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Metrô vai desapropriar 20 mil m² na V. Mariana

10 A 16 DE ABRIL DE 2009

A esquina da Rua Pedro

de Toledo com Botucatu, na

Vila Clementino (foto), vai

mudar de feição em pouco

tempo. Assim como vários

outros pontos da região, por

conta das obras de expansão

da Linha 5 - Lilás, do Metrô.

Para construir no bairro as

estações Servidor, Vila Cle-

mentino e ampliar a estação

Santa Cruz, que passará a

fazer a conexão do trecho, o

metrô vai desapropriar cer-

ca de 20 mil metros quadra-

dos. A lista dos imóveis já

foi publicada o Diário Ofici-

al do Estado e os proprietá-

rios passarão a ser notifica-

dos por carta, nos próximos

meses. A demolição dos imó-

veis deve começar no início

do segundo semestre. As áre-

as serão usadas não só para

construção das estações

como também para poços de

perfuração e de ventilação.

Uma audiência pública será

realizada no bairro para dis-

cutir os impactos ambientais

da obra, que deve estar con-

cluída em 2012.  PÁGINA 6

Arroz chop
suey é opção
no Ostra Viva
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Comunidade do Jabaquara protesta contra Congonhas

Vários jogadores titulares

do Palmeiras, além do técni-

co Vanderlei Luxemburgo,

estiveram no Grupo de

Apoio à Criança e ao Adoles-

cente com Câncer  (GRAAC),

A Associação de Morado-

res do Entorno do Aeropor-

to, além de outras entidades,

bem como representantes de

familiares das vítimas de aci-

dentes aéreos e de aero-

nautas  promoveram uma

manifestação pacífica contra

a ampliação do Aeroporto de

Congonhas. A comunidade

rechaça a alegação de que o

aumento das pistas em mil

metros traria mais seguran-

ça ao aeroporto - eles acre-

ditam que, pelo contrário,

aumentaria o movimento do

aeroporto e provocaria ain-

da mais impactos no meio

Dudu: entre os
melhores do país!

ambiente local. O protesto

aconteceu na manhã do últi-

mo domingo, dia 5. Os ma-

nifestantes caminharam pela

Avenida Washington Luiz e

entraram no saguão do Ae-

roporto, munidos de faixas

com frases de protesto.

PÁGINA 3

Atletas do Palmeiras
visitam crianças com
câncer na V. Mariana

É proibido fumar até
nos condomínios!

O paciente da Associação

Cruz Verde, Carlos Eduardo

dos Anjos Souza, o Dudu

(foto), recebeu homenagem

por ter se classificado entre

os três finalistas do Prêmio

Sentidos 2009, com seu livro

“Minha Casa Verde”, escrito

com apoio de sua fonoau-

dióloga, já que Dudu tem

paralisia cerebral. A entrega

da premiação aconteceu no

sábado passado, dia 4.

 PÁGINA 2

na Vila Clementino, na sex-

ta-feira passada. Eles foram

distribuir ovos de Páscoa e

saíram de lá emocionados.

As crianças também adora-

ram o encontro. PÁGINA 2 Dentro de aproximada-

mente três meses, ninguém

mais poderá fumar em bares,

restaurantes, ambientes de

trabalho ou estudo, ou até

nas áreas comuns de condo-

mínios. Foi aprovada esta

semana a lei antifumo, que

pune os proprietários que

permitirem o consumo de

tabaco e outros fumígenos

em seus estabelecimentos. A

polícia poderá ser chamada

se houver resistência do fu-

mante.

 PÁGINA 4

Nicolas Cage
está em
“Presságio”

CINEMA - PÁG. 5
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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

Raysalber Salgueiro - 09/04
Neste dia especial, quere-

mos agradecer: Obrigada pelo
seu carinho, por sua amizade,
pela sua presença em nossas
vidas. Meu filho, hoje, no seu
aniversário, realize um sonho:
comemore sua existência, por-
que o fato de voce existir é re-
almente algo que deve ser co-
memorado... Seja feliz..é tudo
que desejamos,sao os votos de
Maria do Rosario, Raymundo,
Cristiane, Zé Antonio . Leticia,
Vanessa, Josiberto e Melina.
Sergio Salvador de
Rezende - 08/04

Parabéns de sua mãe Inês,
seus filhos, seus irmão Marcos,
Renato e Luciana e de seus tios
João e Aparecida.
Raíssa de Mattos Lofiego -
09/04

Você foi um sonho que se
tornou realidade e hoje faz 1
aninho, esbanjando felicidade!
Parabéns pelo seu aniversário!
Esperamos que você continue
nos enchendo de muito amor e
alegria e que sua vida seja sem-
pre cheia de felicidade, amor,
saúde, paz e harmonia. Te ama-
mos muito! Beijos do vovô Pau-
lo, vovó Araci, tia Pati, tia
Shirley, tio Ademir e dinda
Amanda.
Adriana - 12/04

Sabe o que aconteceu em
12/04/1972? A minha russa
nasceu! Parabéns Adriana, des-
te que te ama e sempre te amou.
Sabe quem sou? O vovô!
Vó Isabel - 12/04

A bisa fará 85 anos, o tio
Carlos 62 e você vovó, aniver-
sariante, 52. O que a senhora
está esperando, fazer 53 e apa-
rentar 40? Parabéns de sua neta
Isabela e de seu irmão Carlos.
Pedro Henrique - 10/04

 No domingo, dia 12, é dia
de festa ma casa de Walmir e
Márcia Cordeiro de Souza, pelo
aniversário do primeiro filho do
casal, Pedro Henrique de Sou-
za, que no dia 10 completou os
seus primeiros seis anos. Os
avós Alcides Rocha e Maria de
Nazaré, naturalmente estão pre-
sentes, pois é o primeiro neto.
Só em 28 de dezembro de 2008
que chegou a Maria Luiza, com-
pletando a casa. Os pais, os
avós, os tios e os primos vão
estar na festa, pois Pedro
Henrique tem e merece o cari-
nho de todos. O Planalto
Paulista estará em festa neste
domingo, já que o dia 10, quan-
do ocorreu o aniversário, foi
sexta-feira santa, dia de rezar e
jejuar. Beijos do vovô coruja
Alcides Rocha.
NOTA DE CASAMENTO
Carolina G. Ricciardone e
Rafael Farias de Oliveira

Mesmo que seja estreito o
caminho que vão trilhar juntos,
que seja repleto de muita luz,
paz e harmonia. Que esta união
se fortaleça mais a cada dia.
São os votos de seus pais, pa-
drinhos e familiares. Beijos!
NOTA DE NASCIMENTO
Maria Izabel Ribeiro Ricato
- 07/04

Chegou!!! Com muita saú-
de, alegria e amor com a graça
de Deus e o que os papais Paula
e Herbert (Caré), que sejam
muito felizes para essa tarefa
maravilhosa. Que Jesus os
abençõe com tanto carinho e
amor. Desejamos muitas felici-
dades. São os votos de todos
os familiares, das titias, bisa
Lourdes e Claudinha.

Voluntários para
tratamento de
alcoolismo

A UNIFESP - Departamento
de Psicobiologia -  está em
busca de voluntários, homens
e mulheres, entre 18 e 65
anos, para participar de uma
pesquisa clínica para o trata-
mento de alcoolismo. Para
participar da pesquisa os
voluntários precisam apresen-
tar problemas relacionados ao
uso de bebidas alcoólicas,
mesmo se já participaram de
tratamentos anteriores. Os
interessados devem entrar em
contato através do telefone
5083-1084 e falar com Valéria.

Bazar do Dia
das Mães

O Bazar do Dia das Mães
da Oficina Santo Inácio será
realizado de 23 a 25 de abril,
sempre das 8h30 às 18h00, e,
no domingo, 26, até às 18h00.
No evento, serão oferecidas
lindas peças de artesanato
(tricô, crochê e bordados)
feitas pelas próprias voluntári-
as. Participe e leve a família! A
Paróquia Santo Inácio de Loiola
fica na Rua França Pinto, 115 -
Vila Mariana. Mais informações
pelo telefone: 5571-1744

Seleção para
“oficineiros” no
CCSP

Estão abertas as incrições
para a seleção de oficineiros
interessados em apresentar
projetos para o programa de
Oficinas Livres do Centro
Cultural São Paulo. Serão
selecionados trabalhos de
diversas áreas como história
em quadrinhos, práticas
corporais, dança de salão,
canto coral, laboratório
pedagógico e muito mais. As
inscrições vão até 17 de abril,
de segunda a sexta, das 10h às
13h e das 14h às 17h. Consulte
o edital na íntegra no site
www.centrocultural.sp.gov.br

Projeto Viva a
Vida com
Diabetes

A Associação Comercial -
Distrital Jabaquara, o Conselho
da Mulher e a Unidade Básica
de Saúde Cupecê, convida
toda a comunidade para
participar da palestra educativa
sobre “Cuidados com os Pés”
no próximo dia 24 de abril,
sexta-feira, a partir das 8h30 da
manhã. Serão realizados
também testes gratuitos de
glicemia. A Associação Comer-
cial fica na Av. Santa Catarina,
641. Confirme sua presença
através dos telefones 5031-
3613 ou 5031-9835

VENHA VISITAR! (11) 9895-7443 ou (13) 9705-1411 c/ Fuster

CLIP SOCIALSOLIDARIEDADEACONTECE

Quem se emocionou mais?
Difícil responder. Para a garo-
tada do Grupo de Apoio ao
Adolescente e à Criança com
Câncer, foi uma oportunidade
inesquecível poder conversar,
abraçar e ganhar autógrafos
dos atletas e do técnico do Pal-
meiras. Para os visitantes, foi
também muito importante ga-
nhar com a experiência de vida,
a garra e a força dessa garota-
da em fase de tratamento.

A visita dos integrantes do
time alviverde ao Graac, na
Vila Mariana, aconteceu na sex-
ta passada, dia 3. Os jogadores
distribuíram cerca de mil ovos
de chocolate que foram distri-
buídos às 200 crianças e seus
familiares.

Participaram do evento os
jogadores Edmílson, Daniel
Santos, Pierra, Diego Souza e
Keirrison, além do técnico

Noite da Pizza
Mais uma tradicional Noite

da Pizza do GSIA acontece no
neste sábado, dia 11, das 18h
às 23h. Além da exclusiva
massa com polpa de banana
verde, serão servidas no
sistema de rodízio pizzas
salgadas e doces. Colabore! A
renda será revertida para os
projetos socioambientais da
entidade. O GSIA fica na Rua
Souza Ramos, 54 - Vila Maria-
na. Mais informações pelo
fone 3938-7800.

Chá
beneficente da
Adere

No  dia 16, quinta-feira, das
13h30 às 17h acontece o
tradicional chá beneficente da
ADERE (Associação para
Desenvolvimento, Educação e
Recuperação do Excepcional),
com muitas brincadeiras,
prêmios e quitutes. Os
convites podem ser adquiridos
no valor de R$ 20,00 na sede
da Adere ou no próprio
evento, que será realizado na
Associação Católica Kolping,
que fica na Rua Br. do Triunfo,
1.213 - Campo Belo. Toda a
renda será revertida para a
entidade, que atualmente
atende 84 pessoas portadores
de deficiência mental. Compa-
reçam e levem os familiares e
amigos. Mais informações pelo
telefone 5562-4523

Workshop de
Consciência
Corporal

No próximo dia 19, das 10h
às 14h, na Cia de Dança Âmar,
será desenvolvido um
workshop com o objetivo de
corrigir a postura e detectar
problemas que poderão ser
resolvidos com diversos
tratamentos médicos, pilates,
alongamento, entre outros. As
interessadas deverão levar
lápis e receberão material
teórico para trabalhar em casa.
A inscrição custa R$ 20,00 e as
vagas são limitadas. Mais
informações pelo telefone
9578-835 ou através do email
sylvia@biofis.epm.br. A Cia de
Dança Âmar fica na Rua Pedro
de Toledo, 844.

Tributo a Elizeth
Cardoso no
Ibirapuera

Acontece nos dias 10, 11 e
12 de abril no Auditório do
Ibirapuera, sexta e sábado, das
21h e domingo às 19h com
Fabiana Cozza em
“Fabianíssima”, com participa-
ção especial de Luizinho 7
cordas. Acesso pela Av. Pedro
Alvares Cabral - Portão 3

Time do Palmeiras visita GRAAC

Vanderlei Luxemburgo. Uma
multidão esperava pelos astros
dos gramados que não só foram
muito simpáticos como adora-
ram posar para fotos, dar autó-
grafos, ganhar beijos, ouvir
histórias. Havia até um anima-
do corinthiano, vestindo sua
camisa autografada pelos atle-
tas do time oponente, entre os
pacientes.

Provas de solidariedade,
garra e esportividade!

Para conhecer o hospital do
GRAACC, basta entrara em con-
tato e agendar uma visita pelos
telefones 5908 9116/ 9111. O
programa contém uma palestra
de uma hora no auditório da
instituição. Outras informações
no site www.graac.org.br ou
pelo email graac@graac.org.br

Dudu da Cruz Verde: muita alegria
Todos são vencedores - não

só por ficar entre os finalistas
do Prêmio Sentidos, mas espe-
cialmente por suas histórias de
vida, pelo que puderam trans-
mitir através de suas obras e
seus trabalhos. E também pela
força de seus sorrisos.

No sábado passado, dia 4,
aconteceu a entrega do Prêmio
Sentidos, durante a Reatech
2009 - Feira Internacional de
Tecnologias em Reabilitação,
Inclusão e Acessibilidade, que
este ano contou com mais de
600 inscrições, de todo país.

E os moradores da região ti-
nham muito a comemorar. O
paciente da Associação Cruz Ver-
de, Carlos Eduardo dos Anjos
Souza , conhecido por Dudu, es-
tava lá, sorridente como sempre,
no palco, onde foi homenageado
por estar entre os três finalistas
na categoria Literatura. Ele par-
ticipou com seu primeiro livro,

MINHA CASA VERDE, que foi
escrito com o auxílio e orienta-
ção de sua fonoaudióloga devido
à sua impossibilidade de escre-
ver em decorrência de uma pa-
ralisia cerebral. Esta semana, na
entidade, Dudu mostrava a todos,

orgulhoso, a placa que recebeu
por estar entre os três melhores
do país.

A Cruz Verde fica na Rua
Dr. Diogo de Faria, 695. Tele-
fone: 5579-7335.  Site: www.
cruzverde.org.br

A fonoaudióloga Carla e Dudu, na cerimônia do prêmio
Sentidos, sábado passado: um dos finalistas
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Técnico e jogadores se
emocionaram e provocaram
emoções nas crianças
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Por  Janice Maya

(22/07 a 22/08)
A próxima se-
mana tem tudo
para ficar mar-
cada na história

de sua vida. Algo irá aconte-
cer de muito impacto, que
modificará seus rumos. O
acontecimento vai te deixar a
sensação de que a vida é cur

(22/11 a 21/12)
Tensões no traba-
lho não assustam
o sagitariano,
acostumado a tra-

balhar sob pressão. O difícil é
enfrentar conflitos domésticos,
porque os sentimentos estão
mais envolvidos e o sagitaria-
no está menos preparado.

(21/04 a 20/05)
Manter a calma é
a grande dica da
semana para os
taurinos. Para en-

frentar uma semana turbulen-
ta no campo profissional,
você deverá se preparar, não
apenas com discursos mas
com novos projetos e idéias.

(23/08 a 22/09)
Não dá mais
para adiar. Você
agora deverá fa-
zer uma opção

entre pessoas que estão ao
seu lado, provavelmente no
trabalho. Será preciso esco-
lher quem é o parceiro mais
importante na sua jornada.

(22/12 a 20/01)
E eis que, quan-
do tudo parecia
difícil, a solução
surge como em

um passe de mágica. Será
assim a semana do capricor-
niano, que sentirá ter conse-
guido cumprir suas metas a
tempo, sempre por um triz...

(21/05 a 20/06)
Será uma semana
marcada por
muitas imagens
em sua mente,

noites repletas de sonhos agi-
tados. Mas, se tudo isso por
um lado soa difícil, por outro
trará respostas a alguns ques-
tionamentos antigos.

 (23/9 a 22/10)
Cuidado com as
palavras. Todas
as atenções esta-
rão voltadas para

você na próxima semana, fru-
to de sua capacidade de per-
suasão. Tudo o que disser vai
causar enorme repercussão -
o que pode ser bom ou ruim...

