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Prefeitura está fazendo terrorismo no
entorno de Congonhas, dizem moradores

Os moradores vizinhos

ao Aeroporto de Congonhas

estão indignados com a falta

de informações precisas so-

bre a intenção da Prefeitura,

divulgada no final do ano

passado pelo prefeito Gilber-

to Kassab, de desapropriar

mais de 2 mil imóveis no

Jabaquara para ampliação

das pistas de pouso e deco-

lagens. Prometem lutar e

impedir as desapropriações

e querem também uma au-

diência com o prefeito. Os

moradores ainda apontam

que a ampliação não trará

mais segurança.

PÁGINA 3

Violência espanta médicos de AMA´s no Jabaquara
Bandidos saltam os mu-

ros da AMA em Vila Santa

Catarina (fotos), à noite) e

pegam as chaves de carros

dos médicos ou enfermeiros.

Assaltam também pacientes

e agem nas redondezas das

unidades. Resultado: os pro-

fissionais não querem mais

trabalhar nas unidades de

saúde nas regiões mais peri-

féricas. A secretaria de Saú-

de admite que já sabia das

ocorrências mas garante que

o atendimento não será com-

prometido. Só que, além de

assustar os médicos, a ação

dos bandidos pode também

espantar os pacientes que

optam em voltar a ser aten-

didos em hospitais, o que

comprometerá a própria filo-

sofia de atendimento das

AMA´s - que prestam Assis-

tência Médica Ambulatorial

para justamente desafogar os

pronto-socorros. Os ataques

aconteceram especialmente

nos últimos três meses e tam-

bém atingiram outras unida-

des de saúde municipais.

PÁGINA 4

Polícia estoura cativeiro e liberta sequestrado
em prédio invadido no Jabaquara

Gangue da marcha a ré
foi presa na região

Bandidos foram presos na Avenida Engenheiro Arman-

do de Arruda Pereira após assalto a uma loja de Moema.

PÁGINA 4

Polícia procura novas vítimas de
suspeito se ser “maníaco do metrô”

Um comerciante foi se-

questrado em sua loja na re-

gião do Brás e ficou 20 dias

sob custódia de uma quadri-

lha que o torturou, filmou e

enviou à família para pressi-

onar. O cativeiro ficava no

nono andar de um prédio

abandonado na Rua Cruz

das Almas, no Jabaquara,

que foi tema de diversas re-

portagens no São Paulo Zona

Sul, desde sua invasão, há

mais de cinco anos. A polí-

cia invadiu o local após de-

núncia e libertou o comerci-

ante. No local, foram encon-

tradas armas, drogas e até

dinamite.

PÁGINA 4

O jovem analista de co-

municações A.F.S., de 29

anos, (foto), foi preso esta

semana em sua casa, próxi-

ma à estação Conceição do

metrô, e confessou ter ataca-

do mulheres que abordava

O autêntico Bauru completa 75
anos e pode ser saboreado no

Ponto Chic do Paraíso

GASTRONOMIA - PÁGINA 5

Candidato ao Oscar, “Quem Quer
ser um Milionário” tem pré-estreia

hoje, dia 20, no Santa Cruz

CINEMA - PÁGINA 5

em estações de metrô da re-

gião e também em ônibus.

Ele foi localizado pela polí-

cia depois da denúncia de

uma jovem. Através das in-

vestigações, a polícia conse-

guiu imagens das câmeras de

Fábio Menotti
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segurança de um prédio e,

depois, encontrou-o por seu

perfil no Orkut. A Polícia

pede que outras vítimas o

denunciem na Segunda

DDM, na Vila Clementino.

PÁGINA 6
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Por  Janice Maya

(22/07 a 22/08)
Não coloque ou-
tras pessoas em
maus lençóis, fa-
zendo pedidos

delicados e difíceis de serem
recusados. E se insistir no
pedido e ouvir um não, pen-
se que cada um tem suas
motivações e interesses...

(22/11 a 21/12)
As pessoas que
se aproximam
de você agora
podem ter inte-

resses nada claros. Seu brilho
pessoal está intenso e sua
alegria atrai olhares, ao mes-
mo tempo em que atrapalha
sua capacidade de análise.

(21/04 a 20/05)
Impeça pessoas
próximas de fi-
carem dizendo o
que acham de

suas atitudes. Verdadeiros
amigos sabem qual a hora e
quando há espaço para inter-
ferirem. Seja claro e diga que
tem condições de decidir...

(23/08 a 22/09)
Desde que esteja
controlada, a
ambição não é
um mal em si.

Mas, agora, o virginiano
deve ter cuidado para não fi-
car comparando sua vida à de
outras pessoas, buscando ul-
trapassa-las. Isso é bobagem!

(22/12 a 20/01)
As poucas horas
que você passa
junto a uma pes-
soa amada vão

fazer toda a diferença. A ener-
gia desse encontro, provavel-
mente com alguém do signo
de fogo, vai provocar criativi-
dade e gerar coisas positivas.

(21/05 a 20/06)
O que deve ser
colocado na fren-
te agora: seus
valores pessoais

ou a possibilidade de conquis-
tas materiais? Lembre-se que
se optar de abrir mão dos va-
lores, o prazer das conquistas
materiais desaparecerá.

 (23/9 a 22/10)
Por que desafiar
pessoas mais for-
tes? O que está
tentando provar?

É você quem deve saber de
suas limitações e, ao mesmo
tempo, reconhecer suas quali-
dades. Não precisa expor nada
disso a quem não interessa.

(21/01 a 19/02)
Algo forte vai
acontecer na
próxima segun-
da-feira. Pode

ser que olhar para uma plan-
ta exuberante já te faça ver o
mundo de outra forma. Ou,
conhecer alguém diferente. O
fato é que você vai mudar...

(21/06 a 21/07)
Avalie com cau-
tela cada novo
passo que pre-
tende dar. As

idéias são muito boas, mas
você não tem clareza sobre
como conseguirá concretiza-
las. Então, é melhor não se
arriscar sem antes planejar.

(23/10 a 22/11)
Quando a gente
consegue resolver
várias pendênci-
as, a sensação é

muito boa e a energia para co-
meçar coisas novas é maior. É
disso que o escorpiano preci-
sa: livrar-se de tarefas meno-
res, porém trabalhosas.

(20/02 a 20/03)
As duras cami-
nhadas que en-
frentou no final
do ano agora po-

dem se transformar em re-
compensa ou voltar a ofere-
cer dores de cabeça. Se você
souber tirar proveito da ad-
versidade, verá que aprendeu.

(21/03 a 20/04)
Tudo está cami-
nhando bem,
mas você deve
evitar trocar pés

pelas mãos. Não se antecipe
por ansiedade. Você deve
mostrar quais são suas habi-
lidades, agora, e assim con-
quistar corações e mentes.

Esta coluna é dedicada a
quem quer mandar

mensagens de aniversário,
casamentos, nascimentos e
batizados. Para participar,

basta telefonar (5072-2020),
enviar cartas, fax ou e-mail
para o São Paulo Zona Sul.

A publicação é gratuita.
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Aniversariantes

CLIP SOCIALACONTECE

Excelente a reportagem so-
bre os baixos dos viadutos da
nossa região.

Aproveito para informá-los
que eu luto pela melhoria dis-
so há anos e NADA de respos-
ta positiva das nossas autorida-
des.

Trabalhei anos em Guaru-
lhos e sofri com alguns incên-
dios por indigentes ou sem o ter
que fazer, que por tanto lixo aca-
baram colocando fogo no Via-
duto na Via Dutra, logo no co-
meço da estrada.

Oito meses se passaram até
o viaduto ter sido restaurado.

Por esse motivo tenho
alertado as autoridades, princi-
palmente os nossos nobres e
trabalhadores Vereadores, para
fazerem algo no sentido de me-
lhorarem isso.

Envei email para todos e re-
cebi a resposta de apenas qua-
tro vereadores que responderam

Moradores de rua
sob os viadutos:
qual a solução?

por pura obrigação profissional
pois NADA foi e nem será feito

Isso é tradição após as elei-
ções.

Além dos locáis levantados
na reportagem aproveito para
que os nosso amigos leitores
quando passarem por baixo do
Viaduto na Radial Leste, onde
o lixo se acumula e existem
brechós de roupa de segunda
mão.

Nada contra as pessoas po-
derem viver trabalhando mas
claro com a supervisão das ad-
ministradoras regionais.

Isso vai evitar que num
eventual acidente milhares ou
milhões sejam prejudicados
pela inoperância das nossas
autoridades

Sempre se disse: evitar aci-
dentes é dever de todos.

Antonio Jose G.Marques
Mirandópolis

Escreva para a sessão
Espaço Aberto

Escreva para a seção para expressar sua opinião
pessoal sobre temas locais ou nacionais.

Envie seu texto para
falecom@jornalzonasul.com.br, fax 5072-2020 ou
por correio para R.Domingos Osvaldo Bataglia,
225 - CEP 04051-090 - Mirandópolis - São Paulo

Karin Waltemath - 19/02
O ser feliz está sempre em

nossas mãos. O surgir de cada
dia vem sempre com uma nova
mensagem de esperança. Feliz
aniversário! Te adoro, Pati.
Amanda Lofiego
Chieregatti - 20/02

A vida é um milhão de no-
vos começos movidos pelo de-
safio sempre novo de viver e
fazer todo sonho brilhar. Que-
ro te ver brilhando hoje e sem-
pre. Feliz aniversário! Te amo,
tia Pati.
Renato Martins dos Passos
- 21/02

 Parabéns hoje, felicidades
sempre! São os votos de sua
esposa Berenice, filhos Laercio,
Emidio, Rita de Cássia, noras
Nidia e Raquel, genro Celso e
netos Larissa, Pedro e Gabriel.
Luiz Augusto Petrenelli -
19/02

As alegrias que você tem
nos proporcionado esses anos
todos não têm preço. Cada sor-
riso, cada gargalhada, cada
emoção que passamos ao seu
lado nos fez crescer, evoluir.
Agora, só podemos retribuir
fazendo festa! Parabéns pelo
aniversário! De seus filhos e
netos que te amam muito.
Aurélia Maria Silva - 22/02

E aí, vai cair na folia esse
ano para comemorar o aniver-
sário? Não se esqueça de nos
levar! Felicidades e muita paz.
São os votos de seus colegas de
trabalho.
Luiza Carolina - 25/02

Filha, desde que você nas-
ceu nossa casa tem outro brilho.
Obrigada por tantas alegrias.
Queremos deixar registrados
seus três aninhos para dizer
que te amamos muito. Seus pais
Carlos e Maria Helena.
Ingrid Couto - 22/02

Parabéns pela passagem de
seu aniversário. De seus cole-
gas Mário, Vânia, Catarina,
Celso e Liliana.
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Moradores do entorno de Congonhas
vão pedir audiência com Kassab
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A Prefeitura está fazendo
terrorismo psicológico com os
moradores do entorno de
Congonhas, na região do Jaba-
quara. A conclusão foi de par-
ticipantes de uma audiência
pública em protesto contra a
proposta de ampliar as pistas
do aeroporto, promovida esta
semana na Assembléia Legisla-
tiva. Cerca de 400 pessoas es-
tiveram no encontro e aplaudi-
am cada crítica feita ao projeto
que, até agora, não foi oficial-
mente divulgado, tampouco
detalhado. A iniciativa foi do
deputado estadual Carlos
Giannazi (PSOL), que coordenou
o encontro. Apesar de ele ter
convidado representantes da Pre-
feitura e da Infraero, comparece-
ram apenas representantes da
sociedade civil (associações de
moradores, ong´s de vítimas de
acidentes aéreos, advogados..)

A principal queixa, aliás, é
da falta de informações por par-
te da Prefeitura, que vem siste-
maticamente se negando a falar
sobre desapropriações no bair-
ro. Diante das incertezas, os
proprietários não sabem se de-
vem fazer reformas ou investir
em imóveis que podem vir a ser
desapropriados. Além disso, os
vizinhos são unânimes em di-
zer que não aceitam a justifica-
tiva de que o projeto seria de-
senvolvido para aumentar a se-
gurança dos voos. Familiares
de vítimas dos acidentes de
outubro de 1996 e julho de
2007 descartam essa hipótese,
da mesma forma . Desde que
ocorreu o acidente com o
Airbus da TAM, em julho de
2007, o prefeito Gilberto
Kassab vem falando em ampli-
ar Congonhas para garantir
mais pista aos pilotos.

Inicialmente, as declarações
davam conta da construção de

Edgar Nagib

um “Minhocão” da aviação que
seria construído em direção à
Moema, sobre a Avenida Wa-
shington Luís. Depois, o prefei-
to passou a dizer que não lhe
agradava a ideia e de que o ide-
al seria desapropriar em dire-
ção ao Jabaquara. Reportagens
publicadas no jornal O Estado
de S.Paulo e O Globo, em de-
zembro de 2007, anunciavam
que a Prefeitura teria encami-
nhado o projeto de ampliação
para o Ministério da Defesa. Em
agosto de 2008, no entanto, o
Ministério da Defesa declarou
ao jornal O Globo que a hipó-
tese de ampliar o aeroporto na
região do Jabaquara estaria des-
cartada. Dizia a reportagem: “O
projeto de ampliação das pistas

de Congonhas desde a cabecei-
ra do lado do Jabaquara até a
Avenida Engenheiro George
Corbisier, que previa a desapro-
priação de 2 mil imóveis foi
engavetado. A informação é do
Ministério da Defesa que infor-
mou que a proposta feita pela
Prefeitura de São Paulo esbarrou
em limitações para controle de
tráfego aéreo, já que existem
morros e prédios na rampa de
subida e descida dos aviões, e
na capacidade de infra-estrutu-
ra urbana, que não comportaria
um volume maior de passagei-
ros e de automóveis na região”.

Mas, foi em novembro últi-
mo, após um encontro que reu-
niu o ministro da Defesa, Nel-
son Jobim, o governador José
Serra e o prefeito Gilberto
Kassab, a proposta voltou a ser
aventada. E Kassab irritou a vi-
zinhança ao sair do encontro,
por dizer que metade dos imó-
veis naquela região já estaria
desocupada e a outra metade

estaria disposta a sair dali. Com
a revolta dos moradores, o pre-
feito deixou de dar declarações
e a assessoria de imprensa da
Secretaria de Habitação, que
estaria desenvolvendo o
detalhamento do projeto, decla-
ra que se houver ampliação ca-
berá aos órgãos federais.

Acontece que a desapropri-
ação dos imóveis cabe ao mu-
nicípio, assim como a permis-
são para que o aeroporto seja
ampliado e passe a ocupar vas-
ta área que hoje é residencial.
Aliás, a própria Prefeitura já
impingiu multas ao Aeroporto
por não ter sequer licença de
funcionamento.

Ao final do encontro promo-
vido na Assembléia Legislativa,
moradores decidiram que vão
requisitar uma audiência com o
prefeito Gilberto Kassab para
que dê esclarecimentos defini-
tivos. “Não tem havido trans-
parência no processo”, concluiu
o deputado Giannazi.

População critica falta de transparência, já que desapropriações caberiam à Prefeitura



20 A 26 DE FEVEREIRO DE 2009PÁG. 04

ACONTECE

Polícia desbarata cativeiro em “favela vertical”
no Jabaquara: sequestradores são presos

Um prédio abandonado e
ocupado há cinco anos por
sem-teto na rua Cruz das Al-
mas, no bairro Jardim Oriental,
região do Jabaquara, serviu
durante 20 dias de esconderijo
para abrigar um refém em po-
der de sequestradores.

Graças a uma denúncia anô-
nima, a Polícia desbaratou o
cativeiro situado no segundo
andar do edifício e libertou, no
último dia 15, um comerciante
da região central da cidade. A
vítima, encontrada amarrada e
amordaçada, mas sem sinais de
agressão, estava em cárcere pri-
vado desde 23 de janeiro. Qua-
tro bandidos da quadrilha, um
deles armados, foram presos
em flagrante no local. Não hou-
ve confronto com a polícia.

O cativeiro descoberto pela
polícia ficava dentro de um dos
dois prédios inacabados, que
fazem parte do conjunto
residencial Central Park Jaba-
quara. As duas torres foram to-
madas por mais de 80 famílias
carentes, desde a gestão Marta
Suplicy, e viraram uma espécie
de “favela vertical”. O grupo
invasor teve origem a partir de
um movimento sem-teto orga-
nizado no Ipiranga.

Diante da ocupação irregu-
lar, os moradores das outras
duas torres que compõem o
condomínio continuam indig-
nados com a longa omissão das
autoridades públicas sobre o
caso. Os proprietários dos apar-
tamentos dos prédios vizinhos
se queixam de desvalorização
de seus imóveis e uma série de
outros problemas decorrentes
por causa da contígua moradia
irregular.

A situação se agrava por ser
aquela uma área privada, sem

dono faz tempo. O imbróglio se
explica porque o consórcio de
construtoras, que comprou o
terreno da prefeitura e ergueu o
empreendimento, faliu e aban-
donou o direito de propriedade
do local.

Na época, em 1989, dois
dos quatro edifícios já estavam
vendidos, porém semi-acaba-
dos. Os compradores se uniram
e formaram então a Associação
dos Condôminos do Central
Park Jabaquara – Torres I e II
(ACCPJ). O próprio grupo se
encarregou da conclusão das
obras, e a mudança aos aparta-
mentos só ocorreu a partir de
2000.

Dentre as várias instituições
públicas acionadas pela entida-
de, a única que teve ação mais
efetiva junto ao problema foi a
Vara da Infância e da Juventu-
de do Fórum Regional Jabaqua-
ra. Alguns anos atrás, o órgão
até chegou a realizar vistoria no
local e constatou que cerca de
80 crianças das famílias ocu-
pantes estavam em situação de
risco. A prefeitura, por sua vez,
sempre alegou não poder inter-
vir no terreno, por ser tratar de
área privada.

Agora, ao que tudo indica,
o antigo proprietário obteve
recentemente na Justiça a rein-
tegração de posse dos dois pré-
dios ocupados por sem-teto.
“Foi expedida a ordem judicial
de despejo do local e vamos
montar em breve uma opera-
ção, em parceria com a subpre-
feitura, para remover as famí-
lias ocupantes de lá”, informou
Ricardo Borreli, capitão da 1ª
Cia da PM, responsável pelo
policiamento da região e pela
desmontagem do cativeiro na
favela vertical.

Unidades de saúde no Jabaquara sofrem
onda de assaltos e médicos desaparecem

Nos últimos três meses,
uma onda de assaltos quase
diários tem atemorizado usuá-
rios e funcionários de algumas
unidades de saúde da rede pú-
blica municipal, no Jabaquara.
A denúncia foi feita no último
dia 16, durante a primeira reu-
nião do ano do Conseg (Conse-
lho de Segurança Comunitária)
do bairro.

O posto mais visado pela
ação dos bandidos é a UBS
(Unidade Básica de Saúde) Vila
Santa Catarina, localizada na
confluência das ruas Belmiro e
Genaro de Carvalho. O local é
alvo dos assaltantes não só
durante o expediente de traba-
lho, mas também nas madruga-
das.

“A unidade está perdendo
médicos e enfermeiros, que
não querem mais trabalhar lá
por causa dos constantes assal-
tos. Além dos roubos nas ruas
do entorno, os bandidos já en-
traram nos consultórios para to-
mar a chave dos carros dos
médicos. Na madrugada, tam-
bém pulam o muro para tentar
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levar algum equipamento”, re-
lata Andréia Calipal, conselhei-
ra de saúde da referida UBS.

