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Metrô discute obras na região
em audiência pública dia 5
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Teatro infantil na região é

alternativa para curtir o feriadão
No fim de semana da vi-

rada cultural, quem preferir

fugir dos megaeventos, mas

não do roteiro artístico da

cidade pode optar por con-

ferir dois espetáculos infan-

tis que acabam de entrar em

cartaz na região. No João

Caetano, “Missão Super

Hiper Importante” tem uma

dose de suspense para ga-

rantir a diversão da garota-

da. Já no Cosipa Cultura,

reestreou João e Maria, uma

versão ecológica do tradici-

onal conto dos Irmãos

Grimm. Se ficar difícil deci-

dir, vá ver as duas: uma no

sábado, outra no domingo,

sempre às 16h.

PÁGINA 6

Metade do Parque das Bi-

cicletas (foto abaixo), na es-

quina das avenidas Indianó-

polis e Ibirapuera, vai desa-

parecer ainda este ano. Isto

porque 10 mil metros quadra-

dos serão usados pelo metrô

para o projeto de expansão

das obras da linha 5 - que

vem de Santo Amaro para a

Vila Mariana, passando por

Moema. Mas, e depois de

A comunidade pode questi-

onar da direção do metrô

quais serão as contrapartidas

da obra do metrô para a re-

gião - além do benefício em

apliar o transporte, claro - por

conta do impacto ambiental

que terão as obras durante os

próximos três anos. Na quin-

ta-feira, dia 7, haverá uma

audiência pública para deba-

ter esse impacto. PÁGINA 3

Sociedade Amigos
da Cidade Vargas
comemora 64 anos

Wolverine - Origens é a pedida
nos cinemas neste feriadão. O
herói e outros mutantes buscam
os segredos do passado de Logan

GASTRONOMIA - PÁGINA 5

Estrogonofe de camarão?
Na Vivenda tem, assim como
vários outros pratos rápidos feitos
para os amantes dos frutos do mar

CINEMA - PÁG. 5

concluído o trecho, será que

o metrô vai devolver essa

importante área verde e de

lazer da região? Também

outra imensa área da Secre-

taria Municipal de Esportes,

junto ao Centro Esportivo

Mané Garrincha será desa-

propriada, mas provavel-

mente em definitivo, já que

ali ficará a parada Servidor.

Ainda não se sabe exatamen-

te quais áreas serão usadas

como estações, poços de ven-

tilação ou que simplesmen-

te serão poços de perfuração

com uso apenas durante a

execução do traçado subter-

râneo. Mas, já é possível fa-

zer uma pergunta: será que

parte dos terrenos desapro-

priados será transferida à ini-

ciativa privada, no futuro,

em contratos de concessão?

Fumante

vai virar

caso de

polícia?
Nos próximos dias, o pre-

feito José Serra deve sancio-

nar a lei que proíbe o fumo

em todos os ambientes de

trabalho, estudo, alimenta-

ção (bares e restaurantes)

lazer, culto religioso (com

exceções) e até em áreas co-

muns de condomínios e ho-

téis. Lideranças policiais da

região dizem estar prepara-

das para expulsar, se neces-

sário, quem insistir em fumar

onde não é permitido.

PÁGINA 4

A Sociedade Amigos da

Cidade Vargas está comemo-

rando, neste 1 de maio, 64

anos de existência. Além de

ser uma das mais antigas e

tradicionais entidades de

luta pelos direitos dos mora-

dores de um bairro, a

S.A.C.V. se tornou, com o

passar dos anos, em uma das

principais opções de lazer e

prática esportiva da região.

A sede é um completo clu-

be, com direito a piscinas,

saunas, salão de jogos e de

festas. Agora, para festejar o

aniversário, estão sendo pro-

movidos vários eventos: um

campeonato de tranca teve

início no último sábado, 25

e hoje, dia 30, acontece às

19h30 um encontro no estilo

happy hour, com comida tí-

pica e danças árabes, em par-

ticipação do Grupo de Dan-

ças Flor de Lótus. Amanhã,

1° de Maio, a festa se esten-

de pelo dia todo: às 8h, ha-

verá missa no salão social,

ao meio-dia começa a feijoa-

da com música ao vivo no

salão de entrada e, às 15h,

será promovido um bingo

com prêmios em dinheiro,

no salão social. A Sociedade

Amigos da Cidade Vargas fica

na Praça 20 de Setembro, 2 ,

próxima à estação terminal

Jabaquara do metrô. Informa-

ções: 5588-4582 e 5588-2986.
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Por  Janice Maya

(22/07 a 22/08)
Você está conse-
guindo empolgar
as pessoas pró-
ximas. Isso é

bom não apenas porque traz
resultados, como também
porque gera um clima alegre
e descontraído, do jeito que
todo bom leonino gosta!

(22/07 a 22/08)
Esqueça temores
que já o atormen-
taram no passa-
do. É hora de re-

novar, de partir por novos
caminhos, sem medo de en-
frentar o desconhecido. Viver
na mesmice, sem aventuras,
geralmente não vale a pena.

(21/04 a 20/05)
O taurino está
mostrando a to-
dos como é pos-
sível ser versátil

e atuar em diferentes frentes
ao mesmo tempo. Sem se es-
tressar, você tem resolvido
cada coisa a seu tempo com
criatividade e ousadia. Curta!

(23/08 a 22/09)
As pessoas não
são obrigadas a
saber o que se
passa em sua

mente, muito menos em seu
coração. Se há algo que o está
magoando, o melhor é expor
essa ferida agora, do que dei-
xar que a aprofundem.

(22/12 a 20/01)
Sua vida profis-
sional pode ter
um importante
avanço, na pró-

xima semana, graças à sua
sociabilidade e seu bom diá-
logo com  pessoas que traba-
lham contigo. O segredo da
evolução está na negociação.

(21/05 a 20/06)
A tensão conti-
nua rondando
seu ambiente,
mas ela vem do

excesso de novidades que
estouram a cada dia em sua
vida. Mas, agora você já está
percebendo que isso tudo tem
seu lado positivo. Aproveite.

 (23/9 a 22/10)
Como para todos
os signos, essa é
uma fase positiva
para aqueles que

souberem investir no diálogo.
Para os librianos, mais do que
o sucesso, sua alegria depen-
derá desse contato próximo e
franco com amigos.

(21/01 a 19/02)
Você continua
brilhando e con-
quistando desta-
que na profis-

são. Mas, esta semana, pode-
rá dar uma “mancada” se re-
cusar um desafio ou se mos-
trar-se avesso a adotar uma
postura diferente. Cuidado!

(21/01 a 19/02)
Os cancerianos
continuam de
bom astral. Nes-
ta semana, sua

visão intuitiva deve fazê-lo
agir de forma mais ousada e
suas idéias poderão até cau-
sar espanto em pessoas mais
conservadoras. Não ligue!

(23/10 a 22/11)
O escorpiano es-
tará mais apaixo-
nado do que nun-
ca. Seu espírito

sensual aquecerá relaciona-
mentos ou atrairá olhares no-
vos. Relações familiares, em
especial entre pais e filhos,
também estão favorecidas.

(20/02 a 20/03)
Sua intuição es-
tará fortalecida
no que diz res-
peito a pessoas.

Ou seja, você terá a capaci-
dade de avaliar quem são os
verdadeiros bem-intencio-
nados que surgem em sua
vida, em momento de turbu-

(21/03 a 20/04)
É hora de dar um
basta, de reno-
var. Sabe aquelas
promessas que

você vive fazendo de que vai
mudar isso e aquilo, mas que
acaba não colocando em prá-
tica? Pois os ventos estão fa-
voráveis à radicalização.

CLIP SOCIAL

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

- Vai, papai, pedala mais rá-
pido!!! Alcança o Tio Léo.

- Uhf! Ufh! Ufh! Nossa
como estou fora de forma!

Minhas pernas sentiam um
ardor intenso, mas eu não pa-
rava de pedalar, afinal era mi-
nha filha pedindo para alcançar
o professor de natação, e eu não
queria desapontá-la. Nós, mais,
sempre temos essa fantasia de
não desapontar nossos filhos e,
portanto, naquele sábado de
abril, acordamos cedo para
mais um evento organizado
pela Escola Nossa Senhora das
Graças. Desta vez um passeio
ciclístico no Parque Villa-Lo-
bos. Todos no carro, bicicletas
no suporte e na mochila não
podiam faltar: bonés e protetor
solar, pois o dia estava
ensolarado.

Assim que chegamos à en-
trada do Parque, um grupo de
amarelo se destacava. Eram os
coordenadores do passeio dis-
tribuindo bandanas amarelas e
“squezzes”. Assim que os alu-
nos e pais iam chegando e se
confraternizando, grupos de
ciclistas se formavam para uma

volta ao Parque. E para aqueles
que não tinham “bike” o aluguel
resolvia o problema. A escolha
do Parque Villa-Lobos foi ideal
para o passeio, pois além dele
ter uma ótima infra-estrutura, o
aluguel atende a todas as neces-
sidades: há bicicletas para cri-
anças, “bikes” para jovens,
duplas, triciclos para adultos e
até uma em que cabe a família
inteira.

Quando entramos na
ciclovia, além do verde do par-
que, a cor que mais se destaca-
va era o amarelo. A escolha foi
perfeita, pois combinou muito
bem com o Sol que fazia. Para
onde olhávamos, só víamos
cabeças com bandanas amare-
las. Eram pais e filhos pedalan-
do juntos, lado a lado, rindo e
se divertindo como amigos.
Eram professores e pais peda-
lando e batendo um papo
descontraído como se vissem
todos os dias. Era uma alegria
que contagiava a todos que par-
ticipavam do passeio.

Há muito não andava de bi-
cicleta e já havia prometido às
minhas filhas de passear com

ARTIGO

O amarelo invadiu o Parque Villa Lobos

Bruna - 07/05
Parabéns pelo seu aniversá-

rio! Amamos você! Beijos da
sua mãe Marta e avós Rute e
Camilo.
Iva Regina de Souza
Oliveira Vargas - 08/05

Parabéns de seu marido
Eduardo, filhos Anderson, Ali-
ne e Diego.
Geni e Marcos - 02/05

Mesmo que seja estreito o
caminho que vão trilhar juntos,
que seja repleto de muita luz,
paz e harminia. Que esta união
se fortaleça mais a cada dia.
São os votos sinceros dos seus
tios Benivaldo Pereira de Sá e
Zuleika Maximino de Sá
e da amiga Suely.
Rubiane - 01/05

Hoje é dia de festa e alegria,
dia de refazer um novo balanço
dos objetivos e traçar novas
metas para sua vida, não se
esquecendo de manter vivo em
seu coração das amizades sin-
ceras, porque muitas pessoas
ainda vão entrar e sair
de sua vida, mais somente os
verdadeiros irão permanecer e
deixar marcas preciosas.
E de todo o nosso coração, que
nós lhe desejamos um dia ma-
ravilhoso, de muita paz. Feliz
aniversario! Com carinho de
Zuleika e Suely.

elas. Esta foi “a” oportunidade.
Com as semanas sempre
lotadas, utilizamos os finais de
semana para as compras, visi-
tas, consertos, etc. Muitas ve-
zes nos esquecemos de como é
bom poder sentar à sombra de
uma árvore e fazer um piqueni-
que com as crianças, ou então
passear de bicicleta sem hora
para voltar. Que bom ensinar
nossos filhos a andar sem as
rodinhas e ver o sorriso de fe-
licidade nos seus rostinhos por
terem conseguido pedalar por
alguns metros sozinhos. A Es-
cola Nossa Senhora das Graças
está de parabéns, pois além de
integrar pais, alunos e profes-
sores, consegue fazer com que
pais e filhos desfrutem de mo-
mentos que com certeza guar-
darão em suas lembranças.

....Ah! ...em tempo...estou
com minhas pernas doloridas
mas feliz, pois alcancei o Tio
Léo.

Texto de Sávio e Ivone
Sant’Anna pais de

Flávia Pereira Sant’Anna
aluna do 1º ano B do
ensino fundamental

Passeio ciclístico da ENSG foi um sucesso entre pais e alunos

Colégio Bilac
68 anos de cultura

O Colégio Bilac vem, des-
de 1941, oferecendo educa-
ção de qualidade. Fundada
pelo professor Amaro de
Abreu Filho (in memorian), a
escola sempre foi conhecida
por sua intensa participação
comunitária e desenvolvi-
mento cultural da região.

Ao “Mestre da Escola”,
Prof. Amaro de Abreu Filho...

Ao Colégio Bilac...
Nossas homenagens!

Parabéns pelos 68 anos
de existência!

Hoje queremos, com mui-
ta alegria, saudar essa Casa
de Ensino que vem formando
cidadãos que dão testemunho
de uma grande riqueza que,
sem dúvida alguma, chama-
se CULTURA.

Ressaltemos o nome de
Amaro de Abreu Filho, seu
fundador, que com grande sa-
bedoria e vocação trilhou di-
fíceis caminhos para alcançar
a vitória. Lembremos tam-
bém de seus filhos que, com
afinco e competência vêm
dando continuidade à obra
iniciada em 1941.

Não podemos deixar de
salientar os grandes feitos na
música e no esporte, nacio-
nal e internacionalmente e,
principalmente, enaltecer a
capacidade e dedicação do
seu atual corpo docente e fun-
cionários, bem como a todos
aqueles que por ali passaram,
deixando marcas e saudades.

Parabéns ao Colégio
Bilac, professores, funcioná-
rios e, especialmente aos alu-
nos, sua razão de existir.

Diretor - Prof. José
Rubens Bueno de Abreu

01/05/1941 a 01/05/2009



Desapropriações para o metrô deveriam
ter plano urbanístico, diz especialista
Arquiteto Paulo Bastos, do Defenda São Paulo, avalia que áreas renderão lucros futuros

TRANSPORTES

Acima, Rua Santa Cruz, que terá trecho de casas desa-
propriado para obras. Abaixo, esquina da R. Capitão

Rosendo com Maurício Klabin, também no rol

As desapropriações
na região da Vila Cle-
mentino e Moema, por
conta das obras de ex-
pansão da linha 5-Lilás
do Metrô, dividem opi-
niões. Alguns comerci-
antes e vizinhos da re-
gião vêm a ampliação
da rede subterrânea de
trilhos com bons
olhos, como parte ine-
vitável do progresso.
Já outros, sobretudo
aqueles que vão perder
o local de moradia ou
trabalho de anos, se
mostram revoltados e temero-
sos com eventuais transtornos
durante as interdições cau-
sadas pela construção.

Mas a questão da desa-
propriação vai além – em
7 de maio, haverá inclusi-
ve uma importante audiên-
cia pública sobre o tema,
no teatro João Caetano, na
Vila Mariana. Ser obrigado
a deixar o imóvel em
nome do chamado interes-
se público, em muitos ca-
sos não agrada ao propri-
etário afetado, devido prin-
cipalmente ao valor muitas
vezes abaixo do esperado
que é oferecido pelo gover-
no como indenização.

Por outro lado, no cenário
em que o poder público só aca-
ba pagando o valor venal pela
propriedade desapropriada, ou
seja, abaixo do mercado, boa
parte dessas áreas posterior-
mente se transforma em rentá-
veis concessões para a iniciati-
va privada, como shopping
centers, supermercados e ou-

tros pontos comerciais. Para
evitar justamente esse tipo de
discrepância de interesses e até
beneficiar as comunidades
quanto ao uso futuro das áreas
agora desocupadas, todo pro-
cesso de desapropiação, que
envolve uma escala de porte
urbano, deveria ter um estudo
prévio aberto à participação
popular.

envolvente e os im-
pactos decorrentes na
vizinhança, positivos
e negativos”, analisa
o arquiteto Paulo Bas-
tos, vice-presidente
do Movimento Defen-
da São Paulo.

Segundo ele, para
haver um entendi-
mento justo e transpa-
rente entre poder pú-
blico e população, é
fundamental subme-
ter a área desapropri-
ada à discussão pré-
via dos ocupantes afe-

tados, como moradores, comer-
ciantes e prestadores de servi-

ços. “Debates públicos or-
ganizados são necessários
e devem ser anunciados
com bastante antecedên-
cia, contando com todas
as informações pertinen-
tes, bem como de atas de
registro das críticas e su-
gestões levantadas em tais
discussões, incorporando
aquelas pertinentes, atra-
vés de alterações efetivas
no plano”, orienta Bastos.

