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Trânsito na Av. Bandeirantes 
diminuirá a partir de agora?

Atrasos na coleta de lixo diminuíram
Na semana passada, vá-

rios atrasos na coleta de lixo 

foram relatados por leitores 

de diferntes bairros. E a 

Ecourbis, responsável pelo 

serviço  na região, informa-

va que o problema deve se 

estender por várias sema-

nas, em especial às segun-

das e terças-feiras, quando o 

volume é maior por conta do 

final de semana. A Prefeitura 

ameaçou multar a empresa 

e, esta semana, os proble-

mas diminuíram. A direção 

da Ecourbis agora não dá 

novas declarações, mas as 

incertezas quanto ao serviço 

permanecem.
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Véspera de feriado, pre-

visão de sol e calor durante 

a Páscoa... A expectativa da 

empresa que administra o 

sistema Anchieta Imigran-

tes é de que 318 mil veícu-

los vão descer a serra neste 

fim de semana. Mas, de 

acordo com o Governo Fe-

deral, o trânsito pelas vias 

da cidade que dão acesso às 

rodovias já deve melhorar, 

por conta da inauguração, 

na quinta, do trecho sul do 

Rodoanel. A expectativa é 

que este alternativo para 

motoristas que vêm de ou-

tras cidades e apenas cru-

zam São Paulo em direção 

ao litoral sul vai gerar uma 

redução de 37% no trânsito 

da Avenida dos Bandeiran-

tes. Será? Mesmo depois de 

instituída a cobrança de R$ 

6 de pedágio    Página 3

Novas polêmicas 
envolvem poda e 
corte de árvores

Mais uma árvore foi ao 

chão esta semana, no bairro 

de Mirandópolis e, ao que 

tudo indica, para facilitar a 

entrada em uma garagem. 

A vizinhança se revoltou e 

questionou a Subprefeitura 

sobre a autorização para 

o serviço. A poda e a re-

moção de árvores sempre 

geram polêmica - seja por-

que muitos se queixam da 

demora no atendimento de 

pedidos nesse sentido, seja 

porque outros acreditam 

que são agressões ao que 

resta da natureza na pai-

sagem urbana.    Página 4

Gastronomia - PáGina 5

Páscoa é tempo de bacalhau: 
ao forno, grelhado ou portugue-
sa. Mas, para quem não gosta, 
há pintado na brasa, badejo...

Entulho continua a ser despejado  
irregularmente em vias públicas

Uma perua Kombi foi 

flagrada pela Subprefeitu-

ra do Jabaquara ao tentar 

despejar vários sacos de 

entulho em um dos pontos 

viciados na região. Muita 

gente não sabe, mas se tra-

ta de um crime ambiental. 

Na região há ecopontos 

em que o descarte pode 

ser feito de maneira regu-

lar e gratuita - um deles, 

na Avenida Ricardo Jafet 

(foto) pegou fogo na se-

mana passada.    Página 6

Cinema - PáGina 5

Estreia nesta sexta, dia 2, o filme 
sobre o médium Chico Xavier, 

que estaria completando 100 anos
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• CLIP SOCIAL

AniversariantesEm 1994, o primeiro computador
• HISTÓRIA

O ano de 1994 entrou para 
a história do São Paulo Zona 
Sul. Parece inacreditável mas, 
até então, o jornal não dispu-
nha de computadores próprios 
para elaboração das matérias, 
montagem das páginas... E foi 
naquele ano que o primeiro 
computador, modelo 386, foi 
comprado! A mudança seria 
visível para os leitores, já que 
a paginação ganhava novos 
recursos gráfi cos. A informa-
tização também traria outras 
vantagens imediatas, como a 
facilidade de redistribuir anún-
cios e matérias, escanear fotos 
que podiam ser já visualizadas 
junto às matérias. Internet? Só 
alguns anos depois...

Outro fator fortaleceu o 
jornal naquele ano: a criação 

de uma seção de classifi cados, 
diversifi cando a oferta de ser-
viços anunciados e barateando 
o custo da publicidade para o 
comércio local. O jornal ino-
vou e causou grande impacto 
com a publicação gratuita de 
anúncios particulares - mora-
dores podiam anunciar desde 
a venda de um eletrodoméstico 
antigo até um carro ou imóvel 

próprio. Aos poucos, presta-
dores de serviços descobriram 
a força do jornal São Paulo 
Zona Sul  na divulgação de 
seus serviços e os classifi cados 
cresceram a cada semana. 

Foi também o ano de inau-
guração do Shopping Plaza Sul 
e de início do projeto Cingapu-
ra nas favelas existentes na Av. 
Professor Abraão de Moraes, 
modificando a paisagem e a 
movimentação na região do 
Jardim da Saúde. Também foi 
ano de muitas promessas e 
mudanças na administração 
do Hospital Municipal Arthur 
Ribeiro Saboya, no Jabaquara, 
que abririam caminho para 
a implantação do PAS. E pa-
trimônios culturais seguiam 
abandonados...

Por  Janice Maya 

(22/07 a 22/08)
Não, você não 
precisa correr 
riscos ou perder 
sua estabilidade. 

Mas, deve encarar um fato: 
a vida é repleta de surpresas 
e será sempre imprevisível. 
Por isso, saia da rotina e 
aventure-se um pouco!  

(22/11 a 21/12)
A próxima sema-
na será marcada 
por momentos 
de fortalecimen-

to, mas apenas para aqueles 
sagitarianos que optarem pela 
meditação. É preciso agir com 
calma e sempre após uma 
refl exão equilibrada.

(21/04 a 20/05) 
Você tem “dado 
o sangue” para 
conseguir dar 
conta de tantos 

afazeres? Então, precisa se 
cuidar porque, sem sangue, 
sem cuidados com a saúde e 
sem diversão, tudo se torna 
muito mais difícil...

