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Prefeitura está reduzindo vagas para

moradores de rua em albergues?
Todas as semanas, mora-

dores da Saúde, Vila Maria-

na, Jabaquara, Cursino e

Ipiranga se queixam: o nú-

mero de pessoas vivendo em

condições precárias, em pra-

ças, baixos de viadutos e can-

teiros da região não para de

crescer. São crianças, adoles-

centes, catadores de lixo, fa-

mílias inteiras... Esta sema-

na, a situação parece ter atin-

gido um ponto crítico: o Mi-

nistério Público acatou uma

representação do diretório

municipal do PT e abriu in-

quérito para investigar a atu-

ação da atual secretária mu-

nicipal de Assistência Muni-

cipal e vice-prefeita, Alda

Marco Antonio, no que diz

respeito ao atendimento a

população de rua no muni-

cípio. A oposição denuncia

a redução de vagas em alber-

gue, maus tratos por parte da

Guarda Civil Metropolitana e

ainda a diminuição de ver-

bas a entidades que mantêm

albergues. PÁGINA 5

GASTRONOMIA

- PÁGINA 4

Restaurante na
Vila Clementino
aposta em
cardápio bem
contemporâneo
e faz festival
de inverno

O secretário de Transpor-

tes Metropolitanos, José Luiz

Portella, declarou esta sema-

na que não haverá desapro-

priações para criar interli-

gação com Congonhas a par-

tir da estação São Judas, na

futura Linha Ouro. Ele ava-

lia que este trecho da obra

estará concluído até 2011.

PÁGINA 3

Governo promete ligação

entre São Judas e Congonhas

em um ano e meio

Teatros: ótima opção cultural para as férias
Na semana passada, o jor-

nal São Paulo Zona Sul mos-

trou opções em parques, áre-

as verdes e no circuito “ani-

mal” (Zoológico e Zoo Safá-

ri). Nesta edição, quem está

buscando opções para curtir

as férias com qualidade vai

ver um roteiro de espetácu-

los teatrais “imperdíveis”

que estão em cartaz em vári-
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as salas localizadas na re-

gião. A peça “Orinoco”

(foto), em cartaz no teatro

João Caetano é apenas uma

das alternativas. O Sesc Vila

Mariana, o Teatro Cosipa e

outras salas alternativas têm

também programação para

completar a agenda de todos

os finais de semana de julho.
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CLIP SOCIAL
Por  Janice Maya

(22/07 a 22/08)
Mantenha sua
postura sóbria e
terá sucesso nas
negociações di-

fíceis que deve enfrentar nos
próximos dias. Saiba que a
melhor forma de encarar os
problemas é encarando-os
sempre com seriedade.

(22/11 a 21/12)
A partir deste do-
mingo, o sagita-
riano terá a sen-
sação de que pre-

cisa se desvencilhar de ve-
lhos conceitos. Encarar situ-
ações novas com posturas do
passado não será produtivo.
Renove seu modo de pensar.

(21/04 a 20/05)
Não há nada de
errado em culti-
var a vaidade,
desde que isso

não atrapalhe a valorização
daquilo que tem de mais im-
portante que é seu caráter.
Beleza deve ser encarado
como um conjunto de fatores.

(23/08 a 22/09)
A falta de cora-
gem pode ser
explicada, mui-
tas vezes, pelo

medo que se tem do que os
outros vão pensar. Não deixe
que isso aconteça com você.
Tome atitudes com indepen-
dência e firmeza de opinião.

(22/12 a 20/01)
Fase alto astral
para a maioria
dos capricornia-
nos. O sorriso to-

mará conta daqueles que sou-
berem enxergar que o bem-es-
tar nem sempre depende de
amigos. Eles são importantes,
mas ficar só também é bom.

(21/05 a 20/06)
A fase continua
positiva para os
geminianos. Na
próxima sema-

na, o ritmo de trabalho se
acelera e a produtividade es-
tará em alta. Procure aliar-se
a pessoas criativas e bem dis-
postas e terá bons resultados.

 (23/9 a 22/10)
Dúvidas e postu-
ras ambíguas po-
dem marcar a pró-
xima semana.

Isso é comum na trajetória dos
equilibrados librianos, mas
nem sempre lhes agrada. Pen-
se: todos temos direito a inves-
tir tempo em reflexões.

(21/01 a 19/02)
A vida não é só
feita de roman-
ces, mas que um
amor às vezes

faz falta, isso faz. Se você está
se sentindo só ou percebe que
seu romance está frio, saia em
busca do amor. Será preciso
abrir coração, mente e olhos!

(21/06 a 21/07)
Não deixe para
amanhã a solu-
ção de pequenos
problemas de

saúde. Mesmo que sua vida
esteja corrida, isto não é des-
culpa para se descuidar. Não
permita que o estresse crie
ou aumente doenças

(23/10 a 22/11)
Estabeleça metas
e cumpra-as, na
próxima semana.
Seguir um plane-

jamento vai fazer com que o
escorpiano se sinta organizado
e isso aumentará sua produti-
vidade. A felicidade depende
também da disciplina.

(20/02 a 20/03)
O mundo gira
ao seu redor e
você parece es-
tar mais preocu-

pado, agora, com o próprio
umbigo. É fundamental dar
atenção a nós mesmos, mas
nunca poderemos ser felizes
sem praticar solidariedade.

(21/03 a 20/04)
Dificuldades fi-
nanceiras estão
atrapalhando pro-
jetos profissio-

nais dos arianos. O momen-
to é crucial para definir o su-
cesso de um projeto. Dificul-
dades são normais, mas é pre-
ciso enfrentá-las com cautela.

Claudio Jose Ferreira - 09/07
(Pim), parabéns de seus ami-

gos da Vila Fachini.
Maria Helena dos Santos -
13/07

Mamãe, agora que já posso te
dar um abraço e te encher de
beijos, quero te desejar um super,
mega aniversário! Muitas felicida-
des hoje e sempre. Espero ser o
seu melhor presente, viu?
Beijinhos de seu filhinho Arthur.
Tania R. Feliciano - 13/07

Parabéns de sua mãe
Leontina, filha Gessica, sua irmã
Vera e sobrinho Rodrigo.
Maria Helena dos Santos -
13/07

Parabéns, “Nega”!!! Como o
seu herdeiro e meu sobrinho
apressadinho Arthur tá dizendo,
tudo de muito bom pra você sem-
pre também é o meu desejo. Co-
memore este momento com to-
dos aqueles que te querem bem
e te façam feliz, principalmente
como seu melhor presente, esse
fofo! Te adoro, Pati.
Sumaia Jorge - 14/07

Parabéns, sucesso, saúde e
tudo de bom. Que Deus ilumine
sempre seu caminho. São os vo-
tos de Fátima Nascimento e de
todos os seus amigos da Editora.
Hélio G. Piazzi - 15/07

A partir desse dia começamos
a viver uma nova etapa na nossa
vida. Aniversário é o ano parti-
cular de cada um... É tempo de
pensar em mudar, em melhorar
no que for possível e também de
ficar alegre por tudo que você
alcançou e superou. Parabéns e
tudo de muito bom pra você sem-
pre. Com carinho, Pati.
Sr. Alberto Curi- 06/07

Parabéns pelos  seus 80 anos!
O ser feliz está sempre em nossas
mãos. O surgir de cada dia vem
sempre com uma nova mensagem
de esperança. Nunca pare de per-
seguir a felicidade e a paz de co-
ração. Feliz aniversário da família
Cesar Heroico, Lidia Ibrahim e
Cesar Ibrahim Heroico. Muita saú-
de, páz e amor por toda a sua vida.
São os votos de nossa família e
todos seus amigos do “Juriti”. Viva
o Curi - Cesar Heróico.

ESPAÇO ABERTO

Ergo minha voz, insignifi-
cante sim, mas orgulhosa dos
muitos anos de trabalho hones-
to, para protestar contra aqueles
Senadores (não todos, espero)
que se serviram de meio ilícito
e “secreto” a fim de obterem
vantagens privilegiadas para si
ou para parentes e amigos, uti-
lizando, para isso, o dinheiro
que, em suma, é do país.

Ergo minha voz para protes-
tar contra algumas expressões
açodadas do nosso Presidente,
nos casos de denúncias que

Feriado de 9 de julho
envolvem partidários ou funci-
onários “não comuns”. Nesses
casos o Presidente deveria
comportar-se como condutor
da nação inteira.

Ergo minha voz para reve-
renciar os jovens que abraça-
ram o ideal da legalidade, e
muitos morreram, na Revolu-
ção de 9 de julho de 1932, o
movimento popular mais es-
pontâneo, amplo e comovente
que conheci.

Mário Asson
Vila Clementino

O sonho de
grande parte

das pessoas está pró-
ximo de ser realizado.
Isso mesmo... se livrar
dos indesejáveis quilos
a mais. A Clínica de
Acupuntura do Prof. Liu,
formado em medicina
chinesa na própria Chi-
na, utiliza métodos mis-
tos de acupuntura para
fins estéticos e de saú-
de. Radicado há 10
anos no Brasil, Liu trou-
xe as milenares técnicas
do método Chink-Kon de
acupuntura, que man-
tém a saúde e a boa for-
ma. O acupunturista
adota uma visão

holística sobre seus pa-
cientes e faz questão de
frisar que existe uma
grande diferença entre
os profissionais que
exercem a acupuntura.
“Muitos não dominam
todos os pontos da
acupuntura e acabam
atrapalhando mais do
que ajudando. Eu pen-
so nos meus pacientes
como um todo”, explica.
Um dos métodos ofere-
cidos na clínica é a libe-
ração dos pontos de
gordura, que leva ao
emagrecimento por eli-
minar gorduras localiza-
das, sem causar dor. É
um tratamento sem

contra-indicação, para
qualquer idade, em que
o paciente emagrece
de cinco a sete quilos
por mês. Em 80% dos
casos, o paciente che-
ga a perder mais de
oito quilos. Utilizando
um método natural e
sem medicação, a pes-
soa aprende a buscar o
equilíbrio geral do
organismo através da
reeducação alimentar e
da mudança de hábitos,
trabalhando com a ansi-
edade do paciente.
Pessoas que estão pre-
ocupadas com a beleza
do corpo, em preservar
a saúde e, acima de

tudo ganhar qualidade
de vida, devem procu-
rar a Clínica de Acu-
puntura.

Liu trata de diversos
problemas, tais como
obesidade, reumatis-
mo, derrame, pressão
alta, insônia, cólicas,
impotência sexual,
bronquite e problemas
ligados ao sistema ner-
voso. “Se uma pessoa
me procura querendo
emagrecer, e eu veri-
fico que ela está com
problemas mais séri-
os, tratarei os proble-
mas mais urgentes e
graves”, diz o acu-
punturista.

Em momento crítico que o
país atravessa, quando valores
éticos e morais vêm sendo ig-
norados pela maioria de nossos
políticos, numa afronta à ordem
pública e ao devido respeito
para com todos nós brasileiros,
nada mais oportuno relembrar
a data cívica de 9 de julho que
até hoje simboliza a luta dos
paulistas pela restauração dos
direitos constitucionais no ano
de 1932. Ela celebra a maior
revolução que o Brasil teve em
todos os tempos de sua histó-
ria e até hoje simboliza a gran-
deza, o brio e a dignidade de
um povo que se uniu nessa
luta, desejando trazer de volta
valores como liberdade e de-
mocracia por meio de eleições
gerais, além de uma nova
Constituição para o Brasil. De-
vido a esses objetivos que a
Revolução de 1932 foi chama-
da de Constitucionalista. Ora-
dores inflamados discursavam
em vários pontos da cidade cla-
mando por liberdade, entre eles
Ibrahim Nobre, que fazia de sua

tribuna uma trincheira cívica.
Embora os paulistas tenham
sido derrotados nas armas, sa-
íram vencedores pela dissemi-
nação de um sentimento de de-
mocracia. Ademais esta de-
monstração de força e de brio
não foi em vão, pois em 1933
uma assembléia constituinte se
forma e já em 1934 é promul-
gada uma nova Constituição
para o país.

Para que o heroísmo dos que
lutaram em 1932 não caia no
esquecimento, o feriado desta
data sinaliza a todos, principal-
mente às novas gerações, o que
foi a luta e os ideais desta Re-
volução, estimulando o culto à
nossa história pátria. Portanto
a data 9 de julho não pode de-
saparecer do calendário dos
que amam a liberdade!
Pedro Paulo Penna Trinda-

de, diretor da Sociedade
Veteranos de 32 - MMDC e

membro titular do Instituto
Histórico e Geográfico de

São Paulo.
Vila Mariana

Revolução Constitucionalista

Escreva para o Espaço Aberto
Envie seu texto para falecom@jornalzonasul.com.br, fax

5072-2020 ou por correio para R.Domingos Osvaldo
Bataglia, 225 - CEP 04051-090 - Mirandópolis - São Paulo

Aniversariantes
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TRANSPORTES

Ligação entre São Judas e Congonhas
deve ficar pronta até início de 2011

A Secretaria Municipal de
Transportes recentemente mo-
dificou o planejamento com
relação à malha metroviária na
região metropolitana. Entre as
mudanças, conforme já noticiou
o jornal São Paulo Zona Sul, está
a construção de uma linha que
sairá da estação Jabaquara em
direção ao Aeroporto de Congo-
nhas. Ou seja, além da ligação,
também anunciada no ano pas-
sado, com a parada São Judas,
haverá também um ramal de
Veículo Leve Sobre Trilhos que
sai do Jabaquara e segue para-
lelo à Avenida Jornalista Rober-
to Marinho até o Congonhas.

Mas, por enquanto, a Secre-
taria e o metrô não têm dado
detalhes sobre a obra. O edital
para o trecho de menos de dois
quilômetros que ligará a linha
azul ao aeroporto mais movi-
mentado do país vem sendo
anunciado desde o ano passado.
Mas, as mudanças vinham sen-
do insinuadas em discursos
sobre a Operação Água Esprai-
ada ou sobre os planos para a
Copa no Brasil, em 2014.

Esta semana, o secretário
José Luiz Portella declarou, em
entrevista à Rádio Jovem Pan,
que está mantido o prazo de
concluir a ligação até 2011. Em
abril o diretor de planejamento
da companhia de Trens Metro-
politanos (CPTM), Alberto
Epifani, havia declarado que as
obras não tinham prazo para
ser iniciadas. Agora, Portella
empurrou a responsabilidade
para a Infraero. De acordo com
o secretário, a Infraero precisa

Infraero deve autorizar obra, declarou o secretário dos Transportes Metropolitanos

dar sinal verde para a constru-
ção dessa conexão para que o
projeto possa ser finalmente
idealizado.

Portela, por outro lado, já
deu noções de como a obra
mexerá com a vida na região.
Ele diz que não haverá desapro-
priações em Congonhas e que
até o embarque, em São Judas,
deve acontecer em elevado.
Repetiu ainda declarações feitas
há um ano para o São Paulo
Zona Sul, de que a linha percor-
rerá em elevado, sobre a Ave-
nida dos Bandeirantes, até o
desembarque em Congonhas.

Portela disse que serão ne-
cessários R$ 490 milhões de
reais e que não haverá contri-
buição do governo federal para
estas obras. Contudo, declarou
que o Governo do Estado pre-
tende incluir o projeto no PAC
(Programa de Aceleração do
Crescimento), em que a União
destinará recursos para a Copa
2014 em São Paulo.

JJJJJABAQUARAABAQUARAABAQUARAABAQUARAABAQUARA
Por enquanto, o governo

também não tem dado novos
detalhes sobre a linha 17, ouro,
que também deve ser construí-
da no sistema de Veículo Leve
Sobre Trilhos, ou seja, metrô de
superfície, com trechos mais
curtos entre as paradas. No
mapa divulgado mês passado
pelo governo, o novo trecho
aparece traçado entre a estação
terminal Jabaquara e a linha 5,
lilás, na futura estação Água
Espraiada.