Quanto à avaliação das
desapropriações e sua for-
ma de pagamento, o urba-
nista aponta que os valo-

res frequentemente são lesivos
aos interesses dos desapropri-
ados. “Os devidos direitos de
receber o valor justo devem ser
cobrados publicamente, judici-
almente e em tempo hábil.
Pois, além de tudo, as áreas
desapropriadas acabarão produ-
zindo excelentes negócios e
rendimentos futuros, apropria-
dos por terceiros”, alerta

Fábio Menotti

Qual o futuro das
áreas que serão
desapropriadas?
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As informações da Compa-
nhia do Metropolitano sobre as
desapropriações em Moema e
na Vila Clementino se restrin-
gem à publicação de um decre-
to especificando as áreas a se-
rem desapropriadas para expan-
são da Linha 5 - Lilás e à publi-
cação de mapas no site da em-
presa (www.metro.sp.gov.br)
mostrando quais são os terre-
nos a serem desapropriados.

Além disso, a empresa está
publicando editais de convoca-
ção para a audiência pública
para debater os impactos
ambientais da obra (veja na
capa desta edição do jornal São
Paulo Zona Sul). A reunião
acontece na próxima quinta, dia
7, às 17h, no Teatro João Cae-
tano, aberta e gratuita à parti-
cipação popular. Em nota envi-
ada ao SP Zona Sul após a pu-
blicação do decreto de desapro-
priação, a empresa ainda expli-
cou que as obras vão resultar na
implantação de quatro estações
(Ibirapuera, Moema, Servidor e
V. Clementino) e ampliação
para integração em duas esta-
ções (Santa Cruz e Chácara
Klabin) da linha 5-Lilás, além
dos poços de ventilação. Os
processos serão preparados e
encaminhados à Justiça, e o
Metrô prevê a desocupação des-
sas áreas a partir do segundo
semestre deste ano.

Garantiu ainda que está re-
alizando pesquisa socioeconô-
mica para subsidiar ações da
empresa no sentido de mitigar

o impacto das desapropriações.
O decreto do metrô fala em

uso definitivo de algumas das
áreas desapropriadas e tempo-
rário de outras - mas não espe-
cifica quais áreas serão usadas
apenas durante a fase de execu-
ção das obras. Também não fica
claro se áreas de uso temporá-
rio serão “devolvidas”. Por
exemplo: serão usados trechos
do Parque das Bicicletas e da
Secretaria Municipal de Espor-
tes, junto ao Centro Esportivo
Mané Garrincha. Este último
deve abrigar a estação Servidor,
mas o primeiro será devolvido
à população. Outra área muni-
cipal a ser usada mas que não
deve abrigar estações é o terre-
no em frente à Subprefeitura de
Vila Mariana, onde hoje são
promovidas feiras livres. Mas,
ali também não se sabe se ha-
verá algum poço de ventilação
ou se a área deixará de ser usa-
da.

E, no caso das áreas que
deixarão de ser usadas, poderá
haver concessão ao uso da ini-
ciativa privada? Perguntas ain-
da não respondidas...

Durante a audiência, espera-
se ainda que o metrô apresen-
te, como parte do estudo de
Impacto Ambiental, alternati-
vas e sugestões para evitar que
o trânsito da região fique ainda
mais caótico durante as obras,
além de cronograma das etapas.
A previsão inicial é de que as
estações estarão prontas em
2012.

“Qualquer processo de desa-
propriação, a ser implantado
em nome de reconhecido inte-
resse público, deveria vir pre-
cedido do respectivo plano ur-
banístico da área desapropria-
da, no qual, a partir de justifi-
cativas consistentes, fiquem de-
finidos os índices de ocupação
e aproveitamento, sua adequa-
da inserção no contexto urbano
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ACONTECESAÚDE

Polícia se diz preparada para expulsar
fumantes de bares e restaurantes

A nova lei antifumo, que
ainda falta ser sancionada e re-
gulamentada pela gestão José
Serra para entrar em vigor, im-
puta aos próprios proprietários
de bares e restaurantes a res-
ponsabilidade de coibir os fu-
mantes dentro de seus ambien-
tes, até mesmo em mesas ao ar
livre cobertas por toldos ou
cercadas por muretas. Os esta-
belecimentos que descumpri-
rem as novas regras e permiti-
rem o cigarro aceso podem le-
var multa de até R$ 3 milhões
e, em caso de reincidência, ser
inclusive fechados.

Diante disso, muitos donos
de bares e outras casas do gê-
nero poderão recorrer à já so-
brecarregada polícia para even-
tualmente expulsar os fumantes
insistentes, a fim de evitar as

severas punições previstas em
lei.

Apesar da possível deman-
da extra de serviço, os polici-
ais da região garantem estar pre-
parados para atender aos novos
chamados referentes à lei seca
do tabaco. “Há efetivo o sufici-
ente e estamos sempre a postos
para atender as novas solicita-
ções e necessidades da socieda-
de”, garante Enjolras Rello de
Araújo, delegado titular do 35º
DP Jabaquara.

Mesma opinião partilha o
capitão e comandante da 4ª Cia
da PM, Ricardo Borrelli, res-
ponsável pelo atendimento po-
licial nos bairros do Jabaquara
e Saúde. “Quando duas partes
não se entendem pelo bom sen-
so, uma terceira parte, no caso
a polícia, intervém para resol-

Cicatrizes no
peito? Procure a
universidade

A UNIFESP está selecionan-
do pacientes com quelóide
(cicatrizes elevadas, com
alteração da cor, geralmente
doloridas e que coçam)
localizadas no tórax (região do
peito e costelas). Os interessa-
dos deverão comparecer
pessoalmente, às terças-feiras,
de 8h30 às 11h, no Ambulató-
rio de Cicatrizes Patológicas
no Edifício Geral dos Ambula-
tórios do Hospital São Paulo,
que fica na Rua José de
Magalhães, 340 - 1º andar -
Vila Clementino.

Oficina de
Fotografia no
Museu Paulista

Encontram-se abertas as
inscrições para a Oficina de
Fotografia - Forma e Conteúdo
que o Museu Paulista da USP
promoverá de 5 de maio a 30
de junho, às terças-feiras, das
14h às 16h30. A oficina é
aberta a interessados em geral.
Outras informações através do
e-mail: acadmp@usp.br.
Telefone 2065-8075. O Museu
Paulista da USP fica no Parque
da Independência, s/nº -
Ipiranga.

Música no
Museu Paulista

No dia 3 de maio, domin-
go, às 16h00, no Salão de
Honra do Museu Paulista da
USP haverá o recital de
Contrabaixo e Piano, com
Sonia Ray - Contrabaixo e
Antonio Eduardo, Piano. No
repertório Luciano Berio, Sofia
Gubaidulina, Paul Hindemith,
Gilberto Mendes e Camargo
Guarnieri. O Museu Paulista
fica no Parque da Independên-
cia, s/nº - Ipiranga

Lúpus:
conscientize-se!

Faça a diferença na come-
moração do dia internacional
do Lúpus no próximo dia 16 de
maio, das 10h às 17h, no
Parque da Juventude. O
evento tem o objetivo de
divulgar e informar à comuni-
dade sobre a doença e
minimizar os preconceitos em
relação à doença. Tudo isso
com muito lazer e diversão,
além de apresentações
artísticas.

A advogada traba-A advogada traba-A advogada traba-A advogada traba-A advogada traba-
lhista Andréalhista Andréalhista Andréalhista Andréalhista Andréa
Gonzales ressaltaGonzales ressaltaGonzales ressaltaGonzales ressaltaGonzales ressalta
que empresas jáque empresas jáque empresas jáque empresas jáque empresas já
podiam proibir seuspodiam proibir seuspodiam proibir seuspodiam proibir seuspodiam proibir seus
funcionários defuncionários defuncionários defuncionários defuncionários de
fumar dentro dosfumar dentro dosfumar dentro dosfumar dentro dosfumar dentro dos
estabelecimentosestabelecimentosestabelecimentosestabelecimentosestabelecimentos
mesmo antes da leimesmo antes da leimesmo antes da leimesmo antes da leimesmo antes da lei

ver a situação. E expulsar o fu-
mante que por acaso descum-
prir a lei será uma ocorrência
de desinteligência como briga
entre vizinhos ou qualquer ou-
tra”, avisa.

Embora ainda não saiba
como será a fiscalização da
nova lei, o comandante da 1ª
Cia da PM, capitão Andre Luis,
que patrulha a área mais peri-
férica do Jabaquara, também
não vê maiores dificuldades em
atender aos casos referentes às
fumadas ilegais em locais co-
merciais.

“Nossa atuação nesse tipo
de ocorrência não está definida,
pois depende ainda da regula-
mentação da lei. Não sabemos
como vai ser fiscalização. Se
será a cargo da polícia ou se
haverá uma equipe específica,

como já esta sendo estudado,
para fazer cumprir a lei. De
qualquer forma, casos desse
tipo serão tratados como infra-
ção administrativa e terão ope-
rações planejadas de acordo
com as solicitações dos cida-
dãos. Creio que não existirá
forte demanda que acarrete em
prejuízos nas nossas outras li-
nhas de atuação”, argumenta.

Procurada também pela re-
portagem para comentar se o
efetivo da PM na cidade daria
conta de acumular mais uma
função fiscalizatória, a Secreta-
ria de Estado da Segurança Pú-
blica esclareceu que, “antes de
qualquer posicionamento sobre
como a polícia irá atuar, é pre-
ciso esperar que a lei seja regu-
lamentada, o que ainda não
ocorreu”.

Empresas não serão obrigadas a liberar
funcionários para fumar durante expediente

A nova lei seca do cigarro,
que terá prazo de 90 dias para
ser regulamentada e entrar em
vigor, atinge também direta-
mente o ambiente de trabalho
da população paulista. As em-
presas, incluindo shoppings
centers, deverão erradicar seus
fumódromos e áreas afins.

Diante da iminente situação,
como ficam então os dependen-
tes do tabagismo sem poder dar

aquela escapada para a habitu-
al tragada? E como deverão agir
as companhias para que seu
desempenho não seja prejudica-
do pelos fumantes cerceados?
Haverá brigas na esfera judici-
al entre patrões e empregados
sobre o veto ao cigarro?

Para a advogada trabalhista
Andréia Gonzales, proprietária
da AM Advocacia há dez anos,
nada deve mudar nas relações
de trabalho em meio às novas

regras ao fumo. Segun-
do ela, ainda é pouco
provável existir pro-
cessos trabalhistas por
causa da extinção dos
locais de fumódromo
nas empresas.

“Não existe nada na
lei trabalhista que pre-

vê liberar o funcionário a fu-
mar. O que acontecia era libe-
rar para ir ao banheiro ou para
algum intervalo, e o fumante
aproveitava o momento para fu-
mar. Mas agora não vai poder
mais. O fumante até poderá fi-
car revoltado com isso, mas se
ingressar numa ação trabalhis-
ta, não vai ter êxito”, analisa
Andréia.

A advogada ressalta que até
hoje nunca se deparou com al-
gum caso de litígio porque o
empregador proibiu os funcio-
nários de fumar. “Não existe
complacência porque se é de-
pendente do vício. Casos da
pessoa querer fumar no traba-

Música na Vila
Mariana

O Grupo Musical da 3ª
Idade, o Nosso Cantinho, volta
a se apresentar no dia 3 de
maio, das 14h30 às 17h30,
agora no Núcleo Assistencial
Bezerra de Menezes, localiza-
do à Av. Prefeito Fábio Prado,
15 - esquina com a Rua
Francisco Cruz, bem próximo
ao metrô Vila Mariana. A
entrada é franca. Participe!

Curso de HQ na
biblioteca do
Jabaquara

Oficina de histórias em
quadrinhos - curso avançado,
toda quarta-feira, das 09h00 às
12h00, na área interna da
Biblioteca Pública Paulo Duarte,
localizada dentro do Centro
Cultural do Jabaquara. Compare-
cer na Biblioteca a partir das
08h00, munido de documentos
e 1 desenho de sua autoria. As
inscrições estão abertas! Tratar
c/ Ka ou Lourdes através dos
tels.: 5011-8819 / 5011-7445.

Chá
beneficente

A Cáritas Arquidiocesana de
São Paulo realizará no dia 07/
05, às 14h00 o seu tradicional
Chá Beneficente. O convite
custa R$ 10,00 e será vendido
na porta. Participe! Sua
presença é muito importante!
Local: Paróquia Santo Inácio -
Rua França Pinto, 123 - Vila
Mariana.

Bazar do Dia
das Mães

A Associação dos Voluntários
do HSPE convida para o seu
bazar, que será realizado no dia
08/05 (sexta-feira) das 09h00
às 17h00. Nele você encontrará
produtos variados a preços bem
acessíveis. Compareça e
confira! Local: Saguão de
eventos do Hospital do Servidor
Público Estadual (1º andar do
pronto-socorro).

Vaga em Creche
A Casa de Santa Cruz está

com as matrículas abertas para
o ano de 2009. A casa “abriga”
crianças de 3 a 12 anos, no
período em que não estão na
escola e oferece alimentação,
reforço escolar, oficinas de
artes, etc...  por um valor
“simbólico”! Rua Belmiro de
Almeida, 119. Tel.: 5084-6708 /
5086-0044 / 2539-3113 c/ Jó.

lho, e o chefe não deixar, nun-
ca viraram ação. E acho que
isso não acontecerá agora, com
casos da lei antifumo na esfera
trabalhista. Pois há empresas
que já proíbem o cigarro, e isso
está provado que não prejudica
em nada o rendimento do fun-
cionário”, explica.

Andréia, no entanto, alerta
que não pode existir discrimi-
nação por parte das empresas
com os funcionários fumantes.
“Não se pode discriminar nem
marginalizar empregados que
fumam, ou explicitamente não
selecioná-los para admissão só
porque se trata de um fumante”,
pondera.

Fábio Menotti



BARES, RESTAURANTES, ETC...

Vivenda do Camarão é boa opção
para amantes dos frutos do mar
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Acima, o risoto deAcima, o risoto deAcima, o risoto deAcima, o risoto deAcima, o risoto de
camarão ecamarão ecamarão ecamarão ecamarão e, à esquer, à esquer, à esquer, à esquer, à esquerda,da,da,da,da,
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nos shoppings Plazanos shoppings Plazanos shoppings Plazanos shoppings Plazanos shoppings Plaza
Sul e Santa CruzSul e Santa CruzSul e Santa CruzSul e Santa CruzSul e Santa Cruz

Neste feriado, quem não for
viajar pode degustar o melhor
do pescado fresco mesmo sem
estar na praia. E não é preciso
ir muito longe. Na região, os
shoppings Metrô Santa Cruz e
Plaza Sul contam com lojas da
primeira e maior rede de restau-
rantes de frutos do mar do Bra-
sil, a Vivenda do Camarão. A
primeira unidade foi aberta em
Moema, em 1984. Hoje, há 85
lojas – 75 delas franqueadas –
com a bandeira da empresa es-
palhadas pelo país.

Os restaurantes da marca
oferecem cardápio padrão sob
rigoroso controle nutricional,
com sete opções de petiscos e
entradas, mais de 50 pratos
quentes, diferentes tipos de sa-
ladas e uma linha variada de
sobremesas, inclusive com pro-
dutos light. Por ano, são
lançadas entre três e cinco no-
vidades no menu.

Como não poderia deixar de
ser, o camarão é o grande dife-
rencial, com porções generosas
sem conservantes químicos.

Mas tem ainda opções de lulas,
salmão, bacalhau, mariscos e
polvo.

Para beliscar, fazem suces-
so o Camarão Frito com Fritas
(R$14,50) ou o Camarão Em-
panado com Fritas (R$15,90).
A Casquinha de Salmão (R$
5,90) é outra boa pedida para
abrir o apetite.

Já na refeição principal, o
carro-chefe da casa continua sen-
do o tradicional Strogonoff de
Camarão (R$ 14,90). Servido
com o molho com camarões,
arroz e batata palha, pode ser
encontrado nas versões conven-
cional e vip (R$ 19,90), que con-
tém mais e maiores camarões.

A Paella Vivenda (R$15,90)
também se destaca: com reno-
me internacional, traz a receita
espanhola com lula, polvo, ca-
marão, marisco, ervilhas, arroz
e açafrão. Ao mesmo tempo,
merecem atenção o Bacalhau ao
Forno (R$ 19, 30) com arroz e
panachê de legumes, e o Risoto
de Camarão (R$ 13,90) com
molho de tomate, creme de lei-
te, vinho branco e especiarias.
Como acompanhante, a Shrimp
Salad (R$ 16,50) combina com

Além de pratos prontos com preços acessíveis, rede tem porções para petiscar, saladas...