(23/08 a 22/09) 
Tire de sua men-
te alguns fatos 
desagradáveis 
do passado que 

só têm feito com que você 
perca a concentração no que 
está fazendo e até prejudicam 
sua disposição para novas 
conquistas. Olhe para frente.

(22/12 a 20/01)  
O amor pode 
nos fazer sofrer,  
mas sem ele a 
vida não tem a 

menor graça. E nossa missão 
nessa vida perde o sentido. 
Pense nisso antes de se de-
cidir por fugir de seus pró-
prios sentimentos.

(21/05 a 20/06) 
Faça seu traba-
lho sem ficar 
estabelecendo 
compa ra çõe s 

com o que outras pessoas 
estão fazendo. Confi e em seu 
potencial e, principalmente, 
na sinceridade de suas atitu-
des. Evite competições.

 (23/9 a 22/10) 
Ninguém duvi-
da de sua com-
petência, mas, 
pode acreditar: o 

sucesso não tem a menor gra-
ça se não for compartilhado. 
Assim, não deixe o egoísmo 
invadir sua vida e admita aju-
da em suas conquistas.

(21/01 a 19/02) 
Ser original não  
é desafio para 
os aquarianos. 
Mas  procure 

mostrar que você não é me-
lhor e nem pior do que nin-
guém: é apenas diferente. E 
mostre quais os pontos posi-
tivos dessas diferenças.

(21/06 a 21/07) 
Sua criatividade 
está em alta, seu 
talento é visível, 
mas alguma coi-

sa está atrapalhando que a 
vida retome seu rumo neste 
início de semana... É preciso 
energia! Conquiste-a com boa 
alimentação e exercícios.

(23/10 a 22/11)
Tensões no lar 
e no ambiente 
profi ssional po-
dem tirar o hu-

mor e acabar com a paciência 
do escorpiano. Lembre-se: o 
nervosismo pode tirar-lhe a 
razão. Fale e aja pausada-
mente e será ouvido.

(20/02 a 20/03) 
A vida do pis-
ciano tem sido 
marcada pela 
atitude solidária 

e amiga. Mas, não confunda 
(e não permita que confun-
dam)  solidariedade com 
intromissões na vida pessoal. 
Saiba separar as coisas.

(21/03 a 20/04) 
O início do mês 
será marcante 
para os arianos. 
Nem todos eles 

terão notícias e enfrentarão 
fatos positivos, mas saberão 
tirar importantes lições das 
adversidades. Esteja sempre 
perto de seus amigos.

Jéssica Aparecida - 01/04
Hoje estou aqui para te 

desejar um dia feliz, pois hoje 
é realmente um grande dia. 
Afi nal de contas, 19 anos já se 
passaram em sua vida e com 
eles vieram novos sonhos, 
conquistas e projetos de vida. 
É muito bom saber que você 
existe e que posso contar com 
você ao meu lado. Que você 
caminhe sempre em busca do 
sucesso, almejando um futuro 
amplo. Feliz aniversário e pa-
rabéns pelo bebê. Que ele lhe 
traga muitas felicidades, amor, 
paz e alguns ensinamentos. 
De sua mãe amiga Adriana e 
de seus irmãos Geysa e Carlos 
Leonardo. 
Mirna Vita Ribeiro - 04/04

Mais um aniversário e um 
novo ciclo de vida se inicia. 
Muita saúde, paz, amor, ale-
grias e prosperidade é o que 
desejamos a você. Beijos de 
seu esposo Álvaro e de suas 
fi lhas.
Sergio Salvador de Rezende 
- 08/04

Você faz aniversário, mas 
o presente é nosso: ter sem-
pre o prazer de você estar 
juntinho de nós. Parabéns 
e tudo de muito maravilho-
so para você sempre. São 
os votos de sua mãe Inês, 
irmãos Marcos, Renato e 
Luciana e de seus tios José e 
Aparecida.

ANIVERSÁRIO DE
CASAMENTO

Marcos A. Zirn 
e Fátima A. Zirn
 - 30/03

Hoje é um dia mais que 
especial... Afinal de contas, 
é mais uma data a completar 
o dia em que um sim repre-
sentou a vida de um casal. 
Parabéns e que essa união 
permaneça por toda a eterni-
dade e que as pedras pelo ca-
minho sejam eliminadas com 
amor, humildade e respeito. 
Muitas felicidades a vocês são 
os nossos mais sinceros votos 
sempre. De seus pais Rodrigo 
e Maria e do seu irmão Fer-
nando.

Esta coluna é dedicada 
a quem quer mandar 

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

basta telefonar (5072-
2020) ou enviar email para 

redacao@jornalzonasul.com.
br.  A publicação é gratuita.

Iniciação 
musical no CEU

Desde 28 de março (aos 
domingos), das 11h às 13h, 
estão abertas as inscrições 
para a Ofi cina de Música e 
Canto do Céu Caminho do 
Mar. Voltada para jovens a  
partir dos 14 anos. (Menores 
de Idade deverão estar acom-
panhados pelo responsável). 
Os interessados deverão  
apresentar o RG no ato da 
inscrição.O CEU Caminho do 
Mar fi ca na Av. Eng. Armando 
Arruda Pereira, 5241-Jd. Lour-
des. Mais informações pelo 
telefone 5624-8739.