O Governo do Estado vinha
dando demonstrações de que

planejava novidades para a re-
gião desde a inauguração da
ponte estaiada, que integra a
Operação Água Espraiada, em
maio de 2008. Durante a ceri-
mônia, além de anunciar que a
avenida seria construída de for-
ma subterrânea, o secretário
declarou que o metrô passaria
por ali.

Depois, no início deste ano,
em uma apresentação sobre os
planos para a cidade, antes da
Copa do Mundo 2014,  o gover-
no anunciava a ligação entre a

linha azul do metrô e Congo-
nhas no Jabaquara, e não em
São Judas. Questionada pelo
jornal São Paulo Zona Sul, a
secretaria de Transportes Me-
tropolitanos garantiu que havia
sido um erro do site do gover-
no e que a conexão permanecia
planejada a partir de São Judas.

Mas, o mapa atualizado pelo
governo em junho mostra a li-
gação tanto a partir de São Judas
quanto a partir do terminal Ja-
baquara, ou seja, serão dois ra-
mais da mesma linha 17 - ouro.

EmbarEmbarEmbarEmbarEmbarque a partir de São Judas deverá ser em “que a partir de São Judas deverá ser em “que a partir de São Judas deverá ser em “que a partir de São Judas deverá ser em “que a partir de São Judas deverá ser em “elevado”elevado”elevado”elevado”elevado”
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Festa na Santa
Terezinha

A comunidade de Santa
Teresinha do Menino Jesus
convida a todos para participa-
rem das comemorações dos
80 anos de sua Paróquia. No
dia 12/7,sábado, às 18h30
haverá uma missa presidida
pelo cardeal arcebispo de São
Paulo. Em 14/7, terça-feira, dia
de sua fundação, missa às
19h30, seguida da apresenta-
ção do coral do Hospital
Edmundo Vasconcellos.
Participe! A Paróquia fica na
Av. Bosque da Saúde, 803 -
próximo ao metrô Praça da
Árvore. Fone: 2275-4232

Bazar na
Vila Mariana

A Sociedade Espírita e
Assistencial Dr. João Prado
estará promovendo neste
sábado, dia 11, das 8h às 13h
seu tradicional bazar benefi-
cente. A entidade fica na Rua
Bartolomeu de Gusmao, 413 -
próximo ao metrô Vila
Mariana. Mais informações
pelo telefone 5904-3375.

Bazar da
pechincha

A paróquia São José Operário
de Americanópolis realizará no
próximo domingo, 12/07, a
partir das 08h00, mais um bazar
da pechincha. Nele você
encontrará produtos a um
precinho bem pequenininho.
Não perca! A paróquia fica na
Rua Hugo Vitor da Silva, 01.
Mais informações através do
tel.: 5588-0002.

Pechinchão no
Cruz de Malta

O Corpo de Voluntários da
Creche e do Centro Assistencial
Cruz de Malta convida a todos
para o seu tradicional
Pechinchão, que se realizará no
dia 16/07, das 13h30 às 16h00.
Na ocasião haverá venda a
preços convidativos de roupas
novas e semi-novas, aviamen-
tos, objetos, móveis, etc. Façam
boas compras e, ao mesmo
tempo, ajudem a Cruz de Malta
a dar continuidade a seus
projetos assistenciais. Local: Rua
Orlando Murgel, 161 - Pq.
Jabaquara.

ACONTECE



BARES, RESTAURANTES, ETC...

Restaurante promove festival de inverno

O ambiente é moderno, des-
colado e aconchegante. O
charme do Leonnardo, na Vila
Clementino, ganha calor nessa
fase fria do ano com um Festi-
val de Inverno, planejado para
garantir um bate-papo descon-
traído entre amigos, no happy
hour, ou um jantar romântico
acompanhado de um bom vi-
nho... Tanto durante o horário
de almoço quanto durante o jan-
tar, estão sendo servidos cal-
dos, cremes e sopas deliciosas,
acompanhados de cestas de
pães ou saladas caprichadas.

Quem optar pelo buffet de
sopas acompanhado de saladas
paga R$ 24 (por pessoa).

Destaque para as sopas de
massa folhada, a R$ 18,50, que
é oferecida em quatro sabores di-
ferentes: três cogumelos; mandi-
oquinha com carne seca; queijo
com pera e nozes ou a sopa cre-
me à moda indiana. Há ainda pra-
tos especialmente elaborados
para o inverno, como risotos ,

carnes e massas a R$ 29,50. É
possível ainda optar pelo siste-
ma de buffet, a R$ 25,90, que
inclui saladas, antepastos, pratos
quentes e frios.

A moda dos wraps - sanduí-
ches feitos no pão folha, finís-
simo, enrolado com diferentes
recheios - chegou ao Leonnardo.
Acompanhados de mini salada e
molho, saem por R$ 21,90.

Para o happy hour, o buffet
de sopas e quiches, com quatro
sabores de cremes e acompa-
nhado de cesta de pães e
toppings sai por R$ 17,50 por
pessoa. Já as sopas de massa
folhada mantêm o valor de R$
18,50 cada sabor. Quem prefe-
rir, pode optar por lanches,
massas, porções, wraps... A
dica é pedir pelo cremoso cho-
pe braumeister. a R$ 3,90

De dar água na boca também
são as sobremesas: crepes,
profiteroles e petit gateau, que
aqui ganha a versão original no
esquema “romeu e julieta”, com
sorvete de creme e calda de re-
queijão. Cada uma por R$ 12,50.

Por fim, não deixe de con-
ferir os cafés especiais por R$
6,50, como o hot chocolate,
com chocolate meio amargo,
leite, leite condensado, cravo
canela e chantilly.

O Leonnardo fica na Rua
Loefgreen, 1400 - Vila Mariana.
Telefone: 5575-5700.Almoço de
segunda a sexta-feira: das
11h30 às 15h; Sabado das 12h
às 16h (fecha domingo).
Happy Hour de segunda a sex-
ta-feira: das 17h às 21h30.

Sopas, risotos, sobremesas e cafés especiais são servidos no almoço e happy hour
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IMPLANTES

DENTÁRIOS
EM CURSO DE

PÓS-GRADUAÇÃO
Somos um Centro de Den-

tistas com experiência na área
de Implantes Dentários, que tem
por finalidade ajudar a população
de nossa cidade e localiza-se na
Vila Mariana (3 quadras do me-
trô Santa Cruz).

Oferecemos a todos implan-
tes de alto nível e última gera-
ção, com excelentes condições.
É a oportunidade dos seus so-
nhos!

Com experiência de muitos
anos oferecendo serviços à co-
munidade, damos a todos a opor-
tunidade única de repor
dentes perdidos, ou substituir
pontes móveis, dentaduras
ou próteses mal adaptadas
por dentes fixos, ou dentadu-
ras abotoadas.

Os dentes são importantes
para a mastigação, fala e estética
facial. Sua perda pode acarretar

dificuldades físicas e até psicoló-
gicas e sociais.

Na primeira fase, recoloca-
mos a sua raiz que foi perdida,
através deste implante, que fica-
rá em sua boca por aproxima-
damente 3 a 4 meses, para daí
iniciarmos a segunda fase que é
a colocação das coroas ou pró-
teses presas nestes implantes.

A colocação dos implantes é
através de pequenas cirurgias,
simples, sem dor, de modo que
ninguém deixará de realizar seus
afazeres no dia seguinte à colo-
cação, nem ficará sem seus den-
tes provisórios.

O implante é uma raiz artifi-
cial que, depois de grudado ao
osso, recebe uma nova coroa
artificial e temos, assim, um
novo dente.

Prof. Dr. Danilo J. Racy
CRO 37058

NÃO DEIXE DE APROVEITAR!!!

Todos os interessados favor entrar em contato pelos
TELEFONES: 3277-2706 OU 3399-4399 (h.c.)

c/ Rose ou Daniele, p/ marcarem avaliação.
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O restaurante Leonnardo,O restaurante Leonnardo,O restaurante Leonnardo,O restaurante Leonnardo,O restaurante Leonnardo,
na Vila Clementino,na Vila Clementino,na Vila Clementino,na Vila Clementino,na Vila Clementino,
oferece comida contempo-oferece comida contempo-oferece comida contempo-oferece comida contempo-oferece comida contempo-
rânea em ambienterânea em ambienterânea em ambienterânea em ambienterânea em ambiente
moderno. No frio, desta-moderno. No frio, desta-moderno. No frio, desta-moderno. No frio, desta-moderno. No frio, desta-
que para sopas de massaque para sopas de massaque para sopas de massaque para sopas de massaque para sopas de massa
folhada, em quatrofolhada, em quatrofolhada, em quatrofolhada, em quatrofolhada, em quatro
sabores, festival desabores, festival desabores, festival desabores, festival desabores, festival de
cremes e quiches nocremes e quiches nocremes e quiches nocremes e quiches nocremes e quiches no
happy hour e profiteroleshappy hour e profiteroleshappy hour e profiteroleshappy hour e profiteroleshappy hour e profiteroles
como sobremesas - alémcomo sobremesas - alémcomo sobremesas - alémcomo sobremesas - alémcomo sobremesas - além
de chocolate quentede chocolate quentede chocolate quentede chocolate quentede chocolate quente
especial...especial...especial...especial...especial...

EDITAIS DE PROCLAMAS 42º Subdistrito - Jabaquara

Av. Fagundes Filho, 276

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

casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil:

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

CIVEL  E PUBLICADO NA IMPRENSA LOCAL.

O pretendente: ALEXANDRE HENRIQUE KUNTGEN PEREIRA DA COSTA, de nacionalidade brasi-
leira, profissão consultor, estado civil solteiro, nascido em Jundiaí, SP, no dia 07 de setembro de
1982, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de João Henrique Pereira da Costa e
de Leila Kuntgen. A pretendente: ERICA FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profis-
são supervisora administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 10 de dezem-
bro de 1981, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Pedro Eduardo Teixeira de
Souza e de Maria Helena Ferreira de Souza.

O pretendente: CLAUDIO HENRIQUE ONOFRE, de nacionalidade brasileira, profissão gerente de
projetos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 28 de fevereiro de 1979, residente
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Paulo Onofre Filho e de Marilena Benvenuto Onofre.
A pretendente: LIVIA MARIA PANGONI, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 04 de março de 1980, residente e
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Pangoni e de Sonia Beatriz Pangoni.

O pretendente: DIOGO HITOSHI SATAKE, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro civil,
estado civil solteiro, nascido em Bastos, SP, no dia 10 de setembro de 1978, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Masaharu Satake e de Kimie Satake. A pretendente: CRISTINA

MEGUMI HARADA, de nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil solteira, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia 25 de outubro de 1977, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo,
SP, filha de Mashato Harada e de Yai Shimoda Harada.

O pretendente: FELIPE CARLOS PAIVA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente, estado civil
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 07 de agosto de 1965, residente e domiciliado Jabaquara,
São Paulo, SP, filho de Vicente de Paiva e de Elzi Ferreira Paiva. A pretendente: ELIANA NUNES

FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão administradora de empresas, estado civil solteira,
nascida em São Paulo, SP, no dia 29 de dezembro de 1971, residente e domiciliada Jabaquara, São
Paulo, SP, filha de Edvaldo Nunes Ferreira e de Urania Maria Ferreira.

O pretendente: FERNANDO TUNEO KOCHI, de nacionalidade brasileira, profissão bancário, estado
civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 03 de janeiro de 1977, residente e domiciliado Jaba-
quara, São Paulo, SP, filho de Kazuaki Kochi e de Marialva Chigeko Kochi. A pretendente: CAMILA

MACIEL AVILA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente social, estado civil solteira, nascida
em São Caetano do Sul, SP, no dia 19 de abril de 1979, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo,
SP, filha de Odair Avila Marafiotti e de Elisabeth Maciel Avila.

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão cobrador, estado civil solteiro, nascido em Campo Maior, PI, no dia 13 de outubro de 1970,
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Rodrigues e de Maria
da Costa Araújo Paz Rodrigues. A pretendente: MARIA CRISTINA SA LIMA, de nacionalidade
brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida em Fortaleza, CE, no dia 09 de março de
1981, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Messias Silva Lima e de Auremilde
de Sa Lima.

O pretendente: JOILSON DOS SANTOS FIGUEIREDO, de nacionalidade brasileira, profissão autô-
nomo, estado civil solteiro, nascido em Iaçu, BA, no dia 09 de novembro de 1980, residente e
domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Feliciano Martins Figueiredo e de Madalena Pires dos
Santos. A pretendente: JOICE NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionis-
ta, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 28 de março de 1987, residente e domiciliada

Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Jose Nunes da Silva e de Mirian Cleide Silva de Souza.

O pretendente: LUIZ AUGUSTO LEANDRO, de nacionalidade brasileira, profissão motoboy, estado
civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 24 de setembro de 1982, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Sonia Aparecida Leandro. A pretendente: CICERA MILIANE

FRANCISCA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de telemarketing, estado
civil solteira, nascida em Cedro, PE, no dia 04 de janeiro de 1988, residente e domiciliada Jabaquara,
São Paulo, SP, filha de Antonio Joaquim de Souza e de Francisca Maria Ferreira de Souza.

O pretendente: MARCIO GUEDES CORREA, de nacionalidade brasileira, profissão professor, estado
civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22 de setembro de 1974, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Jorge Correa e de Maria da Graça Guedes Correa. A pretendente:
MORGANA PAES DE LIRA, de nacionalidade brasileira, profissão fonoaudióloga, estado civil soltei-
ra, nascida em São Paulo, SP, no dia 13 de janeiro de 1979, residente e domiciliada Jabaquara, São
Paulo, SP, filha de Jairo Paes de Lira e de Clea Viana de Lira.

O pretendente: MAURICIO VICENTE PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de segu-
rança do trabalho, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 20 de janeiro de 1981,
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Wilson Tadeu Pinto e de Raimunda Vicente
Pinto. A pretendente: ANDRESSA HERREIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão
secretária, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 31 de dezembro de 1984, residente
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Pedro de Jesus Herreira Rodrigues e de Yeda Maria
Rodrigues.

O pretendente: PAULO JUNIOR PEREIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciário, estado civil solteiro, nascido em Amarante, PI, no dia 07 de fevereiro de 1987, residente
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Raimundo Paulo Pereira de Oliveira e de Maria Meire
Dias de Sousa. A pretendente: ALINE GRACIANO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
babá, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 03 de março de 1990, residente e
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Mauro Graciano de Souza e de Dolores Julia de Lara
Souza.

O pretendente: RAFAEL CARBONARO ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão publicitá-
rio, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 10 de julho de 1980, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Jose Francisco Andrade e de Maria Christina Carbonaro Andrade.
A pretendente: PRISCILA MAYUMI RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga,
estado civil solteira, nascida em Registro, SP, no dia 30 de junho de 1982, residente e domiciliada
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Irineu Cabral Ribeiro e de Regina Tiyoe Ikeda Ribeiro.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO FERRER, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, es-
tado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 08 de setembro de 1980, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Dante Gabriel Ferrer e de Ruth Moreira Ferrer. A pretendente:
JACQUELINE DA SILVA EVANGELISTA, de nacionalidade brasileira, profissão aux. administrativa,
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 31 de dezembro de 1982, residente e domiciliada
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Julio dos Santos Evangelista e de Terezinha Pereira da Silva
Evangelista.

O pretendente: RODRIGO VILANI BARROS VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, profissão
advogado, estado civil solteiro, nascido em Santos, SP, no dia 11 de junho de 1980, residente e
domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Marcelo Barbosa Barros Vasconcelos e de Zulmira
Vilani Barros Vasconcelos. A pretendente: TATIANA ANDRESSA CASTRO DIAZ, de nacionalidade
brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida em Taubaté, SP, no dia 22 de outubro de
1980, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Guillermo Arturo Castro Diaz e de
Aparecida Clarice Castro.

