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casacor sp 2019: projeto une personalidade,
modernidade e conforto

EvElYN MullEr

Lâminas Alpi e acabamentos da
Sayerlack trazem contraste e
beleza para a “Casa Grão por Starbucks at Home”, do escritório Très
Arquitetura

O Jockey Club abre suas portas
para a edição 2019 da CASACOR, a
maior mostra de arquitetura da
América Latina. Com o conceito
“Planeta Casa” e seus pilares: “tecnologia, sustentabilidade e afetividade”, os ambientes expressam
a personalidade do morador, representando o lar como refúgio e
universo particular. Os acabamentos da Sayerlack e as lâminas Alpi
compõem o projeto “Casa Grão
por Starbucks At Home”, do escritório Très Arquitetura. Estão em
sintonia com o conceito criado
pelas arquitetas Fernanda Tegacini, Fernanda Morais e Nathalia
Mouco, de um espaço intimista e
moderno, proporcionando beleza
e sofisticação.
Em parceria com uma das
marcas de café mais famosas no
mundo, pela primeira vez as profissionais construíram uma residência completa no evento, com
100 m², em formato de caixa de
vidro, para um jovem colecionador de café. O espaço é composto
por um living, uma sala de jantar
com uma pequena cozinha, uma
suíte máster e um terraço, todos
cheios de personalidade.
Responsável pela produção do
forro, a marcenaria Plancus utilizou as Lâminas Alpi, comercia-
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“Casa grão por starbucks at Home” da três arquitetura

lizadas no Brasil pela Sayerlack,
no padrão Noce Catedral. Além da
boa aparência do material, que valoriza a continuidade do desenho
dos veios, o alto padrão e qualidade dos produtos influenciou
a escolha. Para manter o aspecto
natural e sedoso da madeira e
conferir conforto e aconchego ao
espaço, o Verniz Naturalíssimo,
da Sayerlack, foi aplicado na estrutura, garantindo ainda a proteção adequada às lâminas. Entre
todos os benefícios do acabamento, Valdriano Silveira, diretor da
Plancus, destaca sua tecnologia
sustentável: “o que chama a atenção é o fato de ser base água, sustentável e sem solventes, com alta

qualidade”.
Na pequena cozinha, em frente
à mesa de quatro lugares, a estante metálica sustenta itens de decoração em nichos e compartimentos. Desenhada pelas arquitetas e
confeccionada pela marcenaria GA
Móveis, a peça foi revestida pela
laca multiuso na cor cinza escuro
(ref. 652J), da cartela de tons metalizados da Sayerlack e disponível
no Sayersystem. Lee Fernandes,
do setor de arquitetura da marcenaria, afirma que o acabamento
agregou qualidade à estrutura,
além de dar uma ótima cobertura. “Com os produtos da Sayerlack
podemos garantir mais qualidade
e valor a cada peça”, explica. Além

disso, a estante também serve de
janela para uma área verde e está
integrada ao decor.
Por fim, a suíte máster é separada da área social, com estilo
contemporâneo e minimalista,
assim como o terraço, composto
por uma mistura de vegetações e
cores.
A CASACOR SÃO PAULO 2019
acontece até o dia 04 de agosto,
no Jockey Club de São Paulo – Av.
Lineu de Paula Machado, 1075, de
terça a sábado e feriados, das 12 às
21 horas, e domingo, das 12 às 20
horas.
Mais informações: casacor.
abril.com.br/mostras/sao-paulo/
(Mafer Comunicação)
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Vale a pena se aposentar antes da reforma
previdenciária?
Essa é uma
dúvida que tem
preocupado muitas pessoas, será
que vale a pena
se aposentar antes da reforma
trabalhista?
Não
existe
uma resposta exata para esse questionamento, mas é possível fazer algumas
ponderações, que podem orientar de um
modo geral. A decisão final não é simples e o resultado no futuro pode ser
difícil de administrar.
Vale sempre a pena, para quem tem
já as condições de se aposentar, e sempre
fez recolhimentos na base de um salário
mínimo ou muito próximo disso, isso
porque, o menor benefício pago é um salário mínimo, valor garantido constitucionalmente, desta maneira, preenchendo as condições se aposentar é positivo.
Outra possibilidade que deve ser
bastante considerada ocorre quando se
consegue atender a fórmula 96/86, nesse
caso, preenchidas as condições não haverá a incidência do fator previdenciário,
então o valor apurado, será pago sem
redução.
Para aqueles que têm tempo de contribuição 35/30, mas vão ser atingidos
pelo fator previdenciário em função da
idade, ainda jovens, a tentação é grande,
especialmente para quem está no mercado de trabalho, em receber o valor a
mais da aposentadoria, mas é preciso

cautela.
O fator previdenciário, pode reduzir
o valor a receber da aposentadoria em
até 60%, o que significa uma redução
drástica. Para quem está no mercado de
trabalho, receber a aposentadoria, vai
significar no mínimo uma renda extra,
que somada ao salário, pode representar
uma folga no orçamento.
Mas aposentadoria, é algo para se
olhar a longo prazo, e a ponderação, deve
ser, depois que sair do mercado de trabalho, será que o valor reduzido da aposentadoria vai atender às necessidades
do aposentado e sua família? Também é
preciso ter em mente, que as aposentadorias não são reajustadas como salário
mínimo, o que quer dizer que perdem o
valor de compra com o passar dos anos.
Se a resposta para a pergunta acima
for não, o valor não será o suficiente, o
ideal então, será aguardar por mais uns
anos para se aposentar, na certeza de
que se já tem as condições antes da reforma da previdência, o direito está preservado, e a qualquer momento, se pode
pedir a aposentadoria.
Veja, é uma reflexão complexa, porque o que se deve considerar não é o
momento presente, mas o futuro, e esse
é um desafio, especialmente para os brasileiros, que não estão muito acostumados a um planejamento distante.
Na realidade, a programação da aposentadoria, deve começar no primeiro
dia de trabalho e não ao final do tempo
de contribuição, ou perto da idade míni-

ma. Em outros países, como por exemplo
os Estados Unidos, as previdências privadas, são esse gatilho, todos começam
a pensar quando ingressam no mercado
de trabalho.
No Brasil, ainda temos um sistema
bastante assistencialista do governo,
a reforma previdenciária, convida aos
que estão ingressando no mercado de
trabalho, e àqueles que estão no meio
do caminho a buscar um planejamento
futuro.
Para quem já está próximo da aposentadoria, a solução é realizar uma
análise detalhada, dos prós e contras de
cada situação, e principalmente procurar
fugir ao máximo do Fator Previdenciário,
o grande vilão da aposentadoria.
Se for inevitável trabalhar sem registro em carteira, ou receber valores por
fora, procure sempre manter provas da
situação e tão logo seja possível, procure um advogado especializado para que
sejam garantidos os seus direitos. Agindo assim, se está buscando uma melhor
aposentadoria.
O advogado trabalhista e previdenciário é seu grande aliado na busca por
uma aposentadoria mais tranquila.
Carmen Cecilia Nogueira Beda Sócia do
Escritório Epaminondas Nogueira Sociedade de Advogados contato@epaminondas.com.br +5511998914848

Certidões e sua importância na compra
e venda
Quando se vai adquirir um imóvel
temos várias preocupações tais como:
pagar a dívida, as condições que o
imóvel se encontra, os gastos oriundos
da transferência e, muitas vezes parte
da documentação necessária para se
proteger fica em segundo plano ou até
mesmo esquecida, é o caso das certidões
negativas ou positivas dos vendedores.
Essas certidões são fundamentais,
já que se houver uma execução em face
do comprador ou seus herdeiros, se o
imóvel for fruto de herança, pode haver
uma penhora e até mesmo a perda do
bem e, em muitos casos não há como
sequer reaver o dinheiro gasto.
O que acontece normalmente é que
se acredita ser muito burocrática e cara
sua expedição, então acaba por não se
utilizar dela e se conta com a sorte. No
entanto, essa acaba por ser uma péssima ideia, já que acaba por se contar com
a sorte o que pode trazer consequências
trágicas.
Por estarmos em uma época de
globalização e muitas tecnologias que
nos auxiliam, hoje é possível se emitir
várias certidões online, o que agiliza
a tarefa de quem depende dessa documentação.
Essas certidões podem ser emitidas
tanto para pessoa física como jurídica,
hoje em dia muitas prefeituras contam
com o serviço de certidão de dúvida de
IPTU online, onde você já sabe se existe esse tipo de pendência ou não, pois
quando há não pode ser emitida.

Pode ainda ser emitida online a certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União,
onde esta certidão é emitida pela Receita
Federal, sendo liberada quando for verificada a regularidade fiscal do contribuinte
quanto aos créditos tributários federais
administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e quanto à Dívida Ativa
da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Sendo que
essa certidão inclui também as pendências relativas às contribuições previdenciárias no caso de pessoa jurídica.
Podem ainda ser emitidas certidões
através dos tribunais federais e estaduais,
sendo muito importantes as relativas a
débitos trabalhistas que costumam trazer mais problemas, pois muitas vezes o
vendedor foi sócio de uma empresa que
foi demandada e sequer lembra que está
em fase de execução e após os tramites
da transmissão você verifica que aquele
imóvel está sendo objeto de penhora.
Para acessar nos sites dos tribunais
procure pelo ícone certidões que muitas
vezes se encontra em serviços, mas pode
ser facilmente localizado através da ferramenta pesquisa ou busca que todos os
sites possuem.
Assim deve-se sempre que for adquirir um bem buscar a situação das
partes envolvidas para que o sonho não
se transforme em pesadelo, para isso é
bom contar com uma pessoa que entenda do assunto.

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.

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.

saúde

Saiba identificar os principais sintomas da asma e
como tratar a doença na chegada do inverno

A asma é uma doença crônica
inflamatória que atinge as vias
áreas, causando dificuldade na
respiração. Ela pode ser desencadeada por fatores alérgicos,
como a exposição à poeira, mofo,
ácaros, pólen, pelos de animais
de estimação, entre outros. Com
a chegada do inverno, aumentam as chances dessa complicação ser agravada, devido às
alterações que ocorrem no clima
e na umidade do ar, e a combinação dessas condições ambientais com o histórico familiar do
paciente pode resultar em períodos de crises nos asmáticos. O
tabagismo também é um hábito
que costuma potencializar ainda
mais a enfermidade ao inflamar

as vias aéreas.
Além da dificuldade de respirar, os principais sintomas são
tosse constante e prolongada,
que geralmente ocorre no período noturno e que pode ser seca
ou vir acompanhada de secreção, além do chiado no peito,
desconforto na região torácica,
fadiga, falta de ar ao realizar atividades físicas, respiração curta
e rápida. Segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE em
2013, a asma possui prevalência
no sexo feminino e mais de 6
milhões de brasileiros acima
de 18 anos são acometidos pela
complicação, cujas causas e sintomas são lembrados no Dia Nacional do Combate à Asma, em
21 de junho.
De acordo com a pneumologista Denise Eri Onodera Vieira,
do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM),
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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
De segunda a sexta, das 9h00 às 12h e das 13h às 17h00
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,
troca e locação de imóveis, diversos, informática, que não

embora a asma não tenha cura,
existe a possibilidade dos sintomas desaparecerem na fase da
puberdade, caso o paciente tenha sido acometido em um grau
menor, ainda na infância. A médica ressalta que é importante
manter a limpeza frequente dos
locais com alta concentração de
agentes causadores e agravadores (ácaros, por exemplo).
“O ideal é deixar objetos
como camas, travesseiros, tapetes e carpetes sempre limpos,
para evitar o surgimento de crises. Evitar o fumo também é um
cuidado importante que os asmáticos devem ter. Medicamentos e vacinas para alergia costumam ser utilizados tanto para
prevenir quanto para aliviar os
períodos de crises da doença”,
aconselha a pneumologista do
CEJAM.
(Máquina Cohn & Wolfe)

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. .

