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theatro municipal de são paulo apresenta
programação gratuita

imóveis

FloreNCe zYAd

Visitas educativas e apresentações das séries Happy Hour e
Quartas Musicais são boas opções
culturais para quem está com o
dinheiro curto

O Theatro Municipal de São
Paulo traz em sua programação
gratuita do mês de outubro apresentações das séries Happy Hour
e Quartas Musicais, que acontecem respectivamente às segundas e quartas-feiras, sempre às 18
horas. Um programa e tanto para
curtir boa música na saída do trabalho. A retirada dos ingressos
deve ser feita uma hora antes do
início das apresentações, na bilheteria do local.
O Municipal também oferece
visitas guiadas pelas instalações
desse espaço centenário que é
marco cultural da cidade de São
Paulo. Os tours, gratuitos, são realizados em horários pré-estabelecidos, de terça a sexta-feira, em
português. Em dias e horários específicos e, condicionadas a programação do Theatro, acontecem
também as visitas com monitoria
de intérprete em Libras para surdos e tradutor em inglês para os
estrangeiros. Os ingressos podem
ser reservados pela internet ou na
bilheteria. Para os grupos de 10 a
50 pessoas, as visitas devem ser
agendadas por e-mail
(tmeducativo@institutoodeon.
org.br ).
Quartas Musicais - As Quartas
Musicais abriram a programação
no dia 9 de outubro com integrantes da Oficina Texto e Contexto,
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o Municipal também oferece visitas guiadas pelas instalações desse espaço centenário que é marco cultural da cidade de São Paulo

da Escola Municipal de Música,
acompanhados das professoras
Maria Lúcia Waldow e Maria Emília Campos, apresentaram o recital “Palavra, Canto e Expressão
– o libreto”, interpretando solos
e conjuntos de óperas de Mozart
e libretistas Da Ponte, E. Schikaneder e G. Varesco, no Saguão
no Theatro Municipal. A última
apresentação acontece no dia 30,
também no Saguão, com alunos
do professor Hermes Jacchieri,
também da Escola de Música, interpretando trios e quartetos dos
períodos clássico e romântico.
Happy Hour - A apresenta-

ção da série no mês de outubro
acontece no dia 28, no Saguão da
entrada principal do Municipal.
Alunos da professora Marta Vidigal, da Escola Municipal de Música, apresentam também trios e
quartetos dos períodos clássico e
romântico em repertório com duração aproximada de 30 minutos.
Curadoria - Todas as apresentações das séries Happy Hour e
Quartas Musicais são organizadas pela Diretoria de Formação da
Fundação Theatro Municipal de
São Paulo. O objetivo é articular
e promover a interação das atividades artístico-pedagógicas e

administrativas dos setores que a
compõem: a Escola de Música do
Theatro Municipal de São Paulo, a
Escola de Dança do Theatro Municipal de São Paulo e a Orquestra
Experimental de Repertório.
Para a programação completa
do Municipal, acesse theatromunicipal.org.br
Para mais informações, acesse
o site: theatromunicipal.org.br/
espaco/theatro-municipal/#visita-guiada
(Theatro Municipal de São Paulo / Conteúdo Comunicação)
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O trabalho aos domingos e
as novas regras
Bunkyo de Mogi das Cruzes
lança o 35. Festival de Outuno Akimatsuri
E MUITO MAIS... CONFIRA!

acesse nosso site:

www.noivaemdestaque.com.br
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FONTE: CLIMATEMPO

Circulação nas cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis e Bertioga.
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serviço
direito imobiliário

direito

com Zenaide de Macedo

com Carmen Cecilia Nogueira Beda

O trabalho aos domingos e as novas regras
O trabalho
aos Domingos
sempre
foi
motivo de polêmica entre
trabalhadores
e empresas,
isso porque
em relação a
folha de pagamento, o empresário que
abre aos Domingos, gastava com
seus funcionários o dobro do que
gastava em um dia normal.
O trabalhador que trabalhava aos Domingos, recebia esse
dia trabalhado, como dobro de
um dia normal, assim se considerarmos o salário mínimo, pelo
trabalho no dia de semana, o trabalhador recebia uma diária no
valor de R$ 33,26, se o trabalho
fosse realizado em um Domingo,
o valor recebido era de R$ 66,53,
o dobro.
Com a nova legislação, o trabalhador que cumprir jornada
aos Domingos, receberá esse dia
trabalhado no mesmo valor dos
demais dias, ou seja, para quem
recebe um salário mínimo, no valor de R$ 33,26.
A lei ainda determina, que a
cada mês, pelo menos uma folga
do trabalhador seja em um Domingo.

Quem trabalha aos Domingos, tem direito a uma folga no
decorrer da semana, caso essa
folga não seja respeitada, então,
o Domingo trabalhado deverá ser
pago em dobro.
Existem muitas exceções a
regra, que devem ser observadas
por empresas e trabalhadores, a
maioria delas estão previstas nas
convenções coletivas das categorias. Em algumas, há a continuidade do pagamento em dobro
aos Domingos, outras de que pelo
menos uma vez por mês o trabalhador tenha o fim de semana de
folga, Sábado e Domingo, juntando assim a folga de duas semanas.
É importante que se entenda
também que não são todos
os trabalhadores que estão
liberados para o trabalho aos
Domingos, mas apenas aqueles
cuja legislação permite.
A medida é discutível, porque
se traz a possibilidade de uma
redução de custos para as empresas, mas por outro lado traz
também a redução da renda do
trabalhador.
Impulsionar a economia é importante, e esse tipo de medida,
impulsiona o comércio, que é um
grande alavancador da economia,
porque se o comércio vende, a indústria fabrica e a economia gira.

Mas é importante que se resguarde o trabalhador, com uma remuneração adequada e condições de
trabalho que o beneficiem.
Há que se ressaltar que para
o trabalhador, que é comissionado, é possível que o aumento
nas vendas, supere o valor do dia
pago dobrado e a renda mensal,
suba em consequência da nova
legislação, mas para o trabalhador, assalariado simples, a medida
é punitiva, e traz uma significativa redução do salário pago anteriormente. Ao trabalhar três Domingos ao mês, o salário a mais,
corresponderia ao valor de pagamento de 3 dias a mais no final de
mês, se consideramos o mesmo
exemplo do salário mínimo, seria
um acréscimo de R$ 99,80, que
representa 10% do salário do mês,
perder esse valor é uma redução
drástica.
Alavancar a economia é importante, mas não se pode sacrificar exatamente o maior propulsor
da economia que é o trabalhador.
Na dúvida se o pagamento do
seu Domingo trabalhado deve ser
pago em dobro ou não consulte
um advogado especializado.
Carmen Cecilia Nogueira Beda Sócia do
Escritório Epaminondas Nogueira Sociedade de Advogados contato@epaminondas.com.br WhastApp +5511998914848

Contratos imobiliários e relação de
consumo

O Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor
(CDC), elaborado em obediência
ao artigo 5º, inciso XXXIII, da
nossa Constituição e, que reconhece a proteção do consumidor
como direito fundamental e, ao
artigo 48 do ADCT, constitui-se
de um microssistema autônomo
organizado para a eficaz tutela
da peculiar relação de consumo.
Sendo a relação de consumo,
aquela que de maneira simplista,
em que entende como fornecer o
sujeito que vende a unidade imobiliária e consumidor o comprador final, seja de forma financiada
ou não, sendo que essa relação
quando da positivação do contrato é que vai definir a aplicação ou
não do CDC, ou seja, não é a natureza objetiva do contrato – contrato imobiliário ou arrendamento mercantil ou compra e venda
– mas a natureza subjetiva dos
sujeitos: é preciso que se tenha
um ou mais fornecedores em um
polo e um ou mais consumidores
no outro e, no meio, um produto
ou um serviço (art. 3o, § 2o).
Nos contratos imobiliários,
aqui compreendidos como aqueles de administração e locação
de imóveis realizados pelas empresas imobiliárias ou de locação
e venda de imóveis. Sendo que
a relação de inquilinato não se
confunde com a relação firmada

entre o proprietário do imóvel e
a imobiliária, onde a firmada pelo
proprietário e imobiliária é relação de consumo, haja vista que
se trata de relação firmada entre
o consumidor e o fornecedor de
serviços de administração ou
locação de imóveis. A Lei 8.245
regula a locação feita diretamente entre proprietário e inquilino,
sem a intermediação do serviço
especializado. A relação e inquilinato não se confunde com a de
consumo.
Onde também é aplicável o
CDC é nos contratos entre construtoras e compradores onde
muitas vezes os contratos tanto
de administração de imóveis,
como os de compra e venda acabam por ter cláusulas abusivas,
que colocam o consumidor em
posição excessivamente desvantajosa. Tais cláusulas são nulas
de pleno direito, como objetiva
do 51, do CDC.
Assim pode-se utilizar dessa legislação especial para se
encontrar um equilíbrio nas relações, mas não se pode fazer
isso sem consultar um especialista onde se busca diminuir as
possibilidades de prejuízo.

http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l8245.htm
http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l8078.htm
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Bunkyo de Mogi das Cruzes lança o 35º Festival de Outono Akimatsuri
Alberto Shizuo Kawahara

Considerado um dos maiores
festivais japoneses do país, ele
contará com duas cerimônias de
Tooro Nagashi

Na última segunda-feira, 07
de outubro, o Bunkyo de Mogi
das Cruzes fez o lançamento oficial do 35º Festival de Outono
Akimatsuri, que acontecerá nos
dias 18, 19, 25 e 26 do próximo
ano.
O evento, promovido pela comissão organizadora, no salão
social do Bunkyo, contou com
membros da comunidade nipo
-brasileira da região, empresários e autoridades locais, como
o prefeito e o vice-prefeito de
Mogi das Cruzes, Marcus Melo e
Juliano Abe.
“Chegamos à 35ª edição do
Akimatsuri, um evento que carrega em si costumes e tradições
da comunidade japonesa e que,
também, já faz parte da história

de Mogi das Cruzes”, afirmou o
presidente do Bunkyo Mogi das
Cruzes, Frank Tuda.
Durante o evento, ele tam-
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7. Serão bloqueados os anúncios gratuitos de venda,
troca e locação de imóveis, diversos, informática, que não

bém revelou a novidade reservada para a edição de 2020: “Teremos duas cerimônias do Tooro
Nagashi e nosso grande desafio

e fazer com que ela se torne a
maior já realizada no Brasil”.
Ao final da apresentação, o
presidente do Bunkyo Mogi das

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.

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
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feitos mediante RG e xerox de comprovante de endereço.

