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Con� ra o roteiro 
de luzes pela região

Desapropriações para túnel na 
V.Mariana seguem inde� nidas

Serão 18 meses, com 

gasto previsto de R$ 110 mil-

hões para ampliar o túnel 

Ayrton Senna em direção 

à Vila Mariana, mais es-

pecificamente no viaduto 

Tutóia. O projeto da Pre-

feitura prevê desapropri-

ações nas ruas Joinville, 

Dr Astolfo Araújo, Victor 

Brecheret e Avenida 23 de 

Maio, mas não detalha que 

casas serão essas. Haverá 

ainda intervenções nas ruas 

Estela, Artur de Almeida e 

Coronel Oscar Porto, além 

de ampliação do viaduto 

Tutóia. Mas, a Prefeitura 

não dá prazos para início 

dos trabalhos. Urbanistas 

criticam nova intervenção 

que visa apenas a benefi ciar 

o transporte individual. 

PÁGINA 14

GASTRONOMIA - PÁGINAS 6 E 7

Restaurante da Vila Mariana garante
que tem o yakisoba mais 

caprichado da cidade
... e mais: 

novo bar na Avenida do Cursino 
aposta em nostalgia

DEIC investigará casos de 
assaltos por motociclistas

Depois de insistentes de-

núncias feitas pelo São Paulo 

Zona Sul, que repercutiram 

na imprensa diária, o Deic 

(Departamento de Investi-

gações Criminais) da Polí-

cia Civil informou que vai 

colaborar com a ação para 

reprimir crimes cometidos 

por motociclistas na Cidade 

Vargas e Vila Guarani. Por 

meio de serviço de inteli-

gência, além de policiais e 

viaturas à paisana, o órgão 

vai aprofundar a investiga-

ção nos pontos de maior in-

cidência desse tipo de crime.    

PÁGINA 8

Mudança de atendimento em 
delegacias é adiada para março

A Secretaria de Seguran-

ça Pública mudou sua pre-

visão e agora informa que 

só em março as delegacias 

da região terão mudanças 

no sistema de registro de 

Boletins de Ocorrência. Em 

alguns distritos, o aten-

dimeto será feito apenas 

por  policiais plantonistas 

que auxiliarão as vítimas 

no registro das ocorrências 

por computador. Em outras, 

mais movimentadas, haverá 

delegados de plantão. Ape-

sar das críticas e suspeita 

de redução de recursos, a 

Secretaria alega que a mu-

dança benefi ciará a popula-

ção porque agilizará o aten-

dimento. A previsão inicial 

era de que as mudanças 

seriam implantadas em de-

zembro e janeiro. PÁGINA 5

Restaurante da Vila Mariana garante

Há muitas luzes e leds 

espalhados pelas avenidas da 

cidade, em árvores no cantei-

ro central como da Rua Sena 

Madureira. E também decora-

ção especial com shows que 

merecem ser conferidos na 

região. Siga nossas sugestões 

para entrar no clima natalino.  

PÁGINA 3
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• CLIP SOCIAL

Por  Janice Maya 

(22/07 a 22/08)
Antes de julgar 
a l guém,  você 
deve tomar mui-
to cuidado, espe-

cialmente se pretende fazer 
isso em público. Você poderá 
ser extremamente cobrado 
por exigir aquilo que não faz. 
Seja mais coerente. 

(22/11 a 21/12)
Será que você 
não está fazen-
do tempestade 
em  um  copo 

d’água? O que todos estão 
tentando te mostrar é que 
você deve ter razões sen-
timentais escondidas para 
agir como está. E não tem?

(21/04 a 20/05) 
É muito bom 
cuidar de si mes-
mo, fazer com 
que as pessoas 

percebam que, antes de exigir 
que elas lhe façam bem, você 
mesmo tem essa preocupação. 
Você não pode exigir amor se 
não demonstra se amar. 

(23/08 a 22/09) 
C l a ro  q u e  o 
mundo tem pro-
blemas maiores 
que o seu e você 

não deve, nunca, deixar de 
se sensibilizar com eles. Mas, 
isso não quer dizer que você 
deva deixar sua vida de lado 
em prol de outros. Concilie. 

(22/12 a 20/01)  
O capricorniano 
deve se dedicar 
a cuidados com 
a saúde. Em es-

pecial, tenha em mente que 
não vale a pena sacrificar 
noites de sono. Descansar e 
sonhar são duas coisas fun-
damentais... Descanse

(21/05 a 20/06) 
O gemin iano 
precisa olhar 
melhor ao seu 
redor. Há tanta 

coisa acontecendo, senti-
mentos aflorando... Talvez 
algumas demonstrações de 
amor estejam passando de-
sapercebidas por você. 

 (23/9 a 22/10) 
A palavra para a 
próxima semana 
é conversa. Não 
haverá melhor 

remédio para situações emba-
raçosas e não haverá melhor 
caminho para conquistar me-
tas. Cuidado com as palavras 
- evite tom “professoral”

(21/01 a 19/02) 
As mudanças 
só acontecem 
quando a gente 
realmente quer. 

Não fi que depois culpando 
o mundo de ser monótono. 
É você quem pode estar 
com dois passos à frente 
dos acontecimentos.

(21/06 a 21/07) 
Para apaziguar 
corações e men-
tes, o canceria-
no sente que 

precisará agir com cautela. 
Há muitos sentimentos à fl or 
da pele, muitas histórias mal 
resolvidas. Toda situação pre-
cisa de muito carinho.

(23/10 a 22/11)
E s c o r p i a n o s 
sabem o  que 
querem. Mas, 
às vezes, como 

agora, são mal compreendi-
dos. Você é conhecido pela 
intuição e agora agiu pen-
sando em você. Só que não 
há nada de incoerente nisso.

(20/02 a 20/03) 
O pisciano não 
c o n s e g u e  s e 
manter ausente 
das discussões 

sobre trabalho. Não há ne-
nhum mal nisso, desde que 
você saiba respeitar a traje-
tória de outras pessoas, sem 
querem impor suas ideias. 

(21/03 a 20/04) 
Há coisas indo 
bem no lado 
p ro f i s s iona l , 
mas você conti-

nua insatisfeito. Isso acontece 
porque não está conseguindo 
viabilizar ideias. Tente se 
aliar a alguém que tenha o 
mesmo pique. Anime-se!

Antonio Luiz Santos - 21/12
Os anos passam e sua ale-

gria permanece a mesma. É 
por isso que não poderíamos 
deixar de te parabenizar por 
mais este aniversário. Seus 
fi lhos Carlos, Lucia e Ana
Helena Cristina - 22/12

Felicidades e muitos anos 
de vida, com saúde e sucesso. 
São os votos das colegas Maria 
Tereza e Juliana.
José da Cruz - 23/12

Parabéns por mais um ani-
versário. Muitas felicidades 
sempre. São os votos de sua 
esposa Anesia, fi lhos, netos e 
bisnetos.
Isabella Marques Garcia - 
16/12

Hoje você está comple-
tando 6 aninhos, que alegria 
para nós, pois você é a nossa 
princesinha! Que Deus te pro-
teja hoje e sempre com muita 
paz, saúde e felicidade. São os 
votos da Vovó Vera, vovô Val-
dir, suas tias Carmen e Silvia, 
seus primos Pedro e Gustavo, 
seus pais Nilton e Marcia e em 
especial do seu irmão Diego. Te 
amamos muito!
Aracy Gaona Lofi ego - 
20/12

Existem momentos em 
nossas vidas, que jamais 
poderiam ser resumidos em 
simples palavras. Ao longo 
desses anos fomos convivendo 
com uma mulher que nos 
despertava diariamente para 
uma realidade, que nos fazia 
acreditar sempre mais e mais 
no verdadeiro signifi cado das 
palavras com determinação, 
respeito e amor. Você foi ao 
longo desses anos uma pes-
soa importante e mais do que 
especial, que participou dos 
nossos medos, alegrias e in-
tensamente, do nosso cresci-
mento. Sem dúvida alguma, 
você é a pessoa que mais nos 
conhece e, por isso, queremos 
abrir nossos corações e dizer 
como estamos felizes em par-
ticipar de mais um aniversário 
seu. Esperamos poder ainda 
retribuir cada palavra e gesto 
de carinho que dedicou a 
nós. Você é a melhor mãe do 
mundo! Te amamos muito! 
Feliz aniversário! Shirley, Pati, 
Paulo Jr., Paulo, Amanda, 
Ademir, Chris e Raíssa.
Shirley Ap. Lofi ego C. - 
25/12

Desejo a você, minha irmã, 
um aniversário cheio de paz... 
Que os sentimentos mais pu-
ros se concretizem em gestos 
de bondade e o amor encon-
tre sempre aberta a porta do 
seu coração. Que você possa 
guardar deste aniversário as 
melhores lembranças e que 
tudo contribua para a sua feli-
cidade sempre. Parabéns!!! Te 
adoro, Pati.

Esta coluna é dedicada 
a quem quer mandar 

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

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

A publicação é gratuita.

AniversariantesNo 21º aniversário do SPZS, embate 
era sobre administração local

• HISTÓRIA

No 21º ano de circulação 
do Jornal SP Zona Sul, vários 
embates foram travados. Um 
dos principais dizia respeito 
à  divisão administrativa da 
cidade. Naquela época se dis-
cutia a necessidade de criar 
uma administração regional 
exclusiva para a região do 
Jabaquara, com realidade que 
já surgia bem diferente da Vila 
Mariana. 

Mas, para surpresa dos 
movimentos comunitários, 
começou a circular um boato 
diferente, de que, pelo contrá-
rio, a Administração Regional 
de Vila Mariana - que era 
responsável pela manutenção 
da região hoje equivalente às 
subprefeituras de Vila Ma-
riana e do Jabaquara - seria 
desativada. 

Daí, parte da região passa-
ria a fi car sob gestão da Admi-
nistração Regional do Ipiranga 
(Vila Mariana e Saúde) e outra 
parte seria transferida à Admi-
nistração Regional de Santo 
Amaro (Jabaquara e Moema). 
Mas, a reação contrária da co-
munidade, expressada através 
das matérias do SPZS, fi zeram 
com que a ideia naufragasse. 

E novamente as discussões 
sobre o funcionamento de 
Congonhas, causando trans-
tornos à vizinhança, volta-

• ARTIGO

Uma nova proposta: 
mais respeito e 
cuidado com a 
educação infantil

Seguindo a carência de ob-
jetivos que enfrenta a educa-
ção no país, na sempre relega-
da Educação Infantil busca-se 
um exemplo a seguir: Harvard 
Zero, Reggio Emilia, Escola da 
Ponte, Summerhill..., especí-
ficos das condições de seus 
países de origem e por isto, 
dificilmente adequados ao 
Brasil. Erramos em considerar 
modelos que não se ajustam 
à realidade brasileira, e em 
valorizar de sobre modo a 
educação superior esquecendo 
que esta é sempre interdepen-
dente de uma boa e correta 
educação infantil.

Mas o que é Educação In-
fantil? O que temos feito nas 
últimas décadas para a edu-
cação de crianças pequenas? 
Quais os objetivos da prática 
escolar durante a primeira in-
fância? Como deve ser a escola 
infantil e o que ela deve pro-
mover? Um grande equívoco 
é pensar que a escola infantil 
se limita a oferecer cuidados 
assistenciais como um pro-
longamento de casa, um lugar 
para a criança brincar e passar 
algumas horas enquanto os 
pais trabalham.  Equívoco 
maior ainda é pensar a es-
cola infantil como lugar para 
comer, sair das ruas e evitar 
a marginalidade. E de toda 
forma é também um grande 
engano pensar a Educação In-
fantil como etapa preparatória 
das crianças pequenas para a 
vida escolar... 

Com urgência devemos 
todos compreender defi nitiva-
mente que a primeira infância 
é a principal fase de desen-
volvimento do ser humano e, 
portanto como tal o seu mais 
importante período da vida! É 
nesta etapa que se concentram 
os maiores aprendizados e que 
são favorecidos pelo que hoje 
conhecemos como ‘Janelas de 
Oportunidades’.

Estas podem ser compre-

endidas como condições úni-
cas e ideais do cérebro nos 
primeiros anos de vida para 
todas as formas de aprendi-
zagem. Enquanto ainda estão 
abertas favorecem imensa-
mente as construções infantis 
relacionadas à música, à arte, 
a(s) língua(s) estrangeira(s) 
e ao brincar, pois promovem 
estímulos ao lado esquerdo do 
cérebro facilitando as atitudes 
criativas na interação com o 
meio. Assim, deve haver nesta 
fase, amplas e bem planejadas 
condições para que a criança 
possa manifestar a sua criativi-
dade e produzir conhecimen-
to. Portanto, é neste universo 
fabuloso, complexo, dinâmico 
e riquíssimo de opções que a 
Educação Infantil deve transi-
tar. Do ponto de vista social e 
emocional a primeira infância 
é por excelência o período que 
determinará as posturas éticas 
mais ou menos aceitáveis em 
futuros cidadãos, cuja quali-
dade de vida pessoal e profi s-
sional dependerá dos alicerces 
construídos nos anos iniciais 
de sua vida. 

Precisamos compreender 
e aceitar que a vida hoje tem 
novos contornos trazendo-nos 
rapidez e uma gigantesca rede 
de informações que, em geral, 
somos incapazes de assimilar. 
Não podemos mais aceitar 
condições que alternam a op-
ção de babá e televisão com 
confi namento de crianças em 
atividades engessadas e im-
produtivas de embotamento 
intelectual...

A Escola de Educação In-
fantil tem a importantíssima 
função e o mais sagrado de-
ver de compromisso com a 
infância, com o brincar e com 
a qualidade de aprendizados 
e conhecimentos que deve 
oferecer à criança pequena, 
pois lhe servirão para a vida. 
Igual dever e obrigação devem 
ter as autoridades da área, ob-
jetivando a qualidade e a dig-
nidade da educação brasileira, 
promovendo a capacitação e 
a boa formação dos profes-
sores de Educação Infantil. 
O governo em especial forne-
cendo incentivos, subsídios 
fi nanciados, praticando uma 
política justa com isenção de 
impostos, pode trazer auxílio 
efetivo ao segmento.

A Direção da Escola 
Pequenos Pensadores

Jornal lutou contra desativação da Administração 
Regional de Vila Mariana

vam à tona. Já esta situação 
sempre permaneceu pendente. 
Até hoje, o caso está em dis-
cussão. Coincidentemente (ou 
não) esta semana, a Infraero 
entrou em confronto com a 
Prefeitura ao anunciar que 
vai lutar contra restrições ao 
horário de funcionamento das 
aeronaves.

Também o crescimento 
do comércio ambulante era 
denunciado ao longo do ano. 
Mas sabe-se que a situação 
perduraria por décadas...
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Dá para fazer um rotei-
ro completo, sem precisar ir 
muito longe. Para quem curte 
o Natal, a decoração, as luzes, 
nada melhor do que passear 
por alguns pontos da região. 
Além do inevitável passeio 
pela região do Ibirapuera, 
onde estão a Árvore gigan-
tesca montada pela Prefeitura 
em parceria com um banco 
e a fonte multimídia do lago 
do Parque, há outras dicas 
interessantes. 

Ainda por ali, o Parque 
das Bicicletas ganhou uma 
iluminação toda especial. E 
mais: ali as luzes serão acesas 
todos os dias, sempre a partir 
das 20h30, até 6 de janeiro de 
2010, com uma salva de fogos 
e música, por 1 minuto. Aos 
fi nais de semana, a cerimônia 
terá 10 minutos, com direito 
a neve caindo, luzes sincro-
nizadas, show pirotécnico e 
música natalina.

Nos jardins do Museu Pau-
lista (Ipiranga), o show “Festa 
da Luz” será apresentado até 
dia 27 de dezembro. Trata-se 
de um espetáculo com pro-
jeções em alta definição na 
fachada, que mistura a história 
da celebração do Natal à histó-
ria das evoluções provocadas 
pela energia elétrica. As apre-
sentações seguem com várias 
opções de horário, sendo que a 
primeira delas ocorre às 20h30, 
de quinta a domingo.

Várias avenidas da cidade 
também ganharam ilumina-
ção especial - na região, vale 
conferir o canteiro central da 
Rua Sena Madureira, com 

• NATAL

Roteiro de luzes pela região é 
atração durante todo o mês
CET tem até que controlar trânsito ao redor da Árvore no Ibirapuera

Além da árvore do Ibirapuera, vale circular por outros pon-
tos como a Avenida Sena Madureira (acima) ou conferir o 

presépio no Colégio Arquidiocesano (abaixo) 

troncos de árvores iluminados 
por leds. 

Por fi m, vale a tradicional 
visita aos shoppings da região 
e ao Colégio Marista Arquidio-
cesano, junto a estação Santa 

Cruz do Metrô. Todos os dias, 
das 20h à meia-noite, o pre-
sépio mecanizado está aberto 
à visitação. E a iluminação 
da fachada é outro destaque 
local.
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• CONSUMO

Originalidade e organização podem 
evitar que festas acabem só em cansaço!

As festas de fim de ano 
e as férias de janeiro geram 
expectativa em muita gente. 
Confraternizar, celebrar, re-
novar energias, rever pessoas, 
viajar... Mas, tantas coisas 
positivas podem se perder com 
o estresse que as antecedem. 
Além de ter de escolher as 
próprias roupas e acessórios, 
os consumidores ainda pre-
cisam defi nir presentes. E na 
maratona das compras enfren-
tam trânsito, lojas lotadas, fal-
ta de vaga de estacionamento, 
produtos faltando e ainda as 
torrenciais chuvas que têm 
caído sobre São Paulo. 

Para minimizar esses pro-
blemas, o quanto antes fi nali-
zar as compras, melhor. Outra 
dica é não ir muito longe de 
casa; pode ter certeza de que 
uma pequena economia não 
vale um grande desgaste. E 
muitas vezes o dinheiro poupa-
do acaba se esvaindo na tenta-
ção de comprar mais coisas...

Fundamental também é 
conferir a lista de compras, 
para não deixar nada para 
trás. Está lá a lingerie nova 
obrigatória para a noite de Re-
veillon? E a champagne ou es-
pumante? As malas de viagem 
estão em dia? E o carro, pronto 
para enfrentar a estrada?

Tente, também, ser original 
não só nos presentes ofereci-
dos, mas também naquilo que 
você mesmo vai usar nas fes-
tas. O ar de novidade sempre 
ajuda a encarar o Novo Ano...

ENDEREÇOS
ENCANTOS DA ÍNDIA: 

R. 1° de Janeiro, 454.
Vila Clementino
Tel: 2361-6845 2
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Gostou dessa blusinha? Pois surpreenda-se: é um lenço 

100% seda, estampado, da  ENCANTOS DA ÍNDIA que 

tem vários usos, e pode até se tornar uma blusa!
R$ 35

INN-FORMA
Rua Sena Madureira, 186
Vila Mariana
Telefone: 5081-7975

PMG LINGERIE
Av. do Cursino, 1682
Jardim da Saúde.
Telefone 5058-9760

Versatilidade

Para as festas

Sensualidade

Em forma
Modeladores ajudam 

quem está em busca 

de elegância e boa 

forma. Este tem 

bojo pré-moldado, 

sem perna, e é 

oferecido na cor da 

pele ou preto.  Na  

INN-FORMA

R$  80

Não é só o Reveillon que 

pede lingeries novas, para 

garantir a sorte em 2010. 

No Natal, capriche também. 

Este com decote nadador 

e bijouteria nas costas fica 

ótimo com roupas decotadas. 

Na  PMG LINGERIE

R$ 28,90 (soutien ref 115-29); 
R$ 9,90 (tanga ref 236-029)
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Gostou dessa blusinha? Pois surpreenda-se: é um lenço 

tem vários usos, e pode até se tornar uma blusa!