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.
6. Página ou seção determinada.

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

reclamação
Deverão ser feitas pelos telefones 4721.1823 / 97283.7133.
O prazo para reclamações encerra-se 48 horas sapós a publicação do anúncio. Em caso de erro na publicação, o anúncio
será reposto ou o valor pago devolvido. Alguns anúncios
serão selecionados e estarão em nosso site na internet por

fechamento da edição
Todos os ANÚNCIOS GRÁTIS que chegarem (pessoalmente
e por telefone) até terça-feira às 17h00 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.
As matérias publicadas são de responsabilidade de seus
autores.
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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13° Workshop da Chácara & Buffet Recanto
apresenta “Terra dos Sonhos”

fotos: divulgação

O maior evento voltado a noivos
e debutantes da região do
Grande ABC traz tendências e
inovações surpreendentes para
o setor de festas e casamentos,
além de sortear prêmios cobiçados aos visitantes
Um lugar rústico, elegante, próximo à natureza, onde todos os
sonhos podem se tornar realidade,
assim é a Chácara & Buffet Recanto
dos Sonhos, espaço que será palco, no próximo 29 de junho, do 13°
Workshop dos Sonhos. Com o tema
“Terra dos Sonhos”, o evento desta
edição promete mexer com a imaginação dos convidados.
Considerado o maior evento de
noivas do Grande ABC, com sucesso de público nas edições anteriores, o Workshop dos Sonhos é uma
ótima oportunidade para os futuros noivos e debutantes conhecerem as novidades e lançamentos do
mercado de festas.
Nesta edição, serão 26 fornecedores parceiros surpreendendo
os convidados com as modernidades do segmento, entre eles estão:
Amilcar Pezzolo, Ateliê Espíndola,
Barber Shop, Blue Bartenders, Casa
do Joalheiro, Ceola Turismo, Salão
Cleide Kayo, Gioielli Bueno, Lemondrop Cerveja Artesanal, Marcio &
Gentil, Max Tomio Filmes, Marli
– lembranças, Nakamovie, Pepper
Drinks, Celebrantes Rafael e Fábio,
Rei dos Convites, Renato´s Styles
Hair, Silvia Helena’s, Sposatta Trajes,
Banda Única, Vestire Rigor & Social,
Banda Volpe, Vox Company, Yummy
Cocktails, Rosana Heuler e DeRose
Method.
Além dos expositores de reno-

me apresentando condições especiais, na ocasião serão sorteados
brindes maravilhosos. Mas as novidades não param por aí! Aqueles
que fecharem contrato com a Chácara & Buffet Recanto dos Sonhos
no dia do evento, ganharão uma
decoração novíssima que faz parte
das decorações especiais do buffet!
Esta decoração não está inclusa no
orçamento padrão e os noivos que
optam por ela pagam uma taxa
extra, o workshop será uma oportunidade de garantir a decoração
especial sem pagar a taxa extra.
“O que eu posso adiantar sobre
o evento é que teremos muitas novidades, tecnologia e romantismo.
Vocês não perdem por esperar!”,
conta a especialista em casamentos
e diretora do Recanto dos Sonhos,

Vânia Figueira.
O evento será dia 29/06/2019
com início às 13h e término 19h na
Chácara & Buffet Recanto dos Sonhos, localizado na Rua José Farhat,
169 – Bairro dos Fincos – Riacho
Grande. A entrada é gratuita!
Chácara e Buffet Recanto dos Sonhos: Localizado na reserva da serra
do mar com estilo rústico, ambiente
amplo e esfera encantadora a Chácara e Buffet Recanto dos Sonhos
tornou-se referência em serviço de
buffet no Grande ABC. Já passaram
pela casa nomes como Sabrina Sato,
Augusto Liberato, Gianne Albertoni,
Agnaldo Rayol etc.
Mais informações no Site: www.
recantodosonhosrg.com.br
(Agência Conecta)
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EMPREGOS & SERVIÇOS
AUXILIAR DE RECRUTAMENTO: Ensino Médio, exp. em
recrutamento de pessoal,
desejável exp. em agência
de empregos. R. Cel Souza
Franco - 69 - Centro - MC

EDITAL

COSTUREIRA: exp. com
máquina reta, overloque
ou galoneira. R. Cel Souza
Franco - 69 - Centro - Mogi
das Cruzes

oração

ORAÇÃO ao Arcanjo Rafael
Anjo guardião da saúde e
da cura peço que os raios
curativos desçam sobre
mim dando-me saúde e
cura dos males do corpo
e da alma. Guardai meu
corpo e mente livrando-me
de todas as doenças. Amém
M.A.V

admite-se

EMPRESA Seleciona
candidatos para vagas de
Ajudante Geral, Ajudante
de Produção, Aux. de
Limpeza, Promotora, Degustadora, Vendedor, Aux.
Administrativo, Aux. de
Logística e Nutricionista.
Enviar curriculos para: rh@
augustaalimentos.com.br

ADMINISTRATIVO E PRODUÇÃO PCD: Ensino médio
completo, necessário laudo
médico, desejável alguma
exp. anterior. R. Cel Souza COMPRADOR AGRÔNOMO:
Franco - 69 - Centro - Mogi Formação em Agronegócios
das Cruzes
ou Agronomia, exp. McLÍDER DE HIGIENIZAÇÃO:
AJUDANTE DE COZINHA: En- comprovada na função no Técnico em Qualidade ou
sino médio completo, exp; ramo de alimentos, disp. Tecnólogo em processos
na função. R. Cel Souza p/ viagens. R. Cel Souza gerenciais, exp. comp. na
Franco - 69 - Centro - Mogi Franco - 69 - Centro - Mogi função. R. Cel Souza Franco
das Cruzes
- 69 - Centro - MC
das Cruzes
ANALISTA DE CUSTOS:
Superior em Ciências
Contábeis,
Economia
ou Administração, Excel
avançado, exp. na função.
R. Cel Souza Franco - 69 Centro - Mogi das Cruzes

ANALISTA DE COMÉRCIO
EXTERIOR: Superior em
ADM ou Comex, Inglês intermediário, pacotte Office,
exp. na função. R. Cel Souza
EMPRESA Seleciona
Franco - 69 - Centro - Mogi
candidatos para as vagas das Cruzes
Operador de Telemarketing
ANALISTA DE MANUTENÇÃO
e Auxiliar de Estoque.
CIVIL: exp. na função, foraniversárioS
Enviar currículos para: rh@
mação técnica em Edificarmelimports.com.br
cações, NR-35, Auto Cad,
“PARABÉNS”
pacote Office. R. Cel Souza
Muitas felicidades e muitos
Franco - 69 - Centro - Mogi
anos de vida. Que Deus os
das Cruzes
abençoe sempre. Abraços ofereço
ASSISTENTE FINANCEIRO:
dos familiares e Amigos.
Formado ou cursando
ELISABETE (04/07)
OFEREÇO-ME como Babá, Ciências Contábeis, exp.
ROSANA (23/06)
com referência. F. (11) em lucro real e demais
JOÃO (BAR CASABLANCA) 4312.4336
atividades da área. R. Cel
22/06
OFEREÇO-ME como Cuida- Souza Franco - 69 - Centro
dora de idosos, para - Mogi das Cruzes
recados

PROCURA-SE:
Senhora acima de 40 até 60
anos, como cuidadora de
idoso no Centro. F. (11)
4791.3017

emprego fixo. F. (11) ASSISTENTE DE LOGÍSTICA: Superior completo em
4791.3017 (recado)
OFEREÇO-ME como Cuida- Logística ou Administração,
dora, com CNH, disponibi- exp. função, habilidade c/
lidade de horário, emprego planilhas, gráficos e indicadores. R. Cel Souza Franco
fixo. F. (11) 2378.8949
- 69 - Centro - Mogi das
OFEREÇO-ME como Aju- Cruzes
dante Geral ou Chapeiro. F.
(11) 3424.2087

OFEREÇO-ME p/ trabalhar como Doméstica
p/ emprego fixo. F. (11)
Perito e Avaliador judicial 4727.2111
de imóveis com Knai. Se
precisar é só me chamar. F.
(11) 99790.9217
serviços &
EMPRESAS

anuncie aqui

COSTUREIRA: exp. em
máquina reta, overloque,
interloque, galoneira, travete, betoneira, caseadeira.
Rua Coronel Souza Franco
- 151 - Centro - Mogi das
Cruzes
ANALISTA DE RH/DP: Formação Superior, exp. comprovada na função, conhec.
com Sistema Protheus.
Praça João Pessoa - 157 Centro - Suzano
ASSISTENTE
CONTÁBIL
E FISCAL: Ensino médio,
desejável exp. em escritório
contábil. Rua Coronel Souza
Franco - 151 - Centro - MC

DESENHISTA: exp. comprovada na função, Auto
Cad 2D e 3D, Solidworks,
animações de corte para
usinagem. R. Cel Souza
Franco - 69 - Centro - Mogi
das Cruzes
IMPRESSOR: Ensino médio
completo, curso de impressão (Flexografia), exp.
com máquinas, clichês,
mistura de tintas, disp. de
turnos. R. Cel Souza Franco - 69 - Centro - Mogi das
Cruzes

MANOBRISTA: Ensino médio, exp. na função, CNH
“B”, turno 6x1. R. Cel Souza
Franco - 69 - Centro - MC
ORÇAMENTISTA: Superior
completo em Logística,
ADM ou Engª., exp. na
função no ramo de logística, armazenagem, transportes, fretes. R. Cel Souza
Franco - 69 - Centro - MC