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

Cruzes ainda pontuou que o sucesso do festival só é possível
graças ao esforço conjunto de
voluntários da comunidade e o
apoio de empresários e do poder público.
Considerado um dos maiores festivais japoneses do País, o
Festival de Outono Akimatsuri
reúne um público de aproximadamente 90 mil pessoas vindas
de diversas cidades do Estado,
em especial da capital paulista.
Lei de incentivo à cultura - O
Akimatsuri 2020 foi aprovado
pela Lei de Incentivo à Cultura
(LIC) da Prefeitura de Mogi das
Cruzes. Empresários podem
destinar parte do ISS ou IPTU
para patrocinar o evento. Mais
informações pelo telefone 47912022.
(Linha Fina Assessoria de Comunicação)

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.

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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conﬁra seis hotéis perfeitos para casar no centro de portugal
divulgAção

Região lusitana tem ótimas opções para os populares destination weddings

O Centro de Portugal é um
destino que inspira romance,
com paisagens deslumbrantes,
cidades e vilas cheias de charme e hotéis de luxo com serviço
personalizado. Por isso, a região
portuguesa, que fica entre as
cidades de Lisboa e Porto, tem
opções incríveis para um destination wedding. Confira:
Areias do Seixo
Trendy, elegante e absolutamente único, este hotel fica no litoral português, em Santa Cruz,
a menos de uma hora de Lisboa.
Está em meio a uma paisagem
de pinheiros, dunas e mar, esbanjando originalidade, conforto e hospitalidade. É a pedida
certa para um casal moderno,
que queira uma cerimônia descolada ao ar livre.
Casas do Côro
A pouco mais de 210 quilômetros de Porto e próximo à
fronteira com a Espanha, as Casas do Côro ficam na pequena
aldeia histórica de Marialva e fazem com que seus hóspedes se
sintam muito longe do mundo,
embaixo de milhões de estrelas.
O empreendimento restaurou
diversas casas medievais da vila
e construiu novos edifícios que
se complementam, combinando
perfeitamente elementos modernos e de época na decoração.
Casa da Ínsua
Este palácio do século 18, de
estilo barroco, possui um visual
imponente e clássico, convidan-

ACESSE NOSSO
PORTAL

Fachada Casa da Únsua

do os casais mais tradicionais
para o seu dia especial. Mas não
é apenas a arquitetura ou o serviço de cinco estrelas que torna
a Casa da Ínsua especial: o hotel
conta com jardins simplesmente
maravilhosos, além de uma belíssima capela. Fica em Penalva
do Castelo, a 150 quilômetros de
Porto.
Montebelo Vista Alegre Ílhavo
Hotel
A marca de porcelanas portuguesa Vista Alegre é o tema
deste hotel situado em Ílhavo, a
cerca de 83 quilômetros de Porto. As peças cobiçadas da marca
decoram cada cômodo de forma
sofisticada e elegante. Os pom-

binhos vão amar a bela Capela da
Nossa Senhora da Penha de França,
que faz parte da construção. Com
azulejos seiscentistas de Gabriel del
Barco e abóbadas com lindos afrescos, é perfeita para dizer o tão esperado sim.
Quinta das Lágrimas
Cada centímetro da Quinta das
Lágrimas é romântico. É um palácio
do século 18 que fica em Coimbra,
a 122 quilômetros de Porto, rodeado
por 12 hectares de jardins. A decoração é clássica e aposta no charme e
no romantismo do passado, sendo a
opção ideal para os casais que querem um casamento mais luxuoso e
digno da realeza.
The Fox House

Ideal para um mini wedding, The Fox House é uma
villa exclusiva com seis suítes,
comportando apenas 12 hóspedes em um verdadeiro refúgio de luxo, com belos jardins,
piscina e uma vista fantástica
para o vale. As antigas casas
de pedra possuem o charme
de tempos antigos e todos os
confortos do século 21, oferecendo uma experiência extremamente personalizada a cada
um de seus hóspedes.
Centro de Portugal - A mais
charmosa região portuguesa é
cheia de destinos populares:
Aveiro, Coimbra, Viseu, Nazaré, Óbidos, Tomar, Fátima e

tantos outros. Suas belezas se
estendem por todo o território ocupado por 2,3 milhões de habitantes que têm o dom de bem
receber. O Centro de Portugal
possui inúmeros patrimônios
da UNESCO, um litoral que é um
paraíso do surfe, aldeias históricas, gastronomia riquíssima,
vinhos inesquecíveis, natureza
exuberante e muita cultura, que
se somam a incontáveis motivos
para uma visita. A principal cidade, Coimbra, está a apenas
200 quilômetros de Lisboa e a
135 quilômetros do Porto. Acesse www.centerofportugal.com.

www.noivaemdestaque.com.br

(AFT Comunicação Integrada)
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anuncie: 4721.1823

EMPREGOS & SERVIÇOS
oração

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO - Vinde Espírito
Santo, enchei os corações
de vossos fiéis e acendei
neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e
tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos... Deus, que instruístes
os corações de vossos fíeis
com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos
retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito
e gozemos sempre de sua
consolação. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém.

OFEREÇO-ME como Caseiro
com experiência, trabalho
fixo. F.(11) 4724.9188
OFEREÇO-ME para trabalhar como Cuidadora de
Idosos, para emprego fixo.
F. (11) 4722.4462
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS: Formação
Superior em RH, exp. em
treinamento e desenvolvimento. R.Cel Souza Franco,
OFEREÇO-ME como De- 69, Centro, Mogi das Cruzes
senhista e Projetista, muita
exp. na área de projetos e
desenvolvimentos. F. (11)
4762.8218
OFEREÇO-ME como Motorista, CNH “D”, c/ curso
de transporte coletivo, emprego fixo. F.(11)4639.2748

precisa-se

LEIA os Salmos 33, 34 e 70,
3 vezes ao dia durante 3 CABELEIREIRA
dias consecutivos. Publicar c/ prática. F. (11) 4721.6294
no 4º dia. Faça 2 pedidos
difíceis e 1 impossível. Mesmo que não acredite, verá o
admite-se
que acontece.
EMPRESA Seleciona
candidatos para vagas de
serviços
Ajudante Geral, Ajudante
de Produção, Aux. de LimAMIGO Provisório
peza, Promotora, Deguscom você no momento
tadora, Vendedor, Aux.
certo ! Contrate. F. (11)
Administrativo, Aux. de
99350.9456
Logística e Nutricionista.
Enviar curriculos para: rh@
augustaalimentos.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:
Ensino médio ou cursando
Superior, pac. Office, vivência contas à pagar, emissão
de NF eletrônica, rotinas
administrativas em geral
R.Cel Souza Franco, 69,
Centro, M. Cruzes

ofereço

EMPRESA Seleciona
candidatos para as vagas
OFEREÇO-ME como Babá, Operador de Telemarketing
com referência para e Auxiliar de Estoque.
emprego fixo. F. (11) Enviar currículos para: rh@
carmelimports.com.br
4312.4336

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Ensino médio, curso de
metrologia, exp. na função,
vivência em materiais de
construção. R. Cel Souza
Franco - 69 - Centro - Mogi
das Cruzes

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

AUXILIAR DE SUPORTE EM
INFORMÁTICA: Exp. em
formatação e configuração
de computadores e impressoras, desejável estar
cursando Superior na área
de T.I. R. Cel Souza Franco,
69, Centro, Mogi das Cruzes

Cel Souza Franco - 69 - Centro - Mogi das Cruzes

FARMACÊUTICO HOSPITALAR: com. exp. na função.
AUXILIAR DE PCP: Ensino R.Cel Souza Franco, 69,
médio, pacote Office, exp. Centro, Mogi das Cruzes
em programação e controle FERRAMENTEIRO: Ensino
de produção. R.Cel Souza Médio, curso de ferramenFranco, 69, Centro, Mogi taria, exp. na função c/
das Cruzes
corte, dobra e repuxo. R.

INSPETOR DE QUALIDADE:
Ensino médio, curso de
metrologia, exp. na função
em indústria metalúrgica,
CNH “B”, desejável veículo
PREPARADOR DE INJETORA:
próprio. R. Cel Souza FranEnsino médio completo,
COMPRADOR: Ensino mé- co - 69 - Centro - Mogi das
experiência comprovada
dio, pacote Office, exp. Cruzes
em preparação e regulacomprovada na função, OPERADOR DE CENTRO DE
gem de injetora plástica. R.
curso de negociação. R. Cel USINAGEM CNC: Ensino
Souza Franco - 69 - Centro - médio, cursos de Mecâni- Coronel Souza Franco - 69
co de Usinagem, leitura e - Centro - Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes
interpretação de desenho SUPERVISOR
DE
COMPRADOR: formação
técnico mecânico, exp. na QUALIDADE: Superior em
em
Agronomia
ou
função. R. Cel Souza Franco, Qualidade, Quimica e afins,
Agronegócios,
Inglês
69, Centro, Mogi das Cruzes exp. em liderança na área,
intermediário, exp. em
compras, desej. vivência no OPERADOR DE MÁQUI- Inglês fluente. R. Cel Souza
ramo industrial de frutas. NAS DE FERRAMENTARIA: Franco - 69 - Centro - Mogi
R. Cel Souza Franco - 69 - Exp. na função, técnico das Cruzes
em Mecânica, leitura e inCentro - Mogi das Cruzes
terpretação de desenho e
comando numérico (Fanuc
e Siemens) R. Cel Souza
Franco - 69 - Centro - Mogi
das Cruzes

SUPERVISOR DE VENDAS:
Superior em ADM ou Gestão
coml., Excel, exp. no ramo
de mármores, granitos ou
construção cívil. R. Cel Souza
Franco - 69 - Centro - Mogi
das Cruzes
SUPERVISOR
DE
ALMOXARIFADO: Superior
em ADM, Logística ou
correlatas, exp. na função,
desejavel conhec. em Draw
Back e Orion, noções de
Inglês. R. Cel Souza Franco,
69, Centro, Mogi das Cruzes

OPERADOR DE PRODUÇÃO:
curso de ponte rolante e
empilhadeira, Ensino Médio completo, exp. em produção. R. Cel Souza Franco,
69, Centro, M. Cruzes