(21/01 a 19/02)
O astral leve
marcará a sema-
na aquarianos.
Desde que dei-

xem de lado as preocupações
financeiras. Você não pode
deixar de  pagar suas contas,
mas também não pode deixar
que elas comandem sua vida.

(21/06 a 21/07)
Algumas contra-
dições vão dei-
xar o canceriano
perdido. Você

estará atravessando uma fase
de sentimentos aparentemen-
te diferentes convivendo den-
tro de você. Aprenda a deci-
frar este enigma.

(23/10 a 22/11)
A criatividade vai
livrar o escorpia-
no de situações
perigosas e que

poderiam atrapalhar a aparen-
te calma de seu cotidiano. O se-
gredo está em abrir mão de al-
guns privilégios que, na práti-
ca, não fazem diferença.

(20/02 a 20/03)
Tudo está rápido.
Para acompanhar
a velocidade dos
acontecimentos,

o pisciano precisará ficar mais
atento às mudanças de humor
ao seu redor. Não se deixe en-
ganar por falsos sorrisos e
conversas doces.

(21/03 a 20/04)
Você, mais do
que ninguém,
sabe que a verda-
deira alegria está

nos detalhes, nas pequenas
coisas, nos sorrisos das pes-
soas que amamos. Situações
que estimulam a ambição
podem atrapalhar isso agora.



10 A 16 DE ABRIL DE 2009 PÁG. 03

Moradores do Jabaquara e parentes vítimas de acidentes
aéreos se únem contra ampliação de Congonhas

Ameaçados de desapropria-
ções, moradores do Jabaquara
se mobilizaram mais uma vez
para protestar contra o projeto
de ampliação da pista do Aero-
porto de Congonhas. Eles se
reuniram, no último dia 5, na
avenida Washington Luís, em
frente à área onde ocorreu o
acidente com o Airbus da TAM,
em julho de 2007. Desde então,
o local da tragédia, hoje um ter-
reno baldio que teria como
destinação um parque ou
memorial às vitimas, continua
cercado por tapume e repleto de
mato alto.

Após culto em homenagem
aos passageiros mortos, coleta
de abaixo-assinado e discursos
inflamados, os manifestantes de
lá partiram em passeata até o
saguão do aeroporto. Munidos
de apitos, faixas e máscaras em
alusão à poluição gerada pelos
aviões, eles ocuparam o espa-
ço, onde cantaram o hino naci-
onal e fizeram novos discursos
para chamar a atenção dos fun-
cionários e usuários do aeropor-
to.

O movimento foi organiza-
do pela Associação dos Mora-
dores do Entorno de Congonhas
(Amea), fundada em dezembro
passado, e contou com a parti-
cipação de outras entidades da
região do Parque do Jabaquara,
Jardim Aeroporto, Moema, Vila
Noca, Vila Ceci, Vila Guarani e
Campo Belo. De acordo com a
Polícia Militar, cerca de 150
pessoas participaram do ato. No
entanto, os organizadores calcu-
laram 400 manifestantes. A
maioria vestia camisetas com a
inscrição “Não à ampliação de
Congonhas”.

Um dos principais alvos do
protesto foi o prefeito Gilberto
Kassab (DEM). Em comunicado
ao SP Zona Sul, ele voltou a de-
fender a posição de expansão
das pistas – e por consequência
as expropriações na área –
como forma de solucionar a
saturação do aeródromo. Postu-
ra esta que tem gerado descon-
tentamento e reações indigna-
das da população local.

“O aeroporto não tem área

de escape lateral e não tem por
onde crescer mais pela Wa-
shington Luis nem pelos outros
lados. Os acidentes continuarão
se não limitarem o movimento
e tamanho das aeronaves”, cri-
tica o presidente da Amea, Rene
Pimentel.

O vice-presidente da entida-
de, Edwaldo Sarmento, alerta
ainda para o impacto das pos-
síveis desapropriações no Jaba-
quara. “Serão 2.500 imóveis
desapropriados, afetando dire-
tamente 10 mil pessoas, entre
moradores e comerciantes.”

Outro foco de duras críticas
é o recente relatório de impac-
to ambiental de Congonhas
apresentado pela Infraero (ór-
gão federal gestor dos aeropor-
tos brasileiros) à prefeitura.
Trata-se de um estudo apenas
com interesses comerciais em
prol de empreiteiras e compa-
nhias aéreas para ampliar o ae-
roporto num centro comercial.
Simplesmente relegaram a se-
gundo plano questões como a
poluição tóxica e sonora, o ex-
cesso de ruído das aeronaves,
além da saúde e segurança da
vizinhança do aeroporto”,
espinafra Sarmento.

Segundo ele, a Amea vai
contratar um relatório ambien-
tal de Congonhas, orçado em
até R$ 500 mil, como con-
traponto técnico ao estudo fei-
to pela Infraero. Além disso, a
entidade promete entrar com
ação civil pública no Ministério
Público Estadual e Federal. “Só
queremos que Congonhas vol-
te à vocação de voos regionais
e aeronaves de menor porte. Se
ampliarem a pista, os riscos de
acidentes aumentarão”, argu-
menta.

PPPPPOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICA
Na esfera da política, o de-

putado estadual Carlos
Giannazi (PSOL), também mo-
rador da zona sul paulistana,
promete comprar a briga da po-
pulação contras as desapropri-
ações na Assembleia Legislati-
va de São Paulo. “Estamos fa-
zendo uma consulta jurídica
para instituir um projeto de lei
que congele o aeroporto, de

Cerca de 400 pessoas participaram de manifestação no último domingo, inclusive no saguão do aeroporto

AEROPORTO

Manifestantes fizeram homenagem às vítimas, caminha-
da pela 23 de Maio e protesto o saguão do aeroporto
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modo que ele não receba mai-
or movimento nem novas
obras de expansão. Tudo indi-
ca que dará certo, pois Congo-
nhas não tem licença de funci-
onamento até hoje”, aponta. “Já
a população deve seguir os ca-
minhos legais, participando
das audiências públicas sobre o
tema com a prefeitura, além de
recorrer ao Ministério Público
e à justiça para tentar embargar
a possível obra”, aconselha.

A polêmica deve ainda che-
gar até o Congresso Nacional,
conforme compromisso firma-
do pelo ex-coronel da PM e ago-
ra deputado federal Jairo Paes
Lira (PTC-SP). Suplente, ele

assumiu recentemente a vaga
parlamentar deixada pelo fale-
cido Clodovil Hernandes. “A
partir de agora, serei a voz dos
moradores do Jabaquara no
plano federal e vou fazer um
projeto de lei contra a expan-
são inviável de Congonhas”,
garante.
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Nem no barzinho, nem no
escritório. Nem no fumódromo
do shopping, nem na pousada
que você se hospeda, nem no
estacionamento da faculdade,
nem tomando sol na piscina do
prédio onde você mora. Está
proibido fumar em qualquer
área de uso coletivo, seja ela
particular ou pública, mesmo
que ao ar livre. Foi aprovada
(foto) a chamada “Lei Antifu-
mo”, de autoria do governador
José Serra, pelos deputados es-
taduais paulistas, na última ter-
ça-feira, por maioria esmagado-
ra de votos: 69 a 18. O gover-
nador tem agora 15 dias para
sancionar a lei e, depois disso,
os paulistanos terão 90 dias para
se adaptar às regras.

E para quem duvida da
aplicabilidade da lei, conside-
rando que não haverá como fis-
calizar todos os espaços de uso
comum no Estado integralmen-
te, vale lembrar que qualquer
paulistano terá o direito de exi-
gir que o fumante apague seu
cigarro. O responsável pela área,
que pode ser multado em caso
de descumprimento da lei e até
ter sua licença cassada e estabe-
lecimento fechado, também terá
obrigação de impedir o uso de
qualquer “fumígeno” em seu
estabelecimento. Se o fumante se
recusar a parar de fumar, a polí-
cia poderá ser acionada para re-
tirar o fumante do local.

Assim, suponha que está
em um bar, ao ar livre, e acen-
de seu cigarro. Qualquer não-
fumante poderá exigir que apa-
gue o cigarro. O mesmo pode

acontecer nas áreas de uso co-
mum do condomínio, no clube,
ou até mesmo em escritórios.
Mesmo que em seu ambiente de
trabalho todos sejam fumantes,
se um visitante ou cliente deci-
dir se queixar, poderá recorrer
à força policial!

Os fumantes, no entanto, não
são punidos, exceto nos casos
em que são removidos dos am-
bientes onde estavam ao serem
flagrados com cigarro. A multa
vai sempre para o proprietário,
que também ficará obrigado a
instalar placas sobre a proibição.

As exceções são poucas: só
não se aplica aos aos locais de
culto religioso em que o uso de
produto fumígeno faça parte do
ritual; às instituições de trata-
mento da saúde que tenham pa-
cientes autorizados a fumar
pelo médico que os assista; às
vias públicas e aos espaços ao
ar livre (não cercados por pare-
des, muros etc); às residências;
aos estabelecimentos específica
e exclusivamente destinados ao
consumo no próprio local de ci-
garros, cigarrilhas, charutos,
cachimbos ou de qualquer outro
produto fumígeno, derivado ou
não do tabaco, desde que essa
condição esteja anunciada, de
forma clara, na respectiva entra-
da. E, exceto em residências e
nas ruas, os proprietários deve-
rão dotar os espaços de sistema
de exaustão apropriado.

AAAAAPROVAÇÃOPROVAÇÃOPROVAÇÃOPROVAÇÃOPROVAÇÃO
A bancada do PT foi contrá-

ria ao projeto, por argumentar
que fere a liberdade individual,
tornando-o inconstitucional. A

necessidade de prestar atendi-
mento a quem pretende parar
de fumar foi outro argumento
de quem era contrário ao pro-
jeto, mas este item acabou se
transformando em uma das
emendas aprovadas para o pro-
jeto. Outra emenda aprovada
prevê realização de campanha
educativa para informar a popu-
lação sobre a abrangência da lei
e, por fim, outra estipulou o
prazo de 90 dias para vigência
da lei após  sua sanção pelo
governador - pelo texto origi-
nal, a lei entraria em vigor ime-
diatamente após a assinatura de
Serra. A oposição também ale-
gava que o teor do projeto é au-
toritário, por ameaçar o uso de
força policial para retirada de
fumantes flagrados em ambien-
tes livres de tabaco e por indu-
zir a prática de delação.

O líder do Governo na Casa,
deputado Vaz de Lima, rebateu
os argumentos petistas decla-
rando à imprensa que estudou
leis assemelhadas ao projeto e,
segundo ele, todas preveem o
uso de força policial. O depu-

tado citou especificamente a lei
municipal da capital paulista
que determinou horário para
que bares fechassem para pre-
servar o silêncio e que ficou co-
nhecida como Lei da 1 hora.
“Se meu direito é violado, devo
procurar o amparo da polícia
em sua defesa. Não tem dela-
ção”, afirmou. Em relação à
alegada inconstitucionalidade,
Vaz de Lima enfatizou que em
matéria de saúde e de defesa do
consumidor as leis estaduais,
municpais e federais são con-
correntes. O líder do PSDB na
Assembleia paulista, Samuel
Moreira, afirmou que a neces-
sidade de melhorar indicadores
de saúde foram considerados
no projeto do governador, bem
como os limites de ação do Es-
tado. Segundo o líder tucano, o
direito individual de quem não
fuma deve prevalecer em rela-
ção ao do cidadão que fuma.

No entanto, a lei ainda gera
não apenas polêmicas, mas
dúvidas - e várias serão aborda-
das em matérias nas próximas
edições do São Paulo Zona Sul.

SAÚDE

Fumo está proibido no Estado: cigarro
agora só em casa, nas ruas ou no carro

ACONTECE

Dia das Mães da
Cruz de Malta

O Centro Assistencial Cruz
de Malta realizará no dia 17/
04, das 14h00 às 21h00 e nos
dias 18 e 19/04, das 10h00 às
21h00 o seu tradicional Bazar
do Dia das Mães. Nele você
encontrará brinquedos,
alimentos, roupas, acessórios,
cosméticos, artigos para o lar e
artesanatos feitos por jovens e
mães. Compareça! (No
domingo, 19, à tarde, haverá
jogos e brincadeiras para as
crianças.) Local: Paróquia São
Pedro e São Paulo, localizada à
Av. Eng. Oscar Americano, s/nº.

Bazar do
Dia das Mães

O Bazar do Dia das Mães
da Oficina Santo Inácio será
realizado de 23 a 25 de abril,
sempre das 8h30 às 18h00, e,
no domingo, 26, até às 18h00.
No evento, serão oferecidas
lindas peças de artesanato
(tricô, crochê e bordados)
feitas pelas próprias voluntári-
as. Participe e leve a família! A
Paróquia Santo Inácio de Loiola
fica na Rua França Pinto, 115 -
Vila Mariana. Mais informações
pelo telefone: 5571-1744

Postura errada?
No dia 19, haverá um

worshop para corrigir a postura
ou detectar problemas que
poderão ser resolvidos com
outros tratamento: médicos,
pilates, alongamento; serão
discutidas as diferenças de
postura de acordo com o
trabalho de cada pessoa um.
Será dia 19, das 10h às 14h na
sala de ginástica da Unifesp, à
r. Pedro de Toledo, 844. Valor:
R$ 20. Inf: 9578-8350

LESF seleciona
deficientes
para trabalho

O Lar Escola São Francisco,
por meio do SOE - Serviços de
Orientação à Empregabilidade,
em São Paulo, está recrutando
pessoas com deficiência física
para trabalhar em grandes
empresas. Os interessados
devem entrar em contato pelo
e-mail: empregabilidade@
lesf.org.br ou pelo telefone
5904-8079

Vagas para
Supletivo

A EMEF Jean Mermoz está
com matrículas abertas para as
vagas do curso supletivo
(Educação de Jovens e Adul-
tos). Compareça na Secretaria
da escola, que fica na Rua
Correia de Lemos, 30, próximo
ao metrô Praça da Árvore ou
informe-se pelo telefone 2275-
9920 com a professora Seara.

Nosso Lar está
recrutando
voluntários

A entidade oferece curso
gratuito de formação e
capacitação de voluntários para
atuar com  crianças e jovens
com deficiência intelectual e
ou físicas. Também necessita
de voluntários para as áreas de
assistência às famílias carentes,
rabilitação, serviço social,
biblioteca, artesanato, coral,
banca da praça, livraria,
bazares, feiras, campanhas e
eventos.Agende uma entrevis-
ta com Marlise pelo telefone
2272-5266 ou através do e-
mail ibnl@terra.com.br

CASAS  REpousoCASAS  REpouso

TERapia  ALTERNativaTERapia  ALTERNativa

estéticaestética



BARES, RESTAURANTES, ETC...

Restaurante em Mirandópolis une
culinárias chinesa e japonesa
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Ambiente agradável eAmbiente agradável eAmbiente agradável eAmbiente agradável eAmbiente agradável e
pratos caprichados sãopratos caprichados sãopratos caprichados sãopratos caprichados sãopratos caprichados são
atrações do Ostra Vivaatrações do Ostra Vivaatrações do Ostra Vivaatrações do Ostra Vivaatrações do Ostra Viva

Dono de uma ampla varie-
dade das culinárias chinesa e
japonesa, o restaurante Ostra
Viva, situado há quase três
anos em Mirandópolis, oferece
agora mais uma comodidade ao
cliente. A casa inaugurou recen-
temente o serviço delivery das
iguarias orientais para toda re-
gião, incluindo Cursino, São
Judas, Planalto Paulista, Jaba-
quara e Vila Mariana

O sistema de entrega a do-
micílio, tanto no almoço quan-
to na janta, reúne quase todos
os pratos do cardápio à la carte,
além de outras opções inéditas.
Outra novidade está na promo-
ção que vale para os pedidos
acima de R$ 35. Nela, o comen-
sal ganha dois rolinhos prima-
vera de cortesia.

Entre as delícias da comida
nipo-chinesa, é possível chamar

à mesa por telefone alguns pra-
tos executivos promocionais.
Destaca-se o de arroz chop
suey, com acompanhamento à
escolha do freguês, como fran-
go xadrez ou a passarinho, car-
ne com brócolis ou ao curry,
por R$ 10, 90. Igualmente sa-
boroso, o yakissoba box de le-
gumes sai por R$ 7. Há ainda
empanados de frango e cama-
rão, além de grelhados ao mo-
lho de couve.