CINEMAS

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

• Sala 1 - Divã - 14 Anos-  11h40D

- 13h50 - 16h - 18h10 - 20h15 -
22h25

• Sala 2 - Evocando Espíritos - 16
Anos - 12h40 - 17h15 - 19h35 - 22h05

• Sala 2 - Terra(Dub) - Livre - 15h
• Sala 3 - X-Men - Origens:

Wolverine (Dub) - 12 Anos - 11h30D

- 14h - 16h30 - 19h - 21h30 - 0hA

• Sala 4 - X-Men - Origens:
Wolverine (Dub) - 12 Anos - 11hD -

13h25 - 15h50 - 18h20 - 21h - 23h30A

• Sala 5 - Velozes e Furiosos 4 - 14
Anos  - 17h20 - 19h55 - 22h20

• Sala 5- A Montanha Enfeitiçada
(Dub) - 12 Anos - 12h20 - 14h40

• Sala 6- A Festa Do Garfield(Dub)
- Livre - 11h50 - 13h45 - 15h45

• Sala 6- Recém Chegada - 10 Anos
- 17h45 - 20h - 22h15

• Sala 7 - Monstros vs. Alienígenas
3D (Dub) - L - 12h05 - 14h15 - 16h25

• Sala 7 - Anjos da Noite, A Rebe-
lião - 16 Anos - 18h35

• Sala 7 - Iron Maiden: Flight 666 -
10 Anos - 23h10A

• Sala 7- Dia dos Namorados
Macabro 3D(Dub) - 18 Anos - 20h50

• Sala 8 - X-Men - Origens:
Wolverine(Dub) - 12 Anos - 12h30 -
15h15 - 17h50 - 20h30 - 23hA

• Sala 9 - Rio Congelado - 16 Anos
- 15h10

• Sala 9 - Eu Odeio o Dia Dos Namo-
rados - 12 A- 11h15D - 13h10 - 19h50

• Sala 9 - Eu Te Amo, Cara - 14
Anos - 17h25 - 21h55 - 0h20A

• Sala 10 - X-Men - Origens:
Wolverine (Dub) - 12 Anos - 12h -
14h30 - 17h05 - 19h30 - 22h - 0h30A

• Sala 11 - Presságio - 12 A - 13h -
15h40 - 18h30 - 21h10 - 23h50A

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

• Sala 1 - Monstros vs. Alieníge-
nas( Dub) - Livre - 11h55 - 14h05

• Sala 1 - Presságio - 12 Anos -

11h25D - 16h15 - 21h05
• Sala 1 - Anjos da Noite, A Rebe-

lião - 16 Anos - 14h05 - 18h55 - 0h05E

• Sala 2 - Eu Te Amo, Cara - 14
Anos  - 21h15 - 23h40

• Sala 2 - A Festa Do Garfield(Dub)
- Livre  - 11h05D - 13h05 - 15h10 -
17h10 - 19h15

• Sala 3- Divã - 14 Anos  - 11h10D

- 13h20 - 15h30 - 17h45 - 19h55 -
22h05 - 0h15E

• Sala 4 - X-Men - Origens:
Wolverine(Dub) - 12 A - 11hD - 13h25

- 15h50 - 18h20 - 21h - 23h30hE

• Sala 5 - X-Men - Origens:
Wolverine - 12 Anos - 12h - 14h30 -
17h05 - 19h30 - 22h - 0h30E

• Sala 6 - X-Men - Origens:
Wolverine(Dub) - 12 Anos - 12h30 -
15h15 - 17h40 - 20h30 - 23hE

• Sala 7 - Velozes e Furiosos 4 - 14
Anos - 21h40 - 0h10E • Sala 7 - Velo-
zes e Furiosos 4 Dub) - 14a- 11h50 -
14h15 -  16h40 - 19h10
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• Sala 8 - Se Eu Fosse Você 2 - 10
Anos - 15h - 20h

• Sala 8 - Monstros vs. Alienígenas
(Dub) - Livre - 12h35 -

• Sala 8 - Evocando Espíritos - 16
Anos - 17h25 - 22h20

Sala 9 - X-Men - Origens: Wolverine
- 12 Anos - 11h30D - 14h - 16h30 -

19h - 21h30 - 0hE

Legendas: A-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Sexta-feira (1/5) e Sábado (2/5);D- Esta
sessão será exibida SOMENTE Sexta-feira(1/
5), Sábado (2/5) e Domingo(3/5) E-Esta ses-
são será exibida SOMENTE Sábado (2/5)

Origem de Wolverine

qualquer prato. Ela é preparada
com alface americana, camarão,
kani kama desfiado, ricota,
crouton e parmesão ralado.

Ao final, não deixe de expe-
rimentar uma das saborosas so-
bremesas, como o Mousse de
Maracujá (R$ 3,90) e Torta de
Limão (R$ 3,90). Em tempo: os

preços do cardápio podem variar
de uma loja para outra, mas se-
guem a média sugerida pela rede.

Serviço: Vivenda do Cama-
rão, lojas na av. Domingos de
Morais, 2564, Vila Mariana,
Shopping Metrô Santa Cruz. E
Praça Leonor Kaupa, 100, Jd. da
Saúde, Shopping Plaza Sul.

Cine Segall (Museu Lasar Segall)
R. Berta,111 - V. Mariana - Tel.: 5574-
7322 - Programação de 24/04 a 30/
04

• O Silêncio de Lorna - 14 Anos -
17h

• O Casamento de Rachel - 14
Anos 14h30hA - 19h15
Legendas: A-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Sexta-feira (1/5), Sábado  (2/5), Do-
mingo (3/5)  ATENÇÃO:  Segunda-feira, 4/
5, NÃO haverá sessão; Sextas-feiras TO-
DOS pagam meia entrada

A história de Wolverine, da série X-Men volta aos cinemas
hoje, contando a origem do herói



Teatro na região: opção para o feriadão com crianças
Este é o fim de semana da

virada cultural na cidade. Mas,
para quem curte cultura mas
não pretende ir a nenhum mega
evento, nem vai viajar e ainda
precisa pensar em alternativas
para distrair a garotada duran-
te o feriado prolongado, a me-
lhor programação pode ser con-
ferir às peças infantis em car-
taz na região. O melhor: nem é
necessário ir muito longe de
casa! Assim, dá até para confe-
rir as duas peças no feriadão.

Duas delas reestrearam re-
centemente nas principais casas
de espetáculo locais. No Cosipa
Cultura, a opção é João e Maria,
em uma montagem super origi-
nal e criativa da Cia. Le Plat Du
Jour. Ao João Caetano, a Cia.
Luis Louis desenvolve uma Mis-
são Super Hiper Importante.

JJJJJOÃOOÃOOÃOOÃOOÃO     EEEEE M M M M MARIAARIAARIAARIAARIA
Criação de Alexandra Golik

e Carla Candiotto, João e Maria
levou o premio Femsa 2008 de
melhor cenário. Reestreou sá-
bado passado e segue em car-
taz até o final do mês de maio.
Na versão da dupla, o famoso
conto dos irmãos Grimm, ga-
nha versão ecológica: duas
aves, Bicudinha e Bicudona,
querem mudar do ramo “do
avoar para o ramo do cantar”.
Elas se encontram em apuros
por causa do desmatamento e
querem ir embora da floresta.
Os irmãos João e Maria são ví-
timas da pobreza porque o pai,
um boneco lenhador, não sabe
plantar, só sabe cortar. A comi-
da está acabando e a Madrasta,
irritada, ordena ao Pai que os
levem para a floresta, assim,

eles não voltariam nunca mais.
As aves ajudam os irmãos que
conseguem se salvar da bruxa
Meméia e voltam para casa. A
história é contada num palco
giratório que traz um inventivo
cenário de retalhos de tecido.

O espetáculo encanta pelas
técnicas variadas de teatro físi-
co, mímica, manipulação de ob-
jetos, improviso, dança e a téc-
nica do palhaço.

Em cartaz aos sábados e
domingos, 16h, no Teatro
Cosipa Cultura.  Ingressos - R$
16,00 (Estudantes e crianças até
12 anos – R$ 8,00). O Teatro
fica na Av. do Café, 277 - ao
lado da estação Conceição do
Metrô. Telefone: 5070-7018.

MMMMMISSÃOISSÃOISSÃOISSÃOISSÃO
Já na Missão Super Hiper

Importante, também em cartaz
até 31 de maio, as três amigas -
Lene, Naty e Jojô - partem em
busca de uma resposta: o que é
a vida? O livro que responde a
essa questão está na Ilha da Ca-
veira e para isso eles terão que
enfrentar desafios muito grandes
e terão recompensas valiosas. A
pista para a resposta é descobrir
quais são os elementos da Ilha
e porque isso responde à per-
gunta do que é a vida.

Nesse suspense, os peque-
nos espectadores ainda serão
confrontados com outros mis-
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térios: Por que a lua não cai?
Quantos fios de cabelo a gente
tem na cabeça? Se a terra gira,
por que eu não fico tonto? O que
é vírus?... Essas e outras per-
guntas tão comuns no univer-
so infantil fazem com que três
amigos que sabem brincar com
a imaginação, vivam grandes
aventuras sem sair de casa.

Missão super importante

está em cartaz aos sábados e
domingos, 16h, no Teatro João
Caetano, à Rua Borges Lagoa,

650 - Vila Clementino. Telefo-
ne:  5573-3774. Ingresso: R$
10,00.

Fábio Menotti

No João Caetano, está em cartaz o espetáculo “Missão
Super Hiper Importante”: um suspense para a garotada
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SÃO JUDAS
R$ 180 MIL
Apto- Próximo ao

Metrô. Lindo- 1 dorm.,
montado c/arms, living

com sacada, 1 vaga
Ref: N- 263/9

JABAQUARA
R$ 185 MIL
Apto- Próximo ao

Metrô. 3 dorms,  living
amplo, 1 vaga,s.festas

Ref: N- 530/9

PÇA. ÁRVORE
R$ 190 MIL
Apto- 800 mts do

Metrô. 2 dorms, gr,
andar alto, condomínio

baixo. Ref: I- 626/9

PLANALTO PTA
R$ 200 MIL
Apto- Próximo

à Av. Indianópolis
2 dorms, 1 vaga,
salão de festas
Ref: N- 640/9

JD. ORIENTAL
R$ 200 MIL

Apto- Próx. Av. George
Cobisier. Local tranqüilo-
3 dorms(1s),living c/
sacada,2 vagas, lazer.

Ref: N- 586/9

SAÚDE
R$220 MIL
Apto- ao lado do
Metrô. 2 dorms,

varanda, coz. planej.,
rico em AE, amplo.

Ref: I- 567/9

SAÚDE
R$ 270 MIL
Apto- semi-novo
3 dorms. (1suite),

sacada, coz.
planej., lazer
Ref: I- 380/9

PÇA. ÁRVORE
R$ 300 MIL
Apto- 3 VAGAS
3 dorms(1suite),

varanda, rico em AE,
lazer, semi-novo

Ref: I- 499/9

SÃO JUDAS
R$ 300 MIL

Apto- ao lado do Metrô-
local tranqüilo. 3 dorms.
(1s), repleto de arms, liv.
c/sacada, 2 vagas, lazer

total. Ref: N- 328/9

JD.SAÚDE
R$ 360 MIL

Apto- NOVO
3 dorms sendo 1 suite,

2 vagas + deposito,
lazer. Ref: I- 393/9

SÃO JUDAS
R$ 380 MIL

Apto- NOVO-Terraço
Gourmet com churr. 4
dorms. (1s), liv. amplo,
dep. empr.,2 vagas, lazer

total. Ref: N- 1558/8

SAÚDE
R$ 420 MIL
Apto- 200 mts do

Metrô. 3 dorms sendo
1 suite, living

2 amb.,dep. empr.,
2 vagas. Ref: I- 115/9

MIRANDÓPOLIS
R$ 550 MIL

Apto- NOVO- 400 mts
do Metrô. 3 dorms.

(suíte master), varanda,
dep. empr., 2 vagas.

Ref: I- 289/9

MIRANDOPOLIS
R$ 580 MIL

Apto- SUPER AMPLO
3 suítes, lavabo, dep.

empr., 3 vagas,
varanda, 190m2

Ref: I- 654/8

CONCEIÇÃO
R$ 320 MIL

Sobrado Condomínio
Fechado. 4 dorms.
(1s), amplo living,

lavabo, 4 vagas
Ref: N- 370/9

JABAQUARA
R$ 330 MIL
Sobrado- AMPLO

3 suites, living 2 amb.,
dep. Empr.,

piscine, 2 vagas
Ref: N- 102/9

SAÚDE
R$ 410 MIL

Sobrado Novo
3 dorms sendo 1 suite,

churrasq., 3 vagas,
quintal amplo
Ref: I- 367/9

CID. VARGAS
R$ 270 MIL

Terreno – Próximo ao
Metrô Jabaquara

10 x 40. Ref: N- 639/9

SAÚDE - R$ 180 MIL
Apto- Próximo ao Metrô - 2 dorms + dep. empr.

+ garagem. Ref: I- 510/9

SÃO JUDAS - R$ 190 MIL
Apto- Próximo ao Metrô - Living amplo, 2 dorms

+ 3 º reversível, 1 vaga, lazer. Ref: N- 644/9

JABAQUARA - R$ 230 MIL
Apto- ao lado do Metrô

Amplo- 3 dorms, 1 vaga, lazer, reformado
Ref: N- 546/9

CONCEIÇÃO - R$ 280 MIL
Cobertura Duplex- 2 vagas, 2 dorms c/arms,

piso superior salão c/wc,terraço c/
churrasq.,cascata,lazer. Ref: N- 482/9

SAÚDE - R$ 480 MIL
Apto- 4 dorms sendo 1 suite. Living 2 amb. c/sacada,

dep. empr., 3 vagas, 120m². Ref: I- 1427/8

SAÚDE - R$ 660 MIL
Sobrado Comercial. 9 salas, mini galpão, 2 vagas,

300 mts do Metrô. Ref: I- 1342/8

VL FACHINNI
R$250,00

Imed da Av Armando
A Pereira, alt 3400 –

Ref. 10346
Térrea – 01 dorm,

coz, WC, AS

VL GUARANI
R$320,00

Trav da R. Ibirajá
Ref. 11601

Térrea – 01 dorm,
coz, WC, AS

AMERICANÓPOLIS
R$400,00

Trav da Av Muzambinho
– Ref. 11492 - Térrea –

01 dorm, sala, coz,
WC, AS

VL CAMPESTRE
R$420,00

Final da Av George
Corbisier – Ref. 11178
Térrea – 01 dorm, sala,

coz, WC, AS

SAÚDE
R$430,00

Trav da R. Carneiro
da Cunha – Ref. 8606

Térrea – 01 dorm,
coz, WC, AS

VL GUARANI
R$700,00

Final da Av Leonardo
da Vinci – Ref. 11410

Térrea – 01 dorm, sala,
coz, WC, AS, 01 vaga

VL STA
CATARINA
R$600,00

Imed da Av Sta Catarina,
alt 1600 – Ref. 10097

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

JD ORIENTAL
R$800,00

Imed da Av Alba,
alt ,1000 – Ref. 11602

Assob – 02 dorms
(01 suíte), sala c/

sacada, coz, WC, AS

VL FACHINNI
R$1.100,00

Trav da Av Armando A
Pereira, alt 3900 – Ref.
11498. Sob – 03 dorms,

sala, copa, coz , WC,
AS, dep. emp, 01 vaga

VL STA
CATARINA
R$1.600,00

Trav da R. Damasceno Vieria
– Ref. 11599. Sob 03
dorms, sala, copa, coz c/
AE, 02 WCs, AS, 02 vagas

PL PAULISTA
R$2.200,00

Paral a Av José Maria
Whitaker – Ref. 11598
Térrea – 02 dorms c/

AE, sala, coz c/AE, WC,
AS, 02 vagas

SÃO JUDAS
R$2.500,00

Trav da AV Fagundes
Filho – Ref. 11514. Sob
– 03 dorms (01 suíte),
02 salas, coz c/AE, WC,
AS, dep. emp, 02 vagas

JABAQUARA
R$550,00
Próx ao metrô.

Ref. 9549
Apto – 01 dorm
c/AE, sala, coz,

WC, AS, 01 vaga

V. STO ESTÉFANO

R$ 900,00
Paral a R. Francisco
Tapajós – Ref. 11540.