Por que contratar trabalhadores com mais de 50 anos?
Especialistas da Luandre explicam que contratantes tendem
a ganhar com características
como maturidade e resolução de
conflitos
Encontrar uma oportunidade de
emprego pode ser ainda mais difícil para quem tem mais de 50 anos,
visto que os setores que mais empregam no Brasil ainda são os que
menos contratam trabalhadores
nessa faixa etária.
Nos últimos seis meses, no entanto, segundo levantamento da
Luandre, uma das maiores consultorias de RH do país, foram contratados mais de 2500 profissionais
acima dos 50 anos, para as mais
diversas áreas, como saúde, varejo
e logística.
“Os contratantes estão atentos
às mudanças no perfil do trabalha-

dor brasileiro. Devido ao aumento
da expectativa de vida, que leva à
aposentadoria tardia, há mais pessoas acima de 50 anos procurando
emprego e no auge da sua força de
trabalho”, afirma Renata Motone,
Coordenadora de RH da Luandre em
Guarulhos.
Diversificar para produzir mais
- Com um mercado cada vez mais
plural, investir em trabalhadores

mais experientes pode fortalecer a
visão estratégica da empresa e intensificar a produtividade. “A bagagem do profissional pode agregar,
não somente ao trabalho para o
qual ele foi contratado, mas também trazer novas perspectivas, graças ao conhecimento adquirido por
ele ao longo dos anos”, diz Motone.
Solução de Conflitos - O estudo
da Consultoria iDados, com base na

Pnad Contínua, do IBGE, demonstra
que o número de pessoas com 50
anos ou mais no mercado cresceu
20%, entre 2012 e 2018. Uma das
razões para esse aumento é que
esses profissionais lidam melhor
com conflitos. “Normalmente uma
pessoa nesta faixa etária já encontrou diversos desafios na carreira e
também no âmbito pessoal e como
consequência tem mais maturidade
emocional para solucionar problemas”, afirma Marcia Costa, Gerente
da Luandre no Rio de Janeiro.
Responsabilidade - Os trabalhadores que buscam uma oportunidade de emprego aos 50 anos,
normalmente têm um perfil diferente dos jovens que entraram no
mercado recentemente. “Um ponto
significativo é quanto à estabilidade apresentada por estes profissionais, que possuem alto nível de
motivação quando recebem a oportunidade de recolocação e buscam

fortemente a empregabilidade, pois
sabem o quão difícil foi conquistar
um novo emprego”, destaca Angelina Vinci, Gerente de RH da Luandre,
em Campinas.
Segundo Dorileia Almeida, Gerente da Luandre, em Recife é importante considerar que algumas
empresas dos setores varejista, farmacêutico, de telecom, entre outros,
já possuem Programas de Incentivo
para contratação de pessoas acima
de 55 anos.
“Vale ressaltar que há incentivos legais sendo discutidos, como o
Projeto de Lei do Senado 236/2017
do senador licenciado Cidinho Santos (PR-MT), que propõe uma cota
de cinco pessoas de 55 anos ou mais
para empresas que tenham entre 51
e 100 empregados. Nas companhias
com mais de 100 funcionários, esta
cota será de 5% das vagas”, finaliza.
(Engaje! Comunicação Inteligente)
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EMPREGOS & SERVIÇOS

TÉCNICO EM ELETRÔNICA:
Formação técnica, NR-10,
SEP, exp em instalação e
manutenção de equipamentos eletrônicos, instrumentação e controle
de processos. R. Cel Souza
Franco - 69 - Centro - M.
Cruzes
TÉCNICO MECATRÔNICO:
formação na área, exp.
comp. na função. R. Cel
Souza Franco - 69 - Centro
- Mogi das Cruzes

LÍDER DE LIMPEZA: exp.
comprovada na função,
desejável residir em Itaquá.
Rua Coronel Souza Franco
- 151 - Centro - Mogi das
Cruzes

ANALISTA DE CONTROLE DE
QUALIDADE: Ensino médio
completo, c/ exp., 1 vaga.
(Emprega Mogi)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD): Ensino médio
MECÂNICO DE EMPILHA- completo, c/ exp., 3 vagas.
DEIRA: exp. comprovada na (Emprega Mogi)
função, com manutenção
ASSISTENTE DE DEPARTAde empilhadeiras e máquiMENTO PESSOAL: Ensino
nas pesadas. Praça João
médio completo, c/ exp., 1
Pessoa - 157 - Centro - Suvaga. (Emprega Mogi)
zano
ATENDENTE DE NEGÓCIOS:
MOTORISTA EXCECUTIVO/
Superior completo, c/ exp.,
DIRETORIA: Ensino médio,
2 vagas (Emprega Mogi)
exp. comp. na função. Praça
João Pessoa - 157 - Centro - ATENDENTE DIGITAL: Ensino
médio completo, c/ exp., 1
Suzano
vaga. (Emprega Mogi)
SOLDADOR PONTIADOR:
Ensino médio, exp. comp. AUXILIAR COMERCIAL: Suna função. Praça João Pes- perior completo, c/ exp., 1
soa - 157 - Centro - Suzano vaga. (Emprega Mogi)
SUPERVISOR(A) DE VENDAS:
experiência comprovada na
função. Rua Coronel Souza
Franco - 151 - Centro - Mogi
das Cruzes

AUXILIAR T.I: Superior completo ou cursando, exp. na
função, conhec. c/ ERP e
cadastro de estoque. Praça
João Pessoa - 157 - Centro SUPERVISOR DE QUALIDADE: Superior comple- Suzano
to, exp. comprovada na
COORDENADOR DE PROfunção, Inglês avançado/
DUÇÃO/
ESTAMPARIA:
fluente. Rua Coronel Souza
Formação Superior, exp.
Franco - 151 - Centro - Mogi
comprovada na função, das Cruzes
em industria metalúrgica,
estamparia de autopeças, VENDEDORA INTERNA: exp.
comprovada na função. Rua
pacote Office. Praça João
Coronel Souza Franco - 151
Pessoa - 157 - Centro - Su- Centro - Mogi das Cruzes
zano
CORTADOR DE TECIDOS:
exp. com corte de tecidos
manuais e em máquinas,
conhec. com corte têxtil,
malha e uniformes. Rua
Coronel Souza Franco - 151
- Centro - Mogi das Cruzes

AUXILIAR DE MONITORAMENTO: Ensino médio
completo, c/ exp., 4 vagas.
(Emprega Mogi)

AUXILIAR DE LIMPEZA (PNE):
Fundamental
completo,
s/ exp., 2 vagas. (Emprega
Mogi)

AUXILIAR DE SERIGRAFIA:
Ensino médio completo,
c/ exp., 1 vaga. (Emprega
Mogi)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
PREDIAL: Ensino médio
completo, c/ exp., 1 vaga.
(Emprega Mogi)

AUXILIAR DE SERVIÇOS BARMAN: Ensino médio
GERAIS: Ensino médio com- completo, c/ exp., 10 vagas.
pleto, c/ exp., 8 vagas. (Em- (Emprega Mogi)
prega Mogi)
COSTUREIRA: Fundamental
AUXILIAR DE SERVIÇOS completo, c/ exp., 13 vagas.
GERAIS (PCD): Ensino mé- (Emprega Mogi)
dio completo, c/ exp., 4
COSTUREIRA: Ensino Médio
vagas. (Emprega Mogi)
completo, c/ exp., 1 vaga
AUXILIAR DE LINHA DE
(Emprega Mogi)
PRODUÇÃO (PCD): Ensino
médio completo, s/ exp., 5 CABELEIREIRO: Ensino Médio completo, c/ exp., 1
vagas. (Emprega Mogi)
vaga (Emprega Mogi)
AUXILIAR DE COZINHA:
Ensino Médio completo, CASEIRO: Ensino fundac/ exp., 1 vaga. (Emprega mental completo, c/ exp., 1
Mogi)
vaga. (Emprega Mogi)

MOLEIRO Linha Pesada:
Ensino fundamental completo, c/ exp., 1 vaga. (Emprega Mogi)
MOTORISTA de Caminhão
Munck: Fundamental completo, c/ exp., 3 vagas. (Emprega Mogi)
MOTORISTA DE ÔNIBUS
URBANO:
Fundamental
completo, c/ exp., 8 vagas.
(Emprega Mogi)
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (PCD): Ensino médio
completo, c/ exp., 2 vagas.
(Emprega Mogi)
OPERADOR DE TELEMARKETING: Ensino médio
completo, s/ exp., 15 vagas.
(Emprega Mogi)

AUXILIAR DE CORTE DE
TECIDOS: Ensino médio
completo, c/ exp., 2 vagas.
(Emprega Mogi)
AUXILIAR DE MECÂNICO
DIESEL: Fundamental incompleto, c/ exp., 1 vaga.
(Emprega Mogi)

CORTADOR DE TECIDOS:
Ensino médio completo,
c/ exp., 4 vagas. (Emprega
Mogi)

AUXILIAR DE LAVANDERIA:
Fundamental incompleto,
c/ exp., 1 vaga. (Emprega
Mogi)

COLOCADOR DE MÁRMORE
E GRANITO: Fundamental
completo, c/ exp., 2 vagas
(Emprega Mogi)

ESTÁGIO EM MARKETING: PASSADEIRA DE ROUPAS:
Superior cursando, s/ exp., Fundamental incompleto,
c/ exp., 1 vaga. (Emprega
1 vaga. (Emprega Mogi)
Mogi)
GARÇOM: Ensino médio
completo, c/ exp., 11 vagas. PROFESSOR PARA CURSO
DE BARBEIRO: Ensino Mé(Emprega Mogi)
dio completo, c/ exp., 1
GARÇOM: Ensino Fundamental incompleto, c/ exp., vaga (Emprega Mogi)
1 vaga. (Emprega Mogi)
MECÂNICO DE CENTRO AUTOMOTIVO PLENO: Ensino
Médio completo, c/ exp., 1
vaga (Emprega Mogi)
MECÂNICO DIESEL: Fundamental completo, c/ exp., 1
vaga. (Emprega Mogi)

ALINHADOR de Pneus:
Ensino Médio completo,
c/ exp., 1 vaga. (Emprega
Mogi)
ALINHADOR de Pneus: Ensino fundamental incompleto, c/ exp., 2 vagas. (Emprega Mogi)
ALINHADOR de Direção
Automotiva: Ensino fundamental incompleto, c/ exp.,
1 vaga. (Emprega Mogi)

MECÂNICO DE INJEÇÃO
ELETRÔNICA DIESEL: Ensino
médio completo, c/ exp., 1
vaga. (Emprega Mogi)
MOTORISTA DE CARRETA
(PCD): Ensino médio completo, c/ exp., 4 vagas. (Emprega Mogi)

PROFESSOR PARA CURSO
DE MECÂNICA AUTOMOTIVA: Ensino Médio completo, c/ exp., 1 vaga (Emprega
Mogi)