Quem preferir pode enco-
mendar os clássicos combina-
dos de sushi e sashimi, bem
como temakis, ou os tepans
(grelhados) de anchova, salmão
e carne. Mas as grandes vedetes
do cardápio delivery têm sido
os pratos à base de frutos do
mar, também bem tradicionais
na gastronomia oriental. Nessa
linha, a porção de ostras apare-
ce como carro-chefe. Elas são
servidas frescas (R$ 2 cada uni-
dade), à milanesa (R$ 3 cada) ou
gratinadas (R$ 3,30 cada). Os
espaguetes com frutos do mar
(R$ 14,90 a R$ 18,90, de acor-
do com o tamanho) e de cama-
rão (de R$ 18 a R$ 22) são atra-
ções à parte. O mexilhão lambe-
lambe e a lula à moda comple-
tam o menu do gênero e mere-
cem igual atenção.

Para beber, as pedidas são
cervejas em lata ou long neck,
sucos e refrigerantes em garrafa.

Pratos executivos, como o empanado de camarão ou grelhados ao molho de couve, são opções
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CINEMAS

Shopping Metrô Santa Cruz R.
Domingos de Morais, 2.564 - V. Ma-
riana - Tel.: 3471-8063

• Sala 1 - Ele Não Está Tão a Fim
de Você - 12 Anos -  11h50D - 14h40
- 17h40 - 20h30 - 23h20C

• Sala 2 - Quem quer ser um mi-
lionário? - 16 Anos - 12h20 - 17h10
- 20h - 23hC

• Sala 2 - Rumba- Livre - 13h -
15h10

• Sala 3 - Velsosos e Furiosos 4-
14 Anos - 11h30D - 14h - 16h40 -
19h10 - 21h40 - 0h10C

• Sala 4 - Che - 12 Anos  - 22h20
• Sala 4 - Monstros vs.

Alienígenas (Dub) - Livre  - 13h20
- 15h30 - 17h50 - 20h10

• Sala 5- Os Delírios de Consu-
mo de Becki Bloom - 12 Anos -
12h30 - 14h50 - 17h20 - 19h40 - 22h

• Sala 6 - Dragonball Evolution
(Dub) - 12 Anos - 11hD - 13h05 -
15h15 - 17h25 - 19h30 - 21h35 -
23h50C

• Sala 7 - Monstros vs.
Alienígenas 3D (Dub) - Livre - 12h
- 14h10 - 16h30 - 18h50 - 21h10 -
23h30K

• Sala 8- Presságio - 14 Anos -
13h10 - 15h50 - 18h30 - 21h20 -
0h20C

• Sala 9 - Se Eu Fosse Você 2- 10
Anos - 12h40 - 15h

• Sala 9 - Presságio - 14 Anos -
17h30 - 20h20 - 23h10C

• Sala 10 - Velozes e Furiosos 4
- 14 Anos - 13h - 15h40 - 18h20 -
21h - 23h40C

• Sala 11- O Grilo Feliz e os In-
setos Gigantes - Livre - 12h05D -
14h05

• Sala 11 - Território Restrito -
14 Anos - 16h15 - 18h10 - 20h40 -
23h15C

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

• Sala 1 - Ele Não Está Tão ao
Fim de Você - 12 Anos - 12h55 -
15h45 - 18h30 - 21h15S - 0h05F

• Sala 2 - Os Delírios de Consu-
mo de Becki Bloom - 12 Anos -
12h05 - 14h30 - 16h50 - 19h25 -
21h55 - 0h20F

• Sala 3 - Monstros vs.
Alienígenas(Dub) - Livre - 12h10 -

14h20 - 16h30 - 18h40 - 21h05 -
23h20F

• Sala 4 - Velozes e Furiosos 4
(Dub) - 14 Anos  - 11h50 - 14h15 -
16h40 - 19h05 - 21h30 - 0hF

• Sala 5 - Velozes e Furiosos 4 -
14 Anos  - 13h15 - 15h40 - 18h05 -
20h30 - 23hF

• Sala 6 - Monstros vs.
Alienígenas(Dub) - Livre - 12h40 -
14h50 - 17h10 - 19h30 - 21h50

• Sala 7 - Dragonball
Evolution(Dub) - 12 Anos - 12h30 -
14h40 - 16h45 - 18h55 - 21h - 23h10F

• Sala 8 - Se Eu Fosse Você 2 -
10 Anos - 15h - 17h20 - 19h40 - 22h
- 0h15F

• Sala 8 - O Menino da Porteira -
12 Anos - 12h50

• Sala 9 - Presságio - 14 Anos -
12h45 - 15h30 - 18h10 - 20h50 -
23h35F

• Pré-Estreias
• Sala 1 - Eu Odeio o Dia dos

Namorados - 12 Anos - 21h15D

Legendas: C-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Sexta-feira (10/4) e Sábado (11/4);D-
Esta sessão será exibida SOMENTE Sexta-fei-
ra (10/4), Sábado  (11/4) ;Domingo  (12/4) F-
Esta sessão será exibida SOMENTE Sábado
(11/4);S-Esta sessão NÃO será exibida Sexta-
feira (10/4), Sábado  (11/4) e Domingo(12/4)

Cine Segall (Museu Lasar Segall)
R. Berta,111 - V. Mariana - Tel.: 5574-
7322

Programação de 10/04 a 16/04
• Lady Chatterley - 16 Anos -

19h20
• Foi Apenas Um Sonho - 14

Anos 14h30A - 16h50.
Legendas: A-Esta sessão será exibida Sába-
do  (11/4), Domingo (12/4) ATENÇÃO:  Se-
gunda-feira, 13/4, NÃO haverá sessão; Sex-
tas-feiras TODOS pagam meia entrada

Crianças e adolescentes têm
atrações nos cinemas na semana

RRRRRODÍZIOODÍZIOODÍZIOODÍZIOODÍZIO
As sugestões do cardápio

delivery também podem ser de-
gustadas no próprio restauran-
te. Aos mais comilões, a vanta-
gem de estar no local é a de optar
pelo generoso rodízio de sushi
e sashimi, que inclui cerca de 15
tipos de pratos, incluindo ostras
e banana flambada de sobreme-
sa. O preço por pessoa é R$
29,90 no almoço e R$ 32,90, no
jantar.  Àqueles com apetite
mais moderado, a dica é o
Teshoko (R$ 25 para até duas
pessoas). Leva salmão grelhado,
gohan, missoshiro, tofu apimen-
tado, tempura de legumes e fa-
tias de sashi e sashimi.

Serviço:
Restaurante Ostra Viva, rua

Pirituba, 36, Mirandópolis.
Func.: ter.a sab. (12h às 15h e

18h às 23h) e dom. (12h às 15h
e 18h às 22h). Capac.: 60 luga-
res. Aceita todos cartões. Tíque-
tes: Visa Vale. F: 2577-1073.

Os ingredientes são aqueles
típicos de filmes para estourar
bilheteria: ator queridinho do
público, história com suspense
baseado em conceitos de
interrelações entre passado e
futuro, heróis que protegem
seus filhos...

Nicolas Cage é um professor,
pai de família que, ao participar
de um evento escolar, começa
a perceber que o fim do
mundo pode estar próximo.

Ao abrir uma cápsula do

tempo fechada em 1958, meio
século atrás, portanto, por
alunos da época, o protagonis-
ta começa a perceber que ali
havia premonições sobre
vários acontecimentos mundi-
ais e acidentes que realmente
aconteceram nas décadas
anteriores. Ao fazer essa
leitura, ele começa a desconfi-
ar que o fim do mundo está
próximo: vai acontecer em
uma semana.

Mais do que isso, percebe

que há relações fortes entre as
premonições e sua família.

O filme tem sessões de pré-
estreia na quinta, dia 9,  deste
feriadão de páscoa, com
sessões tanto no Cinemark
Santa Cruz (13h10, 15h50,
18h30, 21h20, 00h20, na sala 8
e 17h30, 20h20 e 23h10 - sala
9 ) quanto no Shopping Plaza
Sul (21h35 - sala 3) e entra em
cartaz definitivamente nesta
sexta, 10 (confira horários e
salas).



Mapas mostram nova
estação Santa Cruz no

lugar do prédio comercial
existente na esquina da

Domingos de Moraes com
Pedro de Toledo

Metrô vai desapropriar 136 imóveis
em Moema e na Vila Mariana
Áreas serão usadas na expansão da Linha que vem de Santo Amaro e ficará pronta em 2012

TRANSPORTES

Nesta esquina da Rua dos Otonis com a Pedro de
Toledo, onde existem vários sobrados, deve surgir a

estação Vila Clementino - nova parada da linha 5
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Impacto da obra será
debatido dia 7/5, no
João Caetano, em
audiência pública

Fábio Menotti

Ainda falta explicar muita
coisa, mas já está definido que
70 mil metros quadrados em
imóveis da região de Vila Ma-
riana e Moema serão desapro-
priados para dar lugar às obras
do metrô. No sábado passado,
dia 3, o Diário Oficial do Esta-
do trouxe decreto tornando de
utilidade pública 29 áreas nes-
ses bairros, onde estão locali-
zados nada menos que 136 imó-
veis. Os proprietários começam
agora a ser notificados por car-
ta, avisou o metrô, mas os
moradores interessados pode-
rão procurar a central de rela-
cionamento com a comunidade
para saber se seu imóvel está
incluído entre os que serão usa-
dos para a expansão da Linha 5
- Lilás.

Hoje, a Linha 5 é considera-
da de baixíssima ocupação pelo
metrô, já que a população do
extremo sul da capital não con-
segue se conectar ao centro di-
retamente com ela, que só tem
cinco estações e fica restrita à
própria Zona Sul. Na região de
Santo Amaro, desapropriações
já começaram e geraram polê-

mica entre os comerciantes e
proprietários de imóveis. Ali, o
metrô acabou alterando o pro-
jeto para conciliar interesses
com a população.

Em Moema, acontecerá o
mesmo?  Que impactos as obras
trarão não apenas para aqueles
que terão seus imóveis desapro-
priados mas também para a vi-
zinhança, que sofrerá com inter-
dições e alterações no tráfego já

complicado no bairro, redução
das vagas para estacionamento,
dificuldade de acesso a alguns
pontos, além de barulho, sujei-
ra... É verdade que as obras,
atualmente, são feitas especial-
mente sob o solo, em túneis -
mas a cratera formada em Pi-
nheiros em janeiro de 2007 pro-
vou que os impactos não são
tão simples assim. Por isso, é
importante que a população se

informe do processo das obras
o quanto antes (leia nessa pá-
gina matéria sobre audiência
pública).

A promessa da Companhia
do Metropolitano é de que as
obras da linha 5 estejam conclu-
ídas até 2012. No ano passado,
pouco antes da campanha elei-
toral, o secretário de Transpor-
tes Metropolitanos, José Eduar-
do Portella, afirmou ao São Pau-
lo Zona Sul que a ligação sub-
terrânea entre o trecho já exis-
tente da linha 5, em Santo
Amaro, e a estação Santa Cruz
estaria concluído já em 2010!

A expectativa do metrô é de
que o novo trecho vai aumen-
tar excepcionalmente a deman-
da, com 650 mil passageiros
em média, por dia útil. No to-
tal, serão 11 novas estações:
Adolfo Pinheiro, Alto da Boa
Vista, Borba Gato, Brooklin-
Campo Belo, Água Espraiada
(cujas desapropriações já havi-
am sido anunciadas); e Ibirapu-
era, Moema, Servidor, Vila Cle-
mentino, Santa Cruz e Chácara
Klabin, ampliando a malha em
mais 11,7 km de via.

em frente ao Shopping Ibirapu-
era, na esquina da Av. dos
Eucaliptos com a Av. Ibirapue-
ra. Ali, uma imensa área de
cerca de 10 mil metros quadra-
dos será desapropriadas. Nas
proximidades das Alamedas
Rouxinal e Jandira, mais desa-
propriações.

Que imóveis serão afetados? Onde ficarão as estações?
As desapropriações e ocupa-

ções temporárias serão feitas
não apenas em imóveis particu-
lares, mas também em áreas
públicas. Para se ter idéia, até
o Parque das Bicicletas, na Ave-
nida Indianópolis, perderá gran-
de parte de seu terreno para as
obras do metrô. Mas, ainda não
se sabe exatamente qual a fina-
lidade de cada um dos terrenos
anunciados no decreto publica-
do no sábado passado.

Sabe-se que o metrô trans-
formará muitos desses terrenos
em estações, outros se tornarão
poços de ventilação e outros ain-
da funcionam apenas como po-
ços de perfuração, ou seja, fi-
cam sob uso do metrô apenas
durante a execução das obras,
para abertura dos túneis, entra-
da do maquinário e equipe de
trabalho etc.
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Mas, os mapas que o metrô

já disponibilizou em seu site
dão pistas de onde serão as es-
tações (veja as imagens
acessando: http://www.metro.
sp.gov.br/expansao/lilas/
desapropriacoes/imagens.
shtml). A estação Santa Cruz
será ampliada, já que seu mo-
vimento deve ser tremenda-
mente ampliado com a
interligação com Santo Amaro.
Uma nova entrada será
construída na esquina da Rua
Pedro de Toledo com a Domin-
gos de Moraes, em frente à atu-

al estação, onde hoje está uma
unidade da rede Lojas Mel (an-
tigo prédio da faculdade de te-
ologia). Haverá também outra
nova entrada (apenas escadas)
do outro lado da pista, junto ao
Colégio Arquidiocesano.

Descendo em direção ao
Hospital São Paulo, há desapro-
priações na esquina da Rua Leo-
nardo Nunes com a Rua Pedro
de Toledo, provavelmente para
poços de ventilação ou perfura-
ção, e outra área na esquina da
Pedro de Toledo com Botucatu,
de 500 m², do lado esquerdo
para quem desce.

A estação Vila Clementino,
pelos mapas, deverá ficar na
esquina da Rua dos Otonis com
a Pedro de Toledo, onde está
prevista a desapropriação de
nada menos que 2601 metros
quadrados de um dos lados (en-
trada principal da estação) e
outros 564 m² no lado oposto
da via.

O terreno municipal existen-
te em frente à Subprefeitura da
Vila Mariana, na esquina da Rua
José de Magalhães com a Rua
Pedro de Toledo será igualmen-
te usado pela Cia. do Metrô.

A estação Servidor ficará em
outra área da municipalidade,
hoje pertencente à Secretaria
Municipal de Esportes, junto ao
CEI Mané Garrincha ((Ibirapu-
era), em frente à AACD e que
deve ocupar cerca de 8 mil m².

Ainda na Vila Mariana, mas

em direção à Chácara Klabin,
também serão feitas desapro-
priações. Embora não haja no-
vas paradas previstas no trecho,
as desapropriações devem ser
usadas para abertura do túnel e
criação de poços de ventilação.
Na Rua Santa Cruz, entre Afon-
so Celso e Joel Jorge de Melo,
um bloco de imóveis que hoje
ocupa 1445 m² virá ao chão. Na
Maurício Klabin, metragem se-
melhante será desapropriada
entre Capitão Rosendo e . Uma
área de 4.500 m² nos dois la-
dos da Desembargador Aragão
está na relação, assim como
terrenos nos cruzamentos da
Rua CArolina Ribeiro com Pre-
feito Fábio Prado e Dionísio
Costa com Flávio de Melo.

MMMMMOEMAOEMAOEMAOEMAOEMA
Uma imensa área de 10.016

m² será desapropriada na es-
quina da Av. Indianópolis com
Av. Ibirapuera, ou seja, grande
parte do Parque das Bicicletas
será ocupada pelas obras do
metrô. Na esquina da Chibarás
com Ibirapuera, outros 1.250
m² serão usados.

A estação Moema deve ocu-
par grande a extensão entre as
alamedas Jamaris e Divino Sal-
vador, ao lado do Largo de
Moema. Haverá ainda saída do
outro lado, na Av. Sabiá, bem
ao lado de onde está a Cantina
Esperanza, até esquina com
Avenida Ibirapuera.