Versatilidade

quem está em busca 

de elegância e boa 

forma. Este tem 

sem perna, e é 

oferecido na cor da 

Para as festas

Não é só o Reveillon que 

pede lingeries novas, para 

garantir a sorte em 2010. 

No Natal, capriche também. 

Este com decote nadador 

e bijouteria nas costas fica 

ótimo com roupas decotadas. 

Na  

R$ 28,90 (soutien ref 115-29); 
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• SEGURANÇA

Plantão reforçado nas delegacias 
da região só começa em março

As prometidas mudanças 
no atendimento de plantão 
24h nas delegacias da região 
só devem começar a valer em 
março de 2010. Essa é a atual 
previsão da 2ª Delegacia Sec-
cional Sul, responsável pela 
maioria dos distritos policiais 
da vizinhança. Antes, o prazo 
inicial era o de que o novo 
modelo passasse a vigorar 
entre dezembro e janeiro.

Com a reformulação no 
serviço de BOs para melhor 
receber o público, algumas 
unidades vão centralizar o 
atendimento noturno e de 
final de semana de outras 
delegacias. O 35º DP Jaba-
quara será um distrito piloto 
e também abarcará os bole-
tins de ocorrência do 97º DP 
Americanópolis e do 83º DP 
Parque Bristol nos referidos 
períodos. 

Já o 16º DP Vila Clemen-
tino responderá pelo horário 
de plantão do 36º DP Vila 
Mariana/Paraíso. O 17º DP 
Ipiranga, por sua vez, atende-
rá pelo 26º DP Sacomã e 95º 
DP Heliópolis. Enquanto o 27º 
DP Campo Belo suprirá a de-
manda do 96º DP Berrini. 

A promessa é de que to-
das as quatro delegacias que 
terão o atendimento ampliado 
ganharão reforço de novos 
profi ssionais de plantão, além 
de mais equipamentos e via-
turas. 

Só no 35º DP Jabaquara 
haverá cinco equipes no total. 
Deverão chegar mais delega-
dos, investigadores e escrivães 

Previsão inicial era de que mudanças ocorreriam até janeiro de 2010

que estão em treinamento e 
vindos de concurso público. 

Ao mesmo tempo, as de-
legacias que não funcionarão 
no plantão 24h receberão os 
totens de autoatendimento e 
manterão dois funcionários 
para orientar ou até encami-
nhar as vítimas às outras uni-
dades abertas. Ou seja, como 
não haverá delegados nessas 
unidades, as vítimas terão que 
registrar as ocorrênciais em 
computadores. 

A Secretaria de Segurança 
Pública garante que não se 
trata de economia, mas oti-
mização de recursos. Defende 
que, quando o novo sistema 

operacional entrar em vigor, 
o atendimento nos distritos 
da região, atualmente muito 
criticado pela morosidade, 
deverá fi car mais rápido. “A 
expectativa é que a vítima saia 
satisfeita com o atendimento 
após registrar o boletim de 
ocorrência. Como teremos 
mais profi ssionais na equipe, 
esperamos também que o nú-
mero de esclarecimentos seja 
maior e os casos resolvidos de 
forma mais célere. O mais im-
portante será o contentamento 
da comunidade da região sul 
da cidade”, projetou Ligia Pi-
mentel, delegada-assistente da 
2ª Delegacia Seccional Sul. 
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Novo bar na Av. Cursino tem ambiente nostálgico
• BARES E RESTAURANTES

Atitude sim, ousadia tam-
bém. Mas, a moda que vem 
das ruas - ou street wear - é 
também sinônimo de confor-
to, descontração. E o melhor, 
na atualidade é uma roupa 
que veste pessoas de todas 
as idades, que querem jus-
tamente passar essa imagem 
mais informal, mas de muita 
personalidade.

Para quem curte esta moda 
que surgiu do jeito de vestir 
dos skatistas, uma boa notícia: 
surgiu na região uma loja que 
reúne várias marcas descola-
das, com preços bem legais. A 
First Street, aliás, é o paraíso 
para a galera do skate, não só 
pelas roupas, mas também 
porque oferece skates, aces-
sórios e tudo que a prática do 
esporte exige em qualidade, 
segurança e conforto. Claro 
que as prateleiras estão tam-
bém repletas de opções em 
camisetas, bonés, bermudas, 
calças, cintos, meias  e tênis.

Mas, não dá para confun-
dir a liberdade proporcionada 
pela street wear com desleixo. 
Pelo contrário, os adeptos do 
estilo estão sempre investindo 
em novos visuais, muitas co-
res, estampas diferenciadas. 
Foi por isso que a First Street 
passou a atender o público 

feminino também e oferece 
especialmente as peças da 
Santa Maria também para as 
garotas que adotaram o visual. 
Este ano, a coleção traz moti-
vos tribais, fl orais e motivos 
de inspiração indiana, sempre 
misturando cores. Camisetas e 
blusinhas amplas se misturam 
com shorts justos e curtos, 
leggings, calças skinny ou, na 
outra combinação do verão, 
calças saruel ou bermudas 
mais largas e confortáveis com 
camisetes, blusinhas. 

Em moda masculina, a dica 
são os eternos bermudões e 

camisetas com estampas tam-
bém originais e variedade de 
cores. Dominam as araras as 
marcas Black Sheep, Dekton, 
This Way, Drama, Sims, Doce,  
Plata e Slum.- vale conferir. 

Inaugurada há um ano na 
Rua 1 de Janeiro, a First Street 
se mudou recentemente para 
um espaço mais amplo e ideal 
na Rua Luís Góis para atender 
quem busca roupas próprias 
ou opções de presentes para as 
festas de fi m de ano e férias!

A First Street fi ca na Rua 
Luís Góes, 1284 -  Vila Cle-
mentino. Tel.:  3804-8998.

Região tem nova opção para 
quem curte street wear 
First Street ganha clientela com preços competitivos e grifes descoladas

• CONSUMO

Cada  vez mais boêmia, a 
avenida do Cursino, no Jardim 
da Saúde, ganhou mais um 
ponto de encontro para happy 
hour. Trata-se do recém-inau-
gurado Barbaridade Boteco & 
Rango. A casa de esquina é um 
prato cheio aos saudosistas, 
pois foi criada nos moldes dos 
antigos bares do interior pau-
lista das décadas de 50 e 60. 

O ambiente nostálgico é 
formado por um público na 
faixa dos 30 aos 50 anos. 
Na decoração, destacam-se 
o balcão de madeira, as pa-
redes com azulejos brancos, 
quadros de jornais antigos e 
peças de antiguidades, como 
um telefone em sistema de 
disco. 

Até o cardápio tem receitas 
inspiradas e garimpadas da 
culinária de fora da capital. O 
carro-chefe é o Derretido de 
Mandioca (costela desfiada 
com puré de mandioca a R$ 
26), que o proprietário Gastão 
Motta resgatou da lembrança 
de infância e foi buscar com 
exclusividade com o cozinhei-
ro João Boca Mole, inventor 
do quitute no extinto Bar do 
Dito, na cidade de Assis. 

A cozinha ainda põe à 
mesa do cliente porções e 

petiscos de botequim, além de 
sanduíches tradicionais que 
marcaram época na cidade 
de São Paulo. São os casos do 
Bauru do Ponto Chic (R$ 9), 
do Pernil do Estadão (R$ 9) e 
da Mortadela do Mercadão (R$ 
8). Outra opção para enganar a 
fome está no bufê especial de 
acepipes (100g por R$ 3,29).  

Para beber, pode-se esco-
lher o tradicional chope Brah-
ma (R$ 3,99 o claro e R$ 4,80 
o escuro), ou as cervejas em 
garrafa. O boteco trabalha com 
Bohemia long neck, a uruguaia 
Norteña (R$ 15) e a alemã 
Erdinger (R$ 15). As batidas 
completam a lista de bebidas. 

ALMOÇO
O estabelecimento tam-

bém funciona para almoço. A 
comida caseira é servida em 
bufê frio, acompanhado de 
pratos do dia ou grelhados, 
preparados com receitas, tem-
peros e sabores da culinária 
paulistana.

Serviço: Barbaridade Bar, 
av. do Cursino, 989, Saúde; 
Func.: seg. a sáb. (11h às 24h); 
Capac.: 60 lugares; Aceita to-
dos cartões e tíquetes; Site: 
www.barbaridadebar.com.
br; Tel.: 5061-1062. Tem wi-fi  
gratuito.  

Barbaridade se inspira em 
bares do interior paulista 
dos anos 50 e 60. Carro-

chefe da casa é o Derreti-
do de Mandioca (costela 

desfi ada com puré de 
mandioca)

Além de roupas masculinas e femininas, loja oferece 
artigos para prática de skate e muitos acessórios
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“Melhor Yakisoba” da cidade está na Vila Mariana 
Já são duas décadas de 

tradição na Vila Mariana. A 
cada ano que passa, o restau-
rante New Daruma, cujo nome 
remete a um símbolo da sorte 
que representa o Buda sentado, 
busca a perfeição em sua dupla 
especialidade oriental: as culi-
nárias japonesa e chinesa. 

Com direito a ambiente tra-
dicional no tatame, o cardápio 
à la carte oferta boas opções. 
No almoço, os destaques são 
os pratos executivos, válidos 
de terça a sábado. Uma suges-
tão é Teishoku simples, que 
leva arroz branco, missoshiru, 
picles japonês, sashimi e peixe 
grelhado. Já o Chinês Executi-
vo vai servido de yakimeshi ou 
arroz branco, sopa e um prato 
principal a escolher. Pode ser 
frango xadrez, tofu apimenta-
do, carne com moyashi, cebola 
ou brócolis. Outra atração é o 
prato sushi-sashimi, prepara-
do com 8 sashimis, 4 sushis, 
4 tekkamaki, 4 kappamaki e 
missoshiru. 

Os combinados também fa-
zem sucesso. O Daruma Super 
(18 sashimi variados, 10 sushi 
variados, 8 uramaki, 4 tekka 
maki e 4 kappa maki) e o 
Normal (15 sashimi variados, 

6 sushi variados,4 uramaki, 4 
tekka maki e 4 kappa maki) 
têm boa saída. 

Compartilhando da boa 
fama da casa, o Yakisoba (ma-
carrão frito) de lá é considera-
do um dos melhores da cida-
de. Está disponível em vários 
sabores, como os de carne 
frango e acelga moyashi; carne 
de porco e acelga moyashi ce-
noura; carne de vaca e pimen-
tão, cebola, cenoura; legumes 
e camarão; carne e legumes 
mistos; ou carnes mistas, ovos 
de codorna, camarão e legu-
mes.

Para beber, uma vez num 
lugar típico, peça algo à base 
de saquê, puro ou com caipi-
rinha. De sobremesa, desfrute 
a banana fl ambada ou cara-
melada, ou até um tempura 
de sorvete. 

Serviço: Restaurante New 
Daruma, av. Conselheiro Ro-
drigues Alves, 336, Vila Ma-
riana. Func.: Almoço (11h30 
às 14h) e Jantar (18h30 às 22h 
– menos aos domingo). Tels.: 
5579-2377/5549-8894. Aceita 
cartões: Mastercard, Dinners 
Club, Rede Shop, Visa e Visa 
Electron. Site: www.newdaru-
ma.com.br. 

É o que garante a direção do restaurante New Daruma, que tem pratos japoneses e chineses

• BARES E RESTAURANTES

Restaurante vem conquistando clientela há 20 anos. 
Yakisoba tem várias combinações e é um sucesso

DELIVERY
2275-8404 / 5071-7296

Rua Orissanga, 305 - Mirandópolis

Na compra de duas ou mais pizzas,
com + R$ 3,00 leve 1/2 garrafa de
Vinho Artesanal ou uma brotinho

de chocolate ou banana.
* EXPERIMENTE NOSSA PIZZA DE FILÉ MIGNON *

O verdadeiro
sabor italiano

18 anos de tradição

Horário de funcionamento: Terça a Domingo, das 18h00 às 24h00

Pagamento com Cartão:
Nós levamos a máquina até você!
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Relatada regularmente pelo 
SP Zona Sul, a onda de assal-
tos no Jabaquara cometidos 
por motoqueiros, preferen-
cialmente  contra mulheres, 
repercutiu na grande mídia. 
Em novembro, os periódicos O 
Estado de S.Paulo e Jornal da 
Tarde destacaram em página 
inteira o crescente problema 
na região, após tomarem co-
nhecimento da situação em 
uma das edições deste jornal. 

A ampla divulgação nos 
veículos de comunicação – 
sobretudo em âmbito regional 
– motivou até a entrada do 
Deic (Departamento de Inves-
tigações Criminais) da Polícia 
Civil no caso. Por meio de 
serviço de inteligência, além 
de policiais e viaturas à pai-
sana, o órgão vai aprofundar 
a investigação nos pontos de 
maior incidência desse tipo 
de crime.  

Constantemente, diversos 
delitos perpetrados por moto-
queiros são relatados durante 
as reuniões mensais do Con-
seg (Conselho de Segurança 
Comunitária) Jabaquara. No 
último encontro, realizado em 
17 de novembro, as denúncias 
continuaram. “Nós, da vizi-
nhança, temos a impressão 
que é uma mesma quadrilha 
que atua há algum tempo em 
Cidade Vargas, Vila Guarani e 
nos principais corredores do 
Jabaquara”, acredita Mirian 
Eboli Bock, presidente do 
Conseg. 

Segundo ela, é fundamen-
tal que as vítimas registrem o 

boletim de ocorrência para o 
combate dos bandidos. “A po-
pulação precisa se conscienti-
zar da importância de fazer o 
BO, senão a polícia acha que 
está tudo ótimo e não faz nada 
nos locais onde acontecem os 
roubos”, explica. 

O delegado do 97º DP 
Americanópolis, Isaías Araújo 
de Almeida, também promete 
apertar o cerco. “Semanal-
mente, vamos reforçar as ope-
rações nas ruas mais visadas 
para prevenir e reprimir esses 
criminosos.”

BICICLETAS
Segundo os moradores do 

Jabaquara, não bastassem as 
motos para cometer crimes, os 
bandidos ampliaram o “mo-
dus operandi” e passaram a 
utilizar biciletas nos furtos. 
“É assaltante para todo lado, 
atacando mulheres e até crian-
ças”, denuncia uma frequen-
tadora do Conseg. 

A população teme que 

durante o recesso escolar a 
insegurança aumente. “Nosso 
medo é que a situação piore, 
pois nesta época do ano a ci-
dade fi ca mais vazia e a ronda 
policial dimininui”, alerta 
outro participante. 

Segundo o delegado titular 
do 35º DP Jabaquara, Enjolras 
Rello de Araújo, a equipe do 
Garra (Grupo Armado de Re-
pressão a Roubos e Assaltos) 
reforçará o policiameto na 
região durante o período de 
férias. 

DEIC entra nas investigações 
de assaltos no Jabaquara
Reportagens sobre crimes de motoqueiros no bairro motiva ação

• SEGURANÇA
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Motos com baus são usadas por motociclistas para que 
os pedestres e motoristas não desconfi em. 
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VILA CAMPESTRE
R$ 150 MIL

Apto- Próximo ao Hosp. 
Sta Marina

2 dorms,sala, banh.
social,coz.,lavand. c/wc., 

1 vg. Ref: I- 1863/9

SAÚDE
R$ 190 MIL

Apto- Px. ao Metrô
1 dorm., coz. planej., sala 

c/sacada, 1 vaga
Ref: N- 1619/9

SÃO JUDAS
R$ 200 MIL

Apto- Px. ao Metrô
2 dorms, sala c/sacada, 

coz. lavand.,1 vaga
Ref: I- 1532/9

PRAÇA DA ÁRVORE
R$ 220 MIL

Apto- Px. ao Metrô
2 dorms c/ae, coz. 

planej., 1 vaga, lazer.
Ref: N- 1979/9

SÃO JUDAS
R$ 240 MIL

Apto- Próximo ao Metrô
2 dorms(1ste), sala, c/ 

sacada,coz. c/ae, 2 vagas
Ref: I- 1645/9

JABAQUARA
R$ 240 MIL

Apto- à 300 mts do Metrô. 
3 dorms. (1ste), sacada, 
coz.,lavand.,banh.social, 

2 vgs. Ref: I- 1608/9

CONCEIÇÃO
R$ 240 MIL

Apto- Próximo à Av. do 
Café. 2 dorms, sala c/

sacada, coz. c/ae, 1 vaga, 
lazer. Ref: I- 1853/9

SAÚDE
R$ 290 MIL

Apto- Px. ao Metrô
3 dorms c/ae, sacada, 

coz. planej.,1 vaga.Refor-
mado. Ref: N- 1989/9

PLANALTO PAULISTA
R$ 320 MIL

Apto- Próximo ao Metrô
3 dorms(1ste), 

sala c/lavabo e sacada, 
dep. empr., 2 vgs.

Ref: I- 1865/9

PRAÇA DA ÁRVORE
R$ 340 MIL

Apto- Px. R. Dias Toledo. 
3 dorms. (1ste), 

ala c/sacada, coz. planej., 
2 vgs, lazer.

Ref: N- 1607/9

SÃO JUDAS
R$ 350 MIL

Apto- Próximo ao Metrô
3 dorms(1ste), sacada, 

banh.social, coz.,lavand. 
c/wc, 2 vgs.

Ref: I- 1899/9

SAÚDE
R$ 370 MIL

Apto- Próximo ao Metrô
3 dorms c/ae, closet, sala 

c/sacada, coz. planej., 
dep. empr., 2 vgs.

Ref: N- 1736/9

SAÚDE
R$ 515 MIL

Apto Novo- px. ao Metrô
3 dorms(1ste), lavabo, 

sacada, dep. empr.,
2 vagas.

Ref: N- 1916/9

SAÚDE
R$ 535 MIL

Apto- Próximo ao Metrô
4 dorms c/ae sendo 

2 suítes, sacada, dep. 
empr., 3 vgs, lazer.

Ref: N- 680/9

PRAÇA DA ÁRVORE
R$ 590 MIL

Apto- 4 dorms sendo 
3 suítes. Sala c/sacada, 

copa, coz., lavabo, 
3 vagas.

Ref: N- 1795/9

CONCEIÇÃO
R$ 240 MIL

Sobrado Condominio 
Fechado

2 suítes, sala c/lavabo, 
coz., lavand., 2 vagas

Ref: I- 1370/9

SAÚDE
R$ 350 MIL

Sobrado de Vila
2 dorms, coz. c/ae, 
1 vaga. Reformado

Ref: N- 1994/9

CONCEIÇÃO
R$ 430 MIL

Sobrado- 4 dorms(1ste)
Sala c/lavabo,copa, 

coz.,dep. empr., quintal, 
4 vgs.

Ref: I- 1207/9

JABAQUARA - R$ 175 MIL
Apto- à 200 mts do Metrô

2 dorms, sala,coz., banh.social,lavand., 1vaga
Ref: I- 1316/9

SAÚDE - R$ 205 MIL
Apto- à 500 mts do Metrô

2 dorms c/ ae, coz. planej., 1 vaga.
Ref: N- 992/9

PRAÇA DA ÁRVORE - R$ 250 MIL
Apto- 3 suítes com sacada

Sala c/ sacada, coz. planej., 1 vaga
Ref: N- 782/9

SÃO JUDAS - R$ 360 MIL
Apto- Próximo ao Metrô

3 dorms. (1ste), sala c/sacada, 2 vagas
Ref: I- 1356/9

CONCEIÇÃO - R$ 240 MIL
Térrea- Próx. à Av. do Café

2 dorms, sala, coz., lavand. c/wc 2 vagas
Ref: I- 1456/9

SAÚDE - R$ 270 MIL
Térrea- Próximo ao Metrô

3 dorms, coz. c/ae, dep. empr., 1 vaga
Ref: N- 1101/9

SAÚDE
R$450,00

Final da Visconde de 
Inhaúma – Ref.11893
Térrea – 01 dorm, coz, 

WC, AS

VL GUARANI
R$450,00

Final da Diederichsen – 
Ref.12073

Térrea – 01 dorm, coz, 
WC, AS

JD ORIENTAL
R$550,00

Trav. Da George Corbisier 
– Ref.10117

Térrea – 01 dorm,
sala, coz, WC, AS

VL. DO ENCONTRO
R$550,00

Trav. Da R. Alba –
Ref. 11005

Térrea – 01 dorm, sala, 
coz, WC, AS

ÁGUA FUNDA
R$1.000,00

Próx. Av. do Cursino – 
Ref. 10509

Térrea – 03 dorms, sala, 
coz, WC, AS, 03 vagas

MIRANDÓPOLIS
R$1.100,00

Trav. Da R. das Rosas – 
Ref. 11878

Assob. – 02 dorms,
sala, coz, WC, AS

VL STO ESTÉFANO
R$1.300,00

Final da Francisco Tapa-
jós – Ref. 12053. Sob – 
02 dorms, sala, coz, WC, 
AS, dep. Emp, 01 vaga

VL GUARANI
R$1.500,00

Próx. A Praça Nova 
América – Ref.8712

Térrea – 03 dorms, sala, 
coz, 03WCs, AS, dep. 

