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aAliança Imóveis recebe mais um prêmio
aAssociação dos Rotarianos faz Costela de Chão.
aPersonalidades da Vila Augusta estão nas
páginas 12, 13, 14 e 15.
aLeia também as colunas: Demóstenes Cordeiro,
Circulando e Nelson Jucio.
aOs campeões do futebol brasileiro
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Nunca

Às vezes tenho
minhas dúvidas.
diga Será que esse país
tem jeito? Será
unca que é capaz de
melhorar? As pessoas não tem dó de seus semelhantes. Eles
acham que podem se fazer de tudo e de
nada terá a volta. Ninguém se arrepende
mais das besteiras que fazem. Onde vamos
parar. A educação nas escolas está um lixo
e tem gente que aceita. Estudantes saem das
escolas sem saber escrever, sem falar inglês,
que é a segunda língua do Brasil e sem
educação. Eles não medem esforços para
discutir, brigar, bater em professores ou em
outras pessoas mais velhas que procuram
corrigir o que eles fazem errado. Mas, Nunca
diga nunca, tenha fé!

N

!

Quando começamos a falar sobre
televisão a coisa não muda nada. Como
pessoas formadas nas melhores faculdades
do mundo podem dirigir uma emissora do
tamanho e da importância da Rede Globo.
Roberto Marinho deve revirar no túmulo
todos os dias. Deve estar ficando careca
de tanta mediocridade que sua empresa
se transformou. Eles estão caindo ladeira
abaixo e continuam com a mesma linha.
Outro dia eles fecharam 43 emissoras da
rede de outros países. Atores, cinegrafistas,
jornalistas, auxiliares e assessores estão
sendo colocados na rua e, eles continuam no
mesmo caminho. Mas, Nunca diga nunca,
tenha fé!
A saúde brasileira está na UTI. Ninguém
sabe o que é melhor para o país, aí vem um
diretor da OMS e diz o que nós temos de
fazer. Fecha todo comércio, fique em casa.
Vamos fazer Carnaval. Hoje é dia de festa
está tudo liberado. O que é certo e o que é
errado estão se abraçando e não sabemos o

que fazer. Se fecharmos os comércios vamos
morrer na miséria. Se deixar abrir tudo morreremos de Covid-19. Vamos vacinar todo
mundo e obrigar quem não quer se vacinar,
se não obedecer à pessoa será punida.
Para piorar tudo, as variantes não param
de nascer. Onde? Quem está espalhando?
Mas, nunca diga nunca, tenha fé!
Educação, televisão, saúde, política (sic),
vergonha na cara, egoístas, mentirosos,
loucos, ladrões. Mal feitores vocês acham
que estão acima do bem? Vocês tem certeza
que irão sair ilesos de tudo o que é de errado que vocês fazem e sabem muito bem
que está errado? Vocês acham que as coisas
ruins que acontecem com vocês e com seus
familiares e amigos não estão relacionadas
ao que você está praticando? Vocês pensam
que são DEUSES? Tenho certeza que todos
vocês acreditam em algum ser superior, em
uma energia, em um Deus. Será que esta
coisa que você acredita está contente. Tem
a volta. Mas, nunca diga nunca, tenha fé!
A televisão, a Internet, os políticos estão
cansando a população que deve dar o troco
para os maus feitores. As pessoas estão mais
esclarecidas e não vão deixar passar em
pune os que só fazem mal para o povo, os
que vivem envolvidos em falcatruas, em corrupção, em venda de empresas e cargos só
para se beneficiar do que não lhe pertence.
Mas, nunca diga nunca, tenha fé! Tenha fé na
vida, Deus existe e ele é justo. De uma forma
ou de outra a Justiça será feita. O balde está
enchendo e transbordando de ladrões. As
próximas eleições estão aí. É hora e vez de
varrer a casa. Se você não melhorar o político
que você tem, pare de reclamar.
*Claudio Donegati é Jornalista (MTB:
20.640) e Corretor de Imóveis (Crecisp:
92.464-F).

Excelente Terreno no Centro
de Sorocaba...5.652,00 m2.

s
APARTAMENTO
MACEDO:
VENDA X LOCAÇÃO: Apartamento, 3 dormitórios (1suite)
1 reversível, cozinha, sala com
sacada, condomínio lazer completo, Venda R$ 450.000,00,
Locação
R$
2.500,00.

APARTAMENTO VENDA Bom
Clima, 115m², Condomínio
Hillal e Jabour, 3 dormitórios
(2 suítes), sala, cozinha, mobiliado, condomínio salão
de
festa,
Brinquedoteca,
academia, salão de jogos,
VENDA x LOCAÇÃO: Apar- 4 vagas, R$ 550.000,00.
tamento
condomínio
San
Cumbica,
3
Remo, 1 dormitório grande, SOBRADO:
(1suite),
sala
sala cozinha, banheiro, área dormitórios
de serviço, terraço, 45m2, vista ampla, cozinha com planepara Avenida. Monteiro Lobato, jados, edícula, 2 vagas, R$
laser completo, condomínio 480.000,00, aceita permuta
R$ 370,00, IPTU R$ 33,00, por casa térrea, área de terVENDA R$ 205.000,00, LO- reno 145,62, área construída
CAÇÃO R$ 1.550,00 o pacote. 182,51, próximo a Base Aérea.

Feliz Natal

APTO: COND. MAISON DU PARC: 136
m², 3 dorms st, 4 vg. Vista p/ Av. Timóteo
Penteado. R$ 850.000,. Ac. imóvel - valor.
APTO Fatto Faria Lima, Padrão: 3
dormitórios, coz. c/ plan, lazer completo, 1 vaga, R$ 325.000, ac. permuta de maior valor em Guarulhos.

e próspero APTO: Jd Iporanga,
Ano 2022

57m² á.ú,
2 dorms, sl, varanda, coz., lavand, wc, elevador, 1 vg, R$
200.000,00.
Sobrado no Jd Adriana II: 3
dorms (1 st), sl, coz, 2 wcs, corredor lateral, 2 vg garagem coberta, churr., lavand, área gourmet,
Á.t. 125m², Á. cons. 155m², R$
450.000,00, ac. apto Litoral.

Bom para Incorporação. Zoneamento: Zona
Central (ZC), Testada: 57,54 m. Próprio para
Condomínio Residencial Vertical, Supermercado, Clinicas, Hotelaria, etc. Documentação
100%. Valor pedido; R$ 2.150,00 x m2.
Estuda Venda com Permutas Imóveis
no local e parte Financeira. Só com
reais garantias e entrada de 10% do
valor em dinheiro. Aceita autos.
- Aceitamos propostas com permutas
e parcerias em INCORPORAÇÃO.
- Estuda outras Propostas!
Tratar com Victor: (11) 98740-7904
E-mail: victorortiz03@yahoo.com.br
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VENDAS

APTO MACEDO - AMPLO
Apto 3 Dorms 1 (st), sl,
coz, c/ armários, 2 vagas,
fácil acesso para
Aeroporto e Rod Dutra,
REF:AP1091
R$ 440.000,00

SOBRADO GOPOUVA
64m² - 3 Dorms, 1 (st),
3 WC, Sala ampla, Coz
com acesso direto a uma
ampla lavanderia, 4 vagas
REF:SO0335
R$650.000,00

APTO VILA AUGUSTA 78m2
Sala , Coz, área de serviço
ambos planejados
2 dormitório, 1 WC
R$ 245.000,00 - REF AP1234

APARTAMENTO
JD FLOR DA MONTANHA
82m²,2 dorms(1 suite)
Sala ampla,coz plan.,are de
serv c/ armário.
Varanda c/churrasq., 01vaga
R$520 Mil – Ref AP1219

APTO- GOPOUVA
72 M² - 3 dorms, sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, banheiro
de empregada, varanda
gourmet, 1 vaga.
R$ 470 Mil - REF AP1215
Julia 11-97130-0321

APTO –PICANÇO
60m²- 2 dorms, sala ,coz,
01 Wc , 01 Vaga.
R$235 Mil
Ref:AP1223
Julia 11-97130-0321

LOCAÇÃO
SOBRADO
VL BARROS
03salas amplas,
sala c/ 02 amb
Coz, 2WC, 02 vagas ideal p/consultório
médico, dentário, clinica
R$4500,00
Ref SO0544

SOBRADOS
JD AMERICA
2 Sobrados no mesmo terreno. Otima localização.
Totalmente individual.
Aceita troca por apto
R$650 Mil - REF SO0552

SOBRADO
Jd Jordanópolis- Arujá
Sala, Coz, 2 Dorms, 2 Wc,
Churrasq, Solarium e 3
Vagas. Tem uma Casa nos
fundos, com saída para rua,
indep.,1dorm, Sala, Coz, WC,
Lavanderia, 2 vagas.
R$750 Mil – REF SO0487

TERRENO COMERCIAL
Terreno 5x25, plano, com
casa velha. Doc ok
R$225 Mil Quitado Ref PP

SOBRADO- JD CITY
3 dorms, sendo 1 suíte,
2 WC, Sala, Coz, Varanda,
Closet, Quintal e 5 vagas.
R$500 Mil
REF SO0512

APTO VILA
PROGRESSO
76 M² - 3
Dorms(1suite)
c/ arms, coz
planejada,
sala 02 amb.,com saca15- APTO VILA PROGRESSO
da,lavanderia,
76 M² - 3 Dorms(1suite)
c/
Wc c/ box
arms, coz planejada,
2
vagas.
sala 02 amb.,com sacada,lavanderia, WcR$430
c/ box Mil
REF AP1200
2 vagas. R$430
Mil
Nivaldo
REF AP1200
99767-3050
Nivaldo 99767-3050

APTO CENTRO
Apto com 02 dormts, 01 (st)
e Closet . WC Social. Sl Ampla com 02 Amb., e Sacada
com Vista Livre. Coz Planejada,01 Vaga. Lazer Compl
REF:AP1099 R$370.000,00
Adriana 11-99716-6659
TERRENO- SANTA LIDIA
250m²- Próximo ao
Aeroporto e Praça 8
R$210Mil –
Ref Silvia Helena

CASA TÉRREA
VILA PROGRESSO
Alto Padrão- 3 suites,3 salas,
Coz planejada,acad, pisc,
churrasq. 05 vagas.
R$1.700.000,00
Ref- CA0002
*Estuda imóvel de menor valor.