A parada Ibirapuera ficará

Que o metrô traz benefícios
e até mesmo valorização ao seu
entorno ninguém duvida. Mas,
os impactos negativos das
obras também são fortes: desa-
propriações, trânsito, barulho,
sujeira... E quando as estações
ficam prontas, atraem comércio
ambulante, grande procura por
vagas para estacionamento,
expansão desenfreada do co-
mércio... Agora, imagine todos
esses ingredientes em uma re-
gião já tão adensada e movi-
mentada quando a Vila Clemen-
tino ou Moema? E como fica o
atendimento em saúde, a circu-
lação dos doentes, o barulho ao
redor de hospitais? Ou a
tranaquilidade em regiões
residenciais como da Chácara
Klabin? Sem falar no atual
medo da população de que as
obras danifiquem os imóveis
ou provoquem acidentes como
o de janeiro de 2007 em Pinhei-
ros, onde está sendo executada
a obra da Linha 4, Amarela.

Mas, a comunidade pode e
deve acompanhar de perto este
processo. No dia 7 de Maio,
haverá a primeira audiência pú-
blica para discutir os Impactos
Ambientais das obras do trecho
Adolfo Pinheiro - Chácara
Klabin, com Pátio Guido Caloi.
Será uma quinta-feira e o encon-
tro começa às 17h, no Teatro João
Caetano (Rua Borges Lagoa,
650, atrás do Hospital São Pau-

lo). A audiência será promovi-
da pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Conselho Es-
tadual do Meio Ambiente.

Para quem quiser conhecer
o relatório de Impacto Ambien-
tal já produzido sobre a obra,
há cópias disponíveis para con-
sultas em dois endereços, entre
8 de abril e 7 de maio, na Bi-
blioteca da Companhia do Me-
tropolitano de São Paulo-Metrô,
Rua Augusta, 1626 - Térreo, de
segunda a sexta, das 09h às
16h; ou na Central de Relacio-
namento com a Comunidade da
Linha 5-Lilás, Rua Adolfo Pi-
nheiro, 219, Santo Amaro, de
terça a sábado, das 11h às 16h.

Fábio Menotti
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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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C      A      S      A      SD E S T A Q U E S

PÇA. DA ÁRVORE
02 DORMS - 01 VAGA

R$ 195 MIL
Liv 2 ambs,arms,coz planej

laz tot ,vaga demarc

JD. CUPECÊ
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$ 380 MIL
suite, sacada, 100 m2 úteis,
dep. emp, lazer total , cond.

baixo, aproveite !!!

MIRANDOPOLIS
04 DORMS - 04 VAGAS

R$ 900 MIL
c/ closet liv 3 ambs c/ varan-

da,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 !!!

JD. DA SAÚDE
03 DORMS - 02 VGS

R$ 395 MIL
Suite , arms, liv c/ sac e

churrasq, cozinha planej, semi-
novo, cond baixo, lazer total

METRÔ IMIGRANTES
3 DORMS - 2 VGS

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

total, cond baixo,não Perca!

SAÚDE
2 DORMS - 2 VGS

R$ 215 MIL
01 suíte, lazer completo,

sacada, proximo ao metrô ,
oportunidade, não perca !!!

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. CUPECÊ R$ 120 MIL

Apto c/ 02 dormitórios ,
sala, coz, área de servi-
ço,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

V.CLEMENTINO 185 MIL
Ap 2 dorms , 01 vaga, 2

banheiros , lazer com qua-
dra, com armários, apto em
bom estado , aproveite !!!

CHACARA 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. CLEMENTINO R$ 185 MIL
CASA TÉRREA - COML

 Reformada, 3 salas, cozinha,
2 banheiros, pronta para uso,

ideal para pequenos escritórios
e consult,vago, oportunidade

V. CLEMENTINO R$ 450 MIL

SOBR - 03 STES - 04 VGS
 Novo , c/ churrasqueira,

acbto em porcelanato de 1,
prox a Unip, impecável !!!

V. CLEMENTINO
03 DTS- 02 VAGAS

R$ 340 MIL
100 m2 úteis, arms, piso
em tábuas, aquecedor,

lazer c/churrasq ,px metrô

V. MARIANA
03 DTS- 02 VAGAS

R$ 410 MIL
repleto de arms, lazer

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

V.CLEMENTINO
04 DORMS - 2 VGS

R$ 385 MIL
2 suites , sacada, 117 m2 úteis,
lazer total, prédio com gerador

ótima localização !!!!

V. GUMERCINDO
03 DTS- STE  2 VGS

R$ 275 MIL
2 terraços , modernizado,
arms novos , dep emp ,

94 m² úteis , ótimo local !!!

SÃO JUDAS
04 DTS- 160 M2 A.Ú

R$ 425 MIL
sendo 01 suíte, 02 vagas,
amplo, repleto de arms

pisc aquec maravilhoso!!

V. CLEMENTINO  R$ 1.250
Apto 2 dorms c/ 3 º opc,
sala ampla, 2 wc’s. coz,
as, 1 vaga , aproveite !!!

V. CLEMENTINO  R$ 2.400
Apto 4 dorms, 1 ste, rico

arms, sala c/ sacada, coz
planej, dep emp,3 vgs,lazer

SÃO JUDAS R$ 850,00
Exc Conj Coml , 38 m2 c/ 2
sls, recep c/ lavabo, 2 wc’s,

01 vaga, prédio 24 hrs

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!!!

 CHAC. INGLESA 250MIL

Apto c/ 3 dts, 01 ste ,

armários , liv c/ sacada,

cond bx, lazer, 2 vagas

SÃO JUDAS  EXCELENTE!!!
1308 m2, 5 pav , 15 vgs,
px metro ,  Fotos no site

referência 16398

 SAÚDE
03 DTS- SEMINOVO

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

cond bx, 2 vgs

V. CLEMENTINO   R$ 1.300
Conj coml , 100 m2 , préd
baixo, s/ elevador, 2 and, 4
sls, 2 wc’s, exc ponto coml

MIRANDÓPOLIS  R$ 1.700
Apto 3 dts , 1 ste, sala c/

sacada. coz planej, 101m²
a.u, 2 vgs, lazer  total

SAÚDE
02 DTS - 01 VAGA

 R$ 185 MIL
Exc apto,ensolarado,piso
madeira,arms, laz compl

03 DORMS - 02 VGS
R$ 280 MIL

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

total  otima opção !!!

PÇA.DA ÁRVORE

V. MARIANA  R$ 1.750,00
Apto 3 dorms, suite, arms,

sala c/ sacada, coz c/ arms ,
lazer, excelente prédio e
local, prox a lins de vasc

MIRANDÓPOLIS R$ 392 MIL

 CASA TÉRREA - 03 DORMS
Ampla sala com ae, wc social,
reformado, ent lateral, c/ suite,

isolada, 2 vagas ,ocasião!

V. MARIANA  R$ 1.600

 RESIDENCIAL / COM.

CHAC. INGLESA  R$ 2.600
Ótima casa térrea,  200 m²,
3 sls,ste,recep gde,2 ambs,
3 vgs, fotos site ref: 16337

SAÚDE  R$ 1.200
Conj Coml c/ 100 m2, 2 wc,
préd baixo, 2 p/ and, prox a

igreja sagrada familia

2595-5500
NOVO NÚMERO

V. CLEMENTINO R$ 240 MIL
SOBRADO - 02 DORMS

Sala 2 ambs , cozinha
grande, quarto, wc de

de empregada, ótimo !!!

V.CLEMENTINO
02 DORMS - 01 VAGA

R$ 180 MIL
reformado, dorms com armá-

rios, wc social, ótimo !!!

JABAQUARA R$ 310 MIL
  SOBR- 3 DORS - 5 VG

Terraço, pomar, dep.
empregada, armários, salão
de festas, 200 m² a. constr

SAUDE R$ 600 MIL
EXCELENTE SOBRADO

03 dormitórios , 01 suite, 3
vagas, living 3 ambientes, sala
com lareira , sl de jantar 420
m2 a. constr , um sonho !!!

V.MARIANA
02 DORMS - 01 SUITE

R$ 218 MIL
01 vaga , com arms emb,
cozinha planejada, lazer
completo , raridade !!!

V. CLEMENTINO
3 DORMS - 1 SUITE

R$ 200 MIL
90m² úteis , armários, localização

nobre , rua tranquila,
cond baixo, aproveite !!!

V. CLEMENTINO  R$ 1.200
Apto 2 dorms, arms, wc

social, sala, coz c/ arms, wc
de serviço, 01 vaga, piscina

SAÚDE 04 DORMS !!!
R$ 320 MIL OPORTUNIDADE!!
Pronto para morar, c/ 1 suite,

living c/ sacada, repleto de
arms, cozinha planejada, 3

vagas, lazer total, imperdível !!!

Apto 3 dorms, suite , sala
2 ambs, coz, as , dep emp,
01 vaga, laz c/ pisc, ótimo !!!

SÃO JUDAS  R$ 4.000
ót galpão, 9,25 x 24, 400 m²,
quint c/ edic, sala, coz, wc,
ent lateral, 01 vg , px metrô
ver fotos no site Ref: 16168

1º MUNDO EM ALUGUEL
E ADMINISTRAÇÃO

QUE CHANCE
IMPERDÍVEL!!!

GANHE R$ 10 MIL POR MÊS
COMPROVADO!!!

APENAS 1 VAGA, AR CONDIC,ESTACION, CONFORTO,
1 PC P/ CADA CORRETOR (SOB O NOVO CONCEITO

DE DIREÇÃO: 2 PÁGs. INTEIRAS SEMANAIS)
APENAS 8 CORRETORES. COMANDO IMBATÍVEL

DE MARCELO KAVALESKI.
E-MAIL: MARCELOKAVALESKI@UOL.COM.BR

CONHEÇA NOSSO DEPTO. DE PERMUTA E
LAUDO DE VENDA E ALUGUEL GRATUITO.

SOBRADO SAÚDE / PRÓX. A
VERGUEIRO, C/ 4 DTS/STES,

LIV. 4 AMBS, C/ 30M FUNDOS, SL.
FESTAS, GARS, PORTÃO AUTOM,

LAVABO E OUTROS...
DE R$ 280 MIL POR R$ 215 MIL
IMPERDÍVEL! VENDA RÁPIDA!

CONFIRA! REF. 3477

SAÚDE
LINDO APTO
DECORADO,
C/ 3 DORMS,
9.000M² DE

ÁREA VERDE,
GAR, LIVING
C/ SACADA, COND. SOMENTE R$ 220,00.

POR APENAS R$ 122 MIL - REF. OUR

BQ.SAÚDE
SUPER TÉRREA

ASSOBR,
GARS. PARAL,
3 AMPLOS DTS,

QUINTAL,
TERRAÇO, RUA
ARBORIZADA,

 LOCAL TRANQUILO, AMPLO LIVING E COZ.
CONFIRA! DE R$ 330 MIL POR R$ 300 MIL.

REF. 1862

SUPER
TÉRREA

JD. SAÚDE/Z1
LINDA TÉRREA,
REFORMADÍSSIMA,
C/ ACABTO DE 1ª EM PORCELANATO, STES

MASTER RICA EM AE, LIVING 3 AMBS.
DECORADA, JARDINADA, QTAL, GARS.

PARAL, SALA E TV, ÓT. COZ, SOLARIUM,
STE EMPR. CONFIRA! AGENDE SUA VISITA!

SANTA CRUZ
APTO DOS SONHOS,

REFORMADO, 80M² AU,
COND. SOMENTE R$ 300,00,

GAR SUBSOLO, LAZER C/
CHURR, QUADRA, PLAY, SL.
JOGOS E OUTROS, AMPLOS

DTS, AMPLA COZ, LIV.
ENORME, WC EMPR.

POR APENAS R$ 182 MIL.
REF: 3172

ATRÁS DO SHOP.
PLAZA SUL

PRÉDIO REQUINTADO, APTO
REFORMADO, RICO EM AE,
FACE NORTE, LIV. 2 AMBS.

DECORADA C/ SAC, ÓT.
DTS, ESCRIT, COZ. PLANEJ,

COND. BAIXO, GAR
SUBSOLO, LAZER

COMPLETO. APROVEITEM!
POR R$ 179 MIL - REF: 1823

APTO - JD. SAUDE
ERA O QUE VOCÊ QUERIA!

APTO C/ ÓT. DORMS,
GAR, LAZER TOTAL, C/

PISCINA E OUTROS.
COND. SOMENTE

R$ 180,00.
POR APENAS R$ 139 MIL.

REF: 3378

MANSÃO SUSPENSA
ALTO DO IPIRANGA

ALTO DO IPIRANGA, 4 DTS/
STES C/ CLOSET, LIVING
4 AMBS, LAVABO,COZ.

PLANEJ, STE EMPR, 220M²
AU.  DE R$ 350MIL
POR R$ 320 MIL.

REF: IPÊ 26

METRÔ SAÚDE
SOBRADO, ÓTIMA

LOCALIZAÇÃO, SENDO 3
AMPLOS DTS/STE, ENTR.

LATERAL, QTAL, C/
DEPEND, LIVING 3 AMBS,

RUA TRANQUILA, 2
QUADRAS DO METRÔ

SAÚDE, GARS. PARAL.
DE R$ 490 MIL POR R$ 420
MIL. AGENDE SUA VISITA!

REF: 286

VILA MARIANA
(URGENTE)

GRANDE OPORTUNIDADE,
MEGA SOBRADO C/ 10M DE

FTE, JARDIM, 3 DTS
ENORMES, LIV. ENORME,
GARS, RUA TRANQUILA,

LOCAL NOBRE.
DE R$ 360 MIL

POR R$ 300 MIL - REF: 2471

ENCOSTADO AO
METRO IMIGRANTES

PRÉDIO REQUINTADO ,
APTO DECOR, AND. ALTO
C/ VISTA LIVRE, A 2 MIN. A
PÉ DO METRÔ, SENDO 3
DTS / STE, LIV. C/ SAC,

GARS. SUBSOLO C/
DEPOSITO, LAZER

TOTAL, REPL. AE. POR
R$ 335 MIL - REF: 3468

BOSQUE DA SAÚDE
SOBRADO NOVO,

IMPECÁVEL, SENDO
3 SUÍTES, LIVING

DECORADA C/
PORCELANATO

E OUTROS, GARS. NOVO,
NOVO! POR R$ 349 MIL

REF: 2337

JD. DA SAÚDE
PRÉDIO NOVO, APTO C/

AE’S NOVOS, LAZER
TOTAL, COZ. PLANEJADA,

ÓTIMOS DORMS, GAR.
VENDA URGENTE!
POR R$ 155 MIL

REF: 3450

METRÔ ALTO DO
IPIRANGA

A 10 MINUTOS DO METRÔ,
EXCELENTE SOBRADO

DE VILA, C/ ÓTIMOS
DORMS, QUINTAL, COZ.

NÃO PERCAM!!!
POR R$ 175 MIL

REF: 3393

KLABIN X VILA
MARIANA

EXTRA OPORTUNIDADE!
SOBRADO AVALIADO POR
R$ 600 MIL, VENDA RÁPIDA,

POR APENAS R$ 450 MIL,
3 DORMS / STE, LIVING

ENORME, VÁRIAS VAGAS,
UM LUXO, VENDA RÁPIDA.

REF: 2592

IPIRANGA - 28 DE
SEMTEMBRO

PRÉDIO BEM LOCALIZ,
AO LADO DO METRÔ, ÓT.

DISTRIBUIÇÃO, EXCEL.
DTS, LAZER, GAR,

IMPERDÍVEL!
POR R$ 179 MIL.

CONFIRA! REF: 3478

METRÔ SAÚDE
SOBRADO NOVO, SENDO

3 STES, LIVING C/
TERRAÇO, LAVABO,
COPA/COZ, QUINTAL

AMPLO, VÁRIAS VAGAS,
ENTR. LAT, NOVÍSSIMO.