O pretendente: VINICIUS BUENO PEDROSO, de nacionalidade brasileira, profissão radialista, esta-
do civil solteiro, nascido em Jacarei, SP, no dia 08 de outubro de 1981, residente e domiciliado
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Jose Mario Pedroso e de Judith Bueno Pedroso. A pretendente:
MARIANA ROSA BAPTISTA, de nacionalidade brasileira, profissão turismóloga, estado civil soltei-
ra, nascida em São Paulo, SP, no dia 20 de dezembro de 1981, residente e domiciliada Jabaquara, São
Paulo, SP, filha de Nivaldo Baptista e de Luci Conceição Rosa Baptista.

Guilherme
Rectangle
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

MP vai investigar ação municipal para moradores de rua
Por que tem aumentado tan-

to o número de pessoas viven-
do pelas ruas da cidade ultima-
mente? A região tem forte refle-
xo dessa região, com “acampa-
mentos” formados em praças e
baixos de viadutos. O Comple-
xo Viário do Cebolinha, em
frente ao Detran, as ilhas cen-
trais da Rua Vergueiro, os bai-
xos dos viadutos Onze de Junho
e de vários ao longo da Aveni-
da dos Bandeirantes, desde o
Jabaquara até Moema, são
exemplos. Será que é a crise
econômica que explica tal ex-
plosão? Há meses o jornal São
Paulo Zona Sul vem questionan-
do a prefeitura sobre essa rea-
lidade, sem obter respostas
convincentes. O trabalho, antes
descentralizado e a cargo das
subprefeituras, agora está ex-
clusivamente nas mãos da Se-
cretaria de Assistência Social,
que vem se recusando a dar
detalhes sobre a atual política
destinada a pessoas em situação
de rua.

Para o vereador José
Américo, do PT, a Prefeitura
tem agido com descaso e, mais
do que isso, está destruindo a
estrutura de albergues e outros
serviços de atendimentos a essa
população - daí esse quadro a
que a população assiste diaria-
mente. O parlamentar, que é
presidente do PT municipal,
entrou com representação no
Ministério Público contra a a
secretária de Assistência e De-
senvolvimento Social e vice-
prefeita de São Paulo, Alda
Marco Antonio, e o prefeito
Gilberto Kassab. Esta semana,
a promotoria de Justiça do Pa-
trimônio Público e Social do Mi-
nistério Público do Estado de

São Paulo, abriu inquérito civil
(nº 293/09) para investigar a
política da atual administração
no atendimento à população de
rua, que vem sendo alvo de crí-
ticas de organizações sociais e
de usuários de albergues.

Um dos fatos que deixou o
vereador indignado foi o depo-
imento na Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Municipal
em maio, da secretária Alda
Marco Antonio declarou publi-
camente sua disposição de re-
duzir o número de homens e
mulheres que ocupam vagas em
albergues. Na ocasião, ela rea-
firmou o que já havia declara-
do à imprensa, de que pelo
menos três mil pessoas estari-
am ocupando vagas “indevida-
mente”, causando preocupação
entre os vereadores presentes.
A secretária acredita que mui-
tas pessoas que estão ocupan-
do os albergues teriam condi-
ções de bancar suas próprias
moradias e, por isso, pretende
fazer um recadastramento e re-
duzir em 3 mil vagas o número
total oferecido hoje na cidade.

Para José Américo, até mes-
mo os vereadores da bancada
estão constrangidos com essas
declarações e com a política
assistencial da Prefeitura. “Nos
últimos dezoito meses, o nú-
mero da vagas já caiu de 9 mil
para 7.500 vagas”, diz ele. O

Promotoria abriu inquérito para analisar denúncias de que a Prefeitura está agindo com descaso e diminuindo vagas em albergues
presidente do PT municipal diz
que essa redução ocorreu por
conta do desprezo da Prefeitu-
ra com entidades conveniadas.
“A Província Franciscana res-
cindiu os convênios porque,
diferente do que prevê a legis-
lação, a Prefeitura não reajustou
o valor repassado às entidades
e ainda fazia os pagamentos
com atrasos constantes”. Só os
albergues que eram gerenciados
pelos franciscanos geravam
mais de mil vagas na cidade, no
Glicério e no centro, que agora
estão desativadas.

Até mesmo as Polícias Civil
e Militar comprovam a redução
na oferta de vagas em alber-
gues. Operação policial realiza-
da no domingo (5) para comba-
ter o uso de crack no centro da
capital foi parcialmente cum-
prida. Isto porque das 265 pes-
soas encaminhadas para cen-
tros de atendimento da prefei-
tura, apenas 60 foram atendi-
das, pois não havia vagas. As
demais voltaram para as ruas.
“Em pleno inverno, quando as
vagas devem aumentar, a Pre-
feitura diminui. É inacreditável
o que a secretária Alda Marco
Antonio está fazendo”, diz o
vereador.

O vereador aponta que as
condições degradantes em que
vivem esses seres humanos
sob viadutos não são a única

Estima-se que 15 mil pessoas estejam atualmenteEstima-se que 15 mil pessoas estejam atualmenteEstima-se que 15 mil pessoas estejam atualmenteEstima-se que 15 mil pessoas estejam atualmenteEstima-se que 15 mil pessoas estejam atualmente
vivendo nas ruas de São Paulo em lugares como osvivendo nas ruas de São Paulo em lugares como osvivendo nas ruas de São Paulo em lugares como osvivendo nas ruas de São Paulo em lugares como osvivendo nas ruas de São Paulo em lugares como os

baixos do viaduto Onze de Junhobaixos do viaduto Onze de Junhobaixos do viaduto Onze de Junhobaixos do viaduto Onze de Junhobaixos do viaduto Onze de Junho

face negativa da atual política
municipal. Na representação ao
ministério público, foi denun-
ciado também que a população
de rua se queixa dos maus tra-
tos que sofre por parte de inte-
grantes da Guarda Civil Metro-
politana (GCM) e de funcioná-
rios responsáveis pela limpeza
de praças e calçadas. Eles esta-
riam atirando jatos d’água so-
bre a população de rua durante
a execução do serviço.

“A atual gestão quer  tirar os
moradores das ruas, especial-
mente da região central, mas
não oferecem alternativas e o
resultado acaba sendo oposto
ao desejado”, conclui José
Américo.

Foto: Fábio Menotti
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Espetáculos para todas as idades
são opção cultural para as férias

A exemplo da edição passa-
da, o SP Zona Sul dá sequência
às dicas de passeios e atrações
culturais para curtir nestas fé-
rias de julho. Depois das últi-
mas sugestões de cinema e de
parques de lazer e de mundo
animal, agora a lista abaixo
contempla uma animada pro-
gramação de teatros locais. Na
próxima semana, novas dicas
em oficinas, museus...

TTTTTEATROSEATROSEATROSEATROSEATROS
Muitas boas peças estão em

cena na região. Na Vila Maria-
na, há uma profusão delas. O
roteiro pode começar no Teatro
Dias Gomes, onde há anos se
apresentam as montagens da
tradicional Oficina dos
Menestréis. Um diferencial do
grupo é a participação na mai-
oria de cadeirantes no elenco
de atores. A peça “Norturno”
está em cartaz à noite no local
durante às sextas, sábados e
domingos deste mês. Mais in-
formações pelo tel. 5575-7472,
ou www.oficinadosmenestreis.
com.br. O endereço é rua Do-
mingos de Morais, 348.

Pertinho dali, às quartas à
noite, o Sesc Vila Mariana (rua
Pelotas, 141) está com duas
peças escritas pelo conhecido
dramaturgo Sérgio Roveri.
Ambas compõem um painel
sobre a solidão e a perda e a
capacidade humana de supera-
ção. “Ensaio Para um Adeus
Inesperado” fala sobre a histó-
ria de uma mãe que perdeu o
filho para o suicídio e “A Noite
do Aquário” conta como uma
pequena cidade se torna um
vilarejo fantasma a partir do
fechamento de um porto. Outros

detalhes pelo tel.5080-3000, ou
www.sescsp.org.br.

No mesmo bairro, na sala
Euterpe da Nova Acrópole (rua
Rio Grande, 85), o Grupo
Ogawa Butoh Center exibe, em
comemoração aos seus 25 anos,
os espetáculos “Clown e
Clownesses” e “O Caixeiro Vi-
ajante”. As apresentações acon-
tecem até o dia 19, sempre aos
sábados e domingos, pela ma-
nhã ou à tarde. Confira a pro-
gramação completa em www.
butoh.com.br.

Já na Vila Clementino, o
Teatro João Caetano (rua Borges
Lagoa, 650) hospeda até o pró-
ximo dia 26 a temporada da co-
média Orinoco, texto do drama-
turgo mexicano Emilio
Carballido.

A encenação intimista e
musical traz duas artistas de

Comédia, peça infantil, musical e até circenses estão na lista

ESPECIAL - FÉRIAS

cabaré que se veem perdidas em
um cargueiro à deriva no rio
Orinoco e passam a refletir so-
bre a vida artística. Acontece às
sextas e sábados, às 21h – tel.
5573-3774.

No Jabaquara, o Teatro
Cosipa Cultura tem alternativa
para adultos e crianças. Para os
pequenos, a opção é ver Cha-
peuzinho Vermelho, com a Cia.
Le Plat Du Jour fica em cartaz
só até domingo, dia 12 (apre-
sentações sábado e domingo,
16h). Já a comédia “A Vida que
pedi, Adeus” fica até dia 26 de
julho, com apresentações às
sextas, 21h30, sábados, 21h, e
domingos, 19h. A atuação dos
atores Ailton Graça e Vera
Mancini é primorosa e garante
boas risadas. O teatro fica na
Av do Café, 277. Fone: 5070-
7018.

Orinoco está em cartaz no TOrinoco está em cartaz no TOrinoco está em cartaz no TOrinoco está em cartaz no TOrinoco está em cartaz no Teatreatreatreatreatro João Caetano, na Vilao João Caetano, na Vilao João Caetano, na Vilao João Caetano, na Vilao João Caetano, na Vila
Mariana, e é apenas uma das opções em espetáculos paraMariana, e é apenas uma das opções em espetáculos paraMariana, e é apenas uma das opções em espetáculos paraMariana, e é apenas uma das opções em espetáculos paraMariana, e é apenas uma das opções em espetáculos para

curtir durante o mês de férias. O ideal é conferir todas!curtir durante o mês de férias. O ideal é conferir todas!curtir durante o mês de férias. O ideal é conferir todas!curtir durante o mês de férias. O ideal é conferir todas!curtir durante o mês de férias. O ideal é conferir todas!
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VL STA. CATARINA
R$400,00

Trav. da Sta. Catarina  –
Ref. 11706

Térrea “Fundos” –
01 dorm, coz, WC, AS

SAÚDE
R$450,00

Próx. metrô Saúde –
Ref. 11595. Térrea

“Fundos” – 01 dorm,
sala, coz, WC, AS

VL GUARANI –
R$500,00

Trav.da Av. do Café  –
Ref. 11739

Térrea “Fundos” –
01 dorm, sala, coz,

WC, AS, 01 vaga

VL CAMPESTRE
R$550,00

Final da Av. George
Cobisier – Ref. 11128

Assob – 01 dorm, sala,
coz c/AE, WC, AS,

01 vaga

JD ORIENTAL
R$700,00

Cont. da R. Carmini Di
Genio – Ref. 11313
Térrea – 02 dorms,

sala, coz, WC, AS

VL MORAES
R$800,00

Paralela á Av. do
Cursino – Ref. 10538

Sob – 02 dorms,
sala, coz, WC,

dep. emp,  AS, 01 vaga

VL ÁGUA FUNDA
R$1.000,00

Trav. Da Av. Do Cursino,
alt. 3.000 – Ref. 10509

Térrea – 03 dorms
(01suíte), sala, coz, WC,

AS, 03 vagas

VL STA. CATARINA
R$1.200,00

Trav. da Av. Sta Catarina,
alt. 1.900 – Ref. 10810.
Sob – 02 dorms, sala,
coz, 02 WCS, AS, dep.

emp, 01 vaga

SÉ
R$ 500,00

Próx. Metrô Liberdade
– Ref. 11597

Apto – 01 dorms c/AE,
sala, coz ,WC, AS

JD ORIENTAL
R$650,00

Final da R. Grumixamas
– Ref. 11727

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

SAÚDE
R$750,00

Imed do metrô Praça
da Árvore – Ref. 10277
Apto – 01 dorm, sala,
coz, WC, AS, 01 vaga

SAÚDE
R$800,00

Imed.  do metrô –
Ref. 9639

Apto – 01 dorm c/AE,
sala,  coz, WC, AS

VL MARIANA
R$1.100,00

Imed. do metrô –
Ref. 11707

Apto – 02 dorms, sala,
coz, 02WCs, AS

SAÚDE
R$1.100,00

Trav. da R. Carneiro da
Cunha – Ref. 11491

Apto – 02 dorms c/AE,
sala c/SAC., coz c/AE,

WC, AS, 01 vaga

SAÚDE
R$1.100,00

Imed do metrô –
Ref. 10759

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

VL MARIANA
R$1.200,00

Trav da R. Luis Góes,
alt 700 – Ref. 11436

Apto “MOBILIADO” – 02
dorms , sala, coz, WC,
AS, dep. emp, 01 vaga

VL GUARANI
R$1.200,00
Próx. ao metrô

Conceição – Ref. 11050
Apto – 02 dorms c/AE,

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

SAÚDE
R$1.200,00

Imed. do metrô –
Ref. 11131

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

WC, AS, 01 vaga

SAÚDE
R$ 170 Mil

Apto- Px. ao metrô
2 dorms, sala, coz,

2 wc’s, s/ vaga
Ref: I-735/9

CONCEIÇÃO
R$ 170 Mil

Apto- Px. ao metro
Conceição

2 dorms, sala c/ 2
amb., coz, wc, s/ vaga

Ref: N- 996/9

JABAQUARA
R$ 175 Mil

Apto- fácil acesso ao
metro. 3 dorms, 1 (st),
sala c/ sac., coz. planej,

1 vaga, c/ lazer
Ref: N- 942/9

SAÚDE
R$ 180 Mil

Apto- Px ao metro
Saúde. 2 dorms,

3  opç, sala c/ sac,
1 vaga. Ref: I- 859/9

SÃO JUDAS
R$ 186 Mil

Apto- Px. à Av. Ricardo
Jafet. 3 dorms, sala,
coz, wc, sac., 1 vaga

Ref: N- 867/9

SAÚDE
R$ 200 Mil

Apto- Px. à Av. Abrão de
Moraes. 2 dorms, sala

coz, wc, 2 vagas
Ref: I- 1078/9

VILA GUARANI
R$ 220 Mil

Apto Px. ao metrô
2 dorms c/ ae, sala c/

sac. coz. planej, 2 vagas
Ref: N- 500/8

SAÚDE
R$ 250 Mil

Apto Px. ao metro
Sáude. 3 dorms c/ st.,

dep. Emp, 2 vagas,
lazer. Ref: I- 686/9

VILA GUARANI
R$ 260 Mil

Apto Próximo ao metro
3 dorm, 1 (st), sala,
3 amb, coz. c/ arm,
dep. emp, , 2 vagas,
lazer. Ref: N- 912/9

VILA GUARANI
R$ 280 Mil

Apto- Cobertura Duplex
– Próx. metro Conceição
3 dorm, 1(st), terraço
c/ churrasq., 2 vagas

Ref: N-1069/9

VILA MARIANA
R$ 310 Mil

Apto- Px. ao metrô
3 dorms sendo 1 suite,

sala c/ sac., 2 vagas
Ref: I- 1052/9

VILA CLEMENTINO
R$ 325 Mil

Apto- semi novo
3 dorms (suite), dep.
empr., 1 vaga, lazer

Ref: I- 664/9

SAÚDE
R$ 535 Mil
Apto- Px. à

Rua Ibituruna
3 dorm c/ ae, 2 (suítes),

3 vagas. Ref: I- 680/9

V. SANTA CATARINA
R$ 170 Mil

Sobrado. 3 dorms,
sala,copa, coz, wc,

escritório, quintal, 2vgs
Ref: N- 1091/9

VILA GUARANI
R$ 220 Mil

Sobrado
2 dorms, 1 (st), sala,

lavabo, dep. emp.,
quintal, 1 vaga
Ref: N- 690/9

MIRANDÓPOLIS
R$ 280 Mil

Sobrado
2 dorms, sala, coz.,

wc, 1 vaga
Ref: I- 1004/9

SAÚDE
R$ 300 Mil

Sobrado- Px. ao metro
Saúde

3 dorm, 1(st), sala,
copa, coz, 2 vagas

Ref: I- 224/9

SÃO JUDAS
R$ 380 Mil

Sobrado amplo
4dorms(1ste), sala,

copa, coz.,  dep. emp.,
2 vagas, quintal
Ref: N- 523/9

SAÚDE - R$ 200 Mil
Apto Px. metro Sáude

2 dorms, sala coz, wc,  dep. emp,1vagas
Ref: I- 992/09

VILA GUARANI - R$ 210 Mil
Apto frente à Praça, semi novo
2 dorm, 1 vaga. Ref: N- 967/9

SÃO JUDAS - R$ 300 Mil
Apto- Px. ao metro São Judas

3 suites, sala 2 amb. c/ sac, copa, coz, 2 vagas
Ref: N- 619/9

SAÚDE - R$ 330 Mil
Sobrado- Cond. Fechado

3 dorm, 1(st) c/ sac, 2 vagas, dep. emp.
Ref: I- 268/9

SAÚDE - R$ 340 Mil
Apto- Px. à Carneiro da Cunha

3 dorms(suite), 3 vagas, lazer, dep. emp.
Ref: I- 406/9

SÃO JUDAS - R$ 390 Mil
Apto– Px. metro São Judas

Novo- 3 dorms(1s), sala c/sacada, dep. empr., 2 vgs.
Ref: N- 548/9

9º ANO

V. MARIANA
03 DTS- 02 VAGAS

R$ 410 MIL
repleto de arms, lazer

completo, varanda, 115 a.ú,
piso em granito, ótimo !!!