PORTEIRO: com exp. na
função, ensino médio completo, disp. turno 12x36. R.
Cel Souza Franco - 69 - CenLÍDER DE LOGÍSTICA: tro - Mogi das Cruzes
Superior em Logistica SUPERVISOR
DE
ou ADM, exp. na função, EXPEDIÇÃO:
formação
pacote Office, exp. em Superior, exp. comp. na
armazenagem, transporte, função, habilidades em
fretes,
atividades liderança,
inventários,
rodoviárias. R. Cel Souza WMS e SAP. R. Cel Souza
Franco - 69 - Centro
Franco - 69 - Centro - MC
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
ELÉTRICA PLENO: Técnico
em elétrica ou eletrônica,
NR-10, NR-35, exp. na
função. R. Cel Souza Franco
- 69 - Centro - MC
TÉCNICO MECÂNICO: exp.
na função, vivência em área
produtiva com máquinas
grandes. R. Cel Souza Franco - 69 - Centro - MC

ASSISTENTE EXPORTAÇÃO:
Formação Superior, exp. na
função, Inglês e Espanhol
intermediário. Praça João
Pessoa - 157 - Centro Suzano

CORTADOR DE TECIDOS:
Ensino médio experiência
com enfeso e risco. Comparecer Rua Cel Souza
Franco - 151 - Centro Mogi
das Cruzes
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EMPREGOS & SERVIÇOS

ELETRICISTA E PEDREIRO:
disp. para viajar em todo o
Brasil, exp. em construção
cívil. Rua Coronel Souza
Franco - 151 - Centro - Mogi
das Cruzes

SERRALHEIRO: Ensino Médio, curso na área, exp.
comp. na função em indústria, residir em Suzano.
Pça João Pessoa - 157 - Centro - Suzano

ELETRICISTA/ MECÂNICO
MANUTENÇÃO: Formação
Técnico, cursos de NR-10 e
35 atualizado, exp. em indústria metalúrgica c/ manutenção de prensas. Praça
João Pessoa - 157 - Centro
- Suzano

TECELÃO: exp. comprovada
na função com Tear circular. Praça João Pessoa - 157
- Centro - Suzano

CONFEITEIRO: Fundamental Completo, c/ exp., 1
vaga. (PAT-ITAQUÁ)
COSTUREIRA GERAL: Ensino
médio completo, c/ exp.,
20 vagas. (PAT-ITAQUÁ)

LÍDER DE PADARIA: Funda- CORTADOR DE TECIDOS DE
mental Completo, c/ exp., ALTA COSTURA: Fundamen1 vaga. (PAT-ITAQUÁ)
tal incompleto, c/ exp., 1
MOTORISTA CARRETEIRO: vaga. (Emprega Mogi)
Curso MOPP e de transp. COSTUREIRA PILOTISTA/
de carga indivisível, Ensino PILOTEIRA: Fundamental
Fundamental, c/ exp., 1 incompleto, c/ exp., 1 vaga.
vaga. (PAT-ITAQUÁ)
(Emprega Mogi)
OPERADOR DE CNC: FundaINSPETOR DE DUTOS:
mental Completo, c/ exp., 1
Ensino médio completo,
vaga. (PAT-ITAQUÁ)
c/ exp., 1 vaga (Emprega
PADEIRO:
Fundamental Mogi)
Completo, c/ exp., 1 vaga.
INSPETOR DE SOLDA E DU(PAT-ITAQUÁ)
TOS: Ensino médio compleSERRALHEIRO DE ALUMINto, c/ exp., 1 vaga (Emprega
IO: Fundamental CompleMogi)
to, c/ exp., 2 vagas. (PATLAVADEIRA E PASSADEIRA:
ITAQUÁ)
SERRALHEIRO DE FERRO: Ensino médio incompleto,
Fundamental Completo, c/ c/ exp., 1 vaga. (Emprega
exp., 2 vagas. (PAT-ITAQUÁ) Mogi)

PASSADEIRA de Roupas:
LÍDER
DE
AÇOUGUE:
Ensino
Ensino fundamental incomVENDEDOR EXTERNO: Fundamental Completo, c/ médio completo, c/ exp., 1 pleto, c/ exp., 1 vaga. (Emprega Mogi)
exp., 1 vaga. (PAT-ITAQUÁ) vaga. (Emprega Mogi)

Emprego no Japão, fábrica de parafuso, ¥ 1.200h
h-11. F.(11) 4796.9661/
4728.1149/ 97162.1001
Whats

ESTÁGIO TÉC. SEG. DO
TRABALHO: Cursando 2º semestre de Téc. Seg. do Trabalho, Informática: pacotte
Office. Praça João Pessoa AUXILIAR DE PRODUÇÃO
- 157 - Centro - Suzano
(PNE): Ensino Médio InOPERADOR DE RETROESCA- completo, c/ exp., 5 vagas.
VADEIRA: exp. comprovada (PAT-ITAQUÁ)
na função. Rua Coronel COLORISTA: Fundamental
Souza Franco - 151 - Centro Completo, c/ exp., 1 vaga.
- Mogi das Cruzes
(PAT-ITAQUÁ)

Empregos no Japão, homem
e mulher descendentes,
empregos definidos. Ligue
F. (11) 3208.7980

Empregos no Japão, fábrica de alimento, ¥1.200 1.300 h. F. (11) 4796.9661/
4728.1149/ 97162.1001
Whats
Empregos no Japão p/
descendentes, direto c/
a empreiteira.
F. (11)
3208.7980

GERENTE DE LOJA (Pet Center): Superior completo, c/
exp., 1 vaga. (PAT-ITAQUÁ)

Empregos no Japão, várias
região do Japão, assistênLÍDER DE PRODUÇÃO (COS- PORTEIRO: Ensino médio cia Brasil e Japão. F. (11)
TURA): Ensino médio in- completo, c/ exp., 4 vagas. 4796.9661/ 4728.1149/
97162.1001 Whats
completo, c/ exp., 1 vaga. (Emprega Mogi)
(Emprega Mogi)
PROFESSOR de Matemáti- Recrutamos até 65 anos,

MECÂNICO DIESEL: Funda- ca: Superior completo, s/ cônjuge Japonêis, fábrica de
mental completo, c/ exp., 1 exp., 1 vaga, fluente em auto peças, comp. eletrônivaga. (Emprega Mogi)
co. F. (11) 4796.9661/
Inglês. (Emprega Mogi)
4728.1149/ 97162.1001
ALINHADOR de Pneus: MOTORISTA DE AMBULÂNWhats
CIA: Fundamental compleEnsino fundamental into, c/ exp., 3 vagas (Empre- empregos
Empregos no Japão, emcompleto, c/ exp., 2 vagas. ga Mogi)
no japão
barque imediato, Prov. Ko(Emprega Mogi)
MECÂNICO DIESEL: Fundaseki e visto, assist. no Brasil
AUXILIAR FISCAL CONTÁBIL: mental incompleto, c/ exp., Colocação no Japão p/ e Japão. F. (11) 4796.9661/
Superior completo, com 1 vaga. (Emprega Mogi)
mulheres e casais descen- 4728.1149/ 97162.1001
exp., 1 vaga (Emprega MOTORISTA DE ÔNIBUS dentes, nas áreas de au- Whats
URBANO:
Fundamental to-peças e alimentos. F.(11)
Mogi)
completo, c/ exp., 7 vagas. 4798.4393/ 4798.1234
AUXILIAR DE COZINHA: (Emprega Mogi)
Contratação imediata no
Ensino Médio completo,
MÉDICO VETERINÁRIO: Su- Japão p/ descendentes,
c/ exp., 1 vaga. (Emprega perior completo, c/ exp., 1
homens de 18 a 48 anos,
Mogi)
vaga (Emprega Mogi)
p/ trab. na Murata SeiPADEIRO: Ensino médio MÉDICO DO TRABALHO: Su- sakusho. F.(11) 4798.4393/
completo, c/ exp., 5 vagas. perior completo, c/ exp., 1 4798.1234
vaga (Emprega Mogi)
(Emprega Mogi)
EMPREGOS no Japão
CABEÇOITEIRO: Fundamental completo, c/ exp., 1
vaga. (Emprega Mogi)
CONFEITEIRO: Ensino Médio completo, c/ exp., 10
vaga. (Emprega Mogi)

OPERADOR DE TELEMARKETING: Ensino médio
completo, s/ exp., 20 vagas.
(Emprega Mogi)

descendentes e casados
c/ descendentes até 65
anos, exp. 20 anos. F.(11)
4727.7661 / 93333.4239
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DIVERSOS
lar & vestuário

anuncie: 4721.1823

VD fogão Brastemp, 4 bocas, branco, (+) aparelho
de telefone c/ bina. F. (11)
4727.1826

VD microondas Panasonic,
branco. F. (11) 4796.5955 VD fogão Continental, 4
bocas., bom estado. F. (11)
VD um berço com bom 97507.3213
preço. F. (11) 4722.5676
VD aspirador de pó
VD colcha de barbante, Eletrolux, 220v. F. (11)
seminova p/ casal. F. (11) 97507.3213
4727.3347
VD cama de solteiro, cor
Marfin, bom estado. F. (11)
2786.6744

VD piano móvel, modelo
Vertical, marca Schwartzmann, bom estado. F. (11)
4796.2160

outros

VD JAZIGO
VD TV 29”, de tubo. F. (11) Cem. Pq das Oliveiras, área
4799.4576
nobre, 6 gavetas. F. (11)
VD/TR TV 29” tudo ok já 4727.7661/ 93333.4239
com conversor por armário, VVD gaiola de passarinho,
troco por galinha, ganso, cor amarela em ótimo estaangola. F.(11)4727.1826
do. F.(11) 4796.5955

D manequim em fibra de
vidro, com base cromada, sem cabeça. F.(11)
4722.2107
VD moeda das Olimpíadas
Rio 2016. F. (11) 4639.2748
VD um tanquinho em bom
estado. F. (11) 4722.5676
VD bebê conforto Galzerano. F. (11) 2786.6744
máquinas &
equipamentos

VD moedor de cana, manu- VD esteira semi-profisal, 220v, seminovo. F. (11) sional. F. (11) 4791.2835
97507.3213
VD uma bicicleta, seminova.
VD máquina de sorvete, óti- F. (11) 4722.5676
mo preço. F. (11) 2610.6085
VD bicicleta, aro 20”,
VD roçadeira mod. Gaster azul, bom estado. F. (11)
à gasolina, seminova, bom 2786.6744
estado. F. (11) 2350.1432

VD cavalo Mangalarga
Marchador Pampa, bom p/
passeio e cavalgada. F. (11)
4799.2175
VD filhote Shit-zu, ótimo
preço. F. (11) 2378.8949

VD máquina de solda Hork.
F. (11) 4738.0629

eletrônicos &
informática

veículos
volkswagen

VD/TR Fox 1.0 2011, 4 portas, (-) ar, R$21.900,00 F.
(11) 4728.1840/ 94016.
0641

BICICLETA

animais

anuncie AQUI!

anuncie: 4721.1823

VD/TR Fox Plus 1.6 2010,
completo, único dono,
R$22.900,00 F. (11)
4728.1840/ 94016.0641