SOBRADO
STA FRANCISCA
2 dorms amplos com arms,
sacada,
Sl,coz.plan,3WCs,despensa,
Espaço home office,garagem.
Bom p/moradia e comercial.
R$399 Mil. Ref:SO0388
Rubens 94032-0839

APTO VILA AUGUSTA
50M² 2 Dorms, 1 vaga
R$265 Mil
REF AP1224
Julia 11-97130-0321

SOBRADO VILA ZAIRA
3 dorms(1suite)sala
02 ambientes,
04 vagas. Estuda permuta.
Ref: SO0531
Nivaldo 99767-3050.

CASA COM
JD SANTA
FRANCISCA
05 salas,02 Wc,
edícula, 02vagas
R$3300,00 –
REF CA0075
APTO VILA AUGUSTA.
50M² distribuídos em
Sala 02 Amb Integrada
à Coz. Sacada Vista
Livre. 01wc, 02Dorms,
Coz, 01 Vaga - lazer
completo.
R$1800,00 REF:AP1195
SOBRADO
VILA LANZARA
02 Dorms c/ Arm,. 01
wc, Sala, Lavabo, Coz c/
Arm, Lavanderia, Despensa, Entrada Lateral
e 02 Vagas.
R$2.000,00+IPTU
REF:SO0504
APTO VILA AUGUSTA
2 dormts, sala 2 ambientes, cozinha, lavanderia,
sacada, churrasqueira,
1 vaga livre.
R$1200,00 + IPTU +
COND - REF AP1063
Julia 11-97130-0321

SOBRADO- VILA PROG.
PROX.AO BOSQUE MAIA
3 Dorms c/ arms,copa-coz plan.
3 vagas,espaço gourmet
198m² de A.U
Ref:SO0521 R$720Mil.
Rubens 94032-0839
PREDIO COMERCIAL
SÃO JOAO
Salão alugado p/ pizzaria,e
mais 3 salas e 02 WC.
Local de ótimo movimento
R$380Mil - REF PR0018

CASA COML- CENTRO
excelente p/ clinica
Recep, 04 salas,coz,03WC.
Amplo salão na parte
superior, 02vagas
R$3900,00
Ref CA0278

AREA COMERCIAL
Frente p/ Airton Sena.
Prox ao pedágio
178.000 m² plano, doc ok
PP PP
RSR$140
140, Mil
o m–2Ref
- Ref.

SALÃO
PONTE ALTA
Salão com coz,2wc.
e parte superior tem
sala/escritório.
R$2500,00 –
REF SL0054
APTO VILA
SÃO RAFAEL
TÉRREO
53M² - 02 dorms,
sala, coz, 1Wc
01 Vaga- R$1100,00
+ Cond.
Ref:AP1231
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Oito

de

Dezembro

Mais um aniversário da fundação da nossa
cidade de Guarulhos, que em 08-05-1865 foi
levada a categoria de Freguesia mesma data em
que foi inaugurada a Paróquia de Nossa Senhora
da Conceição de Guarulhos, e em 1960 comemorou o seu IV centenário, após em 1560 o Padre
João Alvares fundar o aldeamento dos índios
Guarus, Tribo Guaianases da grande Nação Tupi.
Grandes nomes de Homens e Mulheres foram importantes atores para o desenvolvimento
urbano e social do nosso município, e que sem
duvida foram e fizeram a historia, e se tornaram
juntamente com suas famílias, dignas da nossa
comunidade e sociedade.
Destas que me lembro em razão da pouca
vivência e convivência entre eles, posso destacar
de inicio, e desde os idos de 1960, quando ainda
menino e, não podendo deixar de enaltecer e
homenagear, foram com certeza: JOSE MARIA
ANTONIO VITA, meu tio materno, Farmacêutico, Advogado e ex-vereador, o qual sem dúvida
foi muito importante para minha família e um
homem de bem, muito querido e respeitado por
muitos. Um dos depoimentos mais bonito e importante que ouvi sobre ele, e que o seu sorriso
franco era capaz de curar qualquer enfermidade
de seus amigos e clientes.
Pessoas das famílias: Mauricio de Oliveira ;
Faccini ; Brancaleone ; Trama, Barbosa ; Lombardi; Almeida; Poli; Trevisan; Marques; Ranaldi;
Igualando; Mendes, Cunha Christi, Faleci, Rubi,
Pinto da Silva, Segura, Viola, Santicioli, Mesquita; Turri; Schiavinatto; Martelo; Rabelo; Martins;
Moraes; Sakamoto; Sakai; Koga; Thomaz; Vaz;
Tamassia; Pannochia; Avena; Molina; Figueiredo; Noronha; Rodrigues; Santoni; Sarraceni;
Sobã; Silingardi; Forli; Terranova; Parente;
Trama; Avena; Zanzini; Thomeu; Mota; Arruda;
Avelino; Goncalves; Espirito Santo; Novak; Di
Poli; Vieira da Costa, Franciscone; Morikio;
Takei; Arata; Hernandes; Tales, De Carlos, Zeraibe, Rachid, Smailli; e em fim tantas outras
que aqui chegaram e adotaram nossa terra como
seu berço de nascimento.

Nosso Município é hoje uma Megalópole;
é à entrada do mundo em nosso país por ter o
maior aeroporto da America Latina.
Entretanto, sua comunidade e sua sociedade
fizeram dela uma cidade ate hoje de dormitório,
e seu pouco progresso existente não é preservado e nem mantido pelo sua população e seus
agentes políticos e públicos.
A cidade ainda é carente de representantes
políticos, públicos, e de uma população mais
consciente e com comportamento cívico e de
cidadania, uma vez que não se tem, e não se faz
um planejamento urbano e futurista, e não se
tem uma política de melhor atender e dar a sua
população as mínimas e necessidades básicas
para uma vida em comum e melhor para todos.
Penso que passou da hora de nosso Legislativo, em comum com o Executivo, rever e
modificar a nossa Lei Orgânica do Município
a fim de efetivamente coordenar e administrar
melhor toda a nossa cidade, fazendo-se com que
tenhamos verbas que possam ser gastas com
além de novas obras mais planejada e futurista;
também gastas com a manutenção, preservação
e manutenção das já existentes. Bem como,
sejam criadas facilidades e flexibilidades para
que a sua população possa empreender, cumprir
com as suas obrigações e efetivamente obter os
seus direitos líquidos e certos já criados por lei
com a finalidade de que possamos viver em paz,
em segurança, e muita harmonia entre todos.
Somos administrados sempre por oportunistas e com interesses pessoais e não pelos
interesses coletivos e bons para todos. Só existe
progresso e desenvolvimento para atender interesses de minorias, esquecendo-se dos interesses
da maioria e das outras coisas e questões de
interesse públicos. É muito lamentável.
Deixo aqui a minha declaração de amor a
Guarulhos e todos aqueles com quem convivi e
convivo. E Espero sinceramente que nossa cidade e nossa população ainda venha ser um grande
exemplo de civilização para o mundo. Amém.
Nelson Luiz Júcio - jucioptb2012@gmail.com

Aniversario de Guarulhos, Dia de Nossa Senhora e da mulata.

No dia em comemoramos o aniversário sical de Dorival Caymmi, ou nos livros
de Guarulhos, comemoramos também o de Jorge Amado, que reforçaram essas
dia de Nossa Senhora de Aparecida, a características em suas personagens fictísanta preta a quem os brasileiros pedem cias, representando da mulher brasileira:
bênçãos e proteção, e o dia da Mulata Dona Flor, Tieta, Gabriela, Rosa Morena,
em homenagem a Mãe Preta, a ama de Marina; são morenas tropicais bronzeadas
leite que criou os brasileiros. Essa ultima de sol, cor de canela que se constitui no
data foi instituída por Oswaldo Sargentelli tipo ideal de beleza mestiça, reunindo
que se intitulava mulatólogo. Locutor e encantos físicos peculiares da branca e
apresentador de televisão nascido nesta negra, expandindo beleza e sensualidade
data fez grande sucesso apresentando se tornando em tão a perfeição da mulher
espetáculos artísticos de samba e dança tipicamente brasileira.
com as negras, mulatas e morenas mais
“O Dia da Mulata tem um grande sigbonitas do Brasil simultaneamente em São nificado, inclusive por sua origem popular.
Paulo e Rio de Janeiro, levando o samba As mulatas tornaram-se um dos símbolos
e a beleza brasileira para o mundo, e ficou de beleza da mulher mestiça brasileira,
famosa citação de Oscar Niemeyer: “O que além de sua contribuição na formação do
me atrai é a curva livre e sensual, a curva povo brasileiro”, afirma Helderli Castro de
que encontro nas montanhas do meu país, Sá, então presidente do Nação Mestiça.
no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas
Lorival Gomes Machado disse: “A pintura
do mar, no corpo da mulher preferida”,
de Di Cavalcanti, é uma expressão que apanA expressão “mulata” vem do vocábulo hou uma tessitura vital a realidade brasileira,
árabe enriqueceu o português: Muwal- e com tal identidade de essência que faz
lad (mualad, mulad) = mestiço do árabe lembrar a milagrosa correspondência entre
com o não árabe / Mulata = mestiça do o barroco seco de Minas Gerais e a feição
branco com a negra. Esse Brasil que se dessa província misteriosa, talvez se pudésolha no espelho veio principalmente a semos ir mais longe, a algo de semelhante
partir do reconhecimento das obras de Di entre a mulatização de Nossa Senhora nos
Cavalcanti, e sua escolha temática aliada céus da capela Franciscana de Ouro Preto
às suas escolhas plásticas, que certamente levado a cabo por Ataíde, e a madonização
foi um dos elementos constitutivos da da mulata na obra de Di Cavalcanti”.
nação brasileira: a mestiçagem racial é
E assim comemoramos 461 anos
personagem presente nos mais diversos com essa gente “chocolate e mel” (G.Gil)
textos literários, de canções populares, de todas as raças que constroem nossa
marchinhas carnavalescas, romances e cidade com desejo, trabalho e a fé em
poemas. A figura recorrente da mestiça Nossa Senhora Aparecida. PARABÉNS
alegre e trabalhadeira, de beleza exótica GUARULHOS.
e dotada de uma irresistível sensualidade Dr. Demóstenes Cordeiro é advogado especialista em Direito Imobiliário.
revelada na obra mu- Dúvidas para: demostenescordeiro@uol.com.br

Impacto Imóveis

Flat Hotel Slavieiro

Vende-se 3 excelentes
TERRENOS
10 x 25 cada, plano,
murado, exc. local,
ao lado do Habib’s,
Bosque Maia, Banco Itaú, Super merc,
Extra. Vendo junto
ou separados.