Apto – 03 dorms
(01 suíte), sala, coz c/
AE, WC, AS, 01 vaga

VL MARIANA
R$900,00

Trav da R. Luis Góes,
alt 700 – Ref. 11529

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

AS, dep. emp, 01 vaga

JD ORIENTAL
R$950,00

Trav da Av George
Corbisier – Ref. 9321

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

JABAQUARA
R$1.300,00
Imed do metrô –

Ref. 11603. Apto –
03 dorms (01 suíte),

sala c/sacada, coz c/AE,
WC, AS, 01 vaga

SÃO JUDAS
R$1.700,00
Próx ao metrô –

 Ref. 11493
Apto – 03 dorms (01
suíte), sala c/sacada,

coz, WC, AS, 02 vagas

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

LOCAÇÃO
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PÇA. DA ÁRVORE
02 DORMS - 01 VAGA

R$ 189 MIL
coz c/ armarios , pintura nova,

exc local,prox metrô!!

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 !!!

V. CLEMENTINO
04 DORMS - 04 VAGAS
R$ 1.350.000 MIL

4 Suites,  sala 3 ambs, 222 m2
area útil,construtora de renom,

vista p/o ibirapuera

V. MARIANA
02 DTS - 80 M2 A.Ú

R$ 170 MIL
Living amplo, dependencia de

empregada, armários, 2 banhei-
ros , sem vaga , ótimo apto !!!

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

METRO 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 - 3 VAGAS

R$ 330 MIL
armários nos dorms , isolado ,

117 m2 área útil, excelente
local , oportunidade !!!

JD. CUPECÊ R$ 120 MIL

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

1 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 !!!

JD. AEROPORTO  R$ 320 MIL

SOBRADO NOVO
3 Suites, living 2 ambientes,

entrada lateral, churrasqueira,
 4 vagas, oportunidade !!!

SÃO JUDAS R$ 300 MIL
CASA TÉRREA - 2 VGS

 03 Dormitórios , suite, sala 2
ambs, cozinha planejada ,

edícula, reformada, proximo ao
metrô, armários. Não perca !!!

MIRANDOPOLIS R$ 600 MIL

SOBR - NOVO - 04 VGS
 01 suite, dep. emp , ótimo
acabamento, local nobre.
Aceita financiamento !!!

PLAN. PAULISTA
03 DTS- 01 VAGA

R$ 250 MIL
Pronto para morar, Lavabo, living

2 ambs,coz planej
px met São judas

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 !!!!

SAUDE
02 DTS-  1 VG
R$ 169 MIL

sala 2 ambs, dep. emp, laz total, cond.
baixo, and. alto, oportunidade

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 , arms, wc

social, sala, coz c/ gabinete,
as, dep. emp,1 vg,ót estado

V. CLEMENTINO  R$ 2.600
Apto 4 dts, 1 ste, rico em

arms, sala ampla, coz, dep
emp, 3 vagas, lazer total !!!

V. CLEMENTINO R$ 1.750
Casa nova, 2 dts, sala, wc

social e lavabo, 1 vg, portão
auto, fino acbto, rua tranq

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

V. MARIANA  R$ 240  MIL

Apto 02 dorms, sala 2
ambs, dep. emp. lazer c/
piscina , 200 m do metrô

Santa Cruz, 01 vg, Ótimo !!

 MIRANDOPOLIS 170MIL

Apto c/ 2 dts, cozinha

americana, depend empre-

gada, piso frio, cond baixo

SÃO JUDAS  R$ 4.000
Galpão coml c/ 400 m2, 5
wc’s, edícula, escr, copa,
prox metrô , imperdível!!!

 SAÚDE
03 DTS- SEMINOVO

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

cond bx, 2 vgs

CHAC. INGLESA   R$ 2.600
Casa 03 dormitórios,
sute,03 vgs, excelente

localização , est. proposta

MIRANDOPOLIS  R$ 1.700
Apto amplo, 3 dts, ste c/ sa
cada e ar cond, sl 2 ambs,
coz planej, dep emp, 2 vgs

SAÚDE
02 DTS - 01 VAGA

 R$ 190 MIL
piso tacos, ae, coz c/ arms,
frente,laz compl, cond bx !!!

03 DORMS - 03 VGS
R$ 300 MIL

01 suite , dormitórios com
armários, lazer total , prox a

tudo, aproveite !!!

PÇA.DA ÁRVORE

V. MARIANA  R$ 2.500
Apto novo, 03 dorms , ste,

94 m2, prox metrô Sta Cruz,
Sl  2 ambs , lazer de clube

MIRANDOPOLIS R$ 340 MIL

 SOBRADO - 03 DORMS
2 salas, arms, churrasqueira,

dependencia de empregada,01
vaga. Ocasião!!

V. MARIANA  R$ 1.600

 RESIDENCIAL / COM.

MIRANDÒPOLIS  R$ 5.000
Sobr 4 dts ( 01 ste ) , sala
enorme, escr, ent lat, 2 qe,
tod porcel e carp mad, 5 vgs

V. CLEMENTINO  R$ 1.800
Sobr coml c/ 3 pav , 5 sls, 2

wc’s, coz ampla, 01 gar,
excelente local, piso sintek

2595-5500
NOVO NÚMERO

BQ. DA SAÚDE R$ 420 MIL
SOBRADO - 04 DORMS
Sala ampla c/ lareira , lavabo ,
01 suite, rico em arms, dep.

emp. salão de festas, depósito,
terraço , 9 vagas p/ auto !!!

V.CLEMENTINO
02 DORMS - 01 VAGA

R$ 180 MIL
reformado, dorms com armários,

wc social, ótimo !!!

JABAQUARA R$ 310 MIL
  SOBR- 3 DORS - 5 VG
Terraço , pomar, dep. em-

pregada, 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 !!!

MIRANDOPOLIS
03 DORMS - 01 SUITE

R$ 308 MIL
02 vagas , 2 terraços, dep.

empregada, repleto de
arms,lazer total,raridade !!!

V. CLEMENTINO
3 DORMS - 1 SUITE

R$ 185 MIL
90 m2 úteis , armários, locali-
zação nobre , rua tranquila ,

cond baixo, aproveite !!!

V. CLEMENTINO  R$ 900
Apto 01 dt, rico em arms,
coz c/ ae, 01 vg, piscina,
s. festas, churrasqueira

SAUDE 04 DORMS !!!
R$ 320 MIL OPORTUNIDADE!!

 Apto Pronto para morar,
com 1 suite, living com sacada,

repleto de arms, cozinha
planejada, 3 vagas, lazer total,

imperdível

Apto 03 dt c/ ae, 01 ste, sl
ampla, wc de empregada,

01 vg, lazer completo

SÃO JUDAS  ÓTIMO !!!
Prédio coml, 7 and, 1308

m2, vão livre, elevador,
recepçao e refeit, 18 vgs
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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
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
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

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

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

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 240 MIL
impecável, riquíssimo em

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

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

SOBRADO 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

TÉRREA
MIRANDÓPOLIS

R$ 240  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

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

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
 PLANALTO PTA.

 R$ 280 MIL
ótima localização da Av.

Miruna, c/ 3 dormitórios, 2 c/
AE, wc social, living, sala de

jantar, escritório, lavabo,
cozinha c/ AE, lavanderia c/ wc

p/ empreg., garagem p/ 2
carros. - REF.: 8943

SOBRADO
 V. MONUMENTO

R$ 320 MIL
travessa da rua Ouvidor

Portugal, ótima oferta, c/ 3
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2

amb., sl. Jantar, lavabo, coz. c/
AE, despensa c/ AE, dep. p/

empreg., garagem p/ 2 carros,
quintal, terreno 5 x 35 mts,

constr. 169 m2 - REF.: 8948

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$ 348 MIL

ótima localização do bairro,
travessa da rua Tiquatira, c/ 3

dormitórios c/ AE, 1 suíte, living
p/ 2 amb., sl. Jantar, cozinha c/
AE, despensa, dependência p/

empregada, garagem p/ 2
carros, quintal - REF.: 8488

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
 JD. DA GLÓRIA

R$ 370 MIL
excelente oferta, abaixo da

avaliação, p/ vender urgente, c/
3 dorm., suíte, living p/ 2 amb.,

lavabo, coz. c/ AE, dep. p/
empreg., garagem p/ 4 carros,
terreno 7 x 30 mts., construção
210 m2, ótima localização da

Rua Pero Correia - REF.: 8062

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE
R$ 349 MIL

ótima localização do bairro,
c/ 3 dormitórios, sendo 3

suítes, living p/ 2 amb., lavabo,
cozinha, lavanderia, garagem

p/ 2 carros, ótimo acabto.,
cosntrução aprox. 150 m2,

estuda proposta e imóvel de
menor valor - REF.: 8239

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

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

SOBRADO
METRÔ IMIGRANTES

R$ 370 MIL
a 3 quadras do metrrô, ót. sobrado,
c/ 2 dorm., ampla suíte c/ hidro,
closet e terraço, wc social, living
p/ 2 amb. em desnível, copa, coz.,

lavand., amplo depósito tipo
porão, jardim, gar. p/ 2 carros,
estuda apto. menor valor na

região - REF.: 8975

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

(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

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

TERRENO
SAÚDE

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

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

wc, ótimo para construtores ou
outras finalidades, ótima

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

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$ 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

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$ 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

SOBRADO NOVO
METRÔ SANTA CRUZ

R$ 550 MIL
ótima localização, a 4 quadras

no Metrô Santa Cruz, C/ 3
dorm., sendo 3 suítes, living,

sl. Jantar, sl. TV, lavabo,
cozinha, dep. p/ empreg.,

garagem p/ 4 carros, quintal,
ótimo acabto. - REF.: 8979

SOBRADO - KLABIN
 R$ 880 MIL

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

valor - REF.: 8521

SOBRADO 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

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/ empregada, garagem
p/ 3 carros, terreno 10 x 30 m,

construção de 260 m2.
 REF.: 7623

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 650 MIL
4 dormitórios, 2 suítes, living
p/ 2 amb., lavabo, cozinha,

dep. p/ empreg., amplo quintal,
garagem p/ 4 carros, terreno c/
200 m2, construção de 210 m2,
excelente acabto., travessa da
rua Cel. Diogo - REF.: 8976

SOBRADO
METRÔ CONCEIÇÃO

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

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

TERRENO 10 X 25 M
SÃO JUDAS
R$ 215 MIL

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

ótimo  para construir 2
sobrados, localizado na rua

Maurício de Lacerda, venham
conferir pessoalmente.

REF.: 8672

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 259 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

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

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
METRÔ IPIRANGA

R$ 420 MIL
 ao lado do metrô Alto do

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

carros, churrasqueira,
escritório. - REF.: 7338

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

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

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. DA SAÚDE
R$ 620 MIL

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

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

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

304 m2 - REF.: 8390

SOBRADO
 JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
vago, ótimo local, terreno 504
m2, construção 235 m2, c/ 3

suítes c/ AE, living p/ 2 amb.c/
lareira, lavabo, copa, coz. c/ AE,

despensa, dep. p/ empreg.,
garagem 4 carros, amplo

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

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

METRÔ ANA ROSA
REF. D-3335-S

Sobrado comercial
p/ locação, 9 salas,

3 wcs, copa,
coz, 2 vgs

V MARIANA
REF. D-3275-T
Casa Térrea, p/

locação, 3 dts, ste,
dep. emp, s. festa,

edícula, 4 vgs,
330m. a/c, ótima

localizaçao

PARAISO
REF. D-3298-A

Apto 2 dts, 2 vgs,
75m a.u, próx.

metrô, boa
localização

PARAÍSO
REF. D-2811-A

Apto p/ venda 2 dts,
1 vg, 65ma.u,
c/ lazer, ótima

localização,
próx. metrô

ACLIMAÇAO
REF. I-3522-A

Kitneti, 38m² a.u,
prox. ao Pq. da

Aclimação
R$ 75.000

V GUMERCINDO
REF. M-3504-A
Apto 3 dts, 1 ste,
1 vg, 76m², cond.

baixo, terraço,
c/ carpete, rico em
arms. R$ 200.000

BELA VISTA
REF. M-3484-A
Apto 3 dts, 1 vg,
85m², rico arms,
living, carpete de
madeira, prox.
metro, único
R$ 286.000

METRÔ S. JUDAS
REF. J-3491-L
Salão p/ locação,

2 pisos, 140m² a.u,
fachada em vidro fume,

vão livre, 4 salas, wc,
refeitório, vg. p/ 5 carros.

R$ 8.000,00

V CLEMENTINO
REF. M-3493-A
Apto 3 dts, 1 ste,

1 vg, 110m²,
reformado, bem

localizado, impecável
R$ 280.000

PARAÍSO
REF. M-3476-A

Apto 3 dts, 1 ste, 2
vgs, frente, , s/

elevador, coz. planej,
sl, 2 amb, impecável

R$ 320.000

ACLIMAÇÃO
REF. A-3510-A
Apto 3 dts, ste,
1 vaga, 83m²,

reformado
R$ 270.000

METRÔ CONCEIÇÃO
REF. A-3490-A

Apto 2 dst, 2 vgs,
60m², carp.

madeira, coz. c/ a.e
R$ 170.000

V MONUMENTO
REF. A-3489-A

Apto 2 dormitórios,
70 m², lindo
R$ 140.000

PARAÍSO
REF. A-3482-A

Apto 3 dts, s/ vaga,
90m², wc e coz. c/
a.e, dt c/ a.e, próx.
metrô. R$ 280.000

PARAÍSO
REF. M-3104

Apto. 2 dts, 3º revers,
ste, living 2 ambs,

1 vaga, próx. metrô,
andar alto.

R$ 240.000

SAÚDE
REF. A-3479-A

Apto 2 dts, 2vgs,
60m², c/ lazer,

terraço, ótimo apto
R$ 180.000

V MARIANA
REF. N-3518-S

Sobrado p/ locação
3 dts, 2 sls,

coz, d.e, 2 vgs
R$ 2.500,00

MORUMBI
REF. T-3054-A

Apto 3 dts, 110m²,
a.u, ste, arms, dep.

emp, 2 vgs, lazer
total. R$ 380.000

MIRANDÓPOLIS
REF. T-3516-S

Sobrado, 135m²
a.u, 3 dts, 1 ste,

sala 2 ambs,
dep. emp, 2 vgs,

lindo

V. CLEMENTINO
REF. T-3517-C

Salão comercial p/
locação, 119m²a.u,
recém construído,

vgs p/ 6 carros,
exc. localizaçao
R$ 3.500,00

V MARIANA
REF. T-3514-A

Rua Bagé,
Apto 3 dts, ste,

110m² a.u, arms,
dep. emp, 2 vgs,
lazer. R$ 380.000

V CLEMENTINO
REF. T-3519-A

Av Onze de Junho,
Apto 70m²a.u, 2 dts,

frente, f. norte,
dep. emp, 1 vg

R$ 240.000

ACLIMAÇÃO
REF. P-3452-A

Apto 2 dts, s/ vg,
76m²a.u, c/ taco,

sacada gde, ao lado
pq. Aclimação
R$ 160.000

METRÔ ALTO
IPIRANGA

Ref. N-3455-S. Apto
2 dts, sala, coz, vg,
65m²a.u, reformado,

mobiliado
R$ 210.000

ALTO IPIRANGA
REF. N-3304-T

Casa Térrea, cj. 3
casas, sl, coz, wc,

135m, próx. metrô
R$ 275.000

ALTO IPIRANGA
REF.N- 3305-T

Casa térrea, 2 dts,
sl, cz, wc, 1 vg,

150m, prox. metro
R$ 260.000

V. MARIANA
REF. N-3136-S

Sobrado comercial
p/ locação, 2 salas,
3dts, 1ste, 3vgs,

edícula, copa, coz,
deck c/ piscina

R$ 4.500,00 + IPTU

PARAÍSO
REF. P-3356-A
Apto 2 dts, 1 vg,

89m²a.u, dt e coz.
c/ arms, q.e, a.s,

precisa de reforma,
prox. metrô Paraíso

R$ 230.000

PARAÍSO
REF. P-3388-A

Apto 2 dts, 1 ste,
s/ vg, dts e coz,
c/ arms, precisa

de reforma
R$ 180.000

METRÔ CONCEIÇÃO
REF. J-3442-G

Salão p/ locação,
320m²a.u, 2 pisos,

acarpetado, ar
cond, excelente
R$ 9.000,00

PARAISO
REF. P-3359-A

Apto 3 dts, 1 vg,
180m²a.u, sala piso
mad, lavabo, q.e, wc,
precisa de reforma.