LÍDER DE LIMPEZA: Ensino
PROFESSOR de Matemátimédio completo, c/ exp., 1
ca: Superior completo, s/
vaga. (Emprega Mogi)
exp., 1 vaga, fluente em
MEIO OFICIAL SOLDADOR: Inglês. (Emprega Mogi)
Fundamental completo, SOLDADOR: Ensino fundac/ exp., 1 vaga. (Emprega mental completo, c/ exp., 1
Mogi)
vaga. (Emprega Mogi)
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VARREDOR (PCD): Ensino Contratação imediata no Empregos no Japão, fábrimédio completo, s/ exp., 3 Japão p/ descendentes, ca de alimento, ¥1.200 vagas. (Emprega Mogi)
homens de 18 a 48 anos, 1.300 h. F. (11) 4796.9661/
VENDEDOR EXTERNO: Ensi- p/ trab. na Murata Sei- 4728.1149/ 97162.1001
no médio completo, c/ exp sakusho. F.(11) 4798.4393/ Whats
e s/ exp., 7 vagas. (Emprega 4798.1234
Empregos no Japão, várias
Colocação no Japão p/ região do Japão, assitênMogi)
VIGILANTE CONDUTOR DE mulheres e casais descen- cia Brasil e Japão. F. (11)
dentes, nas áreas de au- 4796.9661/
4728.1149/
TRANSPORTE DE EMERGÊNto-peças e alimentos. F.(11)
97162.1001 Whats
CIA: Médio completo, c/
4798.4393/ 4798.1234
exp., 1 vaga. (Emprega
Recrutamos até 65 anos,
Empregos no Japão, emMogi)
cônjuge Japonêis, fábrica de
barque imediato, Prov. Koseki e visto, assist. no Brasil auto peças, comp. eletrônie Japão. F. (11) 4796.9661/ co. F. (11) 4796.9661/
empregos
4728.1149/ 97162.1001
no japão
4728.1149/ 97162.1001
Whats
Emprego no Japão, fábriEmpregos no Japão p/ ca de parafuso, ¥ 1.200h Empregos no Japão, homem
descendentes, direto c/ h-11. F.(11) 4796.9661/ e mulher descendentes,
a empreiteira. F. (11) 4728.1149/ 97162.1001 empregos definidos. F. (11)
Whats
3208.7980
3208.7980

SERRALHEIRO: Ensino fundamental completo, c/ exp.,
1 vaga. (Emprega Mogi)
SUPERVISOR DE COBRANÇA
(CALL CENTER): Superior
completo, c/ exp., 1 vaga.
(Emprega Mogi)
SUPERVISOR DE LOJA: Ensino médio completo, c/ exp.,
1 vaga. (Emprega Mogi)
TÉCNICO EM INFORMÁTICA:
Ensino médio completo,
c/ exp., 3 vagas. (Emprega
Mogi)
TERAPEUTA OCUPACIONAL:
Superior completo, c/ exp.,
1 vaga. (Emprega Mogi)
TOSADOR: Ensino fundamental completo, c/ exp., 1
vaga. (Emprega Mogi)

DIVERSOS
lar & vestuário

VD cadeira estofada,
pequena + armário de
cozinha, branco. F. (11)
4699.2832

anuncie: 4721.1823

VD colcha de barbante, VD MÁQUINA
seminova p/ casal. F. (11) de lavar louças Brastemp.
4727.3347
F.(11) 99520.8169
VD fogão Brastemp, 4 bocas, branco, (+) aparelho
de tel. c/ bina, troco tudo
por geladeira ou mesa c/ 6
cadeiras F. (11) 4722.8730

outros

VD aparelho de ar condicionado marca Pinguim,
eletrônicos &
informática
pouco tempo de uso, ótimo
estadi de conservação. F.
VD violão Di Giórgio, (11) 4724.9188
usado, bom estado. F. (11)
4798.2263
VD Smart TV Samsung 50”
4K. F. (11) 4796.7756 José
ou Elza

VD Fox 2008, completo,
doc. ok, R$17.000,00 F. (13) VD Gol 1.6 96, completo
(-) ar, R$8.500,00 F. (11)
99710.0718
94010.0928
VD Fox Trend 1.0, impecável,
86.500km, dh, te, lt, som, 4 VD Gol G4 2011 Flex, 2 porpneus novos, R$18.500,00 tas, básico, R$11.000,00 F.
F. (11) 96862.0386
(11) 99616.6362

VD prateleira de aço. F. (11)
4699.2832
VD moeda das Olimpíadas
Rio 2016. F. (11) 4639.2748
Troco freezer balcão usado por geladeira. F. (11)
4727.1826

saúde

VD aparelho massageador
VD inflável Zefir 360, motor c/ pedras de Jade infra-ver25hp, mariner e carreta. F. melho Ceragem. F. (11)
4724.9188
(11) 96398.5079

veículos
volkswagen

VD PORTA
de madeira maciça, completa + porta sanfonada p/
banheiro, branca. F. (11)
99520.8169

VD gaiola de passarinho,
cor amarela em ótimo estado. F.(11) 4796.5955

naútica

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

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

VD cadeira poltrona de
cabeleireiro c/ regulagem
à gás, seminova F.(11)
4762.8218

anuncie: 4721.1823
VD Gol Trend Tec 1.0 VD Kombi 1991, carroceria,
2014, completo, pra- pneus novos, bancos de
ta, R$24.600,00 F. (11) couro, R$14.000,00 F. (11)
92005.1994 c/ Pedro
99955.6619
VD Polo 1.6 (Série Ouro)
VD Golf 2.0 GLX Mi, com02/03, completo, prepleto, alarme, direção,
to, R$13.500,00 F. (11)
ar condicionado, doc. 96472.9764
ok, trava, vidro elétrico,
R$9.000,00. Consulte-nos.
F. (11) 99771.4292
general motors

VD Blazer Executiva 4x4, 6cc,
autom., couro, doc. ok, GNV
e gasolina, R$22.500,00 F.
(11) 97092.6967
VD Chevrolet Calibra
1995, completo, branco, R$25.000,00 F. (11)
97092.6967
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veículos

anuncie: 4721.1823

VD Celta 2005, azul, 2 portas, seminovo, único dono,
70.000km, R$11.000,00 F.
(11) 4791.2612

VD Palio Weekend 97, 16v,
completo, trava e vidros
eletricos, R$9.000,00 F. (11)
4738.5763

VD Celta 2007, vermelho,
R$14.500,00 Consulte-nos.
F. (11) 99856.9198

VD Uno Vivace 1.0 2014,
único dono, prata, 4 portas, 52.000km, licenciado
até 2020, R$29.000,00 ac.
(-) valor, particular. F. (11) VD Livina Nissan 1.6 L 2010,
4727.1826
completo, preto, 155.000
VD Uno Way Celebration km, R$19.500,00 F. (11)
1.0 8v 2015, 5 portas, im- 98252.8982
pecável, pouco rodado, VD Sandero 1.6 8v, compleVD Gran Siena 1.6 16V 2015, vermelho, completo, ab. to, som original c/ comando
único dono, 55.800km ro- tabela, R$27.000,00 F. (11) no volante, laudo cautelar
aprovado, chave reserva,
dados, R$34.000,00 F. (11) 96498.3688
ab. da tabela, R$21.500,00
97368.3291
F. (11) 95330.2866
VD Palio Adventure Locker
2012, Flex, R$32.000,000 F. outras marcas
(11) 4790.9280
VD Palio 08/09 Flex, direção VD Aircroos 1.6 Flex 2011,
hidráulica, trava Mul-t-Lock, completo, R$29.500,00 F.
doc. ok, R$14.000,00 F. (11) (11) 99268.2547

VD Corsa Classic Life 1.0
VHC Flex, vidros e travas
elétricas, ar quente,
desembaçador,
alarme
Positron, R$11.900,00 F.
(11) 94708.2493

VD Corsa Hatch 1.0 VD Meriva 2011, pra2008, básico, 4 por- ta, R$22.500,00 F. (11)
tas, R$13.000,00 F. (11) 99856.9198
VD Ômega 2.2 4cc 98,
94500.9417
VD Corsa Joy 2003, frente preto, motor zero, doc.
da Montana, 4 portas, ok, recibo em branco, lirodas esportivas, cd play- cenciado até 2020, sem
er, R$12.000,00 F. (11) multas, R$7.500,00 F. (11)
4790.5413
98248.1061

VD Corsa Wind 1.0 2001, VD Prisma Maxx 2010,
R$19.000,00 F. (11) 95060.1820
prata, R$7.500,00 F. (11)
94201.0821
96314.9485
VD Palio Fire 1.0 2004,
único dono, R$13.500,00.
VD Corsa Spirit 2005, comF. (11) 99806.5856 c/ Ferpleto (-) ar, R$12.500,00 F.
(11) 99462.0533
nando
fIAT
VD Kadett GL 95, gasolina/
GNV, doc. ok, R$5.500,00 VD Doblo 1.8 Flex 2006,
aceito cartão de crédito. F. cinza, R$24.900,00 F. (11)
97114.2257
(11) 97589.0330

VD Palio Fire Economy 1.0,
4p., azul, ar, 48.000km,
R$21.500,00 ac. financ. F.
(11) 98585.5889 c/ Aurivan

VD HB 20 2018/2019, pre- VD Toyota Etios Hatch XS
to, baixa km, R$44.000,00 1.3 2013/2013, manual,
F. (11) 4743.7209
flex, único dono, 80.000km,
VD Honda City LX CVT R$25.000,00 à vista F. (11)
2016/2016, cinza, câmbio 99836.2576
automático,
26.900km,
R$54.000,00 F. (11)
97212.7346

Riviera - Modulo 8, apto
mobiliado, 3 dorms., 2
suítes. F. (11) 99987.5367 Creci: 107.589 - deboramirandaimoveis.com.br

litoral
casa • aluga

alugo bertioga
ótima casa para fins de semana, férias e temporada,
c/ 3 suites, piscina, à 300m
da praia, ao lado do Sesc.
F(11) 97120.0062

VD jogo de rodas, originais
do Fusca c/ pneus aro15 +
engate, ót.preço. F. (11)
4727.1826

VD jogo de rodas c/ pneus
185-70- 14 seminovos p/
VD 4 pneus 185-70-14 para Gol e demais veiculos. F.
Kombi e demais veiculos, (11) 4722.8730
semi usado. F. (11)
VD urgente 2 pneus
4727.1826
205-65-15 p/ EcoSport,
Troco engate do Celta por Caminhoneta, Blazer e
geladeira usada. F. (11) demais veículos. Confira..F.
4727.1826
(11) 4727.1826

motos

VD CBR 1000 Four 1993,
R$11.000,00, ac. proposta/ carro/ moto. F. (11)
98273.0882

VD C10, 70, carroceria longa, 6cc, vermelha, doc. ok,
R$13.500,00, toda reformada. F.(11) 2891.8903

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

VD Corolla GLi 2017,
29.300km,
automático,
completo, não aceito
troca, muito conservado, R$69.000,00 F. (11)
94171.5371