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

LOCAÇÃO

SIMULE SEU FINANCIAMENTO AGORA !!! ACESSE NOSSO SITE: WWW.IVOIMOVEIS.COM
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JD. CUPECÊ
LINDA COB. DUPLEX

R$ 220 MIL
02 dorms , 2 vgs, 2

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

SÃO JUDAS
03 DTS- 02 VGS

 R$ 320 MIL
Suíte , arrmarios emb, sacada,

andar alto proximo metro ,
lazer,impecável !, aproveite!

V. CLEMENTINO
04 DORMS - 2 SUÍTES

R$ 620 MIL
2 vagas, repleto de armários,

130 m2 área útil , lazer
completo, terraço gourmet!

V. GUMERCINDO
02 DTS - 01 VAGA

R$ 185 MIL
Apartamento novo , play ground,

churrasqueira, quadra
Oportunid única Não perca!

JD. DA SAÚDE
03 DORMS - 02 VGS

R$ 370 MIL
Suite , arms, liv c/ sac e churrasq,

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

METRÔ IMIGRANTES
3 DORMS - 1 VG

R$ 255 MIL
Sala c/ sacada, suite, lazer

total, cond baixo,não Perca!

PLAN.PAULISTA
3 DORMS - 1 VG
R$ 312 MIL

Amplo apto c/ 100 m2 a.ú ,
suite, repleto de arms , dep
emp , excelente local !!!

V. CLEMENTINO
3 DORMS - 2 VAGAS

R$ 365 MIL
Suite, armários, living c/ saca-
da, condominio baixo , lazer ,

aproveite !!!

V.MARIANA R$ 250 MIL

Apto c/ 03 dorms , 2
sacadas , coz planejada, 2

vagas, depósito , lazer

V. MARIANA R$ 170 MIL

 Apto c/ 02 dtS , armários ,
bem localizado , cond baixo
próximo a unip, sem vaga

JABAQUARA R$ 170 MIL
Apto 2 dorms , Living, área
deserviço , cozinha , área
de serviço , proximo ao
metrô , 68 m2 ,01 vaga ,

lazer com piscina

SAÚDE  R$ 340 MIL

SOBR-03 DTS - 3 VGS- NOVO
Geminado, fachada nova ,
sala 2 ambientes , quintal ,

pintura nova,Oportunidade!

MIRANDÓPOLIS R$ 490 MIL
SOBRADO - 3 DORMS

2 suites , 2 vagas , elevador ,
dep emp, lavabo , terreno 8 x 24

, reformado , local tranquilo ,
vale  a pena conhecer !!!!

MIRANDÓPOLIS R$ 550 MIL

SOBR - 03 SUITES - 04 VGS

 Sala 2 ambientes , semi-
novo , dep. emp. pequeno

quintal , prox a Unip !!!

V. CLEMENTINO
03 DTS- 110 M2 A.Ú

R$ 310 MIL

CHAC. INGLESA
COBERT DUPLEX

R$ 452 MIL
03 dormitórios, suite, living
2 ambientes, churrasqueira,
130 m²,02 vagas,aproveite!

V.CLEMENTINO
03 DTS - 143 M2 A.Ú

R$ 425 MIL
01 Suíte , armários,2 banheiros,
living em tábuas largas, terraço,
lavabo, mobiliado, 2 vgs único!!!

LIBERDADE
02 DTS- REFORMADO

R$ 237 MIL
Px metrô e uninove,

70 m² área útil, 01 vaga,
ensolarado, coz c/ arms

JD. DA SAÚDE
03 STES-120 M2 A.Ú

R$ 409 MIL
Living  amplo, sala de tv ,
lazer de clube , 03 vagas,

agende sua visita !!!

MIRANDÓPOLIS  R$ 850,00
Apto 02 dt , 60 m2 , banhei-
ro , sala, cozinha, area de
serviço condominio baixo

V. MARIANA  R$ 1.650

V. MARIANA  R$ 1.000
Conj Coml , 40 m2, copa,
wc, reformado, predio c/

segurança 24 hrs, ótimo!!!

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

METRÔ JABAQUARA R$107 MIL

Sala comercial, Excelente
Local, atraz do metrô em

centro comercial , piso em
porcelanato , mobiliada !!!

 V. CLEMENTINO 280 MIL

Apto c/ 2 dts, Suíte , armá-

rios , living com sacada,

lazer com piscina,2 vagas!!
V.MARIANA  R$ 1.700

Conjunto Comercial , 80 m²
5 salas , 2 wc’s, 01 vaga,
reformado, oportunidade

 SAÚDE
03 DTS- SEMINOVO

R$ 400 MIL
 01 Suíte c/ arms, liv 2 ambs

c/ sac, cozinha planej,
lazer, cond bx, 2 vgs

MIRANDÓPOLIS   R$ 3.200
Sobrado coml, 250 m² a.c, 5
salas, 3 wc’s, 5 vgs, edícula,

as, entrada lateral, ótimo

CHAC. INGLESA  R$ 1.500
Cob duplex, 3 dts, sl c/ sac,
copa, coz, varanda, 2 vagas,

wc c/ hidro, s. festas

SAÚDE
02 DTS - 01 VAGA

 R$ 200 MIL
Cozinha planejada, sacada,
lazer total, exc negócio!!!

03 DORMS - 02 VGS
R$ 270 MIL

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

tudo, aproveite !!!

SAÚDE

V. MARIANA  R$ 1.600
Apto 02 dorms, suíte, as, sala
com sacada, cozinha c/ ae
planejados. a.s, 01 vaga

PTO. PAULISTA R$ 380 MIL

 TÉRREA - 04 VAGAS
Sala, cozinha , dep. emprega-
da , quintal , isolada, armários
terreno c/ 10 m de frente !!!

RESIDENCIAL / COM.

V. CLEMENTINO   R$ 3.700
Sobrado Comercial , 6
salas, 2 wc’s, cozinha,

entrada lateral , 2 vagas

V.CLEMENTINO  R$ 1.300
Conj Coml, 100 m2, 4

salas, 2 wc’s, prédio baixo ,
excelente local !!!, aproveite

2595-5500

 SAÚDE R$ 590 MIL
SOBR - 04 DTS - 3 VGS
3 salas, lareira, piscina, churr,

2 cozinhas, terreno 5 x 50,
edícula, próximo a tudo !!

V.CLEMENTINO
02 DORMS - 01 VAGA

R$ 180 MIL
reformado, dorms com

armários, wc social, ótimo !!!

JABAQUARA R$ 290 MIL
  SOBR- 3 DORS - 5 VG

Terraço , pomar, dep. empre-
gada, armários, salão de
festas , 200 m2 a. constr

MIRANDÓPOLIS R$ 570 MIL
 CASA TÉRREA - 4 VAGAS
03 Suítes , living 3 ambientes ,

200 m2 área útil , quintal, edícula
, armários , lavanderia , toda em

piso frio, rua tranquila!

MIRANDÓPOLIS
03 DORMS - 01 SUITE

R$ 308 MIL
02 vagas , 2 terraços,

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

PÇA. DA ÁRVORE
2 DORMS - 2 VAGAS

R$ 235 MIL
arms novos, living 2 ambs c/
varanda, coz planej , lazer

completo , oportunidade !!!

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO R$ 610 MIL
 03 dorms sendo 1 suite.

finamente decorado, liv 2 ambs,
lavabo, copa, coz planej, 2 vagas

, 260 m2 , rico em armários

V. MARIANA  R$ 2.000
Sobrado 03 dts, suite,

liv 2 ambs, copa, cozinha,
edicula c/ 2 dts , quintal ,

ent lateral

 Am plo Apto c/ 01 suíte ,
01 vaga, face norte dep. emp ,

lazer , Não Perca !!!

V. GUMERCINDO  R$ 1.350
Apto 03 dts, suíte, ae,

planejados, cozinha, sala
com sacada, lazer, 01 vaga

AGORA NA IVO IMÓVEIS
VOCÊ ESCOLHE O

 SEU IMÓVEL E NÓS LHE
ARRUMAMOS O DINHEIRO!

- Na CrediPronto Seu crédito
é Aprovado      em 24 hrs
-  Até 360 meses p/ pagar
- Financiamos até 80% do

Valor do imóvel
- Pagamos o Vendedor em

até 28 dias após entrega dos
docts

Crédito sujeito a aprovação

PÇA DA ÁRVORE R$850,00
Apto 01 dormitório, wc,
sala, cozinha, a.serviço,
reformado, não Perca !!!

Apto 03 dts, suite , ae,
sala 2 ambs, coz, 01 vg
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METRÔ
PRAÇA DA ARVORE

APTO  vago 2ds c/ae,  sala 2
amb.,  coz c/ae ,  2 WC, área de

serviço,  1 gar  R$ 215 mil

METRO SÃO JUDAS
APTO  vago  3 ds c/ae ( 1 suite),
sala  ampla c/terraço, coz
planejada,   2 vagas, 100 m². área

útil  ensolarado  R$ 330 mil

METRÔ SANTA CRUZ
APTO  novo 4 ds c/ae  (1 suite ),
sala ampla c/terraço, lavabo,
copa/ coz  c/ae, dep. emp, 2 gars,

125 M² AU, lazer completo.
Prox Rua Afonso Celso .

METRÔ ANA ROSA
APTO vago  3dsc/ae,  sala 2

amb, 2 wc,   coz/c/ae, 2 vagas,
100 M2 a.útil.  impecável

R$ 285 mil.

METRÔ SAÚDE
APTO novo 3 ds c/ae (1suite),
sala com terraço,  coz c/ae, wc
empreg,  gar, lazer completo

R$ 260 mil

BOSQUE DQ SAÚDE
TÉRREA vago novo 3 ds(1suite),

sala, lavabo, coz, dep. emp,
quintal, 2 gars,  churraqueira,

Prox. Metro R$ 360 mil

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO vago 3 ds(1 suite) ,
sala ampla, lavabo, copa/coz,

dep.empregada,quintal, 3 gars.
Rua tranqüila. R$ 450 mil

VILA CLEMENTINO
SOBRADO  NOVO 4 ds ( 2 SUITES)
sala   ampla, lavabo,  copa, coz,
quintal, 4 vagas.  Prox. Rua das

Rosas . Excel. Acabamento.

METRÔ SANTA CRUZ
PERMUTO

SOBRADO    3 ds suites ,  sala 2
amb,  copa/coz, lavabo, dep. emp,
qtal, Rua tranqüila e  4 gars.

Aceito apto. 2 ds R$ 420 mil.

VILA MARIANA
SOBRADO NOVO vago 3 ds

suítes, sala ampla, lavabo, coz,
dep,empregada, quintal, 4

garagens, excel. acabamento
Prox. Hosp.Sta.Cruz R$ 535 mil

JABAQUARA – APTO
REF. V0152

2 dts., sala, coz., wc, a/s,
1 vg  –  Lazer completo

R$ 100.000,00

 CONCEIÇÃO
OPORTUNIDADE

2 dts., sala, coz, wc, 1 vg
R$ 120.000,00

VILA CAMPESTRE
COND. BAIXO – REF. V0224

Apto 2 dts, sala p/ 2 amb., coz.
plan., wc c/ box, 1 vg - Lazer

R$ 130.000,00

JABAQUARA – NOVO
REF. 0229

2 dts. 1 dt c/ arms e sacada.,
sala c/ sacada, coz.,  vaga fixa -

Lazer. R$ 140.000,00

JABAQUARA – PROX. AO
METRÔ – REF. V0218

Apto 3 dts., sala, cozinha, 2 wc,
1 vg – 80 M². R$ 155.000,00

M. CONCEIÇÃO – 10 MIN.
DO METRÔ – REF. V0223

Apto 2 dts, sala, coz, wc,
1 vg – Lazer completo

R$ 174.000,00

M. CONCEIÇÃO  – APTO
73 M² -  REF. V0034

2 dts. c/ arms, dep. de emp., sala,
coz., 2 wc,  a/s, 1 vg

R$ 173.000,00

M. CONCEIÇÃO – APTO -
LAZER COMPLETO

2 dts., sala p/ 2 amb., coz., 2 wc,
1 vg -  andar alto 67 m2

R$ 175.000,00

S. JUDAS – APTO 3 DORMS
  REF. V0216

3 dts. c/ arms., sala c/ estante, coz.
c/ arms.,  wc, 1 vg – Lazer

R$ 180.000,00

M. CONCEIÇÃO – PRÓX. AO
COMÉRCIO -  REF V0230

2 dts., sala, coz., wc, a/s, 1 vg fixa –
58 M². R$ 180.000,00

M. SAÚDE – APTO
2 DORMS

2 dts. c/ suíte e arms., sala c/
sacada, coz. c/ arms., piso

laminado, 1 vg. R$ 260.000,00

CONCEIÇÃO – INVESTIMENTO
REF. V0238

1 Casa c/ 1 dt e 1 Casa c/ 2 dts, sala
cozinha, quintal, 1 vg – 275 M2

R$ 230.000,00

 STA. CATARINA - SOBRADO
3 dts. c/ arms., suíte, sala p/

2 amb., dep. de emp., copa, coz.,
 6 vgs. R$ 300.000,00

JABAQUARA – SOBRADO
VAGO – REF. V0090
2 dts. c/ arms., sala, coz.,

lavanderia, 2wc, entrada lateral,
2 vgs. R$ 160.000,00

JABAQUARA – SOBRADO
3 DORMS – REF. V0104

3 dts., sala, copa, coz. 3 wc, 2 vgs
– Próx. Ao hospital Saboia

R$ 250.000,00

M. JABAQUARA – APTO
REF. A0211

1 dt., sala, cozinhac/ arms.,
banheiro, 1 vaga de garagem

R$ 800,00 – IPTU Isento

M. CONCEIÇÃO
APTO  – REF. V0194

2 dts., sala c/ sacada, coz., w/c, a/s,
1 vg. R$ 700,00

M. S. JUDAS - APTO
REF. A0213

2 dts. c/ arms., sala 2 amb.,
cozinha, 3 wc,  a/s, garagem

R$ 1.200,00

PQ JABAQUARA – CASA
1 DORM. - REF. A0159

1 dorm., sala, coz, wc, garagem
R$ 450,00

CONCEIÇÃO  -  CASA
2 DORM – REF. A0166

2 dts., sala, cozinha, banheiro, área
de serviço e 1 vg da garagem

R$ 1.000,00

CONCEIÇÃO  -  CASA
3 DORM – REF. A0165

3 dts., suíte, coz., wc., a/s, 1 vaga
de garagem. R$ 1.100,00

APTO. NOVO
CHÁCARA INGLESA

R$ 410 MIL
novo, AU = 133 m2, condomío
R$ 360,00, c/ 3 dorm., suíte,

living p/ 2 amb. c/ sacada,
lavabo, cozinha, lavanderia,

wc p/ empreg., garagem
p/ 2 carros, lazer completo,

andar alto - REF.: 8951

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 400 MIL

estilo assobradada, terreno 10
x 28 mts., constr. 185 m2, c/ 3

dorm., suíte, wc social, living p/
2 amb., jd. Inverno, copa, coz.
c/ AE, dep. empregada, quintal,