POR R$ 420 MIL
REF: 3329

IPIRANGA
SOBRADO, PRÓX. A

TODO COMÉRCIO, FÁCIL
LOCALIZAÇÃO P/ METRÔ

E OUTROS, C/ AMPLOS
DTS, AMPLA COZ, GAR,

QTAL, PX. GENTIL DE
MOURA. DE R$ 240 MIL

POR R$ 220 MIL
REF: 3128

COND. FECHADO
IPIRANGA

EXCEL. CONDOMÍNIO
NOVO, SENDO 3 DTS/STE,

QTAL, GARS, COND.
BAIXO, PX. METRÔ, LIVING

C/ LAVABO, EXCELENTE
COZ. POR R$ 345 MIL

EXCELENTE
OPORTUNIDADE
TRIPLEX REQUINTADO,
ENCOSTADO AO METRÔ

IMIGRANTES, 3 DTS/STE C/
HIDRO, 2 AMPLAS SALAS,

LAREIRA, COPA/COZ.
PLANEJ, DEP. EMPR. (ENTR.

IDENPEND), GARS, SIST.
TOTAL DE SEGURANÇA,

CHURR, PORTÃO ELETR.
R$ 495 MIL - COD. 3433

MAJESTOSA CASA
DE CINEMA - SAÚDE
430 M² AC, 4 DTS AMPLOS,
STE MASTER, COPA, COZ,
SALA 3 AMBS, LAREIRA,

FORNO PIZZA, CHURR, SL.
FESTA, QTAL, 5 VAGAS.

TUDO ISSO SÓ R$ 550 MIL
AC. PERM. COD. 3455

APTO - VILA
MONUMENTO

3 DORMS, ARMÁRIOS,
SALA, COZINHA,
DEPENDÊNCIA DE

EMPREGADA.
R$ 175 MIL
COD. 3380

IMPERDIVELLL!!!
3 DTS/1 STE, AE, SALA 2

AMBS, SAC, COZ. PLANEJ,
AS, WC SOCIAL, WC EMPR,
PISO LAMINADO, AU=90M²,
VAGAS DEMARC, PRÉDIO

SEMI-NOVO, LAZER TOTAL,
COND, PX. AO MUSEU,

ÓTIMO PREÇO.
R$ 370 MIL - COD. 3462

SOBRADO
3 DTS/STE, AE, COZ.

PLANEJ, LVBO, SALA 2
AMBS, COPA, ENTR. LAT,
EDICULA, DEP. C/ BANH,

QTAL, VAGAS, ÓT.
IMÓVEL, PRÓX. Á AV.

CURSINO. APENAS
R$ 240 MIL - EST. PROP.

REF: 3277

IPIRANGA - SAC
NEM EU ACREDITO

APTO DECORADO,
REFORMADO, C/ ÓT. DTS
SENDO STE C/ CLOSET,

LAZER, COND. BAIXO, LIV.
DECOR , SENDO 3 VAGAS
DEMARC. VENDA RÁPIDA!

POR R$ 175 MIL - REF: 3479
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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$ 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.
V. GUMERCINDO

R$ 275 MIL
 ótima localização, travessa da

Rua Vigário albernaz, c/ 3
dormitórios c/ AE, suíte, living
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha
planejada, lavanderia, wc p/
empregada, garagem p/ 2

carros, lazer completo
REF.: 8579

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

GALPÃO
 V. DAS MERCÊS

R$ 280 MIL
vago, ótima localização da Rua

Dom Vilares, terreno 9 x 30
mts., construção aprox. 200
m2, c/ estacionamento p/ 4

carros, 2 banheiros, vestiário,
ótimo para diversas finalidades

REF.: 8720

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

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

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 EM VILA
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 330 MIL
 ótima localização, próximo metrô
Conceição, reformado, ótimo
acabto., c/ 3 dormitórios, wc
social, living p/ 2 amb., lavabo,
cozinha planejada, lavanderia c/
AE, qto. despejo, dep. p/ empreg.,

gar. p/ 2 carros - REF.: 8411

SOBRADO C/ PISCINA
V. MORAES
R$ 340 MIL

 impecável, acabto. de primeira,
sendo 3 suítes, c/ AE, living,

lavabo, coz. planej., pisos em
granito, garagem p/ 8 carros,
amplo quintal, piscina c/ 8,5 x
4,5 mts, estuda propostas -

REF.: 8876

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

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

SOBRADO
 V. GUARANI
 R$ 380 MIL

 imóvel c/ apenas 6 anos,
c/ 3 dormitórios, suíte, living
p/ 2 amb., lavabo, cozinha,

dep. p/ empregada, garagem
p/ 2 carros, ótima localização

da rua Domingos de
Santa Maria -  REF.: 8773

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
V. GUMERCIND

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.: 8586

SOBRADO
V. GUMERCINDO

 R$ 395 MIL
 ótima localização, próximo

Metrô A. Ipiranga, reformado,
c/ 3 dormitórios, suíte, living

 p/ 3 amb., lavabo, copa /
cozinha c/ AE, lavanderia,

depend. p/ empregada, quintal,
jardim, garagem p/ 4 carros,

REF.: 8828

SOBRADO
 JD. DA SAÚDE

R$ 399 MIL
ótima localização, próximo do
Shopping Plaza Sul, c/ 3 dorm.,
suíte, living p/ 2 amb., lavabo,
copa, coz. c/ AE, dep/ p/ empreg.,

garagem p/ 2 carros, terreno
6,5 x 32 mts., construção de

180 m2 - REF.: 8122

TÉRRENO
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

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.

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. SAÚDE
R$ 550 MIL

ótima oferta, abaixo da avaliação,
vago, terr. 10x 30m, AC = 200m2,
reformado, ótimo acabto., c/ 3
dorm.,  suíte c/ hidro e sacada,
liv. p/ 2 amb., escritório, lavabo,
copa, cozinha c/ AE, dep. emp,
gar. p/ 5 carros, qtal - REF.: 8701

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

SALÃO
 BQ. DA SAÚDE

R$ 265 MIL
travessa da Av. Bq. da Saúde,

sendo térreo c/ salão c/ 2 wc, 1o

piso c/ 3 salas e 3 wc, 2o piso 3
salas e 2 wc, 3o piso amplo
terraço c/ salão e wc, ótimo
para investimento e outras
finalidades -  REF.: 8852

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

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

(2) TÉRREAS
JD. DA SAÚDE
R$ 410 MIL

 ótima oferta, terreno 10 x 34 mts.,
AC = 270m2, c/ 3 dorm., 2 suítes,
living p/ 2 amb., sl. jantar,  dep. p/
empreg., gar. p/ 4 carros, e outra
casa independente c/ 2 dorm.,

sala, coz., wc, lavand., ótimo
para duas famílias - REF.: 8420

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

TÉRREA
JD. DA 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.: 8313

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

APTO.
ÁGUA FUNDA
R$ 129 MIL

 localizado na Av. Miguel
Estéfano, próximo ao

Decorcenter, c/ 2 dormitórios,
wc social, living p/ 2 amb.,
cozinha c/ AE, lavanderia,

garagem p/ 1 carro, andar alto,
condomínio somente

R$ 230,00  - REF.: 8847

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 125 MIL
vago, ótima localização da rua

Santa Cruz, reformado, c/ 1
dormitório, wc social, sala,

lavabo, cozinha, lavanderia, s/
garagem, tipo sobre-loja, ótimo

também para consultórios,
escritórios, etc. - REF.: 8714

APTO.
V. STO. ESTÉFANO

R$ 139 MIL
ótima oferta, abaixo da avaliação,
localizado na rua Francisco
Tapajós, prédio semi-novo, lazer,
c/ 2 dormitórios, wc social, living

p/ 2 amb., sacadas, cozinha
planejada, lavanderia, garagem

p/ 1 carro  - REF.: 8543

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

 R$ 159 MIL
boa localização, próximo ao
Decorcenter, reformado, bom

acabto., c/ 2 dormitórios, suíte,
wc social, living, cozinha,

lavanderia, wc p/ empregada,
garagem p/ 2 carros, entrada

lateral  - REF.: 8838

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, coz. c/ AE, qto. p/
despejo, dep. p/ emp., amplo qtal,

gar. p/ 1 carro - REF.: 8784

APTO.
AV. CURSINO
R$ 118 MIL

vago, boa localização, próx. do
Banco Bradesco, excelente área
útil de 76m², c/ 3 dormitórios

c/ AE, living p/ 2 amb., cozinha
c/ AE, lavanderia, condomínio
somente R$ 110,00, prédio s/
gar. e s/ elevador - REF.: 8923

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. 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

SOBRADO NOVO
 COND. FECHADO
 BQ. DA SAÚDE

R$ 240 MIL
 sobrado novo em condomínio
fechado, c/ 3 dormitórios, suíte,
living, lavado, cozinha, garagem
p/ 2 carros, condomínio somente

R$ 30,00, travessa da Av.
Bosque da Saúde - REF.: 8831

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 220 MIL
 excelente localização, travessa
da rua Santa Cruz, próximo ao
metrô Imigrantes, ótima oferta,

c/ 2 dormitórios, wc social, sala,
cozinha, lavaderia, dep. p/

empreg., garagem p/ 2 carros -
REF.; 8815

COBERTURA DUPLEX -
V. CLEMENTINO

R$ 259 MIL
ótima oferta, a uma quadra do
metrô Sta. Cruz, AU = 90 m2,

vago, garagem p/ 1 carro, c/ 2
dorm. c/ AE, wc social, living c/

sacada, coz., cobertura c/
amplo terraço, lavanderia

e um dos dorm. - REF.: 8856

SOBRADO
SAÚDE

R$ 320 MIL
ótima localizaçào da Rua Gen.
Chagas Santos, c/ 2 dorm., wc
social, living p/ 2 amb., escritório,
lavabo, cozinha c/ AE, lavanderia,
dep. p/ empreg., garagem p/ 2
carros, quintal c/ churrasq.,
reformado, ót. acabto. - REF.: 8930

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 325 MIL

 ótima localização, próximo a
Rua Tiquatira, reformada, bom

acabamento, vago, c/ 3
dormitórios, suíte, living p/ 2
amb., lavabo, cozinha, dep/ p/
empreg., garagem p/ 2 carros,
estuda apto. na região até 50%

REF.: 8752

SOBRADO
 BQ. DA SAÚDE
 R$  425 MIL

ótima localização, terreno 6 x 39
mts., constr. 250 m2, c/ 3 dorm. c/
AE, 2 suítes, living p/ 3 amb.,
lavabo, copa, coz. c/ AE, dep. p/
 empreg., despensa, escritório,
gar. p/ 3 carros, estuda imóvel
menor valor, inclusive litoral

norte - REF.: 8590

APTO.
 CHÁCARA INGLESA

 R$ 415 MIL
 ótima área útil de 134 m2, c/ 4

dorm. c/ AE, suíte c/ hidro,
living p/ 2 amb., sacada, sanka,

lavabo, cozinha e lavanderia
planejadas, dep. p/ empreg.,

lazer completo, ótimo acabto. -
REF.: 8914

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

PRÉDIO COM.
IPIRANGA - R$ 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

SOBRADO - JD. SAÚDE
- R$ 660 MIL

excelente localização, c/ 5 dorm.
(sendo 3 dorm. na parte
superior, e 2 dorm. na parte
inferior), wc social, living p/ 3
amb., lavabo, copa, cozinha,
depend. p/ emp, gar. p/ 3 carros,
terreno 10 x 30 m, construção

de 260 m2  - REF.: 7623

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

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 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.: 8683

TÉRREA - METRÔ
SAÚDE - R$ 375 MIL

ótima localização da Rua
Itapirú, reformado, bom

acabto., bom p/ moradia ou fins
comerciais, c/ 2 amplos dorm. ,
wc social, sala estar, sala jantar,
cozinha, despensa, lavanderia,

dep. p/ empreg., garagem
p/ 4 carros. - REF.: 8811

VENHA VISITAR!!! (11) 9895-7443 ou (11) 9705-1411 c/ Fuster

ATENÇÃO SENHORES(AS)
PROPRIETÁRIOS(AS)!

Cadastrem seus imóveis para
VENDA E LOCAÇÃO através do

tel: 5585-9793,
ou e-mail:

uvaiasimoveis@yahoo.com.br

CASA TÉRREA
SAUDE R$ 380.000,00
04 dormes, Sl. 02 ambtes, 02

banheiros, Copa-cozinha, + WC,
02 garagens  Terreno (12 x 30)

PROXIMO A STARVESA.

SOBRADO – V. STA. CATARINA,
PRÓX. AO HOSPITAL

STA MARINA - R$ 195.000,00
03 dormes, (01 suíte), WC social,

Sala 02 ambtes, Cozinha,
Edícula – 02 vagas.

SOBRADO SAÚDE
R$ 350.000,00

02 dormes amplos, c/sacada,
Sala 02 ambtes, WC Social,
Cozinha ampla, Garagem

02 carros, Quintal, Q. E + WC,
Rua Paracatu – 700m do Metrõ.

SOBRADO DE VILA – METRÔ
CONCEIÇÃO– R$ 320.000,00

(AO LADO DO CARREFOUR)
03 dormes, WC social, sacada,

Sl. Visita + Sl. de jantar, lavabo, coz.
c/AE, piso porcelanato, entrada

lateral, Q.E + WC, 02 vagas

TERRENO SAÚDE
R$ 300.000,00

Terreno plano, com casas antigas,
800m do Metro – 9x40
(ABAIXO DO PREÇO)

APTO. METRÔ SAÚDE
R$ 330.000,00

03 Dormes, (01 suíte) c/ armes. WC
social, Sala 02 ambtes c/ terraço,
Cozinha planejada, WC Empr. 02
vagas. – 82M² A. Útil, PRÉDIO C/
LAZER E APTO. PRONTO P/ MORAR

APTO. 200M METRÔ SAÚDE
R$ 490.000,00 – 108m2

A.Útil (ALTO PADRÃO)
04 dormes, (01 suíte), WC social, +

lavabo, Sl. 02 ambtes c/terraço,
coz. dep. empr  02 vagas.

APTO. SAÚDE
R$ 200.000,00 (81m² A.U)
02 dormes (01 suíte)  WC social,

Sl. 02 ambtes, Coz. ampla c/armes,
Dep. Empr, 01 vaga.

SOBRADOS NOVOS
JD. ORIENTAL - R$ 230.000,00

03 dormes, (01 suíte), WC social,
Sala 02 ambtes, Lavabo,

Cozinha, Pq. Quintal, 03 vagas.
(FINAL DE CONSTRUÇÃO)

APTO. SAÚDE
R$ 148.000,00

02 dormes, WC social, Sala,
sacada em todo Aptº, Cozinha Área

de serviço– SEM GARAGEM
( 03 QUADRAS DO METRÔ)

SOBRADO SEMINOVO
COND. FECHADO – METRO
SAUDE - R$ 330.000,00
03 dormes, (01 suíte) C/ armes,

WC social, Sala 02 ambtes,
Lavabo, Cozinha c/ AE, 02 Vagas.

PRONTO P/ MORAR.

LOCAÇÃO CASA TÉRREA
R$ 1.500,00 - R. IBITURUNA
02 Dormes, (01 amplo) WC Social,
Sala, Cozinha repleta de Armários,

A. Serviço C/ WC, 02 Vagas
Garagem, entrada lateral

(PRONTA PARA MORAR).

 LOCAÇÃO  - Aptº - 300m
METRÔ SAÚDE – R$ 1.450,00

(PACOTE)
02 Dormes, (01 C/armes) WC

Social, Sala 02 ambtes, Cozinha C/
armes, Q.E + WC, Área de Serviço,

01 vaga Garagem.

LOCAÇÃO SOBRADÃO 200m
METRÔ SAÚDE -  R$ 3.500,00

03 Dormes amplos, Sala ampla,
02 WCs, Terraço na entrada, Sacada

nos dormes, cozinha ampla,
01 garagem, OTIMO P/ESCRITORIO.