Ela reclama da Polícia Mili-
tar e da Guarda Civil Metropo-
litana que, quando acionadas,
demoram a chegar após as
ocorrências. Segundo ela, o
mesmo problema se estende
também nas UBSs-AMAs
Americanópolis, Vila Clara e
Dr. Geraldo da Silva Ferreira,
esta última em frente à antiga
sede da subprefeitura. “Nas
reuniões da supervisão regional
de saúde, os comentários são
de que os assaltos têm afetado
as quatro unidades do Jabaqua-
ra”, conta Andréia.

A Guarda Civil Metropolita-
na da região prometeu intensi-
ficar a vigilância e informa que
já realiza algumas rondas no-
turnas nos ambulatórios, mas
sem adentrar o próprio munici-
pal. A PM, por sua vez, nega a
demora no atendimento, pede
para as vítimas registrarem o
boletim de ocorrência e assegu-
ra que vai aumentar a patrulha
e investigação sobre os casos.
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Secretaria confirma crimes nas AMA’s,
mas nega prejuízos ao atendimento

Procurada pela reportagem,
a Secretaria Municipal de Saú-
de confirmou as ocorrências
denunciadas em algumas unida-
des. Mas assegurou que os ca-
sos de violência não têm cau-
sado a debandada de funcioná-
rios nem provocado transtornos
ao atendimento do público.

A pasta emitiu a seguinte

nota oficial: “Em relação aos as-
saltos ocorridos nos últimos
meses na Unidade Básica de
Saúde (UBS) Vila Santa
Catarina e UBS/AMA Dr. Geral-
do da Silva Ferreira, informa-
mos que, mesmo em virtude
das ocorrências, em nenhum
momento o atendimento aos
pacientes foi prejudicado.

Estas unidades funcionam
por meio de parcerias que, com
grande empenho, tem realizado
reposições de profissionais
quando necessário.

A UBS/AMA Dr. Geraldo da
Silva Ferreira funciona com vi-
gilância 24 horas e a UBS Vila
Santa Catarina com vigilância
das 7h às 19h, incluindo

monitoramento noturno (alar-
me).

Ambas também receberam
reforços de rondas da Guarda
Civil Metropolitana e Polícia
Militar. Esclarecemos que não
houve assaltos na AMA
Americanópolis e AMA Vila
Clara, que também possuem
vigilância 24 horas”.

No último final de semana,
três integrantes da chamada
quadrilha da “marcha a ré”,
que usa carros para arrombar
portões de aço e assaltar lojas
durante a madrugada na cidade,
foram presos em flagrante no
Jabaquara.

O grupo não roubou ne-
nhum estabelecimento do bair-

ro. Mas foi interceptado pela
polícia local na avenida Enge-
nheiro Armando Arruda Perei-
ra, após assalto a uma loja no
bairro de Moema.

No veículo dos bandidos,
foram encontradas as mercado-
rias furtadas.

O caso foi registrado no 35º
DP Jabaquara.

Integrantes da gangue da
“marcha a ré” são
presos no Jabaquara

Palestra grátis:
Massagem em
bebês

A UNIFESP promove na
próxima terça-feira, dia 3, às
10h, uma palestra introdutória
sobre massagem em bebês,
com profissionais que ensinam
técnicas de toque e informa-
ções sobre cuidados e
desenvolvimento
neuropsicomotor dos bebês.
No evento haverá
agendamento para formação
de novos grupos de atendi-
mento gratuito no “Grupo
Terapêutico de Massagem e
Estimulação de Bebês” para
mães e pais com filhos entre
2 e 7 meses de vida. A
palestra será no Anfiteatro
Profª Rosa Aparecida Pimenta,
à Rua Napoleão de Barros,
754 - Térreo.Informações e
inscrições no telefone 5084-
4698, com Cristina.

Lazer para as
crianças no
Plaza Sul

A Livraria Saraiva do
Shopping Plaza Sul irá realizar
neste domingo, dia 22, a
partir das 18h, o último
evento infantil do mês de
fevereiro. As atrizes Caru
Ramos e Nana Lacerda vão
contar para a garotada a
história de amor entre o Sol e
a Lua, de uma maneira muito
divertida.Elas ainda irão
ensinar as crianças a contar
suas próprias histórias. Ótima
opção pra quem não curte as
folias carnavalescas!O
Shopping Plaza Sul fica na
Praça Leonor Kaupa, 100  -
Saúde

“A Moratória” :
espetáculos
extras no
Carnaval

A peça “A  Moratória” com
o grupo Tapa estica sua
temporada no Teatro Nair Belo
até o dia 29 de março. Sextas,
às 21h30; sábados, às 21h e
domingos às 19h. Os ingres-
sos custam  R$ 30,00 (sextas)
a R$ 40,00 (sábados e domin-
gos). No feriado, para quem
quiser fugir da folia, o espetá-
culo é uma ótima opção:
haverá apresentações extras
na segunda, 23, e na terça,
24: 21h. Ingressos: R$ 40.
Meia entrada para idosos,
estudantes e classe teatral. O
Teatro Nair Bello fica no
Shopping Frei Caneca, 569 -
3º piso - Cerqueira César. Mais
informações pelo telefone:
3472-2414

Curso sobre
Dependência
Química e
Saúde Mental

Duas unidades ligadas ao
Departamento de Psiquiatria
da UNIFESP divulgam os
cursos disponíveis este ano
para profissionais interessados
em ampliar seus conhecimen-
tos nessas áreas. Para inscri-
ções e mais informações
acesse o site http://
www.cepp.org.br/cursos.asp
ou pelo telefone 5579-2828

Oficinas grátis
na Emia

A Escola Municipal de
Iniciação Artística (EMIA), até
hoje, 20 de fevereiro, das
07h45 às 10h30 e das 13h15
às 16h30,  abrirá inscrições
para várias oficinas de dança,
música e teatro. As diversas
oficinas são direcionadas à
diferentes faixas etárias,
portanto informe-se sobre
cada uma delas na sede da
entidade. Comparecer com RG
ou certidão de nascimento
originais. A EMIA fica na Rua
Volkswagen, s/n - Casa 3 - no
Parque Lina e Paulo Raia -
estação Conceição do metrô.

Curso básico
gratuito de
Espiritismo

O Núcleo Espírita
Emmanuel (filiado a FEESP)
dará o curso básico de Espiritis-
mo gratuitamente. Ele trará ao
aluno os aspectos históricos e
os princípios básicos do
Espiritismo. Podem participar
desse curso, jovens e adultos
interessados em conhecer os
fundamentos da Doutrina
Espírita. Horário de atendimen-
to: de 2ª e 4ª f. às 20h00, 5ª f.
às 14h00 e a partir de 07/03
também aos sábados às 14h00.
O Núcleo fica à Rua Belmiro de
Almeida, 204 (próx. ao metrô
Santa Cruz).

Casa de Santa
Cruz necessita
doação

Para dar continuidade ao
seu trabalho diário com
crianças, a Casa de Santa Cruz
necessita de doação de
alimentos, materiais de limpe-
za, material escolar, TV e
geladeira. Está arrecadando
também roupas e sapatos
usados para a realização de um
bazar. A entidade fica à Rua
Belmiro de Almeida, 119 - próx.
ao metrô Santa Cruz. Mais
informações através dos tels.:
5084-6708 ou 5086-0044.

Cruz de Malta
tem curso
gratuito

O Centro Assistencial Cruz
de Malta estará com inscrições
abertas no próximo dia 26, às
14h00, para o curso gratuito de
Iniciação a Costura Industrial,
que terá duração de 120h/aula,
com início em 02/03/2009,
segundas e quartas das 14h00
às 17h00. Local: Rua Orlando
Murgel, 161 - Parque Jabaquara.
Mais informações com a Profa.
Ligia através dos tels.: 5581-
0944 ou 3473-6410.

Adolescentes
obesas

A UNIFESP está recrutando
meninas entre 13 e 15 anos
para participar de programação
visando perder peso de modo
seguro. No programa as
voluntárias conhecem mais
sobre a obesidade, aprendem a
perder peso com saúde e a
manter a forma após o término
do programa. Interessadas
podem se inscrever até o dia
20 de fevereiro pelo telefone
5576-4360 ou pelo e-mail:
projetopapo@gmail.com

Campeonato de
futebol

Estão abertas até 27 de
fevereiro as inscrições para a
XXI Taça Cidade de São Paulo
de Futebol. Os interessados
podem inscrever-se pelo site
www.prefeitura.sp.gov.br/seme/
campeonatos. O campeonato,
que acontece de maio a
outubro, vai reunir unidades
esportivas da Secretaria de
Esportes, clubes, associações,
academias e grupos organiza-
dos nas categorias sub-10/pré-
mirim (nascidos em 1999 e
2000); sub-12/mirim (nascidos
em 1997 e 1998); sub-14/
infantil (nascidos em 1995 e
1996) e a novidade deste ano:
a categoria sub-16/juvenil
(nascidos em 1993 e 1994).
Mais informações pelo telefone
3396-6463.

Tratamento de
insônia

A UNIFESP  está selecionan-
do 30 pessoas que tenham
entre 30 e 50 anos e sofram
de insônia para participar de
estudo com seis meses de
duração sobre o efeito do
exercício aeróbio no padrão de
sono. Os interessados devem
realizar inscrição pelo telefone
5572-0177 (com Gisele) ou
pelo e-mail insonia.
exercicio@gmail.com

Prédio invadido há anos na Rua Cruz das Almas escondia dinamite, armas e drogas



BARES, RESTAURANTES, ETC...

O bar-restaurante Ponto
Chic tem muita história para
contar. A principal delas é a
invenção da receita do tradi-
cional sanduíche de Bauru, na
década de 30. A ideia foi de um
antigo freguês, que carregava o
apelido da cidade natal homô-
nima, no interior do estado.
Estudante de direito da USP, no
Largo São Francisco, Casimiro
Pinto Neto ditou a receita do
sanduíche que reunia, segundo
ele, “elementos básicos de um
lanche equilibrado”, em 1934!

A casa existe desde 1922,
inaugurada durante a Semana
de Arte Moderna, no largo do
Paissandu, centro, onde a ma-
triz perdura até hoje. No Paraí-
so, abriu filial faz 22 anos. Há
ainda outra sede caçula no bair-
ro de Perdizes, Zona Oeste da
cidade.

A trajetória do Ponto Chic se
confunde com fatos marcantes
da capital. Ganhou fama devido
às suas instalações considera-
das modernas e “chiques” à épo-
ca, daí a inspiração do nome. Era
reduto badalado da boemia
paulistana, frequentado por figu-
ras exponenciais das artes, da
política e dos esportes.

Até hoje, o Ponto Chic man-
tém a fama de oferecer aos cli-
entes, em sua forma original, o
velho e bom Bauru. O lanche,
que sai por R$ 14,70, leva
abundante recheio de rosbife

No Paraíso, dá para provar o autêntico bauru, criado há 75 anos
mais uma mistura de quatro ti-
pos de queijo derretidos em
banho-maria, fatias de tomate e
pepino no pão francês. Uma
delícia a qualquer hora do dia
ou da noite.

Com ambiente descontraído
formado por dois salões, a loja
do Paraíso oferece almoço rápi-
do para executivos, serviços de
lanchonete e café, além de
happy hour animado. O cardá-
pio é amplo e não se resume
apenas ao Bauru.

Outra especialidade do lugar
é o mexido, composto por pre-
sunto picado frito na manteiga,
ovos e mistura de queijos fun-
didos no pergaminho. A boa
variedade de pratos à la carte
atendem a todos os gostos. As
opções vão de carnes, grelha-
dos e peixes a massas, saladas,
porções e guarnições variadas.

A gama de sanduíches – são
mais de 70 – também impres-
siona. Hambúrgueres de todos
os tipos, beirutes, baurus em
múltiplas sugestões, churrasco,
pernil e frios como recheios
fazem sucesso.

No rol de bebidas, a combi-
nação pode ser ampla. Milk
shake, suco de frutas ou vitami-
nas com lanche. Cerveja gela-
da com petiscos. Nesse caso, o
chope Brahma claro, ou escuro,
sai por R$ 4,80. Tem ainda as
garrafas nos rótulos Bohemia,
Original, Serra Malte e
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Shopping Metrô Santa Cruz R.
Domingos de Morais, 2.564 - V. Mari-
ana - Tel.: 3471-8063

• Sala 1 - Marley e Eu- 10 Anos -  -
22h30S

• Sala 1 - Um Hotel Bom Pra
Cachorro(Dub) - Livre - 11h10P -
13h30 - 15h40 - 17h50 - 20h20

• Sala 2 - Um Faz de Conta Que
Acontece(Dub) - Livre - 11h50P -

14h05 - 16h25
• Sala 2 - Noivas em Guerra - 12

Anos - 18h40 - 20h40 - 22h40
• Sala 3 - Bolt - Supercão(Dub) -

Livre - 11hP

Sala 3 - Sim, Senhor - 14 Anos -
13h10 - 15h25 - 17h40 - 20h - 22h20
- 0h40I

• Sala 4 - Operação Valquíria - 14
Anos - 14h - 16h35 - 19h15 - 21h35
- 0h20I

• Sala 5 - Um Beijo Roubado- 10
Anos -  15h10

• Sala 5 - Sexta-Feira 13 - 18 Anos
- 13h - 17h30 - 19h45 - 21h55 - 0h30I

• Sala 6 - Coraline e o Mundo
Secreto(Dub) - Livre -  10h55P -
13h05

• Sala 6- Operação Valquíria - 14
Anos - 15h15 - 17h45 - 20h25 -
23h05 I

• Sala 7 - O Curioso Caso de Ben-
jamin Button - 12 Anos - 12h50 -
16h20 - 19h50 - 23hI

• Sala 8 - Milk - A Voz da Igualda-
de - 16 Anos - 13h20 - 16h - 18h45 -
21h30 - 0h10I

• Sala 9 - Dúvida - 12 Anos - 21h20V

- 23h55I

• Sala 9 - Perdido Pra

Cachorro(Dub) - Livre - 12h30P -
15h- 17h10 - 19h20

• Sala 10 - A Pantera Cor de Rosa
2- 10 Anos - 12h40P - 14h50 - 17h20

- 19h30 - 21h40 - 23h50I

• Sala 11 - Se Eu Fosse Você 2 - 10
Anos - 13h50 - 16h10 - 18h20 - 20h35
- 22h50

Pré-Estréias
• Sala 1 - Quem quer ser um mili-

onário- 16 Anos - 22h30K

• Sala 9 - Quem quer ser um mili-
onário- 16 Anos - 21h20C

Extra Anchieta R. Garcia Lorca, 301
- Piso Superior. Tel.: 4362-4700

• Sala 1 - Um faz de Conta Que
Acontece(Dub) - Livre - 12h50P -
15h10 - 17h30

• Sala 1 - Verônica- 12 Anos -  20h
- 0h40G

• Sala 2 - O Curioso Caso de Ben-
jamin Button - 12 Anos - 12hP - 15h25

- 18h50 - 22h15
• Sala 3 - Operação Valquíria - 14

Anos - 12h30P - 15h20 - 18h10 - 21h

- 23h55G

• Sala 4 - A Pantera Cor de Rosa 2
(Dub) - 10 Anos - 13h15P - 15h40 -

17h50 - 20h15 - 22h25 - 0h35G

• Sala 5 - Se Eu Fosse Você 2 - 10
Anos -  12h20p - 14h45 - 17h10 -

19h35 - 22h - 0h25G

• Sala 6 - Noivas em Guerra - 12
Anos - 22h35V

• Sala 6 - Um Hotel Bom Pra
Cachorro(Dub) - Livre - 13h40 -
15h50 - 18h05 - 20h20

• Sala 7 - Bolt - Supercão(Dub) -
Livre - 12h10P

• Sala 7 - Sim, Senhor(Dub) - 14
Anos - 14h35 - 17h20 - 19h40 - 22h05
- 0h30G

• Sala 8 - Perdido Pra
Cachorro(Dub) - Livre - 12h40P -

17h25 - 21h50 - 0h10G

• Sala 8 - Coraline e o Mundo
Secreto(Dub) - Livre - 15h - 19h30

• Sala 9 - Sexta-Feira 13 - 18 Anos
- 14h - 16h20 - 18h45 - 21h10 -
23h35G

Pré-Estreias
• Sala 1 - Quem quer ser um mili-

onário- 16 Anos - 22h10
• Sala 6 - Força Policial- 14 Anos -

22h35C

Legendas: C-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Sexta-feira(20/2) e Sábado  (21/02);
G-Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado
(21/02) e Segunda-feira(23/2) ;I-Esta sessão
será exibida SOMENTE Sexta-feira(20/2), Sá-
bado(21/02)e Segunda-feira(23/2); K-Esta
sessão  será exibida SOMENTE Domingo (22/
2),Segunda-feira(23/2) e Terça-feira(24/2);P-
Esta sessão  NÃO será exibida Sexta-fei-
ra(20/2) e Quinta-feira(26/2);S-Esta sessão
NÃO  será exibida Domingo (22/2),Segunda-
feira(23/2) e Terça-feira(24/2);V-Esta sessão
NÃO será exibida Sexta-feira(20/2) e Sábado
(21/02)

Cine Segall (Museu Lasar Segall)
R. Berta,111 - V. Mariana - Tel.: 5574-
7322 - Programação de 13/02 a 19/
02

• O Segredo do Grão - 14 Anos -
19h15

• A Duquesa - 14 Anos - 14h30A -
• Coraline e o Mundo Secreto -

Livre - 17h

Legendas: A-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Sábado  (21/02), Domingo (22/02e
Terça-feira (24/2)ATENÇÃO:  Segunda-fei-
ra, 23//02, HAVERÁ sessões; Sextas-feiras
TODOS pagam meia entrada

Pré-estreia desta sexta pode trazer
vencedor do Oscar do domingo

O filme é polêmico -
especialmente por ter sido
rodado com jovens pobres
indianos como atores, já que
há quem avalie que eles foram
explorados durante o processo
de filmagem. O filme surge
como alternativa original, o
que também é ponto favorável
na disputa por um Oscar. O
filme não era considerado um
dos favoritos, mas já vem
conquistando outros importan-
tes prêmios. Por todas essas
razões, “Quem quer ser um
milionário” pode se sair
vencedor na noite do próximo
domingo, quando será
disputado o prêmio maior do
cinema mundial.

Para quem quer conferir se o
título merece ser considerado
o melhor filme da temporada,
a dica é conferir a pré estreia
no Cinemark Santa Cruz.

Conta a história do jovem
Jamal Malik indiano, de 18

A unidade Paraíso do PontoA unidade Paraíso do PontoA unidade Paraíso do PontoA unidade Paraíso do PontoA unidade Paraíso do Ponto
Chic já existe há 22 anos eChic já existe há 22 anos eChic já existe há 22 anos eChic já existe há 22 anos eChic já existe há 22 anos e
oferece tanto o famosooferece tanto o famosooferece tanto o famosooferece tanto o famosooferece tanto o famoso
bauru (foto abaixo), quebauru (foto abaixo), quebauru (foto abaixo), quebauru (foto abaixo), quebauru (foto abaixo), que
leva rleva rleva rleva rleva rosbifeosbifeosbifeosbifeosbife, queijo fundido, queijo fundido, queijo fundido, queijo fundido, queijo fundido
e picles, quanto pratose picles, quanto pratose picles, quanto pratose picles, quanto pratose picles, quanto pratos
rápidos e outras opções emrápidos e outras opções emrápidos e outras opções emrápidos e outras opções emrápidos e outras opções em
sanduíchessanduíchessanduíchessanduíchessanduíches

Malzebier, bem como as long
necks. A carta de vinhos, por
sua vez, se mostra atraente, com
títulos nacionais e importados.
Vá conferir!