R$ 300.000

MIRANDÓPOLIS
REF. J-3350-A

Apto. 1 dt, 1 vagaq,
45m², semi novo,

lazer, churr.
R$ 160.000

ACLIMAÇÃO
REF. J-3443-A

Apto. 1 dt, s/ vaga,
48m², AS, piso

madeira.
R$ 110.000

JABAQUARA
REF. J-3461-A

Apto. 2 dts, 1 ste,
1 vaga, 52m² AU,

semi-novo,
mobiliado c/ sacada.

R$ 170.000

PARAÍSO
REF. I-3332-A

Apto. 2 dts, sala
2 ambs, coz,

dep. emp, 1 vaga,
próx. metrô Paraíso.

R$ 230.000

PARAÍSO
REF. I-3521-A

Apto. 2 dts, 1 vaga,
1 ste, arms, 110m²

AU, a 200m do
metrô Paraíso.
R$ 300.000

METRÔ KLABIN
REF. I-3523-A

Apto. 2 dts, lazer
completo, ao lado
do metrô Klabin.

R$ 220.000

Sobrado,

8 salas,

2 vagas,

2 wc’s,

210 metros,

precisa

de reforma.

R$ 560.000

ACLIMAÇÃO
REF. I-72481-A
Apto. 2 dts, 70,
lazer completo.

R$ 170.000

VILA MARIANA

REF. N-3312-S

Sobrado
comercial p/
locação, 2

salas, 2 dts,
wc, edícula,
2 vgs, ótima
localização,

ideal p/
clinica.

VILA MARIANA

REF. D-3455-S

R$ 155 MIL - SOBRADO DE VILA
VILA GUARANI

Super tranqüilo com 2 dormitórios,
sala, copa cozinha, banheiro social,

entrada lateral e terraço. 47-1139

R$ 200 MIL - SOBRADO
Sobrado em ótima

localização na Conceição
com 3 dormitórios, edicula

bom quintal, 1 vaga,
terreno de 3x37

vago venha conhecer.
47-1031

SOBRADO - VILA GUARANI
R$ 230 MIL

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

lava, churraqueira, 2 vagas, semi isolada.
47-932

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. 47-1075

R$ 125 MIL  -  APTO
Único no valor, apto 2

dormitórios, 1 vaga com
condomínio de R$ 160

reais, incluso água e gás,
todo em piso frio a 700 m

do metrô  Jabaquara
IMPERDÍVEL! 47-1128

R$ 170 MIL
SOBRADO - VILA CAMPESTRE
3 dormitórios, banheiro social, sala,

cozinha ampla, área de serviço, 1 vaga.
47-1117

R$ 150 MIL
SOBRADO P/ RENDA

Vila Campestre com 4 casas = 3  casas
com quartos, sala, cozinha, W.C.

+ 1 quarto, cozinha, W.C. + 1 salão.
Renda mensal R$ 1.500,00. 47-1140

SOBRADO - CIDADE VARGAS
R$ 350 MIL

3 dormitórios, 1 suite c/ closet / hidro, sala
2 ambientes, copa, cozinha c/ Ae, lavabo,
escritório, dependência de empregada, 2
vagas, qtal c/ churr, forno a lenha. 47-1077

R$ 130 MIL
APTO - JABAQUARA

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

com condomínio baixo. 47-1053

R$ 118 MIL
APTO - JABAQUARA

50 metro do metro Jabaquara,
1 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, próximo, mercado,

banco, farmácia. 47-1149
R$ 320 MIL - SOBRADO LINDO

CIDADE VARGAS
No bairro mais nobre do Jabaquara, rua
bonita e tranqüila, com 3 amplos
dormitórios, sala espaçosa, copa coz, dep.
emp, tudo novo acabto soberbo, 2 vagas e
o melhor apenas 150m do metro. 47-724

R$ 175 MIL - APTO JABAQUARA
Apto 2 dormitórios, suite, closet, sala c/

sacada, cozinha, com armários
embutidos, piscina, play ground, salão de

festas, prox. Vila Clementino. 47-1121

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. 47-1058

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. 47-1115

R$ 145 MIL
SOBRADO – JABAQUARA

 Próximo ao Metro Jabaquara, 2
dormitórios, sala 2 ambientes, cozinha,

área de serviço coberta, 1 vaga, isento de
IPTU. OPORTUNIDADE ÚNICA. 47-1076

R$ 200 MIL
VILA MASCOTE

No melhor da Vila Mascote,
 com 3 dormitórios, 1 banheiro,

sala 2 ambientes c/ sacada, 1 vaga,
cozinha, lazer completo. 47-1032

R$ 225 MIL - LINDO SOBRADO
Realmente bonito com sala espaçosa,

boa cozinha, quintal com  edicula
completa, 2 dormitórios, vaga para auto,

em rua fechada na Vila Guarani –
Jabaquara. BOM MESMO. 47-1015

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. 47-171

R$ 150 MIL
APTO - METRÔ - MOBILIADO

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

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

600 MTS do metro. 47-813

R$ 245 MIL
SOBRADO - METRÔ JABAQUARA
Cidade Vargas, 3 dormitórios, banheiro

social, sala 2 ambientes, lavabo, cozinha,
área de serviço, 2 vagas. 47-1138

R$ 330 MIL
SOBRADO EM CONDOMÍNIO

Prox. METRO, maravilhoso com 4 dorms,
1 suite, repleto de armários, sala em
porcelanato, cozinha planejada, quintal, 3
vagas, deposito, sala de ginastica. 47-1080

CASA TÉRREA AO LADO DO METRÔ
JABAQUARA á 100 metros do metro, ótima
para uso coml/res, belíssimo terr. 400m²,
fachada c/ 10m de largura, construção c/ varias
salas, localiz.  ótima p/ qualquer ramo de
atividade, bom para investimento, preço bem
abaixo da avaliação  só R$ 320 mil. 47-1027

R$ 450 MIL
COBERTURA – SÃO JUDAS

180m² de área útil, 3 dormitórios,
1 suite, 2 salas, 3 vagas, piso superior
 c/ + 1 dormitório e piscina. 47-1147

R$ 180 MIL
APTO - VILA SANTA CATARINA

Ótimo apartamento com 2 dormitórios com
armários embutidos, sala 2 ambientes,
cozinha, banheiro A. s, 1 vaga, salão de

festas, play ground. 47-1124

R$ 400 MIL
SOBRADO - VILA MASCOTE

Excelente localização! 3 dormitórios,
1 suite, sala, sala de jantar, lavabo, copa/
cozinha, quintal c/ edicula, dep. emp. c/
terraço, 2 vagas, 300m2 ac. 47-1134

R$ 250 MIL - SOBRADO
CIDADE VARGAS / JABAQUARA
3 dormitórios, banheiro social, sala,
lavabo, cozinha, Q.E + W.C., entrada

lateral, 2 vagas. 47-1138

R$ 290 MIL
SOBRADO METRÔ - JABAQUARA

Semi- Novo, 3 dormitórios, 1 suite,
banheiro social, sala 2 ambiente, cozinha,

área de serviço, 2 vagas, portão
automático. 47-841

R$ 185 MIL
APTO METRÔ - CONCEIÇÃO

3 dormitórios, 2 banheiros, cozinha
planejada, sala com sacada, 2 vagas.

Lazer com piscina, salão festas, jogos,
quadra. 47-1078

3 DORMS. - REFORMADO
R$ 145 MIL

Todo reformado lindo apto com 3 dorms, 1
ste, 1 vaga, cond. super bonito R$ 230,00;
62 m2 Au, próx. Georgi Corbisier 700 metro
do metro Jabaquara Único corra. 47-886

R$ 170 MIL
APTO - JABAQUARA

Apto 2 dormitórios, sala c/ sacada,
cozinha, área de serviço, piscina,

play ground, salão de festas, sala de
ginastica, salão de jogos. 47-1133

R$ 160 MIL
APTO - CONCEIÇÃO

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

banheiro,garagem , piscina, salão de
festas, salão de jogos e quadra. 47-1099

R$ 128 MIL
APTO METRÔ - JABAQUARA
Lindo apto, no melhor local, venha

conhecer , 1  dormitório, sacada, sala,
cozinha com armários, área de serviço,

1 vaga. 47-1008

R$ 270 MIL
APTO - VILA MASCOTE

Lindo apto com 3 dormitórios, 1 suite,
sala 2 ambientes c/ sacada, 3 banheiros,

 2 vagas, 100 m² Au. 47-1061
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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

3441-2841 / 7358-6655

COMPUTADORES

Cel: 8962-2901
Tels: 2852-3156

ou 2577-4225

 ANDRÉ FERRARI

CONCERTOS • PEÇAS
CONFIGURAÇÃO

VIRUS

Para região da
Vila Mariana.

Salário
R$ 1.600,00 a
R$ 2.000,00.

Fone: 5594-1727

MARCENEIRO

Ganhe R$ 828,00 por mês
vendendo 2 COLONIAS
CAZO por dia. Os interessa-
dos deverão comparecer das
10 às 17h., de 2ª a Sexta na
Av. Jabaquara, 833 quios-
que 2, px. metrô Pça. da Árvore.

REVENDEDOR

REVENDEDORA

Fale com Oliveira & Silva
Manutenção Predial

Hidráulica - Elétrica - Pisos -
Azulejos - Pintura - Gesso

FONES: 5589-0523 / 8366-0423

CONSTRUÇÃO E REFORMAS

ACBS - ADVOCACIA

SEPARAÇÃO/DIVÓRCIO, INVENTÁRIO,
DESPEJOS, COBRANÇA, CRIMINAL,

TRABALHISTA PATRONAL
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

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

Maria Josepha da Cunha, FAZ SABER  que
pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro:

SE ALGUÉM SOUBER DE ALGUM IMPEDIMENTO, OPONHA-O NA
FORMA DA LEI. LAVRO O PRESENTE PARA SER  FIXADO NO

SERVIÇO DE REGISTRO CIVEL  E PUBLICADO NA IMPRENSA LOCAL.

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

IRENE CARDOSO DOS SANTOS, RG 29.372.366-7-
SP, CTPS 077734, série 00252 -SP, doméstica, deixou
de comparecer ao trabalho desde 09/04/09, na Av. Ceci,

935, Planalto Pta, sem justificativa, caracaterzando
abandono de emprego. Empregador Hamilton Rezende

- RG 18.936.657-SP

SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS
Praça 20 de Setembro, 02 – Cidade Vargas
São Paulo- SP - CGC - 62.754.007/0001-56

EDITAL  DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam os senhores proprietários dos
títulos patrimoniais abaixo relacionados, convocados a
comparecerem na  sede social da entidade, situada na
Praça 20 de Setembro , 02 São Paulo – SP , no prazo

de 15 (Quinze) dias corridos a contar da data de
publicação deste edital para  quitarem   seus   débitos
com a entidade.  Encerrado o prazo,   os títulos serão

cancelados conforme dispõe o Artigo 64, parágrafo 1º
do Estatuto Social

12        303       370          406         424       459    463
1166    1303     1168       2023        2036    2049  2233
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CADEVI - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE VISUAL

Rua dos Heliotrópos, 338 - Mirandópolis - CEP 04049-000 - SÃO PAULO (SP) - C.N.P.J. n0 53.686.192/0001-06
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL 36.376/96/ESTADUAL 43.977/96/FEDERAL decr.9/03/2000

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa Entidade
Bancos c/ Movimento
Aplicações Mercado Aberto

Total Disponível
Outros Créditos

Total Créditos

TOTAL DO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
Linhas Telefônicas

Total Investimentos
IMOBILIZADO
Edifício e Construções
Móveis e Utensílios
Aparelhos e Acessórios
Equipamentos de Escritório
Instalações Sociais
Computadores e Periféricos
Móveis e Decorações
Material de Segurança
(-) Depreciações

Total Imobilizado

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ENCERRADO
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2008, acusando ATIVO e PASSIVO, o valor de

R$ 381.176,40 (Trezentos e oitenta e um mil, cento e setenta e seis reais e quarenta centavos).
São Paulo, 10 de março de 2009.

Lilian Salomão de L.P. Cury Badra
Diretora Presidente - CPF 105.346.488-60

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Cadevi - Centro de Apoio ao Deficiente Visual, situado à Rua Heliotrópos, 338 - Vila Mirandópolis,
Saúde, São Paulo, SP, eleitos na A.G.O. de 29/03/2008, registrada em 12/05/2008 sob o nº 545997 em cumprimento dos Artigos 47 e 48 do atual Estatuto
Social, tendo examinado o Balanço Patrimonial, Demonstração do Movimento Financeiro e demais documentos referentes ao exercício findo do ano de 2008,
abrangendo a competência do período de 01/01/2008 a 31/12/2008 são do parecer que os mesmos sejam aprovados por todos.

MÁRIO ISSAO KUROKI
Presidente do Conselho Fiscal

São Paulo, 10 de março de 2008.

PASSIVOR$

363,32
12.615,83

668,18
13.647,33

462,80
462,80

14.110,13 TOTAL DO CIRCULANTE 939,17

CIRCULANTE
Obrigações Fiscais e Sociais
Outras Obrigações

39,17
900,00

1.850,00
1.850,00

343.517,14
27.262,19
1.270,00
5.815,80
8.599,67

52.107,10
730,00
180,00

(74.265,63)
365.216,27

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio Social
Déficit do Exercício

500.519,00
(120.281,77)

José Diniz Paiva - Téc. Cont.
CRC-1SP 081287/0

RITA DA CONCEIÇÃO ALVES CALDEIRA
Membro do Conselho Fiscal

ESTELITA ALBANO DE TOLEDO
Membro do Conselho Fiscal

R$

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - PERÍODO: 01/01/2008 A 31/12/2008
(+) RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS
Mensalidades / Contribuição Associados
Doações e Subvenções
Receitas de Festas e Passeios
Receitas Financeiras

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

(-) DESPESAS OPERACIONAIS
. Imposto de Renda Retido na fonte
. Impostos, Taxas e Contribuições
. Despesas de Manutenção da Entidade
. Despesas com Projetos Sociais
. Despesas Financeiras

DESPESAS OPERACIONAIS TOTAIS

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

3.959,02
165.030,10

2.460,00
6.178,77

598,50
1.853,69

70.190,10
224.505,45

761,92

177.627,89

177.627,89

(297.909,66)

TOTAL NÃO CIRCULANTE 367.066,27
TOTAL DO ATIVO 381.176,40

TOTAL DO PATRIM. SOCIAL 380.237,23

As notas explicativas da diretoria são parte integrante das demonstrações financeiras.
São Paulo, 10 de março de 2009.

TOTAL DO PASSIVO 381.176,40

(297.909,66)

(120.281,77)

LILIAN SALOMÃO DE L.P. CURY BADRA
Diretora Presidente - CPF 105.346,488-60

JOSÉ DINIZ PAIVA
Tec. Cont. - CRC 1SP 081287/0

R$............

O pretendente: EDSON CHAVES DOS SANTOS, profissão autônomo, estado
civil divorciado, nascido em Brejões, BA, no dia 13 de agosto de 1956,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Antonio Chaves dos
Santos e de Dinalva Bispo dos Santos. A pretendente: VERA LUCIA PINTO
DOS REIS, profissão auxiliar geral, estado civil solteira, nascida em Sátiro
Dias, BA, no dia 05 de maio de 1965, residente e domiciliada nesta Capital,
Saúde, filha de Francisco Martins dos Reis e de Eunice Pinto dos Reis.

O pretendente: PAULO ROGÉRIO LOPES, profissão professor, estado civil
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 13 de dezembro de 1970, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de João Orlando Lopes e de
Maria Aparecida Matias Lopes. A pretendente: JULIANA RIBEIRO DO ROSARIO,
profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no
dia 22 de janeiro de 1979, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha
de Pedro Ribeiro do Rosario e de Marli Ribeiro do Rosario.

O pretendente: MARCOS BENEDITO DE LIMA, profissão engenheiro, estado
civil divorciado, nascido em Ribeirão Pires, SP, no dia 21 de agosto de 1969,
residente e domiciliado em Santo André, SP, filho de Odayr Miguel de Lima
e de Odete Rolim de Lima (cópia do edital recebida do cartório da residência
do pretendente). A pretendente: AMANDA SERPELLONI, profissão química,
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 08 de fevereiro de
1977, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Durvalino
Serpelloni e de Maria Helena Serpelloni.