VD CBX 750 Four 1989, vermelha, R$19.000,00 F. (11)
97092.6967

imóveis
litoral
apto.• vendo

peças e
acessórios

VD jogos rodas liga leve
c/ pneus 175-13 p/ Gol
e demais marcas. F.(11)
4722.8730

anuncie: 4721.1823
AL BERTIOGA
Vista Linda, casa à 100m da
praia, menos para fim de
ano. F. (11) 4796.9888 até
20h

litoral
casa • vende

VD Praia Grande - Santos,
casa 3 dorms., 2 suítes,
gar. (2), 380m da praia,
R$380.000,00 F. (11)
99828.0941 c/ Euridice

anuncie
aqui
4721-1823

Bertioga - Centro, Center
Ville, sobrado 3 dorms
(ste), gar.(4), pisc c/ cascata, R$750 Mil à vista, estudo
imóvel. F.(11)99740.2284 Creci: 74.909
VD/TR Vista Linda Bertioga
na Rua Nagasaki, n° 625,
casa com piscina. F. (11)
4796.9888
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

Bertioga - Vista Linda,
400m da praia, sobrado
2
dorm.,
seminovo,
mobiliada,
310.000,00.
Ligue e consulte.. F.(11)
99987.5367 Creci:107.589
VD/TR Bertioga na Vista
- deboramirandaimoveis.
Linda por casa em Mogi. F.
com.br
(11) 4727.3347

VD Bertioga - Praia de Indaiá, casa 3 dorms, suíte,
cozinha americana, sala,
churrasqueira, garagem
p/ 3 carros, R$350.000,00
estuda casa em Mogi das
Cruzes, doc. ok F. (11)
4726.2200

VD Res, Itapeti, terreno
12x29m, doc., escritura, R$135.000,00 à vista,
estudo venda (6x29) e/
ou entrada + pequeno
parcelamento. F. (11)
99740.2284

VD Jardim Aeroporto III, terreno 10x25m, R$80.000,00
Ref.:3536-T
F.
(11)
4729.5335

Botujuru, lote 570m²,
3 lados, rua do ônibus,
R$170.000,00 ! F. (11)
4798.2108 - Creci: 40.291

VD/TR Aruã Brisas, terreno
10x30m, projeto aprovado,
aceita troca por apto. F. (11)
4746.1200

VD/TR terreno 258m², Jd.
Aeroporto III, escr. reg.,
planta aprov., 50% à vista o
resto parc., R$ 148.000,00.
VD terreno 30x25m na EsF.(11) 4722.8730
trada do Beija Flor. F.(11)
4796.4337 (das 13h até VD terreno plano, esquina,
212m², 3 min. Centro Mogi,
19h)
200m da R. Dr Deodato,
Terreno 5.000m² para for- escr. reg., c/ calçada,
mar chácara, preço baixo IPTU ok, R$ 210 Mil. F.
oportunidade, pequena (11)4727.1826 part.
entrada e parcelas, veícu- VD Vila Rei/ Res, Itapelos, é só comprar agora ! ti/ Vem Viver - César de
R$95.000,00 TE0027 F. (11) Souza, terrenos. F. (11)
96856.8016/ 99790.9217
4692.2315

terrenos

Vila Oliveira e Mogi Moderno, terreno 10x50m. F. (11)
99790.9217
VD Parque Olimpico,
terreno 490m², frente
p/ Av Japão, próx. Perimetral, doc. escritura,
R$320.000,00 à vista. F.
(11) 99740.2284
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imóveis

anuncie: 4721.1823

Jardim Paraíso, terreno
150m², plano, murado, excelente localização. F. (11)
99987.5367 Creci:107589-F
- deboramirandaimoveis.
com.br

Vl Nova Aparecida, terreno
desdobrado e documentado, total 10x25=250m² ou
desdobrado 5x25=125m²,
R$120 Mil, negocio.
Cód.609 F. (11) 4729.5580/
99697.1963 - Fotos no site
AL
Vila
Rubens,
www.jjmelloimoveis.com.
terreno 800m², plano, br
murado c/ portões de
acesso,
R$3.200,00
F.
(11)
99987.5367
-Creci:107.589-7deboramirandaimoveis.
com.br
VD terreno 19x27m na Rua
Capitão Mariano, em frente
ao nº213, R$500.000,00
à vista, propostas. F. (11)
99740.2284 - Creci:74.909

VD
Parque
Olimpico, lote 315m², plano,
R$200.000,00 e ½ lote
R$110.000,00 Consulte-nos
F. (11) 4798.2108 - Creci:40.291
Centro de Biritiba Ússu, terreno 400m², casa 3 cômodos, apenas R$90.000,00
à vista, estudo proposta. F.
(11) 99783.2604
VD Alto do Ipiranga,
próx à Mesquita, lote
245m², ótima localização,
R$250.000,00 Consulte-nos
! F. (11) 4798.2108 - Creci:
40.291

Linda chácara próx asfalto, qtal, pomar, garagem,
toda de laje, 2 dorms, sala,
copa, coz. ampla, lavand,
2 wc, pé direito alto e arejada, escritura registrada,
R$156.000,00 CH0364 F.
(11) 4692.2315

Chácara 10.000m², lago
cheio de peixes, pomar c/ +
de 50 tipos de frutas, galinheiro, horta, jardim, casa 2
dorms, fg lenha, moedor de
cana, de R$285.000,00 por
R$260.000,00 CH0172 F.
(11) 4692.2315

Chácara
com
lago,
galinheiro, aviário, aquário
oriental, casa de 3 dorms
(1ste), fácil acesso, bom de
negócio quer muito vender,
R$180.000,00 CH0377 F.
(11) 4692.2315

VD Biritiba Mirim no Castelano uma chácara com 2
casas. F. (11) 4692.0926
Chácara, casa com telhado
romano, 2 dorms., sala,
cozinha, wc, pomar, área
de plantio, poço caipira,
cercado por muro e alambrado, fácil negociação,
R$145.000,00 CH0208 F.
(11) 4692.2315

VD terreno no Aeroporto
III, esquina 25 de frente,
25 fundos e 20m dos lados, R$155.000,00 escritura
ok, aceito Pick-Up 4x4 no
negócio, da financiamento
F. (11) 4727.1826
Botujuru, lote 8,50x8,5m,
de esquina, próx. ao
comércio, R$110.000,00
Consulte-nos ! F. (11)
4798.2108 - Creci: 40.291

Chácara com 2 casas
prontas p/ morar, boa localização, quntal, pomar,
toda cercada, boa vizinhança, água, luz, telefone,
R$200.000,00 CH0229 F.
(11) 4692.2315

Chácara 2.000m², casa 3
dorms (1ste), sala, cozinha,
wc, de laje, ótimo bairro, pé
SÍTIOS
no asfalto, fácil negociação,
venha veja e faça sua oferta,
VD RIO ACIMA (MOGI)
R$160.000,00 CH0413 F.
sítio 1,5 alq, 500m do (11) 4692.2315
asfalto, plantação, irrigação, casa, 2 galpões,
R$450.000,00. F. (11)
99575.6822

chácaras

Estrada das Aroeiras, próx.
ao Pesqueiro Ueda, 2
chácaras 3.050m² (cada),
R$180.000,00 (cada) F. (11)
92005.1994 c/ Pedro

Chácara realmente plana e toda cercada, casa 2
dorms (1ste), área de lazer
c/ piscina, churrasq, playground, mini campo, salão
de festas, galinheiro, horta,
R$299.000,00 CH0331 F.
(11) 4692.2315

AL Jardim Aracy, galpão
240m², 1 wc masculino e
1 feminino), c/ ótimo estacionamento, R$ 3.000,00 F.
(11) 4791.2077

AL sala comerical próx.
UMC. F. (11) 4722.5654

AL Jd Aeroporto III, 3
pontos comerciais + resid.
coml. em cima, ótimo p/
AL salão comercial com igreja, lojas, escolas de
448m²³ na Rua Engº Gual- profissionalização (cursos),
berto, R$750,00 F. (11) Ong e etc, R$3.800,00
incluso IPTU. Ref.:412 F.
4791.2077/ 99783.2604
(11)4729.5335
BRÁS CUBAS:

AL Vila Rubens, para fins
comerciais, casa c/ 5 salas,
3 wc (1 p/ deficiente),
recepção, garagem, etc,
R$3.000,00 + IPTU. F. (11)
4791.2077/ 99783.2604
Whats

AL Vila Industrial, galpão
comercial/ industrial com
800m² F. (11) 99987.5367
AL SALA
-Creci:107.589-Fcomercial perto da UMC. deboramirandaimoveis.
F.(11) 95650.4078
com.br

Chácara c/ mini campo,
área gourmet, pisc c/
cascata e hidro, plana, toda
murada, 100m do asfalto,
4 dorms, sl, coz, wc, ac.
permuta por imóvel em
Chácara 13.000m2, frente Guaianazes, R$300.000,00
p/ represa, casa sede 3
CH0153 F. (11) 4692.2315
dorms, área gourmet c/
churrasq., forno e fogão à De fácil negociação em
lenha, campo, piscina c/ bairro nobre, pé no asflato,
prainha e cascata, boa p/ casa 3 dorms, 1 suíte, avanegociar,
R$550.000,00 randada, piscina, campo,
CH0041 F. (11) 4692.2315
pomar, canil, playground,
VD/TR Biritiba Mirim, chá- água, luz, internet, telefone,
cara com casa de 3 dorms. + R$450.000,00 CH0301 F.
deps., varanda c/ churrasq.,
(11) 4692.2315
fg a lenha, pomar produzindo, R$300.000,00 F. (11)
4791.2077/ 99783.2604
Chácara completa c/ casa
sede enorme com 4 dorms,
avarandada,
cozinha
caipira, quintal, telhado
romano, casa de caseiro,
rua sem saída, próx. ao
asfalto,
R$250.000,00
CH0410 F. (11) 4692.2315

ponto comercial
aluga

Passo ponto coml. de ma- AL Vl Cintra, salão
terial de construção. F.(11) coml 110m², mezanino
(escritório), 2 wc (1 p/
97765.9202
deficiente), porta aut.,
AL Brás Cubas, ponto coml. lavand, gar, recepção, porta
de material de construção de entrada, 2 cômodos, pia,
na Rua Mário Yoshida. F. área serv, wc, R$2.300,00
(11) 4722.4209
Ref.:419 F.(11) 4729.5335
AL Centro, ponto comercial, AL
Jundiapeba,
em
260m². F. (11) 99806.5856 frente a Rodovia, galpão
c/ Fernando
comercial/ industrial com
AL 3 salões comerciais, Rua
Do Deodato Wertheimer 1930, 1936 e 1940 F. (11)
2832.1942