VD Kombi 1991, carroceria, VD Voyage 82, motor e câmpneus novos, bancos de bio ok, v.e. al., R$4.500,00
couro, R$14.000,00 F. (11) F. (11) 4738.0629
92005.1994 c/ Pedro

VD Fusca 1600 1974, amarelo, trava elétrica, ótimo
estado, R$10.000,00 F. (11)
4794.0585 c/ Silvio

VD Variant 76, único
dono, relíquia, c/ manual.
R$ 22.000,00.
(11)
4727.1826

general motos

VD/TR
Ágile LT 1.4
2013, completo + air
bag, R$27.900,00 F. (11)
4728.1840/ 94016.0641
VD/TR Celta Life 1.0 2008,
2 portas, ar condicionado, R$13.500,00 F. (11)
4728.1840/ 94016.0641
VD/TR Corsa Sedan Premiun 1.8 Flex 2005, completo, R$16.900,00 F. (11)
4728.1840/ 94016.0641

Artesp alerta para cuidados na contratação de fretamento de ônibus
ilustração

Em viagens irregulares não há
garantia quanto às condições
mecânicas do veículo e se o
condutor está habilitado para a
função

A Artesp (Agência Reguladora de Transporte de São Paulo)
indica alguns cuidados ao contratar o fretamento de ônibus
para as viagens intermunicipais
para garantir uma viagem tranquila e segura. A utilização do
transporte irregular traz riscos
para os passageiros, já que os
veículos não passam por vistorias exigidas pela Artesp para
atuar no segmento, além de não
haver a garantia de que o motorista está devidamente habilitado para a prestação do serviço.
Para ajudar o usuário a verificar se a empresa, bem como

o ônibus, que está contratando
está devidamente regularizada
junto à Artesp para as viagens
intermunicipais, a Agência Reguladora tem em seu site um

endereço eletrônico onde é
possível fazer essa checagem:
extranet.artesp.sp.gov.br/transportecoletivo/empresa/consulta/. A consulta pode ser feita

pela placa do veículo ou CNPJ da
empresa. A consulta vale para
qualquer empresa que realize
fretamento para viagens intermunicipais no Estado de São
Paulo. Essa simples consulta
evita eventuais transtornos e
dá maior garantia de segurança
para as viagens. Além disso, as
empresas legalizadas também
têm de afixar nos veículos o logotipo da Artesp e, no para-brisas, deve ser afixado a letra “F”
de fretamento.
Quando o transportador irregular é flagrado, o veículo é
retirado de circulação e os passageiros são realocados em um
ônibus devidamente regulamentado. Além dos riscos de viajar
em veículos clandestinos, os
passageiros também sofrem os
transtornos do desembarque
e espera pelo novo veículo. A
atuação dos transportadores ir-

regulares pode ser denunciada
na Ouvidoria da Artesp através
do telefone 0800 727 83 77 ou
pelo e-mail ouvidoria@artesp.
sp.gov.br .
Nas viagens rodoviárias, o
passageiro deve manter-se sentado e com cinto de segurança.
Também é importante não carregar objetos pontiagudos ou
cortantes. As bagagens de mão
devem ser acomodadas no porta-embrulhos e as maiores, no
bagageiro.
Balanço
Para combater o transporte
irregular, a Artesp realiza fiscalizações nas rodovias estaduais.
Somente no mês de maio, foram
vistoriados 528 veículos, sendo
que 70 foram retidos por realizarem transporte clandestino.
(ARTESP)
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fIAT

VD C10, 70, carroceria
longa, 6cc, vermelha, doc.
ok, R$12.500,00. F. (11)
2891.8903

VD Palio 2000, preto, 4 por- VD/TR C3 GLX 1.4, comtas, R$ 7.000,00, bom esta- pleto, R$14.900,00 F. (11)
do. F. (11) 2350.1432
4728.1840/ 94016.0641
VD Palio Fire 1.0 2004, único VD Chery Tiigo 2012, comdono, R$13.500,00. F. (11) pleto, R$21.900,00. F. (11)
99806.5856 c/ Fernando
4728.1840/ 94016.0641
VD Palio Fire Economy
1.0, 4 p., azul, ar cond.,
VD/TR Meriva 1.8 2011, pra- VD Monza 90, 2 portas, 48.000km, R$21.500,00 ac.
ta, completo, R$24.000,00. azul, p.e, v.e, doc. ok., óti- financ. F. (11) 98585.5889
F. (11) 99856.9198
mo estado, R$8.500,00 F. c/ Aurivan
VD/TR Siena EL 1.0
VD/TR Meriva CD 2003, (11) 95876.6838
2015, completo + air
completo, R$14.900,00 F.
bag, R$27.900,00 F. (11)
(11) 4728.1840/ 94016.
4728.1840/ 94016.0641
0641

VD Fluence Pri 2016, top
de linha + teto, único
dono, R$62.000,00 F. (11)
4699.2342 com Luciano

VD/TR Montana Conquest
1.8 2005, R$15.900,00 F. VD/TR Ka Techinc 1.0
(11) 4728.1840/ 94016. 2011, R$15.900,00 F. (11)
4728.1840/ 94016.0641
0641

VD jogos rodas liga leve c/
pneus 175-13 p/ Saveiro
+ outro do Fusca orig.
F.(11)4722.8730

ford

outras marcas

peças e
acessórios

VD 4 pneus 205-65-15 p/
EcoSport, Caminhoneta,
Blazer e demais veículos. F.
(11) 4727.1826
VD jogo de rodas, originais
do Fox 5 furos + jogo da
Kombi com pneus. F. (11)
99794.3671 Whatsapp

imóveis
Bertioga/ Boraceia: sobrado avarandado, salão
litoral
apto.• vendo
de jogos c/ churrasq.
completa,
terr.10x45m,
VD/TR Bertioga, apto 2 ac=300m², R$350.000,00 à
dorms., sala, cozinha, vista, ac. proposta. F. (11)
banheiro, 1º andar, aceito 99740.2284 - Creci:74.909
financ., por outro apto no
Rodeio F. (11) 99790.9217

VD/TR Bertioga na Vista VD Santa Catarina - Palhoça,
Linda por casa em Mogi. F. 15km de Florianopolis, casa
térrea, 2 dorms., gar.(2),
(11) 4727.3347
terr. 5x30m, ac. financ.,
VD/TR Bertioga, casa 2 R$145.000,00 à vista. F.
dorms., sala, cozinha, (11) 99740.2284 Whats wc, 6 vagas, por casa em Creci: 74.909
Mogi. F. (11) 99790.9217/
VD Bertioga - Praia Indaia,
96856.8016
casa 3 dorms, ste, coz.
VD Bertioga - Vista Linda, americana, sala, churrasq,
sobrado de esquina, 400m gar.(3), R$400.000,00 estuda praia, R$299.000,00 F. do casa em Mogi, doc. ok.
F.(11) 4726.2200
(11) 2832.1942

VD CBR 1000 Four 1993, R$
13.000,00, aceito proposta/
carro/ moto. Ótimo estado
de conservação. F. (11)
98273.0882
VD CBR 500, 2014,
R$ 19.500,00. F. (11)
4798.3408 Franja

motos

anuncie: 4721.1823
Bertioga - Vista Linda,
400m da praia, sobrado 2
dorm., seminovo, mobi- terrenos
liada, 310.000,00. F.(11)
99987.5367 Creci:107.589
VD Jd Universo, próx. a Igre- deboramirandaimoveis.
ja, terreno 14x51m, edícula
com.br
3 cômodos, wc, vendo ½
lote, R$580.000,00 F. (11)
4798.2108 - Creci: 40.291

Riviera de São Lourenço,
apto 3 dorms (1ste), sala,
cozinha, a.s gar. (2), piscina,
sauna, área gourmet, 100m
do praia, R$1.300.000,00,
cond. R$1.600,00 Ref.3528
F.(11) 4729.5335
Riviera - Modulo 8,
apto
mobiliado,
3
dorms., 2 suítes. F. (11)
99987.5367 Creci: 107.589
- deboramirandaimoveis.
Bertioga - Centro, Center
com.br
Ville, sobrado 3 dorms
(ste), gar.(4), pisc c/ cascata, R$750 Mil à vista, estudo
litoral
imóvel. F.(11)99740.2284 casa • vende
Creci: 74.909

VD 3 engates ok, 1 Fox, Celta, Corsa e outro Brasília,
Variant e TL em ótimo estado. F.(11)4727.1826

VD Jd Camila, lote
5x25m, declive, murado,
R$85.000,00 Consulte-nos
F. (11) 4798.2108 - Creci:40.291

VD Praia Grande - Santos,
casa 3 dorms., 2 suítes,
gar. (2), 380m da praia,
R$380.000,00 F. (11)
99828.0941 c/ Euridice
Boracéia, casa 4 dorms
(1 suíte), 100m da praia,
R$250.000,00. F. (11)
99987.5367 Creci:107589-F
- deboramirandaimoveis.
com.br
Morada da Praia - Boracéia, 3 dorms (1 ste),
mobiliada, pisc, churrasq,
R$700.000,00.
F.(11)
99987.5367 Creci:107.589
- deboramirandaimoveis.
com.br

VD terrenos Vl Oliveira/
VD Poá, terreno 330m² com
Mogi Moderno/ Vl Suissa/
casa. F. (11) 2350.1432
Jd Camila/ Res. Itapety. F.
VD
Parque
Olimpi- (11) 96856.8016
co, lote 315m², plano,
R$220.000,00 e ½ lote VD ALTO DO IPIRANGA
R$115.000,00 Consulte-nos terreno 1.000m². F. (11)
F. (11) 4798.2108 - Cre- 4727.7661/ 93333.4239
ci:40.291
VD área de 10x25=250m²,
VD Alto do Ipiranga, próx. ao Conj. Santo Angelo,
próx à Mesquita, lote com excelente topografia,
245m², ótima localização, R$45.000,00 cada 250m².
R$250.000,00 Consulte-nos F. (11) 4722.3733 - Cre! F. (11) 4798.2108 - Creci: ci:56.682-F
40.291
Rio
Acima,
terreno
VD terreno 20x25m, Parque 3.000m², bom para chádas Varinhas, contrato de cara. R$88.000,00 Mil
cessão de direitos. F. (11) Cód.579 F.(11) 4729.5580/
4799.4576
99697.1923 - Fotos no site
VD terreno 5.000m² para www.jjmelloimoveis.com.
formar chácara, preço br
baixo,
oportunidade,
VD Residencial Mirage,
pequena entrada e parterreno 10x25m. F. (11)
celas, veículos, é só com4722.2107
prar agora, R$95.000,00
VD áREA
TE0027 F. (11) 4692.2315
de 37.000m² perto da
Represa de Taiaçupeba. F. (11) 4727.7661/
93333.4239
VD Parque São Martinho, área 10x26=260m²,
R$45.000,00 aceito entrada de R$15.000,00 + parcelas de R$1.000,00 F. (11)
4722.3733 - Creci:56.682-F

