc empreg, R$850.000,00
sac, churrasq, sl festa, est prop F. (11) 94719.8391
7º andar, elev, R$330,00 Whats/ 2758.9240
cond., R$254.000,00 F.(11)
Centro, 140m², 3 dorms
94730.6772
(1ste), sl 3 amb, 4 wc, var.
Mogilar - Av. Fco R. Filho fechada em vidro, vista p/
n 2011, 2 dorms + dep., serra, 5 vgs, R$900.000,00
3º andar, elevador, chur- est prop F (11) 94719.8391
AL casa 2 cômodos c/ gararasq., R$240.000,00, Cond. Whats/ 2758.9240
gem no Jd Universo (próx.
R$330,00. F. (11) F. (11)
hospital) p/ casal sem filhos.
94730.6772
F. (11) 2812.6232
Alto do Ipiranga - Spazio
AL casa Socorro, Av. Santa
Morandi, apto 2 dorms.,
Rita, 450 ou 446, próx.ao
wc, área de serv., 1 vaga,
Extra F.(11) 4726.7289 após
R$215.000,00. F. (11)
17:00hrs
3374.0278/ 98585.9888
AL Vila Lavinia, sobrado 3
VD/TR apartamento quitdorms (ste), wc c/ hidro, gaado, R$90.000,00 F. (11)
ragem 2 carros, R$1.500,00
4692.4584/
4692.4854/
+ IPTU F. (11) 4724.7011/
97197.8961 Creci:41736
94077.6325 Whats
Alto do Ipiranga- Spazio
AL Helbor Ipoema, sobrado
Miró, apto R$190.000,00.
3 dorms (ste c/ armários),
F. (11) 99987.5367 www.
cozinha planej., churrasq,
deboramirandaimoveis.com.
R$2.000,00 + IPTU + Cond. F.
br Creci:107589-F
(11) 4724.7011/ 94077.6325
Vila Suíssa, apto 3
Whats
dorms (1 suíte), com casa
AL Vila Lavinia, casa 2 dorms,
planejados, R$298.000,00. aluga
sl, cozinha, wc, vaga de garaF. (11) 99987.5367 www.
gem, qtal, R$700,00 + IPTU. F.
deboramirandaimoveis.com. AL 2 cômodos no Mogi Mod(11) 4724.7011/ 94077.6325
br Creci:107589-F
erno p/ casal sem filho. F.
Whats
Jd Santa Tereza, 2 dorms, (11) 4725.9790
sala, coz, wc, 1 vg cob, VD/AL linda casa Vl. Jundiaí, 3 AL Conjunto do Bosque,
R$110.000,00 financ/ prop dorms, (2 ste), sl, copa, coz., casa 2 dorms, wc, cozinha,
a vista F. (11) 94719.8391 lav., qtal, gar., edícula, 50m² sala, quintal c/ churrasq.,
R$900,00 + IPTU. F. (11)
Whats/ 2758.9230
da av. F. (11) 4727.1826
4724.7011/
94077.6325
VD Rodeio - Topazio, 2º andar, AL casa de 3 cômodos (funWhats
apto 2 dorms., sala, cozinha, dos) no Socorro, Rua Sergio
AL Brás Cubas, px. Perimetral,
wc, 1 vaga, salão, quadra,
Praza, 157. F. (11) 4799.2161
casa 2 dorms, wc, cozinha,
playground, R$136.000,00 F.
qtal c/ churrasq., R$1.500,00
(11) 94719.8391/ 2758.9240 AL CASA
Centro B. Cubas c/ 2 dorms + + IPTU. F. (11) 4724.7011/
Nova Mogi, 2 dorms (casal
deps. F. (11) 94238.4887
94077.6325 Whats
planej), sala c/ rack sob
AL
2
cômodos
no
Centro,
funmedida, coz planej, 1 vg,
AL Brás Cubas, casa 1 dorms,
R$215.000,00 financ/ est car- dos p/ uma pessoa sozinha. sala, cozinha, wc, lavand.
ro F. (11) 94719.8391 Whats/ F.(11) 4790.9268 c/ Ronal- interna, 1 vaga, R$750,00
do/ Yolanda
2758.9240
F. (11) 2378.5643 - Rua Dr.
Rodeio, 2 dorms. + deps., 1
vg cob, térreo, quadra, salão,
R$145.000,00
ac.financ/
est carro e prop. a vista F.
(11) 94719.8391 Whats/
2758.9230

AL casa c/ 2 dorms, gar. (1), Deodato Wertheimer, 73- B.
Rua Profeta Jonas, 315- Vila Cubas.
Pomar. F. (11) 4727.5597
AL casa na Vila Municipal c/ 2
cômodos e banheiro. F. (11)
4739.6494

anuncie
AQUI!