Serviço: bar Ponto Chic, Pra-

ça Oswaldo Cruz, 26, Paraíso.
Func.: seg. a dom. (11h às 2h).
Tels: 289-1480/3266-8756. Tem
Delivery. Aceita Cheque, Cartão
e Tíquete. Convênio com esta-
cionamento.

anos, que cresceu nas favelas
de Mumbai. O filme mostra a
participação de Malik em um
programa de tv de grande
audiência, em que disputa o
prêmio de R$ 20 milhões de
rúpias, a moeda do país. Mas,
quando está a apenas uma
pergunta da conquista, a
polícia o prende por suspeita

de trapaça - afinal, como
poderia um rapaz de origem
tão humilde conseguir respon-
der tantas perguntas. Para
provar que é inocente, Jamal
conta a história de sua vida na
favela. As aventuras juntos, os
enfrentamentos com gangues
e traficantes de drogas e até
mesmo o amor por uma garota.

CARNAVAL

Banespa promove matinês
Já é tradicional a diversão

infantil no Esporte Clube
Banespa. Todos os anos, o clu-
be localizado na região sul de
São Paulo promove animadas
matinês para os pequenos,
sempre com segurança, confor-
to e em ambiente familiar do
tipo que os pais adoram.

Este ano, as crianças pode-
rão brincar em três dias de fo-
lias: 22, 23 e 24 de fevereiro,
sempre das 15h às 18h, no Sa-
lão de Festas e no Salão Vip.
Para garantir que seja a festa
mais alegre do ano, o Clube

contratou DJ, dançarinos do
grupo Impactu´s e vai decorar
os salões, espalhar confetes e
serpentinas... Enfim, resta aos
pais preparar a fantasia e levar
os filhos para a diversão.

Sócios do clube não pagam
e a entrada também é franca
para todas as crianças com até
5 anos de idade. Os convites
estão à venda antecipadamente
até 18 horas deste sábado, dia
21 de fevereiro, com descontos,
no caixa da secretaria unificada.
Também poderão ser adquiridos
no dia da festa.

Para domingo e terça, as
entradas para não associados
custam R$ 15 - se comprar no
dia sai por R$ 20. Para a segun-
da, os convites antecipados
saem por R$ 15.

Outras informações pelos
telefones 5536.8200 /
5536.8281 / 5536.8282 /
5536.8300 / 5536.8301 /
5536.8302. O Esporte Clube
Banespa fica na Av. Santo
Amaro, 5565 - Brooklin. Esta-
cionamento: Rua São Sebastião,
276. Conheça o clube: www.ec
banespa.com.br
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Preso suspeito de estuprar
mulheres abordadas perto de
estações de metrô na região

odontologiaodontologia CASAS  REpousoCASAS  REpousoTERapia  ALTERNativaTERapia  ALTERNativa

ESTÉTICAESTÉTICA

PARA ANUNCIAR,

BASTA LIGAR:

5072-2020

A Polícia Civil prendeu, na
manhã de hoje (18), um homem
acusado de ter cometido quatro
estupros nas proximidades de
estações de metrô da região du-
rante o ano de 2008. O analista
de comunicação A.F.S., de 29
anos, conhecido como “Hut”,
foi detido por policiais civis do
Setor de Investigações Gerais
(SIG) da 2ª Seccional, que vi-
nham investigando o caso em
conjunto com a 2ª Delegacia de
Defesa da Mulher. O perfil de
“Hut” em um site de relaciona-
mentos da internet foi decisivo
para que a polícia descobrisse
sua identidade.

As investigações começa-
ram em 20 de dezembro do ano
passado, quando A. violentou
uma mulher na escadaria de um
prédio comercial. Com as ima-
gens do circuito interno do pré-
dio em mãos, os policiais fize-
ram a depuração, filtragem e
espelhamento dessas imagens
e chegaram a algumas conclu-
sões.

“Recebemos as imagens da
2ª DDM e verificamos, após
análises, que ele tinha a inscri-
ção ‘Hut’ em seu boné, que é
seu apelido. A partir daí, encon-
tramos ele em um site de rela-
cionamentos e o identifica-
mos”, afirmou o delegado An-
tonio Carlos Munuera Silveira,
titular do SIG da 2ª Seccional.
No site, ele integrava algumas
comunidades como “Amo mi-
nha família (minha mãe, minha
avó)”, “Quero Casar e Ter Fi-
lhos”, “Mulher deve ser trata-
da com carinho”...

Na manhã da última quarta-
feira, dia 18, os policiais do
SIG foram até a residência de A.,
localizada próximo ao metrô
Conceição, munidos com um
mandado de prisão temporária
e um mandado de busca, e o
prenderam.

De acordo com o delegado,
A. vinha agindo desde março
do ano passado, quando ele te-
ria violentado uma mulher. A
partir dali, foram mais três ca-
sos de estupro confirmados

pelas vítimas, em junho, se-
tembro e dezembro. “O acusa-
do é de descendência oriental e
sempre procurava vítimas de
baixa estatura e magras, que
não oferecessem resistência fí-
sica”, relatou Silveira. Os casos
foram registrados próximos a
estações de metrô da zona sul:
Conceição, Saúde, Santa Cruz e
Praça da Árvore.

Silveira revelou que A. con-
fessou ter violentado mais duas
mulheres. A polícia irá inves-
tigar esses casos e aguarda que
outras vítimas se dirijam à de-
legacia para reconhecê-lo. “É
importante que as vítimas des-
se tipo de crime procurem a
polícia e registrem as ocorrên-

cias, pois só assim podemos
prender os culpados”, afirmou.
Eventuais vítimas podem bus-
car a 2ª Delegacia de Defesa da
Mulher, que fica junto ao 16º
DP, na Av Onze de Julho, 89 -
2º andar - Vila Clementino.
Telefone: 5084-2579.

A., que já tinha passagem
por tentativa de estupro, foi
indiciado por atentado violento
ao pudor e estupro. Ele foi le-
vado ao 77º Distrito Policial e,
após o término das investiga-
ções, deve ser transferido para
o Centro de Detenção Provisó-
ria de São Bernardo do Campo,
na Grande São Paulo.

(com informações da Secre-
taria de Segurança Pública)

Mesmo depois de dias sem chuva, a água e aMesmo depois de dias sem chuva, a água e aMesmo depois de dias sem chuva, a água e aMesmo depois de dias sem chuva, a água e aMesmo depois de dias sem chuva, a água e a
sujeira permanecem acumuladas na esquinasujeira permanecem acumuladas na esquinasujeira permanecem acumuladas na esquinasujeira permanecem acumuladas na esquinasujeira permanecem acumuladas na esquina

O jovem foi filmado pelas câmeras de segurança do prédioO jovem foi filmado pelas câmeras de segurança do prédioO jovem foi filmado pelas câmeras de segurança do prédioO jovem foi filmado pelas câmeras de segurança do prédioO jovem foi filmado pelas câmeras de segurança do prédio
onde atacou uma mulher usando um boné com seu apeli-onde atacou uma mulher usando um boné com seu apeli-onde atacou uma mulher usando um boné com seu apeli-onde atacou uma mulher usando um boné com seu apeli-onde atacou uma mulher usando um boné com seu apeli-

do: “Hut”do: “Hut”do: “Hut”do: “Hut”do: “Hut”. A polícia então localizou seu perfil no Orkut,. A polícia então localizou seu perfil no Orkut,. A polícia então localizou seu perfil no Orkut,. A polícia então localizou seu perfil no Orkut,. A polícia então localizou seu perfil no Orkut,
onde estão fotos como a acima publicada. Ele foi preso emonde estão fotos como a acima publicada. Ele foi preso emonde estão fotos como a acima publicada. Ele foi preso emonde estão fotos como a acima publicada. Ele foi preso emonde estão fotos como a acima publicada. Ele foi preso em

sua casa, próxima ao metrô Conceição, e confessou ossua casa, próxima ao metrô Conceição, e confessou ossua casa, próxima ao metrô Conceição, e confessou ossua casa, próxima ao metrô Conceição, e confessou ossua casa, próxima ao metrô Conceição, e confessou os
estupros. A Polícia pede que outras vítimas procurem a 2ªestupros. A Polícia pede que outras vítimas procurem a 2ªestupros. A Polícia pede que outras vítimas procurem a 2ªestupros. A Polícia pede que outras vítimas procurem a 2ªestupros. A Polícia pede que outras vítimas procurem a 2ª

Delegacia de Defesa da MulherDelegacia de Defesa da MulherDelegacia de Defesa da MulherDelegacia de Defesa da MulherDelegacia de Defesa da Mulher,na A,na A,na A,na A,na Avvvvv. Onze de Junho. Onze de Junho. Onze de Junho. Onze de Junho. Onze de Junho
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JABAQUARA
R$ 135 MIL
Apto- Próximo Av.

Eng.George Cobisier
3 dorms, 1 vaga

Ref: I- 249/9

V. GUMERCINDO
R$ 140 MIL

Apto- Próx. ao Metrô
Ipiranga, 2 dorms,

2 wc’s, 1 vaga
Ref: N- 1896/8

JABAQUARA
R$ 150 MIL
Apto- 200 mts do
Metrô. 2 dorms,

1 vaga, lazer
Ref: I- 1434/8

CONCEIÇÃO
R$ 170 MIL

Apto- Próx. ao Metrô.
2 dorms, 1 vaga.
Ótima Localização

Ref: I- 1843/8

SAÚDE
R$ 180 MIL

Apto- Próx. Metrô 2 d.
(1s), wc empr.,living
c/sacada, vago, lazer

completo. Ref: N- 1602/8

JABAQUARA
R$ 185 MIL
Apto- 300 mts do
Metrô. 3 dorms, 2

vagas,andar alto, lazer
completo. Ref: I- 1837/8

SAÚDE
R$ 200 MIL

Apto- Próx. Metrô - Pça.
Arvore, 2 dorms, 2 wc’s,
totalmente modernizado
lindo, lazer. Ref: N- 52/9

SAÚDE
R$ 265 MIL

Apto- 3 dorms. (1st c/
closet). Lav, dep. empr.,
2 vagas, lazer completo,
px. Metrô. Ref: N- 201/9

CONCEIÇÃO
R$ 265 MIL
Apto- Próximo ao
Metrô. 2 dorms,

sala c/sacada, 2 vagas,
lazer. Ref: I- 156/9

CONCEIÇÃO
R$ 285 MIL

Apto- Próx. ao Metrô
3 dorms(1suite),sala c/

sacada, 2 vagas
Ref: I- 157/9

SAÚDE
R$ 330 MIL
Apto- Próximo ao
Metrô. 3 dorms c/
ae,1(st),2 vagas,

Amplo. Ref: N- 1451/8

SAÚDE
R$ 470 MIL

Apto- Novo 4 dorms.
(2suites). Varanda c/

churr., escrit., 2 vagas,
lazer total. Ref: N- 101/9

JD. ORIENTAL
R$ 230 MIL

Sobrado- Próx. á Rua
Jurupari. 3 dorms.
(1suite), 2 vagas,

quintal. Ref: I- 150/8

V. CAMPESTRE
R$ 250 MIL
Ótimo  Sobrado

3 dorms, dep. empr.,
2 vagas

Ref: I- 104/9

SAÚDE
R$ 250 MIL
Sobrado- Ótima

Localização, 2 dorms,
2 wc’s, quintal, 1 vaga

Ref: N- 1898/9

SAÚDE
R$ 360 MIL

Sobrado- Condomínio
Fechado. 4º opcional

(1ste), 3 vagas, 132m²
AU.Ótima Localização

Ref: I- casa 3

SAÚDE
R$ 400 MIL

Sobrado- Ótimo Imóvel
3d(1s),lavabo, 2

salas,copa, coz.quintal,
3 vagas. Ref: N- 1429/8

SAÚDE
R$ 450 MIL

Sobrado- Condomínio
Fechado. 3 dorms.
(1suite), 3 vagas,

deposito, sótão amplo
c/wc. Ref: N- casa11.

VILA MARIANA - R$ 190 MIL
Apto- Próx. ao Metrô Imigrantes, 2 dorms, 2 wc’s,

1 vaga livre. Ref: N- 266/9

JABAQUARA - R$ 250 MIL
Sobrado-Travessa Av. George Cobisier

3 dorms(1ste),lavabo, 2 salas, dep. Empr., 3 vagas,
quintal. Ref: I- 1166/8

SÃO JUDAS - R$ 260 MIL
Apto- Novo Ótima Localização 3 dorms. (1suite),

sacada, 2 vagas, lazer. Ref: I- 1141/8

MIRANDOPOLIS - R$ 280 MIL
Cobertura Duplex- 150m2 AU, 2 dorms,

coz.planej.,churrasq, 1 vaga. Ref: N- 240-9

SAÚDE - R$ 350 MIL
Sobrado Condomínio Fechado, 3 dorms(1s), 2 vagas,

deposito, sotão 2 amb.+ wc. Ref: N- casa 2

SAÚDE - R$ 340 MIL
Sobrado- Condomínio Fechado, 4º opcional,
(1 suite), 2 vagas,+ deposito. Ref: I-casa 9

VL GUARANI
R$480,00

Trav da Av Leonardo
da Vinci, alt 1700 –

Ref. 11426
Térrea – 01 dorm,
sala, coz, WC, AS

VL FACHINNI
R$500,00

Imed da Av Armando
A Pereira, alt 3400 –

Ref. 11209
Térrea – 01 dorm,
sala, coz, WC, AS

SAÚDE
R$660,00

Trav da R. Carneiro
da Cunha – Ref. 11447

Térrea – 01 dorm,
sala, coz, WC, AS

VL GUARANI
R$850,00
Imed do metrô

Conceição
Ref. 11462. Térrea –
02 dorms, sala, coz,

02 WCS, AS

JD ORIENTAL
R$900,00

Imed da Av Alba,
alt 500 – Ref. 11428

Sob – 02 dorms, sala,
coz c/AE, 02 WCS,

 AS, 03 vagas

V. STA CATARINA
R$1.100,00
Próx a R. Conde

Moreira Lima – Ref.
8917. Sob – 02 dorms

suítes, sala, coz, 02
WCS, AS, 02 vagas

JD DA SAÚDE
R$1.500,00
Trav da R. Ribeiro
Lacerda, alt 300 –

Ref. 11448, Térrea –
 03 dorms, sala, coz c/
AE, WC, AS, 03 vagas

MIRANDÓPOLIS
R$1.700,00

Próx ao metrô Pça da
Árvore – Ref. 11237
Sob – 02 dorms, 03
salas, coz, 02 WCS,

AS, 01 vaga

SAÚDE
R$2.200,00
Próx ao metrô –

Ref. 11335
Sob – 03 dorms, sala,

coz , 02 WCS, AS,
dep. emp, 01 vaga

CID. VARGAS
R$3.200,00

Próx. metrô Jabaquara
– Ref. 11176. Térrea –
03 dorms c/AE, sala,

coz c/AE, 02 WCS, AS,
dep. emp, 09 vagas

PQ. JABAQUARA
R$700,00

Imed metrô Jabaquara
–  Ref. 11439

Apto – 02 dorms,
sala, coz, WC,
AS, 01 vaga

VL BRASILINA
R$700,00

Trav da R. Dom Vilares
– Ref. 11437

Apto - 02 dorms, sala,
coz, WC, AS, 01 vaga

SAÚDE
R$800,00

Imed do metrô –
Ref. 11465

Apto – 02 dorms,
sala c/sacada, coz,
WC, AS, 01 vaga

VL GUARANI
R$1.000,00

Próx. metrô Conceição
– Ref. 10956

Apto – 02 dorms,
sala c/sacada, coz c/AE,

WC, AS, 01 vaga

MIRANDÓPOLIS
R$1.100,00

Imed do metrô Pça da
Árvore – Ref. 11460

Apto – 02 dorms, sala,
coz, WC, AS, 01 vaga

VL GUARANI
R$500,00

Final da Av Leonardo
da Vinci – Ref. 11356

Salão coml –
24m², WC

SAÚDE
R$1.000,00
Esquina c/ R. dos

Caciques – Ref. 11371
Salão coml – 70m²,

 02 WCS

V. GUMERCINDO
R$650,00

Imed da R. Vigário
Albernaz – Ref. 3392

Salão coml –
60m², WC

Consultoria de Imóveis
Rua Luis Góis, 1592 - Vila Mariana - SP
Plantão: de Segunda a Sabado das 09:00 hs às 18:30 hs.

LOCAÇÃO

NAVEGUE  EM  NOSSO NOVO SITE: WWW.IVOIMOVEIS.COM
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IPIRANGA
03 DORMS - 01 SUITE

R$ 175 MIL
Exc apto tábuas largas, laz comp,

arms, sac, 1 vg, sem-novo

JD. CUPEÇÊ
LINDA COB. DUPLEX

R$ 220 MIL
02 dorms , 2 vgs, 2 salas,

lavabo, sac churrasq, solário,
não perca!!!

PRAÇA DA ARVORE
03 DTS- 02 VGS

 R$ 378 MIL
2 sacadas, 01 suite, piso frio no

wc e coz , Condominio baixo
novo !!!

MIRANDÓPOLIS
04 DORMS - 04 VAGAS

R$ 900 MIL
c/ closet liv 3 ambs c/ varanda,

1 p and, 240 m², const.
Matushita , lindo !!!!

V. MARIANA
02 DTS - REFORMADO

R$ 170 MIL
sendo 01 dt c/ closet, sala 2

ambs, wc social , coz planejada,
sem vaga , lindo !!!

CHAC. INGLESA
03 DORMS - 02 VGS

R$ 225 MIL
suite, arms, lazer total, and alto
prédio c/ gerador , lazer completo

 sacada, oportunidade!!

METRÔ IMIGRANTES
3 DORMS - 2 VGS

R$ 245 MIL
Sala c/ sacada, suite, lazer

total, cond baixo,não Perca!

MIRANDÓPOLIS
2 DORMS - 1 VG
R$ 215 MIL

Sala, coz, dep emp, lazer, cond
baixo , ótima localização, rua

calma e plana !!!

SAUDE
3 DORMS - 2 VAGAS

R$ 339 MIL
Sala 2 ambs, arms, 2 vagas, 6
anos, ótimo lazer, sacada, wc,
coz planejada , ótima opção!!!

JD. CUPEÇÊ R$ 120 MIL

Apto c/ 02 dormitórios,
sala, coz, área de
serviço,01 vaga,

oportunidade

V.MARIANA R$ 220 MIL

Lindo Apto c/ 03 dts , 01
suite, 105 m2 útil, predio

antigo,cond bx,pront p/mor

SAÚDE 170 MIL

Ap 2 dorms , sala 2 ambs,

cozinha equipada, 01 vg,

px metrô , ótimo local !!!!

CHÁCARA INGLESA  R$ 350 MIL

SOBRADO COMERCIAL
Frente p/ 2 carros, 6 salas,

3 wc’s, quintal, cozinha,
área de serviço coberta, de
esq, local movimentado

 V. MARIANA R$ 320 MIL
SOBR -  3 DORMS - NOVO

 Sendo 1 suite, living 2 ambs,
entrada lateral,  lavabo,
banheiro social, 2 vagas

ótimo opção !!! Não perca!!

V. CLEMENTINO R$ 450 MIL

SOBR - 3 STES - 4 VGS

 Novo , c/ churrasqueira,
acbto em porcelanato de 1 ,
prox a Unip. Impecável !!!

V. CLEMENTINO
04 DTS- 03 VAGAS

R$ 420 MIL
02 Suites , sacada ,

dep. emp,rico arms, lazer total,
vista p/ o ibirapuera !!!