VENDO OU ALUGO!

Creci: 65978-f

Creci: 33.793-J

9.9933-0270

LOCAÇÃO
APTO. V. AUGUSTA
Cond. ESPLANADA,
C/ 1 dorm. (c/ divisória
p/ + um), sala, coz.,
wc., lavanderia,
elevador, uma vaga,
aluguel R$900,00,
Cond. R$220,00
garantia Fiador
ou Seg. Fiança.
APTO. V. AUGUSTA
Cond. LIFE PARK, c/ 2
dorms., sala, coz.,, wc.,
garagem, , área 62,m2,
locação $ 2.500,00.

SALA COML
VILA AUGUSTA
1º. Andar, Área de
22,30m2, 2 ambientes,
aluguel R$800,00,
IPTU R$50,00,
Água R$25,00,
garantia depósito 2x.
VENDAS
SOBRADO
JD. TRANQULIDADE
Área de 100,m2, c/ 2 dorms., sala, coz., 2 wc’s.,
garagem, R$320 mil;

FLAT
CENTRO de
GUARULHOS
C/ 41,m2, 1 vaga, wc.,
1 dorm., R$128 mil;
APARTAMENTO
VILA MOREIRA
Rec. B. Jesus, área de
68,m2, 2 dorms., sala,
coz., wc., uma vaga,
R$212 mil;
APTO. VILA AUGUSTA
Área de 76,m2, 3 dorms.,
sala, coz., wc., uma
vaga, R$355 mil.

-Apartamentos com 30m 2,
decorados fora do Pool de Locações, para morar ou investir.
-VENDA: a Partir de R$
180.000,00 (Oferta p/ investidor).
-LOCAÇÃO: por mês, a
partir de R$ 2.500,00. Inclui: cond. Iptu, luz, água,
tv a cabo, Internet, arrumadeira e manobrista.
Agendar visitas c/ Victor Ortiz

9.8740-7904
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LOCAÇÃO

VENDAS

APARTAMENTO
COM VARANDA
FLOR DA MONTANHA
2 dorm., Sendo 1 suíte,
1 vaga, 52m², lazer
completo – pacote
R$ 2.300,00

SOBRADO
VILA GALVÃO
3 dorm., Sendo
1 suíte, 3 vagas,
144m² R$ 3.000,00 + Iptu

APARTAMENTO
PICANÇO
2 dorms., Sendo 1
suíte, 2 vagas, 62m²
R$ 1.600,00
+Cond.

SOBRADO
MAIA
3 dorm, 1 suíte,
3 vagas, 200m², res.
Ou com.
R$3.000,00

APARTAMENTO
VILA MILTON
2 dorm., 1 Vaga,
59m² - pacote
R$ 1.500,00

SOBRADO – VILA
ROSÁLIA (SO0052)
3 dorm., 1 suíte,
6 vagas, edícula, quintal, jardim, churr.,
e salão de festas,
288m² - R$ 4.000,00

SOBRADO
VILA ALIANÇA
3 suítes, 2 vagas,
100m² R$ 2.500,00

SALA/STÚDIO
VILA RIO Av Rio de janeiro
25m², com
1 wc privativo
R$ 650,00

TERRENOS

APTOSTA
APTO.
StaMENA
Mena
varanda gourmet, mobiliado, 3 suítes, andar
alto, 2 vagas, lazer
completo, 116 m²R$ 1.200.000,00.
APARTAMENTO
PICANÇO
2 suítes, sala, andar
alto, lazer, portaria 24h
R$ 270.000,00
SOBRADO
JD ROSA DE FRANÇA
paralelo c/ rua cachoeira, 4 dorm., Copa/coz.,
2 Escr., churr. 4 Vagas
R$ 900.000,00
APARTAMENTO
GOPOUVA
vaga, 2 dorm., Elevador, lazer completo
R$ 240.000,00
SOBRADO
JD DO PAPAI
com varanda, 3 suítes,
2 vagas,110m² R$ 440.000,00

SOBRADO
CONTINENTAL 2
260m², 3 dorms, 1 suíte,
coz, 4x8, edícula, sotão
30m², 6 vags, estuda
imóvel na Z.Norte
R$ 800.000,00
SOBRADO
JD SANTA MENA
3 dorm., Sendo 1 suíte,
2 vagas, e varanda,
135 m²
R$ 750.000,00
SOBRADO
ALTO PADRÃO
JD STA MENA
4 dorm., Sendo
1 suíte, 4 vgs, área
de lazer, 324m²
R$ 1.300.000,00
CASA TERREA
JD FLOR
DA MONTANHA
2 dorm., 2 Vagas,
churrasqueira, 65 m² R$ 330.000,00

CASAS

CASAS

TERRENO
JD FORTALEZA
10 X 25 Com
Escritura
R$ 160 Mil
JD NOVA
GUARULHOS
7 X 28 Quitado
C/ Escritura
R$ 130 Mil
TERRENO
JD FORTALEZA
5 X 25 – Quitado
C/ Escritura
R$ 80 Mil

5

PQ SANTOS DUMONT
Imóvel Novo - R$ 270 Mil

CASA
JARDIM
SÃO JOAO
03 Dorm
R$ 410 Mil
Financiado

CASA
PONTE ALTA
Em Frente
Ao Céu
02 dorm
R$ 215 Mil

APARTAMENTOS
APARTAMENTO
VILA GUSTAVO
47m² 02 Dorm
Sendo 1 Suite
C/ Elevador
A Partir de
R$ 297 Mil
Temos corretores no
local diariamente

CASA
JD SÃO
JOAO
03 Casas
No Terreno
C/ Escritura
R$ 270 Mil

APARTAMENTO
CARMELA III
50m²
02 Dorm C/ Elevador
R$ 178 Mil
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Rotarianos fazem a 1ª Costela de Chão.
A Associação dos Rotarianos de Guarulhos realizou sua primeira Costela de Chão.
O evento que teve todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 foi realizado com
sucesso. Houve a participação de companheiros de todos Rotary, inclusive da maioria
dos presidentes. Amigos e familiares puderam
saborear as iguarias de uma boa carne. O
Presidente da Associação Jackson e sua
esposa Aline Dorta receberam mais de 100

pessoas com muito carinho, demostrando
que são excelentes anfitriões. O conjunto
Samba Diferente animou a festa que tornou
o ambiente muito mais agradável. Também
colaboraram com a festa a Casa da Amizade
formada por dezenas de mulheres rotarianas,
o Rotaract e o Interact.
ROTARY RUN: Estão abertas as inscrições
para a corrida e caminhada do maior evento
esportivo da cidade. Inscreva-se 2229-8167.

Segantine, Sônia, Kamei e Márcia.

Silvia, Antônio, Nícolas, Dionisio e Mário Cruz.

Aline e Jackson Dorta

Tudo de primeira qualidade

MS Assessoria Contábil - 35 Anos
COMPROMISSO, ESFORÇO, DEDICAÇÃO, RESPEITO AO CLIENTE
SÃO OS PILARES DA NOSSA EVOLUÇÃO
Agradecemos nossos clientes, parceiros e colaboradores
pelos 35 anos de sucesso!

Fone: (11) 2468-2088 / 2382-8576
Rua Arujá, 61 - Vl. Augusta

www.mscontabil.com.br
mscontab@mscontab.com.br
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SALÃO COMERCIAL VILA LANZARA
Salão com
subsolo 294m²,
pavimento térreo
236m² e pavimento superior
213m².
R$ 30.000,00
+ IPTU. Ref.648.
SALÕES COMERCIAIS
LAVRAS. Salões com
80m² cada, 2 wc, copa,
2 vagas de estacionamento. R$ 3.000,00 +
IPTU. Ref. 622.
SALÃO COMERCIAL
PARQUE SÃO LUÍS
Salão 170m², 2 wc, 5 vagas de estacionamento,
pé direito de 6 metros.
R$ 7.000,00 + IPTU.
Ref. 468.

APTO JD TRANQUILIDADE.
2 dormitórios (mobiliados), wc, sl, coz. (c/ fogão),
área de serviço, sacada,
01 vaga de garagem. R$
270.000,00. Ref. 483.

APARTAMENTO
CHACARÁ INGLESA. Sala 02
ambientes com sacada, 02
dormitórios (sendo 1 suite),
cozinha (com armários),
01 wc, 02 vagas de garaSALÃO COMERCIAL VILA gem. 01 Torre Área de lazer
GALVÃO. Salão 400m², ter- completa. R$ 550.000,00 +
reno 700m² de esquina, com IPTU. Ref: 118.
14 vagas de estacnto. Ideal
para padaria e agência de TERRENO VL SÃO JORGE.
automóveis. R$ 12.000,00 + Área Total 210 m². R$
500.000,00. Ref. 708.
IPTU. Ref: 406.
APTO AV TIRADENTES
COM A PAULO FACCINI.
2 dorms (sendo 1 suíte,
wc, sala, coz., área de
serviço, sacada, vaga de
garagem, área de lazer
completa. R$ 2.500,00 +
COND + IPTU.Ref.744

TERRENO C/ CASA ANTIGA
JD COCAIA. a.t. 200 m²(8m x
25m), com documentação.
R$ 250.000,00. Ref. 709
TERRENO JARDIM SOBERANA. a.t. 140 m² (7m x 20m).
R$ 120.000,00. Ref. 630.