AL Pq Santana, casa 1 dorm.,
coz., quintal, próx. Nagumo,
R$400,00. F. (11) 99464.8005
Creci:80359
AL César de Souza, sobrado
2 dorms, 1 vg, R$900,00
incluso Cond. Ref.:492b. F.
(11) 99464.8005 Creci:80359

casa
vende

VD/TR 2 casas frente
e fundos, Av. Japão p/
comércio como lotérica,
peixaria, farmácia, ac.50% à
vista e imóvel (-) valor. F.(11)
4727.1826 part.

VD CASA
VL da Prata , 2 dorms + deps,
qtal, entr. p/ carro + 3 cômodos fundos c/ 1wc, R$ 165
mil. F.(11) 96860.4269
VD sobrado c/ 2 dorms
+ deps., próx. Hospital
Municipal de Bras Cubas.
F.(11) 4729.8344
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anuncie: 4727-5236

Pq. Santana, sobrado 3
dorms (1 ste), 3 salas, lavabo, coz., wc, á/s, qtal, churr.,
gar. (2), R$750.000,00.
Ref.:523. F. (11) 4729.5580/
VD casa Suzano, t=10x25m,
99697.1923
c/ 2 casas, quitada, ac. troca.
César de Souza, casa térrea
F. (11) 4752.0536
3 dorms (1ste), sala 2 amb.,
VD/TR casa no Centro, 2
lavabo, wc, coz. c/ copa, etc,
dorms, sl, coz., wc, quintal. F.
exc imóvel, R$450.000,00
(11) 4726.9928
Cód 546 F.(11) 4729.5580/
VD/TR casa 3 dorms (1 ste) 99697.1923
+ deps, gar. (2), por apto. F.
Vila Lavinia, casa 2 dorms,
(11) 4566.5598
sala 2 amb., wc, área
VD casa Conj. do Bosque, 3 de serviço, qtal, gar.(2),
dorms + deps, quintal amp- R$240.000,00 Cód 459 F.
lo, edícula. F. (11) 4727.6813 (11) 4729.5580/ 99697.1923
VD sobrado Vila Correia em
Ferraz, 3 dorms + deps, gar.
(2), doc. ok, ac. proposta. F.
(11) 4678.1452

VD Jd Camila. próx ao posto,
2 casas (5 e 3 cômodos) no
mesmo terreno, 4 vgs. F.(11)
2779.8240

Mogi Moderno- Vila Rachel,
sobrado 3 dorms, sl, coz.,
wc, 2 vagas, R$270.000,00. F.
(11) 4798.2108 Creci:40.291

VD/TR casa em Suzano, por VD Jd Camila, sobrado novo
casa em Bertioga. F. (11) 2 dorms, sala, coz., 2 wc, 2
vagas, financ. MCMV, 80%
4747.4485
VD/AL 2 casas na Vila Ol- parte alta, R$190.000,00. F.
iveira e Vila Natal. F. (11) (11) 4798.2108 Creci:40.291
4796.5116 Mizael
Poá casa c/ 2 dorms, sala,
coz., 2 wc, edícula, gar.
(2) aceito financ. F. (11)
4634.1438
VD/TR casa Conj. Sto Angelo, 2 dorms, 2 wcs, coz.
americ., gar. murado. F. (11)
4722.7242
Vila Natal, Viela Ubatuba, casa, 2 dorms, sl, coz,
lav., gar., qtal gde. F. (11)
2312.3987
VD/TR Itaquá, 2 casas no
mesmo terr, 6x25, próx
Shibata, ótimo local. F. (11)
4642.6149
Mogi Moderno, casa c/
dorms, sl, coz, wc, à/s, qtal,
gar.(1), c/ constr. de sobrado
nos fundos, R$180.000,00
Cód 543 F. (11) 4729.5580/
9.9966.4498
VD Vl Oliveira, sobrado 3
suítes (1 master c/ closet),
2 salas, lavabo, coz. c/ arms
planej, qtal, R$850.000,00
Cód 537 F. (11) 4729.5580/
99966.4498
Barão de Jaceguai, Pq. Monte
Líbano, imóvel, 498m². R$
1.600.000,00 estuda proposta. F.(11) 4726.2200