VD Parque São Martinho, área de 342m²,
R$70.000,00 aceita entrada + parcelas. F. (11)
4722.3733 - Creci:56.682-F

VD terreno plano, esquina,
212m², 3 minutos do
Centro Mogi, 200m da
R. Dr Deodato, escritura
registrada, c/ calçada,
VD Res Itapety, terreno IPTU ok, R$ 210 Mil. F.
12x29m, leve declive, doc. (11)4727.1826 part.
100%, R$120.000,00 à VD terreno de 500m², com
vista/ proposta. F. (11) documento ok, R$80.000,00
99740.2284 Creci:74909
F. (11) 4692.4584

VD/TR Vl Oliveira, próx. Alabarce, terreno 10x30m, sobrado incabado, frente p/ 2
ruas, R$550.000,00 à vista,
est. apto ± 40% + saldo. F.
(11) 99740.2284

Biritiba Mirim, terreno
1.600m², R$100.000,00 F.
(11) 4692.4854/ 97197.
8961

VD Salesópolis, terreno
500m², R$50.000,00 F.
(11) 4692.4584/ 4854 VD/TR terreno 258m², Jd. 97197.8961
Aeroporto III, escr. reg., VD Biritiba Mirim, terreno
planta aprov., 50% à vista o 1.400m², R$90.000,00 F.
resto parc., R$ 148.000,00. (11) 4692.4584/ 4854 F.(11) 4722.8730
97197.8961
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aNuNCie: 4721.1823
Chácara com 2 casas
prontas para morar,
boa localização, quintal,
pomar, toda cercada,
boa vizinhança, água, luz,
telefone,
r$200.000,00
CH0229 F. (11) 4692.2315

Biritiba
ussú,
chácara 24.000m², casa
sede, pomar, escritura,
r$350.000,00 à vista, estudo 50% de entrada, saldo
até 50 meses. Consulte-nos.
F. (11) 99740.2284 - CreChácara 10.000m², lago ci:74.909
cheio de peixes, pomar VD chácara 4.500m², a
com + de 50 tipos de 800mts do asfalto, r$
frutas, galinheiro, horta, 200.000,00. Consulte-nos.
(11)
4692.4584/
jardim, casa 2 dorms, F.
fg à lenha, moedor de 4692.4854/ 97197.8961
cana, r$285.000,00 por Creci:41736
r$260.000,00 CH0172 F. Chác. 1.200m², ótima lo(11) 4692.2315
calização, frente p/ asfal-

Botujuru, terreno 20x50m,
r$400 Mil com permuta +
diferença, ou r$350 Mil à
vista. F. (11) 97761.8212
César de Souza - Loteamento Villa Di Cesar,
terreno 7,5x20m, plano,
r$115.000,00. F. (11)
95394.3392
Jardim Paraíso, terreno
150m², plano, murado, excelente localização. F. (11)
99987.5367 Creci:107589-F
- deboramirandaimoveis.
com.br
Centro de Biritiba ússu, terreno 400m², casa 3 cômodos, apenas r$90.000,00
à vista, estudo proposta. F.
(11) 99783.2604
VD/AL Botujuru, terreno
450m², frente para Av.
Francisco rodrigues Filho
- 6.850, próx. ao posto de
gasolina, c/ proprietário. F.
(11) 99783.2604

chácaras

Biritiba Mirim, sítio 2,5
alq., casa sede nova,
pisc., casa caseiro, doc.
ok,
r$2.000.000,00.
Consulte-nos! F. (11)
4692.4584/ 4692.4854/
97197.8961 Creci:41736

Mogi das Cruzes, sítio
55.300m², pisc., churr.,
campo fut., casa caseiro,
doc. ok, r$1.100.000,00.
F.(11)4692.4584/
4692.4854/ 97197.8961 AL 3 salões comerciais, rua
Creci:41736
Do Deodato Wertheimer 1930, 1936 e 1940 F. (11)
Sertãozinho, sítio 24.400m²,
2832.1942
acesso ótimo, 500m do as- ponto comercial
AL Jd Santista, sala 36m²,
to, r$160.000,00 F. (11) falto, plantação de caqui, aluga
recepção, salas, copa, wc,
4692.4584/ 4692.4854/ árvores, córrego, barracão,
97197.8961 Creci:41736
luz, etc, r$200.000,00 AL Centro, ponto comercial, r$700,00 + IPTu. F. (11)
(11)
4692.1928/ 260m². F. (11) 99806.5856 4724.7011/ 94077.6325
Chác. 2.000m², local no- F.
Whats
bre c/ escritura, água 99994.2754 - Creci:44.178 c/ Fernando
AL Alto do Ipiranga, sala
encanada, r$125.000,00.
260m², escritório, copa, 2
Consulte-nos. F. (11)
wc, mobiliado, ar condicio4692.4584/ 4692.4854/
nado, interfone, r$6.000,00
97197.8961 Creci:41736
+ IPTu F. (11) 4724.7011/

Chácara completa, casa
sede 4 dorms., avarandada,
cozinha caipira, qtal, telhado romano, cs caseiro, rua
sem saída, próx. ao asfalto,
Chácara 2.000m², casa de 3 mini campo, horta, pomar,
dorms. (1ste), sala, cozinha, r$250.000,00 CH0410 F.
wc, de laje, ótimo bairro, pé (11) 4692.2315
no asfalto, fácil negociação, Chácara realmente plavenha, veja e faça sua ofer- na, toda cercada, casa 2
Chác. 13.000m², px. ao Centa, r$160.000,00 CH0413 F. dorms.(1ste), área de lazer
tro da Cidade, casa sede,
(11) 4692.2315
c/ piscina, churrasq, play- casa caseiro, r$300.000,00.
Linda chácara próxima ao ground, mini campo, salão F.
(11)
4692.4584/
asfalto, quintal, pomar, de festas, galinheiro, hor- 4692.4854/ 97197.8961
garagem, toda de laje, 2 ta, jardim, r$299.000,00 Creci:41736
dorms., sala, copa, cozinha CH0331 Consulte-nos. F.
Chác. 1.000m², casa nova c/
ampla, lavanaderia, 2 ban- (11) 4692.2315
3 dorms, sl, coz. americana,
heiros, pé direito alto e are- Chácara 20.000m², 3 min.
px. ao Centro, r$180.000,00
jada, r$170.000,00 CH0364
da rodovia em Mogi das Consulte-nos. F. (11)
F. (11) 4692.2315
Cruzes, casa 3 dorms, sala, 4692.4584/ 4692.4854/
Chácara com lago, galin- cozinha, 2 wc, 3 galpões, 97197.8961 Creci:41736
heiro, aviário, aquário ori- escritório externo, riacho,
VD chácara 6.900m², próx.
ental, casa 3 dorms. sendo + de 140 pés de caqui,
ao cond. Aruã, 2 casas,
1 ste, fácil acesso, bom de r$350.000,00 CH0356 Concasa de caseiro, piscina,
negócio,
r$180.000,00 sulte-nos. F. (11) 4692.
quadra de esporte, sauCH0377 F. (11) 4692.2315 2315
na, churrasqueira, forno à
De fácil negociação, em lenha, toda murada, doc.
bairro nobre, pé no asfalto, ok., r$560.000,00 F. (11)
casa 3 dorms.(1ste), ava- 4726.2200
randada, piscina, campo,
Estrada das Aroeiras, próx.
pomar, canil, playground,
ao Pesqueiro ueda, 2
água, luz, internet, tele- chácaras 3.050m² (cada),
fone, r$450.000,00 CH0301 r$180.000,00
(cada)
Consulte-nos. F. (11) 4692. Consulte-nos. F. (11)
2315
92005.1994 c/ Pedro
Chácara 13.000m² de fronte para represa, cs sede
3 dorms, área gourmet c/
churrasq., forno e fogão à
lenha, campo, piscina c/
prainha e cascata, boa p/
negociar,
r$550.000,00
CH0041 Consulte-nos. F.
(11) 4692.2315

VD chácara 1000m² casa
3 cômodos, Estrada Beija
Flor - Bairro Itapeti. F. (11)
4738.1531
Chác. espetacular, bairro
nobre, sede completa,
sala
de
hospedes,
pisc, churrasq, quadra
poliesportiva, pomar, salão
de festa, etc, r$440.000,00
ref.20 F. (11) 4692.1928/
99994.2754 - Creci:44.178
Super oferta, chácara c/
entrada e parcelas s/ juros, ac. caminhão Truck,
toda plana, muitos tipos de
frutos, 100% cercada por
alambrado, r$185.000,00
por apenas r$170.000,00
CH0399 F. (11) 4692.2315

Sta
Catarina,
sítio
121.000m², pasto, rico em
água, 3 ótimos lagos, propricio p/ pesqueiro, casa,
garagem, r$1.200.000,00
F.
(11)
4692.1928/
99994.2754 - Creci:44.178

ACESSE NOSSO
PORTAL

Sítio 169.400m² p/ agricultura, córrego, semi aclive,
casas de agricultores, barracão, bom acesso e preço
acessível,
r$680.000,00
F.
(11)
4692.1928/
99994.2754 - Creci:44.178

94077.6325 Whats

AL
Mogilar,
ponto
comercial 600m². F. (11)
99987.5367 Creci:107589-F
deboramirandaimoveis.
com.br
AL Vila Industrial, galpão
comercial/ industrial com
800m² F. (11) 99987.5367
AL Vila Paulista, salão C r e c i : 1 0 7 . 5 8 9 - F comercial 80m² (7x12m), deboramirandaimoveis.
com banheiro, r$800,00 com.br
incluso IPTu ref.:423
AL Alto do Ipiranga, salão
Consulte-nos.
F. (11) 25m², wc, pia, ótima lo4729.5335
calização, r$800,00 +

Sertãozinho,
sítio
169.400m², frente p/ estrada principal, sem benfeitorias, lago, córrego, propicio / agricultura, plano,
etc, r$640.000,00 F. (11)
4692.1928/ 99994.2754 - AL rodeio, galpão 405m²,
Creci:44.178
mezanino, vestiário, 1 wc,
Biritiba Mirim, sítio 20.000, r$3.000,00 + IPTu F. (11)
oportunidade, confronta 4724.7011/ 94077.6325
c/ rio Tietê, ótimo p/ re- Whats
laxar e construir uma casa
de veraneio, valor de ocasião, r$90.000,00 F. (11)
4692.1928/ 99994.2754 Creci:44.178

aNuNCie aQui!