Emp, 05 vagas

S. JUDAS
R$800,00

Trav. Da R. Paracatu – 
Ref. 12050

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

CID. VARGAS
R$800,00

Imed. Do metrô – 
Ref. 12039

Apto – 03 dorms, sala, 
coz, WC, AS, 01 vaga

PL PAULISTA
R$1.000,00

Próx. Metrô saúde – 
Ref.11773

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

VL GUARANI 
R$1.100,00

Trav. Da Av. Leonardo Da 
Vinci – Ref.12070

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

VL MARIANA
R$1.200,00

Próx. Ao metrô Ana Rosa 
– Ref.12072

Apto – 01 Dorm, sala, 
coz, WC, AS, 01 vaga

SAÚDE
R$1.800,00

Próx. Metrô – Ref.11066
Assob. comercial – 
03 dorms, sala, coz, 

02WCS, AS

JABAQUARA
R$2.000,00

Próx. A Pedro Bueno – 
Ref.11855. Sob. 

comercial – 03 salas, 
coz, 02WCS, 01 vaga

MIRANDÓPOLIS
R$2.200,00

Imed. do Metrô Saúde – 
Ref.10487. Sob.

comercial – 07 salas, coz, 
03 WCS, 02 vagas

JABAQUARA
R$2.500,00

Próx. metrô – Ref.8873
Sob. comercial – 03 
Dorms, sala, coz, 02 
WCS, dep. Emp, 05 

vagas + edícula

SÃO JUDAS
R$3.000,00

Próx. Ao metrô – 
Ref. 11622. Sob. 

comercial – 03 Dorms, 
sala, coz, WC, AS,

 02 vagas

V. MARIANA
3 DTS - 1 STE - 2 VGS 

R$ 430 MIL
Fach. de tijolinho, piso tábua 
corrida, arms. impecáveis, 

lazer c/ piscina!!!

V. CLEMENTINO
3 DTS - 1 STE - 150M2 AU

R$ 405 MIL
Piso porcelanato, DE, face 

norte, andar alto, 300m metrô, 
ste c/ closet. Não perca!

SAÚDE
4 DORMS - 2 VAGAS

R$ 425 MIL
1 ste. 160m2 úteis, repleto

de arms, dep. empr,
piscina aquecida!!!

CHÁC. INGLESA
4 DTS - 2 STES - 3 VGS

R$ 500 MIL
Terraço, repleto de arms,

dep. empr, lazer total.
Ótima mercadoria!

V. CLEMENTINO
3 DTS - 3 STES - 3 VGS

R$ 640 MIL
Living c/ var, prédio seminovo, 
c/ lazer compl, andar alto, face 

norte, vago.

CHÁC. INGLESA
COBERTURA DUPLEX

R$ 380 MIL
3 dts, ste, 2 vagas, sac, lazer 
c/ quadra, vago, 140m2 úteis.

JD. DA SAÚDE
COBERTURA DUPLEX

R$ 450 MIL
150m2, 3 dts, 2 stes, 2 vagas, 
piscina, churrasqueira, arms.

Não perca!

V. CLEMENTINO
COBERTURA DUPLEX

R$ 435 MIL
2 dts c/ 30 opc, living c/ sac, 

salão, quintal, churrasqueira. 
Ótima mercadoria!

PTO. PAULISTA
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 210 MIL
Vago, tacos, box blindex,
armários. Oportunidade!

IPIRANGA
3 DTS - 2 VGS - 120M2 AU

R$ 400 MIL
Sacada, 1 suíte, 3 banheiros, 

vago, lazer, ótima
mercadoria!!!

V. GUMERCINDO
3 DTS - 1 STE - 2 VGS

R$ 330 MIL
85m2 úteis, sac, prédio 13 

anos, depósito subsolo, refor-
mado, ste master c/ closet.

V. CLEMENTINO
3 DORMS - 1 VAGA

R$ 340 MIL
Armários, lazer c/ piscina,

sala 2 ambs, vaga demarcada, 
200m do metrô.

SAÚDE
3 DTS - 1 STE - 85M2 AU

R$ 310 MIL
Arms. embut, aquecedor,
2 banheiros, lazer total,

1 vaga. Oportunidade rara!

SAÚDE
2 DORMS - 1 SUÍTE

R$ 265 MIL
1 vaga, lazer c/ pisc, bem
localizado, próx. ao metrô. 

Venha conhecer!
MTR. IPIRANGA

3 DORMS - 1 VAGA
R$ 255 MIL

Totalmente reformado, rico em 
arms, piso porcelanato, play-
ground, sl. festas, ót. opção!

PARAÍSO
3 DTS - 1 STE - 98M2 AU

R$ 260 MIL
Dormitórios c/ arms, copa, 

cozinha, reformado, s/ vaga.

V. CLEMENTINO
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 275 MIL
C/ armários, living 2 ambs, 

dep. empr, 82m2 AU.

CHÁC. INGLESA
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 250 MIL
Sala ampla, face norte, ensola-
rado, arms, DE, brinquedoteca,

lazer c/ piscina!!!

BELA VISTA - R$ 230 MIL

Apto c/ 2 dormitórios
isento de IPTU, ótima

localização, cond. baixo,
s/ vaga, px. Pça. 14 Bis

MTR. JABAQUARA R$ 110 MIL
Sala comercial

fino acabto, c/ recepção, 
minicopa, 1 vaga, multi-

uso, em centro comercial.
V. CLEMENTINO - R$ 1.200

Apto tipo studio, c/ sacada,
1 wc, coz. americana, sl. 

ginástica, 1 vaga.
V. CLEMENTINO - R$ 1.500

Apto c/ 2 dorms. c/ arms, sala, 
coz, AS, dep. empr, 2 wc’s,

1 vaga, 75m2.

KLABIN - R$ 3.200
Apto c/ 3 dts. c/ AE, 3 stes, sala 
c/ lvbo e sac, coz, AS, 3 wc’s,

3 vgs, lazer compl, 132m2.

V. CLEMENTINO - R$ 1.500
Apto c/ 2 dorms, c/ 30 opc., 
sala, coz, sl. jantar, 2 wc’s,

1 vaga, 85m2.
SAÚDE - R$ 1.500

Apto c/ 3 dts, 1 ste, c/ AE, sala 
em L, coz, 2 wc’s, AS, 1 vaga, 

80m2.

SAÚDE - R$ 700
Conj. coml. de 45m2, c/ 1 wc, 
1 vaga, prédio 24h, próx. ao 

metrô, excelente local.

V. MARIANA - R$ 3.000
Sobrado coml. c/ 180m, 4 salas, 
2 wc’s, 1 lvbo, 2 vagas, próx. a 

Sena Madureira.

V. CLEMENTINO - R$ 16.000
Galpão de 1.350m2 AC, 3 pav, 
térreo vão livre, 6 wc’s, copa, 

subsolo, 9 vgs, px. Rubem Berta. 

V. CLEMENTINO - R$ 6.500
Sobrado coml, 250m2, 7 salas, 3 
wc’s, quintal c/ churrasq, 9 vagas, 
ar cond, ao lado metrô Sta. Cruz.

V. CLEMENTINO - R$ 800
Conj. coml. c/ 50m2, 2 wc’s, 

piso frio, ótimo ponto comercial. 
Aproveite!!!

MIRANDÓPOLIS - R$ 1.500
Sobrado 2 dts, sala 2 ambs,

2 wc’s, 1 lvbo, c/ edícula, peq. 
quintal, porão.

VILA MARIANA - APTO
R$ 950 MIL - 3 STES - 3 VGS
C/ liv, sl. jantar em tábuas largas, 
coz. c/ arms, stes c/ closet, copa, 

prédio c/ recuo, jd, lazer total.

 MIRANDÓPOLIS - R$ 830 MIL
 SOBRADO - 4 VAGAS 
C/ 3 dts, 2 stes, 300m2 AU,

4 banhs, 1 lvbo, AE’s, totalmente 
isolado, ótima opção!!!

CID. VARGAS - R$ 580 MIL
SOBRADO - 3 DTS - 4 VGS

Suíte e closet, arms. embut, 
2 salas, wc, copa, dep. empr, 

quintal.

JD. SAÚDE - R$ 550 MIL
TÉRREA-3 STES-6 VGS
180m2 AC, lvbo, DE, terreno 
12x30, jardim, entr. lateral, ót. 

local, plano!!!

V. GUMERCINDO - R$ 450 MIL
SOBRADO - 3 DTS - 3 VGS
143m2 AU, lavabo, dep. empr, 
3 banheiros, armários, vagas 

paralelas.

PTO. PAULISTA-R$ 500 MIL
SOBRADO-3 STES-NOVO
Sala 2 ambs, entrada lateral, 

copa, quintal, fachada
moderna, pintura nova.

MIRANDÓPOLIS-R$ 490 MIL
SOBRADO - 3 DORMS

2 stes, 2 vgs, elev, dep. empr, 
lvbo, terreno 8x24, reform, local 
tranq. Vale a pena conhecer!

V. MARIANA - R$ 750 MIL
SOBRADO-3 DTS-3 VGS
248m2, terr. 8x40, arms, qtal,
1 ste, 3 wc’s, copa, coz, lindo.

Não perca!!!

MTR. CONCEIÇÃO
3 DTS - 1 STE - 2 VGS

R$ 335 MIL
Armários, banh. social, lazer

c/ piscina, próx. ao metrô.
Oportunidade!!!

PÇA. ÁRVORE - R$ 180 MIL

Apto c/ 1 dormitório
1 vaga, 1 suíte, arms,

terraço, decorado, lazer
c/ quadra e pisc. Ótimo!

PARAÍSO - R$ 1.100
1 ste, mobiliado, c/ AE, sala, 
2 wc’s, 1 vaga, ensolarado, 

40m2, próx. ao metrô.

CHÁC. INGLESA - R$ 180 MIL

Apto c/ 2 dormitórios
1 suíte, 1 vaga, repleto

de arms, reformado,
ensolarado.

ACLIMAÇÃO
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 230 MIL
Repleto de arms, reformado, 

dep. empr. Ótimo!!!

VILA MARIANA - R$ 170 MIL

Apto c/ 1 dormitório
reformado, s/ vaga, rua 
calma e plana, próx. a 
Lins de Vasconcelos.
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APTO. VILA MARIANA
R$ 340 MIL

3 dorms., 1 suite, living p/2 ambs., sacada, 2 
vagas, lazer completo, semi-novo, repleto de 
arms., ótima localização, próximo ao metrô 

Ana Rosa.  Venha Conferir !!!

APTO. PÇA. DA ÁRVORE
R$ 225 MIL

2 dorms., living p/2 ambs., 1 vaga, cond. baixo, 
dep. empr., rico em arms., reformado, 64m² 

A.U., pronto para morar!!!
Oportunidade que você esperava !!!

COBERTURA DUPLEX 
V. CLEMENTINO R$ 420 MIL
Linda cobertura. Px. ao metrô, 2 dts., liviin p/2 
ambs., repleto de arms., 2 vagas, 2º piso, salão 

c/amplo  terraço,  churr., c/vista panorâmica. 
Requinte e privacidade !!!

APTO. MIRANDÓPOLIS
R$ 458 MIL

3 dts., 3 stes., living p/2 ambs. c/lavabo, 3 va-
gas, reformado, repleto arms., 122m² AU, próx. 

ao metrô Praça da Árvore, lazer completo. 
Lindo!!! Edifício Cobiçado !!!

APTO. SAÚDE 
R$ 270 MIL

Próximo ao metrô, novo, 2 dorms., 1 suite, 
living p/2 ambs., 1 vaga, sacada, cozinha 
planejada, 65m² A.U., condomínio baixo.

Tudo de Bom !!!

APTO. V. CLEMENTINO
R$ 268 MIL

Localização privilegiada, 2 dorms., living 
p/ 2 ambs., 1 vaga, repleto arms., 75m² A.U., 

dep. empr., condomínio  baixo. 
Espaço e Conforto !!!

APTO. VILA MARIANA
R$ 285 MIL 

Belíssimo 3 dorms., 1 suite, living p/2 ambs. 
c/sacada, coz., 2 vagas,lazer completo, condo-

mínio  baixo, andar alto
Não perca a oportunidade!!!

SOBRADO MIRANDÓPOLIS
R$ 385 MIL

Lindo!!! trav. Rua das Rosas - px. metrô 
2 dorms., living p/2 ambs. c/terraço, sala jantar, 

coz., quintal, edícula, 1 vaga coberta.
Pronto para morar !!!

APTO. MIRANDÓPOLIS
R$ 358 MIL

Moderno, novo, 2 dorms., suíte, living p/2 
ambs., sacada,  repleto arms., dep. empr., 2 

vagas, cond. baixo, piscina, sauna, sl.ginástica.
Conforto e beleza ao seu alcance  !!!

APTO. VILA  MARIANA
R$ 297 MIL

Fino apto., 2 suítes, ., living p/2 ambs.,  
sacada, repleto arms., DE., 2 vagas, 

andar  alto, lazer completo, cond. baixo.  
600m do metrô Vila Mariana !!!

COBERT. DUPLEX PÇA. 
DA ÁRVORE R$ 319 MIL
Apto. 2 dorms., living p/2 ambs. c/sacada, repl. 
arms., coz. planej., 2º piso, ampla sala, 1 wc, 
sauna seca, belo terraço c/piscina e churr., 

1 vaga. Venha conferir !!!

APTO. CHÁCARA INGLESA
R$ 300 MIL

Prédio novo, 3 dorms., 1 suite, living p/2 ambs. 
c/sacada, piso em cerâmica, cozinha  
planejada, 2 vagas, lazer  completo. 

Único !!!  Não perca !!!

CASA TÉRREA PRAÇA 
DA ÁRVORE R$ 250 MIL

Excelente localização, 2 dorms., 2 salas, 
banh., cozinha, 1 vaga, isolada, dep. empr., 

churrasq., 500m do merô.
Não tem igual !!!

APTO. BOSQUE DA SAÚDE
R$ 195 MIL

Único, 2 dormitórios, living p/2 ambientes 
c/sacada, 1 vaga, próximo ao metrô, 

andar alto, com armários
Não perca tempo !!!

APTO. V. GUMERCINDO
R$ 235 MIL

Semi novo, 2 dorms., 1 suíte, living p/2 ambs 
c/sacada, coz. planej., rico em arms., 1 vaga, 
lazer, cond. baixo. Tudo que você quer !!!

APTO. BOSQUE DA SAÚDE
R$ 249 MIL

Excelente apto., 2 dorms.,1 suíte,  living p/2 
ambs., sacada, 1 vaga, 70m A.U., 

repleto arms., lazer completo. 
Preço imbatível !!!

APTO. V. GUMERCINDO
R$ 158 MIL

2 dormitórios, living c/sacada, c/armários, 
1 vaga, cozinha americana, lazer na cobertura, 

condomínio baixo
Excelente localização !!!

APTO. V. CLEMENTINO 
R$ 480 MIL

Localização privilegiada, 4 dorms., 2 suítes, 
2 vagas, sacada, repleto arms., 140m² A.U.,

 andar alto, cond. baixo, lazer completo. 
Para pessoas de bom gosto !!!

APTO. 500M. 
DO METRÔ 

SAÚDE
90m², 2 dorms., 
1 suíte, 1 vaga,
lazer completo, 

sacada, depósito.
R$ 320 Mil

OPORTUNIDADE!!! 
APTO. 

MIRANDOPOLIS
82m², 

3 dormitórios, 
1 vaga, lazer compl. 
AE´s, coz. montada.

R$ 340 Mil 

APTO. 
JABAQUARA
À 600 metros do 

metrô, 115m², 
3 dormitórios, 

1 vaga de garagem. 
Apenas 

R$ 190 mil

APTO. 
ITAIM BIBI 

R$ 260.000,00
94m², 

3 dormitórios, 
1 vaga, excelente 

localização.

 APTO.
JARDIM DA 

SAÚDE
115m², 3 dorms., 
1 suíte, depósito, 

AE´s., cond. c/pisc., 
s. festas, churrasq., 

terraço, 4 WC´S.

TERRENO  
PRAÇA DA 
ÁRVORE

480m²
excelente

localização 
R$ 680 Mil

TERRENO EM 
PEDREIRA
C/3 casas (todas 

alugadas) e um salão 
que ainda poderá ser 
alugado. Excelente
para complementar 

sua renda. 
Apenas  R$ 190 Mil

SALA 
COMERCIAL 

PRÓX. METRÔ 
SANTA CRUZ

Excelente para escri-
tório/consultório 

R$ 190 Mil

CHÁCARA 
RIBEIRÃO PIRES

6.000m², 4 suítes,
pisc. campo futebol,
churr. forno a lenha, 
sl. jantar, sl. TV, teto 

basculante, AE. 
ACEITA TROCA IMÓVEL 

MENOR VALOR 
NA TRANSAÇÃO.

APTO.
JABAQUARA

R$ 170.000,00
61m², face norte, 
condomínio c/exc. 

lazer, 2 dorms., 
1 vaga, AE´s

APTO. 500M. 
DO METRÔ 

PÇA. ÁRVORE
4 dorms. (1 suíte), 
2 vagas, sl TV, sl. 

jantar, AE, cond. c/
churrasq.  piscina, 
fitness R$ 430 Mil

APTO. 400M.
ESTAÇÃO ALTO  
DO IPIRANGA
Cond. lindo! lazer 

completo, 3 dorms. 
(1 suíte), 2 vagas. 

Impecável. 
R$ 430 Mil

KIT NET  – LIBERDADE
REF. V0419

Sala, coz., w/c, a/s, 1 vg – 42 m²
R$ 130.000,00

APTO 3 DTS PRÉDIO NOVO  
JABAQUARA –  REF. V0403

3 dts, sala, sacada, cozinha, w/c, 1 vaga, 
Lazer completo. R$ 365.000,00

APTO 3 DTS  C/2 VGS 
M. CONCEIÇÃO – REF. V0360
3 Dts, sala p/ 2 amb. c/ sacada, w/c, a/s 

– Lazer completo. R$ 320.000,00

APTO 2 DTS 70 M²
M. CONCEIÇÃO -  REF. V0384
2 dts., sala, coz., 2 wc, a/s, 1 vg fixa

R$ 220.000,00

APTO 2 DTS  65 M²
M. CONCEIÇÃO -  REF. V0418
2 Dts, sala p/ 2 amb., coz., 2 w/c, a/s,  

vg fixa - Lazer. R$ 220.000,00

APTO 3 DTS C/ 2 VGS
JABAQUARA -  REF. V0350

3 dts., suíte, sala p/ 2 amb. c/ sacada, 
coz. planejada, 2 wc, a/s.