VD César de Souza, casa 1
dorm, sala, coz, wc, precisa
de reforma, R$130.000,00
Ref.415 F.(11) 2378.5643
Rua Dr. Deodato Wertheimer, 73- B. Cubas.
VD Jd Aeroporto III, sobrado
2 dorms (1ste) + dep, gar.
(2), R$200.000,00 ac. financ.
Ref.401 R. Dr Deodato Wertheimer - 73 - B Cubas F. (11)
2378.5643
VD Socorro, casa, 3 dorms
(1ste), sl, coz, wc, 2 vagas,
R$297.000,00 ReF 405 F.(11)
2378.5643 - Rua Dr. Deodato
Wertheimer, 73- BCubas.
Jd Univeros, casa 4 cômdos,
3wc gar. (6), R$580.000,00
Ref.:414 F. (11) 2378.5643
- Rua Dr. Deodato Wertheimer, 73- B. Cubas.

VD Cidade Jardim, casa nova
2 dorms, 1 suíte, sl, coz, wc,
área serv, R$260.000,00 ac.
FGTS/ financ Ref.1235 F. (11)
4799.3068/ 4798.1700 Creci:
68540
Jardim Layr, casa 2 dorms,
sl, coz., wc, gar., lav. coberta, R$200.000,00 ac. financ.
Ref.:3455. F. (11) 4729.5335
VD Jd Aeroporto III, casa nova
2 dorms, sala, cozinha amer.,
wc, lavand., gar. (1), qtal
nos fundos, R$195.000,00
ac financ Ref.:3478 F.(11)
Oportunidade: Jd Cambu4729.5335
ci - financia casa 2 dorms.,
VD Jd Planalto, casa 3
sala, cozinha, terr.5x25m,
dorms (1ste), sl, copa,
R$180.000,00
F.
(11)
coz, lavabo, wc, varanda,
2629.0433
lavand, gar, canil, churrasq, R$450.000,00 financ Espetacular sobrado 3
Ref.:3467 F. (11) 4729.5335 dorms., 1 suíte, todos com
sacada, 2 salas, piscina c/
VD Jd Esperança. casa
cascata, churr., R$490.000,00
2 dorms, sala, cozinha,
F. (11) 2629.0433
wc, lavand., qtal, garagem, R$195.000,00 aceito Ocasião: sobrado 5 dorms,
proposta. Ref.:3458 F. (11) 2 suítes, 2 salas grandes, 2
coz, 2 wc, vaga p/ carros, terr.
4729.5335
14m de frente, R$270.000,00
VD Jardim Santa Tereza, casa, ( falta acabº). F. (11)
4 cômodos, wc, gar. (1) + 2629.0433
edícula com 3 cômodos,
Vl Industrial, próx. ao Shibata.
R$230.000,00 ac. proposta.
Oportunidade casa 2 dorms.,
Ref.:3390 F. (11) 4729.5335
sala, cozinha, wc, área de
VD Jd Camila, casa 2 dorms serviço, R$220.000,00. F.
(1 ste), sala, coz amer., wc, (11) 2629.0433
pisc. c/ cascata, garagem,
Conjunto Cocuera, casa 2
R$389.000,00 ac permuta dorms (1 suíte), sala 2 amem terreno. Ref.3474 F. (11) bientes, cozinha, wc, gara4729.5335
gem. F. (11) 96856.8016/