600m² F. (11) 99987.5367
-Creci:107.589-Fdeboramirandaimoveis.
com.br

ponto comercial
vende

OPORTUNIDADE:
VD loja Praça de alimentação Suzano Shopping. F.
(11) 99575.6822

anuncie
ligue:
4721.1823

Saiba como organizar os brinquedos da garotada!
Ter um espaço organizado não
só é importante para o desenvolvimento da criança, como pode
ajudá-la na fase adulta. Deixar os
brinquedos em ordem facilita e
muito a vida de pais e filhos. “As
crianças conseguem saber exatamente o que têm e curtem todos
os brinquedos”, afirma a personal
organizer Carol Rosa.
O primordial para organizar o
espaço das crianças é deixar tudo
à vista e ao alcance delas. “Quanto
mais óbvia a organização e mais
separados os itens, mais fácil para
os pequenos visualizarem e encontrarem tudo”, aconselha.
A profissional dá dicas de como
deixar o espaço o mais funcional
possível para as crianças:
- O primeiro passo é separar e
categorizar os brinquedos em carrinhos, bichos de pelúcia, bonecas,
jogos, bolas, livros, etc... “Depois,
dependendo da quantidade e do
espaço da casa, ainda é possível
fazer subdivisões como carrinhos
pequenos e grandes. Tudo será organizado dentro de caixas, cestos e
baús”, explica.
- Na hora de organizar as bonecas, vale separá-las por modelo.
Como elas geralmente têm muitos

fotos: divulgação

O primordial para organizar o espaço das crianças é deixar tudo à vista e ao alcance delas

acessórios, a dica é criar uma caixa
de itens para a Barbie, outra para
a Poly, uma para a Moranguinho e
assim por diante. Já as bonecas em
si devem ser posicionadas em pé
dentro de cestos. “Assim, fica fácil
para a criança pegá-las e devolvê
-las no lugar”, afirma Carol Rosa. A
tática funciona também para outros tipos de brinquedos. “Tudo tem
que estar de fácil acesso e atrativo
para a garotada.”
- Já os quebra-cabeças devem
ser guardados na própria caixa.
Caso não haja espaço suficiente, re-

corte o desenho a ser montado e o
coloque com todas as peças juntas
num saquinho transparente tipo zip
lock. Aí, é só criar um local específico para esses saquinhos. O mesmo
vale para os blocos de montar.
- Os brinquedos maiores como
casa, bonecas grandes e robôs, devem ser acomodados em nichos ou
prateleiras. “Assim, eles não ficam
espalhados pelo chão”, afirma a personal organizer.
- Outra sugestão é separar uma
gaveta ou uma caixa só para os
materiais de arte: tinta, canetinha,

lápis-de-cor, caderno de pintar, pincéis, etc.
- Os livros devem estar bem à
mostra. Para isso, as prateleiras,
mesmo as mais fininhas, super funcionam. Ao contrário de uma biblioteca - em que as obras são enfileiradas - para as crianças, a Carol Rosa
indica colocar os livros de frente,
deixando a capa bem visível. “Acomode-os em prateiras que fiquem
ao alcance das crianças. É importante que elas possam pegar, brincar,
folhear”.
Na hora de escolher as caixas

organizadoras, vale optar pelas transparentes e de plástico.
A criança consegue visualizar o
que tem dentro de cada uma delas. Além disso, é possível lavá-las.
Para facilitar ainda mais, é bom
colocar uma etiqueta especificando os itens guardados. “Caso
a criança ainda não saiba ler, cole
na frente um desenho do brinquedo que está dentro: um carrinho,
uma boneca, um avião”, sugere a
profissional.
Os baús maiores ou cestos
compridos são úteis para guardar
bichos de pelúcia, bolas, espadas.
Para as fantasias, vale inclusive
investir numa arara pequena. “É
um item fácil de encontrar e barato. Fica super charmoso, prático e
muito funcional para as crianças”,
afirma Carol Rosa. “Embaixo você
pode ainda colocar uma caixa
com todos os acessórios e complementos”. Se a casa não tiver
espaço para um varão, as caixas
grandes – tipo containers - também funcionam. Mas, nesse caso,
é importante ter a trava. Como as
peças têm volume, a tampa geralmente não fecha direito e é preciso
prendê-la.
(Casa9 Agência de Comunicação)
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anuncie: 4721.1823

AL Parque Santana, apto, AL Rodeio, apto semiR$ 850,00 tudo incluso. F. mobiliado, 2 dorms., sala,
aluga
(11) 99707.0343
cozinha, banheiro, área de
serviço, 1 vaga, R$700,00
isento de condominio. F.
AL apto novo 3 dorms +
(11) 4799.0487
deps c/ cozinha planejada,
Cond. Nova Mogi II. F. (11)
AL Condominio Flamboyant,
2812.6232
apto ao lado do shopping, 3
apartamento

dorms. F. (11) 2832.1942

apartamento
vende

VD Mogi Moderno - Cond.
Santa Helena, apto 2
dorms c/ amrs, sala,
coz. c/ arms, banheiro,
área de serviço, 1 vaga,
ac=57m², R$230.000,00
- Cond. R$240,00 F. (11)
4799.0487/ 99540.1155
AL Vila Cléo, apto 2 dorms.,
sala, cozinha, wc, lavanderia, por apenas R$650,00
incluso IPTU Ref.429 F.(11)
4729.5335

AL Jd Universo - Rua Thuller,
apto 3 dorms (1 suíte) c/
planejados,
R$1.500,00
F.
(11)
99987.5367
-Creci:107.589-FAL Jd Esperança - Cond. deboramirandaimoveis.
Amarais, apto 2 dorms, com.br
sala, cozinha, wc, área AL apto 2 dorms., sala, code serviço, garagem p/ 1 zinha, wc, todo reformado,
carro, R$780,00 Ref.:449 térreo, R$600,00 + IPTU e
Consulte-nos.
F. (11) Cond. Consulte-nos. F. (11)
4791.2077
4729.5335

VD/AL Flora II, apto 2
dorms., sala 2 amb., 1
banheiro, sacada, garagem
coberta. F. (11) 2312.2171

Jd Esperança - Cond. Jd dos
Amarais I, apto 2 dorms,
sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, 1 vaga,
ac=41,32m², ac. financiaEDIFICIO HARMONIA
Vl Oliveira, apto novo, Rua mento R$95.000,00 F.(11)
Sergio Plaza x Rua Otoni 4799.0487/ 99540.1155
Martins, 3 suítes, 2 va- VD Santa Tereza (Cond. Sta
gas, opção + 1 ou 2 vagas, Tereza), apto 2 dorms, sala,
125m². F.(11) 99638.1991 cozinha, banheiro, área de
Após às 12h
serviço, 1 vaga, ótimo p/
VD/TR Conj. Toyama, apto
2 dorms, sala, cozinha,
wc, 1 vaga, quitado,
R$130.000,00. Consultenos ! F. (11) 4798.2108 Creci: 40.291

anuncie aqui

investimento já está alugado, R$100.000,00 - Cond.
Nova Mogilar - Flora III, apto
R$250,00 AP-1267 F. (11)
térreo c/ 2 dorms, sala c/
4799.0487
sacada, cozinha, banheiro,
Mogilar - próx. Chicão, apto área de serviço, 1 vaga,
2 dorms., sala, cozinha, ac=55,23m, R$270.000,00
wc, 1 vaga, piscina infantil,
- Cond R$480,00 APR$165.000,00 Consulte-nos
1289F. (11) 4799.0487/
! F. (11) 4798.2108 - Creci:
99955.7888
40.291
VD Nova Mogilar, próx.
ao Habib’s, apto 3 dorms
(1ste), elevador, sala,
cozinha, wc, 1 vaga,
R$320.000,00 Consulte-nos
! F. (11) 4798.2108 - Creci:
40.291
VD Nova Mogilar - Itapety, apto 2 dorms., sala,
sacada, wc, garagem,
R$220.000,00. Consulte. F.
(11) 4726.2200

Bella Colina - César de
Souza, apto R$230.000,00
F.(11) 99987.5367 Creci:107589-F - deboramirandaimoveis.com.br

VD CONJ. TOYAMA
apto mobiliado. F. (11)
99824.3482
VD/TR Conj. Toyama, apto,
quitado, reformado, por
casa ou chácara. F. (11)
4724.0250
Mogilar - res, Espanha
I, apto vazio, 2 dorms c/
planejados, lazer, andar
alto, R$236.000,00 à vista,
estudo bancos e/ ou 50%
entrada + 50% até 60 meses
F. (11) 99740.2284 - Creci:74.909
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VD/TR Ponte Grande, apto
2 dorms., sala, cozinha, 1
vaga, área de serviço. F.
(11) 96856.8016

VD/TR Vl Rubens - Helbor Villagio, 3 dorms (ste)
R$260.000,00 estudi apto
no Rodeio + saldo. F. (11)
VD Spazio Miró, apto no Alto 99740.2284 - Creci:74.909
do Ipiranga, R$190.000,00 VD Mogi Moderno - Rua
F.
(11)
99987.5367
Acre, apto 2 dorms, todo
-Creci:107.589-Fdeboramirandaimoveis. reformado, R$148 Mil à vista, ac. bancos, estudo auto/
com.br
Residencial Nova Mogi terreno. F. (11) 99740.2284

Vila Natal, próx. Rua Santo
Amtônio, casa totalmente
térrea, vazia, 2 dorms, 1
garagem R$216.000,00 à
vista, estudo parcelammento c/ proprietário. F. (11)
99740.2284 - Creci:74.909
VD Centro, Villagios de casa
térrea com 2 dorms, sala,
cozinha, wc, R$180.000,00
F. (11) 99790.9217/
96856.8016

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

VD Socorro - Lumiere,
apto novo 4 dorms (ste),
sala c/ sacada gourmet,
R$510.000,00 à vista,
estudo (-) valor. F. (11)
VD Residencial Hills (Vila 99740.2284 - Creci:74.909 César de Souza, apto 2
Oliveira), apto semi- VD/TR Centro, próx. Copaca- dorms., sala, cozinha, wc, casa
aluga
mobiliado, lindo, aceita bana, apto 3 dorms (ste),
área de serviço, gar. (1)
permuta menor valor, 84m² útil, R$295.000,00 à
auto cob, R$180.000,00
R$470.000,00 F. (11)
vista, estudo apto Rodeio Cód.:606 F. (11) 4729.5580/ AL Vl Brasileira - Rua Or99987.5367 Creci:107589-F
lando Signorini - 151, casa
-deboramirandaimoveis. (similar), aceito proposta. 99697.1923
F.
(11)
99740.2284
com.br
Pq Santana, apto prox ao 3 cômodos + wc, quintal,
VD Jd Esperança - Jardim do VD Helbor Villagio (Vl Pq da Cidade, 2 dorms garagem. F. (11) 4790.4141
Amarais I, apto 2 dorms.,
sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, vaga de
garagem, com escritura, R$105.000,00. F. (11)
4726.2200