garagem p/ 4 carros -
REF.: 9138

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS

R$ 490 MIL
 3 dorm. c/ AE e sacadas, suíte,
living p/ 2 amb. c/ elevador p/
dorm., lavabo, copa, coz.
planejada, dep. p/ empreg., gar. 2
carros, ótimo acabto., excelente

localização, trav. da rua das
Camélias. - REF.: 8995

TÉRREA + EDÍCULA
 V. BRAS. MACHADO

R$ 495 MIL
amplo terreno c/ 10 x 45 mts.,
c/ 3 dorm., 2 suítes, wc social,
sala, cozinha, lavand., dep. p/

empreg., amplo quintal c/
churrasq., garagem 3 carros,
fundos c/ edícula c/ 1 dorm.,

coz., wc. - REF.: 9150

SOBRADO
 V. GUMERCINDO

 R$ 480 MIL
 próx. ao Metrô A. do Ipiranga, c/
3 dorm., sendo 3 suítes, todos c/
armários, living p/ 2 amb., lavabo,
copa, cozinha c/ AE, lavand., qto.
e wc p/ empreg., quintal, garagem
p/ 2 carros, estuda imóvel menor

valor na região - REF.: 9193

TÉRREA
 JD. DA SAÚDE
 R$ 480 MIL

 excelente localização da rua Frei
Rolim, terreno plano, reformada,
ótima oferta, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte,
wc social, living p/ 2 amb., copa,

cozinha planejada nova, qto.
p/ despejo, dep. p/ empregada,
quintal, garagem p/ 4 carros -

REF.: 8415

APTO.
JD. DA SAÚDE
R$ 133 MIL

ótima oferta, localizado na rua
Dr. Nicola Alberto Defina, c/ 2
dormitórios, wc social, sala 2

amb., cozinha c/ AE, lavanderia
c/ AE, quarto e wc p/ empregada,
garagem p/ 1 carro, condomínio

R$ 330,00 - REF.: 9171

SOBRADO
RUA STA. CRUZ

R$ 182 MIL
ótima localização da rua sta. Cruz,
próximo da Av. do Cursino e
Metrô A. Ipiranga, c/ 2 dorm., wc
social, sala, cozinha c/ AE,
lavand., wc p/ empreg., sem
garagem, bom p/ moradia ou fins

comerciais - REF: 9002

APTO.
 V. VERA

 R$ 145 MIL
ótima localização do bairro, na
rua Abagiba, c/ 2 dormitórios c/
AE, wc social, living p/ 2 amb.,

cozinha c/ AE, lavandeira,
garagem p/ 1 carro, bom

acabato., condomínio
R$ 420,00 - REF.: 9189

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 198 MIL
vago, impecável, condomínio
R$ 312,00, c/ 2 dormitórios c/
AE, wc social, living p/ 2 amb.

c/ sacada, cozinha c/ AE,
lavandeira, wc p/ empreg.,
garagem p/ 1 carro, estuda

propostas - REF.: 9015

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 205 MIL

reformado, bom acabamento,
boa localização do bairro, c/ 2
dormitórios, wc social, sala,

cozinha c/ armários embutidos,
lavanderia, quarto e wc p/
empregada, garagem p/ 2

carros - REF.: 9020

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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 215 MIL
 vago, ótima localização, trav.

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

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

REF.: 8723

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 219 MIL

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

dormitórios, sala, lavabo,
cozinha, lavanderia, qto. e wc

p/ empreg., garagem p/ 2
carros, construção de apenas

11 anos -  REF.: 8382

SOBRADO
V. MORAES
R$ 220 MIL

reformado, ótimo acabto., c/ 2
dormitórios, wc social, ampla

sala p/ 2 amb., lavabo, cozinha
planejada, lavanderia, quintal c/
churrasq., garagem p/ 3 carros,
estuda propostas - REF.: 8810

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 238 MIL

 condomínio fechado, c/ 2
dormitórios, 1 c/ AE, wc social,
living p/ 2 amb., lavado, cozinha,
lavanderia c/ AE, garagem p/ 2
carros, travessa da Av. Bosque da

Saúde próximo a Av. do
Cursino - REF.: 8987

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 230 MIL
 excelente localização, travessa
da rua Santa Cruz, próximo ao
metrô Imigrantes, ótima oferta,

c/ 2 dormitórios, wc social,
sala, cozinha, lavanderia, dep.

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

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

SOBRADO NOVO
COND. FECHADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 240 MIL

sobrado novo em condomínio
fechado, c/ 3 dormitórios, suíte,
living, lavado, cozinha, ampla

lavanderia, garagem p/ 2
carros, travessa da Av. Bosque

da Saúde - REF.: 8831

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

SOBRADO
R$ 250 MIL

para empresa ou residência,
área 210 m2, próximo a Via

Anchieta, sala 3 amb. (55 m2) c/
gesso, 5 dorm. c/ textura, 2
banheiros, 1 suíte, sóton,
lavabo, cozinha, quintal,

lavanderia, gar. p/ 4 carros, doc.
Ok, ac. Aptos. 2 ou 3 dorm. c/

entr. - REF.: 9044

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

(2) CASAS
JD. DA SAÚDE
R$ 280 MIL

reformada, ideal p/ 2 famílias ou
investimento, sendo uma  casa c/
2 dorm., suíte, sala 2 amb., wc
social, lavand., qto. p/ despejo,
gar. p/ 2 carros, e outra casa c/ 2
dorm., wc social, sala 2 amb., coz.,
c/ AE, lavand., qtal - REF. 9149

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 298 MIL
3 dormitórios c/ AE, suíte, living

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha
planejada, despensa, lavanderia

c/ AE, garagem p/ 2 carros,
andar alto, lazer completo,

ótima localização do bairro -
REF.: 9078

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

SOBRADOS NOVOS
COND. FECHADO

R$ 368 MIL
ótimo acabto., sendo 3 suítes,

sacada, living p/ 2 amb.,
lavabo, copa, cozinha, dep. p/
empreg., garagem p/ 2 carros,

quintal c/ churrasq., estuda
imóvel menor valor.

REF.: 8429

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

APTO. NOVO
IPIRANGA

R$ 379 MIL
construtora Cyrella, AU = 108
m2, c/ 3 dorm., suíte, living c/

sacada, escritório, home
theater, lavabo, cozinha,
lavanderia, garagem p/ 2

carros, lazer completo, em fase
final de acabto. - REF.: 9093

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 395 MIL
ótima localização, próximo Metrô
A. Ipiranga, reformado, c/ 3
dormitórios, suíte, living p/ 3
amb., lavabo, copa / cozinha c/
AE, lavanderia, depend. p/
empregada, quintal, jardim,
garagem p/ 4 carros, REF.: 8828

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 390 MIL

terreno 5 x 43 mts., constr. 162
m2, c/ 3 dormitórios, suíte, living

p/ 2 amb., escritório, lavabo,
copa, cozinha c/ AE, despensa,
dep. p/ empreg., garagem p/ 2
carros, amplo quintal, estuda
permuta c/ apto. 2 dorm., 1
vaga, na região- REF.: 9076

SOBRADOS NOVOS
BQ. DA SAÚDE
R$ 395 MIL

excelente oferta, abaixo da
avaliaçãosendo 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
BQ. DA SAÚDE
R$  425 MIL

ótima localização, terr. 6 x 39 mts.,
constr. 250 m2, c/ 3 dorm.

c/ AE, 2 suítes, living p/ 3 amb.,
lavabo, copa, coz. c/ AE, dep. p/
empreg., despensa, escritório,
gar. p/ 3 carros, estuda imóvel
menor valor, inclusive litoral

norte - REF.: 8590

APTO.
CHÁCARA INGLESA

R$ 415 MIL
 ótima área útil de 134 m2,

c/ 4 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro,
living p/ 2 amb., sacada, sanka,

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

lazer completo, ótimo acabto. -
REF.: 8914

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 425 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
IPIRANGA

R$ 425 MIL
3 dormitórios, 2 suítes, living,

lavabo, cozinha, dep. p/
empreg., garagem p/ 2 carros ,
ótima localização, travessa da
Av. Nazaré e Rua Gama Lobo,
estuda propostas - REF.: 9057

SOBRADO
V. MARIANA
R$ 425 MIL

ótima localização da rua Sta.
Cruz, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte,

closet, sacada, wc social, living
p/ 2 amb., lavabo, copa,

cozinha c/ AE, lavand., qto. e
wc p/ empreg., studio ou qto.
despejo, quintal c/ churrasq.,
gar. p/ 2 carros. - REF.: 9134

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

(3) IMÓVEIS
V. GUARANI
 R$ 440 MIL

boa localização da Av. Água
Funda, terreno 10 x 45 = 450

m2, ótimo para renda ou outras
finalidades, sendo uma casa c/
2 dorm., sala, coz., wc lavand.,
garagem, e outras duas casas
c/ 1 dorm., coz., wc, lavand.

REF.: 8805

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 429 MIL

 4 dormitórios, 2 suítes c/ AE,
wc social, living p/ 2 amb.,

lavabo, copa, cozinha planej.,
dep. p/ empregada, garagem
p/ 2 carros, estuda permuta
c/ apto. na região até 50% -

REF.: 9213

SOBRADO - COND.
FECHADO - BQ. SAÚDE

R$ 450 MIL
excelente padrão, impecável,
semi-novo, c/ 3 dorm.,suíte, living
p/ 2 amb., jd. Inverno, copa, coz.
planejada, lavanderia c/ AE,
cobertura c/ piscina,  churrasq. e
amplo terraço, AT = 215,58 m2.

- REF.: 9204

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 480 MIL

terreno plano c/ 10 x 35 mts.,
construção 220 m2, c/ 4 dorm.,

wc social, living, jd. Inverno,
copa, coz., lavand., dep. p/
empreg., garagem 5 carros,

jardim, quintal, estuda imóvel
de menor valor - REF.: 9125

TÉRREA + EDÍCULA
V. GUMERCINDO

R$ 495 MIL
impecável, acabto. de primeira,

c/ 2 dorm., wc social, living,
lavabo, cozinha, despensa,
lavanderia, quintal, jardim,

garagem p/ 3 carros, fundos
c/ edícula c/ 1 dorm., cozinha,

wc. - REF. 9136

SOBRADO
 JD. SAÚDE
R$ 550 MIL

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

SOBRADO
JD. DA GLÓRIA

R$ 530 MIL
4 dorm. c/ AE, suíte c/ closet e
sacada, living, sl. TV, sl. Jantar,
escritório, lavabo, coz. c/ AE,

dep. p/ empreg., garagem
p/ 5 carros, quintal c/

churrasq., const. de 8 anos,
terreno 5 x 30 mts.,

const. 215 m2 - REF. 9003

TÉRREA
 JD. DA SAÚDE
 R$ 530 MIL

ótima localização da rua Antônio
Carlos da Fonseca, terreno c/ 386
m2, sendo 10 m de frente, c/ 3
dorm., wc social, living, sl. Jantar,
cozinha, despensa, lavanderia,
amplo quintal, garagem p/ 4 carros,
estuda propostas - REF.: 8193

SOBRADOS NOVOS
 BQ. DA SAÚDE

R$ 530 MIL
na melhor localização do

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

REF.: 8282

SOBRADO 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

APTO.
METRÔ PÇA. ÁRVORE

R$ 580 MIL
vago, prédio c/ apenas 2 anos,
lazer completo, AU = 140 m²,
garagem p/ 4 carros, cond.

apenas R$ 530,00, c/ 4
dormitórios, 2 suítes c/ AE,

living p/ 2 amb., sacada,
lavabo, cozinha planejada,

dep. p/ empreg., REF.: 8993

SOBRADO - 5 DORM.
BQ. DA SAÚDE
 R$ 650 MIL

vago, excelente imóvel, c/ 5 dorm.
c/ AE, 2 suítes, amplo living c/ pé-
direito duplo, lavabo, coz. c/ AE,
dep. p/ empreg., garagem p/ 3

carros, quintal c/ churrasq.,
terreno 312 m2, AC = 269 m2. -

REF.: 8837

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, cozi, depend.

p/ emp, garagem p/ 3 carros,
terr. 10 x 30 m, construção de

260 m2. REF.: 7623

TÉRREA
 JD. DA SAÚDE

R$ 695 MIL
ótima localização, c/ 3 dorm.c/ AE,
suíte, wc social, living p/ 2 amb.,
cozinha c/ AE, dep/ p/
empregada, garagem p/ 6 carros,
amplo quital c/ chuurasq., terreno
313 m2, construção de 258 m2

- REF.: 8865

R$ 225 MIL - LINDO SOBRADO
Realmente bonito excel. acabto, com sala
espaçosa, coz, quintal com churrasqueira,
edicula completa, dormitórios grandes,
garagem , em rua fechada na Vila Guarani –

Jabaquara. BOM MESMO. 72-1015

A 50M  DO METROS DO METRÔ
Começe seu negocio agora, magnifica
sala comercial em fino acabamento em
porcelanato com recepção, escritório,

sala privativa, mini copa, banheiro
completo, 1 vaga de garagem, no centro

comercial ao lado do metro, valor
somente R$ 110 mil; AGORA O

MELHOR ,TOTALMENTE MOBILIADA
COM MOVEIS DE EXCELENTE

QUALIDADE, OPORTUNIDADE ÚNICA,
NÃO PERCA. 72-1219

COBERTURA DUPLEX
R$ 425 MIL – CONCEIÇAO

Linda Cobertura Duplex, 3 dormitórios,
sendo 1 suite c/ armários planejados,

sala, lavabo, cozinha planejada, deposito,
2 vagas, piscina privativa, e o melhor

condomínio baixo. 72-1253

R$ 210 MIL SOBRADO
REFORMADO V.CAMPESTRE

2 dormitórios, banheiro, social, sala,
lavabo, cozinha com armários, área de
serviço, edicula, entrada lateral, portão

automático, 2 vagas. 72-1251

R$ 330 MIL
SOBRADO EM CONDOMÍNIO
Prox. METRO, maravilhoso com 4

dormitórios, 1 suite, repleto de armários,
sala em porcelanato, cozinha planejada,

quintal, 3 vagas, deposito, sala de
ginastica. 72-1080

SOBRADO - CID. VARGAS R$ 370 MIL
Belíssimo imóvel todo com acabamento de
1ª qualidade com  3 dormitórios, 1 suite c/
closet/hidro, sala 2 ambientes, copa, cozinha
c/ Ae, lavabo, escritório, dependência de

empregada, 2 vagas, quintal c/
churrasqueira, forno a lenha. 72-1077

R$ 135 MIL APTO JABAQUARA
2 dormitórios c/ armários, sala 2

ambientes, banheiro social, cozinha c/
armários, área de serviço com banheiro,

piso carpete madeira, lazer completo.
Apto Vago. 72-1195

R$ 320 MIL
SOBRADO LINDO CIDADE VARGAS

Na area mais nobre do Jabaquara, rua bonita
e tranqüila, com 3 amplos dorms, sala

espaçosa, copa cozinha, dep. emp, tudo
novo acabto soberbo, 2 vagas e o melhor

apenas 150 metros do metro. 72-724

CASA TÉRREA AO LADO DO METRÔ
JABAQUARA á 100m do metro, ótima p/ uso
coml ou resl, belíssimo terr. 400 m², fachada
c/ 10m largura, construção c/ varias salas,
localiz. ótima p/ qualquer ramo de atividade,
bom para investimento, preço bem abaixo

da avaliação só R$ 350 mil. 72-1027

R$ 160 MIL
APTO CONCEIÇAO / JABAQUARA

3 dormitórios, sala 2 ambientes, cozinha
c/ armários, área de serviço, com
banheiro, 1 vaga, lazer completo.