VD Residencial Mirage, 3
dorms, sl, coz, wc, 1 vaga,
R$270.000,00 Ref.:390 F.
(11) 2378.5643 - Rua Dr.
Deodato Wertheimer, 73- B.
Conj. do Bosque, casa 3
VD/TR Jd. Ivete, casa 3 dorms Cubas.
dorms., sala, coz. amer.,
(1 ste), sl, coz., wc, 2 vgs, VD Jd Universo, casa térrea
wc, lavand, gar.(2) + edícupróx. escola, supermercado, vazia, 2 dorms, sala, coz, wc,
la c/ dorm., wc, lavand,
etc, R$250 Mil troco por apto quintal, gar, R$190.000,00
R$250.000,00
financ.
+ volta. F. (11) 4798.2108
ac, financ. Ref.1140 F.(11) Ref.3431 F. (11) 4729.5335
VD sobrado Centro (Mogi) 4799.3068/ 4798.1700 Creci:
c/ponto
comercial,
3 68540
dorms, sl, coz., wc, salão, Mogi Moderno, sobrado 3
kitnet
(nos
fundos),
dorms, 1 ste, sl. c/ terraço,
churrasq, R$490.000,00. F.
lvb, coz planej, 2 wc, gar.(2),
(11)4798.2108 Creci:40.291
R$485.000,00 Ref.619 F.(11)
VD/TR Pq Residencial Itapeti, 4799.3068/ 4798.1700 Creci:
casa 3 dorms (ste), sl, coz, 68540
wc, 2 vgs, por casa de menor
Alto do Ipiranga - Av. Henvalor ou apto, R$220.000,00
rique Eroles, casa vazia, 2
F. (11) 4798.2108 - Creci:
dorms, sl ampla, coz, gar,
40.291
qtal, R$400.000,00 Ref.1224
Centro (Alto Remédio), so- F.(11) 4799.3068/ 4798.1700
brado 2 dorms (1ste), sala Creci: 68540
grande, coz, wc, 2 vagas,
R$280.000,00 Consulte-nos VD Ponte Grande, próx Pe! F. (11) 4798.2108 - Creci: rimetral, casa 2 dorms, 2 Res. Rubi, casa mobiliada,
salas, copa/coz., qtal, terr.
40.291
3 dorms (1 ste c/ closet), sl
R$330.000,00
Conj
São
Sebastião, 12x30m,
2 amb. c/ lareira, lvb, gar.
Consulte-nos.
at=180m², ac=70m², qtal Ref.1198
(6), sl festas, R$655.000,00
16m², 2 dorms (1ste), sala, F.(11) 4799.3068/ 4798.1700
ac. prop. Ref.3480 F. (11)
coz, wc, 3 vgs, R$300.000,00 Creci: 68540
4729.5335
Consulte-nos ! F. (11) VD/AL Botujuru, casa em
4798.2108 - Creci: 40.291
Villagio, 2 dorms, sala, Vl Paulista, Village, ponto
Casa 2 dorms., wc, sala, co- coz. amer., 1 vaga, VD coml., casas de 2 e 4 cômozinha, varanda, lavand, qtal, R$160.000,00/ AL R$750,00 dos, wc, lavand. + 4 casas
Consulte-nos. de 3 cômodos, wc, lavand,
pé no asfalto, tem tudo que Ref.1220
precisa por perto, R$140 Mil. F.(11) 4799.3068/ 4798.1700 R$650.000,00 Ref.3484 F.
(11) 4729.5335
F. (11) 4692.2315
Creci: 68540

3496.2858
VD Cond. Tranquilidade
- César, casa 2 dorms.,
sala, cozinha, 2 vagas, área
de serviço e lazer. F. (11)
99790.9217

Jardim Camila e Parque
Santana, sobrado 3 dorms
(1 suíte), sala, cozinha,
área de serviço, gar. (2).
Venha nos consultar. F. (11)
99790.9217
VD/TR Caminho do Mar,
terr=12x25m, casa 2 dorms,
sala, coz, edícula, piscina,
churrasq., ac. terr. como
parte de pagamento. F. (11)
96856.8016

VD/TR Vila da Prata, casa com
2 dorms., sala, cozinha, wc,
garagem, R$170.000,00. F.
(11) 96856.8016