Sem advogado não existe Justiça.”

Lucio F. Paiva, Presid. da OAB de Goiania

14
O Dia 11 de agosto é um dia muito especial. Ele retrata o dia
de uma das profissões mais importantes do mundo.
Neste profissional, a população confia suas vidas, famílias,
amigos e todas as particularidades de uma vida inteira.
O advogado que estuda por 5 anos, após sair da faculdade,
ainda tem de estudar todos os dias, tem de se atualizar para ser
um especialista em fazer homem cumprir as Leis. Um profundo
conhecedor das Leis e suas atualizações, fica sempre a par de
tudo do ramo, ele precisa buscar a Justiça por isso, os melhores
vencem e fazem o sucesso de suas famílias.
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Especial Dia dos Advogados

NoVA
dE 7

LEi bENEFiCiArÁ mAiS
miLHÕES dE PESSoAS

Foi publicado
em 9 de agosto
último, no Diário
Oficial da União
(DOU), a Lei
13.865 que
trata
Uma
grande cidade se constroi com Justiça,
da dispensa do
habite-se
na avercom
excelentes advogados. Guarulhos completa
bação de construção residencial
461 anos e tem ótimos profissionais no ramo
urbana unifamiliar de um só
paviadvocatício,
em qualquer área de atuação.
mento finalizada
háParabéns
mais de 5 (cinco)
anos emparabéns
área de baixa
renda, inclusive
para o
Guarulhos,
profissionais
da área
defim
ocupada predominantemente por de registro ou averbação decorrenpopulação
de baixatem
renda.
à moradia.”
te de financiamento
Direito, vocês
um papel importante
em nossa
história.E
A Lei que altera a antiga Lei vem beneficiar mais de 7 milhões
8.015, de 31 de dezembro de 1973 de pessoas que poderão regularizar
(Lei de Registros Públicos) passa a seus imóveis do Minha Casa, Minha
vigorar acrescida do artigo 247-A Vida. A lei é de autoria do senador
que diz “É dispensado o habite-se tocantinense Irajá (PSD-TO) e foi
expedido pela prefeitura municipal aprovada pelo Senado Federal em
para a averbação de construção julho deste ano.
residencial urbana unifamiliar de
O presidente da República Jair
um só pavimento finalizada há mais Bolsonaro sancionou a lei que passa
de 5 (cinco) anos em área ocupada a vigorar desde a sua publicação em
predominantemente por população 9 de agosto de 2019.

JUCIO - ADVOCACIA
Nelson Luiz Jucio
OAB - 87-667

(011) 99535 - 4625
(011) 2407 - 2699

Rua Emilia de Castro Martins, 256 - 1 andar - sala 01
Jardim Bela Vista - Guarulhos - SP - CEP: 07132 - 470
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PRÓP

Documentação Imobiliária, Vendas, Locações, Perícia e/
ou Avaliação Imobiliária e Assessoria em financiamentos.

2229-0487

Detalhes no site: ledierimoveis.com.br

E-mail: george@ledierimoveis.com.br
R. HORÁCIO MANOEL VIEIRA, 349 -JD. PAULISTA.

VENDA
CASA NA AV SILVESTRE PIRES
DE FREITAS. Terreno de 10 x 27,5
ou 275 m2 c/ três construções p/
R$ 280.000,00. Ref.: 4768
CASA C/ SALÃO NO CABUÇU.
Casa térrea c/ 2 dormitórios, sl,
coz., wc e á/s coberta e salão em
construção na frente em terreno
com 325m2 c/escritura definitiva p/
R$ 170 mil e ac. veículo de passeio
(carro, moto) ou caminhão como
parte de pagamento. Ref.: 4415
APTO NA VILA RIO. 2 dormitórios, sala, coz. com gabinete, wc
c/ box de vidro e gabinete, á/s. e
1 vaga de estacionamento, p/ R$
160.000,00 Ref.: 1491

VENDA
TERRENO C/ EDíCULA NO
CONTINENTAL. Com 250m2,
edícula de 2 quartos, sala, coz,
wc e á/s por 450 mil c/ documentação. Ref.: 4769
CASA EM NAZARE PAULISTA.
Terreno de 408m2. Casa térrea com
2 quartos, sl, coz., wc, á./s. grande
com fogão a lenha, vaga de garagem,
quintal c/ piscina e churr. R$ 360 mil c/
documentação. Ref.: 4770
SOBRADÃO NO PALMIRA C/ ACABTO DE 1ª. 3 dorms (1 st), terraço, wc,
lavabo, sl, coz. planejada, churr. coberta, salão de festas c/ wc e dispensa, 2
vagas de garagem coberta. Valor de R$
500 mil. Ref.:1853

VENDO IMÓVEL
– VILA FLÓRIDA
P/ renda mensal
de 3.600,00.
Terreno c/ unidades –todas alugadas – com escrituta - valor de venda 350.000,00.
Aceita terreno –
estuda proposta.

VENDO IMÓVEL
JARDIM DIOGO
Prédio novo -c/
8 apartamentos
– todos alugados
Renda mensal R$ 7.000,00.
Preço de venda RS 1.700,000,00.
Aceita terreno –
estuda proposta.

CASA FUNDOS VL AUGUSTA –
1 dormt, coz, wc, quintal. (Agua /
luz indep.) R$ 700,00 (c/depósito)
CASA VL AUGUSTA – 2 dormts,
sl, coz, wc, 1 vaga – R$ 1300,00
VL MOREIRA (VILA DE CASAS)
1 e 2 dorms, sem gar. a partir R$
850,00. Prox. UNG. (c/depósito)
CASA JD STA MENA. 2 dorms, coz,
wc, lav, R$ 900,00 (c/ Seguro fiança)
CASA JD SANTA MENA (FINS
COML/RES.) 2 dorms, sl, coz.
Planejada, wc, lav, quintal, 3 vagas
- R$ 1.900,00 (c/ Seguro fiança)

APTº VL AUGUSTA (sobreloja) 2
dorms, sl, coz, wc, lav. R$ 1.300,.
APTº SOBRELOJA MACEDO (AV. PAULO FACCINI) - 02 Dorms,
sl, coz, wc, lav. - R$ 1.000,00
APTº SOBRELOJA - (PROX.
CARREFOUR - MACEDO) - 01
Dorm, sl, coz, wc, lav. - R$ 900,00
APTº PREDIO SOBRELOJA GOPOUVA -1º andar -2 Dorms,
sl, coz, wc, lav. - R$ 1.200,00
(Prox. Alameda YAYA)

APTº JD AMERICA (sobreloja) 1
dorm e 2 dorms. A partir R$ 850,00
(ac. depósito). Próx. Pça Monte
SOBRADO FUNDOS.VL GALVAO Carmelo Av. Otavio B. Mesquita.
CASA VL FATIMA (INDEPENDENTE). 1 dorm., coz., wc, garagem.

– 02 dormts, sl, coz, wc, lav, 01
vaga R$ 1.300,00.
APTº JD TRANQUILIDADE (sobreloja). 2 dorms, sl, coz, wc, lav. R$ 1.100,.

9.9956-5871

SALA PIMENTAS. Av. Juscelino K. Oliveira, 45M, ótimo Consult. Odonto. R$ 850,00.

VENDAS
SOBRADÃO CONTINENTAL I. 3
dorms (2 sts c/ Terraço) wc, sl, cp/
coz., lav, á/s, gar. coberta para 6
veículos, dependências completa
de empregada. Área construída
de 220m2. Ac. finanto e FGTS p/
apensas R$ 650 mil.
LOCAÇÃO
CASA JD PAULISTA. 1 dorm,
coz, wc, á/s e quintal R$ 550,00
Estamos cadastrando imóveis para
venda e locação. Consulte-nos!

Mais imóveis em nosso site:
www.ledierimoveis.com.br

APTº NOVO

últimas unidades
Jardim Primavera.
2 Dormitórios D+ dependências, 1 vaga,
4 9 , 0 0 m 2 e 5 3 , 0 0 m 2.
Preços entre:
RS 180.000,00 À
RS 230.000,00.
Telefones:
(11) 9.6900-1570 Vivo
(11) 9.9960-5016 Vivo

SALAO GOPOUVA. Med. 42 mts
R. Dona ANTONIA - R$ 1.200,00
SALAO PICANÇO. Av. Timóteo
Penteado. A.T 250 mts / A.C 85
Mts– R$ 3.500,00.
SALAO ESQUINA COMERCIAL
– VL FATIMA. MONTADO P/ PADARIA – R$ 4.500,00.

VENDA

APTº MACEDO COND. SQUARE
(MOBILIADO) – Varanda Gourmet
de Alto Padrão distribuído em 162
m² com 03 amplos dormitórios, 1
suíte, 2 vagas de garagem .
APTº GUARUJA (PRAIA ENSEADA)
70 m² com 2 dormitórios c/ ar condicionados, sendo 1 suíte, varanda,
sala, coz., lavanderia, deposito
terreo, 1 vaga de garagem, área
lazer piscina, salao jogos. Aceita
financiamento.

VENDAS
APTO PATEO
DONA TECLA
57 m² com 2 dorms sendo
1 suíte, closet com armários planejados, sala ampla
2 ambientes com varanda,
cozinha estilo americana
com armários, 2 vagas de
garagem, R$ 369.000,00
Cód. ap1833.
SOBRADO
VILA ROSÁLIA
4 dorms 1 suíte com
closet repleta de armários,
sala de star, sala de jantar
com prateleira e despensa, cozinha ampla com
armários, amplo quintal
com churrasqueira, pia e
espaço gourmet coberto,
3 vagas de garagem,
R$ 600.000,00
cód. So0141
APTO VL. PROGRESSO
64 m², 2 dormitórios, sala
2 ambientes, 1 banheiro
social, cozinha, todo planejado lavanderia e 1 vaga
coberta, R$ 265.000,00
Cód. Ap1863.