Rubens), apto vazio, 8º andar, 2 dorms e cozinha c/
planejados, sala c/ sacada,
impecável, R$235.000,00
à vista, ac. bancos. F. (11)
99740.2284 - Creci:74.909

(1ste), coz. planej, wc, gar
(1), área de lazer completa,
R$280 Mil Cód.616 F.(11)
4729.5580/ 99697.1923
- Fotos no site www.
jjmelloimoveis.com.br

VD Espanha I, apto 2
dorms., cozinha planejada, wc com box, geladeira,
fogão, micro-ondas, área
de lazer completa, apto com
inquilino, R$230.000,00 F.
(11) 4726.2200
Alto do Ipiranga, apto com
2 dorms., sala, cozinha, wc,
área de serviço, gar. (1),
ac=65m², R$180.000,00 F.
(11) 98998.0730
VD Conj. do Bosque, apto
alugado, 2 dorms., wc, área
de serviço, 1 vaga, salão de
festas, R$170.000,00 F. (11)
98585.9889 c/ Aurivan

Rodeio, apto impecável
2 dorms, sala, cozinha,
banheiro, gar.(1), oportunidade, R$130 Mil
Cód.618 F.(11) 4729.5580/
Alto do Ipiranga - Spazio 99966.4498 - Fotos no site
Morandi, apto 2 dorms., www.jjmelloimoveis.com.
wc, área de serv., 1 vaga, br
R$215.000,00. F. (11) VD/TR Res, dos Amarais I,
3374.0278/ 98585.9888
apto 2 dorms., 1 vaga, porVD Rio Negro - Centro,
apartamento 3 dorms.,
excelente oportunidade. F.
(11) 99757.9405

taria, R$ 95.000,00 à vista,
ac. CEF, estudo auto. Consulte. F. (11) 99740.2284 Creci:74.909

Vl Mogilar/ Res, Espanha
1, excelente apto 2 dorms.,
sala, coz. c/ armários,
wc, gar.(1), impecavel,
reformado, R$260 Mil
Cód.610 F.(11) 4729.5580/
99697.1923 - Fotos no site
www.jjmelloimoveis.com.
br

imóveis na
medida
certa
para você!!!

VD Jundiapeba, sobrado com 4 dorms. F. (11)
4747.4485
AL Jundiapeba, sobrado 3
dorms., 2 suítes + sala, cozinha, wc social, garagem
coberta p/ 2 carros + 2
descoberta, qtal c/ lavanderia F. (11) 4791.2077/
99783.2604 Whats

AL Jardim Esperança, casa
2 dorms., sala, cozinha, wc,
2 lavanderias cobertas, 1
quarto externo 5x5m, gar.
coberta, R$950,00 IPTU
inlcuso. Ref.:448 F. (11)
4729.5335

AL no Centro quarto mobiAL BRÁS CUBAS
liado e com Internet para
casa
(Vl. Joia) casa c/ 2 e 4 cômo- moças. F.(11) 4796.5750
vende
dos, lavanderia e quintal. F.
AL Jardim Santa Tereza,
(11) 97765.9202
kitnet com 2 cômodos,
AL casa pequena no Cen- R$400,00 incluso IPTU VD Salesópolis- Centro, casa
tro sem garagem. F. (11) Ref.:430 F. (11) 4729.5335 2 dorms + deps, ac. carro
como parte de pagamento.
4799.1530
F. (11) 4696.1860
AL Jardim Universo, casa
VD Vila Lavinia, casa 3
2 dorms, sala, cozinha, ladorms (1 suíte c/ banheira),
vanderia. Consulte. F. (11)
wc, sala 2 amb., cozinha,
4792.7112
edícula nos fundos, terreAL casa Socorro, Av. Santa
no 158.52m², por apenas
Rita, 446, próx.ao Extra
R$220.000,00 Ref.:3512 F.
F. (11) 4726.7289 após
(11) 4729.5335
17:00hrs
Jardim Cambuci, sobrado
AL Jardim Araci, casa 2
3 dorms (3 suítes), closet
dorm (1ste), sala, copa,
no quarto de casal, sala,
cozinha, banheiro, edícula
cozinha americana, lavabo,
c/ banheiro, lavanderia,
área de serviço, churrasq,
quintal peq, gar.(2) carros,
gar.(2), ac. financiamento,
R$900,00 isento de IPTU. F.
R$385.000,00 Ref.:3543 F.
(11) 4799.0487
(11) 4729.5335
AL PARQUE SANTANA
Jardim Aeroporto III, casa 3
Rua Heitor Cardoso, casa
dorms., sala, cozinha, área
com 1 dormitório, cozinha
de serviço, churrasqueie quintal, R$430,00. F.
ra, gar. (2), R$350.000,00
(11) 99464.8005
AL Jardim Planalto, casa 2 Ref.:3540 F. (11) 4729.5335
AL Vila Industrial, casa dorms., sala, cozinha, wc, VD/TR Itaquá, 2 casas no
com 3 cômodos com lavanderia coberta, gara- mesmo terr, 6x25, próx
quintal, R$650,00 F. (11) gem, R$800,00. Ref.:450 F. Shibata, ótimo local. F. (11)
(11) 4729.5335
4642.6149
4791.2077/ 99783.2604

VD Vila São Sebastião, casa
próx. ao asilo Pró + Vida. F.
(11) 4727.3347
Jd. Esperança, casa 2
dorms, sl, coz., wc, lavanderia, quintal, gar. (2),
estrutura para sobrado,
R$195.000,00. Ref.:3458. F.
(11) 4729.5335
Cond. Residencial Sonatta,
casa 2 dorms., sala,
cozinha, wc, lavanderia, gar.
(1), R$159.000,00 aceita
financiamento. Ref.:3529 F.
(11) 4729.5335
Jardim Cambuci, casa 2
dorms., sala, cozinha, wc,
lavanderia, área coberta
com wc, quintal c/ gramado, gar.(2), R$320.000,00
Ref.: 3434 Consulte. F. (11)
4729.5335
VD/TR Vila da Prata e Conj.
Cocuera, casa 2 dorms sendo 1 suíte, sala, cozinha,
garagem 2 carros. F. (11)
96856.8016
VD Mogi Moderno - casa
simples com terreno de
420m² Consulte. F. (11)
4799.9990
VD/TR Vila Lavinia, sobrado c/ 3 dorms, lote
390m², reformado. F. (11)
4727.4218
VD casa térrea na Rua Jardelina de A. Lopes, 2 dorms.,
sala, cozinha, wc, quintal,
gar.(3). F. (11) 96856.8016/
99790.9217
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anuncie: 4721.1823

VD/TR Conjunto Santo Angelo, casa 2 dorms, sala,
cozinha, wc, 4 vagas, por
casa em Bertioga ou chácara. F. (11) 99790.9217/
96856.8016

VD Jd Nathalie, sobrado
novo 3 dorms (1ste c/
sacada), sala grande, lavabo, cozinha grande (toda
c/ bancada), jacuzzi c/
hidro, gar.(2), terr.7x20,
ac=260m², R$580.000,00
VD/TR Alto do Ipiranga/
C-3349 F. (11) 4799.0487
Residencial Europa, sobrado 3 dorms sendo 1 suíte, Jd Camila, casa 2 dorms
sala, cozinha, banheiro, 2 (1ste), sala, copa, cozinha,
wc, lavand, edícula c/ wc,
vgs. F. (11) 96856.8016
qtal peq., gar. (2), ac. apto
VD sobrado Villagio Mogi Villagio da Serra como parModerno/ Vl Suissa e te de pagto, R$330.000,00
Botujuru, 2 dorms sendo C-3354 F. (11) 4799.0487/
2 suítes, sala, cozinha, 1 99955.7888
vaga. F. (11) 99790.9217/
Mogi Moderno (Av Brasil),
96856.8016
casa 3 dorms (1ste c/ closet
VD Vila Oliveira, casa térrea e sacada), sala, copa, coz.
3 dorms. (1 suíte), sala, c/ armários, wc. lavand,
cozinha, wc, portão au- qtal grande, porão c/ 48m²,
tomático, 2 vgs de garagem, 2 vgs, ac=120m², t=5x52m,
terreno 20x20m. F. (11) R$550.000,00. C-3357 F.
4769.2748/ 99790.9217
(11) 4799.0487

Jundiapeba. próx ao Veran,
sobrado 3 dorms (1 suíte
c/ varanda), sala, copa,
cozinha, 2 banheiros,
lavand. c/ terraço, gar.(2),
ac=213,44m, R$380.000,00
AP-3359 Consulte-nos. F.
(11) 4799.0487

VD Centro (Remédios) - Rua
São Paulo - 118 - Mogi das
Cruzes, casa 2 dorms., sala,
cozinha e wc, portão automático. Tratar no local
VD 3 casas alugadas no
Mogi Moderno - Av. Carlos
F. Lopes, próx. ao Compre
Bem, R$350.000,00 à vista,
estudo proposta. F. (11)
99740.2284

Vila Industrial sobrado
3
dorms
(1ste),
zc=220m²,
excelente
localização, R$530.000,00
F.
(11)
99987.5367
-Creci:107.589-7deboramirandaimoveis.
com.br
Vl Oliveira, sobrado
em cond., 3 dorms., 1
suíte, c/ planejados,
R$ 720.000,00. F.(11)
99987.5367 Creci:107589-F
-deboramirandaimoveis.
com.br

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

VD/TR Socorro - Av São
Paulo, casa térrea, prox. ao
Shopping, 3 dorms (ste),
não tem garagem, R$ 280
Mil à vista, est. apto Rodeio
+ saldo, bancos. F. (11)
99740.2284 - Creci:74.909

Alto do Ipiranga, px. a Net,
sobrado de esquina, 4
dorms, 2 sls, 2 escrit., 5 vgs,
ac=320m², R$890.000,00
à vista. F.(11) 99740.2284
VD/TR Jd. São Pedro (César), Creci:74.909
casa 3 dorms., sala, cozinha, VIla Oliveira, sobrado
wc, 1 vaga, at=7x22m, por 230m², terr.10x60m, gar.
apto Rodeio até R$150 Mil, (6), R$780.000,00 à visR$230.000,00 Consulte-nos ta, estudo troca (-) valor
! F. (11) 4798.2108 - Creci: + saldo/ proposta F. (11)
99740.2284 - Creci:74.909
40.291

Socorro - Av São Paulo,
sobrado novo em Cond., 3
dorms (1 suíte), coz. planejada, R$420.000,00. F. (11)
99987.5367 Creci:107589-F
- deboramirandaimoveis.
com.br

VD/TR Jd Camila, sobrado
3 dorms (1 suíte), sala,
cozinha, banheiro, 2
vgs de garagem F. (11)
99790.9217/ 96856.8016