VD/TR Biritiba Mirim - Centro, 2 dorms + ponto coml.,
escr., R$300.000,00 F. (11)
4692.4742/ 99920.9218 VD/TR Jardim Juliana, casa 2 Creci:105.965
dorms., sala, cozinha, área de Vl Brasileira “MCMV”, casa
serviço, gar.(2), por menor 2 dorms, sl coz, 2 vgs, qtal,
valor. F. (11) 96856.8016
R$235.000,00. Ref 5237 F.
VD/TR Salesópolis, casa 2 (11) 4721.6191/ 98120.8479
dorms., sala, cozinha, wc, Creci 24048-J
área de serviço, por casa em Pq Santana, sobrado 2 suítes,
Mogi. F. (11) 96856.8016/ sl estar/ jantar, churrasq, ga3496.2858
ragem cob., R$365.000,00
Ref 4817 F. (11) 4721.6191/
VD COND. Rubi,
98120.8479 Creci 24048-J
2 dorm. R$ 239.000,00.F.
César de Souza, sobrado
(11) 92000.9748
novo 3 suítes, sl ampla 2
VD Jundiapeba, casa próx à
amb, 2 vagas, R$319.990,00
escola Cid Boucalt, 2 dorms.,
ac. CEF. Ref 4867 F. (11)
sala, cozinha, wc, garagem, 4721.6191/ 98120.8479 Creetc, apenas R$130.000,00. F. ci 24048-J
(11) 4791.2077
Pq das Figueiras, sobrado
VD Botujuru, casa 2 dorms., novo 3 suítes (1 master c/
sala, cozinha, wc, lavand., hidro e closed), sl 2 amb,
garagem, qtal, R$180.000,00 R$750.000,00 Ref 5195 F.
(11) 4721.6191/ 98120.8479
F. (11) 99783.2604
Creci 24048-J
VD/TR Sabaúna, casa 2
dorms., R$130.000,00 ac.
imóveis na
auto. F. (11) 4692.4742/
medida certa!!!
anuncie 4727.5700
99920.9218 - Creci:105.965

VD/TR
Salesópolis,
2
dorms., frente p/ represa,
R$160.000,00 ac. auto. F.
(11) 4692.4742/ 99920.9218
- Creci:105.965

Jd Camila, sobrado 3
dorms (ste), sl, coz, gar.
(3), churrasq, ac. permuta
+ valor, R$375.000,00 Ref
5196 F. (11) 4721.6191/
VD/TR Biritiba Mirim, 98120.8479 Creci 24048-J
dorm., garagem, quintal,
Mosaico da Serra, fino acaR$90.000,00 aceito auto. F.
bº, 3 sts (1 master c/ hidro e
(11) 4692.4742/ 99920.9218
closet), sl estar/ jantar/ ínti- Creci:105.965
ma, 250m², Ref 5150 F.(11)
4721.6191/999875.9545
anuncie 4727-5700
Creci 24048-J
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imóveis

anuncie: 4727-5236

Vila Suissa sobrado novo 3
dorms (ste), ac=200m², gar.
(3), R$368.000,00 à vista,
estudo CEF, apto Rodeio,
FGTS. F.(11) 99740.2284 Creci:74.909

VD/TR São João - R. Armindo Freire, sobrado
3 dorms, (ste), gar.(3),
qtal, R$348.000,00 est.
CEF, apto Rodeio, prop.
F.(11)99740.2284 - CreAlto do Ipiranga, px. a Net, ci:74.909
sobrado de esquina, 4 Centro, casa térrea, vazia, 5
dorms, 2 sls, 2 escrit., 5 vgs, salas, qtal, gar. (5), Rua Teac=300m², R$980.000,00 à nente Manoel Alves- próx. a
vista. F.(11) 99740.2284 Cre- Rua Ipiranga, R$430.000,00
á/v. F. (11) 96060.6054/
ci:74.909
Pq Morumbi, px. Vl Prata, 4726.5806
sobrado novo 3 dorms. (1
ste), ac=90m², R$323.000,00
à vista, est. apto Rodeio,
proposta. F.(11)99740.2284
- Creci:74.909
VD/TR F.Vasconcelos - Jd do
Papai, sobrado 164m², 5min
da estação, R$240 Mil à vista, ac bancos/CEF e imóvel
M.Cruzes F.(11) 99740.2284
Creci 74909