APTO. JABAQUARA
R$ 135.000,00

02 Dormes, c/ 3º opcional,
sala 02 ambtes, cozinha,
Area de Serviço, 01 vaga

SOBRADO VILA GUARANI
R$ 230 MIL

2 dormitórios, sala 2 ambientes,
lavabo, copa, coz, quintal, dep de

empregada, lava, churraqueira,
2 vagas, semi isolada. 43-932

R$ 175 MIL APTO JABAQUARA
Apto 50 metros do metro, 2 dormitórios/
suite e closet, sala 2 ambientes c/ textura,
piso frio, cozinha toda planejada, piscina,

play ground, sala ginastica, prédio
10 anos, próximo escolas, mercado,
padaria e comercio local. 43-1075

R$  490 MIL
CASA TÉRREA JABAQUARA

Belíssima com 4 dormitórios, 1 suite, sala 2
ambientes, 3 banheiro, copa/ cozinha,
amplo salão de festas e uma garagem para
5 carros, 300 m2  construidos. 43-1070

R$ 350 MIL LINDA TÉRREA
Casa Térrea muito bonita mesmo c/ 3 dorms,
1 suite, copa, coz, vaga p/ 6 autos, em terreno,
privilegiado de 490m², de muito verde lindo
paisagismo c/ arvores com se vivesse no

interior, localizada na região nobre do
Jabaquara, imóvel IMPERDIVEL. 43-44

R$ 155 MIL
APTO JABAQUARA

2 dormitórios, sala, cozinha bem
espaçosa, área de serviço, piso todo em
madeira, 1 vaga, play ground,3 quadras,

condomínio baixo, próximo escolas
mercado e comercio local. 43-1050

TÉRREA JABAQUARA
3 amplos dormitórios, sala de estar, jantar,
3 vagas, quintal grande c/ salão de festas,
dependência de empregada, lavanderia

440 metros, terreno plano. 43-1064

SOBRADO CIDADE VARGAS
3 dormitórios, 1 suite c/ closet / hidro,
sala 2 ambientes, copa, cozinha c/ Ae,

lavabo, escritório, dependência de
empregada, 2 vagas, quintal c/

churrasqueira, forno a lenha. R$ 370 mil.
43-1077

LINDO SOBRADO
METRÔ JABAQUARA

O melhor no bairro- Cidade Vargas, 3 suites,
sala 3 ambientes, sala de TV, cozinha ampla,

lavabo, Q.E, quintal, garagem p/ 4 autos
imóvel muito bem acabado. 41-1096

R$ 320 MIL
SOBRADO  JABAQUARA

Rua Arborizada, 3 dormitórios/ suite,
sala estar, sala jantar, lavabo, lavanderia,
dependência de empregada c/ banheiro,
2 vagas, próximo  comercio. 43-1058

R$ 145 MIL
SOBRADO – JABAQUARA

A 500 m do metro, 2 dormitórios, sala,
cozinha, área de serviço, 1 vaga,

OPORTUNIDADE ÚNICA. 43-1076

R$ 215 MIL
CASA TÉRREA JABAQUARA
3 dormitórios, sala 2 ambientes,
cozinha, 2 banheiros, 2 vagas,

 área de serviço.43-1083

R$ 200 MIL
APTO  VILA MASCOTE
No melhor da Vila Mascote,

com 3 dormitórios, 1 banheiro, sala
2 ambientes c/ sacada, 1 vaga, cozinha,

lazer completo. 43-1032

R$ 315 MIL LINDO SOBRADO
CIDADE VARGAS

Com 3 amplos dormitórios, sala espaçosa,
copa, cozinha, dependência de empregada,
tudo novo acabamento soberbo, 2 vagas e
o melhor apenas 150m do metro. 41-724

R$ 155 MIL APTO JABAQUARA
2 dormitórios, 2 banheiros,

sala c/ sacada, cozinha, 2 vagas, 63m²,
salão de festas. 43-1079

R$ 135 MIL APTO REFORMADO
2 dormitórios, 1 vaga, 60m² AU, todo

reformado, com carpete, madeira, armário
embutido nos quartos, muito bonito,
próximo George Corbisier. 43-1047

R$ 150 MIL
APTO METRÔ MOBILIADO

Jabaquara com 2 dorms c/ Armários
embutidos, sala c/ sanca, estofados, mesa

de jantar, console ,espelho, rack, coz.
planejada NOVA, 1 vaga, lazer c/ piscina,

a 600 MTS do metro. 43-813

R$ 250 MIL CASA TÉRREA
DE VILA - METRO JABAQUARA

2 dormitórios, 1 suite, sala, cozinha
planejada, banheiro social, Box blindex, sala
de TV, churra, entrada lateral, 2 vagas. Estuda

permuta p/ apto menor valor. 43-1131

R$ 210 MIL SOBRADO
A 200 M METRO CONCEIÇAO
3 dormitórios, banheiro social, sala,

cozinha ampla, quintal grande, edicula,
1 vaga. Necessita de reparos. 43-1031

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 automóvel. 43-171

R$ 160 MIL APTO CONCEIÇÃO
Oportunidade com 3 dormitórios,

sala 2 ambientes c/ sacada, cozinha
planejada, área de serviço com banheiro,

piscina, salão de festas, salão de jogos
e quadra. 43-1099

APTO JD. CELESTE R$ 110 MIL
LINDO com 2 dormitórios, sala 2

ambientes c/ sacada, banheiro c/ Box de
vidro, cozinha com armários, área de
serviço, 1 vaga, lazer quadra, salão de

festas, churrasqueira, play ground,
condomínio baixo. 43-1118

VILA CAMPESTRE / JABAQUARA
SOBRADO R$ 170 MIL

Preço de ocasião com 2 dormitórios,
terraço, banheiro social, sala, cozinha

ampla, garagem. 43-1117

R$ 130 MIL  APTO
A 200 M METRO JABAQUARA
Excelente localização , 1 dormitório,

sala, cozinha, banheiro, área de serviço,
1 vaga. 43-1008

R$ 289 MIL SOBRADO METRÔ
JABAQUARA

Imóvel bem localizado, semi- novo, 3
dormitórios, banheiro social, sala 2
ambientes, coz. ampla, quarto de emp, W.C.,

AS, entrada lateral, 2 vagas. 43-841

R$ 130 MIL
APTO JABAQUARA

2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, lazer completo,

condomínio baixo. 43-1053

R$ 200 MIL
SOBRADO JABAQUARA

Próximo ao Americanopolis,
3 dormitórios /suite, sala, lavabo,
2 vagas, próximo ao comercio,

condução. 43-1037

R$ 150 MIL APTO CONCEIÇAO
Belíssimo Apto 3 dormitórios,

sala 2 ambientes, cozinha, área de serviço
c/ dependência de empregada, 1 vaga ,

oportunidade. 43-1123

R$ 180 MIL VILA MASCOTE
Ótima Localização, 3 dormitórios,
1 suite(c/ closet), sala 2 ambientes,

cozinha, lavabo, 1 vaga, salão de festas,
75 m2 de área útil. 43-1115

R$ 180 MIL
APTO VILA SANTA CATARINA

2 dormitórios com armários embutidos,
sala 2 ambientes, cozinha, banheiro A. S,

1 vaga, salão de festas, play ground,
andar térreo. 43-1124

EXCEPCIONAL SOBRADO
Sobrado perfeito com 3 dormitórios, copa,
cozinha, sala ampla, todo reformado, vaga

para auto, localização excelente na Vila
Guarani ( Jabaquara) único na categoria,

melhor custo beneficio, não há outro
igual RARIDADE. 43-1116

R$ 140 MIL 3 DORMS. C/ SUITE
Realmente bonito, sala en granito e

sacada, todos banheiros com Box de
vidro, armários embutidos na cozinha,
1 vaga, próximo ao metro Jabaquara
condomínio baixo, excelente imóvel,

VENHA CONHECER. 43-1129

INCRÍVEL
SENSACIONAL APTO

O ultimo de todos apto 2

dormitórios, 1 vaga, todo em

piso frio com armários,

embutidos, prox metro

Jabaquara, condomínio baixo,

apenas R$ 115 mil NÃO HÁ
MAIS NÃO PERCA. Ref. 43-1128

SOBRADO EM CONDOMÍNIO
4 dormitórios, 1 suite, repleto de

armários, sala em porcelanato, cozinha
planejada, quintal, 3 vagas, deposito,

sala de ginastica. 43-1080

CASA TÉRREA AO LADO DO METRÔ
JABAQUARA á 100m do metrô, ótima p/ uso
coml ou res, belíssimo terr. 400m² , fachada
c/m 10m de largura, construção c/ varias
salas, localiz.  ótima p/  qualquer ramo de
atividade, bom p/ investimento, preço bem
abaixo da avaliação  só R$ 320 mil. 43-1027
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VILA MORAES
APTO.

R$ 155 MIL
REF 11807 Apto. novo no

contra piso, proximo Saúde
2 dorms. sala 2 ambs.

lazer completo, garagem

JARDIM DA SAÚDE
TÉRREA

R$ 438 MIL
REF 12367 Casa Térrea, linda,
toda reformada, 3 dorms. suíte

terraço, ampla sala 3 ambs. coz.
moderna c/ arms. churr. jardim,

quintal, garagem  p/ 3 autos.

JARDIM MARISTELA
SOBRADO
R$ 230 MIL

REF 12132 Sobrado 3 dorms.
suíte, arms. sala 2 ambs. ampla

coz. dep. empr. lav. coberta
entrada lateral, garagem

p/ 2 autos.

V. GUMERCINDO/
SAÚDE

SOBR R$ 250 MIL
REF 12377 Impecável Sobrado,
2 amplos dorms. sala 2 ambs.
coz. grande dep. empr. ótimo

quintal c/ churr., garagem,
muito bem localizado

IPIRANGA
TERRENO

R$ 260 MIL
REF 11723 Bom terreno 8 X 30

com duas casas térreas,
uma na frente c/ 3 dorms.

garagem, outra nos fundos.
junto ao metrô

JARDIM DA SAÚDE
APTO.

R$ 290 MIL
REF 11453  Apto. repleto
de arms. 3 dorms. suíte
escritório, sala 2 ambs.

c/ sacada lavabo coz. planej.
lazer tota, 2 vagas.

V. GUMERCINDO /
SAÚDE

APTO R$ 200 MIL
REF 11489 Apto. 80mts úteis

prox. metrô 2 dorms. ste sacadas
sala 2 ambs lavabo ampla

coz. planej. wc empr., lazer,
2 vagas demarcadas.

VILA CARAGUATÁ
SOBRADO
R$ 210 MIL

REF 10445 Sobrado  vago  em
cond. fechado 3 dorms. suíte, 3º
opcional sala 2 ambs. lavabo coz
planej. quintal c/ churr. 2 vagas

lazer completo.

JARDIM CELESTE
APTO.

R$ 115 MIL
REF 11924 Excelente Apto.
 62 mts. úteis, próx. Saúde

2 dorms. arms. sala 2 ambs c/
sacada, lazer total, garagem

V. MONUMENTO
TÉRREA

R$ 375 MIL
REF 11380 Linda Casa Térrea,

única na região, totalmente plana
130 mts área construída c/ 10 mts
de frente, 3 amplos dorms. sala 2
ambs. jardim, garagem p/3 autos.

ALTO DO IPIRANGA
TÉRREA

R$ 490 MIL
REF 12358 Casa Térrea,

totalmente reformada, prox.
metrô, 3 dorms. suíte, 2 salas,
coz. planej. quintal, garagem
p/ 4 autos, portão eletrônico.

BOSQUE DA SAÚDE
SOBRADO

 R$ 390 MIL
REF 12234 Amplo Sobrado,

exc. localização, 3 dorms. suíte,
todos c/ arms. sala 2 ambs c/
lareira, lavabo, coz. grande

planej. despensa, dep. empr.
quintal, garagem p/ 6 autos.

BOSQUE DA SAÚDE
APTO.

R$ 620 MIL
REF 12066 Apto. lindo, repleto
de arms. 4 dorms. 2 suítes c/
closet, sacada grande, ampla
sala, coz. planej. lazer total
4 vagas fixas, cond. baixo.

SÃO JOÃO CLÍMACO
TÉRREA

R$ 150 MIL
REF 11831 Casa Térrea,

2 dorms. ampla sala, entrada
lateral, nos fundos qto. sala, wc

e dois salões abertos,
garagem p/ 2 autos.

CASA TÉRREA - VILA GUARANI
10 MIN. DO METRÔ CONCEIÇÃO

3 dorms., sala , coz., 2 banh.,
área serviço, 2 vagas, quintal + 2 casas
p/locação. área total do terreno 331 m².

Valor R$ 245 mil aceita proposta.

(SOBRADO) SÃO JUDAS
7 MIN. METRÔ - CASA DE VILA

3 dorms., sendo 1 suite, sala,
cozinha, lavanderia 3 banhs., 3 vagas.

rica em amários.
Valor R$ 395 mil. aceita proposta

SOBRADO COMERCIAL
BAIRRO MIRANDÓPOLIS

 4 domitórios, sala , cozinha,
banh., 2 vagas grandes + galpão

nos fundos, área 300 m².
Valor R$ 730 mil

SOBRADO - SAÚDE
3 dorms. sendo 1 suite, sala, coz.,
3 banhs., dep. empregada, 2 vagas,

rica em armários, rua com
segurança 24 hs, reformada.

 Valor R$ 290 mil aceita proposta.

TERRENO
BAIRRO SAÚDE
Com 708 m² de área,

tem casa velha, zoneamento
permite p/ codomínio fechado,

Valor R$ 1.300.000,00 aceita proposta

SOBRADO
BAIRRO MIRANDÓPOLIS

3 dorms., sala, coz., 2 banhs., 2 vagas,
área útil 169 m², rica em armários,

casa belissima!!!
 Valor R$ 450 mil

APARTAMENTO
SAÚDE  - MIRANDÓPOLIS

5 MIN. DO METRÔ
2 dorms. sendo 1 suite, 2 banhs.,

dep. empr., armário na coz, condomínio
R$ 460,00.  Valor R$ 195 mil

SOBRADO
SAÚDE

3 suites, sala, coz., lav., quintal,
2 vagas, área útil 140 m², casa
confortável, estuda permuta,

Valor R$ 460 mil aceita proposta.

 VENDA  LOCAÇÃO

APTO. SAÚDE
800m AU -Ao lado do

metrô, 3 dorms.,
(1 suite), sala 2 ambs.,

sacada grande com
vidro, coz., c/arms.,
1 gar. R$ 295 Mil

5571-1097 c/Hélio
ou 5585-2783 c/Cláudia

APTO. CURSINO
FRENTE AO SIMBA

2 dorms, sala 2
ambs, 1 WC, coz,

lavand, 1 vaga, salão
de festas, andar alto,
preço oportunidade:

R$ 92 MIL
 Fone: 2578-4917

5058-7365

APTO.
CIDADE ADEMAR

R$ 95 MIL
2 dorms., ensolarado,
gar. fixa, salão ginástica,
churrasqueira, salão
festas e playground
Contato com Mello

8553-8655 ou
2591-1671
creci 81269

VILA MASCOTE
APARTAMENTO

3 dorms. (1 ste) c/ arms,
sala 2 ambs, c/ sacada, WC
completo, AS, coz. c/ AE,
ste. emp, 3 vagas + dep.

lazer, 100m² AU. Só 290 mil

Fone: 3441-1675

9312-3507

APTO. JABAQUARA
CIDADE ADEMAR
2 dorms, WC emp,

cozinha, área de
servuço, 1 vaga,
65m AU, lazer. S

ó R$ 90 mil.
Fone: 3441-1675

9312-3507

APTO. METRÕ
PARAÍSO

2 dorms, 1 vaga,
dep. emp. R$ 205 mil.

Entrada facil R$ 120 mil
mais 65X de R$ 1.255,00.

Fones: 3275-5231
8179-9261
creci-7537

 Aceito colaboradores

Nº 689 - Salão 150m², 10m de fte. p/ avenida,
4 vagas, 4 WC´s, escritório, coz, 2 almoxarifado,
etc. Nº 877 - Excel. loja c/ 27m de fte. p/ Avenida,
todo em arcos de pedras. 2 WC´s, 4 escritórios,

coz, jardins, etc. R$ 2.200,00 + IPTU.
Ver no local  ou telefone: 9629-9705

ALUGA-SE NO MELHOR

PONTO DA AV. DO CURSINO

CASA
METRÔ

SANTA CRUZ
Rua Sta. Cruz, 761 -
casa 4 c/2 dorms,

sala, coz, banh., AS.
R$ 800,00 Ac. fiador

ou seguro fiança
Tr. Tel. 5084-6826

CASA COMERCIAL /
RESIDENCIAL PRÓX.