Teatro trata 
casamento 
com humor

Nos dias 4, 11, 18 e 25 de 
abril, às 19h, o Grupo Teatral 
“A Ordem do Caos” apresenta 
a peça “Casamento F. C.” no 
Centro Cultural Jabaquara. A 
entrada é gratuita. O Centro 
Cultural Jabaquara fi ca na Rua 
Arsênio Tavolieri, 45 - Jaba-
quara

Choro da 
Manhã no CCJ

Acontece neste domingo, 
dia 4 de abril, a partir das 11h, 
a 42ª Edição do Projeto Choro 
da Manhã no Centro Cultural 
Jabaquara. Nesta edição o 
Conjunto Retratos promove 
uma homenagem repleta 
de clássicos do choro e ao 
mestre Pixinguinha em co-
memoração ao Dia Nacional 
do Choro, celebrado no mês 
de abril. A entrada é franca. 
O Centro Cultural Jabaquara 
fi ca na Rua Arsênio Tavolieri, 
45 - Jabaquara. Informações: 
5011-2421.

Cata Bagulho 
na Vila Parque 
Jabaquara

No próximo sábado, dia 3, 
a Operação Cata Bagulho pas-
sará pela Vila Parque Jabaqua-
ra. Neste dia, 68 ruas serão 
percorridas pelas equipes da 
Limpeza Pública que recolhe-
rão móveis velhos, colchões, 
eletrodomésticos em desuso, 
pneus e madeiras. Só não 
serão recolhidos produtos 
tóxicos, entulho e lixo domi-
ciliar. Os objetos devem ser 
depositados nas calçadas até 
às 7 horas da manhã, pois os 
caminhões recolherão tudo 
até as 10 horas.

• ACONTECE

Bazar do Bem 
Possível

A 8ª edição do Bazar do 
Bem Possível, que reunirá 
diversas Ongs, acontece nos 
dias 8 e 9, quinta e sexta-
feira, das 10hs às 19hs e no 
sábado, dia 10, das 10h às 
18hs no Clube PInheiros. 
A Adere – Associação para 
Desenvolvimento, Educação e 
Recuperação do Excepcional 
- participa mais uma vez do 
evento e levará o artesanato 
desenvolvido em suas ofi cinas 
pelos aprendizes. Artigos 
fi nos de marchetaria em cipó 
e bambu, produtos de pape-
laria e tapeçaria, são algumas 
das opções que estarão à 
venda no Bazar. A renda será 
totalmente revertida para a 
entidade. A entrada é franca 
e o Clube Pinheiros fi ca na 
rua Tucumã, 36.Informações 
sobre a Adere: 5562-4523 e no 
site www.adere.org.br. 

“Alimentação 
Saudável”

A Escola Municipal de Jar-
dinagem  vai promover uma 
palestra com o tema “Alimen-
tação Saudável”, no próximo 
dia 8 de abril, das 9h às 12h, 
no Parque Ibirapuera  à Av. 
Pedro Álvares Cabral, s/nº - 
Ibirapuera. O objetivo da ativi-
dade é mostrar a importância 
da alimentação na manuten-
ção da saúde e prevenção de 
doenças. Será apresentada 
pelo engenheiro agrônomo 
Oswaldo Barretto de Carvalho, 
da Divisão Técnica da Escola 
Municipal de Jardinagem, e a 
iniciativa é dirigida para todos 
os públicos interessados. A 
lista principal de inscritos será 
confi rmada dia 5, até às 16h.

Feira de 
Arquitetura 

Entre os dias 5 e 9, o Pavi-
lhão da Bienal de São Paulo 
sedia a Feira de Arquitetura 
Corporativa, a Super 13 Offi ce 
solution Arquishow, que traz 
inovação e ofertas aos visi-
tantes gratuitamente. Trata-se 
da maior feira de arquitetura 
corporativa da América Latina 
e trará novas tendências do 
mobiliário de escritório con-
temporâneo, com participação 
de mais de 180 empresas na-
cionais e estrangeiras. Além da 
mostra, haverá lançamentos 
de livros e o Grande Prêmio de 
Arquitetura Corporativa. O Pavi-
lhão da Bienal fi ca no Parque 
do Ibirapuera.
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Promessa é que pista Sul, aberta nesta quinta, reduzirá tráfego da Av. Bandeirantes em 37%

•TRANSPORTES

Rodoanel diminuirá trânsito local?
Vai ser uma prova de fogo, 

mas certamente ainda não de-
fi nitiva. O governo do Estado 
resolveu abrir o trecho Sul do 
Rodoanel às vésperas do fe-
riado da Páscoa, liberando na 
quinta, 1 de abril, o tráfego 
de automóveis. O novo trecho 
nem mesmo estava concluído, 
mas o governador José Serra, 
prestes a deixar o governo do 
estado para poder concorrer à 
presidência da República, que-
ria inaugurar o que defi ne como 
a “maior obra rodoviária” do 
país. A expectativa da Ecovias, 
concessionária que administra 
as Rodovias Anchieta e Imigran-
tes, agora conectadas a outras 
importantes estradas estaduais 
pelo trecho sul do Rodoanel, 
era de que 318 mil veículos 
desceriam a serra neste feriadão 
para aproveitar o sol que ainda 
brilha neste outono.

Será que a pista recém-
aberta do Rodoanel vai aliviar 
o tráfego em avenidas da re-
gião como a Bandeirantes e a 
Indianópolis? A expectativa do 
governo é de que sim, já que o 
Rodoanel Sul liga as cinco ro-
dovias do Trecho Oeste (Ban-
deirantes, Anhanguera, Rapo-
so Tavares, Castello Branco e 
Régis Bittencourt) ao sistema 
Anchieta-Imigrantes, tornan-
do-se alternativa para quem 
sai do interior para o litoral sul 
e vice-versa, evitando a passa-
gem pela cidade de São Paulo.