SOBRADO COND.
FECHADO COCAIA
89m², 3 dorms suíte,
coz. Planejada, sala
2 emb., 2 vagas,
lazer completo!.
R$ 460.000,00
Cód.so0140
APTO GOPOUVA
2 dorms, sala 2 emb.
com sacada, 1 banheiro
social com box, cozinha
planejada, 1 vaga,
R$ 260.000,00
Cód. 1871•.
APTO VL. AUGUSTA
71m², 2 dorms 1 suíte,
sala 2 emb. com varanda gourmet, lazer completo, R$ 450.000,00
Cód.ap1736.

TERRENO
SANTA ISABEL
310 m² em Condomínio
Fechado próx. ao Trevo
de Santa Isabel, pronto
para construir, com
lazer, R$ 218.000,00
Cód. Te 0023
APTO AL. YAYÁ
70 m² 2 dorms, Closet,
sala ampla 2 emb., repleta de armários plan.,
elevador, 1 vaga de gar.
R$ 287.000,00
Cod. ap1856
TERRENOS BONS
PARA CONSTRUTOR
Sta Cecilia 10x25mzero,
R$ 420.000,00
Cód. te 0013
JD. VL. GALVÃO
12x35m²
R$ 490.000.00
Cód.te 0020
PQ. CONTINENTAL
10x25m² R$ 410.000,00
Cód.te0017
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Trabalhar em equipe é assegurar que o esforço
individual é direcionado para o triunfo do grupo.”

Autor desconhecido
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Impressão
Agendas personalizadas
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Rua Conêgo Valadão,1029 - Vl. Augusta
11 2447-0175 97187-1250

Paróquia Santo Antônio, em
Vila Augusta, tem novo Padre.
Há quase um ano na
Paróquia Santo Antônio, o
Padre Jonas Barboza já se apaixonou pelo bairro. Ele veio de
Cubatão, passou um tempo na
Igreja da Vila Rosália e hoje faz
um trabalho na Vila Augusta.
“Pensei que encontraria um
bairro com mais pessoas idosas
aqui, mas, a juventude é muito
grande na região, por causa
da chegada dos novos prédios
como o Suprema, o Supera,
o Parque Clube e os vários na
Rua Santa Isabel. Tem muitos
outros ainda, isso fez com que
o bairro se rejuvenescesse. Na Padre Jonas chegou na Vila Augusta a menos de um ano.
verdade está havendo uma boa
melhor político é aquele que vai governar
adequação que é salutar. A Rua Cônego para todos e, “Todos nós também temos
Valadão, por exemplo, virou comercial de fazer a nossa parte que é não passar
com muitos barzinhos, pizzarias, lanchete- em sinal vermelho, não levar vantagem
rias, isso faz com que os jovens frequentem em cima de seu semelhante, coisas
o bairro”, disse o Padre.
pequenas que denigrem a imagem de
Com apenas 36 anos de idade, o cada um, é um ato tão ruim quanto uma
Padre Jonas gostou do bairro por ser corrupção”, finalizou.
muito tranquilo. “Ao mesmo tempo em
O Padre Jonas atende aos munícipes as
que está se renovando, existe a Vila So- terças e quintas feiras a partir das 15 horas.
rocabana que se mantem com suas casas As missas são: Terça, quinta e sexta as
térreas. É uma região que atende vários 19h30. Aos sábados às 16 horas e aos dopúblicos. Problemas existem em todos mingos às 7, 9, 11 e 19 horas. A Igreja Santo
os lugares”, afirmou. Quanto à política Antônio de Pádua fica na Avenida Guarulhos,
ele não entra muito, mas ele acha que o 1.535, Vila Augusta. Fone: 6422-4133.

Xerox
Revelação de fotos
Plastiﬁcação
Encadernação wire-o

Presentes
VOLTA ÀS AULAS

@startpaperpapelaria
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Página 11
E
389 - J
2021
terá presépio
na Vila Augusta
dição

unho dE

mbém na Vila Augusta.

mil empregos novos. A franquia
dá condições para qualificar todos
esses profissionais que garantem
os melhores preços e atendimento
de excelência.
Com mais de 1 milhão de clientes ativos e aproximadamente 15
mil produtos disponíveis para venQuem passar pelo Parque Julio
da através do E-commerce e suas
Fracalanza, no final da Rua Côlojas em diversas cidades, inclusive
nego Valadão, Vila Augusta, além
em Guarulhos que foi inaugurada
de participar das várias atividades
no mês de Maio desse ano, pelo
esportivas e culturais que acontecem
empresário Cleytson Gubani. Os
lá, vai poder ver a Cidade Mirim,
guarulhenses podem contar com
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atendimento
direção. Uma das grandes atrações
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Araujo,
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osdas
outros.
Temos o Prefeito
A Ultrafarma
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2421-2181aWhatsapp:
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para sistema
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perto
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tempo
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franquia.
Ela grande,
muito
cidade 9.6958-5702.
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novo
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porque
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e
do bairro
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e vamos
macêuticos
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Fundador,
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Oliveira,
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e equipamentos
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topalestras
que só com
empresa. As ideias
são inovadoras.
para investimentos mas, só no meio
pessoalmente
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para crianças
em de
suas
ndimento
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Só nas mais
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e meio, mais
de
disse Roberto.

CASA TÉRREA
Com 1 dormitório, sala,
cozinha, wc. Terreno
5X25m² - Gopoúva. Ótima
rua, documentação ok.
R$299.000,00

Apto. Bom Clima.
2 dormitorios, grande
95mt². Condomínio barato.
R$ 275.000,00. Aceita
financiamento.

Terreno
com 250mt². Plano
ótimo para contrutor.
R$450.000,00.

Lindo sobrado próximo ao
Apto com sacada
Hospital Estela Maris em rua
2
dormitorios,
jardim Joparticular com 3 dorms, sala,
coz., entrada lateral, 1 vaga de vaia – 50 mt². Condomínio
garagem, 2 wc. R$ 430.000,00. R$ 200,00. R$ 220.000,00
Ac. apto até 300 mil reais.
Aceita carro e financia.

Casa térrea com 3 dormitorios/suíte já com armários,
sala, cozinha com armários,
dependência, portão automático. 250Mt². R$550.000,00.
Aceita financiamento.

Lindo apto: condomínio
sky. Vila rosalia, mobiliado
com 2 dormitorios, suíte,
1 vaga de garagem.
Ligar e conferir.

Apto: Uni Bosque
maia com 2 dormitorios com planejados.
R$260.000,00.

Apto:
2 dormitorios sendo
1 suíte. Lazer completo.
R$ 280.000,00.

Prédio comercial.
Rua cônego valadão.
Terreno 10x40, já alugado. Ótimo negócio.
Ligar e conferir.

Apto: Vila Rio. Condomínio eco one, com
2 dormitorios. 50 Mt².
R$235.000,00. Aceita
financiamento.

Sobrado Santa Clara.
4 Dormitórios/suíte. 4
Vagas de garagem. R$
550.000,00. Aceita financiamento e apto na troca.

Lindo apto: condomínio
autêntico – vila augusta –
com 83 mts², 3 vagas de
garagem. R$600.000,00.

Apto ivasol. Lazer completo com 3 dormitorios
com súite, cozinha com
armários. R$320.000,00
Aceita financiamento.

Apto: condomínio bem
viver – vila endres – 3
dormitorios. R$1.800,00 O
pacote. Aceita depósito.

VENDAS

VENDAS

VENDAS

SALÃO COMERCIAL
PONTE GRANDE
420 metros de área
construída. Ótimo para
renda. RS 850 mil. Está
vago. F: 9.9011-4000.

CASA TÉRREA
CARAGUATATUBA

APTO
VILA MOREIRA.
65m2. 2 dorm.,
sala, cozinha,
wc e e vaga de
garagem. RS 220
mil.

LOCAÇÃO

Sede própria

Creci: 35.344-J

Condomínio,
3 dorms.,
1 suíte, sala,
coz., wc, quarto
SOBRADO
de empregada,
PONTE GRANDE
toda avarandada,
Ótimo Sobrado com
ÓTIMO
condomínio
Portal do
3 dorms, suíte, sala,
TERRENO
coz., garagem para
Patrimonium. Valor:
3 carros, 3 wcs.,
R$ 550.000,00. 264m2 12 metros
portão elétrico,
de frente
Aceito apto
entrada lateral.
Haroldo
Veloso.
Aceito apto como
como parte de
Moleza! RS 150
parte do pagamento.
pagamento em mil com Escritura
Valor:
R$ 570.000,00.
Registrada.
Guarulhos.

Creci: 65.978 - F
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Comemoração conta A.M. Store abre mais
com programação

uma loja na

Cônego

multicultural

Império Feminino

chega

no aniversário da cidade
Dia 11 de dezembro a sociedade Guarulhense vai poder desfrutar de
mais uma loja
sofisticada de
roupas femininas: A Império
Feminino. Com
grande experiência no mercado da moda,
a proprietária
quer deixar as
mulheres de
Guarulhos ainda mais elegantes do que
já são. Não percam, venham
conhecer. A Império Feminino ração está marcada para as 11
fica na rua São Paulo, 242, horas com algumas surpresas
Jardim Tranquilidade. A inaugu- para os visitantes.