VD Vl Suissa, casa 3 dorms
(2stes) c/ varanda, sala 3
amb, copa/coz, 2 wc, lavand,
salão 110m², R$425.000,00
financ. 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$430.000.00 finan.F. (11)
97315.4210/ 3867.5664

VD César de Souza, sobrado 2 dorms., 1 vaga,
R$205.000,00.
Ref.:492B
F. (11) 99464.8005 - Creci:80.359
Socorro, casa 4 dorms (3
suítes), sl, coz., dep. empregada, wc, á/s, gar., piscina,
hidro,
R$1.166,000,00.
F. (11) 94730.6772 Creci:
172330

VD Bella Cittá, sobrado novo.
Mogilar,
casa
R$ F. (11) 99987.5367 www.
VD Vila Lavinia, casa 3 2.120,000,00. F. (11) 94730. deboramirandaimoveis.com.
br Creci:107589-F
dorms (1 ste c/ hidro), sala, 6772 Creci:172330
coz, wc, lavand, qtal, 2 va- César de Souza, casa perto Mogilar, casa alugada, alvegas, R$230.000,00 F. (11) da tv diário, terr.274m², 2 naria, 10 dorms, sl, coz., dep.
97315.4210/ 3867.5664
dorms, ste + deps, precisa empregada, 4 wcs, á/s, gar.,
VD Vl Suissa, sobrado 2 refroma, R$190.800,00 doc. churrasq., R$795.000,00. F.
(11) 4730.6772 Creci:172330
dorms., sala 2 amb., cozinha, ok. F. (11) 94730.6772
2 wc, lavand, qtal churrasq.,
2 vagas, 80m², R$210.000,00.
F.
(11)
97315.4210/
3867.5664

VD Vila Oliveira, casa na Rua
Emílio Zapile. R$ Consultem.
Ref.:738b F. (11) 99464.8005
Creci:80359

Alto do Ipiranga, casa 2
dorms, 1 gar., t=7x33m,
R$200.000,00. Ref.:776b. F.
(11) 99464.8005 Creci:80359

Vl Rachel, imóvel sendo
3 casas, R$250.000,00. F.
(11) 99987.5367 www.
deboramirandaimoveis.com.
br Creci:107589-F

Jd Aeroporto, prox praça
Campo de Marte, casa nova
c/ 2 dorms + dep, 2 vagas,
R$195.000,00 MCMV e est
carro F. (11) 94719.8391
Socorro, sobrado em Cond., Whats/ 2758.9240
3 dorms (1 suíte), coz.
planejada, R$420.000,00. Centro, 2 vgs cob, 3 dorms
F. (11) 99987.5367 www. (1ste e escrit) ampla sala 3
deboramirandaimoveis.com. amb, 12,5x27, R$850.000,00
est prop e imóvel (-) valor
br Creci: 107589-F
Vl Oliveira, sobrado em F.(11) 94719.8391 Whats/
cond., 3 dorms., 1 suíte, com 2758.9240
planejados, R$720.000,00. Jd Aeroporto, 2 dorms,
F. (11) 99987.5367 www. sala de estar, cozinha, área
deboramirandaimoveis.com.
de serviço, qtal, 1 vaga,
br Creci: 107589-F
R$175.000,00 financ direto
VD/AL Porteira Preta, 3 c/ prop F. (11) 94719.8391
dorms, sala, coz, wc, 2 Whats/ 2758.9230
vgs, peq qtal, lavand, R$
210.000,00 - locação R$ Av Japão, prox Mercado
950,00 F. (11) 94719.8391 Rimar, casa 2 dorms (1 ste
+ closet), sl, coz, qtal, 2 vgs,
Whats/ 2758.9230
VD Parque São Martinho, R$230.000,00 ac carro/
R$90.000,00.
F.
(11) financ. F. (11) 94719.8391
Whats/ 2758.9230
4722.3733 Creci:56.682-F

ÚLTIMA HORA
serviços

VD Xbox 360RGH todo
atualizado, joga online vem
com kinect e 2 hds + de 60
jogos. F. (11) 4312.3916