IPTu F. (11) 4724.7011/
94077.6325 Whats
VD sítio 1 alq., casa de 2
dorms., 1 suíte, churrasq.,
varanda, área de plantio, r$280.000,00 F. (11)
99783.2604/ 4791.2077

AL Taiaçupeba, sítio 2
dorms amplo, sala ampla,
cozinha ampla, banheiro,
avarandada, toda cercada
de alambrado, portão de
sítios
aço de correr, r$1.700,00,
IPTu r$640,00 anual
Botujuru vendo sítio, casa
ref.439 F.(11) 4729.5335
de fazenda / caseiro,
galpão, pomar formado. F.
anuncie aqui!
(11) 4725.3223

www.classiﬁcadosmogiano.com.br
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AL Centro, salão coml, 3
amb., wc, coz., 1 wc, R$
1.800,00+IPTU F. (11) 4724.
7011/ 94077.6325 Whats

anuncie: 4721.1823

AL Poá, apto 2 dorms., sala,
cozinha, wc, área de serviço,
garagem, R$ 600,00 + Cond
+ IPTU. F. (11) 4726.2200

ponto comercial
vende

AL Helbor Concept, sala
37m², 1 wc, 1 vaga coberta p/ carro, R$1.100,00 +
Cond. + IPTU F. (11) 4724.
7011/ 94077.6325 Whats

OPORTUNIDADE:
VD loja Praça de alimentação Suzano Shopping. F.
(11) 99575.6822
VD PADARIA,
AL Centro, sala 240m², piso
superior, 4 salas, 1 salão, 2 ótimo local, preço à combicopas, 4 wc, 2 vaga p/ carro, nar. F. (11) 94215.8133
R$6.000,00 + IPTU F. (11)
4724.7011/ 94077.6325
apartamento
Whats
aluga
AL Jundiapeba, em frente a
Rodovia, galpão comercial/
ind. com 600m² F. (11) AL Alto do Ipiranga, apto
99987.5367 - Creci:1 07.589- 2 dorms., sala, cozinha,
F - deboramirandaimoveis. banheiro vaga de garagem,
com.br
R$ 550,00 + Condomínio+
AL Jardim Aracy, galpão
IPTU. Consulte-nos. F. (11)
500m², 6 wc (3 masc. e 3
fem.), ótimo estaciona- 4726.2200
mento, R$5.000,00 F. (11)
4791.2077

AL Parque Santana, apto,
R$ 850,00 tudo incluso. F.
(11) 99707.0343

AL Nova Mogi II, apto 3
dorms, closet, sala, cozinha,
banheiro, vaga de carro,
quadra, piscina, portaria,
churrasq,
R$1.000,00
+ Cond. + IPTU. F. (11)
4724.7011/ 94077.6325
Whats

AL Vila Cléo, apto 3 dorms.,
sem garagem, direto
com prorietário. F. (11)
4729.7180

AL Pq. Montalcino - Resid.
Bosque, apto 2 dorms,
R$950,00 incluso cond. e
IPTU F.(11) 99987.5367
Creci:107589-Fdeboramirandaimoveis.
com.br

AL Nova Mogi II, apto 3
dorms, closet, coz, wc,
vaga p/ carro, R$1.000,00
+ Cond. + IPTU. F. (11)
4724.7011/ 94077.6325
AL Cond. Uiapurú - Vl da Whats
Prata, apto 48m², vaga de
AL Rio Negro, apto 3 dorms,
garagem, reformado. F. wc, cozinha, vaga para
(11) 4798.2373 c/ Paulo
carro, piscina, quadra,
AL Vila Cléo, apto 2 dorms., R$1.600,00 incluso cond.
+ IPTU F. (11) 4724.7011/
sala, cozinha, wc, lavande94077.6325 Whats
ria, por apenas R$600,00
AL Jd Universo - Rua Thuller,
incluso IPTU, cond. R$50,00
apto 3 dorms (1 suíte) c/
Ref.429 F.(11) 4729.5335
planejados,
R$1.500,00

AL APTO
2 quartos, 4º and. Espanha I- Mogilar. F. (11)
4796.1963

anuncie
4721-1823

F.
(11)
99987.5367
Creci:107.589-Fdeboramirandaimoveis.
com.br
AL apto 2 dorms., sala, cozinha, wc, todo reformado,
térreo, R$600,00 + IPTU e
Cond. F. (11) 4791.2077

A. Ipiranga - Cond Vale
Verde, apto 1º andar, 2
vende
dorms, sala, coz, wc, área de
serv., gar.(1), área de lazer
Mogilar - próx. Chicão, apto cond, R$185 Mil Cód.578
2 dorms., sala, cozinha, F.(11) 99966.4498/ 4729.
wc, 1 vaga, piscina infantil, 5580 Fotos no site www.
jjmelloimoveis.com.br
R$165.000,00 Consulte-nos
! F. (11) 4798.2108 - Creci: Alto do Ipiranga, apto térreo
2 dorms, sala, cozinha, wc,
40.291
gar.(1), próx. Atacadão,
VD/TR Ponte Grande, apto R$180 Mil Cód.584 F.(11)
2 dorms, sala, cozinha, 1 996397.1923/ 4729.5580
vaga, área de serviço. F. Fotos no
site www.
(11) 99790.9217
jjmelloimoveis.com.br
apartamento

VD Rio Negro - Centro,
apartamento 3 dorms.,
excelente oportunidade.
Consulte-nos. F. (11)
99757.9405

Compro apto Espanha II,
tenho apto próx ao Rodeio,
56m², + financiamento.
F. (11) 99740.2284 Creci:74.909
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VD/TR Mogi Moderno
- Rua Acre, apto vazio,
R$148.000,00
aceito
C.E.F, proposta. F. (11)
99740.2284 - Creci:74.909
VD Mogi Moderno - Rua
Acre, apto 2 dorms, todo
reformado, R$148 Mil à vista, ac. bancos, estudo auto/
terreno. F. (11) 99740.2284
VD/TR Vl Rubens - Helbor
Villagio, 3 dorms (ste), 1
vaga, lazer, R$260.000,00
à vista, proposta. F. (11)
99740.2284 - Creci:74.909
VD Res. Reis Magos, apto 3
dorms., 2 wc, 1 vaga, com
planejados, R$295.000,00
à vista, ac. C.E.F. F. (11)
99740.2284 - Creci:74.909
Ed. Combinatto (Torre
Chiaro), apto 2 dorms
(ste), próx. ao Habib’s,
R$330.000,00 à vista, ac.
bancos F. (11) 99740.2284
- Creci:74.909

anuncie: 4721.1823
Ótimo para investidor: Apto
54m² no Cond Vida Bella I
(Vila Jundiaí - Brás Cubas),
2 dorms., sl, coz. pequena,
área serviço, 1 vaga de
gar., piscina adulto e infantil, academia, quadras,
churrasq., sauna, salão de
festas c/ 2 andares, playground, espaço gourmet,
salão de jogos, port. 24hrs,
já alugado por R$800,00,
VD/TR Ed. Luzes Residence, R$180.000,00 F. (11)
3 dorms (ste) e coz. todos 99961.0536 (WhatsApp)
c/ planejados, 2 vgs, R$ Alto do Ipiranga - Cond. Alto
630 Mil à vista, estudo (-) Santana - Apto 3 dorms.,
valor, terr. proposta. F.(11) sala em “L”, wc, 1 vaga, 1º
andar. F. (11) 99961.0536
99740.2284
M Moderno - Cond. Spazio
VD/TR apartamento quitD’Italia, 3 dorms (1 ste),
ado, R$90.000,00 F. (11)
sala, coz, wc, lavand, todo
4692.4584/ 4692.4854/ planejado, 2 vagas cob.,
97197.8961 Creci:41736
área de lazer completa.
VD Nova Mogilar - Itapety, F.(11) 99961.0536
apto 2 dorms., sala, sacada, Conj. do Bosque, apto aluwc, garagem, R$220.000,00. gado, 2 dorms., wc, área
de serviço, 1 vaga, salão de
F. (11) 4726.2200
festas, R$170.000,00 F. (11)
VD Jd Esperança - Jardim do 98585.9889 c/ Aurivan
Amarais I, apto 2 dorms.,
Alto do Ipiranga - Spazio
sala, cozinha, banheiro,
Morandi, apto 2 dorms.,
área de serviço, vaga de
wc, área de serv., 1 vaga,
garagem, com escritu- R$215.000,00. F. (11)
ra, R$105.000,00. F. (11) 3374.0278/ 98585.9888
4726.2200
Spazio Miró, apto no Alto
Alto do Ipiranga, apto com do Ipiranga, R$190.000,00
2 dorms., sala, cozinha, wc, F.
(11)
99987.5367
área de serviço, gar. (1), C r e c i : 1 0 7 . 5 8 9 - F ac=65m², R$180.000,00 F. deboramirandaimoveis.
(11) 98998.0730
com.br

Res. Nova Mogi,Mogi
Moderno, apto mobiliado, R$280.000,00 F.(11)
99987.5367 Creci:107.589-F
deboramirandaimoveis.
com.br

AL Jd Camila, casa independente com 3 cômodos e wc,
sem garagem, toda reformada. F. (11) 4796.2693

AL Alto do Ipiranga, casa
2 dorms., sala, wc, 1 vaga
p/ carro, R$1.000,00 +
IPTU Consulte-nos. F. (11)
AL Vila Lavinia, casa 2 comô- 4724.7011/ 94077.6325
dos c/ wc interno, para Whats
pessoa aposentada. F. (11) AL Vila Lavinia, casa
2786.6744
com 3 cômodos. F. (11)
AL Jardim Santa Tereza, 4727.4368

EDIFICIO HARMONIA
Vl Oliveira, apto novo, Rua
Sergio Plaza x Rua Otoni
Martins, 3 suítes, 2 vagas, opção + 1 ou 2 vagas,
125m². F.(11) 99638.1991
Após às 12h
VD/TR Conj. Toyama, apto,
quitado, reformado, por
casa ou chácara. F. (11)
4724.0250
AL Jd Camila, casa 2
dorms., sala, cozinha, wc,
garagem, R$700,00 F. (11)
casa
4791.2077/ 99783.2604
aluga
AL casa c/ 5 cômodos de
AL Jd Universo, casa 4 cômo- fundos no Mogilar p/ uma
dos, gar., qtal, preço à com- pessoa sozinha. F.(11)
4791.1457 c/ Maira
binar. F. (11) 4794.4588

kitnet com 2 cômodos,
R$400,00 incluso IPTU
Ref.:430 Consulte. F. (11)
4729.5335

AL 2 cômodos mobiliado,
banheiro, área de serviço,
próx. ao Shopping. F. (11)
4798.1993

AL Jd Aeroporto III, sobrado
2 dorms., 2 wc, sala,
cozinha, lavand., porão e
gar.(2), R$1.200,00 incluso
IPTU. Ref.:440 F.(11)
4729.5335

AL Vila Lavinia, casa 2
dorms, sl, cozinha, wc, vaga
p/ carro, quintal, R$700,00
+ IPTU. F. (11) 4724.7011/
94077.6325 Whats

AL Centro, casa pequena p/
AL casa 2 cômodos na Vila pessoa sozinha, pref. idoSaõ Francisco - Bras Cubas. sa ou aposentada. F. (11)
F. (11) 4722.5676
4791.3017