V. MARIANA
03 DTS- 02 VAGAS

R$ 410 MIL
repleto de arms, lazer

completo, varanda, 115 a.ú,
varanda, piso granito

CHAC. INGLESA
04 DORMS - 3 STES

R$ 470 MIL
c/ arms, liv vrs ambs c/ ampla

varanda, lavabo, finamente
decorado, 2 vgs + Depósito

V. MARIANA
02 DORMS C/ 3ºOPC

R$ 250 MIL
Living c/ sacada , coz planej
wc de emp, laz c/ piscina,

01 vaga, excelente !!!

SÃO JUDAS
04 DTS- 160 M2 A.Ú

R$ 425 MIL
sendo 01 suíte, 02 vagas,

amplo, repleto de arms pisc
aquec maravilhoso!!

SAÚDE - 03 DORMS !!!
R$ 305MIL OPORTUNIDADE!!

 Apto c/ 1 suite com sacada,
tábuas largas, dep. empregada,

2 vagas, lazer c/ piscina,
ensolarado, repleto de arms!!!

MIRANDOPOLIS  R$ 1.200
Apto novo, 01 suíte, sala c/
lavabo, cozinha americana

c/ arms , 01 vaga , lazer

JD. PAULISTA  R$ 3.000
Apto de 3 dorms , 1 ste, 1

vg, 147 úteis, sala 3 ambs,
arms , dep emp, ótimo !!!

V. CLEMENTINO R$ 1.100
Conj Coml c/ 4 salas, 2

wc’s, 100 m2 , préd baixo,
oportunidade, não Perca !!!

A P A R T A M E N T O S OPORTUNIDADES

BELA VISTA  R$ 135  MIL

Conjunto comercial,  com
4 salas, 2 banheiros, copa,
recepção , 01 vaga, exce-
lente negócio, aproveite!!!

 PÇA DA ARVORE R$ 195 MIL

Apto c/ 2 dts, 3º reversível,

sacada, armários, lazer c/

quadra , 01 vaga, ótimo !!!

V.CLEMENTINO  R$ 12.500
Sobr coml c/ 8 sls, 2 wc’s,
1 lavabo, copa , coz ,lavand

,edíc,13 vgs, px metrô

BOSQ. DA SAÚDE
03 DORMS - 02 VGS

R$ 200 MIL
Ótimo apto com  terraço . lazer

total, ót localização, não perca !!!

 SAÚDE
03 DTS- SEMINOVO

R$ 400 MIL
 01 Suíte c/ arms, liv 2 ambs c/
sac, cozinha planej,lazer, cond

bx, 2 vgs

MIRANDOPOLIS   R$ 2.000
Sobr Res, tot reformado, 2
stes c/ arms, 1 closet, sem
garagem,sala 3 ambs, arms

V. CLEMENTINO  R$ 2.600
Bellísimo apto de 4 dts ,

1 ste, wc soc, 2 vgs, 115 m²,
sala 2 ambs, préd c/ lazer

METRÔ V. MARIANA
01 DT - 01 VAGA

 R$ 180 MIL
Sala ampla , suite,todo reform,

repl de arms, lindo !!!

03 DORMS - 02 VGS
R$ 280 MIL

03 dorms , suite c/ arms,
living 2 ambientes , lazer total

otima opção !!!

PÇA.DA ÁRVORE
V. CLEMENTINO  R$ 2.800
ótimo apto 4 dts , 3 stes,
4 vgs, 124 úteis, sala 3

ambs c/ sac, quarto e wc
de empregada completo

MIRANDÓPOLIS R$ 405 MIL

 CASA TÉRREA - 2 DORMS
Ampla sala c/ AE, wc social,

reformado, ent lateral, 3º dorm
opc c/ suite, isolada. Ocasião!

V. CLEMENTINO  R$2.000

V. CLEMENTINO  R$ 8.000
Sobr coml c/ 5 sls , 2 wc’s,4
vgs, 280 m2, 1 wc, 1 lavabo

proximo metro Sta. Cruz

 RESIDENCIAL / COM.

SAUDE R$ 1.100
Apto de 2 dorms c/ arms,
sala c/ sacada, cozinha c/
arms, 01 vg, px metrô !!!

PLAN. PAULISTA  R$ 2.000
Sobr res c/ 3 dts, 2 vgs,

sl 3 ambs, 2 wc’s, 200 m²,
armários emb e quintal

V.CLEMENTINO  R$ 1.300
Casa térrea coml c/ 3 sls,

2 wc’s, cozinha , totalmente
reformado, ideal p/ escr

2595-5500
NOVO NÚMERO

V. CLEMENTINO R$ 240 MIL
SOBRADO - 2 DORMS

Sala 2 ambs, cozinha
grande, quarto, wc de

de empregada , ótimo !!!

V. GUMERCINDO
02 DTS - 01 VG- 70 A.U

R$ 185 MIL
Living 2 ambs, repl arms, andar

alto, prox metrô,

SAÚDE R$ 300 MIL
SOBRADO - NOVO !!!
Em condominio fechado,
3 dorms, 1 suíte, amplo
sóton, depósito, vagas.

3 dorms(1 ste) ,2 vgs,100 m²
 sala c/ sac 2 ambs, wc,

arms emb , predio c/ lazer

PÇA. ÁRVORE - R$ 330 MIL
EXCELENTE CASA TÉRREA
2 dormitórios, 2 vagas, amplo

quintal c/ churrasqueira,
dependência de empregada,
sala 2 ambs, entrada lateral.

MIRANDOPOLIS
02 DORMS - 01 VAGA

R$ 195 MIL
Sala ampla , piso em tacos,

dep emp, armários ,
churrasq,oportunidade !!!



PÁG. 08 20 A 26 DE FEVEREIRO DE 2009

EXTRAORDINÁRIA  TÉRREA R$ 350 MIL
Casa Térrea com 3 dorms suíte c/ closet,
sala 2 amb , copa , cozinha toda em laje,
terreno de 490 m2 , muito verde e lindo
paisagismo, vaga para 6 autos, região
nobre do Jabaquara , valor abaixo da

avaliação. 23-44

R$ 150 MIL
 APTO  METRÔ  - MOBILIADO

Jabaquara com 2 dorms c/
Armários embutidos, sala c/

sanca, estofados, mesa de jantar,
console ,espelho, rack, cozinha
planejada NOVA, 1 vaga, lazer c/

piscina, a 600m do metrô.
21-813

APTO AMPLO JABAQUARA R$  179 MIL
Area útil de 100m², 3 dormitórios

repletos de armários, sala grande para
2 ambientes ,cozinha  com armários,

banheiro ,quarto de empregada com wc ,
garagem ,em ótima condição

Só entrar e morar. 23-523

R$ 385 MIL - CASA TÉRREA
CIDADE VARGAS

Pertinho do Metrô com  ótimo terreno de
400 m2 com 2 dormitórios, sala 3
ambientes, copa/ cozinha, quintal, edícula
completa, 6 vagas para automovel. 23-171

R$ 105 MIL
APARTAMENTO VILA GUARANI

1 dormitório, com opção de 2º dormitório,
banheiro social, sala, cozinha área de
serviço, 1 vaga, salão de festas e play

ground, condomínio baixo. 23-1020

R$ 130 MIL
APARTAMANTO

 JABAQUARA
2 dormitórios, sala 2 ambs,

cozinha, área de serviço,
1 vaga, quadra, play ground.

23-999

IMPERDÍVEL 3 DORMS
1 SUITE POR R$ 145 MIL

Apto próximo ao metro
Jabaquara, boa localização,
 com 3 dormitórios, 1 suite,

vaga para auto, todo reformado
muito bonito  condomínio

apenas R$ 220,00 com água e
gás, melhor custo beneficio.

23-886

SOBRADO VILA GUARANI
R$ 230 MIL

2 dormitorios, sala 2 ambientes, lavabo,
copa, coz, quintal, dep de empregada,
lava, churrasq., 2 vagas, semi isolada,

R$ 230 mil. 23-932

R$ 170 MIL
APTO METRÔ CONCEIÇAO

Ótimo apto 2 dormitórios c/ ae, 2
banheiros, sala 2 ambientes, c/ sacada,

cozinha, área de serviço, 1 vaga.
IMÓVEL VAGO. 23-1023

SOBRADO JABAQUARA
R$ 250 MIL

Excelente sobrado,
3 dorms /suite c/ banh. hidro,
sala 2 ambs, sala TV, escrit.,
lav., coz. c/ arms embutidos,

área de serviço, salão c/
churrasq. e banheiro,

2 vagas, entrada lateral.
23-979

R$ 170 MIL
APTO METRÔ JABAQUARA

3 dormitórios, 1 suite, sala 2 ambientes c/
sacada, cozinha, as, 2 vagas, piscina,

Sauna, churrasqueira, play ground, sala
ginastica, 300 metros do metro. 23-931

R$ 240 MIL CASA TÉRREA
METRÔ JABAQUARA

Terreno 6x44, 2 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro, area de serviço,
possibilidade de mais 2 moradias.

Bom para renda. 23-1003

SOBRADO R$ 220 MIL
JARDIM AEROPORTO

2 dorms c/ closed  e terraço, sala TV/
estar/ jantar, cozinha, dep. De empregada,
lavand., quintal, edicula completa com + 2

dorms, sala, cozinha, W.C., 2 vagas,
fora de rota, somente a vista.  23-1007

SALA COMERCIAL
 METRÔ R$ 100 MIL

 Oportunidade ,2 salas com recepção ,
copa e wc, 1 vaga  no Centro Empresarial

bem ao lado do Metro Jabaquara.
23-827

R$ 135 MIL
APTO A 100 M DO METRÔ
Ótimo imóvel no Jabaquara c/ 1

dormitórios, com sacada, sala, banheiro
social, cozinha, área de serviço, 1 vaga,

edifício moderno. 23-1008

R$ 290 MIL
SOBRADO METRÔ JABAQUARA
Imóvel bem localizado, semi- novo,

3 dormitórios, banheiro social,
sala 2 ambientes, cozinha ampla, quarto

de empregada, W.C., área de serviço,
entrada lateral, 2 vagas. 23-841

R$ 160 MIL
TÉRREA

VILA SANTA CATARINA
Vale a pena conhecer, ótimo

investimento com 2 dormitórios,
sala, escritório, cozinha,
 área de serviço, quintal,
rua tranqüila, próximo

mercado, hospital e
comercio. 23-973

CASA TÉRREA JABAQUARA
R$ 190 MIL

Para  2 familias ,2 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, área de serviço, 2 vagas +

1 moradia c/ 1 dormitório, sala, cozinha,
banheiro, AS. Bom p/ renda. 23-962

R$ 160 MIL APTO CONCEIÇÂO
Boca de metro, 2 dormitórios, banheiro,

cozinha, área de serviço, andar alto, 1
vaga fixa, piscina, play ground, salão de

festas, condomínio baixo. 23-964

R$ 210 MIL SOBRADO IMPERDÍVEL
3 dormitórios, vaga para automóvel,

quintal com edicula, excelente
acabamento de fino gosto, na região

nobre do Jabaquara, a 600 metros do
metro. IMÓVEL ASSIM NÃO HÁ MAIS *

MARQUE UMA VISITA*  23-001

SALÃO COM MORADIA R$ 200 MIL
Entre Av. Cursino e Vergueiro , próximo ao
Metro Alto do Ipiranga, salão com duas
portas de ferro, escritório e wc, moradia
independente com um dorm. grande , sala,
coz. grande, banh. e AS, bom para renda,

ou comércio , somente à vista. 23-971

R$ 110 MIL
EXCLUSIVIDADE ÚNICA
Apto de 2 dormitórios, sala
ampla, boa cozinha, no 10º

andar, 1 vaga de marcada livre,
boa localização no Jabaquara a
750 m do metro, comercio ao

redor, venda exclusiva da
imobiliária Onix único no valor

Imperdivel, sua chance agora ou
nunca mais 23-948

APTO. À 500 M DO METRÔ
ALTO DO IPIRANGA

Sem garagem, 2 dorms.
sala, coz., wc e lav.

R$ 150 Mil
Ref: 44074 JAN01 - Tel: 9491-1742

APTO. JARDIM  STA. CRUZ
VILA SUÍÇA - R$ 130 MIL

2 dorms,. sala 2 ambs,
sacada, gar., piscina, salão,

quadras, andar baixo.
Ref: 4832 - Tel: 9136-2160

LINDO APTO. C/SACADA
PRÓX. METRÔ IMIGRANTES

3 dorms. suite, wc, coz. plan.
lav.c/AE, 82m² A.U., lazer total,
1 vg, andar alto. Foto no Site .
Ref: 79128 - Tel: 7652-2452

APTO. NO 12º ANDAR
JARDIM DA SAÚDE

3 dorms., 1 suite c/banheira,
1 sala, coz., 2 wc´s, 1 vg. cob.,
Cond. R$ 410,00 - R$ 140 Mil

Tel: 9451-0637  Ref: FA01

ÓTIMO APTO. R$ 270 MIL
VILA GUMERCINDO

3 dorms. c/AE, 1 ste, coz. plan,
2 vgs. subsolo, lazer total, andar
alto. Ac. Apto. de menor valor.

Veja as fotos!
Ref: 11718 -  Tel: 9136-2155

SOBRADO VAGO
JD. STA. CRUZ R$ 155 MIL
2 dorms., sala 2 ambientes.,

cozinha, quintal, terraço,
portão automático, garagem
Ref: 4824 -  Tel: 9136-2160

METRÔ ALTO  DO
IPIRANGA - COMPRE JÁ O
APTO. DOS SEUS SONHOS

3 dorms., suite, sala, coz., wc,
2 vagas., AE´s,

   Ref: 54348 - Tel: 9136-2165

BELÍSSIMO SOBRADO
PRÓX. SHOP. PLAZA SUL
4 dorms. 2 suites, hidro, 2
salas, lavabo, coz + copa
planej. lav., qtal p/4 autos.

R$ 650 Mil - Fotos no Site.
Ref: 79049 - Tel: 7652-2452

SOBRADO
IPIRANGA

2 dorms., sala, coz. grande,
próximo Gal. Lencor. Precisa

de reforma. R$ 190 Mil
Ref: 15097 - Tel: 8434-8634

APTO. MOINHO VELHO
70M² A. U. - R$ 140 MIL
Cond. R$ 135,00. 2 dorms. sala 2
ambs. 2 wc´s (sendo 1 reversível),

1 vaga cob., local previlegiado.
Ref: MA01 - Tel: 7652-0937

EXCELENTE APTO.
2 DORMS. C/1 VAGA!

Toda infra-estrutura de lazer
e segurança! Cond. baixo.

R$ 135 Mil
Ref: 13259 - Tel: 9642-3143

IPIRANGA 1 POR  ANDAR
OPORTUNIDADE

2 suites + dorm., sala
enorme, porcelanato, ótima

localização. R$ 300 Mil
Ref: 13261 - Tel: 9642-3143
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www.erikimoveis.com
contato@erikimoveis.com

Av. Pedro Bueno, 357
Pq. Jabaquara - Sede Própria
Plantão Sábado e Domingo

Locação - Venda - Administração - Jurídico

PL. PAULISTA
CASA TÉRREA
EXCEL. LOCAL
2 dts. 2 banh., sala p/2 ambs.
c/lareira, edícula, qtal. gde.,
520m² de A.T. O MELHOR
NEGÓCIO DO MERCADO.

R$ 570 Mil. Ref.006

APARTAMENTO
JARDIM

AEROPORTO
2 dorms. bons, 77mts.

área útil, lazer completo,
1 vaga, impecável.

R$ 170 Mil  - Ref. 010

SOBRADO
PQ. JABAQUARA
2 dorms., sala 2 ambs.,

copa, coz., terraço,
edícula, peq. galpão, 3
vagas. Só R$ 180 Mil.

Ref. 001

2 dorms, 2 vagas, e
demais dependências.

Somente Hoje
R$ 190 Mil. Ref. 007

PLANALTO
PAULISTA
SOBRADO

SOBRADO
SAÚDE

Excelente imóvel, terreno
7x33, 3 dorms., sala 2
ambs., 2 banhs., 6 vgs.
bom qtal., rua tranquila
Só R$ 350 Mil Ref. 003

Belíssimo Imóvel, 3 dts. 2 vgs.
2 salas, piso em porcelanato,

copa-coz., entr. lat., 10. do
Supermercado Carrefour.

R$ 320 Mil.  Ref. 008

METRÔ STA.
CRUZ BELÍSSIMO

APTO.
3 dorms., 1 suite, sala 2 ambs.

2 terraços, 2 banhs.
2 vagas, lazer completo
Somente R$ 310 Mil.

Ref. 004

SAÚDE
COBERTURA
BELÍSSIMA

160m² A.U., 4 dorms.,
1 suite, coz., lavand.,

piscina, churrasq., 2 vgs.
R$ 420 Mil.  Ref. 009

SOBRADO
PQ. JABAQUARA

IMPECÁVEL
Belíssimo imóvel, exc. acabto.,

3 dts. 1 suite gde. sala 2 ambs. 2
vgs. portão autom., rua tranquila,

Só R$ 340 Mil  Ref. 005

APTO. METRÔ
V. MARIANA
À 50 mts. do metrô,

3 dorms., sala, cozinha,
banh. de bom tamanho,

1 vaga, 105m A.U.
Só R$  250 Mil.  Ref. 002

3 dorms., sala 2 ambs.
ed´cula compl., qtal. 2

vagas. Belíssimo imóvel.
R$ 2.200,00

2 dts., sala, coz. banh.
4 vgs. 200m. terreno

Pacote fechado
R$ 900,00

LOCAÇÃOLOCAÇÃO
CASA TÉRREA
PL. PAULISTA

 CASA TÉRREA
PX. CURSINO

SOBRADO
M. CONCEIÇÃO
CASA DE VILA

1 Quarto, Sala, Coz.,
Banh. R$ 450,00

LOCAÇÃO LOCAÇÃO

Reformado, 3 dts., 2 vgs.
2 banh., qtal, edícula,

entr. lat. Pacote fechado
R$ 1.100,00

SOBRADO VILA
CAMPESTRE

TEMOS

Salas Comerciais
Consulte-nos!

METRÔ CONCEIÇÃO
Apto 2 dorms., sala, coz, 2 wc’s,

1 vg, 77m², reformado, vago.
R$ 165.000,00

JABAQUARA
Sobrado 3 dorms., 2 salas, coz,
wc, 2 vagas , ótima localização.

R$ 230.000,00

METRÔ CONCEIÇÃO
Apto 2 dorms., sala, coz., 2 wc’s,

vg, 73m², 150m do mêtro.
R$ 155.000,00

METRÔ CONCEIÇÃO
Apto 1 dorm., suíte, sala, coz.

americana, wc, 1 vaga.
R$ 120.000,00

 VILA MORAES
Apto 2 dts. 3º opcional, sala, coz.,

wc c/ hidro, 1 vg,  63 m²,
reformado. R$ 130.000,00

 VILA CAMPESTRE
Sobrado, 3 dts., sala ampla, coz.
ampla, 2 wc’s, 2 vgs, dep. emp.,

quintal. R$ 190.000,00

 METRÔ CONCEIÇÃO
Apto 3 dts, 1 dorm. c/ arms., escritório,
sala, coz., 2 entradas, 1 vg, 88m²,
cond. 270,00. R$ 220.000,00

VILA GUARANI
Sobrado, 2 dorms., sala, coz.,

copa, wc, AS, 2 vgs.
R$ 150.000,00

VILA GUARANI
Apto., 1dt. c/ suíte, sala., coz.,
lavabo, sacada, 1 vg, piso frio,
cond. 262,00. R$ 128.000,00

METRÔ CONCEIÇÃO
Apto 3 dorms., 2 c/ arms., sala,
coz. c/ arms., 2 wc’s, AS, 1 vg.