R$ 250.000,00

APTO 2 DTS
CONCEIÇÃO

2 dts., sala, coz., w/c, a/s, 1 vg
R$ 132.000,00

APTO 2 DTS  - S. JUDAS
REF. V0368

2 dts., sala, cozinha,  w/c, área de 
serviço, 1 vg. R$ 175.000,00

APTO 2 DTS  - JABAQUARA 
-  REF. V0395

2 dts., sala p/ 2 amb., coz., 1 vg,  - 
Lazer completo. R$ 132.000,00

APTO 3 DTS
JD. CELESTE -  REF. V0434

3 dts., sala, coz. plan., w/c, a/s, 1 vg – 
Vago. R$ 148.000,00

APTO 3 DTS  - CONCEIÇÃO 
REF. V0426

3 dts., suíte, closet, coz. plan., w/c, 
a/s, 2 vgs - Lazer. R$ 320.000,00

SOBRADO DE VILA - VILA
STA. CATARINA – REF. V0374

2 dts, sala, coz., w/c, a/s, 1 vg –
Churrasqueira. R$ 150.000,00

SOBRADO NOVO
JABAQUARA – REF. V0274
3 Dts, suíte, sala , cozinha, 2 w/c, 

2 vagas de garagem. R$ 200.000,00

CASA TÉRREA -  VILA 
GUARANI –  REF. V0347

2 dts., sala, coz., 2 w/c, a/s, 2 vgs
R$ 245.000,00

CASA TÉRREA -  JABAQUARA 
REF. V0060

2 dts., sala, coz., 2 w/c, a/s, 2 vg
R$ 210.000,00

APTO 2 DTS – JABAQUARA 
REF. A0429

2 Dts., sala, coz., w/c., a/s, 1 vg – 
Lazer completo - R$ 900,00 
(Aluguel + Condomínio)

APTO 2 DTS – AO LADO DO
M. CONCEIÇÃO – REF. A0291

2 Dts., sala, coz., w/c., a/s, 1 vg
R$ 800,00

CASA 1 DT – AO LADO DO 
M. CONCEIÇÃO – REF. A0367

1 dt., sala, cozinha, w/c, quintal , 
s/ garagem. R$ 700,00

CASA TÉRREA 2 DTS
VL. GUARANI – REF. VA0390

2 dts., sala, coz., w/c, a/s, vaga de 
garagem. R$ 1.000,00

APTO 2 DTS C/ 2 VGS
JD DA SAUDE  – REF. V0340
2 dts. c/ arms.,, sala, coz. c/ arms., 

w/c, a/s e 2 vgs. R$ 1.100,00

SOBRADO 3 DTS  - 10 MIN. DO 
M. CONCEIÇÃO –– REF. A0422

3 dts., sala, coz. grande ,4 w/c, a/s, 
dep. de empregada c/ garagem

R$ 2.500,00

APTO. – SAÚDE – ED. NOVO!!! 
NEO-CLÁSSICO!!!

3 VAGAS DEMARCADAS!!!
COND. BAIXO!!! LAZER COMPLETO!!!

105 M2 AU C/ 3 DTS (2 STES) C/ ARMÁRIOS, SALA 2 AMBS. 
C/ SACADA, ESCRITÓRIO, COZ. PLANEJADA, ÁREA DE SERVIÇO, 

ÓTIMO $, CONSULTE-NOS!!! – (COD FE)

APTO. – SAÚDE – 5 MINUTOS DO METRÔ!!! 
02 VAGAS!!! PRÉDIO C/ LAZER!!!

3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE) C/ ARMÁRIOS, WC SOCIAL,
SALA 2 AMBIENTES C/ TERRAÇO, COZINHA C/ ARMÁRIOS,

DEP. EMPREGADA, ÓTIMO $ -  CONSULTE-NOS!!! – (COD RS)

03. APTO. – SAÚDE – RUA NOBRE!!!
EXCELENTE OPÇÃO!!! PX. AO METRÔ!!!

3 DTS C/ AE (1 STE), WC SOCIAL, LIVING P/ 2 AMBS. + 
SACADA+LAVABO, COZ. PLANEJADA, DEP. EMP. + WC, 2 VAGAS, 

LAZER, PREÇO IMBATÍVEL!!! CONSULTE-NOS!!! – (COD AT/RS)

04. APTO. – SAÚDE
PRÓXIMO AO METRÔ!!!

2 DORMITÓRIOS C/ ARMÁRIOS, WC SOCIAL, SALA, COZINHA, ÁREA 
DE SERVIÇO, 1 VAGA, LAZER, APENAS R$ 196 MIL!!! – (COD RS)

APTO. SAÚDE – EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!!!
COLADO AO METRÔ!!! RUA NOBRE!!!

COND. BAIXO, 2 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES EM “L”,
2 BANHEIROS, 1 VAGA, LAZER TOTAL!!! VALE A PENA VISITAR!!!

APENAS R$ 214 MIL!!! – (COD AT)

APTO. – VILA OLÍMPIA
MELHOR RUA DO BAIRRO!!!

2 DORMITÓRIOS + 3º REVERSÍVEL!!!
68 MS2 BEM DISTRIBUÍDOS, CONDOMÍNIO APENAS R$ 390,00,

SALA 2 AMBIENTES C/ SACADA, COZINHA, 2 BANHEIROS,
1 VAGA, APENAS R$ 259 MIL!!! – (COD AT)

APTO. – SAÚDE
300 METROS DO METRÔ!!!

3 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES, 2 BANHEIROS,
COZINHA, 1 VAGA, APENAS R$ 300 MIL!!! – (COD RS)

SOBRADO – MIRANDÓPOLIS
RUA FLOR DE TÍLIA!!! ÓTIMO ACABAMENTO!!!
3 DTS (1STE) TDS C/ VARANDA, WC SOC., SALA 2 AMBS. C/ ELEVADOR 
P/ ST + LAV., COPA E COZ., A.S. + DEP. EMP., GAR. P/ 2 CARROS, SIST. 

DE SEG., ÓTIMO $ !!! CONSULTE-NOS!!! – (COD FE)

CASA TÉRREA – JD. DA SAÚDE
PX. A RUA DOM MACÁRIO!!! 250 M2 A.C.!!! 

515 M DE TERRENO!!!
3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA AMPLA, WC SOCIAL COMPLETO, 

COPA E COZINHA, DEP. EMPR., LAV., QUINTAL, GARAGEM P/ 3 AUTOS, 
SIST. DE SEG., ÓTIMO PREÇO!!! CONSULTE-NOS!!! – (COD AT/FE)

SOBRADO – IPIRANGA
EXCLUSIVIDADE TAKAKI!!!

3 DORMITÓRIOS, 2 WCS SOCIAIS, AMPLA VARANDA, SALA 2 AMBI-
ENTES, COZINHA, PQ. QUINTAL, DEP. EMRPEGADA + WC, 1 GARAGEM 
COBERTA!!! DE R$ 250 MIL POR APENAS R$ 205 MIL!!! – (COD AT)

02 CASAS – SACOMÃ OPORTUNIDADE!!!
PX. A AV. TANCREDO NEVES!!!

PRÓXIMO FUTURA ESTAÇÃO DO METRÔ!!!
02 CASAS C/ 10 METROS DE FRENTE, 28 METROS NAS LATERAIS, 

APENAS R$ 220 MIL!!! – (COD FE)

SOBRADO NA SAÚDE VAGO
EXCLUSIVIDADE TAKAKI! 

TERR (5x25) / 127 M2 CONSTRUÍDOS.
03 DTS (SENDO 01 SUITE), SALA, LAVABO, COPA/COZ, ÁREA DE 

SERVIÇO, DEP. EMPR+WC, QUINTAL COM CHURR. ENTR. LATERAL,
02 VAGAS COBERTAS PARALELAS!!!
APENAS R$ 299 MIL!!! (COD. AT).  

SOBRADO – SAÚDE
PRÓXIMO AO METRÔ!!! TODO REFORMADO!!!

3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA 2 AMBIENTES, COZINHA,
WC SOCIAL, DEP. EMRPEGADA, PQ. QUINTAL, 1 GARAGEM,

APENAS R$ 300 MIL!!! – (COD RS)

CASA TÉRREA – SAÚDE
RUA PARACATÚ!!! EXCELENTE NEGÓCIO!!!

TERRENO 7 X 29!!!
CASA DA FRENTE: 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA,

WC SOCIAL + QUINTAL. FUNDOS: 02 IMÓVEIS C/ QUARTO, SALA, 
COZINHA E WC, POR APENAS R$ 339 MIL!!! – (COD AT)

PRÉDIO COM. NO BRÁS IMPECÁVEL
03 PAVIMENTOS!!!

LOCADO PARA PMSP!!!
EXCELENTE RENDA DE R$ 19.000,00!!!

TERRENO COM 600,00 MS2 E 1.826 MS2 DE ÁREA CONSTRUÍDA.
EXCLUSIVIDADE TAKAKI!!! SRS. INVESTIDORES: É SÓ COMPRAR E 

RECEBER OS ALUGUERES MENSAIS PONTUALMENTE.
 CONSULTE-NOS!!!. (COD. AT). 

 
LOJA EM GALERIA – AV. JABAQUARA Nº 2.400 

IDEAL PARA INVESTIDOR!!!
APENAS R$ 140 MIL!!!

DÁ P/ LOCAR POR R$ 1.100,00!!!
COLADA AO METRÔ SÃO JUDAS!!!. CONSULTE-NOS!!! – (COD PA)

IMÓVEL COM. COLADO NO METRÔ 
CONCEIÇÃO - RUA DIEDERICHSEN Nº 849 !!! 

EXCLUSIVIDADE TAKAKI!!!
 PRÉDIO LINDO!!! NO TÉRREO: SALA AMPLA (4x12), 02 BANHS,

MINI COPA. PARTE SUPERIOR: SALA (4x10) + UMA SALA.
TERR. (6x12), 113 M2 CONSTRUÍDOS.

DE R$ 239 MIL POR APENAS R$ 222 MIL!!!. - (COD AT).  

PRÉDIO COMERCIAL – CONCEIÇÃO
AV. ANG. ARMANDO ARRUDA PEREIRA!!!

PX. METRÔ!!! TUDO ALUGADO!!! POR APENAS R$ 370 MIL!!! (COD PA)

IMÓVEL COMERCIAL
SAÚDE MELHOR RUA DO BAIRRO!!!

COLADO AO METRÔ!!!
364 M2 AU BEM DISTRIBUÍDOS EM 2 PAVIMENTOS, FINO 

ACABAMENTO, 4 SALAS, RECEPÇÃO, COPA, 4 BANHEIROS, 
AMPLO SHOW ROOM + ARMAZÉM, 3 VAGAS PARALELAS. 

VENDA R$ 800 MIL!!! / LOCAÇÃO R$ 8 MIL!!! – (COD AT)

PRÉDIO COMERCIAL NA AV. LINS
DE VASCONCELOS!!! 3 PAVIMENTOS!!! DE 
ESQUINA C/ 480,00 MS2. EXCLUSIVIDADE 

TAKAKI!!! EXCELENTE NEGÓCIO.
2 LOJAS NA AV. LINS + 1 LOJA PARA R. PERO CORREIA. 2 ENORMES APTOS. 

C/ 03 DTS, 110M2 CADA. APENAS R$ 950.000,00!!!. – (COD AT)

LINDA LOJA COMERCIAL – TUDO NOVO!!!
PROX. AO SHOPPING PLAZA SUL!!!

PISO TÉRREO C/ 125 M2 A.C. + 2 BANHEIROS, PISO SUPERIOR
C/ 125 M2 A.C. + 2 BANHEIROS, 8 VAGAS!!! VENDA R$ 1.100,000,00 

– LOCAÇÃO R$ 8 MIL!!! – (COD RS)

SALA COMERCIAL – SAÚDE
RUA PARACATÚ!!! PRÓXIMO AO METRÔ!!!

SALA C/ BANHEIRO, APENAS R$ 500,00!!! – (COD IDA)

APTO. SAÚDE
ANDAR ALTO – COND. R$ 333,00.

02 DTS, SALA COM PEQUENA SACADA, BANH. SOCIAL,
COZ, GAR. LAZER!!! R$ 950,00. (COD. RS).

APTO. – RUA PARACATÚ Nº 575 APTO. 191!!!
PX. AO METRÔ!!! EXCLUSIVIDADE TAKAKI!!!

2 DORMITÓRIOS, LIVING 2 AMBIENTES + SACADA, COZINHA C/ 
ARMÁRIOS, DEP. EMPREGADA + WC, LAZER, 1 VAGA, COND. 
APENAS R$ 330,00. ALUGUEL R$ 1.250,00!!! – (COD AT)

SALA COMERCIAL – SAÚDE
PRÓXIMO AO METRÔ!!!

100 M2 AU!!! C/ 4 SALAS, 2 BANHEIROS E MINI COPA,
APENAS R$ 1.400,00 + R$ 100,00 DE COND.!!! – (COD IDA)

CASA TÉRREA – SÃO JUDAS
PRÓXIMO AO METRÔ!!! RUA TRANQUILA!!!

2 DORMITÓRIOS, 2 SALAS + SALETA, 3 BANHEIROS, COZINHA,
TERRAÇO GRANDE, ÁREA DE SERVIÇO, 3 GARAGENS!!! 
APENAS R$ 1.700,00 + PARC. IPTU!!! – (COD IDA)

EXCELENTE LOJA NA AV. DO CURSINO!!!
PARTE SUPERIOR C/ 04 SALAS GRANDES,

2 WCS + COPA!!!
APROXIMADAMENTE 250 MS2, TUDO EM PISO FRIO,

LOJA VÃO LIVRE, WC, FUNDOS ESPAÇO PARA ESTOQUE E 
REFEITÓRIO!!! APENAS R$ 4.850,00!!! – (COD PA/AT)

GALPÃO – SAÚDE
AV. JOSÉ MARIA WHITAKER!!!

TUDO EM VÃO LIVRE!!!
TERRENO 12 X 47!!! 510 M2 A.C.!!! 

IDEAL P/ OFICINA MECÂNICA, DEPÓSITO!!! BANHEIROS, VESTIÁRIOS E 
CHURRASQUEIRA, APENAS R$ 5.000,00!!! – (COD TH/AT)



PÁG. 1118/12/2009 a 07/01/2010

sobrado excelente - vag0 - saúde
r$ 440.000,00

4 amplos dorms, 2 suítes, wc 
social, lavabo, sala 2 ambs. 

em desnível, copa/coz. c/ AE, 
lav, ste empr, quintal, vaga p/ 
4 carros c/ portão automático. 

Estuda proposta!
RM 4683/2009

apto todo reformado
r$ 135.000,00

cinematográfico apto 
(bosque da saúde)

r$ 220.000,00

apto - Jd. sta. cruZ - r$ 210.000,00
Belíssimo apto c/ 3 dorms, suíte, 
coz. planej, sala 3 ambs, sacada 

gde, totalmente reformado, 1 
vaga, 2 piscinas, 2 quadras futsal, 
sl. jogos, academia, cond. apenas 

R$ 330,00. RM 4704/2009

apto - urgente!!! próx. metrô
ipiranga - r$ 375.000,00

sobrado novo - cond. fechado
saúde - r$ 270.000,00

3 dorms, sala 2 ambientes,
pisos laminados, sacada,
cozinha americana c/ AE,

1 wc c/ box, 1 vaga,
apto muito bonito!

RM 4694/2009

2 dts c/ AE, ste, lavabo, wc social c/ 
box e gabinete, living p/ 2 ambs. c/ teto 
rebaixado e varanda, coz. moderna e 
planejada, 1 vaga de gar, lazer total.

Impecável! Entrar e morar!
RM 4698/2009

3 dts, ste c/ closet e hidro, 118m2, 
sacadas, coz. independente c/ 
copa, móveis planejados em

todos os ambs, 2 vagas, ótimo 
lazer, lindo. Veja foto em nosso

site! RM 4764/2009

Impecável!!! 2 vagas c/ depósito, 
3 dorms, ste, lvbo, sala 2 ambs, 

lvbo, piscina, churrasq, sl. ginást, 
depósito, elevador, cond. apenas 

R$ 250,00. Est. propostas!
RM 4800/2009

apto - Jardim santa emília                                     
                                 r$ 165.000,00

3 dorms, 1 suíte, sacada na sala, 
aquecimento a gás, 1 vaga livre, 

armários embutidos, prédio c/ 
lazer e cond. baixo, ótimo acabto.

RM 4702/2009

apto - px. base policial (v. mercês)
                                  r$ 113.000,00

Apto imperdível c/ 2 dorms, 
living p/ 2 ambs, cozinha, AS, 

ótima área de lazer, andar alto, 
somente à vista, valor final p/ 
vender esse final de semana. 

RM 4708/2009

lindo apto - 75m2 au
(v. gumercindo) - r$ 220.000,00

Proprietário aceita negociação!!!
2 dorms. c/ arms. embutidos,
sala 2 ambs, piso madeira, 
cozinha planejada, suíte de 

empregada, 1 vaga.
RM 4745/2009

magnífico apto (Jardim da saúde)
     r$ 560.000,00
3 suítes, 3 vagas, sala íntima, coz. 
ampla, suíte empr, 153m2 área útil, 
preço de ocasião só essa semana. 

Não perca essa chance única!!! 
RM 4790/2009

apto (próx. do metrô)
 rs 219.000,00

Amplos dorms, sala 2ambs,
rico em AE, lazer, 1vaga coberta

e livre, para vender logo!
RM 4676/2009

apto (av. paulista)
rs 320.000,00

3 dorms, sala 2 ambs, wc c/ hidro,
a 200 metros do metrô Brigadeiro.

RM 4677/2009

Jd. santa cruZ
rs 150.000,00

2dorms, 64m², 1 vaga, todo
reformado, ótima localização

RM 4678/2009

apto (J. vergueiro)
rs 150.000,00

3 dorms, sala 2 ambs, 1 vaga,
piso frio, 72m². RM 4679/2009

excelente apto (bosque
da saúde) - rs 225.000,00
2 dts grandes c/ AE, WC social c/
hidro, closet c/ AE, sala 2 ambs 

ampla, andar alto, coz, lav, 1 vaga, 
lazer no prédio! RM 4680/2009

cobert. duplex espetacular
(ipiranga) – rs 750.000,00
3 dts c/ AE , ste, sala ampla c/ ter-

raço, lvbo, wc soc. c/ hidro, copa/coz 
planej, ste empr, parte sup.c/ sl. TV, 
sl. jantar, bar, coz, espaço gourmet,
3 vagas, lazer total! RM 4681/2009

apto novo (v. gumercindo)
rs 340.000,00

3dorms,  suite c/ sacada, WC social, 
sala 2 ambs c/ sacada, coz ampla, 

lavanderia, 1 vaga, lazer completíssi-
mo! Estuda proposta! RM 4682/2009

térrea ao lado da
av. cursino

rs 270.000,00
Casa 2 dorms,  sala 2 ambs,

garagem p/ 5 carros, 300m²AT.
RM 4684/2009

apto (ipiranga)
rs 250.000,00

3 dorms, sala 2 ambs, cond.
RS 350,00, ótimo imovel!

RM 4685/2009

apto (v. gumercindo)
rs 270.000,00

2 dorms, suite, sala 2 ambs, prédio 
semi novo, 64m²AU, com armários 

embutidos. RM 4686/2009

apto - ao lado do metrô 
saúde - rs 380.000,00

3 dorms,  suite, armários embutidos, 
sala 2 ambs, 95m²AU, 1 vaga.

RM 4687/2009

apto (moinho velho)
rs 280.000,00

3 dorms, suíte, todo em porcelanato, 
prédio semi novo, lazer completo,

2 vagas, fotos no site RM 210
RM 4688/2009

sobrado maravilhoso 
(paulicéia)

rs 249.000,00
Excelente localização, 2 dorms, 

3º reversível, reformado, 2 vagas, 
churrasq, oportunidade para mudar 

até o Natal! RM 4689/2009

apto (chácara inglesa)
rs 320.000,00

3 dorms, suíte, piso madeira,
armários embutidos, prédio semi 
novo, lazer completo, 2 vagas.