Vila Lavinia, casa 3
dorms, 1 suíte. F. (11)
99987.5367 - Creci: 107.589
- deboramirandaimoveis.
com.br

Res. Solares - Vl da Prata,
casa térrea nova, em acabº,
3 dorms, ste, R$ 348.000,00
à vista, est. apto Rodeio +
saldo. F. (11) 99740.2284
VD Conj. Santo Angelo,
Creci:74.909
casa 2 dorms, sala grande,
edícula nos fundos, gar.
(3)., ótima localização. F.
VD/TR Mogi Moderno, casa
(11) 4566.7552
3 dorms., sala, cozinha,
3 vagas, wc, por casa de
menos valor, R$270.000,00
F. (11) 4798.2108 - Creci:40.291
Centro - Rua Hamilton Silva
e Costa, casa c/ 2 dorms,
sala, coz., wc, lavand., quintal, etc.. R$ 300.000,00.
F.
(11)
4791.2077/
99783.2604

Vila Lavinia, casa 3 dorms.
sendo 1 suíte, sala, cozinha,
banheiro, lavand, qtal
pequeno, edícula, gar.
(1),
terr.5,25x30,22m,
ac=70m², R$220.000,00
C-3351 F. (11) 4799.0487/
99955.7888

VD/TR 2 casas frente e fun- VD Centro de Salesópolis,
dos, Av. Japão p/ comercio sobrado novo, lindo, preço
como lotérica, peixaria, bom, não perca. F. (11)
farmácia, ac.50% à vista 2610.8895
e imóvel (-) valor. F.(11)
4727.1826 part.
VD linda casa Vl. Jundiaí, 3
dorms, (2 ste), sl, copa, coz.,
lav., qtal, gar., edícula, a
50mts da av. R$ 320.000,00.
F. (11) 4722.8730

Vl Oliveira, sobrado em
cond., 4 suítes, espaço
gourmet, 3 vgs, semi mobiliado, ótima localização,
R$1.250.000,00
F.(11)
Mogi Moderno, excelente 99987.5367 Creci:107589-F
casa 3 dorms sendo 1 - deboramirandaimoveis.
suíte, churrasqueira, ótima com.br
localização, R$500.000,00 VD Jardim Camila, sobrado
F.
(11)
99987.5367 2 dorms., sala, cozinha, 2
Creci:107.589-7
- wc, 2 vagas, R$190.000,00
deboramirandaimoveis. MCMV F. (11) 4798.2108 com.br
Creci: 40.291

VD Barão de Jaceguai, Pq.
Monte Líbano, imóvel,
498m². R$ 1.600.000,00
estuda proposta. F.(11)
4726.2200
VD casa para moradia e
comércio no Centro de
Mogi das Cruzes, garagem
para 4 carros, piscina,
358m² de construção. Ligue e consulte-nos. F. (11)
99929.5397

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
anuncie aqui
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Vl Lavinia, sobrado reformado, 3 dorms (1 ste), sala 3
amb, lavabo, coz, churrasq,
forno, fg à lenha, gar. (2),
R$399 Mil Cód.597 F.(11)
4729.5580/ 99966.4498 Fotos no site www.jjmelloimoveis.com.br
Parque Morumbi, próximo
a Vila 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

anuncie: 4721.1823
VD/TR Alto do Ipiranga, próx. Comunidade
Palavra Viva, casa vazia,
3 cômodos, qtal, gar.
+ salão (3,80x5,10m),
R$230.000,00 à vista, estudo apto Rodeio + saldo.
F. (11) 99740.2284 - Creci:74.909
VD Vila Industrial, casa
térrea reformada e vazia,
60m² útil, não tem garagem, R$150.000,00 à vista,
rua “5”. F. (11) 99740.2284
- Creci:74.909

Alto do Ipiranga, sobrado
alto padrão, próx ao Pq
da Cidade, 3 dorms (1ste),
sala 3 amb, lavabo, coz.
c/ armarios, R$750 Mil
Cód.614 F.(11) 4729.5580/
99697.1923
www.
jjmelloimoveis.com.br

Centro, conj de 3 casas, já
alugadas, próx. Apae de M.
Cruzes, c/ dorm, sala, coz,
wc, área de serviço, qtal,
R$450 Mil Cód.620 F.(11)
4729.5580/ 99697.1923
VD Jd Camila próx Padaria - Fotos no site www.
Monte Alto, sobrado 3 jjmelloimoveis.com.br
dorms. (1ste), 2 salas (1 c/ VD Casa Branca - Suzano,
sac), lavabo, copa, coz, ter- sobrado 4 dorms, sala,
r=5x25m, ac=96m², ótimo coz, salão de festas, 4 wc,
p/ investim. esta alugado gar. (4) carros, churrasq,
por R$1.380,00 F. (11) terr. 280m², aceita financ.,
4799.0487/ 99955.7888
R$500.000,00
aceita
VD casa térrea em condominio, 2 dorms., sala,
cozinha, wc, área de
serviço, vaga p/ 2 carros, R$135.000,00 F. (11)
4722.3733 - Creci:56.682-F

Vila Pomar, casa em cond.
fechado, 3 dorms (1ste),
sala, banheiro, cozinha,
área serv., qtal, gar.(1),
R$ 210 Mil Cód.604 F.(11)
4729.5580/ 99966.4498 www.jjmelloimoveis.com. Casa térrea em condominio, proposta. F. (11) 4722.3733
3 dorms, sala, cozinha, ban- - Creci:56.682-F
br
heiro, área de serviço, vaga
p/ 2 carros, R$140.000,00
anuncie aqui
F. (11) 4722.3733 - Cre4721-1823
ci:56.682-F

ÚLTIMA HORA
OUTROS

VD canetão todas as cores
p/ Vendedores de Veículos
escrever no vidro dos carros, atacado e varejo. F.(11)
4727.1826
VD cadeira p/ recepção
com 4 lugares, cor azul
royal, seminova. F. (11)
4721.1823
VD mesa de escritório, cor
cinza, c/ gaveta, seminova,
R$ 90,00 F. (11) 97283.7133
WhatsApp
VD divisória, cor cinza,
seminovas, em perfeito estado, R$30,00 o m². F. (11)
4721.1823

veículos

VD Variant 76, único dono,
relíquia, c/ manual, tudo
original, azul, ótimo estado, particular, licenc. até
2020, R$ 22.000,00. (11)
4727.1826

anuncie: 4721.1823

VD Voyage 82, motor e
câmbio novo, vidro elétrico,
alarme, R$ 5.000,00. F. (11)
4738.0629

VD Parque São Martinho, área 10x26=260m²,
R$45.000,00 aceito entrada de R$15.000,00 + parVD tudo base de 20 pneus e celas de R$1.000,00 F. (11)
30 rodas montadas, original 4722.3733 - Creci:56.682-F
e liga leve, preços / bor- VD Parque São Martinho,
racheiro. F. (11) 4727.1826 área 250m², R$40.000,00

VD/TR sítio 8,3 alqs. Mogi-Bertioga - km 20, 4 km
do asfalto, c/ 2 casas, 2 lagos, peixes, diversas nasc.,
c/ luz, cercado, doc ok, ac.
imóvel Mogi/ SP/ SJC. F.
(11) 99794.3671 Whats

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

Oportunidade imóvel excelente p/ clínica na Rua EnVD jogo de rodas, originais aceito entrada + parcelas. genheiro Mota, terr.14x50,
do Fox 5 furos + jogo da F. (11) 4722.3733 - Cre- ac=255m², R$1.320.000,00
F. (11) 2629.0433
Kombi com pneus. F. (11) ci:56.682-F
4722.8730
Mogi das Cruzes (Adashi),
VD 3 engates ok, 1 Fox, área
de
10.000m²,
Celta, Corsa, outro Brasília, R$300.000,00 aceita enVariant e TL em ótimo esta- trada + parcelas. F. (11)
do. F.(11) 4727.1826
4722.3733 - Creci:56.682-F

AL CASA
Centro de Suzano, comercial
ou residencial, R$ 2.000,00.
F. (11) 99797.2409

imóveis

VD área de 10x25=250m²,
próx. ao Conj. Santo Angelo,
com excelente topografia,
R$45.000,00 cada 250m².
F. (11) 4722.3733 - Creci:56.682-F
Terreno Jd Santos Dumont
III, 10x30m, escritura registrada, final da Rua Tailândia, R$55.000,00 F. (11)
2629.0433

Lote na Vila Lavinia com
280m², murado, escritura
registrada, R$140.000,00 F.
(11) 2629.0433
Ótimo para construtor
lote 10x50m na Vila Cintra, excelente topografia, R$260.000,00 esAL APTO
tudo propostas. F. (11)
no Centro de César de Sou2629.0433
za, mobiliado, R$1.000,00
Lote no Centro de Brás c/ cond. incluso. F. (11)
Cubas, 10x50m, próximo 99797.2409
Padaria Jolie, R$320.000,00 VD APTO
estudo proposta. F. (11) quitado, R$70.000,00. F.
(11) 97506.4800
2629.0433

AL casa próximo ao Centro, c/ 2 dorms, sala, coz.,
wc, sem garagem. F. (11)
97506.4800
AL casa 2 dorms., sala, cozinha, banheiro, garagem
coberta, em condominio,
em frente ao UPA no Jardim Layr, R$720,00. F. (11)
4722.3733 - Creci:56.682-F

Espetacular sobrado no
Centro de Brás Cubas,
ac=360m², terr.10x50m,
ótimo p/ clínica médica,
AL casa no Jd Camila com próximo ao hospital Brás
quarto, sala, cozinha. F. Cubas, R$915.000,00 F.
(11) 2629.0433
(11) 4721.6124
Ótimo sobrado Centro de
Brás Cubas, 200m do hospital, 2 dorms, 1 escritório,
sala grande, coz., wc,
edícula c/ churrasq., sacada, R$390.000,00 aceito
imóvel de menor valor em
Caraguá. F.(11) 2629.0433

Espetacular casa Jd Santos
Dumont III, 3 dorms, 1 suíte,
sala 2 ambientes, cozinha
grande,
churrasqueira,
terreno 10x37, frente p/ 2
ruas, ao lado do Bunkyo,
R$390.000,00 F. (11)
2629.0433

Financia sobrado Bras Cubas, próximo ao Galdino, 2
dorms. com sacada, cozinha
americana, R$260.000,00 F.
(11) 2629.0433
Casa 2 dorms, sala, cozinha c/ móveis planejados,
ar condicionado, churrasqueira, vaga p/ 3 carros, R$300.000,00 F. (11)
2629.0433
Vila Lavinia, ótimo local,
casa 3 dorms., 1 suíte, gar.
(4), R$440.000,00 F. (11)
2629.0433