METRÔ SAÚDE
3 dorms, sala gde, 2

banhs, copa/coz, escrit,
AS coberta, piso frio,

3 vagas paralelas, rua
tranquila e de facil
estacionamento
F: 2578-8102

SALA  COMERCIAL
VILA MARIANA

Próximo a Rua Sena
Madureira. Ideal para

Autônomos,
Profissionais Liberais

Show Roon
R$ 290,00

Fone: 5571-2765
ou 9914-6056

PARA

ANUNCIAR

LIGUE:

5072-2020

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:

O pretendente: ALLAN EDUARDO ALVES DE ALMEIDA, pro-
fissão encanador, estado civil solteiro, nascido em Taguatinga,
DF, no dia 12 de março de 1980, residente e domiciliado nesta
Capital, Saúde, filho de Paulo Fernandes de Almeida e de Darci
Alves de Oliveira. A pretendente: LUCIMARA PELLEGRIM
GARCIA, profissão professora, estado civil solteira, nascida
em São Paulo, SP, no dia 12 de setembro de 1981, residente
e domiciliada em São Bernardo do Campo, SP, filha de Valter
Garcia Gutierrez e de Luci Miriam Pellegrim Garcia (cópia do
edital recebida do cartório da residência da pretendente).

O pretendente: UMBERTO BORDIN FILHO, profissão
expedidor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no
dia 14 de novembro de 1977, residente e domiciliado nesta
Capital, Saúde, filho de Umberto Bordin e de Aparecida Correa
Bordin. A pretendente: LILIAN SILVA, profissão professora,
estado civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo, SP,
no dia 03 de janeiro de 1983, residente e domiciliada em São
Bernardo do Campo, SP, filha de Antonio Jose da Silva e de
Odete da Paixão Silva (cópia do edital recebida do cartório da
residência da pretendente).

O pretendente: GILFRAN REIS SANTOS, profissão autôno-
mo, estado civil solteiro, nascido em Ibirataia, BA, no dia 13 de
julho de 1983, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde,
filho de Noélio Jesus dos Santos e de Ana Francisca dos Reis
Santos. A pretendente: VANESSA SOUZA SUZART, profissão
aux. de marketing, estado civil solteira, nascida em Itaetê, BA,
no dia 30 de maio de 1982, residente e domiciliada nesta
Capital, Saúde, filha de Valdomiro Pereira Suzart e de Iolene
Souza Suzart.

O pretendente: TIBÉRIO CÉSAR SERAFIM DE SOUSA, profis-
são bancário, estado civil solteiro, nascido em Recife, PE, no
dia 16 de novembro de 1971, residente e domiciliado nesta
Capital, Saúde, filho de Francisco Adauto de Sousa e de Maria
Nazareth Serafim de Sousa. A pretendente: TICIANA HOLANDA

DA SILVA, profissão contadora, estado civil solteira, nascida
em Fortaleza, CE, no dia 14 de outubro de 1976, residente e
domiciliada em Fortaleza, CE, filha de Fernando Flavio da Silva
e de Margarida Maria Amaral Holanda (cópia do edital recebi-
da do cartório da residência da pretendente).

O pretendente: JOACIR SILVA DOS SANTOS, profissão co-
merciante, estado civil solteiro, nascido em Canarana, BA, no
dia 14 de setembro de 1970, residente e domiciliado nesta
Capital, Saúde, filho de Raimundo Nonato dos Santos e de
Anorinda Silva dos Santos. A pretendente: MARIA CÉLIA CAR-
NEIRO, profissão costureira, estado civil solteira, nascida em
Mari, PB, no dia 27 de abril de 1971, residente e domiciliada
nesta Capital, Saúde, filha de Otávio Carneiro e de Irene Soa-
res.

O pretendente: BRUNO MORAIS RUBINO, profissão enge-
nheiro químico, estado civil solteiro, nascido em Santo André,
SP, no dia 16 de julho de 1982, residente e domiciliado em
Santo André, SP, filho de Alfio Rubino e de Solange de Morais
Rufino (cópia do edital recebida do cartório da residência do
pretendente). A pretendente: JOYCE ALVES FERREIRA, pro-
fissão engnheira civil, estado civil solteira, nascida em São
Caetano do Sul, SP, no dia 07 de dezembro de 1976, residen-
te e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Josue Alves
Ferreira e de Angela Maria Lopes Ferreira.

O pretendente: FRANCISCO JOSÉ LOPES MACEDO, profis-
são encarregado de obra, estado civil solteiro, nascido em
Cratéus, CE, no dia 21 de outubro de 1980, residente e
domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Candido Cavalcante
Macedo e de Zenide Lopes de Sousa. A pretendente: JOANA
GUIMARÃES DOS SANTOS, profissão cabeleireira, estado ci-
vil solteira, nascida em Estância, SE, no dia 23 de junho de
1984, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
João Nepomuceno dos Santos e de Maria Guimarães de Oli-
veira.

O pretendente: MARLON MONTE VERDE, profissão
supervisor, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do
Campo, SP, no dia 09 de agosto de 1984, residente e
domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Alcindo Monte Ver-
de e de Marlene de Oliveira Monte Verde. A pretendente:
NATÁLIA BERNARDINO JORGE, profissão do lar, estado civil
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 21 de julho de
1990, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
Ronaldo Monteiro Jorge e de Ana Maria Bernardino Jorge.

O pretendente: FILIPE SANCHES BERSANETE, profissão fisi-
oterapeuta, estado civil solteiro, nascido em Birigui, SP, no dia
02 de agosto de 1983, residente e domiciliado nesta Capital,
Saúde, filho de Jocimar Junqueira Bersanete e de Maria Ceci-
lia Sanches Bersanete. A pretendente: LILIAN TIEMI
NAKAYAMA, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, nas-
cida em Lucélia, SP, no dia 20 de junho de 1982, residente e
domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Haroldo Koji
Nakayama e de Luci Hatsuro Ota Nakayama.

O pretendente: MARCOS VINICIUS LOPES GALHARDI, pro-
fissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em
São Paulo, SP, no dia 03 de maio de 1984, residente e
domiciliado em Diadema, SP, filho de João Colhados Galhardi
e de Elizabeth Lopes Matias do Nascimento Galhardi (cópia
do edital recebida do cartório da residência do pretendente).
A pretendente: DÉBORA DE ARAUJO OLIVEIRA, profissão
auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida em São
Bernardo do Campo, SP, no dia 04 de agosto de 1985, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Francisco da
Silva Oliveira e de Cileda Silva de Araujo Oliveira.

O pretendente: VALDIR JANINI, profissão administrador de
empresas, estado civil divorciado, nascido em São Paulo, SP,
no dia 22 de maio de 1949, residente e domiciliado nesta
Capital, Saúde, filho de Paschoal Janini e de Julieta Martins
Janini. A pretendente: DEIVA DE CASSIA DIAS MOREIRA, pro-
fissão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo,
SP, no dia 23 de março de 1962, residente e domiciliada nesta
Capital, Saúde, filha de Jose Dias Moreira e de Julia da Silva
Moreira.

O pretendente: RAFAEL SANDALO NERY PALHARES, pro-
fissão professor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo,
SP, no dia 18 de abril de 1979, residente e domiciliado nesta
Capital, Saúde, filho de Laudelino Jose Nery Palhares e de Ana
Rosaria Sandalo Nery Palhares. A pretendente: FABIANA
PANIGHEL SILVA, profissão professora, estado civil solteira,
nascida em São Paulo, SP, no dia 11 de março de 1978, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Jose Gomes
Rodrigues da Silva e de Marlei de Lima Panighel Silva.

O pretendente: WILSON BATISTA DE REZENDE, profissão
relojoeiro, estado civil solteiro, nascido em Anapolis, GO, no
dia 23 de agosto de 1968, residente e domiciliado nesta Ca-
pital, Saúde, filho de Vicente Batista da Silva e de Anilda Maria
de Rezende. A pretendente: SÔNIA MARIA SATO, profissão
contadora, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no
dia 03 de fevereiro de 1963, residente e domiciliada em Sumaré,
SP, filha de Esau Sato e de Kumie Sato (cópia do edital recebi-
da do cartório da residência da pretendente).

O pretendente: LUIZ ALBERTO DE ROSA FILHO, profissão
barman, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no

dia 24 de abril de 1982, residente e domiciliado nesta Capital,
Saúde, filho de Luiz Alberto de Rosa e de Roseli Rosane Hotero
Martins de Rosa. A pretendente: JULIANE DIAS DE SOUZA,
profissão profissional de marketing, estado civil solteira, nas-
cida em Santana do Livramento, RS, no dia 21 de março de
1982, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
Ivan de Souza e de Zanigrei Dias da Roza e Souza.

O pretendente: DANIEL WENCESLAU RODRIGUES, profis-
são revisor, estado civil solteiro, nascido em Garanhuns, PE,
no dia 09 de janeiro de 1967, residente e domiciliado nesta
Capital, Saúde, filho de Pedro Wenceslau Rodrigues e de Hilda
Monteiro Rodrigues. A pretendente: NEIDE MOTA DE
ALMEIDA, profissão ajudante geral, estado civil solteira, nas-
cida em Milagres, CE, no dia 16 de outubro de 1972, residen-
te e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Francisco Moreira
de Almeida e de Raimunda Cezário Mota de Almeida.

O pretendente: EDEN LUIZ MACIEL DE MATTOS, profissão
engenheiro, estado civil divorciado, nascido em Palmital, SP,
no dia 06 de janeiro de 1971, residente e domiciliado nesta
Capital, Saúde, filho de Eden Elyzio de Mattos e de Jane Maciel
de Mattos. A pretendente: LAISA PAZINATO BRUNI, profissão
administradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo,
SP, no dia 07 de agosto de 1981, residente e domiciliada
nesta Capital, filha de Luiz Eduardo Bruni e de Patricia Pazinato
Bruni.

O pretendente: DANILO PÚBLIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA,
profissão motoboy, estado civil solteiro, nascido em
Guarulhos, SP, no dia 04 de abril de 1980, residente e
domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Jorge Manuel da
Costa Guimarães de Oliveira e de Maria Dolores Donato Públio
Guimarães de Oliveira. A pretendente: VIVIANE ARECO CA-
LOU, profissão assistente de marketing, estado civil solteira,
nascida em São Paulo, SP, no dia 13 de outubro de 1983,
residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Antonio
Hugo Calou e de Adelina Areco Garcia Calou.

O pretendente: MARCELO ANDRELINO DE FREITAS, profis-
são auxiliar de operações, estado civil solteiro, nascido em
São Paulo, SP, no dia 13 de dezembro de 1981, residente e
domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Francisco Andrelino
de Freitas e de Sueli Brito de Freitas. A pretendente: LARISSA
DUTRA CANGUÇU, profissão auxiliar de enfermagem, esta-
do civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 13 de setem-
bro de 1982, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde,
filha de Laurindo Pereira Canguçu e de Maria Aparecida Dutra
de Souza.

O pretendente: GABRIEL LARANJEIRA GUARDA, profissão
estudante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no
dia 15 de fevereiro de 1990, residente e domiciliado nesta
Capital, Saúde, filho de Edison Guarda e de Conceição

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.

Aparecida Laranjeira. A pretendente: THALITA TRINDADE SIL-
VA DOS SANTOS, profissão do lar, estado civil solteira, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia 25 de agosto de 1990, residente
e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Edinilson Barbosa
dos Santos e de Andreia Aparecida Trindade da Silva.

O pretendente: FABIO LUIZ FALSI, profissão vendedor, esta-
do civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 27 de ou-
tubro de 1977, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde,
filho de Luiz Falsi Filho e de Teresinha Nicoletti Falsi. A preten-
dente: GLAUCE FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão auxiliar
financeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no
dia 16 de junho de 1978, residente e domiciliada nesta Capi-
tal, Saúde, filha de Roberto Sebastião de Oliveira e de Claudete
Ferreira de Oliveira.

O pretendente: GLAUBER CÉSAR SILVA E SILVA, profissão
analista de planejamento, estado civil solteiro, nascido em
Dracena, SP, no dia 14 de novembro de 1978, residente e
domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Ademar da Silva e de
Maria Aparecida da Silva e Silva. A pretendente: FERNANDA
ALFREDO, profissão funcionária pública, estado civil soltei-
ra, nascida em Conchas, SP, no dia 10 de outubro de 1980,
residente e domiciliada em Tietê, SP, filha de Ernestino Jose
Alfredo Junior e de Izabel Cristina Alfredo (cópia do edital
recebida do cartório da residência da pretendente).

O pretendente: THALES RIBEIRO DANTAS, profissão auxiliar
de expedição, estado civil divorciado, nascido em Nilópolis,
RJ, no dia 27 de março de 1979, residente e domiciliado
nesta Capital, Saúde, filho de Ary de Jesus Dantas e de Jailza
Marques Ribeiro Dantas. A pretendente: ANÍSIA GOMES DOS
SANTOS, profissão auxiliar geral, estado civil solteira, nasci-
da em São João do Paraíso, MG, no dia 20 de junho de 1983,
residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
Dernevaldo José dos Santos e de Maria Júlia Gomes Santos.

O pretendente: ALEXANDRE KUESTEIS ALVES CINTRÃO,
profissão administrador, estado civil solteiro, nascido em São
Paulo, SP, no dia 07 de fevereiro de 1983, residente e
domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Jose Alves Cintrão
Neto e de Rosane de Souza Kuesteis Cintrão. A pretendente:
ALEXANDRA EBERT, profissão jornalista, estado civil soltei-
ra, nascida em São Paulo, SP, no dia 14 de outubro de 1980,
residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Marcos
Antonio Ebert e de Iara Antonia da Rocha Ebert.

SOBRADO NOVO
EM CONDOMÍNIO FECHADO

PÇA EVANGELISTA, 169
JARDIM DA SAÚDE

TRATAR COM  O PROPRIETÁRIO

5589-9386 / 9952-7455

3 dormitórios sendo 1 suite,

sala 2 ambs, lavabo, cozinha,

banheiro social, área de serviço,

dep. emp. completa e

garagem para 2 carros.

ÁREA TOTAL 171m². R$ 275 MIL

SEVERINO creci-2447

2577-8954 / 5078-9267

2276-3539

PLANALTO PAULISTA

Sobrado, 03 dorms c/ ae,
03 banheiros, 02 salas,

copa-cozinha c/ ae,
garagem p/ 03 autos.
Lindo. R$ 3.500,00

SEVERINO creci-2447

2577-8954 / 5078-9267

2276-3539

PLANALTO PAULISTA

Sobrado, 02 dorms,
sala grande, lavabo,

QE, lavanderia e
02 vagas. Reformado.

 R$ 1.300,00

PLANALTO PAULISTA
Terréa c/ 03 dorms,

02 salas, copa-cozinha,
jardim, edícula completa

e vaga p/ 04 autos.
Impecavel.

R$ 4.000,00

SEVERINO creci-2447

2577-8954 / 5078-9267

2276-3539

TERRENO
PL. PAULISTA

Excelente localização,
10x30=300m², plano.

Único na região.
Só R$ 220.000,00
sem contra oferta

Tel. 2275-5533
SÓLIDA IMÓVEIS

creci J-8154
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Tel. 2336-3545

Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

“COMPRO”
MÓVEIS, GELADEIRAS

E FOGÕES USADOS

CUPINS DE SOLO E MADEIRA

BROCAS - BARATAS

PULGAS E RATOS

5012-1226 / 5012-3996 / 9131-1689

OKINAWA CUPINS

C L A S S I F I C A D O SC L A S S I F I C A D O S

CARRETOS

ENTREGAS
KOMBI - FURGÃO

CAPITAL E LITORAL
MELHOR PREÇO

Fones: 5063-3010
8491-1769
c/ Valmir

REFORMAS E
CONSTRUÇÔES

EM GERAL
Elétrica - hidráulica
Impermeabilização

Telhados, etc.
Fone: 3498-7590

3463-9798
Empreiteira Prisma

COMERCIAL E
RESIDENCIAL.
Gesso - Sancas

Rebaixamento - Teto -
Divisórias - Etc.

Fone: 5589-0523

8366-0423

PINTURAS E
TEXTURAS

ACOMPANHANTE

Tel. 5589-9173
ou 9143-4292

 Levo para passeio
diário, a médico,

a pé ou carro,
pessoas idosas
para tomar sol.