Mas, o fato é que o trecho 
sul é bastante extenso - mais 
de 60 quilômetros - e ainda 
desconhecido por parte da 
população, o que pode difi-
cultar a diminuição do tráfego 
na cidade. Além disso, haverá 
cobrança de R$ 6 de pedágio 

no trecho a par-
tir de 2011, tarifa 
que pode espan-
tar motoristas, 
em especial ca-
minhone i ros, 
que precisam 
apenas passar 
de uma estrada 
a outra. O pedá-
gio já deveria ser 
cobrado a partir 
da inauguração 
da pista, mas - 
coincidência ou 
não - a publica-
ção dos editais 
para definição 
das normas foi 
adiada e a aber-
tura das praças 
deve acontecer só mesmo 
depois das eleições...

Para evitar que os cami-
nhões que estão apenas se 
deslocando de uma estrada a 
outra, a Prefeitura paulistana 
precisará implantar normas 
ainda mais restritivas à circu-
lação deles pelas marginais. 
Mas, nem todas as estradas já 
estão interligadas, porque o 
trecho leste do Rodoanel ainda 
nem teve início - a expectativa 
é que as obras comecem ape-
nas em fevereiro de 2011.

Quanto à extensão do Ro-
doanel, o governo aposta que 
muitos motoristas vão preferir 
percorrer trecho mais extenso 
pela velocidade e para evitar 
o estresse com o trânsito. 
Garante que os 93,4 km dos 
trechos Oeste e Sul podem 
ser percorridos em 1 hora. 
Quem vem, por exemplo, 
da região de Campinas em 
direção ao litoral sul poderá 
encurtar o tempo da viagem 

CEU Caminho do Mar terá 
campanha de castração

da Rodovia dos Bandeirantes 
para a Anchieta em 43%, ou 
de 1h20min para 45min. 

Avenida Bandeirantes
O refl exo do rodoanel será 

sentido nas avenidas paulis-
tanas: cerca de 16,5 mil cami-
nhões e 55,5 mil veículos de 
passeio devem passar por dia 
pelas pistas recém abertas. O 
governo estima que, com isso, 
haverá uma queda 37% no 
número de caminhões na Ave-
nida dos Bandeirantes e em 
43% na Marginal Pinheiros. 
Esses resultados só podem 
ser alcançados porque o que 
difere o Rodoanel de outros 
grandes corredores, como as 
marginais, é sua classifica-
ção como rodovia classe “0”, 
sem acessos aos municípios, 
apenas às grandes rodovias e 
com velocidade diretriz de 100 

km/h para veículos leves e 
80km/h para veículos pesados.

O novo trecho do Rodoanel 
consumiu 5 bilhões de reais, 
sendo R$ 3,2 bilhões referen-
tes às obras brutas e o restante 
R$ 1,8 bilhão destinados às 
compensações ambientais, 
desapropriações, reassenta-
mentos e interferências. 

O projeto completo do Ro-
doanel de São Paulo, quando 
concluído, circundará a cidade 
de São Paulo e terá cerca de 
170 km de extensão, interli-
gando 10 rodovias estaduais e 
federais que chegam à região 
metropolitana. As estimativas 
de tráfego para 2014, levando 
em conta que todo o Rodoanel 
esteja pronto, são 240 mil por 
dia no Trecho Oeste, 136 mil 
entre os trechos Sul e Leste e 
65 mil, no Trecho Norte.

M
in

to
n
 M

N
ic

hi
da

•PETS

Nos dias 11, 17 e 18 a Pre-
feitura de São Paulo e a ONG 
Estimação estarão prestando 
o serviço de castração de ani-
mais. As vagas são limitadas e 
é preciso inscrever seu animal 
com antecedência, nos os 
dias 6, 7 e 14 de abril, das 10h 
às 14h no Céu Caminho do 
Mar. Será necessário apresen-
tar os seguintes documentos: 
RG, CIC e comprovante de 
residência. Apenas adultos 
podem inscrever seus animais 
e levá-los no dia da castração. 
O Céu Caminho do Mar fi ca 
na Av. Armando de Arruda 
Pereira, 5241 - Jd. Lourdes

A Ong também aplica vaci-

nas de raiva e v8 para cães e 
vacinas de raiva e tríplice para 
os gatos. No dia da castração 
os animais são registrados 
recebendo a plaquinha com o 
número do Registro Geral do 
Animal. Mas, para todos esses 
procedimentos, é preciso se 
informar com antecedência. 
para se informar em quais as 
datas haverá ações e agendar 
uma vaga para seu animal. As 
castrações são geralmente fei-
tas pela Ong todas as quartas 
e sexta e um fi m de semana 
por mês. Outras informações 
diretamente com a ONG, só 
às terças e quintas das 13 às 
18 hs pelo telefone: 3943 4797

Novo trecho foi liberado ao tráfego às vésperas do 
feriado prolongado da Páscoa. Só o complexo Anchieta 

Imigrantes espera receber 318 mil veículos
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planos de saúdeplanos de saúde

Imagine um lugar que dá 
água na boca só de olhar. Uma 
loja que venda chocolates di-
ferenciados, artesanais, mas 
que não têm aquele gosto de 
gordura na boca, típico de 
produtos de baixa qualidade. 
E o melhor: o preço também 
é tentador! Pois este lugar 
existe, fi ca na região, e está 
ainda mais atraente, repleto de 
delícias da Páscoa. A Premiere 
Chocolates abriu suas portas 
há oito anos na Avenida Pedro 
Bueno. De lá para cá, vem 
conquistando uma clientela 
cada vez maior graças ao sa-
bor de seus chocolates, trufas, 
pães-de-mel... Aliás, os clien-
tes juram que não há um pão 
de mel tão bom quanto o da 
Premiere: são diversos tipos 
de recheio, com trufas, doce 
de leite, brigadeiro, conhaque 
e o tradicional. 