O pretendente: ROBERT CHARLES ZWERDLING, profissão piloto de linha
aérea, estado civil divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 18 de julho
de 1970, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Alfred
Zwerdling e de Renata Elisa Zwerdling. A pretendente: SIRLEI CORRETI
FRANZEN, profissão comissária de bordo, estado civil divorciada, nascida
em Salvador do Sul, RS, no dia 10 de setembro de 1971, residente e domiciliada
nesta Capital, Saúde, filha de Arlindo Franzen e de Catarina Iris Franzen (cópia
do edital recebida do cartório da residência da pretendente).

O pretendente: DIOGO GROKALA GORAUSKAS, profissão policial militar, es-
tado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 07 de agosto de 1977,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Mindaugas Petras
Grokala Gorauskas e de Ana Maria da Cunha Grokala Gorauskas. A pretendente:
JACQUELINE GUADALUPE DA SILVA, profissão auxiliar de enfermagem, esta-
do civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 12 de dezembro de 1985,
residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Vanderlei Jesus da Silva
e de Gloria Maria de Siqueira Silva.

O pretendente: JOHNNY FELIX LARANJEIRA, profissão assistente administra-
tivo, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 28 de
outubro de 1984, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de
Deoclecio Nicácio Laranjeira e de Luzia Felix Laranjeira. A pretendente: MARIA
CLAUDIA SANCHES RICO, profissão auxiliar administrativa, estado civil sol-
teira, nascida em São Paulo, SP, no dia 28 de março de 1983, residente e
domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Marcio Martins Rico e de Maria
Cristina Sanches Rico.

O pretendente: ALESSANDRO VALENTIM, profissão comerciante, estado civil
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 27 de dezembro de 1976, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Valdir Valentim e de Neide
Paula Valentim. A pretendente: SHEILA JOSÉ DE OLIVEIRA, profissão profes-
sora, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 04 de agosto de
1978, residente e domiciliada nesta Capital, filha de Robison Ramos de
Oliveira e de Benedita José de Oliveira.

O pretendente: FABIO DA SILVA BELTRAMIM, profissão professor, estado civil
divorciado, nascido em Paulista, PE, no dia 30 de março de 1974, residente
e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Lari Beltramim e de Maria Neoli
da Silva Beltramim. A pretendente: TATHIANA ALVES DE CAMPOS, profissão
professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 03 de
fevereiro de 1982, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
Sergio Alves de Campos Filho e de Rosana Begliomini Alves de Campos.

O pretendente: DANIEL DAS GRAÇAS DE PAULA, profissão laminador, estado

civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 26 de julho de 1988,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Francisco Antonio de
Paula e de Maria das Graças Antunes. A pretendente: TATIANE APARECIDA DE
PAULA SILVA, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em Ouro
Preto, MG, no dia 17 de novembro de 1989, residente e domiciliada em Ouro
Fino, MG, filha de Jose Carlos Antunes da Silva e de Iracema Conceição de
Paula Silva (cópia do edital recebida do cartório da residência da pretenden-
te).

O pretendente: SOLANO AMADEU GOMES, profissão telemarketing tecnico,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 09 de abril de 1987,
residente e domiciliado nesta Capital, filho de Jose Gomes Filho e de
Sebastiana Odete Gomes. A pretendente: JENNIFER PACHECO ARAÚJO, pro-
fissão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Caetano do Sul, SP,
no dia 24 de maio de 1989, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde,
filha de Cosmo Araújo e de Eunice Pacheco.

O pretendente: DOUGLAS GOMES BENEGAS, profissão engenheiro, estado
civil divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 31 de maio de 1963,
residente e domiciliado em Ohio, EUA, filho de Joaquim Benegas Soriano e
de Maria Gomes Benegas (cópia do edital recebida do cartório da residência
do pretendente). A pretendente: MARIA CAROLINA SOUZA FARAO, profissão
pedagoga, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 05 de abril
de 1979, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Ottavio Lorenzo
Farao e de Dinalva Souza Farao.

O pretendente: JULIO CESAR LIMA, profissão tecnico de monitoramento,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22 de março de 1981,
residente e domiciliado nesta Capital, filho de José Cicero de Lima e de Maria
Vozniac de Lima. A pretendente: FLAVIANA FEITOSA DE ALMEIDA, profissão
operadora de caixa, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia
08 de abril de 1982, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
Flavio Alves de Almeida e de Maria Rosilda Feitosa Brandão de Almeida.

O pretendente: EVERALDO ROBERTO SILVA SANTOS, profissão balconista,
estado civil solteiro, nascido em Vitoria da Conquista, BA, no dia 26 de abril
de 1975, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de João Roberto
dos Santos e de Maria Silva Santos. A pretendente: IVANETE GOMES DA
SILVA, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em Anagé, BA, no dia
09 de março de 1981, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
Ariosvaldo Gomes Silva e de Ivaneide Maria da Silva.

O pretendente: THIAGO GIGLIO PEDROSO, profissão representante comercial,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 05 de dezembro de
1979, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Sergio Eduardo
Pedroso e de Creusa Maria Giglio Pedroso. A pretendente: CRISTHIANE DRAGO
XAVIER, profissão analista de sistemas, estado civil solteira, nascida em
Santos, SP, no dia 13 de setembro de 1975, residente e domiciliada nesta
Capital, Saúde, filha de Asthomiel Machado Xavier Junior e de Loricilda
Drago Xavier.

O pretendente: ANTONIO GOMES SANTOS, profissão mestre de obras, estado
civil divorciado, nascido em Lapão, BA, no dia 08 de fevereiro de 1967,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Ananias Gomes da
Silva e de Cecília Maria da Silva. A pretendente: ZILMA MARIA DOS SANTOS,
profissão manicure, estado civil solteira, nascida em Agua Branca, AL, no dia
14 de março de 1976, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
Antonio José dos Santos e de Maria Feliciana dos Santos.

O pretendente: TIAGO ALEXANDRE PALERMO, profissão supervisor financei-
ro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 25 de maio de
1983, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Nilson Palermo
e de Sonia Regina Cara Palermo. A pretendente: CAROLINE GRACEK GARCIA,
profissão diretora de abrigo, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP,
no dia 24 de janeiro de 1983, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde,
filha de Antonio Carlos Garcia Nascimento e de Angela Maria Gracek Garcia.

O pretendente: ROMULLO SILVA DO NASCIMENTO, profissão autônomo, estado
civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 08 de maio de 1983, residente
e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Jose Roberto do Nascimento e de
Sonia Maria Julião da Silva Nascimento. A pretendente: BRUNA DAMASIO DE
SOUZA SILVA, profissão secretaria, estado civil solteira, nascida em São Paulo,
SP, no dia 28 de julho de 1989, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde,
filha de Claudomiro José da Silva e de Simone Damasio de Souza da Silva.

O pretendente: WALTER COSTA TEIXEIRA PINTO, profissão engenheiro,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22 de maio de 1976,

residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Waldyr Teixeira Pinto
e de Teresa Costa Pinto. A pretendente: LAMARA LÍVIA SIMÕES, profissão
técnica judiciária, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 20
de agosto de 1976, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
José Simões Filho e de Regina Aparecida Costa Simões.

O pretendente: THIAGO DA SILVA, profissão estudante, estado civil solteiro,
nascido em São Paulo, SP, no dia 28 de agosto de 1986, residente e
domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Marta da Silva. A pretendente:
LUCIANA SILVINO LIRA, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em
Buritama, SP, no dia 11 de setembro de 1988, residente e domiciliada nesta
Capital, Saúde, filha de Antonio Américo de Lira e de Maria de Lourdes
Silvino Lira.

O pretendente: DOUGLAS QUINTINO DOS SANTOS, profissão comerciário,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22 de dezembro de
1974, residente e domiciliado nesta Capital, filho de Otavio Quintino dos
Santos e de Vera Lucia dos Santos. A pretendente: CINTIA MARIA DOS SAN-
TOS, profissão comerciária, estado civil divorciada, nascida em São Paulo,
SP, no dia 09 de janeiro de 1976, residente e domiciliada nesta Capital, filha
de Lourival Pereira dos Santos e de Darci Magalhães Pereira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, profissão contador, esta-
do civil solteiro, nascido em Arara, PB, no dia 27 de agosto de 1973,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Francisco Pereira da
Silva e de Maria do Carmo da Silva. A pretendente: SUELI KAORU FUJIYAMA,
profissão contadora, estado civil solteira, nascida em Guarulhos, SP, no dia
29 de outubro de 1976, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha
de Yukio Fujiyama e de Chikako Fujiyama.

O pretendente: FABIO LUIZ BAPTISTA DA LUZ LOBO LAMOSA, profissão
motoboy, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 16 de
outubro de 1976, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de
João Carlos Lamosa e de Carmelia Luiza Baptista da Luz Lamosa. A preten-
dente: BERTHA ROSSANA MONTOYA ALIAGA, profissão jornalista, estado
civil solteira, nascida em Lima, Peru, no dia 18 de setembro de 1977, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Segundo Amador Montoya
Meza e de Bertha Maria Aliaga de Montoya.

O pretendente: SILVIO MINORU YARIWAKE, profissão analista de sistemas,
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 28 de julho de 1976,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Takashi Yariwake e de
Satiko Yariwake. A pretendente: ELIANE PEREIRA TRISTÃO, profissão ana-
lista financeira, estado civil divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 19
de fevereiro de 1983, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
Edilson Pereira Tristão e de Maria Nilda Tristão.

O pretendente: LEONARDO HIGA NAKAO, profissão médico, estado civil sol-
teiro, nascido em Campo Grande, MS, no dia 22 de novembro de 1979,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Milton Nakao e de
Emília Massakó Higa Nakao. A pretendente: SABRINA MESTIERI ONOFRIO,
profissão jornalista, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia
05 de fevereiro de 1984, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha
de Antonio Sergio Onofrio e de Ana Rita Aparecida Galdi Mestieri Onofrio.

O pretendente: CONRADO BRINDO, profissão analista de assinatura, estado
civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 14 de agosto de 1979,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Antonio Brindo Junior
e de Margarida Ricioli Brindo. A pretendente: LUCIA APARECIDA MONTEIRO,
profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 11
de maio de 1971, residente e domiciliada nesta Capital, filha de Luiz Arruda
Monteiro e de Leonina Pereira Monteiro.

O pretendente: DILMAR MARCELINO DA SILVA, profissão autônomo, estado
civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 30 de agosto de 1970,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Wanderley Marcelino
da Silva e de Avelina Aparecida da Silva. A pretendente: MARIA DENISE DOS
SANTOS FERREIRA, profissão auxiliar de montagem, estado civil solteira,
nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 07 de dezembro de 1970,
residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de José Alves Ferreira e de
Adelizia Barbosa dos Santos Ferreira.

O pretendente: HANS RICHARD SCHORSCH, profissão designer, estado civil
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 28 de outubro de 1977, residente
e domiciliado nesta Capital, filho de Hans Michael Schorsch e de Sueli
Martins Schorsch. A pretendente: ANDRÉIA NUCCINI PIRES, profissão assis-
tente jurídica, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 28 de
fevereiro de 1982, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de José
Nuccini Pires e de Terezinha Maria Pires.

O pretendente: LUCIANO SOUZA PEQUENO, profissão auxiliar de laboratório
sênior, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia
13 de novembro de 1979, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho
de Antonio Alves Pequeno e de Joana Djanira Pequeno. A pretendente:

PATRICIA ROSA DA SILVA, profissão conferente, estado civil solteira, nascida
em São Bernardo do Campo, SP, no dia 27 de março de 1981, residente e
domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Januario José da Silva e de Luzia
Rosa da Silva.

O pretendente: FLAVIO KIYOSHI OMINE, profissão administrador, estado civil
solteiro, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 05 de fevereiro de 1984,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Tutomo Omine e de
Maria Tomiko Shinotsuka Omine. A pretendente: BEATRIZ MINAMI, profissão
administradora, estado civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo, SP,
no dia 20 de janeiro de 1983, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde,
filha de Tadashi Minami e de Takako Minami.

O pretendente: EDUARDO DOS REIS TASSINARI, profissão engenheiro, esta-
do civil divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 14 de março de 1973,
residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Eduardo Luiz Tassinari
e de Sonia Maria dos Reis Tassinari. A pretendente: MAIRA ROMANZINI
VASCONCELOS, profissão hoteleira, estado civil solteira, nascida em São
Paulo, SP, no dia 24 de outubro de 1983, residente e domiciliada nesta
Capital, Saúde, filha de Celso dos Santos Vasconcellos e de Regina Celi
Romanzini Vasconcellos.

O pretendente: RODNEY CHARLES DAMASCENO, profissão analista de siste-
mas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22 de agosto
de 1974, residente e domiciliado nesta Capital, filho de Djalma Divino
Damasceno e de Maria do Rosario Damasceno. A pretendente: GABRIELLA
MARIA MARTINS RAMOS, profissão analista de planejamento, estado civil
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 21 de setembro de 1982, residente
e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de Walter Ramos e de Armenia
Martins Ramos.

O pretendente: CARLOS MATIAS DA PAIXÃO, profissão auxiliar de despa-
chante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 28 de março
de 1976, residente e domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Corcinio
Matias da Paixão e de Valdelice Olimpia da Paixão. A pretendente: TACIANA
DOS SANTOS FERIGOLLI, profissão esteticista, estado civil solteira, nascida
em São Paulo, SP, no dia 03 de julho de 1981, residente e domiciliada nesta
Capital, Saúde, filha de Valdir Ferigolli e de Marcia Silveira dos Santos.

O pretendente: ELIAS BISPO DE LIRA, profissão taxista, estado civil solteiro,
nascido em São Paulo, SP, no dia 04 de outubro de 1976, residente e
domiciliado nesta Capital, Saúde, filho de Antonio Bispo de Lira e de Maria
de Lourdes Lira. A pretendente: LILIAN PEREIRA DE SALES, profissão au-
xiliar de farmácia, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 20
de outubro de 1979, residente e domiciliada nesta Capital, Saúde, filha de
João Ribeiro de Sales e de Leontina Pereira Maia de Sales.

O pretendente: AILTON VIEIRA LOIOLA, de nacionalidade brasileira, profis-
são tosador desempregado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP,
no dia 13 de fevereiro de 1977, residente e domiciliado Jabaquara, São
Paulo, SP, filho de Salustriano Vieira Loiola e de Zilda da Silva Loiola. A
pretendente: DANIELA DE OLIVEIRA PEREZ, de nacionalidade brasileira,
profissão operadora de caixa desempregada, estado civil solteira, nascida em
São Paulo, SP, no dia 10 de novembro de 1977, residente e domiciliada
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Romão Branco Perez e de Maria Aparecida
de Oliveira Perez.

O pretendente: ALEXANDRE CAPOZZOLI GUANILHO DUARTE, de nacionali-
dade brasileira, profissão designer, estado civil solteiro, nascido em São
Paulo, SP, no dia 20 de maio de 1986, residente e domiciliado Jabaquara,
São Paulo, SP, filho de Antonio Teofilo Guanilho Duarte e de Angela Maria
Capozzoli. A pretendente: RENATA MORRONE REBOUÇAS IBANES MORAES
CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil sol-
teira, nascida em São Paulo, SP, no dia 02 de maio de 1987, residente e
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Renato Ibanes Moraes Cam-
pos e de Katia Morrone Rebouças Ibanes Moraes Campos.

O pretendente: AURELIEN BERTRAND DERNIS, de nacionalidade francesa,
profissão relações públicas, estado civil solteiro, nascido em Lille, França,
no dia 20 de janeiro de 1979, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo,
SP, filho de Christophe Gustave Dernis e de Catherine Marie Lucie Gars. A
pretendente: DEBORA SILVEIRA STEFANELLI, de nacionalidade brasileira,

Tratar com Cristiane
ou Satie

Tels. 5071-4760

ou 5071-4745

LOCAÇÃO  DE
CADEIRA

EM SALÃO
Para Cabeleireiros

e Manicures

Enviar C.V. para
Rua Domingos de

Moraes, 348 , loja 7.
Vila Mariana

MOÇA PARA
LOTERICA

Para recepção e atendimento a clientes,  até 35 anos,
que resida na zona sul.

Requisitos para o cargo: conhecimentos em Word e Excel,
ensino médio, boa dicção, algum conhecimento de PABX,

referências de empregos anteriores
(indispensável a colocação no currículo).