C

Artistas de diversas linguagens e
grupos da cidade se reúniram do Centro
Municipal de Educação Adamastor na
quarta-feira (8), data em que Guarulhos
comemora 461 anos. A celebração
multicultural conta com programação
gratuita e aberta ao público em geral.
Na abertura do evento, às 10h,
aconteceu a dinâmica com passos de
dança com Regiane Silva. Às 12h foi a
vez do espetáculo clássico de circo com
palhaços, malabaristas, contorcionistas e
acrobacias do Circo Marambio. Às 15h
foi realizada uma dançaterapia, com passos de dança individual com ritmos dos
anos 1970, 80, 90 e 2000 com Dorival
Amaral, e às 16h a exibição de sambarock com o grupo Sambarockano.
Na sequência, às 18h30, o programa
Mulheres que Cantam apresenta especial
de aniversário da cidade com cantoras
guarulhenses. No encerramento das
comemorações, às 21h, a Orquestra
Jovem Municipal de Guarulhos apresenta
Cartoon em Concerto, espetáculo com
as mais famosas trilhas de desenho animado e projeção ao vivo. O espetáculo
também teve transmissão simultânea
pelas redes sociais das orquestras no YouTube (https://youtu.be/XkXDrEhz7To)
e no Facebook (www.facebook.com/
ojmguarulhos/).
Às 19h30 a Prefeitura de Guarulhos
transmitiu ao vivo do Bosque Maia a
inauguração das tradicionais luzes de
Natal em suas redes sociais.
O Centro Municipal de Educação
Adamastor fica na avenida Monteiro
Lobato, 734, Macedo.

A A.M. Store acaba de inaugurar
mais uma loja de roupas femininas na
rua Cônego Valadão, 1128, Vila Augusta. Com um conceito em modinha e
propostas mais joviais, a loja vai trabalhar
com diversos modelos e tamanhos sendo
do PP ao GG. Com peças a partir de RS
19,90, esta é uma excelente oportunidade para conhecer e ver a qualidade das
roupas com preços justos. A loja aceita
cartão de débito e você pode conhecer
pelo instagran @a.m.store_1

onfeiteira
Ligue agora
e fale com
Anair:
9.4800-0107.

Deliciosas Bolachas ARTESANAIS. Você pode presentear pessoas ou grupos com BOLACHAS artesanais que você sempre
sonhou e não estava ao seu alcance. AGORA SIM, você pode
fazer a festa e dar alegria a seus parentes e amigos. Fazemos
a entrega no horário, no dia que você quiser e no Brasil inteiro.

Moda Feminina
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ALTO PADRÃO
COND. AUTÊNTICO

Se você é exigente e quer morar em um
condomínio perto de tudo, como escolas,
comércio, supermercados, parques e
saída rápida para as grandes rodovias
da cidade e que tem uma das melhores
áreas de lazer, venha conecer o Condomínio Autêntico. Sua família merece
o melhor apartamento com conforto,
espaço e qualidade. Assim é o Condomínio Autêntico, na rua das Palmeiras.
Com 3 dormitórios, mais um espaço para
empregada, 2 vagas de garagem, e que
você só vai precisar levar suas roupas
e alguns eletrodomésticos. Quer saber
mais ligue: 9.3447-2284 ou 2447-0627.
Creci: 92464-F.

Praia

COND. Vivendas Serra Viva com o Barcelona

São 388 metros em um andar alto onde
sua família vai desfrutar dos melhores
momentos de suas vidas. Apartamento
de alto padrão fica na Vl. Galvão, tem
tudo que você e sua família precisam.
São 3 suítes, 2 com sacada, a master
tem closet e 3 vagas de garagem. A
sala tem 3 ambientes. Elevador privativo. Uma torre e o proprietário quer
RS 3 milhões. Estuda apto no Riviera,
galpão industrial, imóveis comerciais
entre outros. Para saber mais ligue para
o Corretor de Imóveis Donegati: 9.34472284. Creci: 92.464-F.

Secretária: Anair Rodrigues Donegati
Redação: Rua Waldemar de Carvalho,
80, Vila Augusta. Cep. 07022-190.
Tels.: (11) 2447-0627 | 9.3447-2284
E-mail:

A diretoria do Jornal Guia dos
Imóveis não se responsabiliza donegatimoveis@gmail.com.br
por textos de anúncios e por Site:
matérias assinadas, sendo www.jornalguiadosimoveis.com.br
de inteira responsabilidade Facebook.com/JornalGUIADOSimoveis
de seus autores.
Próxima Edição: 25 de janeiro

O Jornal Guia dos Imóveis é mais uma publicação da
Donegati Assessoria de Comunicação e Editora Ltda.

E-mail: pooldeimoveis@uol.com.br

Editor Responsável: Claudio Donegati (MTB: 21.640)

E-mail: donegatidez@gmail.com.br

A região mais nobre de Guarulhos ganhou recentemente um dos melhores
condomínios da cidade. O Barcelona
Guarulhos. Há 3 minutos do Bosque Maia,
próximo à bancos, e fortíssimo comércio,
o imóvel residencial, oferece conforto e
exclusividade, ao lado da avenida Paulo
Faccini, a mais badalada da cidade, com
bares, padarias, shopping, pets e muito
mais que sua família merece. São 3 dormitórios, 2 vagas. Estuda Galpões como
pagamento.Veja mais detalhes através
do e-mail: donegati1@uol.com.br ou ligue
para 2447-0627.

Veículos
GOL MI SPECIAL PRETO
2003/2003 - 2° DONO
VENDO OU TROCO POR
VEÍCULO DE MAIOR VALOR
PLACA FINAL 4
TRATAR COM IRINEU
FONE 11- 99556-6636
Valor do carro R$ 14.500,00
Devolvo a diferença no ato.

GUARUJÁ. PRAIA ENSEADA - Excelente
casa térrea no Jardim Virginia em Guarujá.
3 dormitórios (3 suítes), dois dormitórios
com ar condicionado. Sala 3 ambientes.
Boa cozinha e wc. 4 vagas, Piscina e churrasqueira. 418 metros de área construída.
IPTU RS 392,00. Toda mobiliada. Tem casa
de caseiro. RS 770 mil. Fone: 9.4738-5051.
Creci 92.464-f (Tenho fotos).

MOLEZINHA
APTº GUARUJA (PRAIA ENSEADA) –
70 m² com 2 dormitórios c/ ar condicionados, sendo 1 suíte, varanda, sala, coz.,
lavanderia, depósito térreo, 1 vaga de
garagem, área lazer piscina, salão jogos.
Aceita financiamento. F: 2464-9283.

PRAIA DE PERUÍBE
Vendo
Peugeot 307 2008
Preto 1.6, Flex
com só 70 mil
rodados.
5 portas. Bem
conservado.
Tratar:
9.9733-7085.

CASA. EM Terreno de 290m2, área
construída 110m2, 2 quartos, sala,
cozinha, 2 banheiros, quintal e garagem VALOR R$ 150 MIL à VISTA. (11)
9-6451-9424 whatsap.
CASA TÉRREA CARAGUATATUBA.
Cond., 3 dorms., 1 suíte, sala, coz., wc,
quarto de empregada, toda avarandada,
condomínio Portal do Patrimonium. Valor: R$
550.000,00. Aceito apto como parte de
pagamento em Guarulhos. F: 2440-7012.

Temos diversos imóveis que aceitam permutas. Consulte-nos!
Próximo ao Lago dos Patos!
Apartamento 210m2 (á.ú.)
Excelente. Bem localizado. 3
suítes + amplo escritório. Sala
2 ambientes, com sacada e
lareira. Á/S com dep. de empr.,
Todo com armários embutidos.
Prédio familiar. Salão de festas,
playground e área gourmet, 4 vagas de garagem. Valor abaixo da
avaliação. Estudo Permuta por
apto menor valor em Guarulhos,
Litoral e região. Aceito Autos e
financiamento.
RS 1.050.000,00 à
vista. Use o FGTS.
Tratar com
Victor Ortiz:
Creci: 65978-F.

Fone:
(11) 98740-7904
Whatsapp.

Fale com Corretor Victor Ortiz. Fone: 9.8740-7904.
Creci: 65978-F.

PERMUTA TOTAL! BOM PARA
INVESTIMENTO, ÓTIMO PARA
CONSTRUTORES.

OFERTA ZONA NORTE

Excelente esquina comercial. Próximo
ao antigo Hospital Brasil. Estuda
Propostas com permuta em imóveis
menores. Pode ser apartamentos,
casas térreas, sobrados em Guarulhos
e no Litoral. Mais informações com
Victor Ortiz: 9.8740-7904.
Terreno no Centro de Sorocaba. 5.652,00 m2.
Bom para Incorporação. Zoneamento: Zona Central (ZC), Testada: 57,54
m. Próprio para Condomínio Residencial Vertical, Supermercado, Clinicas, Hotelaria, etc. Documentação 100%. Valor pedido; R$ 2.150,00 x
m2. Estuda Venda com Permutas Imóveis no local e parte Financeira. Só
com reais garantias e entrada de 10% do valor em dinheiro. Aceita autos.
Aceitamos propostas com permutas e
parcerias em INCORPORAÇÃO. Estuda
outras Propostas! Tratar com Victor:
E-mail: victorortiz03@yahoo.com.br

EXCELENTE TERRENO DE 2.260 METROS. AV. NOVA CANTAREIRA, 7000.
Próprio para construção de casa de médio
ou alto padrão. Fica em uma vila com excelentes propriedades. Tem 2 entradas com
cancela. (Não é condomínio). RS 1.250 o
m2. Estuda-se propostas. Mais informações
com Victor (11) 98740-7904.
ALUGO FLAT SLAVIEIRO: Incluso água, luz,
tv a cabo, Internet, arrumadeira e manobrista.