R$ 175.000,00

 JABAQUARA
Apto 2 dts., sala c/ sac., lazer, 1 vg,

apto vago, nunca habitado.
R$ 150.000,00

 VILA CAMPESTRE
Sobrado 3 dts., suíte, sala, copa/
coz., 3 wc’s, 4 vgs, terreno 9 x 25

R$ 175.000,00

METRÔ CONCEIÇÃO
Apto 2 dts., sala c/ sac, AE,
2 wc’s, andar alto, vago.

R$ 160.000,00

 METRO CONCEIÇÃO
Apto 2 dts., 2 wc’s, andar

alto, AE, 2 vgs.
R$ 180.000,00

VILA CAMPESTRE
Sobrado 2 dts c/  AE, 2 wc’s, coz.
c/ arm., entrada lat. 2vgs, portão

autom. R$ 165.000,00

METRÔ CONCEIÇÃO
Apto 2 dorms., sala, cozinha,

w/c, AS, gar.  R$ 650,00

 METRÔ CONCEIÇÃO
Apto duplex, 3 dts., c/ arm., sala c/

sacada, coz., 2 wc’s, AS, gar.
churrasqueira. R$ 1.300,00

METRÔ CONCEIÇÃO
Apto 2 dts.,  1 c/ suíte, coz.,
 wc., a/s, gar. R$ 1.200,00

METRÔ CONCEIÇÃO
Casa 1 dt., sala, cozinha americana,

w/c, AS. R$ 550,00

 PQ. JABAQUARA
Sala comercial, 30 m², wc.

R$ 550,00

VILA STA. CATARINA
Imóvel Comercial – 3 dts., sala,
coz., 3 wc’s, dep. empr, c/ gar

R$ 2.000,00

SOBRADO
 MOINHO VELHO

R$ 190 MIL
ótima localização da rua

Américo Samarone, vago,
 c/ 2 dormitórios c/ terraço,
wc social, living, cozinha,

lavanderia, quarto p/
empregada,  garagem

p/ 1 carro, necessário reforma.
REF.: 8621

SOBRADO COM.
AV. DR. RICARDO

JAFET - R$ 200 MIL
próximo a Av. D. Pedro I, c/ 3

dormitórios, wc social, living p/
2 amb., cozinha, lavanderia,
quintal, garagem p/ 2 carros,
construção de 150m2, ótimo

para diversas finalidades -
REF.: 6936

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 240 MIL
ótima localização, próximo ao
metrô Imigrantes, sobrado em
vila particular, c/ 2 dorm. c/ AE,

wc social, living p/ 2 amb.,
cozinha c/ AE, fundos c/ quarto
e wc p/ empregada, garagem

p/ 2 carros - REF.: 8243

APTO. - V. GUMERCINDO
R$ 240 MIL

impecável, riquíssimo em
armários, prédio semi-novo,
c/3 dorm. c/ AE, suíte, living
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha
planejada, lavanderia c/ AE,
garagem p/ 2 carros, lazer,

condomínio somente
R$ 386,00 - REF.: 8181

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 245 MIL

ótima localização, travessa da
rua Tiquatira, vago, terreno 3,8
x 53 mts., constr. 150 m2, c/ 2

dorm., wc social, sala p/ 2
amb., cozinha, dep. p/ empreg.,

garagem p/ 2 carros, amplo
quintal  - REF.: 7711

SOBRADO
 BQ. DA SAÚDE
 R$ 240 MIL

excelente localização do bairro,
travessa da rua Tiquatira, ótima
oferta, vago, c/ 3 dormitórios, wc
social, living, cozinha, lavanderia,
dep. p/ empreg., garagem p/ 2
carros, vago, terreno 5,70 x 22
mts, construção aprox. 140 m2 -

REF.: 8355

TÉRREA + EDÍCULA
 JD. DA SAÚDE

R$ 260 MIL
reformada, bom acabto., 2

dormitórios, closet, living p/ 2
amb.,  cozinha, lavanderia, wc
p/ empregada, garagem p/ 2
carros, quintal, nos fundos

edícula c/ 2 dorm., sala, coz.,
wc e lavandeira, - REF.: 8556

TÉRREA
MIRANDÓPOLIS

R$ 269 MIL
excelente oferta, ótimo local da

Av. Senador Casemiro da
Rocha, terreno aprox. 8 x 28
mts., c/ 3 dormitórios, suíte,

1 c/ AE, living p/ 2 amb.,
cozinha c/ AE, garagem
p/ 1 carro,  REF.: 8237

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 298 MIL

3 dormitórios, suíte, wc social,
living p/ 2 amb., lavabo,

cozinha c/ AE, lavanderia,
wc p/ empregada, garagem
p/ 4 carros, próximo a rua

Divinópolis, terreno 6 x 21 mts.,
construção 170 m2. - REF.: 7290

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 300 MIL
3 dormitórios, suíte, wc social,

living p/ 2 amb., sl. Jantar,
lavabo, cozinha c/ AE, depend.

p/ empregada, garagem
p/ 2 carros, construção com
200 m2, boa localização do

bairro - REF.: 7739

SOBRADO
V. MARIANA
R$ 450 MIL

ótima localização, próx. ao
Colégio Arquidiocesano, c/ 3
dorm., living p/ 2 amb., copa,
cozinha, despensa, dep. p/

empreg., garagem p/ 6 carros,
quintal, terreno 9 x 23 mts.,

ótimo também p/ fins
comerciais - REF.: 7293.

TÉRREA - JD. SAÚDE
R$ 450 MIL

terreno plano, c/ 10 x 30 mts,
 c/ 3 dormitórios, wc social,

living p/ 2 ambientes, cozinha,
lavanderia, quarto e wc p/
empreg., amplo quintal,
garagem p/ vários autos,

edícula independente nos
fundos c/ 1 dorm., sala, coz.,
wc, lavanderia - REF.: 8607

TERRENO
SAÚDE

 R$ 450 MIL
 terreno c/ 10 x 45 = 450 m2,

com duas casas térreas, sendo
uma c/ 2 dorm., sala, coz., wc, e
outra com 1 dorm., sala, coz.,

wc, ótimo para construtores ou
outras finalidades, ótima

localização, travessa da rua
Luís Góes - REF.: 8402

SOBRADOS NOVOS
 BQ. DA SAÚDE

R$ 480 MIL
ótima localização, arquitetura

arrojada, sendo 3 suítes, living
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, dep.

p/ empreg., garagem p/ 4
carros , amplo quintal c/

churrasqueira, aquecimento
solar, estuda imóvel de menor

valor - REF.: 8583

SOBRADOS NOVOS
 BQ. DA SAÚDE

R$ 530 MIL
na melhor localização do

bairro, próximo a rua Tiquatira,
ótima construção, acabto. de 1a,
c/ 3 dormitórios, suíte, living p/
2 amb., lavabo, cozinha, dep. p/
empreg., garagem p/ 2 carros -

REF.: 8282

SOBRADO
 JD. DA SAÚDE
 R$ 620 MIL

local nobre do bairro, travessa
da rua Frei Rolim, ótimo

acabto., c/ 3 dorm., sendo 3
suítes, todos c/ AE, living 3

amb., sl. TV, lavado, copa, coz.
c/ AE, dep. p/ empreg.,  quintal,
gar. p/ 4 carros, construção de

304 m2 - REF.: 8390

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 690 MIL

local nobre, acabto. de
primeira, c/ 4 dorm., 2 suítes,

closet, hidro, living 2 amb. c/ pé
direito duplo, sl. estar, lavabo,
copa, cozinha, despensa, dep. p/

empreg.,  sóton, quintal c/
churrasq., gar. p/ 4 carros,
AC = 300 m2 - REF.: 8406

SOBRADO - KLABIN
 R$ 880 MIL

abaixo da avaliação, c/ 4 dorm.,
2 suítes, living 2 amb., sl. jantar,
lavabo, cozinha c/ AE, dep. p/
empreg.,  quintal c/ churrasq.,
piscina, sl. festa, garagem p/ 4
carros, estuda imóvel menor

valor - REF.: 8521

SOBRADO
JD. SAÚDE
R$ 660 MIL

excelente localização, c/ 5 dorm.
(sendo 3 dorm. na parte superior,
e 2 dorm. na parte infeiror), wc
social, living p/ 3 amb., lavabo,

copa, cozinha, depend.p/
empregada, garagem p/ 3 carros,
terreno 10 x 30 m, construção

de 260 m2  - REF.: 7623

SOBRADO NOVO
KLABIN

R$ 850 MIL
 ótimo acabto., excelente
localização, AC = 400 m2, c/ 4
dorm., sendo 4 suítes, living p/ 3
amb., lavabo, copa, cozinha, dep.
p/ empreg.,  quintal, garagem p/
4 carros, estuda imóvel menor

valor - REF.: 8521

SOBRADO - SAÚDE
 R$ 250 MIL

 ótima localização da rua
Guiratinga, c/ 3 dormitórios,

suíte, wc social, living,
copa / cozinha c/ AE,
lavanderia, despensa,

 depend. p/ empregada,
garagem p/ 3 carros,

ótima oferta REF.: 8677

APTO. - MIRANDÓPOLIS
R$ 370 MIL

 3 dorm. c/ AE, 1 suíte, living p/
2 amb. c/ sacada, cozinha
planejada, quarto e wc p/
empregada, garagem p/ 2
carros, reformado, ótimo

acabto, prédio c/ lazer,
condomínio R$ 525,00, ótima

localização - REF.: 8730

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
 R$ 530 MIL

 ótima localização da rua Antônio
Carlos da Fonseca, terreno c/ 386
m2, sendo 10 m de frente, c/ 3
dorm., wc social, living, sl. Jantar,
cozinha, despensa, lavanderia,

amplo quintal, garagem p/
4 carros, estuda propostas.

REF.: 8193.

SOBRADO
 JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
 vago, ótimo local, terreno 504

m2, construção 235 m2, c/ 3
suítes c/ AE, living p/ 2 amb.c/

lareira, lavabo, copa, coz. c/ AE,
despensa, dep. p/ empreg.,
garagem 4 carros, amplo

quintal, amplo jardim,  estuda
propostas - REF.: 8569

APTO. - V. LIVIEIRO
R$ 122 MIL

 vago, c/ 3 dormitórios, suíte,
wc social, living p/ 2 amb. c/
sacada, cozinha, lavanderia,
garagem p/ 1 carro,  lazer,

ótima localização da Rua Prof.
Arnaldo João Semeraro, estuda

proposta - REF.: 8562

SOBRADO
 PQ. BRISTOL
 R$ 148 MIL

 c/ 2 dormitórios c/ AE, wc
social, sala p/ 2 ambientes,

cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/
empregada, garagem p/ 1 carro,

boa localização do bairro,
imóvel em bom estado de

conservação, venha conferir
pessoalmente - REF.: 8221

TÉRREA
V. GUMERCINDO

 R$ 250 MIL
vago, ótima localização, trav. da

Av.do Cursino,  próximo ao
Metrô Ipiranga, terreno plano c/
8,5 x 21 mts., c/ 2 dormitório,

wc social, sala, coz., lavanderia,
quintal, garagem p/ 1 carro,

REF.: 8723

SOBRADO
 BQ. DA SAÚDE
 R$ 259 MIL

c/ 2 dormitórios, wc social,
living p/ 2 amb., cozinha,
lavanderia, quarto e wc p/
empregada, garagem p/ 2

carros, reformado, excelente
localização, travessa a Rua
Samambaia - REF.: 8682

APTO.
BQ. DA SAÚDE
 R$ 320 MIL

 excelente localização, excelente
área útil de 117 m², c/ 3

dormitórios c/ AE, suíte, hidro,
living p/ 2 amb. c/ sacada,
lavabo, cozinha planejada,
despensa, dep. p/ empreg.,

garagem p/ 2 carros, prédio c/
lazer completo - REF.: 8268

SOBRADO
 BQ. DA SAÚDE

R$ 390 MIL
 excelente localização do bairro,
na rua Samambaia, c/ 3
dormitórios c/ AE, suíte, living p/
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE,
dep. p/ empregada, garagem p/
2 carros, construção de 220 m2.

REF.: 8006

TÉRREA - SAÚDE
 R$ 430 MIL

 ótima localização, próximo
ao metrô Saúde, c/ 4

dormitórios, wc social, living
p/ 2 amb., sala de almoço,

cozinha, dependência
p/ empreg., garagem p/ 2 carros,

quintal, terreno 9,5 x 30 mts.,
AC = 180 m2, estuda propostas

REF.: 7819

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 394 MIL
3 dormitórios, wc social, living
p/ 2 amb., sl. Jantar, escritório,

lavabo, copa, cozinha,
despensa, lavanderia, depend.
p/ empregada, garagem p/ 2

carros, construção de 280 m2  -
REF.: 8581

(2) CASAS
 JD. CLÍMAX
 R$ 162 MIL

sendo uma casa c/ 2
dormitórios, sendo 2 suítes,
sala, lavabo, copa, cozinha,

quintal, e outra casa c/ 1 dorm.,
sala, cozinha, wc, lavanderia,
garagem p/ 2 carros, ótimo p/
duas famílias  - REF.: 8570

(4) CASAS
V. CARAGUATÁ

R$ 180 MIL
travessa da rua Professor Syllas

Mattos, terreno 150 m2,
construção de 202 m2,

sendo 3 casas já alugadas
rendendo R$ 1.200,00

por mês, ótimo
p/ investimento e renda

REF.: 7448

APTO. - IPIRANGA
R$ 180 MIL

 prédio c/ apenas 5 anos,
lazer,condomínio R$ 360,00,
ótimo acabto., c/ 3 dormitórios

c/ AE, wc social, living p/ 2
amb., cozinha planejada,

lavanderia, garagem p/ 1 carro,
boa localização, travessa da rua
Leais Paulistanos, REF.: 8616

APTO. - V. GUMERCINDO
 R$ 185 MIL

reformado, ótimo acabto.,
excelente área útil de 70 m2, c/
2 dorm. c/ AE, wc social, living

p/ 2 amb., cozinha planej.,
quarto e wc p/ empregada,

garagem p/ 1 carro, excelente
localizaçào, travessa da rua

Vigário Albernaz  REF.: 8738

SOBRADO
METRÔ CONCEIÇÃO

 R$ 210 MIL
excelente oferta, ótima localização
da Av. Leonardo da Vinci, a 3
quadras do metrô Conceição, c/
3 dormitórios, wc social, living,
p/ 2 amb., copa, cozinha c/ AE,
qto. p/ despejo, dep. p/ empreg.,

amplo quintal, garagem
p/ 1 carro - REF.: 8784

TERRENO 10 x 25 m
SÃO JUDAS
R$ 215 MIL

 atenção construtores, excelente
oferta, terreno 10 x 25 mts.,

ótimo  para construir 2
sobrados, localizado na rua

Maurício de Lacerda, venham
conferir pessoalmente -

REF.: 8672

SOBRADO
 V. BRASILINA
R$ 219 MIL

ótima localização, próx. da Av.
do Cursino e rua D. Vilares, c/ 3

dormitórios, sala, lavabo,
cozinha, lavanderia, qto. e wc p/
empreg., garagem p/ 2 carros,
construção de apenas 11 anos

-  REF.: 8382

TÉRREA
 JD. BOTUCATU

 R$ 230 MIL
 terreno c/ 10 x 26 mts, c/ 2

dormitórios, suíte, wc social,
sala, cozinha, despensa,

lavanderia, amplíssimo quintal,
jardim, garagem p/ 2 carros,
boa localização do bairro -

REF.: 8607

TÉRREA + EDÍCULA
JD. DA SAÚDE
 R$ 280 MIL

2 dormitórios, suíte, sala estar,
sala jantar, cozinha, lavanderia,
garagem p/ 3 carros, quintal,
nos edícula c/ 2 dorm., coz.,

wc , água e luz independentes,
terreno 8 x 22,5 mts.

REF.: 8779

TERRENO
 CHÁCARA INGLESA

R$ 285 MIL
 excelente localização, próximo
ao metrô Pça. da Árvore e rua

Bertioga, terreno medindo
12 x 40 = 480 m2, ótimo
p/ construir 2 sobrados

e outras finalidades
REF.: 5374

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 287 MIL
vago, prédio semi-novo, ótimo

acabamento, garagem p/ 2
carros, condomínio somente
R$ 330,00, c/ 3 dorm. c/ AE,

suíte, wc social, living p/ 2 amb.
c/ sacada, lavabo, cozinha

planejada, wc p/ empreg.,  lazer
completo - REF.: 8120

SOBRADO - BQ. DA
SAÚDE - R$ 350 MIL

ótima localização do bairro, c/ 3
dormitórios c/ AE, suíte, living p/
2 ambientes, lavabo, cozinha c/
AE, lavanderia, quarto e wc p/
empregada, amplo quintal c/
piscina, garagem 2 carros,

terreno 5 x 37,5 m, construção
de 176 m2 - REF.: 8734

PRÉDIO COM.
V. CLEMENTINO

R$ 385 MIL
ótima localização da rua Sena
Madureira, sendo no térreo salão
de 40 m2 c/ wc e gar. p/ 2 carros,
no 1o andar 4 salas e 2 wc’s, no
2o andar mais 3 salas,  ótimo para
diversas finalidades comerciais
ou investimento - REF.: 8512

SOBRADO
METRÔ IPIRANGA

R$ 410 MIL
 ao lado do metrô Alto do

Ipiranga, novo, ótimo acabto.,
c/ 3 dorm., 2 c/ AE, suíte, living
p/ 3 amb., lavabo, coz. planej.,
dep. p/ empreg., garagem p/ 4

carros, churrasqueira,
escritório. - REF.: 7338

SOBRADO - JD. SAÚDE
R$ 550 MIL

 ótima oferta, abaixo da
avaliação, vago, terreno 10x 30
mts., AC = 200 m2, reformado,
ótimo acabto., c/ 3 dorm.,  suíte

c/ hidro e sacada, living p/ 2
amb., escritório, lavabo, copa,

cozinha c/ AE, depend. p/
empregada, garagem p/ 5

carros, quintal - REF.: 8701

SOBRADO
 JD. DA SAÚDE

R$ 760 MIL
 local nobre do bairro, c/ 4 suítes,
2 closet’s, living p/ 3 amb., lareira,
escritório, lavabo, copa, cozinha

planej., despensa, dep. p/
empreg., garagem p/ 8 carros,

amplo quintal c/ churrasq.,
terreno 10 x 32 mts., construção

de 440 m2. - REF.: 7620

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 795 MIL

ótimo local, terreno plano c/ 10
x 32 mts., constr. 365m2, c/ 3
dorm., 2 c/ AE, ste. master c/

hidro e closet, living p/ 3 amb.,
sl. TV, lavabo, copa, coz. c/ AE,

dep. p/ empreg., gar. p/ 6
carros, qtal c/ churrasq. e

piscina, sl. festa.  - REF.: 8244

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 950 MIL

terreno 337 m2, constr. 320 m2,
reformado, impecável, c/ 4

dorm., 2 suítes c/ AE, living p/ 4
amb., lavabo, coz. planej., dep.
p/ empreg., quintal c/ churrasq.

e piscina c/ deck, gar. p/ 4
carros, excelente localização -

REF.: 6992

PRÉDIO COMERCIAL
IPIRANGA
$ 580 MIL

 ótimo prédio com área
construída total de 550 m2, térreo
c/ amplo salão, mezanino, 7 wc’s,