MOÇA MAIOR
Empresa Admite:

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

Para salão de
beleza , que more
na Vila Clementino

Tr. Tel. 5572-1121

RECEPCIONISTA

Admite-se

COZINHEIRA,

FORNO E

FOGÃO.

FONES: 5082-1333

9867-5225

OFEREÇO-ME

AULAS
PARTICULARES

DE MATEMÁTICA
Ensino fundamental,
concursos e médio.

Professor Sérgio.
Av. 11 de Junho, 911

Fone: 5574-7545
7067-9078

Preta, documentos
OK, ano 08.
Novíssima.

R$ 4.200,00.
Fone: 8129-1845

5016-1760

VENDE-SE
MOTO

CGFAN-125

Cor preta com colera
nas proximidades da

Av. Pedro Bueno.
Inf. Fone: 8891-7775

ACHADO
CACHORRO
DA RAÇA
PINCHER

AULAS E TRADUÇÕES
Fone: 3453-4460

2275-8700

Próximo ao

Metrô Saúde

ESPAÇO DO
INGLÊS

CURSO BÁSICO PARA
CUIDADORES DE IDOSOS

Período: Tarde, noite e aos sábados
Informações e inscrições pelos

Fones: 3498-1606

2228-7128

PARA
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LIGUE:

5072-2020

CARRETOS

ENTREGAS
KOMBI - FURGÃO

CAPITAL E LITORAL
MELHOR PREÇO

Fones: 5063-3010
8491-1769
c/ Valmir

ALDEIA DO FUTURO - ASS. P/ M. C. DA POPULAÇÃO CARENTE

CNPJ:74.137.126/0001-49
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2008 E

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADA EM 31/12/2008

Maria Cristina de Souza e Silva
Diretora Presidente

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa e Bancos
Aplicações financeiras

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Adiantamentos
Impostos a Compensar

PERMANENTE
Imobilizações Diversas

TOTAL DO ATIVO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO EM 31/12/2008

207.804,38
406,80

21.215,43
1.611,30

349.269,37

PASSIVO

CIRCULANTE
Obrigações Tributárias e Sociais
Outras Obrigações

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Obrigações Sociais

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Superávit Acumulado

TOTAL DO PASSIVO

208.211,18

22.826,73

349.269,37

580.307,28

27.401,43
38.384,65

36.255,23

478.265,97

65.786,08

36.255,23

478.265,97

580.307,28

RECEITAS - UNIDADE JOVENS
Convênios e Doações
Receitas Financeiras

RECEITAS - UNIDADE ADULTOS
Convênios e Doações

(-)DESPESAS - UNIDADE JOVENS
- Despesas com Pessoal
- Despesas com Serviços Prestados
   por Terceiros
- Despesas Tributárias e Sociais
- Despesas Financeiras
- Despesas Gerais

(-)DESPESAS - UNIDADE ADULTOS
- Despesas com Pessoal
- Despesas com Serviços Prestados
   por Terceiros
- Despesas Tributárias e Sociais
- Despesas Financeiras
- Despesas Gerais

RESULTADO DO EXERCÍCIO

1.191.102,72
137,07

232.806,99

(415.192,25)

(217.641,08)
(2.926,71)
(4.432,90)

(419.715,00)

(160.110,37)

0,00
(1.207,39)
(1.512,01)

(48.091,09)

1.191.239,79

232.806,99

(1.059.907,94)

(210.920,86)

153.217,98

Lucíola de Castro Andrade
Diretora Financeira

Oreste Bissolotti
Contador - TC-CRC 1SP105620/O5
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ORAÇÃO A STA. CLARA
Oh! Santa Clara que seguiste a
Cristo com tua vida de pobreza
e oração faze com que
entregando-nos confiantes a
Providência do Pai Celestial, no
inteiro abandono, acaitemos
serenamente sua Divina
Vontade. Amém. Rezar esta
oração e mais 9 Ave-Marias
durante 9 dias com uma vela
acesa na mão e no 9º dia deixar
a vela queimar até o fim. Fazer
3 pedidos: 1 no sentido de
negócio e 2 impossíveis.
Publicar no 9º dia. Obs.: Santa
Clara auxilia especialmente na
compra, venda e locação de
imóvel. Publicar tudo isso. P.M.

Oração a São Judas
São Judas, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus o nome do

traidor foi causa de que fosses esquecido por muitos, mais a igreja vos

honra e invoca universalmente como patrono nos casos desperados, nos

negócios sem remédio. Rogai, por mim que sou tão miserável ! Fazeei uso,

e vos imploro desse particular previlégio que vos foi concedido de fazer

viável e imadiato auxílio onde o socorro desapareceu quase por completo.

Assisti-me nesta grande necessidade para que eu possa receber as

consolaçòes e auxílio do céu em todas as minhas previsões, atribuições

e sofrimentos, alcançando-me a graça de...(aqui faz-se o pedido particular)

e para que eu possa louvar a Deus convosco e com  todos os eleitos por

toda a eternidade. Eu vos prometo, ó Bendito São Judas lembrar-me sem-

pre deste grande favor e numca deixar de vos honrar, como meu especial

e Poderoco Patrono e fazer tudo o que estiver ao meu alcance  para incen-

tivar a devoção para convosco. Amem. São Judas. Rogai por nós e por

todos os que vos honram e invocam o vosso auxílio. (Seguido de 3 Pai-

Nosso, 3 Ave-Maria e  3 ao Glória ao Pai). M.R.

profissão arquiteta, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia
18 de abril de 1982, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha
de Marcos Benedito Stefanelli e de Cassie Smith Silveira Stefanelli.

O pretendente: CRISTIANO ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
profissão auxiliar de laboratório, estado civil solteiro, nascido em São Paulo,
SP, no dia 04 de fevereiro de 1980, residente e domiciliado Jabaquara, São
Paulo, SP, filho de Angelino Antonio da Silva e de Maria Aparecida da Silva.
A pretendente: ANA CLAUDIA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profis-
são técnica em vendas, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia
12 de outubro de 1978, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP,
filha de Jaime Simão Cardoso e de Maria Santa do Nascimento Cardoso.

O pretendente: DANIEL CALISTER JORGE, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão gerente de vendas, estado civil solteiro, nascido em Pirajui, SP, no dia
29 de janeiro de 1980, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP,
filho de Jose Eduardo Torquato Jorge e de Leonor Calister Jorge. A preten-
dente: CRISTIANE ARUTH JORGE, de nacionalidade brasileira, profissão den-
tista, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 06 de setembro
de 1980, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Jose
Miguel Jorge Junior e de Maria Isabel Lorenzatto Aruth Jorge.

O pretendente: DANIEL KAMAURA, de nacionalidade brasileira, profissão
dentista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 10 de julho
de 1979, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Ituo
Kamaura e de Hiroko Kamaura. A pretendente: CARLA RUMIKO IWAKI, de
nacionalidade brasileira, profissão dentista, estado civil solteira, nascida em
Guarulhos, SP, no dia 06 de agosto de 1982, residente e domiciliada Jaba-
quara, São Paulo, SP, filha de Antonio Kaoru Iwaki e de Mitiyo Kawahito
Iwaki.

O pretendente: EDGARD FERNANDO DE AQUINO, de nacionalidade brasileira,
profissão analista de RH, estado civil solteiro, nascido em Franco da Rocha,
SP, no dia 28 de julho de 1986, residente e domiciliado Jabaquara, São
Paulo, SP, filho de Edgard Aparecido de Aquino e de Roseli Aparecida
Magalhães Silva de Aquino. A pretendente: SIMONE JUNQUEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão tecnologa em construção civil, estado civil
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 29 de setembro de 1975, residente
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Eduardo Junqueira e de Rita
Suely Junqueira.

O pretendente: JEAN FELIPE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profis-
são técnico em informática, estado civil solteiro, nascido em Taubaté, SP, no
dia 03 de fevereiro de 1968, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo,
SP, filho de Maria da Conceição Andrade. A pretendente: MONICA APARECIDA
DA TRINDADE, de nacionalidade brasileira, profissão costureira, estado civil
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 27 de maio de 1983, residente e
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Bernadete da Trindade.

O pretendente: JOVENAL SILVA BARROS FILHO, de nacionalidade brasileira,
profissão técnico em eletrônica, estado civil solteiro, nascido em Itaberaba,
BA, no dia 06 de novembro de 1976, residente e domiciliado Jabaquara, São
Paulo, SP, filho de Jovenal Silva Barros e de Ana Souza Barros. A pretendente:
ELIZABETE MORENO, de nacionalidade brasileira, profissão montadora ele-
trônica, estado civil divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 25 de
janeiro de 1966, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de
Arlindo Moreno e de Jacira de Melo Moreno.

O pretendente: MIGUEL GABRIEL RIBEIRO MIGUEL, de nacionalidade brasi-
leira, profissão estatístico, estado civil solteiro, nascido em Angra dos Reis,
RJ, no dia 16 de abril de 1979, residente e domiciliado no Subdistrito do
Jabaquara,Capital, filho de Jorge Miguel e de Maria Madalena Ribeiro Miguel.
A pretendente: CAMILA PINHEIRO LESQUEVES, de nacionalidade brasileira,
profissão dentista, estado civil solteira, nascida em Vitória, ES, no dia 09 de
setembro de de 1979, residente e domiciliada em Cachoeiro de Itapemirim,
ES, filha de Eugenio Carlos Lesqueves e de Laura Helena Sardenberg Pinhei-
ro Lesqueves (cópia do edital recebida do cartório da residência da preten-
dente).

O pretendente: RONALDO INACIO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira,
profissão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia
11 de julho de 1979, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP,
filho de Aluisio Fernandes de Almeida e de Neusa Inacio de Almeida. A
pretendente: KELLY CRISTINA MORA, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 18 de abril
de 1978, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Milton
Mora e de Janete Martinez Mora.

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:

PARA

ANUNCIAR

LIGUE:

5072-2020
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TERRENO JD DA SAÚDE
8 x 25/ plano com planta aprovada

para sobrado. R$ 115 MIL
OCASIÃO. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

LOJA AO LADO
DO METRÔ SÃO JUDAS

350 m² de vãos livres /
4 salas/ banheiros

LOCAÇÃO = R$ 4.500,00 + IPTU

VENDA E LOCAÇÃO
PREDIO COMERCIAL

7 pavimentos + térreo/ 2 sub-solos
100 m² construção/ elevador

30 vgs. VENDA= R$ 4.500.000,00
LOCAÇÃO = R$ 45 MIL

APTO. VL. GUMERCINDO
2 dts/ sala/ coz/ wc/ 1 vg/ lazer/

65m² A.U. R$ 180 MIL

LOJA METRÔ SÃO JUDAS
70m² área útil / R$ 150 MIL

CASA COND. FECHADO
2 suítes/ sala 2 ambientes/coz/ 3
vgs/ área de serviço. R$ 145 MIL

SOBRADO CONCEIÇÃO
3 suítes – sala 3 amb- sac

lavabo- edícula- dependência de
empregada- 2 vgs R$ 390 MIL

SOBRADO JABAQUARA
2 dts/ sala/ cozinha/ 2 wc/

lavabo/ entrada lateral
R$ 140 MIL

SOBRADO SÃO JUDAS
3 dts/ 1 suíte/ sala 2 amb/ copa/ coz/
quintal grande / 2 wc / área de serviço/
1vg. R$ 159 MIL OCASIÃO PX METRÔ

VENDA E LOCAÇÃO
GALPÃO

AC= 400 m² / AT= 240 m²
2 vãos livres com 180 m² cada /

Edícula 40 m² /  VENDA = 800 MIL
LOCAÇÃO = R$ 4 MIL

SOBRADO JABAQUARA
NOVO!

3 dts/ suíte/ 2 vgs/ ent. Lat. em granito/
qtal/portão automático/ R$ 228 MIL

APTO. SÃO JUDAS
98 m² AU/ 3 dts/ 1 vg/ sac/

lazer completo. R$ 260 MIL

APTO. PLANALTO
30 m do metrô / 3 dts. ( suíte) /
1 vg/ 75 m² AU. R$ 220 MIL

SOBRADÃO MAGNIFICO
3 dts/ 3 vgs/ sala grande/ copa/ coz/
dep de empreg/entrada lat/ quintal /
salão de festas/ ótima localização/
PX. metrô. OCASIÃO R$ 330 MIL

APTO. JABAQUARA
56 m² AU/ 2 dts/ 1 vg ars/ lazer compl.
R$ 130 MIL ABAIXO DA AVALIAÇÃO

APTO. SÃO JUDAS
3 dts com suíte / 2 vgs/ sac

armários embutidos / piscina/
lazer/ boca do metrô.

R$ 300 MIL

SOBRADO V. CAMPESTRE
3 dts/ 1 vg/ sala/ coz/ banheiros/

R$ 130 MIL

CASA TÉRREA CURSINO
2 dts/ sala/ coz/ wc/ entrada lateral/

R$ 160 MIL

APTO.  JABAQUARA
2 dts/ 1 vg/ andar alto/

próximo de metrô. R$ 135 MIL

LOJA E SOBRELOJA
VILA MARIANA

AT= 350 m² / AC= 600 m² 8 salas/ 3
wc/ 350m² vão livre / VENDA R$ 680
MIL. LOCAÇÃO = R$ 6.800,00

SOBRADO VL. GUARANI
3 dts/ 1 vg/ sala/ copa/ coz/ quintal/

AT= 4 X 36 R$ 220 MIL

CASA TÉRREA JD. SAÚDE
2 dts/ 1 vg/ sala/ copa/coz/ quintal

R$ 160 MIL

APTO. SAÚDE
3 dts/ suite/ vg/ armários/ sacada/
lazer/ cond. baixo.  R$ 220 MIL

CASA TÉRREA
VILA STA. CATARINA

2 dts., sala, coz. wc,  a/s, 1 vg
R$ 135.000,00

SOBRADO
REF. V0090 - JABAQUARA

2 dts., sala, coz., lavanderia, ent.
lateral, 2 vgs c/ portão aut.

R$ 155.000,00

SOBRADO  – V. GUARANI
REF. 0135

2 dts., sala, coz., wc, a/s, s/ gar
R$ 160.000,00

METRÔ CONCEIÇÃO
SOBRADO – REF. V0168
3 dts., sala, coz. ampla, wc, a/s,

1 vg + edícula no fundo
R$ 200.000,00

CASA - METRÔ JABAQUARA
REF. V0043

2 dts., sala, cozinha, 2 wc, 3 vgs –
Terreno 10 x 30. R$ 210.000,00

INVESTIMENTO
JABAQUARA – REF. V0170

2 dts., sala, coz., wc, 1 vg, s/
elevador. R$ 75.000,00

APTO JABAQUARA
REF. V0178

2 dts., sala, coz. wc, a/s, 1 vg, -
lazer completo – R$ 220,00

R$ 80.000,00

APTO JABAQUARA
REF. V0161

2 dts., sala, coz., wc, a/s, 1 vg -
Cond. baixo R$ 220,00

R$ 98.000,00

VILA MORAES
COND. BAIXO - REF. V0141

3 dts., sala, coz, wc, 1 vg –
63 M2 – Cond. R$ 230,00

R$ 125.000,00

APTO METRO CONCEIÇÃO
– LAZER COMPLETO

2 dts., sala p/ 2 amb., coz., 2 wc,
1 vg, lazer completo -  67 m²

R$ 168.000,00

APTO  – METRÔ CONCEIÇÃO
REF V0095

Apto 2 dts., dep. de emp., sala,
coz., 2 wc, a/s, 1 vg – 73 m²

R$ 170.000,00

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
REF. V0111

2 dts., sala c/ sacada, coz.
planejada, 1 vg. R$ 180.000,00

 METRÔ JABAQUARA
REF. V0127

Apto 3 dts, sala ampla, cozinha
planejada, armários, 1 vg

R$ 190.000,00

APTO AMPLO - CONCEIÇÃO
REF. V0175

3 dts. c/ suíte e arms., sala p/ 2
amb., coz., a/s, 2 vgs na garagem

– 98 M². R$ 230.000,00

METRÔ JABAQUARA
2 VAGAS

3 dts., 2 c/ arms., 1 suíte, sala c/
sac., coz. c/ arms., wc, 2 vg na gar.