3441-2841 / 7358-6655

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

ACBS - ADVOCACIA

Causas: CÍVEL • CRIMINAL, EMPRESARIAL
TRABALHISTA PATRONAL

DEFESA TRIBUTÁRIA
ASSESSORIA JURÍDICA EMPRESARIAL,
Rua Caramurú, 742 (próximo ao metrô
Praça da Árvore) - Telefax: 3854-9402

2609-3896 - Celular: 9491-6135

Dr. Antonio Carlos Batista de Souza

Informações com Martha

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

Curso Individual
e Personalizado

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS

E APOSENTADOS
• Aulas Individuais
• Horário Flexível

 INFORMÁTICA P/
TODAS AS IDADES

Tel. 5581-2690
E.Mail:

vmfelix.12@gmail.com
 com Profª Vera

VENDE-SE

UMA

LANCHONETE

Ótimo movimento.
Rua Domingos de

Moraes, 348 - loja 13
Vila Mariana.

Tr. c/proprietário
Tel. 5083-7649

VELHARIAS

ANTIGAS
-Compro Objetos

-Bijuterias, Roupas e
Brinquedos
-Só Antigos

Fones: 2274-8608

8968-5680 / 9103-0556

2738-5029

PARA

ANUNCIAR

LIGUE:

5072-2020

Com prática em
temperados.

Comparecer com
documentos e

curriculo Av. Afonso
Mariano Fagundes,

1349 Planalto Paulista
Tel. 2276-7901

AÇOUGUEIRO
PRECISA-SE

AUXILIAR
ESCRITÓRIO
Feminino, Maior,

2o.Grau
Residir região de

Vila Mariana,
Saúde,Ipiranga

rh@servsystem.com.br

Para região da
Vila Mariana.

Salário
R$ 1.600,00 a
R$ 2.000,00.

Fone: 5594-1727

MARCENEIRO

Simpatia para emagrecer Chico Xavier
Quarta-feira: pela manhã, coloque 1/2 copo de água e dentro dele o
número de grãos de arroz correspondente aos quilos que você deseja
perder. Não coloque grãos a mais do que deseja, pois os quilos per-
didos não serão recuperados. À noite, beba a água, deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 1/2 copo de água. Quinta-fera:
pela manhã, em jejum beba a água, deixando os grãos de arroz, com-
pletando novamente com 1/2 copo de água. Sexta-feira: pela manhã,
em jejum, beba a água com os grãos de arroz junto. OBS: 1 - conserve
o mesmo copo durante o processo. 2 - Não faça regime, pois a simpatia
é infalível. 3 - Tirar o número de cópias correspondentes aos quilos
que deseja perder. 4 - Comece na quarta-feira, após distribuir as cópias.
5 - Publique na mesma semana. Boa Sorte. F.F.S.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2009

Cessão de uso de área para exploração
de cantina na Escola SENAI “Conde José

Vicente de Azevedo” - Ipiranga, SP

O Departamento Regional de São Paulo do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI) comunica a abertura da Concorrência
nº 001/2009, com o objeto acima. O edital
completo e demais informações estarão à
disposição dos interessados para retirada de
13 a 15 de abril de 2009, das 8h00 às 12h00
e das 13h30 às 17h30, na Rua Moreira de
Godoi nº 226, Ipiranga, CEP - 04266-060,
São Paulo, SP.
A entrega dos envelopes, especificados no
Edital, se dará até as 09h30 do dia 30 de abril
de 2009, no referido endereço. A sessão de
abertura, conforme cronograma ocorrerá no
mesmo dia e local, às 10h00.

Fábio Rocha da Silveira
Diretor da Escola SENAI “Conde José Vicente

de Azevedo” – Ipiranga – São Paulo - SP

PARA

ANUNCIAR

LIGUE:

5072-2020

VJR COMERCIAL
LTDA - EPP

torna público que
recebeu da CETESB a
Licença de Operação
Nº 33003708, válida

até 18/03/2012,
para fabricação

de produtos
hospitalares, sito à

Av. Giovanni Gronchi,
6051, CJ.01, Vila

Andrade, São Paulo.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ESQUADRIAS

METÁLICAS IRMÃOS
UNIÃO LTDA. - ME , torna
público que recebeu da

Cetesb a RENOVAÇÃO DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO

nº 29004155, para a
fabricação de esquadrias
sem tratamento superficial

de metais, sito à Rua
Afonso Lopes

Vieira, 517-A, Vila Dionízia
CEP 02671-100,
São Paulo - SP

ORAÇÃO A S.LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela
graça de JESUS. Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu
dizer que algum daqueles que recorreram à vossa  proteção, fosse por vós
desamparado. Assim dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa
intersseção perante Deus, para que conceda viver e morrer como verdadeiro
cistão, e, ainda me seja concedida a graça especial de (esclarecer a graça
desejada). Rezar três Ave Maria, em honra  ao Santissíma Trindade. Prometer
publicar a devoção.  H.K.L

ORAÇÃO A VIRGEM MARIA
Aflito se via a Virgem Maria aos pés da Cruz, aflito (a) me vejo.
Valei-me Mãe de Jesus. Confio em Deus com todas as minhas
forças, por isso peço que ilumine meus caminhos, concedendo-
me a graça que tanto desejo. Amém. Fazer 3 pedidos, 1 impossível
e 2 difíceis, Rezar durante 3 dias 1 Ave Maria, 1 Pai Nosso, 1 Gloria
ao Pai. Publicar no 3º dia e ver o que acontece no 4º dia.  L.B.M.

“CLASSIC AMENITIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA EPP, torna público que recebeu da CETESB a

Renovação de Licença de Operação nº 33003725 para
Fabricação de Cosméticos, Produtos de Higiene Pessoal

e Perfumaria, sito à R. Domingos Jorge, 395 –
complemento 334 – São Paulo/ SP.”

PARA ANUNCIAR NO

SÃO PAULO ZONA SUL

LIGUE: 5072-2020

IMPOSTO

DE RENDA
Não deixe para a

última hora.
Atendimento com

hora marcada
Fones: 5581-1333

5587-4646

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:

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.

O pretendente: ADINELSON SERGIO OSWALD, de nacionalidade bra-
sileira, profissão eletricista automotivo, estado civil solteiro, nas-
cido em Bituruna, PR, no dia 25 de dezembro de 1975, residente e
domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Rudolf Arnaldo Oswald
e de Marli Ramos Oswald. A pretendente: ALINE MARIA PEREIRA, de
nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativa, es-
tado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 29 de julho de
1980, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de
Expedito Inacio Pereira e de Julieta Maria da Silva.

O pretendente: ALBERTO HENRIQUE CORDEIRO, de nacionalidade
brasileira, profissão engenheiro, estado civil divorciado, nascido
em São Paulo, SP, no dia 08 de agosto de 1976, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Domingos Moreira Cordeiro ed e
Liamara Henrique Cordeiro. A pretendente: HERLANDIA BARROSO
TOME, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 05 de abril de 1978, resi-
dente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Pedro Davi
Tome e de Diva Eliana Barroso Tome.

O pretendente: CLAUDECI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão montador, estado civil divorciado, nascido em São Miguel
dos Campos, AL, no dia 29 de setembro de 1972, residente e
domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de João José da Silva e
de Dercir Pires da Silva. A pretendente: KEILA AGAPITO, de naciona-
lidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nasci-
da em São Paulo, SP, no dia 26 de fevereiro de 1984, residente e
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Antonio Agapito e de
Jesuina Agapito.

O pretendente: CLAUDIO MARCIO CESARIO PEREIRA, de nacionalida-
de brasileira, profissão segurança, estado civil solteiro, nascido
em São Paulo, SP, no dia 26 de dezembro de 1971, residente e
domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Abilio Cesario Pereira
e de Ana Inacia Pereira. A pretendente: ISABEL CRISTINA RODRIGUES
DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 17 de janeiro de 1973,
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Sebastião
Rodrigues de Araujo e de Doracy Vitachi de Araujo.

O pretendente: EDER FERREIRA NUNES, de nacionalidade brasilei-
ra, profissão assessor administrativo, estado civil solteiro, nasci-
do em Colatina, ES, no dia 22 de janeiro de 1983, residente e
domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Rubens Rosphosky
Nunes e de Dulcinea das Graças Ferreira Nunes. A pretendente:
ZILMAR SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, nascida em Diamantina, MG, no dia 18 de abril
de 1977, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de
Antonio da Silva e de Maria de Jesus Machado Silva.

O pretendente: EDSON YUKIO TURUDA, de nacionalidade brasileira,
profissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em
Coronel Fabriciano, MG, no dia 19 de dezembro de 1974, residente
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Kinzu Turuda e de
Kazuko Okamoto Turuda. A pretendente: PATRICIA DE FREITAS DOTTO,
de nacionalidade brasileira, profissão médica, estado civil solteira,
nascida em São Paulo, SP, no dia 03 de julho de 1975, residente e
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Pedro Aparecido Dotto
e de Walkiria Maria de Freitas.

O pretendente: EDUARDO SAMPAIO ASSNAR, de nacionalidade bra-
sileira, profissão aposentado, estado civil divorciado, nascido em
São Paulo, SP, no dia 11 de setembro de 1964, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Geraldo Alcantara Assnar e de
Maria Helena Sampaio Assnar. A pretendente: MARIA APARECIDA
SOARES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 17 de dezem-

bro de 1957, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha
de José Soares Ferreira e de Maura de Souza Ferreira.

O pretendente: EMERSON FLORENCIO PADULA, de nacionalidade
brasileira, profissão programador, estado civil solteiro, nascido em
São Paulo, SP, no dia 16 de maio de 1987, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Nelson Padula e de Maria Creusa
Nunes Florencio. A pretendente: JAQUELINE ESTEVÃO THIAGO, de
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de recursos humanos,
estado civil solteira, nascida em Peruíbe, SP, no dia 20 de abril de
1989, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Luis
Carlos Thiago e de Silvaniria Peres da Silva Estevão Thiago.

O pretendente: FERNANDO TAKEDA LODI, de nacionalidade brasilei-
ra, profissão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Pau-
lo, SP, no dia 15 de agosto de 1981, residente e domiciliado Jabaqua-
ra, São Paulo, SP, filho de Luiz Otavio Lodi e de Alice Haruio Takeda
Lodi. A pretendente: DEBORA JI I CHO, de nacionalidade brasileira,
profissão administradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo,
SP, no dia 11 de agosto de 1982, residente e domiciliada Jabaquara,
São Paulo, SP, filha de Won Che Cho e de Kyu Hee Kim.

O pretendente: LUIS CARLOS UEHARA, de nacionalidade brasileira,
profissão autônomo, estado civil divorciado, nascido em Tupã, SP,
no dia 04 de junho de 1968, residente e domiciliado Jabaquara, São
Paulo, SP, filho de Luiz Uehara e de Kikue Uehara. A pretendente:
LEILA KIYOKA SAKIMOTO, de nacionalidade brasileira, profissão
tradutora, estado civil divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia
23 de março de 1973, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo,
SP, filha de Taka Aki Sakimoto e de Nair Setsuko Sakimoto.

O pretendente: MARCIO LUIZ FERREIRA, de nacionalidade brasilei-
ra, profissão motoboy, estado civil solteiro, nascido em São Paulo,
SP, no dia 24 de dezembro de 1977, residente e domiciliado Jaba-
quara, São Paulo, SP, filho de Getulio da Costa Ferreira e de Etelvina
Farto Ferreira. A pretendente: ROSINEA OLIVEIRA DA PURIFICAÇÃO,
de nacionalidade brasileira, profissão analista de crédito, estado
civil solteira, nascida em Ilhéus, BA, no dia 26 de junho de 1981,
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Manoel
Santos da Purificação e de Valdelice Oliveira.

O pretendente: MARCIO MIRANDA DE MELO, de nacionalidade bra-
sileira, profissão agente de apoio técnico, estado civil solteiro, nas-
cido em Irara, BA, no dia 21 de maio de 1978, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Mauricio Ribeiro de Melo e de
Iracema Miranda de Jesus. A pretendente: DANIELA RODRIGUES DE

LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado ci-
vil solteira, nascida em Oros, CE, no dia 06 de julho de 1981, resi-
dente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Edson Cam-
pos de Lima e de Josefa Rodrigues da Silva de Lima.

O pretendente: MAURICIO JOSE SANTANA, de nacionalidade brasi-
leira, profissão porteiro, estado civil solteiro, nascido em São Pau-
lo, SP, no dia 26 de março de 1982, residente e domiciliado Jabaqua-
ra, São Paulo, SP, filho de João Claudino de Santana e de Maria Jose
de Santana. A pretendente: PATRICIA ESTEVAM DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão contadora, estado civil solteira, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia 23 de novembro de 1979, residente e
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Aguimar Gomes da
Silva e de Tereza Estevam da Silva.

O pretendente: NELSON ALCIR LOPES, de nacionalidade brasileira,
profissão encarregado geral, estado civil solteiro, nascido em
Bituruna, PR, no dia 10 de setembro de 1977, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Jose Lopes e de Maria Luiza dos
Anjos Lopes. A pretendente: ELIANE BARBARA ALVES, de nacionali-
dade brasileira, profissão operadora de delivery, estado civil sol-
teira, nascida em Porto Vitória, Comarca de União da Vitõria, PR, no
dia 07 de abril de 1982, residente e domiciliada Jabaquara, São
Paulo, SP, filha de Geracilde Alves.

O pretendente: NORTON SIATICOSQUI, de nacionalidade brasileira,
profissão auxiliar de farmácia, estado civil divorciado, nascido em
Santos, SP, no dia 05 de janeiro de 1979, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Valentim Siaticosqui e de Valdenice
Souza Siaticosqui. A pretendente: SANDRA DE FATIMA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, profissão selecionadora, estado civil soltei-
ra, nascida em Diadema, SP, no dia 20 de janeiro de 1979, residente
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Afonso Felipe da
Silva e de ilda de Fatima da Silva.

O pretendente: RAFAEL MARTINS DA SILVA SANTOS, de nacionalida-
de brasileira, profissão técnico de TI, estado civil solteiro, nascido
em São Paulo, SP, no dia 22 de março de 1987, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Antonio Roberto Martins dos San-
tos e de Neide Palmeira da Silva Santos. A pretendente: CINTIA REGINA
MINGHELLA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em
nutrição, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 24
de fevereiro de 1983, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo,
SP, filha de Cesar Augusto Minghella e de Cleide Maria Prado
Minghella.

O pretendente: RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, profissão eletricista, estado civil solteiro, nascido
em São Paulo, SP, no dia 18 de maio de 1981, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Antonio Tomaz da Silva e de Maria
Madalena Garcia da Silva. A pretendente: ANDREA LEAL SACON, de
nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira,
nascida em Goiânia, GO, no dia 15 de maio de 1979, residente e
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Maria Catarina Leal
do Nascimento.

O pretendente: RENE JAMIL LARACH MASSIS FILHO, de nacionalida-
de brasileira, profissão gerente comercial, estado civil solteiro,
nascido em São Paulo, SP, no dia 06 de dezembro de 1977, residente
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Rene Jamil Larach
Massis e de Alfa Cecilia de Arruda Larach. A pretendente: JULIA
POLITANO FINAMORI, de nacionalidade brasileira, profissão
nutricionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia
28 de junho de 1977, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo,
SP, filha de Jose Carlos Domingues Finamori e de Edna Politano
Domingues Finamori.

O pretendente: VINICIUS DE ALMEIDA MENDONÇA COELHO, de naci-
onalidade brasileira, profissão analista de sistemas, estado civil
solteiro, nascido em Coronel Fabriciano, MG, no dia 21 de março de
1981, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de
Vicente Soares Coelho e de Regina Celia de Almeida Mendonça
Coelho. A pretendente: PERCILIANA CAMILA CORREIA VIEIRA, de na-
cionalidade brasileira, profissão instrumentadora cirúrgica, esta-
do civil solteira, nascida em São Sebastião, SP, no dia 27 de março
de 1984, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de
Nelson Vieira e de Margarete Correa Vieira.

O pretendente: WILSON POSSANI DE GODOI, de nacionalidade brasileira,
profissão analista de sistemas, estado civil divorciado, nascido em São
Caetano do Sul, SP, no dia 10 de março de 1960, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Antonio Demetrio de Godoi e de Isolda
Possani de Godoi. A pretendente: ELIENE CERQUEIRA AMORIM, de naci-
onalidade brasileira, profissão bancária, estado civil divorciada, nasci-
da em Monte Alegre, BA, no dia 11 de dezembro de 1961, residente e
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Ana Cerqueira Amorim.