TATUAPÉ ALTO PADRÃO
Excelente localização. Região
nobre. 219m 2 ,
(Àrea Útil). 4
dor ms., (2st),
3 vagas mais
depósito, acabamento de 1ª,
pisos em madeira maciça e mármore. Repleto
de armários planejados em madeira. Pronto para morar.
Salão de festas, salão de ginástica, área
gourmet, piscina. Prédio familiar com 12
aptos com elevadores privativos. Valor de
avaliação. RS 1.680.000,00.
Valor com permuta. RS 1.450.000,00.
Valor à vista RS 1.250.000,00.
Ac. Carro e financiamento. Estuda parcelamento e propostas. Documentação
100%. Fotos e agendamento com Victor 9.8740-7904. Creci: 65978-f

Edição 395 - Dezembro de 2021

Página 18

LOCAÇÕES
Apartamentos
Apartamento em Jardim Vila
Galvão. Ótimo apto com 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 1.300 condomínio iptu e
água. Cód. 2336. F: 2451-9090.

APTO. VL. AUGUSTA – Cond.
LIFE PARK, c/ 2 dorms., sala, coz.,
wc, garagem, área 62m2. locação
$ 2.500,00. Fone: 2408-7255.
Studio First. Planejados. Andar
alto. Vista Dutra. R$1.800,00 pacote. Humberto Mancini: 94724.2366.

Casas

Apto LOCAÇÃO. Res. Tocantins.
(Enfrente o Cecap). 2 dormts sala
cozinha wc lavanderia, 1 vaga. 2°
andar. Quadra, salão de festas.
R$ 1.350,00 pacote. Humberto
Mancini: 94724.2366.

CASA NO JARDIM PAULISTA
1 dormitório, sala, cozinha, wc, área de
serviço e quintal por R$ 550,00. Fone:
2229-0487. Creci: 70697-f.

Apartamento em Vila Rosália.
03 dormitórios, sacada, sala 02
ambientes, cozinha com armários, dependência de empregada,
lavanderia, 04 vagas de garagem.
Condomínio completo, portaria
24 horas. R$ 3.600, já com condomínio e iptu - Cód. 2211. F:
2451-9090.

CASA JARDM MOREIRA: 1 dormitório, sala, cozinha e wc e 2 vagas de
garagem. RS 800,00. Fone: 2458-2264.

APTO AV TIRADENTES COM
A PAULO FACCINI. 2 dorms
(sendo 1 suíte, wc, sala, coz.,
área de serviço, sacada, vaga
de garagem, área de lazer
completa. R$ 2.500,00 + COND
+ IPTU.Ref.744. Fone: 2408-2922.
Lindo Flat no Jardim Maia
Totalmente mobiliado apenas
R$2700,00. Aquele imóvel que
você entra apenas com as malas.
Lazer Completo – Cód2268. F:
2451-9090.
Apartamento na Vila Milton. 2
dormitórios, 1 vaga. 59m, pacote.
RS 1.500,00. Fone: 9.5001-1129.
Apartamento com varanda no
Flor da Montanha. 2 dorm., 1
suíte, 1 vaga, 52 metros, lazer
completo, pacote RS 2.300,00.
Fone: 9.5001-1129.

ALUGA-SE – JARDIM SANTA MENA.
Casa 2 dormitórios, área de serviço,
edícula com wc para fins comerciais
ou residencial. Com Seguro Fiança. RS
1.800,00. Tratar pelo fone: 2848-3944.

JARDIM SANTA MENA. Casa com
2 dormitórios para dois adultos. Não
aceita animais. Seguro fiança. RS
900,00. Tratar pelo fone: 2848-3944.

ALUGA-SE NO Jardim Santa
Mena. Casa com quarto, cozinha
e wc. Sem garagem. Com Seguro
Fiança. RS 650,00. Tratar pelo
fone: 2848-3944.
CASA FUNDOS VL AUGUSTA – 1 dormt, coz, wc, quintal. (Agua /luz indep.) R$
700,00 (c/depósito). Fone: 2464-9283.

Salas

SALA COML. V.AUGUSTA – 1º.
Andar, Área de 22,30m2, 2 ambientes, aluguel R$ 800,00, IPTU
R$ 50,00, Água R$ 25,00, garantia
depósito 2x. Fone: 2408-7255.
SALÃO COMERCIAL PONTE
GRANDE. 420 metros de área
construída. Ótimo para renda. RS
850 mil. Está vago. F: 9.9011-4000.

COMERCIAIS

PRÉDIO ZONA LESTE

Prédio
l oc al iz a do na rua
Pirajá, nº
223 próximo do
bairro
da Água
Rasa paralelo a
Av. Sapopemba e
Av. Salim
Maluf com
á.c. 1400m, 350m de terreno.
Térreo recepção. No 1º andar
salão de 200m, 2º, 3º, 4º andares, 3 salões de 280m. O 5º
andar um ártico com um salão,
cozinha e terraço. Ligação trifásico, elevador, amplas escadas.
Locação RS 23 mil. Venda RS
3.7 milhões. Estudo permuta.

Prédio coml 900 m² – centro. Salão
500 m² + 200 m² 1ª pav. + 200 M² 2º
pav. Exc. Local, próx. de bancos e.
Cartórios. R$ 22 mil. Tel: 99933-0270.

SOBRADO CENTRO - Trav.
Horci, 85 - Jd. das Hortências.
Salão de festas, adega, 5
wcs, 2 salas, 3 quartos com
suíte, portões automáticos,
área para churrasco 30m no
fundo, quarto de empregada,
lavanderia, wc, casa nova
com estrutura para outro
andar. RS 3.950,00 já com
Iptu. Fone: 9.9577-1571.

ALUGA-SE

Fone: 99382-1779

Prédio comercial. Rua Padre Ronge,
96, Vila das Palmeiras. Travessa da
Avenida Guarulhos na rua atrás da
Nova câmara municipal, com 600m
á/c. Terreno 240m composto de térreo,
primeiro e segundo andar, todos com
salão livre. Locação 15 mil venda RS
1.800.000. Fone: 9.9382-1770.

Galpão em Vila Galvão
Galpão com 500 metros em uma
ótima localização. Locação R$
7.500,00 – Cód.2007. 11-24519090.
SALÃO COM. VILA GALVÃO. Salão
400m², de esquina, com 14 vagas de
estacto. Ideal para padaria e agência
de automóveis. Ref: 406. 2408-2922.

COMERCIAL. Gopouva. Predio com
térreo mais 2 andares. Salas com
Divisórias no primeiro andar, cozinha,
churrasqueira, 3 vagas , ar condicionado no último andar que é espaço
livre. Excelente localização. Ideal para
consultórios, escritórios, escolas, e
etc... Valor $8.000,00. Agende sua
visita. Humberto: 94724.2366

Excelente localização

PRÉDIO CUMBICA

VENDAS

São 950m 2 de área
construída. Tem 4 andares, prédio novo,
área de refeitório, coz.,
11 wcs, elevador. Subsolo p/ 12 vagas. Possibilidade para aumentar
para 35 vagas. Rua
Brigadeiro Mario Perdigão Coelho, 497. Locação
R$ 23 mil. Também vendo.Fone: 9.9382-1779.

MORE NO MELHOR Apartamento térreo do Condomínio Padre Bento, Jardim Tranquilidade.
54 metros, 2 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia
e garagem. Ficam os armários
embutidos do quarto e da cozinha. É um condomínio tranquilo, não tem muita criança, tem
uma praça e jardim. Em frente
a ponto de ônibus. Condomínio
RS 150,00. RS 160 mil. É o melhor condomínio do local. Ligue:
9.3447-2284 ou 9.4738-5051.
CASA TÉRREA com 3 dormitórios a venda na Vila Rosália por RS 800.000,00. 154
m2. Térrea com 3 dormitórios
sendo 1 suíte, lavabo, cozinha,
lavanderia, área de serviço,
5 vagas de garagem. Aceita
permuta de apartamento de
RS 300 mil aproximadamente.
Localiação privilegiada. Há 2
minutos do Lago dos Patos,
próxima de supermercados,
bancos, comércios, faculdade, escolas, academias etc...
Agende uma visita com Kelly:
9.4739-9213.
Contrata-se Corretores e
Captadores de Imóveis. Envie seu currículo pelo Whats:
11-2451-9090.

EMPREGOS
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VENDAS
Apartamentos
PRONTO P/ MORAR
OU TRABALHAR:

COMERCIAL OU RESIDENCIAL:
O melhor empreendimento comercial e residencial de Guarulhos está
pronto: O Via Monteiro. Lá, você
já pode adquirir a sala 1304 que
está no 13º andar e tem 58 metros.
Com uma vista maravilhosa, você
pode comprar o apartamento com
3 dormitórios, uma suíte. Uma
vaga de garagem ou duas por RS
420 ou 450 mil, respectivamente.
Você ainda poderá desfrutar de
uma cobertura com área de lazer
com Churrasqueira, salão de festas, de jogos, bar lounge, fitness,
área técnica e shaft. Os usuários
poderão usufruir da sala de reunião,
lavanderia, auditório e ainda terão a
segurança de uma portaria por 24
horas. FONE: 9.9382-1779.
COMPRE NA PLANTA...
O residencial Gaia na Alameda Yayá.
Está com obras a todo vapor.
46M2 ou 49M2.
Localização privilegiada. São 4 garagem subterrãneas. Recarga para carro
elétrico. Ótimo lazer. Portaria eletrônica
e muito mais. Tel. e zap.
11 96169 3836 Ou 11 94794 4470.
Falar com Terezinha.

Apartamento no Condomínio Start
Vila Rosália
com 2 dormitórios SENDO
1 SUÍTE 55m,
Vila Rosália,
2 minutos do
Lago dos Patos – Guarulhos. Condomínio Start Vila
Rosália, atrás da UNIFIG. Localização
maravilhosa, em um dos melhores
e mais bem localizados bairros de
Guarulhos, Vila Rosália. Próximo ao
Lagos dos Patos, Zoológico, principais
rodovias, toda infraestrutura, escolas,
faculdades, academias. A 15 minutos
do metrô Tucuruvi. Aceita financiamento. RS 275.000,00. Creci: 22.8295.
Fone: 99637-0464.

Apto no condomínio Barcelona.
Troco por imóvel comercial, de preferência alugados. Fone: 9.4738-5051.