Para se ter uma ideia da 
qualidade aliada a bons pre-
ços, basta dizer que a fábrica 
produz e fornece, durante o 
ano todo, produtos que são 
revendidos no estado inteiro, 
até em cidades conhecidas 
pela fama de ter bom choco-
late, como Campos do Jordão 
e Monte Verde. Mas é na Pás-
coa que a produção chega ao 
seu pico e quando é criada 
uma infi nidade de produtos: 
são coelhos, corações, rosas, 
trufas, bombons em vários 
formatos e feitos com choco-
late ao leite, crocante, branco, 
diet, sem lactose. E com os 
mais variados recheios. Tem 
também licores, alfajor...  

Outro destaque são os dra-
geados de licor, bolinhas de 
açúcar e chocolate recheado 
com mais de 10 tipos de bebi-
das diferentes. Os drageados 
de frutas cobertos com cho-
colate fazem sucesso, como os 
de amêndoas, avelã, castanha 
de caju, castanha do Pará, 
macadâmia, entre outros.

OVOS
Mas a grande atração na 

Páscoa são mesmo os ovos. 
Na Premiere, há desde o tra-
dicional chocolate ao leite até 

o chocolate diet, amargo com 
70% de cacau, meio amargo, 
diet., branco, crocante.

“Aqui só não temos choco-
late hidrogenado ou fraciona-
do, que é aquele que deixa um 
gosto de gordura na boca”, 
conta Rubens Navega. “É o 
mais prejudicial à saúde e é 
usado por algumas fábricas 
para vender mais barato, uma 
vez que seu custo é a metade 
do valor do chocolate ao lei-
te”, explica.

Rubens relembra o início da 
Premiere Chocolates e dá uma 
dica de sua receita de sucesso. 
“Somos uma loja de fábrica e, 
por isso, não temos que pagar 
pelos custos de franchising, 
como outras redes de choco-
late. Nossos clientes atestam 
a qualidade da marca e esse é 
o grande incentivo”, conclui.

Ele relata ainda que, com 
a abertura de novas lojas de 
chocolates na região, a fábri-
ca investiu em maquinários 
que automatizaram parte da 
produção. “Com o ganho de 
produção, baixamos os preços 
entre 15% e 20% em relação 
ao ano passado, sem cair no 
erro comum de reduzir a qua-
lidade de seus produtos para 
poder barateá-los”.

Neste fim de semana de 
Páscoa, a loja funciona na 
quinta das 8h00 as 21h00 e 
na sexta e sábado das 9h00 
às 20h00. No domingo não 
abre.  Vendas também pela 
loja virtual no site www.pre-
mierechocolates.com.br.

Vá conhecer: a Premiere 
Chocolates fica na Av. Pe-
dro Bueno, 1368. Telefones: 
50312254 e 50310869. 

Fábrica de chocolates no 
Jabaquara tem delícias de 
Páscoa com preços especiais

•DESCUBRA NA REGIÃO

Premiere tem clientela fi el ao sabor e à qualidade exclusivas da loja

•MEIO AMBIENTE

Remoção de árvore em Mirandópolis 
provoca protestos da vizinhança

Arbustos na Avenida Jabaquara 
avançam sobre carros

Foram necessários dois 
caminhões para carregar os 
troncos, folhagens e serra-
gem resultante da remoção 
de um “ficus” na Rua dos 
Narcisos, altura do número 
220, em Mirandópolis. E os 
funcionários da Subprefeitura 
ainda tiveram de enfrentar 
frases e olhares indignados 
da vizinhança, acostumada a 
valorizar a cobertura vegetal 
da rua. Os moradores não se 
conformavam de ver a remo-
ção de uma árvore saudável.

Acionada, a assessoria de 
imprensa da Subprefeitura de 
Vila Mariana informou ao São 
Paulo Zona Sul que a remoção 
foi autorizada por laudo de 
engenheiro agrônomo. Os mo-
radores passaram a questionar 
por que o corte foi permitido, 
se a árvore estava saudável. 
Suspeitam de que a intenção 
era ampliar a área para entra-
da de veículos, já que o imó-
vel em frente está em reforma.

A autorização foi publicada 
na edição de 24 de dezembro 
de 2009 - plena véspera de Na-
tal -  à página 9. A publicação, 
entretanto, não traz o laudo 

detalhado, documento que 
também não foi fornecido pela 
Subprefeitura, apesar de requi-
sitado pelo jornal SP Zona Sul. 
Mas, dá indícios de que a árvo-
re realmente poderia estar sau-
dável, já que prevê uma com-
pensação ambiental: o plantio 
de árvore de porte médio. 

A lei 10.365/87, que re-
gulamenta as podas na cida-
de, permite a remoção para 
rebaixamento de guias para 
estacionamento. Mas, prevê 
que a compensação deve ser 
feita na mesma região. 

Não é a única área verde 
que precisa de manutenção 
na região - várias praças estão 
com mato bem alto e acumu-
lando lixo, especialmente após 
a temporada de chuvas. Mas, 
certamente, a ilha central do 
corredor formado pela Aveni-
da Jabaquara e Rua Domingos 
de Moraes deveria ter caráter 
prioritário na lista de manu-
tenções da Subprefeitura de 
Vila Mariana. Os arbustos 
avançam sobre as pistas e 
diminuem a área das pistas à 
esquerda para o tráfego.

Parece que a temporada 
seca não foi suficiente para 
que se desse conta do traba-
lho de manutenção do verde. 
Além das ilhas, pedem aten-
ção praças como a Maria Bal-
dy Araújo , ond e predomina o 
mato alto, ou canteiros como 
da esquina com a Rua Luís 
Góes, onde o lixo aos poucos 
volta a se acumular.