Imperdível! RM 4690/2009

maravilhoso apto
0km (vila mariana)

rs 954.000,00
3 stes, closet, lavabo, suíte de emp., 

living p/ 3 ambs c/ varanda,
coz moderna planej, 3 vagas, 

lazer completo, 1 apto por andar, 
155m²AU, local maravilhoso,

altíssimo padrão.
RM 4696/2009

apto (metrô praça
da árvore)

rs 229.000,00
2 dorms, sala 2 ambs, armários 

embutidos, dep. empr, 65m², 1 vaga 
coberta e demarcada. RM 4691/2009

kitnet
(metrô santa cecília)

rs 130.000,00
35m, sem vaga, cond RS 160,00 , 

prédio conservado em local tranqüilo. 
RM 4692/2009

apto impecável
semi-novo

rs 320.000,00
3 dorms, 1 suite, arms. embutidos, 

lazer completo, 2 vagas, cond. baixo 
RS 350,00. RM 4693/2009

apto c/ 1 dorm
(próx. ao metrô)

rs 170.000,00
1 dorm grande c/ sacada, sala, coz 
ótima c/ AE, quintal, wc com box e 

gabinete. Impecável! RM 4695/2009

apto - varanda c/ gourmet 
novo (Jd. da saúde)

rs 355.000,00
3 dts, ste, living p/ 3 ambs, lvbo, carp. 

mad, varanda c/ espaço gourmet, 2 vgs 
demarc, depósito, vista panor, cond. 
baixíssimo, distribuição maravilhosa.

RM 4697/2009
deslumbrante apto

100m² (são Judas)
rs 330.000,00

Prédio novo todo mobiliado, 3 dts c/ AE e 
var, ste, wc soc. c/ box e gab, liv. 2 ambs 
c/ var, lvbo, coz. maravilhosa c/ AE, escrit, 

2 vagas, lazer total, lindíssimo mesmo. 
Confira! RM 4699/2009

apto (metrô saúde)
rs 265.000,00

3 dts sendo 1 ste, sac. na sala e ste, 
1 vaga, andar intermediário, 75m² 

AU, leitura de água e gás individuais, 
cond. RS 355,00, c/ lazer.

RM 4700/2009

apto (saúde)
rs 255.000,00

2 dorms, 3º revers, lvbo, coz. e 
lavand. amplos, sac. na sala,

andar alto, 1 vaga, 67m²AU, excel. 
distribuição, próx. ao metrô.

RM 4701/2009

sobrado novo
(metrô alto do ipiranga)

rs 430.000,00
3 stes, lvbo, 173m² construído,

3 vagas cobertas, jd. inverno, sac, 
2 quadras da estação Alto do Ipiranga, 

fase de acabto. RM 4703/2009

sobrado a 200m museu do 
ipiranga – rs 390.000,00

Novo com 3 dorms, 2 suites, cozinha 
grande, 1 wc social, corredor lateral,

2 vagas. Aceita financiamento.
RM 4705/2009

apto - a 200m do metrô
(Jabaquara)

rs 225.000,00
Ótimo apto com 3 dorms, 1 suite,

sala c/ 2 ambs, coz. planej,
1 vaga, ótimo lazer.

RM 4706/2009

apto Jardim patente novo 
– rs 145.000,00

Ótimo apto com 2 dorms, sala 2 
ambs, cozinha planejada totalmente 
reformada, 1 vaga, cond RS 230,00 , 
aceita financiamento. RM 4707/2009

apto cinematográfico
(moinho velho)
rs 199.000,00

Nunca vi nada igual!!! Só p/ quem tem 
bom gosto. 2 amplos dts sendo 1 ste 
planej, 1 vaga, lazer invejável, valor 

final para venda! RM 4710/2009

sobrado local nobre
(v. mercês) – r$ 290.000,00

3 amplos dorms sendo 1 suite,
living p/ 2 ambs, lavabo, ampla
cozinha c/ AE, 2 vagas, entrada 
lateral, ótimo quintal.  Aproveite!

RM 4711/2009

terreno (v. gumercindo)
rs 530.000,00

Ideal para construtor, 450m²
área total, estuda proposta!

RM 4712/2009

apto (vila gumercindo)
rs 200.000,00

2 dorms, sala ampla, cozinha e
área de serviço c/ janela, área

útil 62m², 1 vaga.
RM 4713/2009

terreno (ipiranga)
rs 1.150.000,00

Bem localizado, ideal p/ construtor, 
área útil 800m², estuda proposta!

RM 4714/2009

galpão (prox. água
espraiada) rs 400.000,00

Aceita apto de menor valor na região, 
AU=300m², piso frio, pé direito duplo, 
9 vagas de gar, urgente, doctos. ok. 

RM 4715/2009

sobrado novo (miolo do 
ipiranga) rs 470.000,00

3 suítes, sala 2 ambs, lavabo, copa, 
cozinha, suíte de empregada, 2 

vagas, salão de festas, churrasqueira.
RM 4716/2009

sobrado novo (ipiranga / 
moinho velho)
rs 279.000,00

3 dorms, 1 suite, sala 2 ambs,
lavabo, coz , 2 vagas, aceita

financiamento. RM 4717/2009

sobrado - a 200m do
metrô klabin
rs 379.000,00

3 dorms, sendo 1 no terreo,
2 salas, coz, quintal, 3 vagas.

RM 4718/2009

belo apto
(vila monumento)

rs 430.000,00
3 dorms, suíte, armários embutidos, 

sala 2 ambs, cozinha planejada, suíte 
de empregada, 3 vagas, lazer.

RM 4719/2009

apto (vila gumercindo)
rs 160.000,00

Lindo 2 dorms, 1 vaga, coz.
americana c/ armários, sacada, lazer 

c/ piscina, salão de festas, andar 
alto. Veja fotos no nosso site.

RM 4720/2009

oportunidade bem
localiZado

rs 175.000,00
3 dorms, suite, coz planejada, arms. 

embutidos, sacada envidraçada, 
aquecimento, wc c/ box e gabinete. 

Aceita financiamento! RM 4722/2009

apto - 108m² au
rs 270.000,00

3 dorms, suíte, piso madeira / frio,
2 vagas grandes, cozinha planejada, 
living em L, bem localizado, suíte de 
emp, comercio e transporte na porta!

RM 4723/2009

térrea - próx. av. cursino 
(saúde) 8 mts de frente

r$ 207.000,00
Isso mesmo a 500m da Av. Cursino, 
c/ 3 amplos dorms, sendo 1 suite, 
living p/ 2 ambs, ampla cozinha, 2 
vagas. Aproveite! RM 4727/2009

apto - 2 por andar
a 5 minutos do metrô 

ipiranga – rs 250.000,00
Imperdível, 87m² AU aproximados, 3 
amplos dorms, sendo 1 suite, living 
p/ 2 ambs c/ sacada, 2 vagas, andar 
alto, vago, aproveite! RM 4728/2009

sobrado - a 15 minutos a 
pé do metrô ipiranga

rs 257.000,00
Sobrado de boneca, 2 stes planejadas 
c/ sac, liv. p/ 2 ambs c/ varanda, coz. 

planej, qtal, entr. lateral, 1 vaga c/ possi-
bilidade p/ mais 1. RM 4729/2009

sobrado alto padrão 
(próx. metrô imigrantes) 

r$ 610.000,00 
4 dorms, 2 suítes, sala 2 ambientes 

piso em porcelanato, lavabo, cozinha 
moderna planejada, lavanderia,

2 vagas cobertas. RM 4746/2009

cobertura 176 m² de au (a 
10 minutos a pé do metrô 

saúde) – r$ 480.000,00 
3 dorms. c/ AE, 1 ste master c/ hidro, 
coz. c/ AE, sala 2 ambs. c/ sacada, 
WC de empr, despensa, 2 vagas 

cobertas. RM 4747/2009

apto (a 5 min. do metrô)
r$ 450.000,00 

3 dorms. c/ AE, ste, coz. c/ AE, sala 
2 ambs. c/ ampla sac. envidraçada, 

wc de empr, despensa, 2 vagas 
cobertas, lazer completo, cond.

R$ 350,00. RM 4749/2009

ótima localiZação
rs 235.000,00

3 dorms,  suite c/ AE, cozinha
planejada, lazer total, 2 vagas.

RM 4754/2009

próx. metrô são Judas
rs 350.000,00

3 dorms,  suite, armários embutidos, 
lavabo, lazer total, 2 vagas.

RM 4755/2009

prédio novo entrega em 
Janeiro - rs 140.000,00

3 dorms, suite, 1 vaga, lazer com-
pleto, cond baixíssimo, imóvel novo 
entrega p/ final de janeiro/2010, vale 

a pena bairro muito valorizado.
RM 4756/2009

apto lindo
rs 250.000,00

2 dorms, suite, repleto de AE,
cozinha planejada c/ freezer e 

fogao, 2 vagas, c/ lazer completo.
RM 4757/2009

sobrado
(próx. metrô ipiranga)

rs 260.000,00
2 suítes, repleto de AE, cozinha
planejada, 1 vaga, ótimo acabto.

RM 4759/2009

ao lado do shopping
plaZa sul

rs 205.000,00
2 dorms, repleto de AE, cozinha 

planejada, lazer completo,
1 vaga,  andar alto.

RM 4760/2009

apto (Jd. vergueiro)
rs 165.000,00

3 dorms, a/e, sala 2 ambs, cozinha 
planejada, porta camarão, todo 
reformado, lindo, 1 vaga, lazer.

RM 4767/2009

apto (sacomã)
rs 145.000,00

2 dorms, sala, cozinha, área
de serviço, prédio semi novo, lazer, 

condomínio baixo, andar alto,
1 vaga. RM 4768/2009

apto (Jd. sta. emilia)
rs 148.000,00

3 dorms, sala 2 ambs c/ sanca e 
gesso, cozinha, área serviço,
1 vaga, lazer. RM 4770/2009

apto maravilhoso
(ipiranga)

r$ 220.000,00
Amplos dorms, suíte, a/e, cozinha 
planejada, AS, vaga, ótimo lazer.

RM 4771/2009

apto novo (px. ao museu 
do ipiranga)
rs 210.000,00

2 dorms, sala 2 ambs c/ sacada 
grande, cozinha, lavanderia, lazer 

completo, ótima localização!
RM 4774/2009

cobertura duplex
cinematográfico

(saúde)
rs 690.000,00

Semi-nova , 200m² AU, 3 dorms,
suíte,  hidro, sl. intima, terraço, 

amplo c/ piscina e churrasq,
escrit, forno, vista impecável,
sac, toda decorada e planej,
3 vgs, depósito. Imperdível!

RM 4777/2009

apto (próx. metrô alto 
ipiranga) rs 260.000,00

Urgente, todo reformado, um luxo, 
2 dorms, arms, excelente sala, coz. 

magnífica planejada, excelente vista, 
1vaga demarcada, sala de ginástica e 

espaço gourmet. RM 4778/2009

apto - ao lado do metrô 
sacomã (ipiranga)

rs 220.000,00
3 dts, sala 2 ambs, coz. planej, lavand, 

lvbo, 1 vaga, churr, quadra, jardim, 
playground, sac, localização ótima.

Vale a pena conferir! RM 4779/2009

apto (bosque da saúde)
rs 260.000,00

Raridade, 2 amplos dorms c/ 3º rever-
sivel, sala ampla c/ terraço, lavabo , 

coz. c/ arms, lazer, 2 vagas,excelente 
local,face norte. Urgente!

RM 4780/2009

sobrado novo
(vila mariana) 

400m², 4 suites, 4 terraços, 4 vagas,
2 subsolos, living 3 ambs c/ lavabo, 
espaço gourmet, churrasq. Aceita 

Imóvel até 70% valor,urgente.
RM 4782/2009

apto novo - decorado
(px. metrô alto ipiranga)

rs 470.000,00
Todo decorado e planej, 94m²AU, face norte, 
terraço panor, 3 dorms, 1 ste, closet, escrit, 

lvbo, coz. c/ despensa, lazer c/ 20 itens,
2 vagas, cond RS 350,00. RM 4783/2009

apto - urgente
(Jd. santa emilia)

rs 130.000,00
3 dorms, arms, sala ampla c/ terraço, 
coz. planej, lvbo, 1 vaga, lazer, vista 

livre, cond RS 300,00, impecável,  
prox. Unip Anchieta. RM 4784/2009

sobrado novo
cond. fechado (saúde)

rs 270.000,00
Impecável, 2 vagas c/ depósito, 3 dts, ste, 
lvbo, sala 2 ambs, 2 banhs, pisc, churr, sl. 
ginást, depósito, elev, cond. apenas RS 

250,00.Est. prop! RM 4785/2009

apto lindo
rs 220.000,00

3 dorms,suite, repleto de armários 
embutidos, lazer completo,

preço de ocasião. RM 4788/2009

apto novo
rs 215.000,00

2 dorms, suite, 2 vagas, 63m²,
lazer completo, apto
1 ano de construção.

RM 4792/2009

apto - único na região
rs 170.000,00 

2 dorms, piso madeira, 2 wc’s,
sala 2 ambs, 2 vagas,
64 m². RM 4794/2009

apto (Jd. sta. emilia)
rs 140.000,00

2 dorms, sala 3 ambs, todo
reformado! Maravilhoso!!!

RM 4795/2009

apto cinematografico
(mirandópolis)
rs 650.000,00

3 suítes, sala 3 ambs, piso
madeira, 3 vagas, 150m².

RM 4796/2009

apto lindo - vago
rs 130.000,00

3 dorms, sala 2 ambs, sacada, 
andar alto.

RM 4797/2009

lindíssimo apto
(Jd. santa emilia)

rs 130.000,00
3 dorms, sala  2 ambs, piso

carpete de madeira,
área útil = 57m²,

armários embutidos, 
coz moderna, 1 vaga,

salão de festas, churrasqueira,
condomínio baixo!

RM 4798/2009

apto lindo (saúde)
rs 239.000,00

2 dorms, sala 2 ambs, piso frio, 
lavabo, 1 vaga, 60m² área útil, lazer 
completo,  cond baixo, 1º que ver 

compra, abaixou o preço para vender! 
RM 4801/2009

sobrado (sacomã)
rs 198.000,00

2 dorms, sala grande, piso frio,
2 vagas, fachada linda, lavabo,

área útil 94.7m²
RM 4802/2009

sobrado
(vila das mercês)

rs 1.200,00
2 dormitórios, sala 2 ambientes,

cozinha c/ armário embutido, pequeno
quintal, wc nos fundos, passagem lateral,

2 vagas, interfone, portão automático
RM 4805/2009

sobrado (bosque da saúde)
rs 2.000,00

2 dorms, 1 suite, closet, sala 2 ambs ampla, coz, 
quintal, dep empre nos fundos c/ WC, 2 vagas, 

passagem lateral, terraço. RM 4806/2009

apto (Jd da saúde) – rs 1.200,00
3 dorms, sala 2 ambs, piso frio e carpete de

madeira, opção dep empr dorm e WC, jardim, 
piscina, salão de festas, churras, fitness, sacada.

RM 4807/2009

apto (aeroporto) – rs 1.400,00
2 dorm c/ AE, sala 2 ambs, coz c/ AE, piso frio, 
WC empre, sacada, jardim, piscina, churrasq,

salão de festas. RM 4808/2009

apto (vila gumercindo)
rs 1.150,00

2 dormitórios, sala, cozinha americana,
sacada, 1 vaga, jardim, churrasqueira.

RM 4809/2009

sobrado (vila das mercês)
rs 900,00

2 dorms, 2 vagas, sala, 2 wc’s, quintal
grande e edícula nos fundos.

RM 4810/2009

sobrado (vila santo estefano)
rs 1.500,00

3 dorms c/ AE, 250m², 6 vagas, edícula nos
fundos mais wc e lavanderia.

Fotos no site (RM 92) - RM 4811/2009

sobrado (próx. ao hosp. nsl)
rs 3.000,00

3 dorms, 1 suite, 2 salas, escritório, terraço, 
armários na suíte, lavanderia coberta.

RM 4812/2009

casa (Jabaquara)
rs 750,00

1 dorm, sala, coz, WC, toda reformada
RM 4813/2009

sobrado (sena madureira)
rs 2.300,00

Comercial, 3 dorms, 2 wc, coz / copa, quintal 
fechado, escritório e WC nos fundos, 150m²,

2 vagas. RM 4814/2009

apto (Jd. santa emilia)
rs 800,00+300,00 (cond.)

3 dorms, 1 suite c/ armários, coz c/ AE e fogão, 
70m². RM 4815/2009

apto (próx. ao shop. plaZa sul)
rs 1.200,00

2 dorms ( 1 com sacada), sala, coz e WC. 
RM 4816/2009

galpão (próx. ao aeroporto de 
congonhas) – rs 7.000,00

420m², entrada lateral, c/ mezanino, portão 
automático, novo! RM 4817/2009

salão (próx. a vila mariana)
rs 2.800,00

600m² vão livre, 6mts de pé direito.
RM 4818/2009

salão comercial – rs 2.300,00
Salão c/ 70m²,3salas,terraço 

50m²,2wc,varanda toda lateral
RM 4819/2009

apto (Jd da saúde) – rs 1.300,00
2 dorms, 2 salas, 53m² AU, 1 garagem, área 
de serviço c/ divisória, coz c/ armários estilo 

americana c/ balcão,WC,AE.
RM 4820/2009

apto (saúde) – rs 1.350,00
3 dorms, 1 suite, sala 2 ambs, piso madeira,

75m, 1 vaga, AE, salão de jogos.
RM 4821/2009

salão - próx. santa cruZ
rs 1.800,00 c/ iptu

80m², piso frio, WC, ótimo salão
RM 4823/2009

sobrado comercial – rs 2.700,00
3 dorms, 1 suite, sala 3 ambs, piso frio, carpete, 

1vaga, 150m² AC, térreo 3 salas, coz, WC, AE nos 
dorms, imóvel de esquina.

RM 4824/2009

oportunidade única – rs 5.300,00
400m² em 2 pavimentos, 300m² vão livre, piso 

frio, 2 wc’s, coz, excelente ponto.
RM 4825/2009

excelente sobrado
rs 1.280,00

2 dorms, sala, coz, wc, 1 vaga, quarto
de empregada c/ wc e lavanderia.

RM 4826/2009

oportunidade única
rs 1.200,00

Salão p/ deposito, 180m² vão livre, 2 wc’s,
no Ipiranga. RM 4827/2009

prédio comercial
rs 6.500,00 + iptu

400m² vão livre, sobreloja, 4 wc’s, sistema
de ar condicionado.

RM 4828/2009

ótimo sobrado - estação saúde
rs 2.500,00

3 dts, 1 ste, sala 2 ambs, piso frio,
2 vagas, copa, coz, lvbo, hall c/ biblioteca, edícula 
c/ entr. lat. c/ 1 dt e WC, sac, AE em um dos dorm,  

coml ou resid, de esquina. RM 4822/2009

linda mansão
(Jardim da saúde)

rs 3.600,00
400m², 3 vagas, 3 suites master,

sala 3 ambs, piso madeira, copa e
coz planejada, salão de festas c/ WC,

piscina, espaço gourmet, jardim de inverno,
churrasq, sacada, fachada texturizada.

Oportunidade única!
RM 4829/2009

galpão 700m² (próx. av. roberto 
marinho) – rs 12.000,00

2 entradas, mezanino adaptado para escrit. e 
informática, vários WC, excel. localização e estado 

de conservação. Vale a pena conferir!
RM 4830/2009

sobrado - 3 dorms / 1 suite
(moinho velho) – rs 1.900,00

Amplo imóvel c/ excelente acabamento, vaga p/
3 carros, portão automático, 2 salas, quarto e wc 

de empr, aceita proposta. RM 4831/2009

apto - 2 dorms - oportunidade
rs 650,00

Sala, cozinha, área serviço, 1 vaga, local repleto 
de condomínios, confira, condomínio baixo.