2 cozinhas, 3 salas, em cima
ampla salão, cozinha, amplo
terraço, 3 wc’s, ótimo para

investimento e diversas
finalidades  - REF.: 7999
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APTO - S. JOÃO CLIMACO
 R$ 130 MIL

2 dorms, living 2 ambs. c/ sacada, coz,
banh, AS, 72m²  AU, 1 vg, lazer

completo, local tranqüilo. Visite! VA59

APTO - JD. DA SAÚDE
R$ 180 MIL

2 dorms, living 2 ambs. c/ sacada, coz.
c/ AE, AS, dep. empr, 1 vg, lazer
completo. Consulte-nos! VA60

APTO - PRÓXIMO
METRÔ SAÚDE

3 dorms, 1 ste, living 2 ambs. c/ sacada,
coz, 2 vgs, lazer completo. Agende sua

vista! Estuda propostas. VA61

APTO - METRÔ S. JUDAS
R$ 480 MIL

4 amplos dorms, 1 ste c/ AE, living 2
ambs. c/ sacada, coz. planej, 150m² AU,

2 vgs, lazer completo.
Agende sua visita e confira! VA62

APTO PADRÃO JD. SAÚDE
Espaço e conforto em um só lugar!Lindo

apto, 4 stes, repleto AE’s, coz. planej.,
dep. empr, terraço, 302m²  AU, 4 vgs e

depósito, ótima localização. Imperdível!
Ligue e agende uma visita! VA63

APTO - IPIRANGA
R$ 425 MIL

156m² AU, 3 dorms, suíte c/ closet,
lavabo, living 3 ambs. c/ sacada, copa/

coz., dep. empr, 3 vgs, lazer.
Agende uma visita! VA64

APTO
BOSQUE DA SAÚDE

 SOMENTE R$ 180 MIL
2 dorms, living 2 ambs, sacada, coz.,
lavanderia, 2 vgs, lazer total, excelente

acabamento.  VA65

APTO – JD. DA SAÚDE
R$ 640 MIL

Alto padrão! 3 stes, closet, sala intima, liv. 2
ambs, sac, coz. ampla, lavand, dep. empr,
3 vgs, lazer completo. Estuda permuta e

parcelamento. Consulte-nos. VA66

SOBRADO - BQ. SAÚDE
R$ 369 MIL

3 amplas stes, living, sala de jantar,
lavabo, copa/coz., dep. empr,
quintal, vg. Estuda propostas

e imóvel de menor valor. VS65

SOBRADO - ALTO DO
IPIRANGA - R$ 300 MIL

Oportunidade única!
2 dorms, living 2 ambs, coz. ampla,
quintal; nos fundos c/ 1 dorm, sala,

AS, 7 vgs. Consulte-nos! VS66

SOBRADO - JD. SAÚDE
R$ 400 MIL

3 amplos dorms, 1 ste, living 2 ambs,
coz. planej, dep. empr, quintal c/ churr,
totalmente reformada. Consulte-nos e

agende sua visita. VS67

SOBRADO NOVO
PQ. BRISTOL - R$ 210 MIL

3 amplos dorms, 1 ste, living 2 ambs,
4 vgs, quintal. Ligue e confira! Estuda

propostas e permuta. VS68

SOBRADO SEMINOVO
V. MARIANA - R$ 670 MIL

4 stes, living 2 ambs, repleto de AE’s,
coz. planej, corredor lateral, terraço com

piscina e churrasq., 3 vgs. Impecável!
VS69

SOBRADO - IPIRANGA
R$ 270 MIL

Excelente sobrado, 2 stes, edícula,
quintal, terraço, 1 vg, ótima localização.
Consulte-nos e agende sua visita. VS70

SOBRADOS - SAÚDE - R$ 550 MIL
No mesmo terreno 2 sobrados, o p10 c/ 3 dorms, 1 ste, lavabo, living 2 ambs.; o 20 c/ 2 dorms, sala,

coz, banh, entrada lateral, 2 vgs, ótimo acabamento.  Consulte-nos e agende sua visita. VS71

SOBRADO NOVO
PRÓX. A VERGUEIRO

R$ 390 MIL
Ótimo acabto, 3 dorms, 1 ste c/ sacada, lav,
living 2 ambs, dep. empreg., entra. lateral,
2 vgs. Estuda permuta. Aproveite! VS72

SOBRADO - JABAQUARA
R$ 230 MIL

Sobrado c/ ótimo acabamento,
3 dorms, 1 ste, copa/coz., dep. empr,
2 vgs, quintal, próx. metrô Jabaquara.

Consulte-nos! VS73

SOBRADO - SANTA CRUZ
R$ 350 MIL

3 dorms, 1 ste, living 2 ambs,
coz., quintal, 2 vgs, ótimo acabamento,

próx. ao metrô.Agende uma visita e
confira! VS74

TÉRREA - JD. DA SAÚDE - R$ 450 MIL
Rua arborizada e tranqüila, próx. ao Shopping Plaza Sul, 3 dorms,

sala, cozinha, quintal amplo, dep. empr, terreno 8x28m², 3 vgs.
Consulte-nos! VCT17

TÉRREA - JD. DA SAÚDE - R$ 450 MIL
EM EXPOSIÇÃO NA RUA JUVENAL GALENO, 186.

VISITE! Linda casa térrea, 3 dorms, 1 ste, 10x30, jardim, isolada aos
lados, 3 vgs, ótima localização. Faça uma visita! VCT18

CASA TÉRREA - JD. DA SAÚDE - R$ 650 MIL
Casa ampla, 4 dorms, 2 stes, arms embut., living 3 ambs, lavabo,

dep. empr, garagem p/ 6 autos c/ copa, banh. e 2 depósitos.
Vale a pena conferir! Consulte-nos. VCT19

TERRENO - VILA VERA
R$ 650 MIL

Ótimo terreno p/ construtores, 18x40. Consulte-nos!  VG11
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APARTAMENTO
SÃO JUDAS

3 dts/ 1 vaga/ sacada/ 63m²
árera útil. R$ 165 Mil

TERRENO
JARDIM DA SAÚDE

8x25 = 200m² projeto planta
aprovada para sobrado R$ 139 Mil

ÓTIMO APTO.
SÃO JUDAS

3 dts/ 1 vg/ sacada/ lazer completo/
98m² a.u. próx. metrô R$ 250 Mil

APARTAMENTO
SAÚDE

2 dts/ 1 vg/ 56m² a.u./ próx.
ao metrô.  R$ 140 Mil

APTO. MOEMA
PÁSSAROS

3 dts / 1 suite / 127m² a.u. /
R$ 280 Mil

APARTAMENTO
SAÚDE

2 dts c/1 reversível/ 1 vg/ 82m² A.U./
boca do metrô. R$ 200 Mil

APARTAMENTO
JABAQUARA

3 dts / 1 vg / todo reformado
/ próx. metrô.  R$ 160 Mil

CASA JARDIM JABAQUARA
3 suites c/closet/ ampla coz/ repleta de arms/ 250m² a.c./

330m² a.t./ piscina/churras/ canil/ R$ 580 Mil

MOEMA - ÍNDIOS
INCORPORAÇÃO

5.500m² de terreno.
Valor sob consulta.

MOEMA - PÁSSAROS
Área de 250m² para construção de
prédio 8 andares/ projeto e planta
aprovados/  Preço sob consulta.

SOBRADO S. JUDAS
3 dts grandes/ copa/ coz/ sl 2 amb/ 3
vgs/ edícula/ quintal/ salão de festas/

15 min. do metrô. R$ 330 Mil.

CASA TÉRREA
PRÓX. CURSINO

3 dts/ sl/ coz/ wc/ 6 vgs/ edícula/
lavanderia/ quintal/  R$ 230 Mil

APARTAMENTO
JABAQUARA

V. Campestre/ 3 dts/ 1 vg/ sl 2 amb/
repleto de arms/ 80m² a.u. R$ 150 Mil

SOBRADO
JABAQUARA

3 dts sendo 1 suite/ wc social/ sl/
copa/ coz/ 3 vgs/  R$ 199.800 Mil

SOBRADO
SÃO JUDAS

3 dts sendo 1 suite/ 2 vgs/
lavanderia/  R$ 180 Mil

 VENDA

MIRANDÓPOLIS
IMPERDÍVEL

Casa térrea, semi-isolada, vaga,
sala social, 3 dts., copa, coz.

banh. entr. lat. qtal.c/wc empr. 2
vgs. cob. terreno 6x25. Precisa
reforma. Bom p/investidores.

Preço sob consulta. R. Guapuã,
38, próx. Igreja Sta. Rita.

Plantão no carnaval.

5584-7181/ 9735-3897
creci 049.760-2

EXCELENTE
CASA GRANDE

BOSQUE DA SAÚDE
Vendo

ou Alugo, ideal
para comércio.

Tratar c/proprietário
Tel. 5011-0452

CASA TÉRREA
JABAQUARA

JD. ORIENTAL
1 dorm, sala, coz,

banh. e 1 vaga,
terreno

15X16=240m².
Só R$ 100 mil.

Tratar: 3441-1675
9312-3507

SOBRADO
NOVO

BOSQUE DA SAÚDE
3 suites, sala, lavabo,

copa coz., lavand.,
wc, entr. lat., 3 vagas,

fase de acabto.
R$ 380 Mil

Fone: 2276-3671

ou 2275-6481

 LOCAÇÃO

SALA  P/ESCRITÓRIO
VILA MARIANA

Próximo a Rua Sena
Madureira. Ideal para

Autônomos,
Profissionais Liberais

Show Roon
R$ 290,00

Fone: 5571-2765
ou 9914-6056

ALUGA-SE
1 QUARTO

JARDIM DA GLÓRIA
PRÓX. KLABIN

Para rapaz de fino
trato, até 30 anos

R$ 370,00

Tr. Tel. 5573-7530

ALUGA-SE
LOJA NOVA

PRÓX. AO INSS
SANTA CRUZ
Rua Sabóia de
Medeiros, 134

R$ 500,00
Em Exposição

Tr. Tel. 5084-6826

SALA DISPONÍVEL PARA LOCAÇÃO
Tel: 5539-7630 / 5539-4373

curriculos@planetacorpo.com.br

A/C Isneida

creci-16.581

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

GALEÃO

CASA TÉRREA

JARDIM DA SAÚDE
(Próx. Av. Tancredo Neves),
2 dorms, sendo 1 c/ AE, sala,
banh, AS, deposito, qtal. gde.
e vaga p/ carro. R$ 650,00.
R. Dr. Luiz A. P. Queiroz, 60

P A R A  A N U N C I A R

L I G U E :  5 0 7 2 - 2 0 2 0

APTO. MOINHO VELHO
3 dorms. c/ suite, sacada, 1 vaga

para garagem, piscina, área de

lazer. R$ 180 mil.

INVESTIDORES E CONSTRUTORES
Oportunidade única,

terreno c/ 7 casas, para renda,

Rua Vergueiro. R$ 670 mil

SÃO JUDAS
Terreno 12,50 X25m,

100m do metrô.

R$ 230 mil

APTO. SÃO JUDAS
2 dorms, sala, cozinha, AS,

sacada, piscina, lazer, próx. metrô

R$ 220 mil

SOBRADO LINDO
2 dorms, sala, cozinha, AS,

churrasqueira, 2 vagas,

portão automático. R$ 180 mil

APTO. LINDO
3 dorms, sala, cozinha, AS,

condomínio baixo, 1 vaga.

R$ 105 mil

METRÔ IPIRANGA
Apto. 1 dorm, sala,

cozinha, WC, próximo metrô.

R$ 85 mil

APTO. PRÓXIMO
METRÔ CONCEIÇÃO

3 dorms, sala, coz, WC, 1 vaga.

LINDO. R$ 160 MIL

ATENÇÃO!!!
CORRETORES DE IMÓVEIS
A  Agência do Imóvel está admitindo corre-
tores para integrar a nossa equipe de VEN-
DAS e LOCAÇÃO! Oferecemos: ótimo ambi-
ente de trabalho com sala climatizada, me-
sas individuais, anúncios exclusivos em re-
vista, jornais e internet, celular, ampla carteira
de imóveis e clientes, sistema informatizado
podendo ser consultado a distância, remu-
neração acima da média de mercado (res-
peito e transparência ao profissional).
CORRETORES DE LOCAÇÃO, PAGAMOS ATÉ
70% DO VALOR DA PRIMEIRA LOCAÇÃO!!!

Interessados, favor ligar p/ 5539-0308,
falar c/ Sr. Jorge

COBERTURA DUPLEX
SAÚDE

4 dorms/2 suítes - 2 vagas 140m² úteis

KLABIN - PARTE NOBRE DO BAIRRO
Casa maravilhosa! 470m² de terreno c/ muito jardim, pisc,

forno pizza, churr, sendo 430m² constr, living p/ vários
ambs, sl. de lareira, sl. jantar e

almoço, coz. planej, desp,
escrit, lvbo, ste master c/

closet e hidro, rico em arms.
Agende já sua visita!

Dados principais: AC=430m²,
AT= 470m², gar. 15 autos.

SAÚDE - PX. METRÔ - SOBRADOS NOVOS
Rua tranqüila, novo, em fase de acabto, liv. 3 ambs. c/ jd.

inverno, sl. íntima no piso superior, dorms gdes, quintal c/
churrasq, portão automático.

Visite nosso plantão!
Dados principais: AU=205m²,

4 dts/3 stes, gar. 4 autos.
Negociamos o melhor preço

p/ você. Vale a pena
conferir! Ref. 3237

Tel. 5539-0308

V. MARIANA - AO LADO KLABIN - RUA S/ SAÍDA
Ótimo sobrado, em rua mais que tranqüila, liv. p/ 2 ambs,
coz. gde. c/ arms, AS e demais depend, gar. c/ 2 portões

KLABIN - SOBRADO - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
Oportunidade única! Lindo sobrado c/ excel. acabto, muito
agradável e muito bem distribuído, 4 dts/2 stes, 4 vagas,

Vale a pena conferir. Ref. 3356 / Tel. 5539-0308

autom, qtal c/ churr. Plantão
no local. Agende já sua visita!
Dados principais: AU=152m²,

3 stes, gar. coberta p/ 3
autos. Negociamos o melhor
preço p/ você. Vale a pena

conferir! Ref. 2854 /
Tel. 5539-0308

amplo liv, sl. jantar, lvbo, escrit,
coz. planej. c/ piso porcelanato,

dts c/ arms, sl. festas, qtal c/
pisc, sauna, forno pizza e churr.

Confira! Dados principais:
Terr. 12x30, AC=300m², 4 dts/

2 stes, 4 vgs, R$=valor de
ocasião. Ligue: 5539-0308

Ref. 3210

Living p/ 3 ambs. c/ sacada, repleta de
armários, coz. planejada, wc empregada,
parte superior: 1 ste, sala TV, terraço c/
piscina e churrasq, prédio de 10 anos,

c/ lazer, pisc,
churr, sl. jogos,
sl. festas, 500m
metrô Praça da

Árvore.
R$ 450 mil
Ref. 3313-T

APTO KLABIN - 116M² ÚTEIS
3 dorms / 1 ste - 3 vagas

Liv. 3 ambs, terr, lvbo, sl. TV e almoço,
coz. planej, AS e DE, repleto de arms.

R$ 2.700,00 - Ref. 3412

APTO - KLABIN - 106M² ÚTEIS
3 dts / 1 ste - 2 vagas + depós.
Liv. 2 ambs. c/ terr. e lvbo, coz. c/ arms, AS

e dep. empr. R$ 1.700,00 - Ref. 3413

APTO - IPIRANGA – 170M² ÚTEIS
3 dts / 1 ste - 2 Vagas

Liv. vários ambs, lvbo, escrit, coz. c/
arms, sl. almoço, ste c/ hidro e closet,

AE’s, AS e dep. empr, lazer c/ sl. festas e
playground. R$ 2.400,00 - Ref. 3411

APTO - IPIRANGA - 170M² ÚTEIS
4 dts / 2 stes (hidro) - 2 vagas

Liv. vários ambs, lvbo, coz. gde repl.
arms, sl. almoço, dep. empr. c/ arms e

AS, todo reform, lazer c/ sl. festa e
playground. R$ 2.400,00 - Ref. 2484

APTO - V. MARIANA - 38M² ÚTEIS
Ao lado do metrô

1 t/ste, 1 vaga, living c/ lvbo e terraço,
dorm. c/ arms, coz. planej, prédio super

procurado c/ baixo valor de cond. e
excel. lazer. R$ 1.300,00 - Ref. 3438

APTO - V. MARIANA - 72M² ÚTEIS
2 dorms - 1 vaga

Repleto de arms, liv. 2 ambs, terraço,
coz, AS, ao lado de metrô. Vvale a pena

conferir!  R$ 1.400,00 - Ref. 3435

SOBRADO - IPIRANGA
3 suítes (hidro) - 2 vagas

Liv. 2 ambs. c/ lvbo, escrit, sl. TV, copa/
coz, AS e dep. empr, sobrado novo.

R$ 2.500,00 - Ref. 3399

SOBRADO - IPIRANGA / VILA
MONUMENTO - COML.

3 dts gdes c/ arms - gar. v. carros
Excel. p/ escola infantil, clínica ou escrit,
sl. íntima, coz, refeit, sl. 3 ambs, qtal c/

bom espaço aberto e c/ cobert, aos
fundos + 4 salas e wc + área livre.

R$ 5.500,00 - Ref. 2894

SOBRADO - KLABIN - COML/RES.
4 dts/2 stes - gar. 6 carros

Rua tranqüila ao lado metrô Klabin, liv.
c/ pé-direito duplo interligado ao jdim,
qtal c/ churr, escrit, sl. íntima, repl. excel.

arms, aquec. solar, lvbo, DE, portões
c/ controle remoto, linda residência
c/ sistema de alarmes. R$ 5.500,00

Ref. 3133

KLABIN
116M² ÚTEIS

3 dorms, 2 vagas + Dep.
Localização privilegiada,
living amplo c/ lavabo e
sacada, coz. planej, apto

c/ ótimo acabamento,
4 p/ andar, sendo 2 p/ ala,

lazer c/ pisc,
sl. ginást,
sl. festas e

jogos. Ligue:
5539-0308
Ref. 3185

KLABIN
117M² ÚTEIS

3 dts/ste, 2 vagas + Dep.
Excel. localiz, liv. 3 ambs,
sac, lvbo, coz. planej, 2 p/
and, repl.  arms, suíte c/
 closet e hidro, lazer c/

piscina,
sauna,
churr. e
fitness.

Agende já
sua visita!
Ref. 2305

KLABIN
58M² ÚTEIS

1 dorm/suíte, 2 vagas
Liv. 2 ambs. c/ pé-direito
duplo interligado à coz.

americana c/ arms, lavabo,
2 sacadas, closet, edifício c/
piscina, salão de  festas e
fitness,

rua super
tranqüila e
arborizada.

Ref. 3123-T

KLABIN
194M² ÚTEIS

4 dorms/stes, 4 vagas
CYRELA - Living amplo, sl.
lareira, sl. jantar, sl. almoço,

sala TV, terraços, finos
arms, elev. privativo, lazer c/

qdras de tênis
e poliesport,

fitness,
saunas, churr.
Agende já a
sua visita!
Ref. 3081

KLABIN
72M² ÚTEIS

2 dorms/ste, 2 vagas
Liv. 2 ambs. c/ sac. c/ vista

espetacular, coz. planej,
fino acabto, c/ ótimos

arms, 4 p/ andar, lazer c/
piscina na cobertutra,

fitness, sauna,
cond. só

R$ 340,00.
Confira!