Na loja da Premiere, os clientes vão encontrar uma 
incrível variedade de produtos exclusivos. Entre eles, 

uma “bola de futebol” de chocolate, com as cores verde 
e amarelo: presente para a Páscoa em ano de Copa!



Bacalhau une tradição e sabor na 
comemoração do domingo de Páscoa

Foram os portugueses que 
inseriram o bacalhau na culi-
nária e também é creditada à 
colonia a inserção do saboroso 
peixe em mesas brasileiras. 
Mas a relação entre a igua-
ria e a Páscoa tem mesmo 
relação religiosa. Foi a Igreja 
Católica que orientou seus 
fi éis a comer apenas carnes 
consideradas “frias” durante 
dias de jejum. Os portugueses, 
aliás, não limitavam o jejum à 
quaresma, muito menos ape-
nas à chamada Semana Santa: 
mais de um terço do ano era 
dedicado à abstinência das 
carnes quentes. 

Mas, atualmente, mesmo 
quem não segue a tradição 
católica gosta de aproveitar 
a boa oferta de bacalhau no 
mercado gastronômico nesta 
fase do ano. Tenra e salgada, 
a carne do bacalhau tem apre-
ciadores fi éis e que sabem va-
lorizar receitas como o famoso 
bacalhau do porto.

Na região, um dos restau-
rantes que se especializou em 
oferecer diferentes receitas que 
têm por base o peixe nórdico é 
o Cipozinho, em Mirandópolis. 
Ali, todos os anos, não só no 
salão ele é o mais pedido na 
época da Páscoa, mas também 
para entregas em domicílio. 

A casa, que agora está sob 
nova direção e passou recen-
temente por reforma, oferece 
três versões da bacalhoada. 

O Bacalhau ao forno vem 
com molho, acompanhado de 
batatas, pimentão e ovos, com 
arroz. Já o famoso Bacalhau a 
portuguesa é cozido e servido 
com batata, cebola, brócolis e 
ovo.Faz muito sucesso ainda o 
bacalhau na brasa, em que o 
peixe vem grelhado e acom-
panhado de batata corada e 
brócolis alho e óleo. 

Mas, para que não curte 
muito o sabor e o tom sal-
gado do bacalhau, há outras 
opções em peixes. Uma das 
mais famosas e requisitadas 
é o Pintado na brasa; com 
arroz a grega e fritas. Outras 
boas pedidas são o Salmão, 
com legumes e arroz; o Bade-
jo a Meuniere, com legumes; 
Badejo a la crème, com cham-
pignon e batata cozida; Filé de 
peixe com molho de camarão, 
com arroz e batata corada; 
Camarão a grega; que vem 
empanado e acompanhado de 
arroz a grega e fritas; Cama-
rão a paulista, feito no alho 
e óleo, além de um delicioso 
Risoto com frutos do mar.

Durante o almoço, funcio-
na em sistema self service, 

• BARES E RESTAURANTES
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feriados. Para outras infor-
mações, ligue: 5581-5753 e 
275-9220.

O Restaurante e Pizzaria 
Cipozinho fica na Rua Luís 
Góes, 1348.

Além do bacalhau, há 
outras opções para atender 

clientes que gostam de
peixes e frutos do mar

monte visa

com diferentes opções diárias 
em saladas e pratos quentes. 
Quem preferir, pode também 
pedir pratos preparados na 
hora que servem de duas a 
três pessoas. No horário do 
jantar, além das escolhas a la 
carte, há pizzas preparadas no 
forno a lenha. 

Destaque também para 
a equipe de garçons profis-
sionais, que estão há muitos 
anos na casa e preparados 
para atender com simpatia. 

O Cipozinho faz entregas 
em domicílio na região e abre 
diariamente, inclusive em 

• CINEMA

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

• Sala 1 - Um Sonho Possível - 
10 Anos - 11h40I - 14h40 - 17h40 
- 20h30 - 23h20G

• Sala 2 - Simplesmente Compli-
cado - 14 Anos - 11h20I - 16h20 
- 19h - 22h

• Sala 2 - Ervas Daninhas - 12 
Anos - 14h

• Sala 3 - Chico Xavier - Livre 
-11h10I - 13h50 - 16h30 - 19h20 
- 22h10

• Sala 4 - Surpresa Em Dobro 
(Dub) - 10 Anos - 12h45 - 14h50 
- 17h10 - 19h30 - 21h40 - 23h45G

• Sala 5 - Ilha do Medo - 16 
Anos - 12hI - 15h - 18h - 21h - 
23h55G

• Sala 6 - Atraídos Pelo Crime - 
16 Anos - 13h10 - 15h50 - 18h50 
- 21h50

• Sala 7 - Como Treinar o Seu 
Dragão 3D 3D(Dub) - Livre - 
10h50I - 13h05 - 15h20 - 17h50 
- 20h10

• Sala 7 - Como Treinar o Seu 
Dragão 3D - Livre - 22h20 - 0h25G

• Sala 8 - Lembranças - 12 Anos 
- 21h30 - 0hG

• Sala 8 - Como Treinar o Seu 
Dragão(Dub) - Livre - 11h50I - 
14h10 - 16h40 - 19h10

• Sala 9 - Cadê os Morgan? - 12 
Anos - 15h05 - 19h50

• Sala 9 - A Caixa - 14 Anos - 
12h40 - 17h20 - 22h15Q

• Sala 9 - Dupla Implacável - 14 
Anos - 22h15L

• Sala 10 - Chico Xavier - Livre 
- 13h - 15h40 - 18h30 - 21h20 - 
0h10G

• Sala 11 - O Livro De Eli - 16 
Anos - 12h50 - 15h30 - 18h20 - 
21h10  - 0h05G

Pátio Paulista R. Treze de Maio, 
1947 -Arco N 501 - Paraíso. Tel.: 
3142-9242

• Sala 1 - Como Treinar o Seu 
Dragão 3D 3D(Dub) - Livre - 13h20 
- 15h30 - 17h50 - 20h