OUTROS

VD/TR telefone sem fio na
OFEREÇO-ME p/ trabalhar VD fogão Brastemp, 4 bocas caixa, ótimo estado. F. (11)
como Doméstica p/ emprego branco, usado em ótimo es- 4727.1826.
tado F. (11) 4727.1826
fixo. F. (11) 4759.1066
VD freezer horizontal, 2 porVD/TR diversos ternos se- tas, branco, R$ 1.500,00. F.
minovos 44 a 52, diversas (11) 4727.1913 c/ Edite
ELETRÔNICOS &
cores, preço barato. F.(11)
iNFORMÁTICA
4727.1826
VD bateria acústica profis- VD fogão Continental 4 bocas
sional, completa. F. (11) + tanquinho, ambos com NF.
4724.8799
na caixa. F.(11) 4722.8730

ANUNCIE SEU IMÓVEL AQUI !!!

Taboão, casa, 2 dorms, sala,
cozinha wc, fogão à lenha,
churr., terr=30.000m². F.(11)
4796.3504
Jd Universo, sobrado novo
3 dorms, wc, lvb, coz, sl
estar, qtal, lavand, 1 vg,
R$260.000,00
financ/
est prop a vista F.(11)
94719.8391 Whats/ 2758.
9230
Botujuru, nova 3 dorms
(1ste), sl estar, coz, lavand, wc social, qtal, 2 vgs,
R$255.000,00
financancia, est proposta à vista F.
(11) 94719.8391 Whats/
2758.9230

anuncie: 4727-5236
VD 2 ótimos engates - Fox e VD TERRENO
outro Variant, Brasília, Fusca. 5x50m Botujuru, R$ 55 mil.F.
(11) 97506.4800
F. (11) 4727.1826.

VD jogo de rodas com pneus
VD expositor cortina de ar
VD/TR TV 29” LG, já c/ con- seminovo c/ NF, Omega original da Kombi, complePsicológico
personalizato e ótimo estado F. (11)
do e acessível, centro de versor e antena c/ rack + 220V, preço a combinar. F.
4722.8730
celular
c/
TV,
usado.
F,
(11)
(11) 2610.1012
Mogi. F. (11) 95608.0146/
4722.8730
96718.8669 whats
VD canetão todas as cores VD jogos rodas liga leve c/
p/ vendedores de veículos, pneus 175-13 p/ Saveiro, Gol
escrever no vidro dos car- Parati etc..F.(11) 4727.1826
ros, atacado e varejo. F.(11)
4727.1826
ofereço
lar e vestuário

ATENDIMENTO

VD Aeroporto, casa nova 2
dorms, sala, coz, wc, 2 vgs,
quintal, próx. ao ponto final
e Cempre, R$215.000,00
(financ. MCMV) F.(11)
2758.9230/ 94719.8391

veículos

VD peças miudas p/ Jeep Willis e c10, c14 + cardan e rodas
livre. F. (11) 4722.8730

imóveis

VD/TR TERRENO 258m²
Jd Aeroporto III, tudo ok, R$
150 mil, ac. carro e apto.
F.(11)99794.3671
Passo o ponto em Bras Cubas, restaurante e lanchonete. F. (11) 2378.8330

AL APTO
2 quartos, 4º and. Espanha
OPORTUNIDADE:
I- Mogilar. F. (11) 4796.1963
vd apto Jd Layr, 2 dorms +
deps, R$ 45.000,00 prest. R$
29,00. F. (11) 99599.1945

VD casa no Jd Ivete. F. (11)
97506.4800

VD/TR 2 CASAS

frente e fundos, Av. Japão,
AL Mogi Moderno, quarto p/ ótimo p/ comércio como
senhor aposentado registr. lotérica, peixaria, farmáF.(11) 4798.2785 tratar c/ cia etc. R$ 680 mil ac. 50%
a vista e imóvel (-) valor.
Dona Nena
F.(11)4727.1826 part.
VD Jardim Layr, sobrado,
t=10x30m c/ 2 casas, área VD Jardim Aeroporto II,
de serviço, vaga p/ 4 car- casa c/ 2 dorms, sl, coz.,
ros, R$220.000,00. F. (11) wc, R$65.000,00. F. (11)
4722.3733 Creci:56.682-F
4722.3733 Creci: 56.682-F

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