R$ 240.000,00

CASA – M. CONCEIÇÃO
REF. V0165

2 dts., 1 suíte, sala, coz., w/c, a/s,
1 vg na garagem. R$ 1.200,00

CASA – M. CONCEIÇÃO
REF. V0166

3 dts., 1 suíte, sala, coz., w/c, a/s,
1 vg na garagem. R$ 1.300,00

JD. ORIENTAL   SOBRADO
REF. V0125

3 dts., 2 salas, coz. c/ arm., 2 wc.,
a/s, quintal, gar. R$ 1.200,00

APTO - METRÔ
CONCEIÇÃO – REF. A0123

3 dts. c/ arms, coz. c/ arms, w/c,
a/s, c/ gar. R$ 950,00

COML M. CONCEIÇÃO (AO
LADO DO ITAÚ) – REF. A0133

2 dts., sala, cozinha, a/s, garagem
R$ 1.200,00

IMÓVEL COM.5 MIN. DO M.
CONCEIÇÃO – REF. A0160

IBIRAJÁ - Salão de 120 M2, 2 wc,
garagem. R$ 2.500,00

VENDA * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA  * *LOCAÇÃO RESIDENCIAL - * LOCAÇÃO COMERCIAL *

APTº SAÚDE
(CÓD. 672)

2 dorms. (1 ste), 1 vg, 54 m2 AÚ,
Sacada. Armários. Ótimo estado.

R$ 200.000,00

APTº METRÔ SAÚDE
(CÓD. 679)

2 dorms., 1 vg., 90 m2 AÚ, Closet,
cozinha planejada. Excelente

estado!. R$ 210.000,00

APTº BQ. DA SAÚDE
(CÓD. 638)

2 dorms. (3º revers.), 74 m2 AÚ, sacada,
arms (dorm/coz.), piso laminado,
lazer compl. e 1 vg. R$ 240.000,00

APTº COND. VILLAS
DE SP (CÓD. 626)

3 dorms. (1ste), 2 vgs., 115 m2 AÚ, arms.
dorm/coz,, sacada, escritório, AS, DE e
WC. Lazer completo. R$ 320.000,00

APTº SÃO JUDAS
(CÓD. 630)

1 dorm., 41 m2  de AÚ, sacada, armários,
face norte, 1 vaga. Condomínio R$250,00

R$ 185.000,00

SOBRADO VL MARIANA
(CÓD. 654)

3 dorms., 2 vgs, terreno 5X30, varanda,
edícula, construção nova.

R$ 280.000,00

TÉRREA SAÚDE
(CÓD. 655)

Terreno 367 m2, AC de 220 m2,
3 dorms, 4 vgs, amplo escritório,

AS e WC. R$ 530.000,00

APTº NOVO JD. SAÚDE
(CÓD. 658)

2 dorms. (1 ste), 1 vg, 62 m2 AÚ, AS.
Fino Acabamento. Lazer completo.

R$ 240.000,00

APTº ÁGUA FUNDA
(CÓD. 627)

1 dorm., s/vg, 38 m2 AÚ, AS.
Cond. R$111,00. Todo reformado.

R$ 80.000,00

APTº SAÚDE
(CÓD. 608)

2 dorms., 1 vg., 61m2 AÚ, AS e WC.
Cond. R$320,00. Lazer completo.

Ótimo estado. R$ 215.000,00

APTº SAÚDE
(CÓD. 600)

2 dorms., 1 vg, 67 m2 AÚ, DE,
WC e AS,. Cond. R$260,00

R$ 195.000,00

APTº METRÔ PRAÇA DA
ÁRVORE - (CÓD. 664)

1 dorm., 1 vg., 45 m2 AÚ, AS, s/
elevador. Cond. R$70,00. Coz e dorms.

c/ arms. R$ 120.000,00

QUARTO/COZINHA
VL STA CATARINA

(CÓD. 668):
Quarto/Cozinha/Banheiro. R$ 300,00

QUARTO/COZINHA
VL STA CATARINA

(CÓD. 677):
Quarto/Cozinha/Banheiro. R$ 400,00

QUARTO/COZINHA
BOSQUE DA SAÚDE

(CÓD. 557):
Quarto/Cozinha/Banheiro. R$ 480,00

TÉRREA
BOSQUE DA SAÚDE

(CÓD. 624):
Quarto, sala, coz. e banheiro. R$ 660,00

CASA
BOSQUE DA SAÚDE

(CÓD. 568):
2 dorms, sl, coz., banh. e 2 vgs.  R$ 1.300,00

CASA DE VILA
PÇA. DA ÁRVORE

(CÓD. 653)
3 dorms, sl, coz, banh. 1 vg. R$ 1.500,00

APTº VL CLEMENTINO
(CÓD. 398):

2 dorms., sl, coz,, lavabo, AS, DE e 1 vg.
R$ 1.600,00

APTº METRÔ
ANA ROSA (CÓD. 252):
2 dorms. (1 ste), sl, coz, banh. e 1 vg.

R$ 1.700,00

SOBRADO BOSQUE DA SAÚDE - (CÓD. 660):
3 dorms, sl, coz., lavabo, banh. e 2 vgs.

R$ 2.500,00

GALPÃO IPIRANGA
(CÓD. 678):

2 pavimentos,  3 Wcs, sala, copa.
R$ 2.000,00

SOBRADO AV. BOSQUE
(CÓD. 280):

6 salas, 1 WC gde., AS e 2 vgs.
R$ 1.800,00

SALÃO IPIRANGA
(CÓD. 408)

20 mts2. com banheiro.
R$ 500,00

SALA COMERCIAL
SÃO JUDAS (CÓD. 567):

30 mts2, copa, WC e ar condicionado.
Cond. R$350,00. R$ 1.100,00

ESCOLA SAÚDE
(CÓD. 482):

9 salas, recepção, WCs refeitório, cantina
e mini-quadra. R$ 4.500,00

SALÃO BOSQUE DA
SAÚDE (CÓD. 592):

70 mts2. com banheiro. IPTU R$100,00
R$ 1.200,00

ESTAMOS ADMITINDO
CORRETORAS

PARA LOCAÇÃO

CASA
MIRANDÓPOLIS
Lindinha, 2 suites,

2 salas, 2 gara-
gens, s/isolada,

QE e WC, peq. qtal,
muitos AE´s.

R$ 340.000,00

CASA
VILA MARIANA
3 dorms., lavabo,

2 salas, garagem p/
3 autos, próximo

metrô, vago,
muitos AE´s.

R$ 330.000,00

CASA
VILA MARIANA
Térrea, 2 dormitóri-
os, garagem  p/2

autos, semi isolada,
área terreno 5x30,

vaga.
R$ 320.000,00

APTO.
VILA MARIANA

2 dormitórios,
3º reversível,
1 garagem,

vago, ao lado
do metrô.

R$ 250.000,00

CHÁCARA
KLABIN JDIM.
V. MARIANA

Ótimo,
3 dorms., (1 suite),

2 vagas, lazer,
sacada, vago

R$ 330.000,00
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5585-1850

3895-2603

www.erikimoveis.com
contato@erikimoveis.com

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

Locação - Venda - Administração - Jurídico

SOBRADO
METRÔ

JABAQUARA
3 dorms., 1 suite, sala 2 ambs.,
entr. lat., 2 vagas, qtal. lavand.,
2 banhs. peq. qto. nos fundos.

Bonito Imóvel!!!
R$  230 Mil.  Ref.006

COND. FECHADO
JABAQUARA

Sobrado Impecável, rico em
AE´s, a 600 m. do metrô, 3
dts. 1 ste. sala 2 ambs. coz.

qto/wc empr., 3 vgs. paralelas,
seg. 24 hs. Imóvel único no

mercado. Só R$ 320 Mil  - Ref. 008

APTO. METRÔ
SÃO JUDAS

3 dts., 1 suite, sala 3 ambs.
2 vagas, 2 banh. 100 m.
AU, depósito na gar., lazer
compl. Excelente Imóvel.

R$ 310 Mil. Ref. 001

Terreno 10x40, local nobre,
terreno plano, constr. isolada,
3 dts. 1 suite, qto. opcional,

3 salas, copa, copz. DE, salão
festas, jardins, qtal. 4 vagas.

Só R$ 650 Mil  Ref. 007

 PL. PAULISTA
LINDO IMÓVEL

SOBRADÃO
CAMBUCÍ

Residl./Coml., travessa
da Av. Lins, c/8 vagas,
terreno 8x30, quintal.
Excelente Negócio!!!

Só R$ 280 Mil Ref. 003

CASA TÉRREA
METRÔ S.JUDAS

3 dorms. (1 suite), 6 vagas,
piscina, churrasqueira,  salão
festas, quintal., lavanderia,
entr. lateral, 290m² de área.

R$ 330 Mil
Ref. 002

SOBRADO
PLANALTO
PAULISTA

Exc. local, 4 dorms. 3 suites,
2 salas, 4 banhs. 3 vagas,

qtal. entr. lat., lavand.
Só R$ 530 Mil.

Ref. 009

PL. PAULISTA
CASA TÉRREA

ANTIGA
13x40, excelente local,

à 30 mts. da
Av. Indianópolis.

R$ 570 Mil.  Ref. 005

SOBRADO
PL. PAULISTA

Residencial/Comercial,
excelente local, 2 dts. sala,
coz., banh., qtal., edícula

Só R$  215 Mil.
Ref. 004

2 dormitórios, sala,

cozinha, banheiro,

1 vaga. R$ 1.000,00

Belo imóvel, 2 dorms.,
2 vagas. sala, coz., banh.

muito bons
R$ 1.200,00

LOCAÇÃOLOCAÇÃO
CASA METRÔ
JABAQUIARA

 SOBRADO

PQ. NABUCO

LOCAÇÃO LOCAÇÃO

Maravilhoso, 3 dormitó-
rios, 1 suite, 2 vagas,

gar., qtal., edícula.
R$ 2.500,00.

SOBRADO
PL. PAULISTA

3 dts. 2 vgs. sala, coz.
banh. Imóvel Residl./

Coml.Só R$ 1.500,00
falar com Flor

SOBR. METRÔ
JBAQUARA

APTO.
JD.  PAULISTA
77m² área útil, 2 bons

dorms., sala, coz. banh.
lavand. 1 vaga, andar
alto, lazer completo.

R$ 170 Mil.
Ref. 010

VALENTE IMÓVEIS

SCIESP 41.011 - CRECI 47.317 - OAB 93.417
Rua Sena Madureira, 180 - Metrô V. Mariana

5082-2234 - 9976-1423

Srs. Clientes/Proprietários: - Atendo 24 horas.
 Estou cadastrando imóveis para venda/locação, em
todas regiões. Faço avaliações e parcerias c/colegas.

SEDE PRÓPRIA
15 ANOS

VENDAS * PONTOS LOCAÇÕES

SOBRADO COML./RESID.
VILA MARIANA

 Rua Conde de Irajá c/Rua
Vergueiro, 3 dorms. 2 salas,

2 gar., QE, escrit., etc.
Vendo = R$ 319 MIL

SOBRADO RES./COML.
VILA MARIANA

Rua Madre Cabrini,
2 dts. (suite), 2 salas,
etc. Terreno (7x14),

próx. metrô,160m² A/C
Vendo = R$ 249 Mil

SOBRADO RESIDENCIAL
VILA MARIANA

R. Pero Correia,174
Trav. da Av. Lins, 3 dts.,
escrit., gar., necessita

peq.reparos. R$ 189 Mil

SALAS COMERCIAIS
2 Sls.(30m²) Rua Dom. de
Moraes, 1794. R$ 800,00

3 salas (90m²) R. Caramurú,
525. Alugo R$ 1.200,00

IMÓVEIS COMERCIAIS
R.Sena Madureira,472.

R. Diogo Faria/Otonis, 531
R. Joaquim Távora, 887

R. João Julião, 338
Alugo: R$ 2, 3, 4 e 5 Mil

SOBRADO RESIDENCIAL
 3 dts. (ste), 3 gar., QE.

R.Chapecó, 131 c/Hortências
Alugo R$ 2.000,00

SOBRELOJA COMERCIAL
Em frente Hospitais, 3 sls.
3 wc, 120m²: Rua Pedro
de Todedo, 653; 6 sls. 2

wc, 120m²: Rua João Julião,
330.  Alugo R$ 3.300,00

SOBRADO COMERCIAL
Em frente Hospitais,

esquina, súper ponto.
Rua dos Otônis, 531
Alugo R$ 3.000,00

SOBRADO PTO. COML.
Em frente Hospital p/
Franquias/Cafés, Etc.

Alugo R$ 3.000,/5.000,

i.valentenegocios@hotmail.com

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

2 CASAS
BOSQUE DA SAÚDE
Vendo 2 casas c/2 dorms.,
sala, coz., 1 banh., quintal,
gar., AC 80m², AT 120m²

(cada uma). Valor de
cada imóvel

R$ 140.000,00
IMOB. DECISÃO IMÓVEIS

Tel. 5573-6568
creci J.1584

APTO. JABAQUARA
PRÓX. METRÔ

Lindo, 3 dorms. (1 ste),
sala 2 ambs, coz. c/ AE,

100m² AU, 2 vagas,
totalmente refromado, o 1º
que ver compra. Ac. financ.

e FGTS. só R$ 185 mil

Tr. Tel. 3441-1675
9312-3507

APTO. PÇA. ÁRVORE
É um brinco! 2 dts.

sala, coz. banh. e
ótima A.S., 2º andar,
prédio s/ elevador, s/
gar. Cond. R$ 140,00

R$ 130 mil
Tr. Tels. 2577-2981

ou 9840-5332
creci 19351

APTO PARAÍSO
3 dorms. c/ suite,

cozinha planejada, 2

vagas, sacada, direto

com proprietário.

Entrada R$ 29 mil +
prestação

Tr. Tels. 6352-2300

MENEZES IMÓVEIS
Tel. 3451-8489 creci 64803

SAÚDE
P/VENDER HOJE

R$ 265 mil
Lindo apto., ao lado
do merô, 3 dorms.,

1 suite, 2 vagas, lazer,
97m² área útil.

APTO. METRÔ
CONCEIÇÃO

100m do metrô,
3 dorms, sala, coz,
banh, s/ elevador, sem

garagem. Preço de
ocasião. R$ 150 mil
Tr. Tels. 2275-6481

ou 2276-3671

SOBRADO NOVO
EM CONDOMÍNIO
INDAIATUBA-SP

3 dts., 1 suite, 105m²
R$ 200 Mil Ac. troca

p/terreno na
Conceição do Metrô
Tr. Tels. 2275-6481

ou 2276-3671

APARTAMENTO
SAÚDE

1 dormitório, sala,
cozinha, banheiro..

R$ 155 mil

Tr. Tels. 5078-8259
ou 8505-2594

 LOCAÇÃO

IMOBILIÁRIAS
DA REGIÃO.

Compro carteira
de clientes de locação
na zonal sul de São
Paulo,somos uma
empresa especializada
na adm de imóveis.
FONE: 5589-9000

METRÔ SAÚDE
SOBRADO COML.

Com 5 salas c/ arms,
2 WC´s, lavanderia,

pequeno quintal, vaga
1 carro. R$ 1.600,00

Fone: 9518-7219
2872-7219

creci-83128-F

APTO.
MIRANDÓPOLIS

Com 2 dormitórios,
dependência de

empregada, 1 vaga.
Rua Heliotrópios.

R$ 900,00

Tr. com Júlio
Tel. 2275-9078

Linda loja para qualquer ramo,
com 25m de frente para Avenida do

Cursino, nº 877. R$ 4,800,00 -
Incluso IPTU. Fone: 9629-9705

EXCELENTE PARA

SHOWROON

MOTOS, AUTOS ETC...

VILA CLEMENTINO
CONJUNTO COML.

R$ 1.350,00
Ót. Conj. c/40m², 2 wc,
ar cond., port. 24 hs.,
gar, s. reunião, gerador,

lado metrô Sta. Cruz

5082-2388/5549-4000
CRECI 492868

CASTELLANE IMÓVEIS

APTO. SAÚDE
R$ 700,00

2 dormitórios, sala 2
ambientes, sacada,
piso frio, garagem,

reformado, próximo
do metrô

5082-2388/5549-4000
CRECI 492868

CASTELLANE IMÓVEIS

MENEZES IMÓVEIS
Tel. 3451-8489 creci 64803

SAÚDE
CONJUNTO COML.
Ao lado do metrô,
2 salas, banheiro.

Excelente para
profissionais liberais.

R$ 800,00

ALUGA-SE QUARTO
MOBILIADO

VILA MARIANA
Em casa de família,

próx. metrô, c/TV, p/
pessoas idônia e que

trabalhe fora. Rua
Madre Cabrine, 315

5539-3069 c/Ricardo

 VENDA
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