Ref. 3351-M

LOCAÇÃO

SAÚDE - PRÓX. AO METRÔ

Terreno de 9x60, rua super
tranquila, lindo, sala p/ 3

ambs. c/ lareira, lavabo, copa
e cozinha, salão de festas,

churrasqueira, ótimo
acabamento. Vende mobiliado.

R$ Ocasião! Ref. 0000 D

4 dorms / 2 suítes - 8 vagas

APTO - VILA MARIANA
2 dorms. - 1 vaga

Living p/ 2 ambs. c/ sacada,
54m² úteis, andar alto, lazer,
300m metrô Vila Mariana.
R$ 270 mil - Ref. 3423-T

APTO - SAÚDE
2 dorms. - 1 vaga

Living p/ 2 ambs, coz. planej, 1
dt. c/ arms, 50m² úteis, seg.

24h, quadra, sl. festas. Confira!
R$ 135 mil - Ref. 3448-T

APTO - VILA MARIANA
3 dts/1 ste - 2 vagas

Living 2 ambs c/ sacada, 90m²
úteis, andar alto, 300m metrô

Vila Mariana.
R$ 280 mil - Ref. 3422-T

METRÔ SÃO JUDAS
2 dts/1 ste - 2 vagas

Liv. 2 ambs. c/ sac, coz. planej,
wc empr, dts. c/ arms, prédio c/

excel. lazer. Vale conferir!
R$ 215 mil - Ref. D

SOBRADO
METRÔ IPIRANGA

2 dorms. - 6 vagas
Living p/ 2 ambs, cozinha c/

armários, edícula, ótimo local,
garagens no subsolo.

R$ 270 mil - Ref. 0000 D

SOBRADOS NOVOS
PX. METRÔ IMIGRANTES

3 suítes - 4 vagas
Terreno de 5x30, amplo living,
lavabo, ampla cozinha, entr. lat,

ót. acabto, gar. coberta, rua
tranquila. Confira!

R$ 390 mil - Ref. 0000 D

KLABIN - 105M² ÚTEIS
3 dts/2 stes - 3 vgs + dep.

Ótimo edifício c/ elevador
panorâmico, repleto de finos

armários, living amplo c/ lavabo,
ampla sacada, cozinha planejada,

2 por andar, lazer c/ piscina,
churrasqueira e quadra.

Ref. 3344

KLABIN - 146M² ÚTEIS
NOVÍSSIMO!!!

3 suítes - 3 vagas
Living vários ambs. c/ terraço
gourmet, lavabo, sl. almoço,

coz, AS, “finos arms. em todo o
apto”, lazer completo c/ piscina
25m, fitness, quadra, churrasq.

e salão de festas. Ref. 3171

JARDIM DA SAÚDE
COBERTURA DUPLEX

Living p/ 2 ambientes c/ sacada,
4 suítes c/ armários, copa/

cozinha, sala TV, sala inverno
c/ lareira, churrasqueira, piscina,

241m² de área útil. Aceita
permuta.Ref. 2323-T

Confira!!!

APTO KLABIN - LINDO!
3 dts/ 1 ste c/ closet

2 vagas, living p/ 2 ambientes
c/ sacada, cozinha planejada,
117m² úteis, andar alto, lazer,

repleto de armários.
R$ 450 mil

Ref. 3379-T

KLABIN - 226M² ÚTEIS
4 suítes - 4 vagas

Privacidade e conforto, living p/
3 ambs. em tábuas c/ sacada,
lareira e lavabo, suíte master c/

closet e hidro, dorms. c/ ótimos
arms, copa e cozinha planejada,
dep. empr, ótimo lazer, padrão

Cyrela. Ref. 2901
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Masculino, Maior, 2o.Grau, residir

na região de Vila Mariana, Ipiranga

rh@servsystem.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Feminino, Maior, 2o.Grau

OFFICEBOY

Estamos admitindo para trabalhar
na zona sul. Possuir carro próprio, sexo

masculino. Venha fazer parte da
empresa que mais cresce em São Paulo.

Entrevistas / Fone: 5078-7888

CORRETOTES DE IMÓVEIS

Com experiência.

Para região do

Jabaquara

Tels. 5588-5277

MANICURE

CABELEIREIRA

E ESTETICISTA

3441-2841 / 7358-6655

Tels.: 3807-5750 - 9768-6749 - 5083-0724
Atende aos sábados com hora marcada.

Av. Dom. de Moraes, 770 Bloco 4 Cj. 10A,
ao lado do metrô Ana Rosa - V.Mariana

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
DRA. SIRLENE TRINDADE - OAB/SP 264.277

Trabalhista, Previdenciário. Civil, Família,
Separação, Divórcio, Contratos e execuções em

geral, Acompanhamento de processos,
criminal, direito do consumidor.

F: 3168-9672 / 3167-0695 / 9916-3931

Trabalhista • Criminal • Cível
Indenização • Separação
• Inventário • Imobiliária

ADVOGADOS

E-mail: renato@renatocastelobranco.adv.br

Dr. Renato Castelo Branco

BARB IER I
ADVOGADOS E CONSULTORES

FONE: 3088-9719 / 7373-8349

Ação Contra Bancos - Indenização Dano
Moral - SPC e SERASA - Revisão de

empréstimos - juros - TRABALHISTA -
FAMÍLIA Separação - Divórcio - Inventário

ADVOGADOS E ASSOCIADOS

AURO TOSHIO IIDA

Trabalhista. Previdenciário (Aposentadoria,
Revisões, Doenças Profissionais) Civil (Inventários,

Divórcio, Separações, Contratos em geral, Indenização,
Danos morais e materiais.

Rua Afonso Celso, 1221, sala 131,Vila Mariana
Fone:5589-4702

E-MAIL: aurotoshioiida@hotmail.com

O pretendente: THOMAS RODRIGUES MARIANO, profissão aposen-
tado, estado civil divorciado, nascido em Santa Juliana, MG, no dia
10 de dezembro de 1933, residente e domiciliado nesta Capital, Saú-
de, filho de Zenon José Mariano e de Maria Rodrigues Mariano. A
pretendente: RUTH MISSAKO INOUE, profissão aposentada, estado
civil solteira, nascida em Ribeirão Preto, SP, no dia 30 de dezembro
de 1946, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
Massateru Inoue e de Yukiko Inoue.

O pretendente: ALLAN FELIPE DOS ANJOS, profissão empresário,
estado civil solteiro, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia 30 de
agosto de 1982, residente e domiciliado em Diadema, SP, filho de
Raimundo Pereira dos Anjos e de Junair Felipe dos Anjos (cópia do
edital recebida do cartório da residência do pretendente). A preten-
dente: CAMILA FERREIRA RODRIGUES, profissão nutricionista, es-
tado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 18 de junho de
1981, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Nelson
Carlos Rodrigues e de Edith Nantes Ferreira Rodrigues.

O pretendente: RAFAEL BRAVO BUCCO, profissão jornalista, estado
civil solteiro, nascido em Tucurui, PA, no dia 16 de outubro de 1981,
residente e domiciliado nesta Capital, filho de Marco Antonio Bucco
e de Carmen Silvia Bravo Bucco. A pretendente: VIVIAN CRISTINA
RAGAZZI, profissão jornalista, estado civil solteira, nascida em São
Paulo, SP, no dia 15 de dezembro de 1980, residente e domiciliada
nesta Capital, Saúde, filha de Nilson José Ragazzi e de Irene Regina
Ragazzi.

O pretendente: CLAUDIO SHIGUERU FUJIMORI, profissão técnico
de som, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo,
SP, no dia 24 de novembro de 1970, residente e domiciliado nesta
Capital, Saúde, filho de Shiro Fujimori ede Naoe Yokoya Fujimori. A
pretendente: FLORENCIA SARAVIA, profissão técnica em som, esta-
do civil solteira, nascida em Cordoba, Argentina, no dia 22 de maio
de 1973, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de En-
rique Jeronimo Saravia e de Marta de La Paz Gamond de Saravia.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO DE MATOS, profissão motorista,
estado civil divorciado, nascido em Presidente Wenceslau, SP, no
dia 16 de agosto de 1968, residente e domiciliado nesta Capital,
Saúde, filho de José Henrique Matos e de Glinaura Araujo de Matos.
A pretendente: ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS, profissão auxiliar
de montagem, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia
07 de junho de 1982, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde,
filha de Olimpio Ferreira dos Santos e de Marta Miriam da Silva.

O pretendente: JOSÉ AILTON RODRIGUES DE LIMA, profissão pe-
dreiro, estado civil solteiro, nascido em São Miguel, SP, no dia 09 de
novembro de 1980, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde,
filho de José Rodrigues Filho e de Maria do Socorro Rodrigues. A
pretendente: GISLENE GOMES DOS SANTOS, profissão auxiliar de
limpeza, estado civil solteira, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia
23 de novembro de 1981, residente e domiciliada nesta Capital,
Saúde, filha de Antonio Pereira dos Santos e de Nelita Gomes dos
Santos.

O pretendente: ALEXANDRE BALCIUNAS, profissão cabeleireira, es-
tado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22 de maio de
1980, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Sergio
Balciunas e de Cleide do Nascimento Balciunas. A pretendente: MAÍRA
APARECIDA DE SANT’ANA, profissão cabeleireira, estado civil sol-
teira, nascida em São Paulo, SP, no dia 29 de maio de 1982, residente
e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Valter José de Sant’Ana
e de Sandra Regina Consoleti Sant’Ana.

O pretendente: CAIO LOPES ALCALDE MISTICONE, profissão cientis-
ta de computação, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP,
no dia 07 de junho de 1981, residente e domiciliado nesta Capital,
Saúde, filho de Clovis Alcalde Misticone e de Marly da Rosa Lopes
Alcalde. A pretendente: ADRIANA FARKAS, profissão psicóloga, es-
tado civil solteira, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia 17 de
maio de 1983, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
Luiz Carlos Farkas e de Rejani Farkas.

O pretendente: LOURENÇO ANTONIO ROMANELLI VIEIRA, profissão
técnico de qualidade, estado civil solteiro, nascido em São Paulo,
SP, no dia 15 de julho de 1980, residente e domiciliado nesta Capital,
Saúde, filho de Benedito Luiz Vieira e de Tereza Romanelli Vieira. A
pretendente: JANAÍNA CRISTINA SANCHES CALVENSE, profissão sub-
gerente, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 05 de
outubro de 1982, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha
de Joel Sanches Calvense e de Janete Gonzaga de Azevedo Sanches
Calvense.

O pretendente: MICHEL ALVES, profissão bancário, estado civil solteiro,
nascido em São Paulo, SP, no dia 06 de outubro de 1982, residente e
domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de José Itamar Alves e de Maria
do Carmo Alves. A pretendente: JUSSIGLÊICE ALMEIDA DE JESUS, pro-
fissão caixa, estado civil solteira, nascida em Coronel João Sá, BA, no
dia 21 de julho de 1985, residente e domiciliada em João Sá, BA, filha
de Manoel Renato Almeida de Jesus e de Alaide Almeida de Jesus
(cópia do edital recebida do cartório da residência da pretendente).

O pretendente: ERIC PAUL MONTEIRO, profissão gerente de proje-
tos, estado civil solteiro, nascido em Estados Unidos da América, no
dia 18 de abril de 1969, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde,
filho de Jose Joao dos Santos Monteiro e de Halina Janeczek Monteiro.
A pretendente: CRISTIANE BARBOSA DA SILVEIRA, profissão cirurgiã
dentista, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 12
de agosto de 1983, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde,
filha de Adonai Barbosa da Silveira e de Gislaine Scalise Barbosa da
Silveira.

O pretendente: MARCELO ANTÔNIO DE CARVALHO JÚNIOR, profis-
são analista de redes, estado civil solteiro, nascido em Porto Ale-
gre, RS, no dia 17 de janeiro de 1976, residente e domiciliado nesta
Capital, Saúde, filho de Marcelo Antonio de Carvalho e de Rosa Mary
Rocha de Carvalho. A pretendente: FATIMA SATIMI SOMEHARA, pro-
fissão analista de RI, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP,
no dia 09 de maio de 1974, residente e domiciliada nesta Capital,
Saúde, filha de Kazumi Somehara e de Satiko Hiramoto Somehara.

O pretendente: DAVID CARLOS SILVA PFEFFER, profissão montador,
estado civil solteiro, nascido em Santos, SP, no dia 08 de outubro de
1989, residente e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Carlos
Heinz Pfeffer e de Severina José Silva Pfeffer (cópia do edital rece-
bida do cartório da residência do pretendente). A pretendente:
DANIELA ARAUJO JAREMCZUK, profissão auxiliar departamento pes-
soal, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 15 de
outubro de 1985, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha
de Abelardo Jaremczuk e de Terezinha Antunes de Araujo.

O pretendente: ALEX LUÍS DE CARVALHO, profissão mecânico de
manutenção, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia
29 de setembro de 1975, residente e domiciliado em Diadema, SP,
filho de Raimundo Luiz de Carvalho e de Maria Gomes de Carvalho
(cópia do edital recebida do cartório da residência do pretendente).
A pretendente: MARCIA CRISTINA GIORA RODRIGUES, profissão
psicóloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 27
de abril de 1977, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha
de José Carlos Rodrigues e de Mathilde Giora Rodrigues.

O pretendente: FERNANDO BUZZONI TAVARES, profissão motoboy,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 05 de feverei-
ro de 1980, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de
Aroldo Tavares e de Germana Angela Buzzoni Tavares. A pretenden-
te: MARCELA DE SOUZA SANTOS, profissão manipuladora farma-
cêutica, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 30 de
março de 1983, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha
de Luiz Carlos dos Santos e de Valkiria Magali de Souza Santos.

O pretendente: JAILTON VICENTE DE SOUZA, profissão motorista,
estado civil divorciado, nascido em Umarizal, RN, no dia 27 de
fevereiro de 1972, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde,
filho de Erasmo Vicente de Souza e de Francisca Maria da Concei-
ção. A pretendente: MARIA IVANILDA LOPES RODRIGUES, profissão
doméstica, estado civil solteira, nascida em Boa Viagem CE, no dia
02 de novembro de 1980, residente e domiciliada nesta Capital,
Saúde, filha de Francisco Rodrigues Filho e de Maria de Fatima
Lopes Rodrigues.

O pretendente: FRANCISCO SOARES DE SOUSA, profissão motorista,
estado civil solteiro, nascido em Aroazes, BA, no dia 09 de junho de
1977, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Raimundo
Rodrigues de Sousa e de Maria de Fatima Soares dos Anjos. A pre-
tendente: JOSELINA GOMES DOS SANTOS, profissão cozinheira, es-
tado civil solteira, nascida em Santo Estevão, BA, no dia 24 de julho
de 1976, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Jose
Medeiros dos Santos e de Joana Gomes dos Santos.

O pretendente: FERNANDO GALVÃO PEREIRA, profissão comercian-
te, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 06 de maio
de 1986, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de
Edmilson dos Santos Pereira e de Marta Cristina Galvão Pereira. A
pretendente: RAISA TUANNY TAVARES BARBOSA, profissão atendente,
estado civil solteira, nascida em Ituiutaba, MG, no dia 05 de janeiro
de 1990, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
Genilson Felix Barbosa e de Girlene Soares Tavares Barbosa.

O pretendente: ENZO ANCILOTTO DA CRUZ, profissão assistente de
atendimento, estado civil solteiro, nascido em Mauá, SP, no dia 18
de maio de 1988, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho
de Paulo Alves da Cruz e de Lurdes Aparecida Ancilotto da Cruz. A
pretendente: TATIANE CALADO ROSA, profissão auxiliar de estoque,
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 24 de março
de 1986, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
Severino Vicente Rosa e de Lenira Conceição Calado Rosa.

O pretendente: JONATHAN ERNEST BROWN, profissão professor,
estado civil solteiro, nascido em Oakland - Michigan - Estados Unidos
da América, no dia 31 de janeiro de 1974, residente e domiciliado
nesta Capital, Saúde, filho de Ernest Leon Brown e de Doreen Mae
Nicholls. A pretendente: KATIA SIMÕES ALVES, profissão assistente
administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no
dia 17 de outubro de 1980, residente e domiciliada nesta Capital,
Saúde, filha de Osvaldo Simões Alves e de Noemi Borges Alves.

O pretendente: MARCELO JOSE DA SILVA, profissão analista de su-
porte, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 19 de
agosto de 1980, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho
de Jose Vitor da Silva e de Maria Minervina da Silva. A pretendente:
PATRICIA LOPES DE OLIVEIRA, profissão nutricionista, estado civil

divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 21 de outubro de 1972,
residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de José Batista de
Oliveira e de Creonice de Araujo Lopes de Oliveira.

O pretendente: DENIS ACHCAR POLAK, profissão empresário, esta-
do civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 07 de outubro de
1977, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Giovani
Polak e de Neusa Achcar Polak. A pretendente: RENATA DAVES TONON
BAPTISTA, profissão educadora física, estado civil solteira, nascida
em São Paulo, SP, no dia 14 de julho de 1979, residente e domiciliada
nesta Capital, Saúde, filha de Airton Baptista e de Ieda Maria de Souza
Baptista.

O pretendente: PEDRO DANIEL TAVARES, profissão bancário, esta-
do civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 09 de janeiro de
1981, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Antonio
Sergio Tavares Ana Maria Tavares. A pretendente: HELENA
FERNANDES MARTINS, profissão nutricionista, estado civil soltei-
ra, nascida em São Paulo, SP, no dia 07 de outubro de 1981, residente
e domiciliada nesta Capital, filha de Arsenio Fernandes Martins e de
Maria Ignez Martins.

O pretendente: ANDRÉ LUIS VELOZO MAIA DA SILVEIRA, profissão
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Uberlândia, MG, no
dia 08 de janeiro de 1975, residente e domiciliado nesta Capital,
Saúde, filho de Cassio Maia da Silveira e de Eunice Velozo Maia da
Silveira. A pretendente: GABRIELA DO NASCIMENTO GONZALEZ, pro-
fissão fisioterapeuta, estado civil solteira, nascida em São João Del
Rei, MG, no dia 05 de outubro de 1975, residente e domiciliada nesta
Capital, Saúde, filha de Antonio Gabriel Rodrigues Gonzalez e de
Marlene Alves do Nascimento Gonzalez.

O pretendente: ADELSON GERMANO JUNIOR, profissão técnico de
suporte, estado civil solteiro, nascido em Osasco, SP, no dia 05 de
setembro de 1979, residente e domiciliado nesta Capital, filho de
Adelson Germano e de Ana Maria Germano. A pretendente: ELLEN
CRISTINA BOSSOLANI DE VITA, profissão assistente de vendas, es-
tado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 10 de abril de
1983, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de William
Wanderley Assumpção de Vita e de Neusa Bossolani de Vita.

O pretendente: DOUGLAS MURANO, profissão auxiliar administra-
tivo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 07 de
março de 1981, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho
de Arnaldo Murano Junior e de Nair Edvirges dos Santos Murano. A
pretendente: SABRINA MACHADO DE MELLO, profissão auxiliar ad-
ministrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia
16 de junho de 1981, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde,
filha de Romildo Teixeira de Mello e de Maria Aparecida Machado de
Mello.

O pretendente: DOUGLAS DIEGO ASATO, profissão cobrador, estado
civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 14 de dezembro de
1979, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Yoshihiro
Asato e de Iracema Mangeli Asato. A pretendente: PATRICIA DE CAM-
POS MACHADO, profissão cobrador, estado civil solteira, nascida
em Americana, SP, no dia 10 de abril de 1978, residente e domiciliada
nesta Capital, Saúde, filha de Paulo Afonso de Campos Machado e de
Maria Salisete Pereira da Silva de Campos Machado.