72-1099

LINDO SOBRADO
R$ 230 MIL VILA STA CATARINA

Todo reformado, 2 dorms, 1 ste c/ hidro,
banh, sala e coz. c/ acab. em porcelanato,
jardim de inverno, quintal, dependência de

emp. (suite), lavanderia, churrasqueira,
terraço, 2 vagas de garagem. 72-1198

R$ 220 MIL
COBERTURA VILA SANTA CATARINA

Duplex,  2 dormitórios com sacada,
1 suite, lavabo, sala 2 ambientes

com sacada, cozinha, área de serviço,
2 vagas, piscina, salão de festas,

churrasqueira. 72-1248

R$ 400 MIL
SOBRADO VILA MASCOTE

Belíssimo sobrado! 3 dormitórios, 1 suite,
banheiro social, sala 2 ambientes c/ piso
em granito, lavabo, copa/ cozinha em piso
frio c/ Armário , quintal, ediculaªs, terraço,

entrada lateral, 2 vagas. 72-1134

R$ 300 MIL BONITO SOBRADO
VILA SANTA CATARINA

3 dormitórios, 1 suite, sala, lavabo
cozinha, 3 banheiros, dependência de

empregada, entrada lateral, 2 vagas.
Terreno 6,5x20 m. 72-1249

R$ 165 MIL APTO METRÔ
CONCEIÇAO

3 dormitórios, 2 banheiros, sala com
sacada, cozinha, área de serviço, 1 vaga,
lazer compl. c/ piscina, salão de festas, play
ground, sala de ginastica, brinquedoteca,
quadra. Necessita de reforma. 72-1078

R$ 170 MIL APTO JABAQUARA /
CIDADE VARGAS

2 dormitórios, sala 2 ambientes, c/
sacada, cozinha, área de serviço, piso frio,

lazer completo c/ piscina e sauna,
condomínio baixo. 72-1133

ÓTIMO TERRENO VILA GUARANI
METRO JABAQUARA

Ótimo para condomínio de sobrados,
área de 900 m2 terreno plano. 72-1233

R$ 200 MIL
 APTO METRO JABAQUARA

2 dormitórios com 3º reversível, sala 2
ambientes, cozinha c/ armários, 1 vaga,
dependência de empregada, 86 au, salão
festas, sala de ginastica, salão de jogos, play
ground, a 400 metros do metro. 72-1255

R$ 300 MIL CASA TÉRREA
VILA SANTA CATARINA

3 dormitórios, sala de  estar/ jantar, 6
vagas, quintal, dependência de

empregada, terreno ( 10x25). 72-1181

R$ 140 MIL
APTO METRÔ JABAQUARA

2 dormitórios, sala, cozinha, área de
serviço, 1 vaga, lazer com piscina,
a 600 metros do metro. 72-1265

R$ 150 MIL
APTO JABAQUARA

2 dormitórios, 70 m2 au,
sala 2 ambientes, area de serviço,

banheiro, 1 vaga. 72-1164

R$ 235 MIL APTO VILA MASCOTE
Belo apartamento com 96 m2 de área útil,
2 dormitório, 1 suíte, ambos com sacada,
sala 2 ambientes, cozinha com armários,

2 banheiros, 2 vagas, área de serviço,
quarto de empregada + Wc. 72-1257

R$ 200 MIL
APTO VILA SANTA MASCOTE

Localização privilegiada, 2 dormitórios,
com 3 reversivel, 2 banheiros, sala c/

sacada, cozinha, c/ armários embutidos,
1 vaga, lazer completo. 72-1186

R$ 145 MIL APTOS JABAQUARA
2 dormitórios com 3º reversível, cozinha

com aramrios, 2 banheiros, área de
serviço, 1 vaga, documentação Ok.,

Financiamento Ok. 72-1197

SÃO JUDAS
SOBRADADO NOVO

3 dormitórios, 1 suíte, sala 2 ambientes,
copa, cozinha, área de serviço,

quarto de empregada + wc, quintal,
4 vagas. 72-716

R$ 140 MIL
APARTAMENTO 70 M² AU

Em ótima localização no Jabaquara
com 2 amplos dormitórios,
cozinha grande, boa área de

serviço, banheiro de empregada,
sala 1 vaga de garagem,

condomínio muito bonito, fácil
condução, valor excepcional

venha conhecer. 72-483

CONDOMÍNIO FECHADO
NOVOS

JABAQUARA / JD. ORIENTAL
Sobrado 2 e 3 dormitórios/ suíte,

sala, cozinha, 2 vagas,
2 banheiros, aceita permuta

por imóvel menor valor.
VALOR R$ 240 MIL. 72-1241

R$ 320 MIL SOBRADO CIDADE
VARGAS – METRO JABAQUARA

3 dormitórios, 1 suite, banheiro social, sala
lavabo, coz, entrada lateral, 3 vagas. 72-1190

R$ 200 MIL APTO METRO JABAQUARA
3 dormitórios com armários embutidos,
sala 2 ambientes com sacada, cozinha
com armários embutidos, banheiro de

empregada, 2 vagas, condomínio baixo.
72-1229

R$ 150 MIL APARTAMENTO
COM SOBERBO ACABAMENTO
Apto c/ excel. acabto c/ 2 dorms, 1 ste,
coz. c/ AE´s, 1 vaga, cond. de apenas

R$ 200 , c/ play ground, s. festas a 800m do
metrô, fácil condução e todo comercio a

volta, Bom mesmo não perca. 72-1264

R$ 260 MIL
CASA TÉRREA VILA GUARANI

2 dormitórios +1, sala, cozinha,
área de serviço, quintal, edícula,

3 vagas. 72-1259

R$ 270 MIL APTO VILA MASCOTE
Lindo apto com 3 dormitórios, 1 suite,

sala 2 ambientes c/ sacada, 3 banheiros,
2 vagas, deposito, 100 m² úteis, completo

com lazer . 72-1061

 APTO R$ 130 MIL METRO
Lindo apto de 70 metros do metro
Jabaquara com 1 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro todo reformado em acabto de 1º
qualidade, sacada com bonita vista, cond,

excelente localização. 72-2000
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JABAQUARA
Apto. 1 dorm., sala c/sacada,
cozinha, wc, 42m² área útil,

Apenas R$ 85 Mil. R

JABAQUARA PRÓX. METRÔ
Apto. 2 dorms. c/armários,1vaga,

piscina, salão de festas e jogos, 52m²
úteis, R$ 140 mil. R

METRO CONCEIÇÃO
Apto. 2 dorms., sala 2 ambs, armários
nos dts. e cozinha, dep.empr, 1 vaga,

70m² au, salão de festas e jogos,
piscina. R$ 215  Mil. R

JARDIM LOURDES
Sobrado 6x25 e 190m² ac, excelente,
3dts 1st, sala 3 ambts c/lavabo, quintal
c/churrasq, 2 vagas. Só R$ 195 mil. R

JABAQUARA
Apto. 1dorm., 1vaga,  sala c/sacada,

todo reformado, 42m² úteis.
R$ 108 mil.

AMERICANOPOLIS
Apto. 63m² au, 2 dorms., sala 2

ambts. c/sacada, 2wc, 1vaga + lazer,
R$ 140 mil. R

METRÔ JABAQUARA
Apto. 2dorms., sala, coz., 1 vaga,

IPTU isento, cond. baixo.
R$ 148 mil. M

VILA GUARANI
Apto. 2dorms., 1st c/closet + wc, coz
americana, sacada, 1 vaga, face norte,

R$ 210 mil. M

JARDIM  ORIENTAL
Térrea, 440m² area de terreno,

3 dorms., 2 wc, sala e cozinha ampla,
quintal, edícula, 4 vagas..

R$ 450 mil. M

SÃO JUDAS
Cobertura Duplex 3dts 1ste, churrasq,

lareira, piscina, escritório, 3 vagas,
R$ 560 mil. M

SÃO JUDAS
Sobrado 8x30 terreno, 3 dorms., sala
de estar e jantar, copa/coz., sala TV, 3
vagas Venda Urgente. R$ 280 mil. K

SAÚDE
Apto 2 dts 1st máster, sala 2ambts, coz
c/armários, 1 vaga, prédio com lazer
completo, cond.R$ 400,00, R$ 195 mil.

K aceita auto como parte pagto.

SAÚDE
Sala Comercial próximo ao metrô,

48 m², 1 vaga face norte.
R$ 150 mil. V

CONCEIÇÃO
Cobertura Penthouse 130m² au, 2dts

sendo 1st, sala c/lareira, 2 vagas,
piscina, churrasqueira. R$ 300 mil. V

MIRANDÓPOLIS
Sobrado Coml. excel. localização, c/ar
cond. e 5 linhas telefônicas, 165 ac,
5 salas, 3 wc, 1 salão, coz, 3 vagas.

R$ 450  mil.  V

SAÚDE
Apto. excelente 2 dorms., sendo
1suite, 1 vaga, 65m² área útil.

Só R$ 215 mil. V

PLANALTO PAULISTA
Térrea 3dorms. 2suites, sala c/jardim

de inverno, copa/coz ampla, lavand., 3
vagas totalmente reformada, est.oferta,

R$ 450 mil. A

PLANALTO PAULISTA
Sobrado 3dts, wc social, sala c/ lavabo,
copa/coz, dep.empr, bom quintal +
piscina, salão de festas, churrasq, 2
vagas, exc. localização. R$ 350 mil. A

PLANALTO PAULISTA
Próx.Clube Sírio nobre 3dts, sala p/2

ambts. c/lavabo, quintal, edícula,
7mts de frente Oportunidade Única.

R$ 400 Mil. A

PLANALTO PAULISTA
Sobrado 2 dorms., wc. social, sala
c/lavabo, coz. + despensa, edicula

completa, 2 vagas, qtal. jardim.
Estuda Oferta. R$ 280mil. A

VILA MARIANA A
Terreno 10x35, Z2, proximo AV. Lins
de Vasconcelos, local p/2 sobrados,

R$ 350 mil. A

 PLANALTO PTA - ALUGA
3 dts, 1 wc, sala de jantar e estar

c/lavabo, 3 vagas, DE, todo
reformado. Aluguel R$ 2.500,00. K

MIRANDÓPOLIS
Cobertura Duplex 140m² au, 2 dts, 2
vagas, sala c/lareira, prox.metro Pça.
da Árvore. Aluguel R$ 1.750,00. V

LOJA  AV.BANDEIRANTES, 5598
Aluga-se com 200m² at e 300m² ac,
4 wc, 4 vgs, frente em vidro. Ótimo

Ponto p/Lojas Aluguel R$ 3.000,00.

LOJA RUA CATUMBÍ, 293
Belenzinho próximo ao Brás,
7x40. Ideal para Confecções,

Aluguel R$ 3.500,00 est.proposta.

AV.INDIANÓPOLIS, 1725
Ótimo Sobrado 250m² at e 380m² ac,

varias salas. Plantão no Local,
Aluguel R$ 8.000,00, est.proposta.

BROOKLIN
Apto. 80m² au, 3 dorms., 1suite,

1 vaga, travessa da Av.Sto. Amaro.
Só R$ 260 mil. E

BROOKLIN
Apto. 82m² au, 3 dorms., 1 vaga,
sala 2 ambts, ótima localização.

R$ 250 mil. E

SR. CORRETORES
VENHA TRABALHAR

CONOSCO.

SR. PROPRIETÁRIO
ESSE ESPAÇO É RESERVADO

PARA SEU IMÓVEL.

ALDEIA DA SERRA - Z/SUL
Mansão Morada dos Pássaros

600m² at. e 540m² ac,

4 dorms., 6vgs, 5 salas,

piscina, R$850,000,00
estuda permuta
em São Paulo.

MANSÃO SUSPENSA
UM VERDADEIRO RESORT
4 stes, todos c/ closet, living
6 ambs, 2 lavabos, copa/coz

planej, escrit, apto de serviçal,
jd. inv, 4 vgs e 2 depósitos,

12.000m² de lazer, 500m² AU.
Impossível descrever! Esta
unidade está c/ um ótimo

preço. Estuda imóvel como
parte de pagto e parcelam.

direto c/ pp. Consulte e
agende uma visita! VA525

APTO - JD. DA SAÚDE
APENAS R$ 180 MIL

3 dts, AE, wc soc, liv. 2 ambs,
sac, coz. planej, AS, wc empr,

vg, lazer total, ótimo local.
Confira! VA521

LINDO APTO - VILA
GUMERCINDO - R$ 270 MIL

3 dorms, ste, living 2 ambs,
lavabo, coz. planej, 2 vagas,

lazer. VA523

APTO - JD. DA SAÚDE
SOMENTE R$ 159 MIL!!!
Px. ao Shop. Plaza Sul, 2 dts,
liv. 2 ambs, coz. c/ AE, 1 vg,

cond. baixo, lazer.
Consulte-nos! VA524

APTO - SANTA CRUZ
R$ 260 MIL

Ótimo acabto, 2 dts, ste, liv.2
ambs, sac, coz. c/ AE, lavand,

2 vgs, lazer total. VA526

APTO - V. CLEMENTINO
R$ 445 MIL

3 dts, ste, living 2 ambs, coz
c/ AE, banh, AS, DE, 2 vgs.

Consulte-nos! VA527

APTO - JD. DA SAÚDE
R$ 300 MIL

Excel. localiz, 3 dts, ste, liv. 2
ambs, coz. c/ AE, AS, DE, 2

vgs, lazer compl. Consulte-nos!
VA528

APTO - V. CLEMENTINO
R$ 250 MIL

2 dts, liv. 2 ambs, coz. c/ AE,
banh, AS, DE, 1 vg. Agende

uma visita! VA530

LINDO APTO - BOSQUE DA
SAÚDE - R$ 210 MIL

2 dts, liv. 2 ambs, sac, banh.
social, coz. planej, 1 vg, todo
reformado. Confira! VA532

LINDA COBERTURA
SAÚDE - R$ 435 MIL

3 dormitórios, suíte c/ hidro,

sacada, repleto de armário

embutido, lavabo, livng 2

ambientes, cozinha planejada,

escritório, 4 banheiros,

churrasqueira, piscina c/ deck,

2 vagas. Impecável! VA522

APTO - ANA ROSA
R$ 297 MIL

Px. ao metrô Ana Rosa, 2 dts,
ste c/ AE, liv. 2 ambs, coz,

banh, AS, DE, 1 vg. Confira!
VA529

APTO - JD. DA SAÚDE
R$ 210 MIL

2 dts, ste, repleto AE, liv. 2
ambs, sac, coz. planej, acabto

moderno, 1 vg, lazer.
Consulte-nos! VA531

APTO - V. MARIANA
R$ 300 MIL

Excel. localização, 2 dts, ste,
liv. 2 ambs, coz. planej, 1 vg,
lazer. Agende já uma visita!

VA533

APTO - KLABIN
R$ 405 MIL

3 dts, ste, AE, liv. 2 ambs, coz.
planej, DE, 3 vgs, lazer total.

Impecável! VA534

APTO - V. VERA
R$ 150 MIL

3 dorms, ste, living, coz, banh
social, 1 vg . Consulte-nos!