Vai vender ou alugar?
ilustração

Pequenas reformas podem valorizar muito mais o imóvel

As pessoas estão cada
vez mais exigentes antes de
tomar decisões de compra:
pesquisar e comparar são
algumas das atitudes frequentes que antecipam a escolha, especialmente, quando
se trata de um imóvel para
comprar ou alugar. Por isso,
fazer pequenas reformas na
casa ou apartamento antes
de anunciar podem fazer
toda diferença.
“Considerando que o comprador ou inquilino vai investir uma quantia considerável de dinheiro no imóvel,
ele procura encontrar o mesmo em condições perfeitas.
Se o imóvel não passar essa
boa impressão na hora da visita, o comprador/ inquilino
automaticamente perde um
pouco do interesse e passa a
dar menos valor à negociação”, afirma Fernando Campos, engenheiro civil e diretor da Claassen Construtora.
Atualmente, as melhorias feitas antes de anunciar

Pintura das paredes, reparos em rachaduras, piso e esquadrias são os itens principais da lista de reparos estratégicos

também podem ajudar na
hora de comparar o valor do
imóvel no mercado. Fernando Campos ressalta que demonstrar cuidado ao oferecer um imóvel se torna uma
vantagem competitiva. “Com
tantos imóveis ‘desalugados’
devido a situação atual econômica brasileira, qualquer
melhoria feita no imóvel se
torna um grande diferencial

na hora de comparar com os
outros ofertados. Isso facilita
até mesmo para o cliente na
hora da decisão da compra”,
orienta o engenheiro.
Principais reparos:
Pintura das paredes, reparos em rachaduras, piso e
esquadrias são os itens principais da lista de reparos estratégicos, pois são reformas
essenciais para dar uma boa

impressão ao comprador.
“Paredes sujas ou manchadas dão aspecto de imóvel
velho e usado. As rachaduras não devem existir, assim
como sinais de infiltrações
nas paredes e tetos, pois
passam a impressão de que
o imóvel está prestes a ruir,
desmoronar e que o comprador vai sofrer com manutenção após a compra. Além

disso, o piso também deve
estar em boas condições,
sem manchas, arranhões.
Por fim, poderia destacar as
esquadrias também devem
estar em bom estado e aparentar ser novas”, finaliza o
diretor da Construtora.
Mais informações: https://
www.claassen.com.br/
(Ser Mídia)
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AL Vila Lavinia, sobrado 5
dorms (1 suíte), edícula,
quintal, vaga p/ 4 carros, R$2.200,00 F. (11)
4724.7011/ 94077.6325
Whats

Rodeio, casa cond fechado,
excel. acabº, 2 dorms
(1ste), coz. c/ arms, gar,
pisc, churrasq, sl festas,
R$250 Mil Cód.365 F.(11)
4729.5580/ 99697.1923Fotos no site www.
jjmelloimoveis.com.br

AL Centro - Rua Capitão
Manoel Caetano, casa 6
salas, cozinha, banheiro,
quintal, vaga p/ 8 carros, R$2.500,00 F. (11)
4724.7011/ 94077.6325
Whats
VD Mogi Moderno, casa
3 dorms., sala, cozinha, 2
vende
wc + edícula c/ wc, qtal,
at=6,5x50, R$350.000,00
VD/TR Residencial Mirage, F. (11) 4798.2108 - Creci:
casa 2 dorms, sala, 40.291
cozinha, área de serviço, 2
Botujuru - Vl São Paulo, 3
vagas F. (11) 96856.8016/
cômodos e wc + edícula
99790.9217
c/ 3 cômodos e wc, 2 vgs,
VD sobrado c/ 2 dorms at=335m², px.onibus, esco+ deps., próx. Hospital la, comércio, R$190.000,00
Municipal de Bras Cubas. ! F. (11) 4798.2108 - Creci:
F.(11) 4729.8344
40.291
casa

VD Vila Natal, casa 3 dorms,
sl, coz., 2 wcs, churr., escrit.,
2 vagas. F.(11) 2378.9182
propr.

VD/TR César de Souza,
casa 3 dorms., sala, cozinha, wc, 1 vaga, área
de serviço, R$230.000,00
VD/TR Mogi Moderno - casa por apartamento Rodeio
simples com terreno de até R$150.000,00 F. (11)
4798.2108 - Creci: 40.291
420m² F. (11) 4799.9990
VD/TR Centro, casa 1 dorm
+ deps, lavand, edícula, ac.
apto de (-) valor no Mogilar
F.(11) 3424.2087
VD/TR Jd Camila/ Alto
do Ipiranga, sobrado 3
dorms sendo 1 suíte, sala,
cozinha, wc, 2 vagas F. (11)
96856.8016
VD Sobrado Villagio Mogi
Moderno e Vl Suissa, 2
dorms sendo 2 suítes, sala,
cozinha, 1 vaga. F. (11)
99790.9217/ 96856.8016
Botujuru, Vilagios de sobrado e casas térreas, 2 dorms.
sendo 1 suíte, sala, coz., wc,
à partir de R$159.000,00
F. (11) 99790.9217/
96856.8016

VD 2 casas pronta
para morar, próximo
ao clube Bunkyo, terreno
10x50=500m²,
R$290.000,00 F. (11)
4722.3733 - Creci:56.682-F
Residencial Mirage, 2
dorms., 1 suíte, sala,
cozinha, wc, lavanderia,
quintal,
garagem,
R$280.000,00
Ref.3513
F.(11) 4729. 5335

Mogi Moderno, casa térrea 2 dorms, sala, lavabo,
wc, cozinha, dorm. empregada, área de serviço,
qtal, gar.(1), R$300 Mil
Cód.581 F.(11) 4729.5580/
Cond. Aruã Eco Park, so- 99697.1923 - Fotos no site
brado 2 suítes c/ closet, www.jjmelloimoveis.com.
1 suíte master c/ closet, br
escrit., vista da mata, wc c/ VD Barão de Jaceguai, Pq.
banheira, deck c/ jd de in- Monte Líbano, imóvel,
verno, espelho d’água, ape- 498m². R$ 1.600.000,00
nas R$890.000,00 Ref.:3524 estuda proposta. F.(11)
F.(11) 4729.5335
4726.2200

Jd Camila, casa 2 dorms. (1
de cada lado), terr.10x25m,
R$195.000,00 à vista, não
aceita financ., doc. escritura. F.(11) 99740.2284 - Creci:74.909

Vl Suissa, villagio c/ 4 casas de 2 dorms., 1 suíte,
sala, cozinha, wc, 1 vaga,
qtal e entrada individual,
55m² cada, entrega em
Junho/2019, R$200.000,00
Ref. 3526 F. (11) 4729.
5335

VD Jardim Camila, sobrado
2 dorms., sala, cozinha, 2
wc, 2 vagas, R$190.000,00
MCMV F. (11) 4798.2108 Creci: 40.291

Vila Paulista - Village, 1 ponto comercial + 2 casas: 2 e 4
cômodos c/ wc e lavanderia
+ 4 casas: 3 cômodos, wc e
lavanderia, R$650.000,00 Jardim Layr, 1 dorm., sala,
Vila Oliveira/ São João, casa aceito proposta. Ref.3484 F. cozinha, wc, lavanderia,
quintal, garagem, 5x25m,
3 dorms. sendo 1 suíte, (11)4729.5335
sala, cozinha, gar.(2) F. (11) Cond Pq das Figueiras, doc. ok., R$120.000,00
Ref.3245 F.(11) 4729.5335
99790.9217/ 96856.8016
sobrado semi-acabado 5
VD Moralogia da Serra do dorms, 3 suítes c/ closet, Botujuru - Cond. ResidenItapety, casa de 2 dorms., sala ampla, coz., wc, área cial Sonatta, casa 2 dorms.,
sala, cozinha, wc, garagem, de serviço, qtal, garagem sala, cozinha, wc, lavanR$95.000,00 aceito propos- subterrânea, terr. 8x24m, deria, gar.(1), por apenas
Ref.3529
ta. F. (11) 4722.3733 - Cre- R$540.000,00 Ref.3525 F. R$159.000,00
(11) 4729.5335
F.(11) 4729.5335
ci:56.682-F

VD/TR Itaquá, 2 casas no
mesmo terr, 6x25, próx
Shibata, ótimo local. F. (11)
4642.6149
VD Vila São Sebastião, casa
próx. ao asilo Pró + Vida. F.
(11) 4727.3347
VD casa térrea em condominio, 3 dorms., sala,
cozinha, wc, área de
serviço, vaga p/ 2 carros, R$140.000,00 F. (11)
4722.3733 - Creci:56.682-F

César de Souza, casa nova 3
dorms. (1ste), sala 2 amb,
cozinha, lavabo, wc, qtal,
gar. (2), atrás da TV diário,
R$250 Mil Cód.580 F.(11)
4729.5580/ 99697.1923
- Fotos no site www.
jjmelloimoveis.com.br

Vl Suissa, sobrado inacabado, t=10x50m, ac=250m²,
R$398.000,00, ac. casa
até R$225.000,00 + saldo,
proposta F.(11) 99740.2284
Creci: 74.909

A Ipiranga, R Gaspar Conqueiro, exc. sobrado 4
dorms (1master), pisc,
churraq, c/ planej. F.(11)
99987.5367 -Creci:107.589
deboramirandaimoveis.
com.br

CASAS para:
“Locação ou moradia”
Vendo 3 casas no mesmo terreno, com água
e luz individualizada,
ponto final de ônibus Jd
Layr, próximo a escola,
comércio, creche, centro
de saúde, R$245.000,00,
aceito proposta. F. (11)
99373.1055
Res. Solares - Vl da Prata,
casa térrea nova, em acabº,
3 dorms, ste, R$350.000,00
à vista, est. apto Rodeio +
saldo F. (11) 99740.2284
Creci:74.909
VIla Oliveira, sobrado
230m², terr.10x60m, gar.
(6), R$780.000,00 à vista, estudo troca (-) valor
+ saldo/ proposta F. (11)
99740.2284 - Creci:74.909

VD/TR Jd Camila, casa 2
dorms, sala, cozinha, wc, 2
vagas F. (11) 99790.9217/
96856.8016

VD/TR Centro (Remédios),
casa antiga 1 dorm., sala,
coz., wc, edícula, s/ vaga,
por apto próx. Centro,
R$200.000,00 F. (11)
4798.2108 - Creci: 40.291

Botujuru - casa cond.
fechado,
excelente
imóvel novo, 2 dorms,
sala, cozinha, wc, qtal, á.
serviço, gar. (1), R$190 Mil
Cód.582 F. (11) 4729.5580/
99966.4498 - Fotos no site
www.jjmelloimoveis.com.
br