O pretendente: RICHARLE ROBERTO PEREIRA TONEU, profissão
serralheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia
29 de dezembro de 1981, residente e domiciliado nesta Capital,
Saúde, filho de Paulo Roberto Pereira Toneu e de Rose Mary Pereira
Toneu. A pretendente: MARCIANA PINHEIRO DE CARVALHO, profis-
são recepcionista, estado civil solteira, nascida em Picos, PI, no dia
12 de março de 1986, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde,
filha de Joaquim Pacheco de Carvalho e de Maria das Merces Pi-
nheiro de Carvalho.

O pretendente: CLÁUDIO TIZZANI COPPEDÉ, profissão cirurgião
dentista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22
de julho de 1967, residente e domiciliado nesta Capital, filho de Aldo
Coppedé e de Vera Tizzani Coppedé. A pretendente: MÔNICA
PORTABALES ARIZA, profissão publicitária, estado civil solteira, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia 27 de maio de 1968, residente e
domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Francisco Portabales
Portabales e de Joaquina Ariza Ramos.

O pretendente: CLAUDEMIR JESUS DA SILVA, profissão operador de
guilhotina, estado civil solteiro, nascido em Jardim Alegre, PR, no
dia 25 de dezembro de 1973, residente e domiciliado nesta Capital,
Saúde, filho de Sebastião da Silva e de Lauricia Maria da Silva. A
pretendente: MERCILENE PINHEIRO DE CARVALHO, profissão as-
sistente administrativa, estado civil solteira, nascida em Santa Cruz
do Piaui, PI, no dia 11 de outubro de 1979, residente e domiciliada
nesta Capital, Saúde, filha de Joaquim Pacheco de Carvalho e de
Maria das Mercês Pinheiro de Carvalho.

O pretendente: JULIO EDUARDO BOMBONATI BERNARDES, profis-
são farmacêutico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no
dia 21 de dezembro de 1979, residente e domiciliado nesta Capital,
Saúde, filho de Julio Castro Bernardes e de Marcia Bombonati
Bernardes. A pretendente: MARIA CAROLINA DA SILVA PERSIN, pro-
fissão farmacêutica, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP,
no dia 09 de novembro de 1982, residente e domiciliada nesta Ca-
pital, Saúde, filha de Selmir Ramos Persin e de Maria Aparecida da
Silva Persin.

O pretendente: JEAN PAULO RAIMUNDO, profissão professor de
educação física, estado civil solteiro, nascido em Cornélio Procópio,
PR, no dia 20 de setembro de 1977, residente e domiciliado nesta
Capital, Saúde, filho de Paulo de Faria Raimundo e de Norma da
Silva. A pretendente: MARINA FERREIRA POGGIO, profissão
advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 10
de novembro de 1976, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde,
filha de Alberto Poggio e de Maria Eugenia Ferreira Poggio.

O pretendente: ANDRE LUIZ RODRIGUES, profissão autônomo, es-

tado civil solteiro, nascido em Santo André, SP, no dia 10 de junho de
1979, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Clovis
Rodrigues e de Terezinha Aparecida Rodrigues. A pretendente: PA-
TRICIA CUESTA FARIA, profissão do lar, estado civil solteira, nascida
em Jacareí, SP, no dia 22 de julho de 1976, residente e domiciliada
nesta Capital, Saúde, filha de Nelson Dantonio Faria e de Antonia
Cuesta Faria.

O pretendente: JOSÉ FAGNER RAMOS, profissão mecânico, estado
civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 11 de janeiro de 1985,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Sebastião
Severino Ramos e de Josefa Quiteria Ramos. A pretendente: DENISE
SOARES DE OLIVEIRA, profissão pedagoga, estado civil solteira,
nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia 15 de julho de 1987,
residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Iris Soares de
Oliveira e de Maria Izabel Cintra de Oliveira.

O pretendente: THIAGO CALIL, profissão bancário, estado civil sol-
teiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 10 de novembro de 1982,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Mauricio Calil
e de Elvira Sciarotta Calil. A pretendente: CINTIA HOLANDA PEREIRA
LEITE, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São
Paulo, SP, no dia 08 de setembro de 1984, residente e domiciliada
nesta Capital, Saúde, filha de Helcio Pereira Leite e de Angela Maria
Holanda Pereira Leite.

O pretendente: ROBERTO HIROSHI YONEDA, profissão consultor
técnico qualidade, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP,
no dia 18 de feveiro de 1974, residente e domiciliado nesta Capital,
Saúde, filho de Takashi Yoneda e de Yoshiko Yoneda. A pretendente:
SANDRA AKIKO KITA, profissão analista de sistemas, estado civil
solteira, nascida em Santo André, SP, no dia 30 de maio de 1974,
residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Seiji Kita e de
Maria Satiko Kita.

O pretendente: FABIANO TADEU MATOBA ROSA, profissão educador
físico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 28
de outubro de 1968, residente e domiciliado nesta Capital, filho de
Rubens Rosa e de Elma Matoba Rosa. A pretendente: LEANDRA
BOLANT, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, nascida em
São Paulo, SP, no dia 10 de junho de 1977, residente e domiciliada
nesta Capital, Saúde, filha de Roberto Borro Bolant e de Tereza Cristina
Arnaud Corrêa Bolant.

O pretendente: MÁRCIO AKIO TIBANA, profissão comerciante, esta-
do civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 08 de abril de 1979,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Yukio Tibana
e de Ruth Suyeko Tibana. A pretendente: LETÍCIA LEMMI, profissão
engenheira, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia
13 de janeiro de 1982, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde,
filha de Livio Lemmi e de Luzia Kazuyo Lemmi.

O pretendente: MARCEL PEREIRA DE SOUZA, profissão programa-
dor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 02 de
outubro de 1979, residente e domiciliado nesta Capital, filho de Afon-
so Pereira de Souza Filho e de Maria das Graças Pereira de Souza.
A pretendente: FERNANDA DELARISSA COMMINATO, profissão
pedagoga, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 16
de novembro de 1987, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde,
filha de Alberto Carlos Comminato e de Maria de Lourdes Delarissa
Comminato.

O pretendente: ROBERTO COLLALTO SABBAG, profissão jornalista,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 12 de maio de
1984, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Sidney
Sabbag e de Zenia Aparecida Collalto Sabbag. A pretendente:
JANAILMA FREIRE DA SILVA, profissão turismóloga, estado civil
solteira, nascida em Campina Grande, PB, no dia 10 de outubro de
1979, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Cicero
Freire da Silva e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: ALBERTO VIEIRA RABELO, de nacionalidade brasilei-
ra, profissão representante de vendas, estado civil solteiro, nasci-
do em Alfenas, MG, no dia 08 de outubro de 1979, residente e
domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Jose Reinaldo Vieira
Rabelo e de Maria Celina Vieira Rabelo. A pretendente: DANIELA
LETICIA ROQUE, de nacionalidade brasileira, profissão publicitário,
estado civil solteira, nascida em Urupes, SP, no dia 15 de dezembro
de 1979, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de
Adnilson Roque e de Aparecida Laides Gavioli Roque.

O pretendente: ALEXANDRE SILVA FERREIRA, de nacionalidade bra-
sileira, profissão analista de sistemas, estado civil divorciado, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia 29 de dezembro de 1972, residente e
domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Jose Ferreira e de
Therezinha Silva Ferreira. A pretendente: ANA PAULA FERNANDES,
de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira,
nascida em São Paulo, SP, no dia 08 de maio de 1975, residente e
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Fernandes
e de Amenaide de Souza Fernandes.

O pretendente: ANDERSON CHARLES SANTOS DO NASCIMENTO, de
nacionalidade brasileira, profissão desempregado, estado civil sol-
teiro, nascido em Maceió, AL, no dia 02 de março de 1987, residente
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Manoel Alves do
Nascimento e de Maria Gorete Anjos dos Santos. A pretendente:
ALESSANDRA LIMA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profis-
são monitora de danças, estado civil solteira, nascida em São Pau-

lo, SP, no dia 29 de março de 1985, residente e domiciliada Jabaqua-
ra, São Paulo, SP, filha de Adilson Lima de Jesus e de Silvana
Jeronymo dos Santos.

O pretendente: AURELIANO FRANCA, de nacionalidade brasileira,
profissão pintor, estado civil solteiro, nascido em Vitória da Con-
quista (Inhobim), BA, no dia 10 de agosto de 1979, residente e
domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Gerson Luiz de Fran-
ca e de Eldima Maria de Franca. A pretendente: MICHELE DA SILVA
BASTOS, de nacionalidade brasileira, profissão comerciária, esta-
do civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 16 de maio de
1979, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de
Edivaldo Bastos e de Josefa Alves da Silva Bastos.

O pretendente: BRUNO AUGUSTO ELIAS LOPES, de nacionalidade
brasileira, profissão auxiliar de montagem, estado civil solteiro,
nascido em São Paulo, SP, no dia 10 de abril de 1983, residente e
domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Gilmario Agostinho
Lopes e de Roseni Elias Campos Lopes. A pretendente: JACQUIELE
ALMEIDA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, nascida em Limoeira, PE, no dia 05 de
julho de 1986, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP,
filha de João da Silva Almeida e de Mariluce Almeida do Nascimento.

O pretendente: CARLOS RAFAEL CARRASCO GODOY, de nacionalida-
de chilena, profissão analista de sistemas, estado civil solteiro,
nascido em Chile, no dia 18 de setembro de 1969, residente e
domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Carlos Ramon Car-
rasco Palma e de Maria Rebeca Godoi Escobedo. A pretendente:
POLIANA DOS SANTOS ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão securitária, estado civil divorciada, nascida em São Paulo,
SP, no dia 26 de março de 1986, residente e domiciliada Jabaquara,
São Paulo, SP, filha de José Bernardo de Almeida e de Eunice dos
Santos Almeida.

O pretendente: DIEGO JUN HORIE, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no
dia 11 de fevereiro de 1982, residente e domiciliado Jabaquara, São
Paulo, SP, filho de Riniti Horie e de Virginia Pereira de Queiroz Horie.
A pretendente: SIMONY OLIVEIRA ANDRADE, de nacionalidade bra-
sileira, profissão faturista pleno, estado civil solteira, nascida em
São Paulo, SP, no dia 14 de junho de 1985, residente e domiciliada
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Sebastião Pacheco Andrade e de
Joana Cintra de Oliveira Andrade.

O pretendente: FABIANO BAZZO MISSONO, de nacionalidade brasi-
leira, profissão advogado, estado civil solteiro, nascido em São
Paulo, SP, no dia 11 de janeiro de 1977, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Anibal Tadashi Missono e de Julia
Bazzo Missono. A pretendente: KATIA CRISTIANE DARONCO, de na-
cionalidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira,
nascida em São Paulo, SP, no dia 10 de agosto de 1976, residente e
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Jose Luiz Daronco e
de  Edir Mitsuco Daronco.

O pretendente: FRANCISCO ELES FERREIRA, de nacionalidade bra-
sileira, profissão motorista, estado civil solteiro, nascido em
Ibaretama, CE, no dia 04 de agosto de 1955, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Joaquim Ferreira Filho e de Luiza
Ferreira da Conceição. A pretendente: ROSILENE MELO DE LIMA, de
nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil
solteira, nascid em Saloa, PE, no dia 10 de setembro de 1968, resi-
dente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Jose Rezende
de Lima e de Sebastiana Taveira Melo de Lima.

O pretendente: JAIR MINORO ABE, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão professor universitário, estado civil solteiro, nascido em São
Paulo, SP, no dia 06 de outubro de 1955, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Tadashi Abe e de Kinuko Abe. A
pretendente: TIYO ISHIHARA, de nacionalidade brasileira, profissão
enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia
05 de fevereiro de 1972, residente e domiciliada Jabaquara, São
Paulo, SP, filha de Yoshimi Ishihara e de  Kayoko Ishihara.

O pretendente: LEANDRO SILVA DE ASSUNÇÃO, de nacionalidade
brasileira, profissão meio oficial tecelão, estado civil solteiro, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia 12 de julho de 1983, residente e
domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Osvaldino Alves de
Assunção e de Maria Rosa da Silva. A pretendente: ADEANE DE
SOUZA ANJOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, nascida em Seabra, BA, no dia 20 de maio de 1987,
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Manoel
Lino dos Anjos e de Valdetina Vieira de Souza Anjos.

O pretendente: RONALDO PEREIRA DA COSTA, de nacionalidade bra-
sileira, profissão policial militar, estado civil divorciado, nascido
em São Paulo, SP, no dia 21 de abril de 1971, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Geraldo de Azevedo Costa e de
Terezinha Pereira Costa. A pretendente: PRISCILA RODRIGUES ALVES,
de nacionalidade brasileira, profissão cabelereira, estado civil sol-
teira, nascida em São Paulo, SP, no dia 02 de setembro de 1986,
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Juviniano
Dionizio Alves e de Maria das Dores Rodrigues Lopes.

O pretendente: VAGNER NASCIMENTO SERAFIM, de nacionalidade
brasileira, profissão bancário, estado civil solteiro, nascido em São
Paulo, SP, no dia 21 de maio de 1981, residente e domiciliado Jaba-
quara, São Paulo, SP, filho de Francisco da Silva Serafim e de Cleonice
Rita do Nascimento. A pretendente: IEDA MARIA VINHA GONÇALVES,
de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil sol-
teira, nascida em São Paulo, SP, no dia 23 de maio de 1985, residente
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Edmir Francisco
Gonçalves e de Regina Maria Vinha Gonçalves.

Forneiro com experiência comprovada.
Acima de 40 anos.

Tratar: 2578-0445 das 8hs. às 10hs.

PIZZARIA CONTRATA
Para Região

Para o cargo mix (recepção, recebimnento de mercadorias,
controles internos e principalmente atendimento a clientes),

que resida na zona sul.
Requisitos para o cargo: Ensino médio, boa dicção,algum
conhecimento de PABX, referencias de empregos anteriores

(indispensável a colocação no currículo).

MOÇA MAIOR
Empresa Admite:

Enviar currículo com telefone para contato no
email: transsensp@yahoo.com.br, para futura entrevista.

Homem ou Mulher maiores de 18 anos.
Tratar na Rua Carneiro da Cunha, 111

(entre o metrô Saúde e Praça da Árvore).

RECEPCIONISTA

AKADEMIA DE DANÇA
Admite Urgente:

Salão Carrefour
Jabaquara, próximo
metrô Conceição.

Salário R$ 800,00.

MANICURE

Tel. 5016-1760

Para atendimento em
pizzaria, horário de

trabalho das 18 às 24
hs. Salário R$ 600,00
Tr. Av. 11 de Junho,
761/757, às 16 hs.

 MOÇAS
MAIORES

Para farmácia.
Tratar á Rua Dr. Neto

de Araujo, 357
Vila Mariana.

Tels. 5575-9968

AUXILIAR DE

LIMPEZA

Residir próximo
à região da Praça

da Árvore.
Fone: 3441-6547

2276-6093

MANICURE

URGENTE
Para região de
Vila Mariana

Fone: 5072-2607

c/ Ruana

MANICURE

MEIO OFFICIAL E
AJUDANTE

Fone: 3487-6885

9932-03191

MARCENARIA

CONTRATA:

2º grau completo
comprovado, boa

apresentação e dicção
Marcar entevista

Tel. 5011-1685 das
7/10h e das 14/16,30h

AJUDANTE DE

COZINHA

RESTAURANTE  ADMITE:

Que trabalhe 5 vezes por semana, não
fumante, que more na região de São Judas
ou Saúde. Apresentar-se na Av. Fagundes

Filho, 1037, a partir de 4ª F. dia 25

FAXINEIRA

Empresa Admite

acima de 40 anos

PRECISA-SE DE MANOBRISTA

Tel: 5539-7630 / 5539-4373

curriculos@planetacorpo.com.br

A/C Isneida

PRECISA-SE DE RECEPCIONISTA

Tel: 5539-7630 / 5539-4373

curriculos@planetacorpo.com.br

A/C Isneida

Informações com Martha

2275-9089/5072-2448
E.mail: tangelss@uol.com.br

Curso Individual
e Personalizado

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS

E APOSENTADOS

Preto
Gasolina

R$ 15.000,00
Fone: 5581-6850

CELTA SPIRIT

2005/2005

VELHARIAS

ANTIGAS
Compro móveis,

brinquedos, canetas,
rádios, roupas,

bijouterias e objetos
antigos em geral.

Fones: 2274-8608

8968-5680 / 9103-0556

A partir de R$ 5,00.
Av. Jabaquara, 833
Loja 25 - Shopping

Ki Center
Fone: 5072-0512

CD´s E DVD`s
ORIGINAIS
ARRANJOS

FLORAIS - BRECHÓ

CAVALHEIRO

PROCURA

DAMA

de 45 a 55 anos.
Independente. Para
compromisso sério.
Fones: 8151-5636

REGULARIZO

FONES:  2947-6044  -  9312-0682

Projetos, Cetesb, Bombeiros, Alvará de funcionamento
Contru, Habite-se, Vigilância Sanitária,

ISS, Construção

Imóvel na Prefeitura, Cartórios. Reg. De Imóveis
(CND) de Imóvel no INSS

Tels.: 2893-4522 e 9727-1919

REGULARIZAÇÃO
•Regularização de Imóveis, junto a Prefeitura,
Cartório, Habite-se e Alvará de Funcionamento

e outros Alvarás.
•Arquitetura, Construção e Reforma.
• Projetos: Vigilância Sanitária, CETESB,

Corpo de Bombeiro, Contru.

CUPINS DE SOLO E MADEIRA

BROCAS - BARATAS

PULGAS E RATOS

5012-1226 / 5012-3996 / 9131-1689

OKINAWA CUPINS

CARRETOS

ENTREGAS
KOMBI - FURGÃO

CAPITAL E LITORAL
MELHOR PREÇO

Fones: 5063-3010
8491-1769
c/ Valmir

PARA

ANUNCIAR

LIGUE:

5072-2020

Material e mão de obra.
Remoção de forro velho

Tel. 2538-2491

3482-7253

FORRO DE PVC - PORTA

SANFONADA SOB MEDIDA

Pagamento
Facilitado

Orçamento Sem
Compromisso

Desenvolvimento de
Projetos, Plantas p/
Aprovação PMSP,

Plantas Decoradas
Humaniz

5031-9313

 Desenhos

bbbgini@gmail.com

EDITAIS DE PROCLAMAS
21º Subdistrito - Saúde Av. Jabaquara, 1.235

Maria Josepha da Cunha, FAZ SABER  que pretendem
casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo

art. 1525 do Código Civil Brasileiro:

SE ALGUÉM SOUBER DE ALGUM IMPEDIMENTO,
OPONHA-O NA FORMA DA LEI. LAVRO O PRESENTE

PARA SER  FIXADO NO SERVIÇO DE REGISTRO
CIVEL  E PUBLICADO NA IMPRENSA LOCAL.

EDITAIS DE PROCLAMAS 42º Subdistrito -

Jabaquara - Av. Fagundes Filho, 276

O escrivão Carlos Alvin Correa da Cunha, do Cartório Civil
de Pessoas Naturais da Comarca da Capital - Jabaquara,
FAZ SABER que pretendem casar-se e apresentaram os

documentos exigidos pelo Código Civil:

“Bonito Malhas de Compressão Ltda - EPP torna
público que solicitou junto à CETESB a Licença Prévia, de
Instalação e de Operação para a atividade de “fabricação

de artigos para medicina, cirurgia e odontologia”
localizada à R. Afonso Celso, 602 - Vila Mariana -

Município de São Paulo/ SP.”