VA435

LINDO APTO! - SAÚDE
R$ 330 MIL

Lindo, 3 dts, ste, liv. 2 ambs,
espaço gourmet, coz. planej,
repleto AE. Confira! VA536

LINDA COBERTURA! METRÔ
SAÚDE - R$ 430 MIL

4 dts, 2 stes, repleto AE, liv. 2
ambs, lvbo, DE, lavand, pisc.
c/ deck, churr, 2 vgs. Agende

uma visita! VA537

APTO IMPERDÍVEL!
SÃO JUDAS - R$ 430 MIL
4 dts, ste, liv. 2 ambs, amplo
espaço gourmet, lvbo, coz.

planej. Lindo! VA538

APTO PADRÃO!
JARDIM DA SAÚDE

R$ 499 MIL
Excelente local, 3 dormitórios,

suíte, lavabo, living 3

ambientes, despensa,

banheiro empr, 3 vagas,

ótimo acabto. Consulte-nos

e confira! VA540

APTO - METRÔ GENTIL DE
MOURA - SOMENTE

R$ 130 MIL!
Amplo dorm, living, coz,

banh, lav, 1 vg, cond. baixo,
ótima localização! VA539

APTO - PX. METRÔ SAÚDE
SOMENTE R$ 170 MIL!
2 dorms, living, banh, coz

ampla, a.serv, banh empreg.
Consulte-nos! VA541

LINDO SOBRADO - SAÚDE
R$ 400 MIL

4 dts, 2 stes, liv. 2 ambs, lvbo,
copa/coz, lavand, DE, qtal,

churr, entr lat., 2 vgs.
Impecável! VS449

SOBRADO - PRÓX. METRÔ
R$ 249 MIL

Próx. metrô Conceição, 3 dts,
ste, AE, living 2 ambs, lavabo,
copa/coz planej, quintal, dep.

empreg, 2 vgs. VS450

SOBRADO - JD. DA SAÚDE
EM EXPOSIÇÃO NA RUA CARLOS
TIAGO PEREIRA, 430. CONFIRA!
Amplo sobrado, 4 dts, ste, lvbo,
liv. 3 ambs, amplo qtal, jardim,

DE, 4 vgs. Conheça hoje mesmo!
VS451

SOBRADO IMPECÁVEL!
V. GUMERCINDO - R$ 350 MIL

3 dts, ste, repleto AE, living,
lavabo, copa/coz, lavand, DE,

qtal, 2 vgs. Consulte-nos
e confira! VS452

SOBRADO - ALTO IPIRANGA
R$ 320 MIL

EM EXPOSIÇÃO À RUA DO
RANCHO, 193. CONFIRA!

Px. ao metrô, 7 vgs, 2 dts amplos, liv.
2 ambs, banh, coz. ampla, qtal; fdos c/
dorm, coz, AS. Consulte-nos! VS453

SOBRADO - V. MARIANA
R$ 420 MIL

Impecável, px. ao Shop. Santa
Cruz, 4 dts, 2 stes, liv. 2 ambs,

lavabo, copa/coz, quintal,
churrasq, vgs. Confira! VS454

SOBRADO LANÇAMENTO!
SAÚDE

Lançamento, px. ao metrô, 4
amplos dts, 2 stes, liv. 2 ambs,
lvbo, sl. jantar, coz. ampla, DE,

qtal p/ pisc, churr, 4 vgs.
Consulte-nos e confira! VS455

SOBRADO - JD. DA SAÚDE
R$ 380 MIL

3 dorms amplos, living, copa/
coz, quintal, vgs, edícula,

ótimo local. Confira! VS456

SOBRADO NOVO
R$ 300 MIL

3 dorms, ste, living 2 ambs, coz,
amplo quintal, 2 vgs.

Agende uma visita! VS457

SOBRADO NOVO - IPIRANGA
R$ 420 MIL

Próx. ao Museu, 3 amplos
dorms, 2 stes, living 2 ambs,

coz, 2 vgs. VS458

SOBRADO - V. DAS MERCÊS
R$ 195 MIL

3 amplos dorms, ste c/ arms
embut, living 2 ambs, copa/coz.

c/ arms. embut, dep empreg,
quintal, 2 vgs. Único! VS459

SOBRADO NOVO - IPIRANGA
R$ 480 MIL

4 amplos dorms, 2 stes, living 2
ambs, ampla coz, quintal, 4 vgs.

Consulte-nos! VS460

SOBRADO - JD. DA SAÚDE
Excelente localização, 4 stes, living
3 ambs, copa/coz planej, banh, 7

vgs, quintal c/ piscina, dep
empreg, a.serv. Agende uma visita

e confira! VS461

LINDO SOBRADO!
VILA ANCHIETA

SOMENTE R$ 360 MIL!
4 dorms, ste, closet, liv. 3 ambs,

copa/coz, DE, quintal c/ churrasq,
piscina. Imperdível! VS462

ÓTIMO SOBRADO! SÃO JUDAS
R$ 380 MIL

4 dorms, ste, banh, living 2 ambs,
lavabo, dep empreg, quintal c/
churrasq. Impecável! Confira!

VS463

SOBRADO - METRÔ STA. CRUZ
R$ 440 MIL

Lindo, 4 dorms, 2 stes, living 2
ambs, arms embut, coz planej,

dep empreg, quintal, 4 vgs, próx.
ao metrô. VS464

SOBRADO - V. DAS MERCÊS
R$ 220 MIL

4 dts, ste, living 2 ambs, repleto
AE, coz planej, DE, 7 vgs, ótimo

acabto, excelente localização.
VS465

SOBRADO - PRÓX. AO METRÔ
SAÚDE! R$ 220 MIL

Lindo sb, 2 dorms, living, coz
planej, 2 banhs, ótimo

acabamento, próx ao metrô.
Confira! VS466

LINDO SOBRADO - JD. DA
SAÚDE - APENAS R$ 335 MIL!

3 dorms, ste, living, coz planej,
dep empreg, totalmente

reformado, 2 vgs. Agende uma
visita e confira! VS467

SOBRADO - COND. FECHADO
V. DAS MERCES - R$ 390 MIL
Excelente condomínio, 3 dorms,

ste, living 2 ambs, coz. planej,
dep. empregada, 2 vagas, lazer.

Vale a pena conferir! VS468

SOBRADO - MOINHO VELHO
R$ 600 MIL

Amplo sobrado, 4 dorms, ste,
lavabo, living 2 ambs, copa/coz,
2 dep. empr, churrasq, 5 vgs,
excelente localização! VS470

SOBRADO NOVO! IPIRANGA
R$ 450 MIL

Próx. ao Museu, ótimo acabto,
3 dts, ste c/ sac, lavabo, living 2
ambs, copa/coz, quintal c/ churr,

2 vagas. Aproveite! VS469

CASA ASSOBRADADA - JD.
DA SAÚDE - R$ 550 MIL

EM EXPOSIÇÃO NA RUA CARLOS
TIAGO PEREIRA, 458. CONFIRA!

Excel. localiz, 3 dts (stes), liv. 2 ambs,
banh, salão, DE, 10 vgs, entr. lat.

Visite! VCT129

CASAS DE VILA - IPIRANGA
R$ 460 MIL

Casas p/ renda, 2 casas c/ 2
dts, sala, coz, banh, 1 vg e 3
casas c/ 1 dt, coz, banh, terr.

10x30. Consulte-nos! VCT128

JARDIM DA SAÚDE
R$ 400 MIL

Casa térrea, 3 dorms, ste,
living, coz, quintal, 4 vgs.

Imperdível! VCT130

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
EM EXPOSIÇÃO NA RUA JUVENAL

GALENO, 186. CONFIRA!
Linda casa térrea, 3 dts, 1 ste, 10x30,
jardim, isolada aos lados, 3 vgs, ót.
localiz. Faça uma visita! VCT131

TERRENO - V. DAS MERCÊS
R$ 900 MIL

17m frente, 1102m² área total,
Z-2. Consulte-nos! VG189

GALPÃO - CAMBUCI
R$ 480 MIL

380m² terr, 300m² a.constr, rende
R$ 3.900,00. Estuda propostas.

VG193

TERRENO - TANCREDO - VILA
DAS MERCES - R$ 280 MIL

250m² terreno, ótima localização.
Confira! VG192

ÓTIMO TERRENO - R$ 260 MIL
Terreno c/ 2 casas, casa da frente c/ 2 dts, living, coz, banh, lavanderia,

casa fundos c/ dorm, sala, coz, banh, lavanderia. Confira! VG191

TERRENO - IPIRANGA
R$ 2.530.000,00

Terreno com 1.100m², plano,
excelente localização.
Consulte-nos! VG190

VL190 – APTO – MORUMBI – 4 stes, closet, living
4 ambs, lareira, AE, escrit, sacada, 2 DE, 6 vgs
+ deposito, 1 por andar. Lindo!.......R$ 5.000,00

VL191 – CASA – IPIRANGA – 3 dorms, ste, closet,
living 2 ambs, quintal, coz c/ arms embut, 3 vgs,
reformada......................................R$ 2.500,00

VL192 – SOBRADO - RESID/COMERCIAL –
MIRANDÓPOLIS – 3 dorms, living 2 ambs, 3
vagas...............................................R$ 2.500,00

VL193 – CASA – MOINHO VELHO – 2 dorms, ste,
living, coz, banh social....................R$ 800,00

VL194 – COND FECHADO – MORUMBI – 4 stes,
living 4 ambs, AE, DE, 6 vgs, piscina aquecida,
churrasq, lazer..............................R$ 9.000,00

VL195 – SOBRADO – JD MARISTELA – 2 dts, liv.
2 ambs, todo reformado, 2 vgs.....R$ 1.000,00

VL196 – CASA SACOMÃ – 2 dorms, living 2 ambs,
coz, banh social, 3 vgs.................R$ 1.000,00

VL197 – SALAS – AV. CURSINO – com 70m² (R$
750,00), 50m² (R$ 650,00) e 40m² (R$ 520,00)

VL198 – APTO – IPIRANGA – 2 dorms, living 2
ambs, coz c/ AE, vg, lazer..........R$ 1.000,00

VL199 – SALÃO – VL STO ESTÉFANO – 170m², 2
wc, estrutura metálica...................R$ 2.500,00

VL200 – VL STO ESTÉFANO – 180m², 2 wc’s,
estrutura madeira.........................R$ 2.500,00

VL201 – SALÃO – VL STO ESTÉFANO – 180m², 2
wc, estrutura madeira...................R$ 2.500,00

VL202 – GALPÃO – VILA FACHINNI – 1.600m²,
350m² de escrit, refeit, vestiário....R$ 18.000,00

VL203 – SALÃO PRÓX. À ANCHIETA – 230m², piso
frio, portão automático..................R$ 2.500,00

VL204 – GALPÃO – VL MORAES – 1500m², 350m²
p/ escritório, 6 banhs, 40 vgs....R$ 20.000,00

VL205 - SOBRADO COMERCIAL – MIRANDÓPOLIS
– 6 salas, 3 banhs, vg...................R$ 3.500,00

VL206 - SALÃO – SACOMÃ – 330m², 2 banhs,
várias salas..................................R$ 2.700,00

VL207 – SALAS – VIA ANCHIETA – SACOMÃ – Salas
de 20 a 25m², c/ wc...........R$ 550,00 cada sala

VL208 – CASA COMERCIAL – VL MARIANA – 5
salas, qtal, dep de empreg, vg.......R$ 2.000,00

VL209 – SALÃO – VIA ANCHIETA – SACOMÃ –
65m² + sala 16m², 2 banhs, piso
frio..................................................R$ 1.500,00

VL210 – CASA – JD DA SAÚDE – 3 dts, ste, living
2 ambs, dep empreg, 4 vgs..........R$ 2.700,00

VL211 – APTO IPIRANGA – 3 dts, ste, liv, sl.jantar,
sacada, 2 vgs, 110m², lazer..........R$ 1.300,00

VL212 – APTO METRÔ CONCEIÇÃO – 2 dorms,
AE, living 2 ambs, lazer, 1 vg........R$ 1.000,00

VL213 – APTO PRÓX AO METRÔ PARAISO – 1 dt,
liv. 2 ambs, banh, coz, 1 vg....R$ 900,00 + cond.

VL214 – 2 LOJAS – JARDIM DA SAÚDE – Excelente
localiz, 120m² cada loja...R$ 2.000,00 cada loja.

VL215 – APTO VL MARIANA – 3 dts, liv. 2 ambs,
AE, copa/coz, DE, 1 vg.......R$ 2.500,00 + cond.

VL216 – SOBRADO COMERCIAL – VL MARIANA –
6 salas, 2 banhs, s/ vaga................R$ 1.950,00

VL217 – APTO ACLIMAÇÃO – 2 dorms, living 2
ambs, arms embut, 1 vg..................R$ 1.000,00

VL218 – PRÉDIO – PRÓX AO METRÔ – IPIRANGA
– Excelente ponto comercial, área constr. 900m²,
2 andares....................................R$ 12.000,00

VL219 – SALÃO – IPIRANGA – a.total 250m², área
livre 210m², 2 banhs, excel. localiz..R$ 2.000,00

VL 220 – SALA – S. JUDAS – 60m², 2 banhs, excel.
ponto coml. Consulte-nos!R$ 1.900,00 + cond.

VL 221 – SOBRADO RES/COMERC – JD DA SAÚDE
– 3 dorms, ste, sala 2 ambs, 5 vgs, dep empreg,
quintal, churrasq..........................R$ 3.200,00

V. GUARANI / CONCEIÇÃO
REPL. ARMS. - R$ 350 MIL
3 dts, ste, sala p/ 2 ambs. c/
sac, coz. planej, dep. empr.

+ wc, AS, 2 vagas cobertas,
98 m² AU. Ref. 001/09 ZS

ATENÇÃO, INVESTIDORES!!!
3 SOBRADOS EM UM ÚNICO

TERRENO - JD. SAÚDE
2 dts, sala, coz, qtal, 4 vgs p/
auto. Só R$ 450 Mil - Excel.

localiz, 350m AT. Ref. 018/09 ZS

BELÍSSIMO APTO
MIRANDÓPOLIS - ÓTIMA

LOCALIZAÇÃO - R$ 600 MIL
2 p/ andar, 4 dts/3 stes, closet,
arms, sl. 3 ambs. c/ sac, lvbo,
ampla coz. planej, DE. compl,

AS, 3 vgs + depós, lazer compl,
188m² AU. Ref. 003/09 ZS

VAGO - 3 STES - R$ 430 MIL
METRÔ SAÚDE

Ótimo apto. c/ 135m² AU, 4
dts, closet, arms., sl. 2 ambs.
c/ sac, lav, coz. planej, dep.

empr. + wc, AS, vagas p/
auto, lazer. Ref. 004/09 ZS

METRÔ SAÚDE - 2 VAGAS
R$ 365 MIL

3 dts, 1 ste, sala 2 ambs, sac,
coz. planej, DE, AS, lazer total,

98m² AU. Ref. 005/09 ZS

LINDO APTO - PRÉDIO NOVO
METRÔ SAÚDE

3 dts/ste, sl. p/ 2 ambs. c/ sac, coz,
DE. compl, AS, 2 vagas, lazer compl,
95m² AU. R$ 430 Mil -Ligue e agende

sua visita !!! Ref. 006/09 ZS

SÃO JUDAS - R$ 190 MIL
2 belos dorms, arms, sala c/
sac, coz, AS, vaga p/ auto,

lazer. Ref. 007/09 ZS

METRÔ SAÚDE - C/ PISCINA
AQUECIDA - R$ 310 MIL

Repleto arms., 3 dorms, ste,
sala p/ 2 ambs. c/ sacada,

coz., dep. empr. + wc, AS, 2
vagas, lazer. Ref. 008/09 ZS

EXCELENTE - VAGO
PRÓX. METRÔ SAÚDE

SÓ R$ 250 MIL
3 dts., arms., sac., sala 2

ambs., coz. planej., 2 wc’s,
AS., gar., lazer, 73m² AU.