• Sala 1 - Como Treinar o Seu 
Dragão 3D 3D - Livre - 22h10 - 
0h25G

• Sala 2 - Chico Xavier - Livre - 
13h30 - 16h20 - 19h10 - 22h

• Sala 3 - Atraídos Pelo Crime - 
16 Anos  - 19h20 - 22h15

• Sala 3 - Surpresa Em Dobro 

(Dub) - 10a  - 12h50 - 14h50 - 17h05
• Sala 4 - Um Sonho Possível - 

10 Anos  - 11h50I - 14h35 - 17h20 
- 20h10 - 23hG

• Sala 5 - Ilha Do Medo - 16 
Anos  - 12hI - 15h10 - 18h10 - 
21h05 - 0h05G

• Sala 6 - Simplesmente Compli-
cado - 14 Anos -  19h30 - 22h05

• Sala 6 - Como Treinar o Seu 
Dragão(Dub) - Livre  - 12h45 - 
15h - 17h10

• Sala 7 - O Livro De Eli - 16 
Anos -  11hI - 13h35 - 16h15 - 
19h - 21h40 - 0h20G

Legendas: G-  Esta sessão  será 
exibida SOMENTE Sexta-feira(2/4) 
e Sábado(3/4);I- Esta sessão  será 
exibida SOMENTE Sexta-feira(2/4), 
Sábado(3/4) e Domingo(4/4);L- 

Esta sessão  será exibida SOMEN-
TE Sábado (3/4);Q- Esta sessão  
NÃO será exibida Sábado (3/4).

Cine Segall (Museu Lasar Segall) 
R. Berta,111 - V. Mariana - Tel.: 
5574-7322 - Programação de 
2/4 a 08/4

• Abraços Partidos - 12 Anos 
- 17h30

• Bastardos Inglórios - 18 Anos 
- 14h30A

• Amor sem Escalas - 14 Anos 
- 19h50

Legendas: A-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta-feira(2/4), 
Sábado(3/4) e Domingo(4/4)
ATENÇÃO:   Segunda, 5/4, NÃO 
haverá sessão. quarta-feira TO-
DOS pagam meia entrada(R$ 5,00)

DELIVERY
2275-8404 / 5071-7296

Rua Orissanga, 305 - Mirandópolis

O verdadeiro
sabor italiano

18 anos de tradição
Horário de funcionamento:
Segunda a Segunda,
das 18h00 às 24h00

Pagamento com Cartão:
Nós levamos a máquina até você!

* EXPERIMENTE NOSSA PIZZA DE FILÉ MIGNON *
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•FISCALIZAÇÃO

Quem faz uma obra em 
casa tem que se preocupar: 
qual será o destino do entulho 
restante? Entregar o material 
na mão de carrinheiros que 
cobram só uma caixinha para 
levar o material embora é o 
mesmo que despejar nas ruas 
- ou alguém acha que eles 
vão até o aterro de inertes da 
Prefeitura, em Parelheiros? 
Quando a intenção é contratar 
uma caçamba ou empresa de 
remoção, a primeira atitude 
é checar junto à Limpurb se 
é cadastrada. Muitas delas 
também agem irresponsavel-
mente e descartam o entulho 
irregularmente.

Na  s emana  pas sada , 
uma perua Kombi foi fl agra-
da quando estava de portas 
abertas para que fossem des-
pejados mais de trinta sacos 
de entulho em um ponto já 
viciado, ou seja, onde é co-
mum a ação ilegal. Agentes 
da Guarda Civil chegaram 
ao local e encontraram dois 
homens prestes a abandonar 
o material junto ao muro de 
fundos da EMEI Cruz e Sousa, 
na Cidade Domitila. 

A Subprefeitura Jabaquara 
aplicou multa por despejo 
de entulho em logradouro 

público. As sobras vinham 
de uma obra na Chácara Flo-
ra, de acordo com relato do 
motorista que, junto a seu 
auxiliar, responderá agora por 
crime ambiental. Somente no 
Jabaquara, são conhecidos 55 
pontos viciados de despejo 
de entulho. “Estamos promo-
vendo, até mesmo durante a 
madrugada, ações rotineiras 
de combate ao despejo de 
irregular de entulho”, afir-
ma Fernando Villares, coor-
denador de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano da 
Subprefeitura Jabaquara. Para 
denunciar o despejo de en-
tulho na região, a população 
pode contatar a Subprefeitura 
Jabaquara pelo telefone 3397-
3200.

ECOPONTOS
Alternativa mais próxima 

para quem quer descartar re-
síduos de obra são os ecopon-
tos. Mas, apesar das promes-
sas, até agora não há nenhum 
no Jabaquara e apenas um na 
Vila Mariana. Outro endereço 
em que se pode deixar o ma-
terial, gratuitamente, mas em 
pequenas quantidades diárias 
(até 200 kg), é o Ecoponto 
Santa Cruz, na Avenida Ri-
cardo Jafet, esquina com Rua 

Acima, Kombi fl agrada 
por Guardas Civis ao 
tentar despejar entulho 
em via pública, atrás de 
uma escola no Jabaqua-
ra. À esquerda,  o Eco-
ponto Santa Cruz, junto 
à Av. Ricardo Jafet, onde 
houve um incêndio na 
madrugada do dia 22