APTO VILA AUGUSTA. 66 m2,
próximo ao Shopping Internacional, acesso fácil Dutra,
Fernão Dias. 2 dormitórios,
sala, cozinha, lavanderia , 1
banheiro, uma vaga garagem.
Salão de jogos, academia,
salão de festa, playground e
Portaria 24 horas. RS 260 mil.
Contato 9.9871-8057.
Condomínio Premium Guarulhos.
72m, 3 dorms com
suíte, WC social,
sala dois ambientes, área de serviço, varanda com
belíssima vista,
Duas vagas cobertas. Excelente
acabamento em gesso, ótima
iluminação. Apto bem Clean, Lazer
completo. Localização excelente.
R$ 440 mil. Isabel Martins imóveis
(11) 9.8837-2681 - Crecisp 61732-F.
Apto venda 94m² 3
D O R M S
sendo 1
suíte Lazer
Completo
em frente
ao Hortifruti,
Guarulhos.
O apar tamento espetacular tem 3
dormitórios
sendo 1 suíte, 2 banheiros sociais, 2 vagas
de garagem, e esta em uma localização privilegiada próximo
ao Centro, no bairro Jd. Zaira. O
condomínio fica em uma região
rica e diversificada com diferentes
tipos de serviços como o Sítio Verde
Hortifruti, Academia ACM, Restaurante Traíra, Loja para bebês Arena
Baby, Supermercado Compre Bem,
Mini mercado Extra e muito mais!
A área de lazer é completa tendo
um Playground grande; três Salões
de Festas; três Salões de Jogos;
Quadra Poliesportiva; Bicicletário;
Cinema; Academia super equipada;
Piscina Infantil e Adulto aquecida;
Sauna seca e a vapor com vestiário
e área de descanso; Quadra de
Tênis; Sala de estudo, espaço para
jovens, brinquedoteca, vestiários
para piscina e academia, Salão
Gourmet, e um sistema de segurança equipado com sistema de
monitoramento de câmeras, guaritas blindadas, eclusas nos dois
acessos para os estacionamentos,
e Portaria 24h com funcionários
treinados e qualificados, estacionamento para Visitantes interno
e externo. RS 675.000,00. Creci:
22.8295. Fone: 99637-0464.

Moleza!! Apartamento Condomínio Autentico, 82m2, 3dorm
com armários planejados sendo 1
suíte, sala 2 ambientes com painel
e sanca em gesso, varanda gourmet com fechamento em vidros,
cozinha planejada, lavanderia, 2
vagas. Condomínio Clube com
lazer completo e portaria 24hrs.
Andar Baixo. Doc OK. Aceita Financiamento. Só R$490mil. REF:
1757. F: (11)96026-9190. www.
dninvest.com.br. CRECI:37170-J

Cond. Flex Guarulhos

Salas/salões/galpões

COMERCIAIS
PRÉDIO COMERCIAL situado
na rua Padre Range, 96, Vila das
Palmeiras travessa da Avenida
Guarulhos na Rua atrás da Nova
câmara municipal com 600m á/c,
terreno 240m composto de térreo
primeiro e segundo andar todos
com salão livre locação 15mil venda 1.800.000. Fone: 9.9382-1779.
Prédio comercial. Rua Cônego
Valadão. Terreno 10x40. Já alugado. Ótimo negócio. Ligar e conferir.
Fone: 2441-5398.
CASA JD SANTA MENA (FINS
COML/RES.) 2 dorms, sl, coz.
Planejada, wc, lav, quintal, 3 vagas
- R$ 1.900,00 (c/ Seguro fiança).
Fone: 2408-8485.

Oportunidade
4 andar - Torre B, Sol da manhã.
76m², 3 dormitórios, 1 suíte, 1
vaga. Cozinha, lavanderia e os
3 dormitórios com planejados.
Condomínio R$ 390,00. IPTU RS
150,00. Venda R$ 470 mil. Isabel
Martins imóveis. (11) 9.8837-2681.
Crecisp 61732-F.
Oportunidade: Apar tamento
Ecoone Araucárias, 2 dorm com
armários planejados, wc com
box, cozinha planejada, lavanderia, 1 vaga. Condomínio baixo.
Doc OK. Aceita Financiamento.
Só R$219mil. REF: 1753. (11)
9.6026-9190. www.dninvest.com.
br. CRECI:37170-J

Casas
Duas casas Vila Augusta. Terreno
10,5x27. 1 dormitório, sl, cozinha,
lavanderia e wc. Corredor lateral mais
pequeno quintal nos fundos mais
quintal na frente. Garagem 1 auto. Mais
Sobrado: 2 dormitórios (2 suítes), sala
grande, cozinha enorme, lavanderia e
wc. Garagem para 3 autos. RS 550 mil.
Fone: 9.4738-5051. Creci: 92.464-f.
CASA TÉRREA Jardim São Roberto: 2 dormitórios (1 suíte), sala,
coz, wc, ár. ser., piso superior,
casa com 1 dorm. suíte, sala, cozinha, wc, 2 vagas. R$ 380.000,00.
Fone: 4970-9772. Creci: 14.198-J.
Térrea VL Augusta
Creci 92464

Terreno 10 x 35.
Leve aclive. 2
quartos, sl, wc,
lav, coz., porão,
2 vagas, terraço
e bom quintal.
Docto perfeito!
RS 430.000,00

Rua Tranquila e
sem saída.

9.4738-5051
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Chácara em Arujá – ÁREA TOTAL
12.800 m2, Documentação perfeita.
Casa sede com 275 m2, com planta
de arquiteto. A piscina é nova. Propriedade totalmente cercada. CASA
DO CASEIRO: 2 quartos, sala,
cozinha, wc e lavanderia. Quadra
poliesportiva, Salão de jogos de 60
m2 (com suíte). Tem horta e árvores
frutíferas. Tem reserva ecológica de
5 mil metros, muitos pássaros, saguis e esquilos. Tem asfalto, lixeiro,
água, luz e ônibus. Mata Atlântica,
razão para pagar apenas imposto
ITR de RS 240,00 por ano. Valor
a vista RS 700 mil. Avaliado em
RS 1.100.000,00. Tratar pelo fone:
9.4738-5051.

TÉRREA JD. Tranquilidade.
Vende-se casa térrea totalmente
plana sem degraus em Gopouva.
Excelente localização com 2 dormitórios, sala, cozinha, WC, dispensa
e garagem. Mais 2 cômodos nos
fundos, sendo 1 suíte e cozinha
documentação escritura registrada.
R$ 450 mil. Fone: 9.9933.0270.
APTº MACEDO COND. SQUARE
(MOBILIADO) – Varanda Gourmet
de Alto Padrão, distribuído em 162
m² com 3 amplos dormitórios, 1
suíte, 2 vagas de garagem. F:
2464-9283 /99701-7643.
SÍTIO EM CAJATÍ. perto de Registro
br 116, km 497, área de 8.000m2, com
casa, plantações, rios, cachoeiras.
VALOR RS 110 MIL. (11) 9-6451-9424
whatsap.

SALAS COML. CENTRO. Av. Salgado
Filho, Exc. Local, Próx. de Bancos, e
cartórios. Várias metragens. Próx. Getúlio Vargas. R$ 1.300 + Iptu + Cond.
Tel: 99933-0270.

Sobrados

IMÓVEL GRANDE GOPOÚVA. 4 dorms
(3 sts), sala de estar/jantar, 4 vagas
cobertas + 2 descobertas + edícula nos
fundos + quarto e coz. para empr. R$ 750
mil. Tel.: 9.4738-5051. Creci 92464-f.

SOBRADO VENDO OU TROCO
por casa térrea ou apto de menor valor. Bom Clima, perto da
Prefeitura. 3 dorm. (3 sts), 2 sls,
escritório, lavabo, wc na lavand. e
quintal. Sacada e hidromassagem.
Armários embs na coz., planejados
nos quartos. 3 vagas de gar. R$ 590
mil. Bom para comercial. F: 947385051, com Valter.

Prédio Comercial São João.
Salão alugado para pizzaria e
mais 3 salas e 2 wcs. Local de
ótimo movimento. RS 380 mil.
Ref.: PR 0018. Fone 2444-9070.
Sobrado a Venda/ Locação. Comercial/ residencial. Vila Rosália.3
dormts sendo 1 suíte, sala grande,
4 vagas. Piscina R$800 mil. Locação $3.500,00 pacote. + Informações: Humberto F: 94724.2366.
SOBRADOS VILA AUGUSTA.
(Novos). Terreno 5 x 33. 3 dormitórios, 3 suítes. Ampla sala, cozinha,
lavanderia, churrasqueira e lavabo.
Quintal nos fundos. Espaço para
jardim. Garagem para 4 autos.
Corredor lateral, varanda no quarto
principal. Fone: 9.4738-5051.
SOBRADO VL AUGUSTA- 03 dorms
(1 suíte), sl, coz, wc, lav, 2 vagas aceito. APTº na troca. F: 2464-9283
/99701-7643.

Terrenos e Áreas
Vende-se. 3 Excelentes terrenos. 10 X 25 cada, plano, murado
exc. Local ao lado do bosque maia,
habib’s, banco itau, super merc.
Extra, vendo junto ou separados.
RS 800 mil cada.Tel: 99933-0270
TERRENO: 168 M2. Esquina,
excelente LOCAL. VALOR R$ 45
MIL. (11) 9-6451-9424 whatsap.
TERRENO COMERCIAL ANEL
VIARIO 240m. Esquina e totalmente plano. F: 2464-9283/99701-7643

Excelente imóvel comercial com residência
Terreno 500m². Excelente localização, 1,5km
do Centro, Salão com 200m², Pé direito duplo,
2 wcs, Mezanino, Corredor lateral 2m largura.
360m² de construção total. Metade da área do
Terreno livre, sem construção. 160m² casa com 4
dormitórios. Sendo 2 suítes, Sala 3 ambientes,
Sacada, Hall de entrada. 3 vagas. Doctos ok.
R$ 1.550.000,00. Tratar com Kelly: 9.4739-9213.