Ref. 009/09 ZS

APTOS NOVOS - PRONTO P/
MORAR - METRÔ SAÚDE

C/ 4 dts/ste, sl. 2 ambs, coz.
c/ churr, DE, AS, 128m² AU,
3 vgs, lazer total. A partir de

R$ 550 Mil. Imperdível !!!
Ref. 010/09 ZS

PLANALTO PAULISTA
VALE A PENA CONHECER !

2 dts, sl., coz., wc social, dep.
+ wc, lavand., 8 vagas p/ auto
determ. e cob., qtal., nos fds

edícula (qto., sl., coz.,
lavand.), AT 10 x 20.

R$ 330 Mil - Ref. 011/09 ZS

SAÚDE - AT=10 X 50
3 DORMS. E 6 VAGAS

Arms, 2 stes, sl. 2 ambs, lvbo,
copa/coz. planej, DE. compl.,

lavand, nos fds. (casa c/ qto, sl,
coz, wc), qtal, sl. festas, churr.,
pisc., AC 300 m². R$ 520 Mil.

Ac. perm. apto. (-) valor na região.
Marque sua visita! Ref. 013/09 ZS

TÉRREA - METRÔ SAÚDE
R$ 380 MIL

(Rua Paracatu) 2 belos dts., ampla
sl, coz, qtal, nos fds. edícula no

térreo e na parte superior 2 casas
alugadas c/ renda de R$ 1.200, gar.

p/ 5 autos, AT 7,5 x 33.
Ref. 012/09 ZS

2 VAGAS - PX. METRÔ
SÃO JUDAS - R$ 350 MIL

Vago c/ 3 dts, ste, arms, sl. 2
ambs, copa e coz. planej., dep.
empr, quintal, entr. lat., edícula

nos fundos,  AT. 5 x 25.
Ref. 014/09 ZS

SEMI NOVO - A 3 QUADRAS
DO METRÔ SAÚDE

2 anos de construção c/ 3 dts.,
ste., sl. p/ 2 ambs., varanda,
copa/coz., qtal, escrit, portão
autom., 2 vgs., AT 5 5 x 34,

AC 170m². R$ 420 Mil - Venha
conferir ! Ref. 015/09 ZS

EDIFÍCIO BARCELONA
ÚLTIMAS UNIDADES!!!

ENTREGA JULHO/2009
4 DORMS. C/ 2 SUÍTES
OU 3 SUÍTES C/ LIVING

AMPLIADO, 2 OU 3 VAGAS,
120M² AU.

RUA PARACATU, N.º 515
REF. 016/09 ZS

EDIFÍCIO

FLAMBOYANT

3 DORMS, 1 SUÍTE, TERRAÇO
C/ CHURRASQUEIRA,

2 VAGAS, 84M² AU.
RUA JACI, N.º 113

REF. 017/09 ZS

R$ 128 MIL
Excel. loja, metrô Conceição,

em frente ao Carrefour,
c/ 55m. Ref. 019/09 ZS
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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

Tratar com Cristiane
ou Satie

Tels. 5071-4760
ou 5071-4745

LOCAÇÃO  DE
CADEIRA

EM SALÃO
Para Cabeleireiros

e Manicures

CUPINS DE SOLO E MADEIRA

BROCAS - BARATAS

PULGAS E RATOS

5012-1226 / 5012-3996 / 9131-1689

OKINAWA CUPINS
CARRETOS

ENTREGAS
KOMBI - FURGÃO

CAPITAL E LITORAL
MELHOR PREÇO

Fones: 5063-3010
8491-1769
c/ Valmir

REGULARIZO

FONES:  2947-6044  -  9312-0682

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

ISS, Construção

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

3441-2841 / 7358-6655

Tel. 2336-3545

Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

“COMPRO”
MÓVEIS, GELADEIRAS

E FOGÕES USADOS

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

Interessados favor enviar currículos para o
e-mail dpessoal@astecahinomoto.com.br,

ou enviar para a CP 68009, CEP 04145-972

EMPRESA CONTRATA:
MOTORISTA DE CAMINHÃO TOCO

E AJUDANTE DE MOTORISTA.

C U R S O S  D E:

Tels. 7164-8309 - 3628-5658

2577-3311 - 3453-4936

1 dia inteiro - R$ 80,00DEPILAÇÃO
1 dia inteiro
R$ 100,00

ALONGAMENTO
            DE CABELO

a partir de
R$ 200,00

COLOCAMOS
                CABELO

Junto à UNIP,
5 lojas,

4 salas, 3 WC´s.
R$ 1.800,000,00.

Fone: 9751-6734

PRÉDIO
COMERCIAL

CASA SAÚDE LINDA
3 dts., 1 suite, sala 2

ambs., 3 vgs. Fundos:
1 dorm. sala, coz.,

escrit., wc, churrasq.
R$ 398 Mil

PLANTÃO NO LOCAL,
HC - RUA JACI, 79
Tels. 5051-6651

ou 9965-2061

ALUGA-SE SOBRADO
COMERCIAL/RESIDENCIAL

Rua Monsenhor Basílio Pereira, 248
perto do metrô Conceição

Tratar Tel. 5589-4872

Com 3 dormitórios, 2 salas, cozinha, área de
serviço, 2 vagas garagem, área constr. 167m²

R$ 1.500,00

EXCELENTE IMÓVEL
PARA SHOWROON
Aluga-se, de esquina, na

Av. do Cursino, nº 877, com 25m de
frente, revestida em pedras, 300m²,

mais 4 escritórios, 2 WC´s, copa, etc...
Fone: 9629-9705

Psicologos,
terapeutas e
profissionais

da área médica.
FONE: 8308-8038

ALUGA-SE SALAS
METRÔ

VILA MARIANA

LOJA
METRÔ SANTA

CRUZ
Rua Sabóia de Medeiros,

124. Localização: atrás do

prédio do INSS.

Aluguel: R$ 400,00

Tr. Tel. 5084-6826

ADVOCAC I A

TELEFONE:  5589-7974

 RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS
REVISÃO DE APOSENTADORIA
Praça Santa Rita de Cássia, nº 75

Altura da Rua das Rosas nº 320
Metrô Praça da Árvore

FOCUS SEDAN

GUIA 200817 a 19 anos, que
resida nas imediações

do metrô Praça da
Árvore, SM + VT.

Enviar currículo para
contato@bpmsonorizacao.

com.br
Tel. 5078-6236

RECEPCIONISTA
Precisa-se

FOCUS SEDAN

GUIA 2008Para consultório
médico, necessário

boa digitação. Enviar
curriculum com

pretensão salarial para
Av. Jabaquara, 1.581

Sala 1.

RECEPCIONISTA
Precisa-se

FOCUS SEDAN

GUIA 2008
Para região

Vila Mariana.
Fone: 5072-2607

c/ Roana

MANICURE E
CABELEIREIRA

VELHARIAS

ANTIGAS
-Compro Objetos

-Bijuterias, Roupas e
Brinquedos
-Só Antigos

Fones: 2274-8608

8968-5680 / 9103-0556

2738-5029

30 anos na região.
com clientela para

médicos  e estética.
R$ 40 mil. Aceita
contra proposta,
motivo doença.

Fone: 2275-0910

VENDO SALÃO
CABELEIREIRO

Da Estrela e

brinquedos antigos

anos 60 / 70 / 80.

Retiro no local

Marcelo: 5034-5045

COMPRO

AUTORAMAS

Com estacionamento,
funilaria e pintura,
funcionamento,

excelente localização
no Ipiranga, 800m² AU

Fone: 9258-5423

VENDO

LAVA RÁPIDO

Automático, preto,
27.000 km., top de linha.

Vendo por
R$ 43.000,00. Não aceito
troca, sem contra oferta

ver Av. Indianópolis, 1984
com Dr. Samir.

Tel. 5599-4141

FOCUS SEDAN

GUIA 2008

Prata, top de linha,
47.000 km. Vendo por

R$ 40.000,00.
Não aceito troca,

sem contra oferta ver
Av. Indianópolis, 1984

com Dr. Samir
Tel. 5599-4141

COROLLA SEG

2006

CESTA

SABOROSA
Produtos Artesanais

e de Qualidade

www.cestasaborosa

2002.com

 3 4 9 4 - 3 4 7 0
 2 6 9 1 - 3 1 5 9

Tels.:

odontologiaodontologia CASAS  de REpousoCASAS  de REpouso

FISIOTERAPIAFISIOTERAPIApsicologiapsicologia

estéticaestética

• Aulas Individuais
• Horário Flexível

 INFORMÁTICA P/
TODAS AS IDADES

Tel. 5581-2690

E.Mail:
vmfelix.12@gmail.com

 com Profª Vera

 VENDA  LOCAÇÃO

VIDA VIVA
SANTA CRUZ
Apto. 3 dts, 97m²,

2 vagas, lazer
completo, Cursino X
Tupanaci 77, entrega
Julho/09. Particular

Ótimo preço!
Ac.Prop.

8144-2664 Alberto
8272-8712 Renato

CASA GRANDE
CHÁCARA INGLESA
BOSQUE DA SAÚDE
Construção c/planta,
terreno de 370m².

Rua Guiratinga, 699.
Vendo ou Alugo

Tr. Tel.5011-0452
c/proprietário

PRÉDIO PARA
ESCOLA OU

FINS COMERCIAS
Próximo ao metrô

Jabaquara, AU 600m².

Fone: 5058-8222

8339-8199

Cr
ec
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5585-1850
3895-2603

www.erikimoveis.com
contato@erikimoveis.com

Av. Pedro Bueno, 357
Pq. Jabaquara - Sede Própria
Plantão: Sábado até as 15h.

Domingo até as 13h.

Locação - Venda - Administração - Jurídico

CASA TÉRREA
JABAQUARA

Com 1 Mercadino na frente,
4 dorms., 2 vagas, sala, coz.,
banh., A.S., quintal, +1 quarto

na parte de baixo.
Só R$ 300 Mil

Ref.006

CASA TÉRREA
ANTIGA

Imóvel c/terreno de 600 mts.,
à 700m. do metrô Conceição.
Bom preço. Único no mercado.

Para vender  hoje!!!
Só R$ 335 Mil

Ref. 008

METRÔ SAÚDE
COBERTURA

DUPLÉX
4 dts. c/AE´s, 1 suite, coz. c/
AE´s, sala em L, lav., piscina,
churr. terraço, 2 vgs. 160m²
AU, Condomínio ascessível.

R$ 430 Mil. Ref. 004

Amplo, 3 dorms, 1 suite, sala
2 ambs., 2 vagas, 2 banhs. AS,

wc empreg., lazer completo,
100 mts. de área útil.

Só R$ 310 Mil  Ref. 007

 APTO. METRÔ
SÃO JUDAS

SOBRADO DE
VILA - METRÔ
CONCEIÇÃO

3 dts. suite, 2 salas, copa-coz.
lavabo, entr. lat. qtal. edícula
piso de porcelanato novo,

maravilhoso imóvel.
Só R$ 320 Mil Ref. 003

SOBRADO
MARAVILHOSO

CAMINHO P/BROOKLIN
E CAMPO BELO

3 dts. 1 ste. 2 vgs. 4 banhs.
lavabo, sala 2 ambs. exc.

acabto. pintura c/textura nos
dts. + AS, piso frio, coz. azul.

moderno, janelas em alumínio.
Só R$ 350 Mil  Ref. 010

APTO. NOVO
METRÔ

SÃO JUDAS
 3 dorms., suite, 2 banhs.,
2 vagas. 99 mts. AU, lazer

completo, bom condomínio
Só R$ 280 Mil   Ref. 009

SOBRADO NOVO
LOCAL NOBRE
PL. PAULISTA

 11x25, 250mts. AC, 4 suites, 1
c/closet, 2 salas, 6 banhs., 4

vagas, churrasq., entr. lat.
Só R$ 750 Mil.  Ref. 005

APTO.
JABAQUARA

Atrás do Corpo de Bombeiros,
2 dormitórios, 1 vaga,

condomínio baixo,
reformado, tudo em ordem.
Só R$  125 Mil.   Ref. 001

2 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro,
1 vaga. R$ 900,00

3 dts. suite, 2 vgs. lavabo, sala 2
ambs. escada c/piso importado

qtal. QE/WC, bastante verde.
Ideal p/Consult. Médico Odonto. ou

Advogados. SÓ R$ 3.000,00

LOCAÇÃOLOCAÇÃO
CASA METRÔ
JABAQUARA

 EXC. SOBRADO
COML./RESIDL.

LOCAÇÃO LOCAÇÃO

428m. terreno, 320m. AC,
17 m. de frente, 2 salas,

3 suites, c/hidro, copa, coz.
planej. AE´s depósito gde., lav.,
exc. qtal. c/churr. R$ 3.800,00

CASA JABAQUARA

3 dorms. 3 vagas, sala,
coz., banh., A.S.,

terraço, arms. emb.
Só R$ 2.200,00

ASSOBRADADO

PL. PAULISTA

SOBRADO
PARQUE

JABAQUARA
3 dorms., 2 vagas, entr. lat.,

qtal., edícula, boa coz., a 100
mts. do WalMart São Judas

Somente  R$ 270 Mil
Ref. 002

APTO - SAÚDE
PROX. METRÔ

3 dts, sac, 1 vg, AU 70m²,
lazer total. R$ 255 Mil

CASA SAÚDE
PRÓX. AO METRÔ

3 dorms (1 ste), lavanderia,
2 vagas, AC 28m², AT 150m²

R$ 450 Mil

CASA PRÓX. AV. TANCREDO NEVES
2 dorms, DE, lavand, 2 vagas, AU 120m², AT 100m²,

toda rev. pastilhas. R$ 300 Mil

CASA IPIRANGA
COML / RES.

150m² AU, 3 dorms, 2
vagas. R$ 300 Mil

APTO - SAÚDE
PRÓX. METRÔ

2 dts (1 ste), AU 64m²,
2 vagas. R$ 240 Mil

Cel: 9907-3373
VISITE NOSSO SITE:

www.guastelli.com.br
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Tel.: 5587-3738

Rua Luis GóIs, 1.124
- Vila Mariana -

APTO. KLABIN
AU 75m² R. Garapéba, 2 dt.
(1 s), c/arms, sala, banh., coz.,

AS, 2 vagas. R$ 360 Mil

VENDA LOCAÇÃO

GUASTELLI
Administrção de Imóveis

APTO. MIRANDÓPOLIS
AU 70m² Tipo Sobreloja
2 dts., sala, coz., banh.
As., s/gar.  R$ 170 Mil

APTO. S.JUDAS
AU 92m² Av. Irarê 3 dts.
sala, coz. banh. AS, DE,
sem vaga.  R$ 195 Mil

APTO. S.JUDAS
AU 55m² Px. Wal-Mart
2 dts. sala, coz. banh.,
AS, 1 vaga.  R$ 165 Mil

AP. V.CLEMENTINO
AU 56m² Alt. Arantes

1dt. c/arms, sala c/scd. banh.
coz. AS, 1 vaga R$ 1.250,00

APTO. JD. SAÚDE
AU 102m² F. Dias 3 dts. (1

ste), arms. sl c/scd. coz. banh.
DE, 2 vgs. R$ 2.500,00

APTO. SACOMÃ
AU 55m² Al. Araripe 2 dts.

c/arms. sala, banh. coz.,
AS, 1 vaga.  R$ 680,00

AU 70m² Af. Celso 2 dts. c/
arms. sala, coz. banh. AS,

1 vaga R$ 1.000,00

AP. METRÔ V.MARIANA

2 M M Eletro Comunicação Com. e Repres.Ltda. cito a rua
Edif.Alberto Bijinton, 1409 - sala 01 Vl Maria, convoca o

funcionário Erisvaldo Ferreira dos Santos RG
20071592185 - CTPS 40129 série 00364 comparecer no
prazo de 3 dias no endereço acima,sendo que há mais de

30 dias o mesmo nao comparece ao trabalho.
O seu não comparecimento será caracterizado
o Abandono de Emprego conf. o artigo 482 -
 letra I da CLT. São Paulo 10 de julho de 2009.

PARA ANUNCIAR

LIGUE: 5072-2020