RM 4832/2009

sobrado - metrô ipiranga
5 min. - r$ 215.000,00

Imperdível!!! Lindíssimo e impecável, 
c/ amplos dormitórios, living p/
2 ambientes, cozinha, quintal.

Estuda propostas. RM 4709/2009



PÁG. 12 18/12/2009 a 07/01/2010 

APTO.
V. STO. ESTÉFANO

R$ 149 MIL
ótima localização do bairro, 
c/ 2 dormitórios c/ AE, wc 
social, living p/ 2 mb. c/ 
sacada, cozinha c/ AE, 
lavandeira, garagem p/ 
1 carro, prédio c/ lazer, 

ótima oferta - REF.: 9644

APTO.
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 150 MIL
ótima localização do bairro, 

próximo ao metrô Conceição, 
c/ 1 dormitórios, wc social, 
living c/ sacada, cozinha c/ 
AE, lavanderia, garagem p/ 
1 carro, área útil de 51 m²  - 

REF.: 9649

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 185 MIL
ótima localização da rua 
Dom Bernardo Nogueira, 
c/ 3 dormitórios (2 c/ AE), 
wc social, living p/ 2 amb., 

cozinha planejada, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, condomí-

nio R$ 393,00 - REF.: 9435

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 210 MIL
2 dormitórios c/ AE, suíte, 

wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha planejada, 
lavanderia, garagem p/ 1 

carro, lazer, ótima localização 
da Rua Vigário Albernaz - 

REF.: 9616

APTO. V. GUMERCINDO
R$ 215 MIL

ótima localização da Rua Dom 
Bernardo Nogueira, excelente 

área útil de 82 m2, c/ 2 
dormitórios c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
lavanderia, dependência p/ 
empregada, garagem p/ 1 

carro - REF.: 9579

TERRENO 10 X 22 M
SÃO JUDAS
 R$ 215 MIL

excelente oferta, terreno 10 x 
22 mts., ótimo  residência ou 
outras finalidades, localizado 
na rua Maurício de Lacerda, 

venham conferir pessoalmen-
te -  REF.: 8672

(2) CASAS
V. MORAES
R$ 219 MIL

sendo um sobrado c/ 2 dorms, 
wc social, sala, coz, lavand, 
wc p/ emp, gar p/ 2 carros, e 
outra casa c/ entrada indep c/ 
1 dorm., sala, coz, wc, lavand, 

ótimo para  moradia e 
investimento - REF.: 9303

SOBRADO
V.MORAES
R$ 219 MIL

próximo a Av. do Cursino e 
Rua Dom Vilares, vago, c/ 2 
dormitórios, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, qto. e wc p/ 
empregada, quintal, garagem 

p/ 1 carro - REF. 9246

APTO. BQ. DA SAÚDE
R$ 230 MIL

impecável, ótimo acabto., c/ 
2 dormitórios c/ AE, closet, 
suíte, wc social, living p/ 2 

amb. c/ sacada, sanka, cozi-
nha planejada, garagem p/ 2 
carros, ótima localização da 

rua Tiquatira, lazer completo - 
REF.: 9598

SOBRADO EM
VILA FECHADA

V. GUMERCINDO
R$ 238 MIL

ótimo local, sendo 2 dorm., 
wc social, living, cozinha c/ 

AE, lavanderia, wc p/ 
empregada, garagem p/ 2 

carros, terreno 4 x 25 mts., 
construção 71 m² - REF.: 9106

APTO. - BQ. DA 
SAÚDE - R$ 245 MIL
área útil de 75 m2, reformado, 
ótimo acabto., c/ 2 dormitó-
rios c/ AE, wc social, amplo 

living p/ 2 amb., cozinha 
planejada, lavanderia c/ AE, 
dep. p/ empregada, garagem 

p/ 1 carro, condomínio 
R$ 380,00 - REF.: 9574

PRÉDIO COM.
V. DAS MERCÊS

R$ 299 MIL
ótima local da Av. N. S. da 

Saúde, sendo parte superior 
5 salas, parte térrea c/ 4 salas, 

2 wc’s, copa, e porão p/ de-
pósito, AC = 284 m2,  ótimo 
para diversas finalidades ou 

investimento, estuda imóvel em 
Bertioga - REF.: 8123

SOBRADO - METRÔ 
IMIGRANTES
R$ 350 MIL

a 3 quadras do metrô, ótimo so-
brado, c/ 2 dorm., ampla suíte c/ 
hidro, closet e terraço, wc social, 
liv. p/ 2 amb., copa, coz., amplo 
depósito, jardim, garagem p/ 2 
carros, estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 8975

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 365 MIL
reformado, tudo novo, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb., lavabo, 
copa, cozinha c/ AE, dep. p/ 
empregada, garagem p/ 2 

carros, terreno 5,5 x 28 mts.   
- REF.: 9447

SOBRADO - JD. DA 
SAÚDE - R$ 370 MIL
impecável, ótimo acabto., c/ 
3 dormitórios, suíte, living, 

sala de jantar, lavabo, cozinha 
planejada, escritório, wc p/ 

empreg., quintal c/ churrasq., 
garagem p/ 2 carros, travessa 

da rua Divinópolis - 
REF.: 9658

SALÃO COM.
AV. DO CURSINO

R$ 375 MIL
excelente localização da 

Av. do Cursino, próximo a 
Rua Ribeiro Lacerda, terreno 
5 x 30 mts., construção de 

149 m2, c/ salão comercial c/ 
2 wc’s, depósito e escritório 

-  REF.: 9349

SOBRADO - JD. DA 
SAÚDE - R$ 390 MIL

 terreno 5 x 43 mts., constr. 162 
m2, c/ 3 dormits, 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

SOBRADO
SAÚDE

]R$ 395 MIL
ótimo local, próximo a rua dos 

Caciques, vago, c/ 4 dorm., 
2 suítes, living p/ 2 amb., 

lavabo, copa, coz. planejada, 
dep/. p/ empreg., quintal, 

garagem p/ 4 carros, excelente 
acabto., REF.: 9452

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 399 MIL
terreno plano, c/ 10 x 30 mts, 
c/ 3 dorms, wc social, liv. p/ 2 
ambientes, coz, lavand, quarto e 
wc p/ empreg., amplo qtal, gar. 
p/ vários autos, edícula indep. 
nos fundos c/ 1 dorm., sala, 
coz., wc, lavand - REF.: 8313

TÉRREA + EDÍCULA
IPIRANGA

R$ 399 MIL
ótimo local da r. Antônio Mar-
condes, ótima p/ moradia ou fins 
comerciais, reformada, ótimo 
acabto., vago, c/ 3 dorm., amplo 
liv p/ 2 amb., coz., gar. p/ 6 carros, 
amplo qtal, edícula c/ 2 dorm., 

sala, coz., wc - REF.: 9663

SOBRADO
V. MARIANA
R$ 420 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/ churr., gar. p/ 2 carros. 

- REF.: 9134

SOBRADO - BQ. DA 
SAÚDE - R$  425 MIL
ótima localização, terreno 6 x 39 
mts., constr. 250 m2, c/ 3 dorm. 
c/ AE, 2 suítes, living p/ 3 amb., 
lavabo, copa, coz. c/ AE, dep. p/ 
empreg., despensa, escritório, 
gar. p/ 3 carros, estuda imóvel 
menor valor, inclusive litoral 

norte - REF.: 8590

TÉRREA + EDÍCULA
V. GUMERCINDO

R$ 430 MIL
impecável, c/ 2 dorm., wc 

social, living, lavabo, cozinha, 
despensa, quintal, jardim, gar. 
p/ 3 carros, fundos c/ edícula 
c/ 1 dorm., coz., wc., estuda 
permuta c/ apto. na região. - 

REF. 9136

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 440 MIL
ótima localização, próximo 

Metrô A. Ipiranga, reformado, 
c/ 3 dorms, ste, liv p/ 3 amb., 
lavabo, copa / cozinha c/ AE, 
lavanderia, depend. p/ empre-
gada, quintal, jardim, garagem 

p/ 4 carros. -  REF.: 8828

SOBRADO - COND. 
FECHADO - BQ. DA 

SAÚDE - R$ 450 MIL
excelente padrão, impecável, 
semi-novo, c/ 3 dorm.,suíte, 
living p/ 2 amb., jd. Inverno, 

copa, coz. planejada, lavande-
ria c/ AE, cobertura c/ piscina,  

churrasq. e amplo terraço, 
AT = 215,58 m². - REF.: 9204

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 460 MIL
terreno plano c/ 10 x 35 mts., 
construção 220 m2, c/ 4 dorm., 
wc social, living, jd. Inverno, 
copa, coz., lavand., dep. p/ em-
preg., garagem 5 carros, jardim, 
quintal, estuda imóvel de menor 

valor - REF.: 9125

TÉRREA - BQ. DA 
SAÚDE - R$ 479 MIL

ótima localização, travessa 
da Av. Bq. da Saúde, terreno 
320m2, construção de apenas 
6 anos c/ AC = 240 m2, c/ 3 
dorm., suíte c/ closet, living p/ 
2 amb., coz. c/ AE, quintal c/ 
churrasq., forno pizza, sl. Festa, 
gar. p/ 6 carros - REF.: 9411

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

SOBRADOS NOVOS
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
3 dormitórios, suíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 
lavanderia, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, ótima 
localização, acabamento de 

primeira - REF.: 8282

SOBRADO
V. MARIANA
R$ 495MIL

ótima localização, próx. ao Colé-
gio Arquidiocesano, c/ 3 dorm., 
living p/ 2 amb., copa, cozinha, 
despensa, dep. p/ empreg., gara-
gem p/ 6 carros, quintal, terreno 9 
x 23 mts., ótimo também p/ fins 

comerciais - REF.: 7293.

(5) IMÓVEIS
JD. DA SAÚDE

R$ 549 MIL
terreno 12 x 40mts, sendo 3 

casas c/ 2 dorm., sala, coz., wc, 
amplo quintal, mais 2 salões 
comercias c/ wc, independ., 
ótima local, próximo a Igreja 
Sagrada Família, ótimo para 

renda ou outras finalidades. - 
REF.: 9312

SOBRADO
JD. SAÚDE
R$ 550 MIL

ótima oferta, abaixo da avaliação, 
vago, terreno 10x 30 mts., AC = 
200 m2, reformado, ótimo acab-
to., c/ 3 dorm.,  suíte c/ hidro e 
sacada, living p/ 2 amb., escritó-
rio, lavabo, copa, cozinha c/ AE, 
depend. p/ emp, garagem p/ 5 

carros, quintal - REF.: 8701

SOBRADO - JD. 
SAÚDE - R$ 580 MIL

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

de 260 m²  - REF.: 7623

SOBRADO C/ PISCINA 
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
vago, terreno aprox. 9,5 x 30 
mts, constr. aprox. 268 m2, c/ 3 
suítes, todos c/ armários emb., 
living p/ 2 amb. c/ lareira, la-
vabo, copa, coz. planej., amplo 
quintal c; piscina, garagem p/ 4 

carros. - REF.: 8503

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 650 MIL
terreno 200 m², construção 210 
m², ótimo acabto., c/ 4 dorm., 
2 stes., living p/ 2 amb., lavabo, 
copa, coz., dep. p/ empreg., gar. 
p/ 4 carros, amplo quintal c/ 
jardim e churrasq., estuda imóvel 

menor valor -  REF.: 9250

SOBRADO - JD. DA 
SAÚDE - R$ 760 MIL
local nobre do bairro, c/ 4 stes, 
2 closet’s, living p/ 3 amb., 
lareira, escritório, lavabo, copa, 
coz. planej., despensa, dep. p/ 
emp., gar. p/ 8 carros, amplo 
qtal c/ churr., terreno 10 x 32 
mts., construção de 440 m². - 

REF.: 7620

SOBRADO - JD. DA 
SAÚDE - R$ 760 MIL

terreno 291 m2, constr. 274 m2, 
c/ 4 dorm.c/ AE, suíte, closet, 2 
wc’s sociais, sl. estar, sl. jantar, 
lavabo, copa, coz., despensa, 

dep. p/ empreg., amplo quintal 
c/ churrasq., gar. p/ até 5 carros, 
estuda permuta c/ apto. menor 

valor.  REF.: 9221

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 840 MIL
vago, ótimo local, terreno 504 
m2, construção 235 m2, c/ 3 

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

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

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

TÉRREA - BQ. DA 
SAÚDE - R$ 468 MIL

ótimo local, travessa da rua 
Tiquatira, terreno 11 x 28 mts., 
ac = 245 m2, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, wc social, living p/ 2 
amb., sala estar, copa, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., escritório, 
quintal c/ churrasq., garagem 

p/ 3 carros. - REF.: 9285

APTO.
BQ. DA SAÚDE

R$ 245 MIL
ótima localização do bairro, c/ 
2 dormitórios +3o reversível, 
wc social, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha planejada, 
lavanderia, wc p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, lazer 

completo - REF.: 9560

(3) CASAS
S. JUDAS - R$ 250 MIL

ótimo para renda e inves-
timento, sendo duas casas 
c/ 2 dorm., sala, coz., wc, 

lavand., e outra c/ 1 dorm., 
sala, coz., wc e lavand., tudo 

independente,ótimo local, 
travessa da rua Fagundes 

Filho - REF.: 9334

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 280 MIL
ótima localização da Av. 

Miruna, c/ 3 dormitórios, 2 
c/ AE, wc social, living, sala 
de jantar, escritório, lavabo, 
cozinha c/ AE, lavanderia c/ 
wc p/ empreg., garagem p/ 2 

carros. - REF.: 8943

SALÃO
BQ. DA SAÚDE

R$ 289 MIL
travessa da Av. Bq. da Saúde, 
sendo térreo c/ salão c/ 2 wc, 1o 
piso c/ 3 salas e 3 wc, 2o piso 
3 salas e 2 wc, 3o piso amplo 
terraço c/ salão e wc, ótimo 
para investimento e outras 

finalidades -  REF.: 8852

SOBRADO
JD. DA GLÓRIA

R$ 299 MIL
ótima localização da rua Cláu-
dio Rossi, c/ 3 dorm.,  2 c/ 
AE, suíte c/ hidro, wc social, 
living p/ 2 amb., sl. Jantar, 
cozinha c/ AE, lavanderia, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 2 

carros - REF. 7416

(4) CASAS - CH. INGLESA
R$ 320 MIL

terreno 8 x 34 mts., AC = 330 m², 
sendo um sobrado c/ 3 dorm., 
liv. p/ 2 amb., lav, coz., dep. 
p/ emp, 2 vgs, nos fundos + 2 
casas c/ 1 dorm., sala, coz., wc e 
lavand., e + uma c/ 1 dorm., coz., 
wc, e lavand., ótimo p/ renda, 

próx. Metrô - REF.: 8418

SOBRADOS NOVOS
IPIRANGA

R$ 399 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 - 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

(4) IMÓVEIS
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
terreno 11 x 35m, AC=638 m²,  

sendo 2 casas térreas c/ 2 dorm., 
wc, sala, coz., lavand., quintal, 

mais um amplo salão (ou gar. p/ 2 
carros), mais amplíssimo salão c/ 
várias salas, 2 wc, depósito (para 
fins industriais ou comerciais), 
independentes -  REF.: 5998.

PRÉDIO COM. - BQ. 
SAÚDE - R$ 570 MIL
ótima localização, terreno 10 
x 27 = 270 m2, construção 
de 470 m2, ótimo acabto., 
sendo na parte térrea salão 

livre c/ 235 m2 + 2 wc, e piso 
superior c/ salão livre c/ 235 
m2 + 2 wc, ótimo p/ diversas 

finalidades - REF.: 9165

COBERTURA DUPLEX 
- V. GUMERCINDO - 

R$ 570 MIL
novo, c/ 3 dorm., suíte, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha, 
despensa, cobertura c/ piscina, 
churrasq. e terraço, garagem p/ 
2 carros, prédio c/ lazer com-
pleto, ótima localização, cond. 

R$ 490,00  - REF. 9651

TÉRREA - JD. DA 
SAÚDE - R$ 750 MIL

local nobre do bairro, terreno 
plano c/ 10 x 50 mts., constr. 
220 m2, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 2 amb., cozinha, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 3 carros, 
amplo quintal c/ piscina, salão 
de festa, e edícula c/ 1 dorm., 

sala, coz., wc - REF.: 8295

APTO. BQ. DA SAÚDE
MOBILIADO PRONTO 

PARA MORAR
R$ 150.000,00

Cond. R$ 80,00. 1 Dorms, Sala 3 
Ambs,Cozinha c/ armários, REF.IM 506

APTO PRÓX. AO 
METRO CONCEIÇÃO

R$ 130.000,00
2 dorms., sala 2 ambs,

Cozinha,1 vgs. REF.IM 507

VENDO APTO
VL DAS MERCÊS 

TODO DECORADO
R$ 160.000,00

3 Dorms. Com arms,Ste, Sala 2 ambs com 
sacada Coz. planej, 1 Vaga. IM: 508

APTO PRÓX.
A AV. DO CURSINO
TODO DECORADO

R$ 160.000,00
3 Dorms.c/ armários,suíte,Sala 2 ambs. 

c/ sacada, Piso em mármore, Coz. 
planej, 1 Vaga, deposito REF. IM 511

APTO JABAQUARA
R$ 150.000,00

2 Dorm.c/ armários, sala 2 ambs. 
Cozinha planejada,1 Vg 

REF: 509

APTO JD. CELESTE 
R$ 120.000,00

2 Dorms.Sala,Coz.
Lazer, 1 Vaga. REF: IM: 510

APTO V. DAS MERCÊS 
R$ 140.000,00
3Dorms.Sala 2 ambs.

Cozinha,1 vaga. REF: IM : 512

LINDO APTO IPIRANGA/M. 
VELHO PRONTO P/ MORAR 

R$ 195.000,00
2 Dorms, suíte com closet,

sala 2 ambs,  Copa, Cozinha 
planejada, 1 vaga. REF: IM 513

APTO REFORMADO 
NUNCAHABITADO

V. VERA R$ 190.000,00
3 dorms.Ste,sala 2 ambs c/ sacada.
Coz, 1 vg . Lazer Total. REF: IM 514

APTO PRÓX.
METRÔ SÃO JUDAS 

R$ 195.000,00
2 Dorm.com armários,Sala 2 ambs, Cozinha 

com armários,1 vaga,Lazer. REF: IM: 515

SOBRADO PRÓXIMO 
AO METRÔ ALTO DO 

IPIRANGA 
R$ 200.000,00

3 Dorms.Sala 2 ambs,Coz. 
REF: IM: 516

APTO PRÓX. FUTURO 
METRÔ SACOMÃ

90M² R$ 210.000,00
Todo reformado, 3 dorms.c/ 

armários,Suíte,Sala 2 ambs. c/ sacada, 
Coz.plan.2 vgs, lazer. REF: IM 517

APTO PRÓX. 
A AV BOSQUE 

DA SAÚDE 
REFORMADO

R$ 180.000,00
2 Dorms.Sala 2 ambs.

Coz.1 Vaga
REF: IM: 518

APTO MIRANDÓPOLIS
CONDOMINIO BAIXO

R$ 130,00 - R$ 195.000,00
2 Dorms, Suíte, Sala,

Cozinha, 1 Vaga. REF: IM 519

APTO
 VILA MARIANA
R$ 150.000,00

Dorm.Sala, Cozinha 
REF: IM 520 APTO

PE ARLINDO VIEIRA
R$ 125.000,00

2 Dorms,Sala 2 ambs. com sacada, 
coz,1 Vaga, Lazer. REF: IM 521

APTO JABAQUARA 
R$ 125.000,00
1 Dorms,sala 2 ambientes

Cozinha, 1 vaga 
REF: IM 522

LINDO APTO PE. 
ARLINDO VIEIRA

PRONTO PARA MORAR
R$ 155.000,00

3 Dorms. com armários, Sala 2 ambs 
c/ sacada, Cozinha planejada

1 Vg- Lazer. REF: IM: 523 

ATENÇÃO 
INVESTIDORES – APTO 

VILA CLEMENTINO
R$ 200.000,00

1 Dorm.Sala.Cozinha. 1 vaga – 
Cond. R$ 198,00. REF: IM: 524

APTO ACLIMAÇÃO
105M²

R$ 185.000,00
2 Dorm.3º opcional,Sala 2 ambs.