Alto do Ipiranga, px. a Net,
sobrado de esquina, 4
dorms, 2 sls, 2 escrit., 5 vgs,
ac=320m², R$900.000,00
à vista. F.(11) 99740.2284
Creci:74.909

M. Moderno, px. R Gabriel Prestes, casa térrea
c/ 2 dorms, gar., qtal, em
laje, t=5,5 x 25m, ac=70m²
R$195.000,00 à vista, ac.
prop. F.(11) 99740.2284

Centro - Pça Rotary, sobrado
3 dorms (1ste), sl 2 amb, coz,
wc, á. serv, qtal, churr, edíc.
c/ wc, gar.(3), R$450.000,00
Cód 550 F.(11) 4729.5580/
99697.1923 - Fotos no site
www.jjmelloimoveis.com.br

Mogi Moderno, oportunidade! casa cond fechado,
2 dorms, coz. c/ arms,
sala 2 amb, wc, á. serviço,
gar. (1), R$250.000,00
Cód.561 F. (11) 4729.5580/
99966.4498 - Fotos no site
www.jjmelloimoveis.com.
br

Pq Morumbi, px. Vl da
Prata, sobrado novo c/
3 dorms (ste), 92m² útil,
R$320.000,00 à vista, est.
apto Rodeio, terreno Bella
Citta F. (11) 99740.2284

VD/TR Villagio Botujuru,
casa térrea 2 dorms, 1 vg,
sotão 40m², R$150.000,00
à vista, est entrada + saldo
até 36 meses c/ propriVl Oliveira, casa cond.
etário. F. (11) 99740.2284
fechado 4 dorms (1ste),
sl 3 amb, coz. c/ arms, VD/TR 2 casas frente e fungar.(2), casa impecável dos, Av. Japão p/ comercio
e totalmente reformado, como lotérica, peixaria,
R$620 Mil Cód.589 F.(11) farmácia, ac.50% à vista
99697.1923/ 4729.5580 e imóvel (-) valor. F.(11)
Fotos: www.jjmelloimoveis. 4727.1826 part.
com.br
Centro - Rua Hamilton Silva
VD Conj. Santo Angelo, e Costa, casa c/ 2 dorms,
casa 2 dorms, sala grande, sala, coz., wc, lavand., quinedícula nos fundos, gar. tal, etc.. R$ 300.000,00.
(3)., ótima localização. F.
F.
(11)
4791.2077/
(11) 4566.7552
99783.2604
Vila Suissa, sobrado novo
VD linda casa Vl. Jun3 dorms (ste), gar. (3),
R$395.000,00 à vista, es- diaí, 3 dorms, (2 ste), sl,
tudo CEF, proposta. F. (11) copa, coz., lav., qtal, gar.,
99740.2284 - Creci:74.909 edícula, a 50mts da av.
R$ 320.000,00. F. (11)
Vl
Oliveira,
sobrado
Res. Recanto do Tietê, próx.
em cond., 3 dorms., 1 99794.3671 WhatsApp
ao shopping/ Socorro, sob- suíte, c/ planejados, VD casa, centro (Remédios),
rado 2 dorms., garagem co- R$ 720.000,00. F.(11) 2 dorm., sala, coz., wc,
berta, R$165.000,00 à vista, 99987.5367 Creci:107589-F portão automático. Rua São
ac. CEF. F. (11) 99740.2284 - deboramirandaimoveis. Paulo, 118 - centro - Mogi
com.br
- Creci:74.909
das Cruzes
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Mogi Moderno, imóvel
com 2 casas, ac.
permuta por chácara,
R$350.000,00 F. (11)
99987.5367 Creci: 107589F deboramirandaimoveis.
com.br
Vila Lavinia, casa 3
dorms, 1 suíte. F. (11)
99987.5367 - Creci: 107.589
- deboramirandaimoveis.
com.br
Socorro, sobrado em
Cond., 3 dorms (1
suíte),
coz.
planej.,
R$420.000,00. F. (11)
99987.5367 Creci:107589-F
- deboramirandaimoveis.
com.br

Cesar Souza - Res. Colinas,
casa 2 dorms (1ste), 2 salas
(opcional 3º dorm), copa,
coz, wc, lavand, qtal peq,
gar. (2), não aceita financiamento, R$230.000,00
C-3280 Consulte.F. (11)
4799.0487

VD/TR Parque Santana,
sobrado, aceito chácara ou
casa no Litoral como parte de pagamento. F. (11)
2312.6636

VD/TR Vila Lavinia, sobrado c/ 3 dormitórios, lote
390m², reformado. F. (11)
César de Souza - Cond.
4727.4218
Ideal Cores Mogi, casa
3 dorms., sala, cozinha, VD casa para moradia e
banheiros, área de ser- comércio, centro de Mogi,
viço, vaga para 1 carro, garagem para 3 ou 4 carac=53m², R$189.000,00 ros, piscina, 358m² de
AP-1284 F.(11) 4799.0487/ construção. Consulte. F(11)
99929.5397
99955.7888

ÚLTIMA HORA
ofereço

OFEREÇO-ME p/ trabalhar
como Desenhista Projetista - Arquitetura, Mecânica,
produtos e peças, automobilística. F. (11) 4762.8218

lar e vestuário

VD/TR diversos ternos seminovos 44 a 52, diversas
cores, preço barato. F.(11)
4727.1826

ELETRÔNICOS &
iNFORMÁTICA

VD um vídeo game Wii
completo seminovo, com 8
Jogos, cartão de memória
2Gb. F. (11) 4762.8218

Ótimo para construtor
lote 10x50m na Vila CinOUTROS
tra, excelente topografia,
R$260.000,00
estudo
VD canetão todas as cores propostas. F. (11) 2629.
p/ Vendedores de Veículos 0433
escrever no vidro dos car- VD/TR lindo sítio c/ 8,3 alqs,
ros, atacado e varejo. F.(11) na Mogi Bertioga, km 20, a
4727.1826
4 km do asfalto, c/ 2 casas,

2 lagos, peixes, diversas
nascentes, c/ luz, cercado
doc. ok, aceito imóvel em
veículos
Mogi, São Paulo e São
José dos Campos. F. (11)
Oportunidade!!
Prisma 99794.3671
1.0 2010, completo, R$ AL salão comercial 5,5 x
18.700,00 F. (11) 2629. 16 piso porcelanat, porta
de vidros alto ipiranga(11)
0433
4727.5163
VD jogo de rodas com pneus 185-70-14 seminovos p/ AL Georgia, apto 2 dorms.,
Gol e demais veículos. F. wc, cozinha, vaga para carro, R$1.400,00 incluso Cond
(11) 4727.1826
e IPTU) F. (11) 4724.7011/
VD tudo base de 20 pneus e 94077.6325 Whats
30 rodas montadas, original
AL APTO
e liga lege, preços p/ bor- Vl. Lavínia. F. (11) 97506.
racheiro. F. (11) 4727.1826 4800

anuncie: 4721.1823
Financia : Jardim Maricá,
apto térreo, ao lado do
Vila Santista, 2 dorms.,
R$135.000,00 estuda parcelamento particular. F.
(11) 2629.0433

VD Jd Esperança - Cond.
Jd dos Amarais I, apto 2
dorms, sala, coz., banheiro, área de serviço, 1 vaga,
ac=41,32m², ac. financiamento R$95.000,00 F.(11)
4799.0487/ 99540.1155
VD Vila Aparecida - Res. Vertentes, apto 3 dorms, sala,
coz., wc, lavanderia, 1 vaga,
salão de festas, playground,
ac=50,61m², R$160.000,00
AP-1282 F.(11) 4799.0487/
99955.7888

VD Alto do Ipiranga - Cond.
Alto Ipiranga, apto 2 dormitórios sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 1 vaga,
ac=52,66m², R$190.000,00
AP-1280. F. (11) 4799.
0487/ 99955.7888

Conjunto do Bosque,
VD Rodeio, apto 2 dorapto térreo, 2 dorms.,
ms., sala, coz., wc, área de
máquinas e
imóveis
R$120.000,00. F. (11)
equipamentos
serviço, 1 vaga, ac=45m²,
2629.0433
ótimo para investimenVD uma máquina de dos- Lindo lote Jardim Universo, Rodeio, apto 3º andar, to, já está alugado por
financiamento, R$550,00, R$130.000,00
tura Reta e Zig Zag, Elgin próximo ao mercado Pan- aceito
Super, com suporte de ma- da, R$170.000,00 F. (11) R$128.000,00 F. (11) AP-1283 F. (11) 4799.0487/
2629.0433
2629.0433
99955.7888
deira. F. (11) 4762.8218

AL Porteira Preta, em frente
a UPA, casa em cond. fechado, 3 dorms, sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
quintal pequeno, 2 vagas,
R$900,00 F. (11) 4799.0487

Financia sobrado Jardim
Aeroporto, 2 dorms., R$
170.000,00 estudo propostas. F. (11) 2629. 0433

Vila Jundiaí, sobrado 2
dorms., terreno 10x25m,
AL Vila São Paulo, sobrado 2
escritura registrada, R$
dorms, wc, coz., R$1.200,00
220.000,00. F. (11) 2629.
(incluso IPTU) F. (11)
0433
4724.7011/ 94077.6325
Parque das Figueiras, soWhats
brado 3 dorms., 1 suíte
AL Chácara Jafet, sobrado 3
dorms, 1 suíte, wc, cozinha, com closet, ac=160m²,
R$2.400,00 + IPTU. F. (11) R$650.000,00 F. (11)
4724.7011/ 94077.6325 2629.0433

VD apto na Vila da Prata,
Cond. Vista Verde, 2 dorms Whats
e demais deps. F. (11) Vila Lavinia, ótimo local,
casa 3 dorms., 1 suíte, gar.
4725.1086
(4), R$ 440.000,00 F. (11)
VD/TR ALTO DO SANTANA
I, 3 dorms, todo reformado 2629.0433
e mobiliado, R$220.000,00. Financia sobrado Vila
F. (11) 4799.0909
Lavínia - Condominio VilaVD/AL COND. FLAMBOYANT gio, 2 dorms., suíte, sala
3 dorms., 1 suíte, reforma- com sanca, cozinha, 2
do, R$ 400.000,00 e AL= R$ wc, R$230.000,00 F. (11)
2.000,00 o pacote. F. (11) 2629.0433
4799.0909

Financia sobrados Bras Cubas, próximo ao Galdino, 2
dorms. com sacada, cozinha
americana, R$260.000,00 F.
(11) 2629.0433
Ocasião Vl Cintra sobrado 5 dorm, 2 suítes, 2 sls
grandes, 2 coz, 2 wc, vaga
p/ carros, terr 14m de
frente, R$270.000,00 falta
acabº. F.(11) 2629.0433

AL Alto do Ipiranga,
sobrado 2 dorms., sala,
coz., banheiro, R$850,00
+ IPTU. F. (11) 4724.7011/
94077.6325 Whats
anuncie aqui
4721-1823

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