Cozinha,Dep.de Empregada, 1 vaga
REF: IM. 525

APTO JARDIM 
PATENTE – 65M²
R$ 138.000,00

2 Dorms.com armários,sala 
2 ambs.sacada, Cozinha planejada,Wc 

de emp.1 Vagas,Lazer. REF: IM. 526

APTO
VILA GUMERCINDO 

R$ 160.00,00
2 Dorms.com armários, Sala com 

sacada, Cozinha americana,
1 Vaga , Lazer. REF: Im : 527

APTO PRÓX.
RUA LUIS GÓES
R$ 195.000,00

2 Dorms. c/ arm, sala  2 ambs, 
Coz. planej- 1 Vaga. REF: IM: 528

CASA TÉRREA JABAQUARA 
R$ 200 MIL

2 dormitórios, 1 suíte, sala de estar, s. jantar,  
copa – cozinha, 3banheiros, lavanderia,

2 vagas, qtal, dep. emp. 23007

AO LADO DO METRÔ 
SOBRADO R$ 320 MIL

No bairro mais nobre do Jabaquara,
sobrado com excelente  acabamento,

com 3 amplos dormitórios, 
sala 2 ambientes com trabalho em gesso, 

copa, cozinha americana tudo de 
1 º  qualidade, dependência de 

empregada, 2 vagas, em rua residencial, 
muito bonita apenas 150 metros do metro, 

valor  espetacular raro lindo mesmo. 
23-724

R$ 330 MIL METRÔ SAÚDE
Sobrado 3 dormitórios, sala 2 ambientes, 

cozinha, lavanderia, dependência de  
empregada, 3 banheiros, quintal, 4 vagas, 

próximo Metro. 23-1144

R$ 300 MIL CASA TÉRREA 
VILA SANTA CATARINA
3 dormitórios, sala de  estar/ jantar, 

6 vagas, quintal, dependência de 
empregada, terreno ( 10x25). 23-1181

R$ 225 MIL
LINDO SOBRADO

Realmente bonito, acabamento  de 
1º, com sala espaçosa, lavabo, cozinha 
repleta de armários embutidos, toda em 

granito, quintal com churrasqueira edicula 
completa, 2 grandes dormitórios, garagem, 

em rua fechada, na Vila Guarani – 
Jabaquara. Bom mesmo.

23-1015

R$ 130 MIL
PROX. METRÔ JABAQUARA 

APTO
1 dormitórios, sala,

banheiro social, cozinha,
área de serviço, 1 vaga,

documentação Ok, Vago.
23-1442

R$ 320 MIL
SOBRADO SÃO JUDAS

3 dormitórios, sala, coz. – copa, salão
de festas, 3 vagas, quintal, + 2 dorms, sala, 

coz, banh, qtal nos fundos. 23-1265

CIDADE VARGAS
TÉRREA IMPECAVEL

TUDO NOVO - R$ 650 MIL
4 dormitórios, 1 suíte c/ closet, 

sala, 3 ambientes, copa/ cozinha, 
6 vagas, quintal, dependência de 

empregada escritório,
terraço. 23-1368

R$ 340 MIL EXCELENTE 
SOBRADO JABAQUARA

Localiz. no melhor bairro do Jabaquara, Sobrado c 
3 dorms c/ AE´s, 1 ste, sala, s. jantar, ampla coz, c/ 
AE´S, lava, qtal, edícula, ent. lateral, 2 vagas, ensola-

rado, terreno 6x25. VENHA VISITAR... 23-1412

PROX. METRÔ JABAQUARA
APTO R$ 160 MIL

2 dormitórios c/ AE´s, banh, sala c/ sacada, 
cozinha c/ armários embutidos, AS. 1 vaga, 60 
m² AU, lazer completo, cond. baixo. 23-1435

R$ 185 MIL APTO V. MASCOTE
Localização privilegiada, 2 dormitórios, 

sala c/ sacada, banheiro, cozinha 
c/ armários embutidos, área de serviço, 

1 vaga! Venha conferir! 23-1404

R$ 240 MIL SOBRADO 
METRÔ JABAQUARA

400M DO METRÔ
Reformado, 2 dormitórios,

banh social, sala 2 ambientes, coz. 
ampla,área de serviço, quintal, 

banheiro de empregada, 
2 vagas, portão  automático.

23-1408

SALA COML. AO LADO DO METRÔ
Excel. sala coml c/ fino acabto em porcelanato 

c/ recepção, escrit, s. privativa, mini copa, banh. 
compl, 1 vaga, no centro coml ao lado metrô, 
EXCEL. para clinicas, dentistas, advocacia. 

Totalmente mobiliada c/ moveis de qualidade. 
OPORTUNIDADE ÚNICA, NÃO PERCA. 23-1219

R$ 210 MIL
BELO APTO-VILA MASCOTE

Na travessa da avenida. Mascote, localiz. 
privilegiada, 60 m2 AU, lazer completo,

1 vaga, 2 dorms, banh, sala c/ sacada, AS, 
cond. baixo! 23-1431

LINDO SOBRADO JABAQUARA 
R$ 320 MIL

2 dorms, banh. social c/ Box blindex hidro, 
sala 2 ambientes, coz. planej, lav, qtal, AS, 

churrasqueira, 3 vagas. 23-1415

CASA TÉRREA METRÔ 
JABAQUARA

Térrea 2 dorms, sala p/ 3 ambs, copa/ coz,
4 vagas, qtal grande; Fundos 2 dorms, lavand, 
gar. coberta, AT 330m. R$ 385 MIL. 23-933

PRÉDIO COMERCIAL
METRÔ JABAQUARA

Belíssima fachada, 50 metros do metro, 
área construída 550 metros, vão livre, 
ampla garagem no sub solo. 23-1241 

SENSACIONAL ÚNICO SOBRADO
IMPERDÍVEL - Sobrado novo com 3 dorms, 1 ste, 2 
vagas p/ autos, s. grande, coz. repleta de AE´s de excel. 
qualidade no bairro mais nobre do Jabaquara, excel. 
localiz, rua muito bonita e arborizada a 3 quadras do metro 
valor excepcional de R$ 270 mil oportunidade única, sem 

comparação no mercado imobiliariario. 23-1432

R$ 250 MIL S. JUDAS – 3 CASAS!
Bom para investimento! 300 m2,  são 2 casas c/ 2 
dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de ser-
viço, varanda e 1 casa nos fundos c/ 1 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço, e varanda. 
Casas independentes (água, luz e Iptu). 23-1464

SAÚDE APTO NOVO
R$ 390 MIL 

3 dormitórios, suíte, 2 vagas,
80 m² área útil, lazer completo,
Entrega Janeiro 2010. 23-1476

CASA R$ 175 MIL
V. STA. CATARINA

Terreno: 6x36 2 moradias, com 1 
dormitórios, sala, cozinha, AS e vaga para 
6 carros. Bom p/ investimento. 23-1224

CASA TÉRREA R$ 290 MIL 
JABAQUARA

Linda Casa c/ 3 dorms, sala, coz, edícula, 
AS, 2 vagas, ótimo qtal, lindo jardim, 

próximo praças e ruas tranqüilas. 23-1059

BELÍSSIMO SOBRADO 
V. MASCOTE - R$  420 MIL

Muito bem localizado com 3 dorms, ste, sala p/ 2 
ambs todo em granito,lav, copa coz. c/ arms, qtal , 

edícula , terraço , ent. lat. e 2 vagas. 23-1134 

R$ 170 MIL  APTO 
JABAQUARA CID. VARGAS

Belo apto de 2 dorms, c/ 3º revertido (escritó-
rio), sala 2 ambs, cozinha c/ área de serviço, 

1 vaga, 65 metros área útil. 23-1367

CHARMOSO APTO JABAQUARA 
R$ 250 MIL

400 m do metro, todo reformado em excel. 
acabamento,3 dormitórios sendo 1 suíte c/ AE´s, 
coz. planej, 2 vagas, deposito, lazer completo, 

excelente oportunidade. 23-1319

R$ 320 MIL SOBRADO 
METRÔ JABAQUARA

Ótimo local, residencial, 3 dormitórios, 
sala 2 ambientes, cozinha, quintal, edícula, 

3 vagas. 23-1383

R$ 165 MIL APTO JABAQUARA
Apto 2 dormitórios, sala, cozinha,

banheiro, piso em carpete de madeira,
Todo reformado  Condomínio R$ 160,00. 

23-1449

R$ 140 MIL  APARTAMENTO 
METRÔ JABAQUARA

1 dormitório c/ 2º opcional, sala, banheiro 
social, cozinha, área de serviço, 1 vaga. 

Linda vista. 23-1329

SOBRADO BONITO
Excelente Sobrado de 

3 dormitórios grandes, 1 suíte, 
4 vagas p/ auto, corredor lateral, 

edicula em rua arborizada 
na  Cidade Vargas – 

Jabaquara valor R$ 350 Mil.
Bom mesmo. 23-115
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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

SOBRADO NOVO 
SAÚDE 

3 dorms., suite, closet  
c/ terraço, sala 2 ambs., 

lavabo, 3 banhs., 3 vagas, 
dep. empr., A.S., 

Só R$ 490 Mil  Ref. 007

3 dorms., 1 suite, sala 3 ambs., 
2 vagas, 2 banhs. AS, depósi-
to, lazer completo, 100 m AU.

Só R$ 320 Mil  Ref. 005

 APTO. METRÔ 
SÃO JUDAS

AMPLO IMÓVEL

PL. PAULISTA
ESPETACULAR

SOBRADO
3 suítes, 3 vagas, 10m. de 
frente, living 2 ambs., sala 

TV, sala jantar, coz. c/AE´s, 
DE, entr. lat., etc. R$ 550 Mil   

Ref. 010

CASA TÉRREA PX. 
METRÔ JABAQUARA
3 dorms.., 1 suíte, sala, terraço, 

lavabo, 3 vagas, lavand., 
entr. lat., qto. e wc empreg., 

AS, depósito.
 R$ 230 Mil.  Ref. 002

Belo imóvel, 4 dorms.
2 salas, coz., banh.,
AS, 2 vagas, qtal. 
Só R$ 2.000,00

3 dorms., sala, coz., 
2 banhs., AS, 2 vagas

R$ 1.700,00 

LOCAÇÃOLOCAÇÃO 
  SOBRADO

JD. AEROPORTO

LOCAÇÃO LOCAÇÃO

1 quarto, sala, cozinha, banh.
1 vaga, gar. Amplo Imóvel!!!

R$ 750,00

CASA TÉRREA 
VILA FACHINI

2 dorms., sala, coz., banh., 
excelente imóvel, 

amplas dependências
R$ 1.200,00

CASA VILA
GUMERCINDO

SOBRADO
JD.AEROPORTO

SOBRADO
METRÔ CONCEIÇÃO
Imperdível excelente imóvel, 
4 dts. 1 suite, 2 salas C/AE´s, 
copa, coz. terraço, qtal, lav., 

depósito, 4 vagas. 
Só  R$ 320 Mil Ref. 006

PARQUE JABAQUARA 
OPORTUNIDADE

Apto. 2 dorms., sendo 1 suite 
c/sacada, + 1 banh., sala c/

sacada, coz. c/AE´s, escritório, 
2 vagas gar. 

Apenas R$ 180 Mil.  Ref. 001

Desejamos aos nossos clientes e
amigos um Feliz Natal e
um próspero Ano Novo.

Retornamos somente em 04/01/2010.



CARRETOS 
ENTREGAS

KOMBI - FURGÃO 
CAPITAL E LITORAL 

MELHOR PREÇO
Fs: 5063-3010 

8491-1769 
c/ Valmir

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 

Tel .  2336-3545
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

“COMPRO” 
MÓVEIS USADOS

•AULAS INDIVIDUAIS 
•HORÁRIO FLEXÍVEL

INFORMÁTICA 
PARA TODAS AS IDADES

TEL: 5581-2690 
E-MAIL:

vmfelix.12@g.mail.
com

c/ Professora Vera

CESTA 
SABOROSA
Produtos Artesanais

e de Qualidade

www.cestasaborosa2002.com

 FONES:
3 4 9 4 - 3 4 7 0
 2691-3159

PARA 
ANUNCIAR

BASTA
LIGAR:

5072-2020
Cível, Família, Trabalhista, 

Previdenciàrio.Revisão 
judicial dos valores de

aposentadoria por 
invalidez e auxílio-doença.

MOTTOLA E LUPO 
ADVOCACIA

R. Domingos de Morais, 
2102 - Cj. 31 - V. Mariana. 

Tel. 5081-3130

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Assessoria Empresarial * Imobiliária
Ações Cobrança * Despejo * Divórcio

Inventário * Criminal e Trabalhista
Tels. 3441-2841 - 7889-6628 (9*52580)
Rua das Orquídeas, 344 - sala 2 - Pça. da Árvore

Dr. Fábio Ricardo de Souza

PARA 
ANUNCIAR

BASTA
LIGAR:

5072-2020

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.

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS

- Abertura e encerramento de firmas 
- Serviços gerais em repartições

 CONTABILIDADE

FONES: 3798-4044 / 8763-8118

COMPRO
BRINQUEDOS
E OBJETOS
ANTIGOS
EM GERAL

Fones: 2738-5029 
2274-8608
8968-5680
9103-0556

Informações
com Martha

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

Curso Individual 
e Personalizado

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS

Com paciência, amor e carinho tudo fica mais 
tranquilo! Horário flexível! Curso Individual e 
personalizado focando  as necessidades do 
aluno.10 anos de experiência profissional. 

Profissional formada na área. 
AULAS 100% PRÁTICAS NO CONFORTO DO 

SEU LAR!  ATENDO REGIÃO: Zona Sul
(Ipiranga, Vila Mariana, Saúde, V. Clementino).
Tratar com Cecília Cel. 7991. 3614

Res. 3463.0312 
E-mail: ceciliagusmao@gmail.com

AULAS DE INFORMÁTICA PARA
ADULTOS, IDOSOS E CRIANÇAS 

NÃO TENHA MEDO DO SEU COMPUTADOR!

Casos criminais, contra espionagem em empresas, localização
de objetos e pessoas, casos conjugais, ante-núpcias, vida 

pregressa, levantamento e dossiê de  LOCATARIOS, FIADORES 
e ou VENDEDORES de imóveis, certidões forenses, 

investigações de cadastro de pessoas físicas ou 
jurídicas pretendentes de credito em geral, independente
do domicilio ou residência em todo o território nacional.

 INVESTIGAÇÕES
PARTICULARES

8702-8556 - www.ivestigacoesarboitte.com.br

ADVOCACIA IMOBILIÁRIA

Pça. Sta. Rita de Cassia, 75 (Pça. Árvore)
Fone: 5589-7974

-Revisões de Contrato SFH 
-Incorporações Imobiliárias

-Reintegração de posse
-Assessoria para Mutuários

Com experiência, para 
região da Vila Clementino

AUXILIAR DE 
CABELEIREIRO

Tr. com Cristiane ou 
Satie Tels. 5071-4760 

ou 5071-4745

Precisa-se

SECRETÁRIA - R$ 800,00
Responsável e com bons 

conhecimentos de informática. 
Preferência para quem saiba inglês 

e espanhol. Currículo para 
bodutra@oclusiva.com.br

18/12/2009 a 07/01/2010 PÁG. 13

VENDA

LOCAÇÃO

ACLIMAÇÃO
APTO R$ 230 MIL

Apto próximo Parque prédio recuado 2 dts 
coz planejada lazer completo c/ piscina 

salão ginástica garagem.REF 13574.

V.MONUMENTO
CASA R$ 490 MIL

Casa ótimo local alto padrão toda reformada 
4 dts ste ampla sala dep empregada quintal 

grande sacada 5 vagas. REF 13580.

IPIRANGA
SOBRADO R$ 320 MIL

Sobrado boca metrô Imigrantes com
3 dorms sendo um suíte sala 2 ambs

dep empregada lavabo quintal 2 vagas.
REF 10105.

JD. CELESTE-SAÚDE
APTO R$ 140 MIL

Lindo apto com condomínio baixo 2 dorms 
sendo o 3º reversível todos com arms sala 

ampla 2 ambs garagem. REF 8113.

VL. MORAES
SOBRADO R$ 270 MIL

Sobrado amplo 3 dorms suíte 2 salas 
grandes com jardim de inverno churr.

 ampla cozinha planejada 2 vagas.
REF 13072.

SAÚDE
APTO R$ 195 MIL

Apto impecável 2 quadras do metrô
sala ampla com sacada cozinha americana
1 dormitório lazer garagem. REF 13589.

IPIRANGA
APTO R$ 205 MIL

Apto amplo semi-novo com 3 dorms suíte 
sala grande 2 ambs com sacada cozinha 

planejada lazer garagem.REF 13066.

VL. LIVIEIRO
APTO R$ 135 MIL

Apto excelente com 2 dorms banheiro 
completo sala 2 ambs com sacada ampla 

cozinha 2 vagas. REF 13376.

SÃO JOÃO CLÍMACO
SOBRADO R$ 210 MIL

Lindo sobrado bem localizado 2 dorms 
grandes com terraço 2 banheiros 2 salas 
ampla cozinha qtal garagem. REF 13526.

PÇA ÁRVORE
APTO R$ 170 MIL

Maravilhoso apto ao lado metrô 1 dormitório 
sala grande cozinha com terraço quintal. 

Ótimo local sem garagem. REF 13161.

VL. GUARANI
APTO R$ 165 MIL

Apto bem localizado com preço imbatível 
2 dorms sala 2 ambs com terraço cozinha 

grande lazer garagem. REF 13386.

SAÚDE
APTO R$ 210 MIL

Excelente apto boca metrô 2 dorms amplos 
cozinha americana sala 2 ambs wc empregada 

garagem. Ótimo local REF 13042.

V.GUMERCINDO
APTO R$ 230 MIL

Apto muito bem localizado prox metrô com 
3 dorms sala 2 ambs ampla cozinha dep 

empregada garagem REF 12152.

ITANHAEM-VILA NOVA
POUSADA R$ 350 MIL

Pusada Itanhaem 4 aptos c/dor sala coz bh ste 
copa apto caseiro todos mobiliados varanda 

hidro vagas privativa lazer REF 13583.

V.MORAES
APTO R$ 140 MIL

Local excelente apto amplo com 3 dorms 
sala 2 ambs cozinha grande lazer garagem.O 

melhor preço da região. REF 13428.

SAÚDE
APTO R$ 290 MIL

Apto Cobertura prox metrô com piscina 
churrasqueira 1 dormitório cozinha ameri-

cana ampla sala garagem REF 12878.

KLABIN
APTO R$ 230 MIL

Belíssimo apto ensolarado exc localização 
com 2 dorms sala 2 ambs c/sacada cozinha 

planejada garagem. REF 13572.

SAÚDE
SOBRADO R$ 380 MIL

Lindo sobrado condomínio fechado novo 
3 dorms suíte sala 2 ambs sotão com 
banheiro churr 2 vagas. REF 11636.

V.NAIR IPIRANGA
APTO R$ 170 MIL

Apto amplo pronto p/morar 2 dorms arms 
sala 2 ambs sanca sacada cozinha planejada  

lazer completo garagem. REF 13481.

IPIRANGA
SOBRADO R$ 235 MIL

Sobrado lindíssimo 2 dorms terraço hidro 
sala ampla cozinha planejada quintal 

garagem. Nada igual. REF 13081

BQ. SAÚDE
APTO R$ 375 MIL

Apto novo impecável cond.baixo 3 dorms 
suíte arms sala 2 ambs com sacada cozinha 

planejada lazer total 2 vagas. REF 13392.

JD.STA CRUZ
SOBRADO R$ 350 MIL

Amplo sobrado reformado com 3 dorms 
suíte arms sala 2 ambs cozinha planejada 

quintal edícula rua tranqüila sem saída
3 vagas. REF 13476.

V.VERA
CASA R$ 150 MIL

São 2 casas térreas independentes toda em 
lage 1 dor sala coz wc lavanderia cada uma 

ótima localização. Exc negócio para
 investidor. REF 13568.

VL.MERCÊS
APTO R$ 130 MIL

Apto p/entrega fevereiro 2010 sala ampla c/
sacada coz americana lazer garagem. Con-
domínio baixo. Oportunidade. REF 13558

BQ. SAÚDE
APTO R$ 210 MIL

Apto vago 2 dorms suíte sala 2 ambs sacada 
cozinha planejada 3 bhs repleto armários 

lazer total garagem.  REF 13581.

SACOMÃ
SOBRADO R$ 395 MIL

Sobrado único com 282m2 rico em arms 2 
slas 3 suites c/sacada ent lateral dep empr-
egada piscina jardim 6 vagas. REF 13432

SÁÚDE
APTO R$ 280 MIL

Lindo apto a 5 minutos do metrô 2 dorms rico 
arms decorado sala 2 ambs ampla cozinha wc 

empregada lazer garagem REF 13455.

VL.MARIANA
APTO R$ 340 MIL

Apto com lazer completo 91m2 área útil
3 dorms ste 2 terraços wc empr closet teto 

rebaixado em gesso REF 13484.

STA CATARINA
APTO R$ 160 MIL

Apto com 70m2 úteis 2 dorms com ae sala 
2 ambs cozinha ampla dep empregada en-

solarado 1 vaga demarcada REF 13499.

4 dorms., 1 ste., 2 vgs, 95m², 
terraço, piso, lazer completo!!! 

R$ 480 Mil. SS00542

APTO. SAÚDE 
NOVO

3 dorms., 1 ste., 1 vg. 75m², 
arms., coz. planej., terraço!!!

R$ 300 Mil SS00478

APTO. SAÚDE 
LINDO

Excelente para condomínio de 
casas, miolo da Saúde, ótima 

localização!!! SL00622

TERRENO SAÚDE
17,5 X 40 M²

2 dorms., 1 suite, arms., coz. 
planejada, aquecimento gás, 

ótimo lazer!!! SC00585

APTO. SAÚDE 2 VGS
200 M. DO METRÔ

4 dorms., 1 suite, 2 vagas, 
132m², arms., terraço fechado, 
ótima  localização!!! SC00411

APTO. SÃO JUDAS
LINDO!!!

2 dorms., 1 vaga, 60m², arms., 
terraço, lazer, próx. metrô!!!

R$ 235 Mil SM00573

APTO. 
PRAÇA DA ÁRVORE

3 dorms., 1 suite, 2 vagas,
120m², arms., terraço gournet, 

lazer compl., cond. baixo!!! 
SC00514

APTO. JD. SAÚDE 
CYRELLA

3 dorms, 2 vagas, 72m², arms, 
lazer total, cond. R$ 250,00, 

próx. metrô!!! SM00627

APTO. SÃO JUDAS 
IMPERDÍVEL!!!

4 dorms., 1 susite, 2 vagas, 
170m², quintal c/churr., ótimo 

estado!!!  R$ 380 Mil
SM00043

SOBRADO 
SÃO JUDAS

Av. Fagundes Filho, 245 
São Judas 

Tels: 2305-5060 2305-5061
www.oficinadeimoveis.com.br

APTO SAÚDE
1 DORM – 54 M²

Home office, coz. americana 
planejada, piso madeira, próx. 

metro, moderno!!! SL00648    

CONFECÇÃO DE
UNIFORMES ESCOLAR

Contrata Urgente:
Costureira com prática
em overloque e reta.

Fone: 2276-4593 c/ Eliane

Com experiência  de no mínimo 2 anos com crianças
de ensino fundamental, 1a a 4a serie, periodo da manhã,

região do Jabaquara

 PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA

F: 3106-2768 - Falar com Sr. Francisco

Com experiência  de no mínimo 2 anos com crianças
de ensino fundamental, 1a a 4a serie, para trabalhar no 

periodo da manhã, região do Jabaquara

 PROFESSORA

F: 3106-2768 - Falar com Sr. Francisco

Para região do
Jabaquara

PIZZAIOLO

Tels. 2872-2139
5011-2462 ou 

5015-2844

Pizzaria
Admite Urgente:

Av. Bosque da Saúde, 
251, a partir de

2ª feira após 14 h.

VENDEDORES (AS) 
BALCONISTAS
APOSENTADOS

Organizada, social, grande conhecimento
de Internet e rotina de escritório. Boa

fluência verbal com espirito  investigatível 
em fontes de pesquisa.  R$ 700,00.

Residir próximo ao metrô São Judas.
Fones: 5584-7301 / 5594-5723

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Meio oficial e 
ajudante

Fones: 3487-6885
9932-3191

MARCENARIA 
ADMITE:

APTO. METRÔ 
JABAQUARA

Novo, 2 dorms, sala 2 ambs. 
c/ varanda, coz, WC, 1 vaga, 

c/ lazer,  cond. baixo. 
R$ 150 mil

Fone: 2949-9544 
9785-3010

Tr. Tel. 5579-2303

TERRENO 
VILA 

MONUMENTO 
300m² 

R$ 180 Mil 
metade do valor 

de mercado

SOBRADO METRÔ 
CONCEIÇÃO

2 dorms., c/banh., sala, 
coz., lavabo, entr. lateral, 
3 vagas + quarto e ba-

nheiro. R$ 180 Mil estuda 
proposta Oportunidade!!!

Tels. 2275-6481 
2276-3671 ou

7592-9946

CUPECÊ
(CONDOMÍNIO JAÚ)

3 dorms., sala, coz.,
 2 banhs., AS, gar. cob., 

cond. R$ 350,00  
Preço p/vender hoje
R$ R$ 120.000
Tels. 2275-6481 

2276-3671 ou 
7592-9946

SANTINA DO BRASIL COMÉRCIO IMP. 
EXP. ALIMENTOS LTDA., torna público que 
recebeu da CETESB a Licença de Operação 
Nº 32004990, válida até 29/10/2013, para 
Farinhas e massas mescladas e preparadas 

para a fabricação de pães , sito à Rua Etiópia, 
258 - Jd. Rio Cotia - Cotia/SP.

O pretendente: DILBERTO LEONARDI SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 19 de setembro 
de 1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Dilberto 
Luz Silva e de Bernadete Aparecida Leonardi Silva. A pretendente: LUCIANA 
gUIMARÃES SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 29 de setembro de 1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Almeida Santos e de Lana 
Abadia Guimarães Santos.

O pretendente: EVANDRO RODRIgUES DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
profissão segurança, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 16 de 
outubro de 1984, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Liberato de Araujo e de Normelia Rodrigues de Araujo. A pretendente: BRUNA 
CAROLINE FALCAO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão secretária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 10 de abril de 1986, residente 
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Darley Falcão da Silva e de Elieuza 
Cavalcante da Silva.

O pretendente: FRANCISCO SEVERINO PERES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão cortador, estado civil solteiro, nascido em Pedro II, PI, no dia 
23 de outubro de 1964, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filho de Donato Ribeiro dos Santos e de Luiza Peres da Silva. A pretendente: MARIA 
CRISTINA DE JESUS SIMPLICIO ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão 
manicure, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 10 de julho de 1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jose Simplicio Alves 
e de Tereza Maria Alves.

O pretendente: gILBERTO gERALDO, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 14 de março 
de 1974, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Agilberto Geraldo e de Maria Lucia Sartorio Geraldo. A pretendente: VANESSA DIAS 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão professora de educação fisica, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 15 de maio de 1978, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Ribeiro dos Santos 
e de Maria Aparecida Dias dos Santos.

O pretendente: ROgERIO MACIEL DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profis-
são analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Santa Rita do Sapucai, MG, 
no dia 28 de maio de 1970, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de João Batista de Almeida e de Leda Maciel de Almeida. A pretendente: CAROLINA 
MAgRI ALVAREZ, de nacionalidade brasileira, profissão relações públicas, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 21 de dezembro de 1984, residente 
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Sergio Luiz alvarez e de Vera Maria 
Peroni Magri Alvarez.

O pretendente: RONILSON ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão administrador de empresa, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, 
SP, no dia 25 de março de 1972, residente e domiciliado Vila Guarani, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Alves dos Santos e de Maria Sophia dos Santos. A pretendente: 
jESSICA DE SOUzA SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão médica, estado 
civil solteira, nascida em Belém, PA, no dia 13 de novembro de 1983, residente e 
domiciliada Vila Guarani, São Paulo, SP, filha de Ezequias dos Santos Soares e de 
Rosiane de Souza Soares.

O pretendente: VICTOR HUgO RIBEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar de serviços gerais, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, 
no dia 14 de julho de 1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filho de Alexandre Camilo de Souza e de Maria Aparecida Ribeiro. A pretendente: 
PAMELA ORTEgA gARCIA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar admi-
nistrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 08 de outubro de 
1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Garcia 
Sobrinho e de Selma Tabuada Ortega.

PARA 
ANUNCIAR

BASTA
LIGAR:

5072-2020

Metrô Vila Mariana, 
mobiliado, para rapaz 
sem vícios, ambiente 

familiar e cristão.
Tr. Tel. 8338-0661

ALUgO SUITE 
E QUARTO

PALACETE CIDADE 
VARgAS (10X40)

4 dts., (3 suítes), enorme 
sala, lavabo, s. almoço, coz., 
2 qtos. empr., s.festas, pisci-
na, 400m² constr. Ocasião 

Ac. imóvel (-) valor 
PLANALTO IMÓVEIS

2276-4020/2276-7366
9169-6819 creci 9054

SOBRADO 
SÃO JUDASFino acabto., 300 mts. do 

metrô, 3 amplos dorms., 
arms., suíte, sala grande, 

lavabo, copa-coz., DE, 
quintal, 2 vagas. 

Ocasião R$ 380 Mil
PLANALTO IMÓVEIS

2276-4020/2276-7366
9169-6819 creci 9054

SOBRADO 3 DTS. VAgO  
METRÔ  SÃO JUDAS

À 250m, c/suíte, terraço, sala 
c/lavabo, coz., despensa, 

QWC empr., 2 gars., totalm. 
reformado, entr. lateral,  
quintal. Em Exposição 
Rua Major Freire, 135

PLANALTO IMÓVEIS
2276-4020/2276-7366
9169-6819 creci 9054

Comece o ano bem limpamos seu maior 
patrimônio “SEU NOME” promoção 50% de 
desconto até 30/01/10. Maiores informações 

Email: credja@yahoo.com.br

CREDJÁ REABILITAÇÃO

REGULARIZO

Fones:  2947-6044  /  9312-0682

Projetos, Cetesb, Bombeiros, Alvará de
Funcionamento Contru, Habite-se, Vigilância

Sanitária, Aposentadoria.

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

Cine Tela Brasil 
no Jabaquara

De 17 a 19 de dezembro, 
o Cine Tela Brasil, um dos 
projetos de maior sucesso no 
cinema nacional, chega ao 
bairro do Jabaquara. Serão 
quatro sessões diárias para 
crianças, jovens e adultos. 
Serão exibidos os longas 
“Garoto Cósmico” - 12 Anos; 
“Pequenas Histórias” - Livre 
e “Era Uma Vez” - 14 Anos. A 
sala itinerante estará monta-
da no CEU Caminho do Mar, 
na Av. Engº Armando Arruda 
Pereira, 5241 - Jd. Lourdes.

Em busca de 
novos atletas

A partir de 4 de janeiro, o 
Centro Olímpico (Av. Ibira-
puera, 1315, Moema) estará 
formando novas turmas para 
atender aos jovens interessa-
dos na prática de atletismo, 
tanto masculino e como 
feminino. Para essa turma, 
excepcionalmente, não será 
realizado o teste de seleção 
(peneira), mas a criança de-
verá realizar todos os exames 
médicos necessários. Os 
treinamentos serão realizados 
pela manhã e os interessa-
dos deverão comparecer as 
segundas, terças ou sextas-
feiras, às 9 horas na pista de 
atletismo usando camiseta, 
bermuda e tênis. O público-
alvo é formado por meninos 
e meninas nascidos nos anos 
de 2000, 2001 e 2002 e é obri-
gatório estar estudando na 
rede pública ou particular.

Concerto de 
Natal 

A Paróquia São José do 
Ipiranga dos Padres de Sion 
convida a todos para a  apre-
sentação especial dos corais 
“Art - Música e Vozes de São 
Paulo” no dia 20 de dezem-
bro, às 20h30. No programa, 
obras de G. F. Handel, José 
Maurício Nunes Garcia, A. Vi-
valdi, entre outros. A Paróquia 
fi ca na Rua Brigadeiro Jordão, 
esquina com Rua Agostinho 
Gomes, no Ipiranga.

Contação de 
histórias para 
crianças no 
domingo

A Biblioteca Sérgio Milliet 
do Centro Cultural de São Pau-
lo (Rua Vergueiro, 1000, Paraí-
so) apresenta neste domingo 
(20), às 14h30, uma atividade 
cultural voltada para o público 
infanto-juvenil, destacando 
a contação de histórias. Na 
oportunidade, o ator e arte-
educador Celso Ohi abordará 
Histórias de Sentimentos: 
contadas com muito humor e 
brincadeiras, essas histórias 
relatam variados sentimentos 
humanos, como orgulho, co-
biça, solidariedade, autoesti-
ma, generosidade, coragem e 
inveja. Entrada franca e aberta 
a todos os públicos, na Sala 
de Leitura infanto-juvenil da 
Biblioteca Sérgio Milliet.

Curso Gratuito 
de Alemão

Estão abertas as inscri-
ções para o curso de alemão 
do Centro de Estudos de 
Línguas(CEL) na E.E. Rui Bloem. 
O curso é gratuito e destinado 
aos alunos a partir da 6ª série 
do Ensino Fundamental até o 
Ensino Médio  da rede pública 
estadual, inclusive os de suple-
tivo e escola técnica. O curso 
tem duração de seis semes-
tres e é distribuido em dois 
níveis. Os interessados devem 
comparecer ao CEL munidos 
de 1 foto 3x4, cópia do RG, 
comprovante de matrícula da 
escola onde estuda e preen-
cher o formulário de inscrição. 
A EE Rui Bloem fi ca na Rua dos 
Bogaris, 213 F: 2275-4918

Música de 
Natal 

Dia 20, a partir das 18h, 
o musical de Natal “O Natal 
dos Anjos” acontece na Igreja 
Metodista Livre, em Miran-
dópolis. A entrada será 1 kg 
de alimento não perecível. A 
Igreja Metodista fi ca na Rua 
das Rosas, 445, Praça da Árvo-
re. F: 2276-4885.

A obra de expansão do 
túnel Aryton Senna, anuncia-
da pela prefeitura em junho, 
já gera polêmicas por dois 
motivos: grande quantidade 
de desapropirações ainda mal 
detalhadas e piora da poluição 
na região devido ao futuro au-
mento de tráfego na passagem 
subterrânea. 

Pelo projeto divulgado, 
que tem custo estimado em 
R$ 110 milhões e previsão de 
18 meses para ser concluído, 
haverá a construção de uma 
saída direta do túnel para a 
avenida 23 de Maio, no senti-
do centro. Atualmente, quem 
está no túnel e quer chegar à 
avenida tem de ir até a Senna 
Madureira e voltar pela Pedro 
Álvares Cabral.

O novo trecho terá 500 
metros de extensão, com duas 
faixas de tráfego e passeios 
laterais. A ligação será feita a 
partir de um entroncamento Y 
já existente dentro do túnel. 

Para absorver o trânsito ex-
terno, serão construídas ainda 
duas faixas adicionais por 1 
quilômetro no sentido centro 
da 23 de Maio, a partir da rua 
Joinvile. As vias adicionais 
serão separadas por barreiras 
físicas da via local. A proposta 
também prevê uma terceira 
via alternativa, no contorno 
do emboque para facilitar a 
circulação do transporte co-
letivo. 

Além da Joinvile, as ruas 
Estela, Artur de Almeida e 
Coronel Oscar Porto serão 
afetadas com intervenções 
viárias e muros de contenção. 
O viaduto Tutoia deverá ser 
ampliado, com a construção 
de novas faixas de tráfego.

Para executar o empreen-
dimento, a prefeitura publicou 
no Diário Ofi cial do Município 
o decreto 50.649, que declara 
de utilidade pública para desa-

propriação uma área de 6.059 
m², no bairro da Vila Mariana. 
Assim, 20 lotes particulares 
situados próximos ao Parque 
Ibirapuera deverão ser deso-
cupados. Os imóveis afetados 
situam-se, principalmente, nas 
ruas Dr. Astolfo Araújo, Victor 
Brecheret, Joinville e avenida 
23 de Maio. 

Relatório ambiental
A extensão do Túnel Ayr-

ton Senna só poderá ser via-
bilizada após a aprovação do 
estudo de impacto ambiental 
(EIA-RIMA) da obra. Concluí-
do recentemente e disponível 
para consulta pública, o rela-
tório apontou consequências 
positivas e negativas com a 
implantação do projeto. A boa 
notícia está na melhora do 
trânsito nos distritos da Vila 
Mariana e Moema. Por outro 
lado, a tendência é piorar a 
qualidade do ar na região. 

Os impactos ambientais 
variam de acordo com a pro-
ximidade da obra. O entorno 
imediato, que inclui um trecho 
do Parque do Ibirapuera, pode 
ser o mais prejudicado. 

Pelo documento, a alte-
ração da qualidade do ar é 
considerada de média rele-
vância no locais próximos ao 
novo túnel, pois "o incômodo 
pela poluição pode perturbar 
número regular de moradores 
e usuários do sistema". 

Muitos especialistas em ur-
banismo também já contestam 
a prioridade da intervenção. 
Pois alegam ser uma obra 
que só benefi cia o transporte 
individual de carros em pre-
juízo do transporte público 
coletivo. 

A prefeitura, por sua vez, 
aposta na considerável melho-
ria do tráfego e garante que 
as áreas arborizadas atingidas 
deverão ser compensadas ou 
replantadas. 

• URBANISMO

Ampliação do túnel Ayrton Senna 
sofre resistências de urbanistas

Procurada pela reportagem, 
a Secretaria Municipal de In-
fraestrutura Urbana e Obras 
(Siurb), a cargo das obras, não 
esclarece detalhes das desapro-
priações. Informa que o projeto 
para o novo túnel ainda está 
em elaboração, por isso não há 
defi nição das áreas necessárias 
a serem expropriadas. 

No entanto, segundo a 
Subprefeitura da Vila Mariana, 
já estão ao menos determina-
dos 20 lotes a serem desapro-
priados na área de 6.059 m² 
para o alargamento da av. 23 
de Maio, no sentido centro, 
que é obra complementar do 
complexo viário. E os proprie-

tários dos referidos imóveis já 
foram notifi cados através de 
publicação de decreto no Diá-
rio Ofi cial do Município.

Já a Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos, res-
ponsável pelos processos de 
desapropriação, nega que as 
desocupações estejam em 
andamento. E ressalta que 
nada está defi nido, uma vez 
que o projeto da obra não foi 
finalizado. ”O que tem é a 
intenção de fazer a obra, por 
isso foi declarada uma área de 
interesse social. Mas não há 
ainda nada de concreto sobre 
as desapropriações”, comuni-
cou a assessoria da pasta. 

Siurb não detalha eventuais 
desapropriações na área
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