Guardas fl agram despejo irregular de entulho

Coleta de lixo tem atrasos na região
Na semana passada, mo-

radores estranharam falhas 
e atrasos na coleta de lixo 
domiciliar nas regiões de Vila 
Mariana, Saúde, Jabaquara e 
Ipiranga. Muitos atribuíram o 
problema ao hábito dos cole-
tores de pedir “caixinha” na 
época da Páscoa. Mas, na ver-
dade, a Ecourbis, responsável 
pelo serviço na região, alegava 

impossibilidade de arcar com 
as horas extras necessárias 
para concluir o serviço. A 
direção da empresa decla-
rou, em entrevistas a diversos 
órgãos da imprensa diária, 
que o problema se repetiria 
nas próximas semanas em 
especial às segundas e terças, 
por conta do maior volume 
depositado pelos moradores 

nesses dias. Esta semana, os 
problemas diminuíram e a 
retirada do lixo aconteceu um 
pouco mais cedo na maioria 
das ruas. O jornal São Paulo 
Zona Sul tentou contato com 
a Ecourbis mas sua assessoria 
de imprensa informou que a 
direção não voltaria a se pro-
nunciar sobre a situação.

A empresa vem pressio-

nando a Prefeitura para que 
os valores pagos pelo servi-
ço sejam reajustados - alega 
ter um prejuízo mensal de 4 
milhões atualmente com o 
pagamento de horas extras. 
Mas, logo após as declarações 
da Ecourbis, na semana pas-
sada, a Prefeitura ameaçou 
aplicar multas superiores a R$ 
1 milhão pelas falhas.

Santa Cruz, sob o viaduto 
Vergueiro. Ali, além do des-
carte de entulho, bagulhos e 
material reciclável, a popula-
ção ainda contava com ações 
educativas. 

Só que, na semana passa-
da, apenas nove meses após 
a inauguração, o Ecoponto 
Santa Cruz foi incendiado du-

rante uma madrugada - vários 
carros de bombeiros foram 
ao local e o trânsito precisou 
ser desviado, mas não houve 
vítimas. O Ecoponto fi ca na 
Rua Santa Cruz, embaixo do 
viaduto Santa Cruz O telefone 
é 5061-8870 e funciona de se-
gunda a sexta, das 8h às 17h 
e sábado das 8h às 12h. 
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JARDIM CELESTE
R$ 155 MIL

Apto- semi novo
3 dorms, garage, lazer.

Ref: I- 928/9

SÃO JUDAS
R$ 170 MIL

Apto- Investimento
1 dorm., 1 vaga,
semi novo, lazer
Ref: I- 2035/9

SAÚDE
R$ 230 MIL

Apto- Próx. ao Metrô
2 dorms, sala, lavand. 
c/wc, 1 vg, lazer.cond.
baixo. Ref: N- 75/10

CONCEIÇÃO
R$ 245 MIL

Apto- à 600 mts do Metrô
2 dorms, 2 sacadas, 2 

wc’s, 1 vg, cond. baixo.
Ref: I- 1853/9

JABAQUARA
R$ 270 MIL

Apto- Px. ao Metrô
3 dorms sendo 1 suíte, 2 

vgs, lazer completo.
Ref: I- 328/10

SAÚDE
R$ 275 MIL

Apto- Próx. ao Metrô
2 dorms, living c/sacada, 

2 wc’s, 2 vgs.
Ref: N- 277/10

SAÚDE
R$ 290 MIL

Apto- à 500 mts do Metrô
3 dorms(1suíte), living c/

sacada, 1 vaga.
Ref: N- 118/9

CONCEIÇÃO
R$ 320 MIL

Apto- à 400 mts do 
Metrô, 3 dorms, 2 wc’s, 

1 vg. Px. ao Itaú.
Ref: I- 357/10

VILA GUMERCINDO
R$ 350 MIL

Apto - Px. R. Vigário Albernaz 
3 dorms.(1ste), living c/
sacada, 2 vgs, lazer, 98m². 

Ref: N- 213/10

SÃO JUDAS
R$ 365 MIL

Apto- Próx. ao Metrô
3 dorms sendo 1 suíte, 
2 vgs, lazer total, andar 

alto. Ref: I- 343/10

SAÚDE
R$ 530 MIL

Apto- Novo
3 dorms(1ste), living c/
sacada gourmet, 3 vgs, 

lazer. Ref: N- 428/10

PRAÇA DA ÁRVORE
R$ 640 MIL

Apto- Novo- Px. ao Metrô
4 dorms( 3 suítes), sala c/

lavabo, 3 vgs.
Ref: N- 1795/9

CURSINO
R$ 200 MIL

Sobrado- Px. à Rua Dom 
Villares, 2 dorms, dep. 
empr., quintal, 1 vaga.

Ref: N- 354/10

CONCEIÇÃO
R$ 250 MIL

Térrea- à 800 mts do 
Metrô 2 dorms, 2 vgs, 

quintal, dep. empr., 7mts 
de frente. Ref: I- 248/10

MIRANDÓPOLIS
R$ 350 MIL

Sobrado- Px. à Rua das 
Rosas, 3 dorms. (1ste), 
sala, coz.,quintal, 1 vg.

Ref: N- 206/10

SÃO JUDAS
R$ 430 MIL

Sobrado- Comercial / 
Residencial, 3 dorms,
3 vgs, 2 quadras do 

Metrô. Ref: I- 1001/9

MIRANDÓPOLIS
R$ 650 MIL

Sobrado- Novo -4 vagas
4 dorms(2suites),sala 
ampla, quintal c/chur-

rasqueira. Ref: N- 256/10

CIDADE VARGAS
R$ SOB CONSULTA
Térrea- Maravil.hosa

5 suítes, 6 vgs, estúdio, 
aquec. solar, s. festas, 

10X38. Ref: I- 340/10

JABAQUARA - R$ 160 MIL
Apto- Fácil acesso ao Metrô

2 dorms, 2 wc’s, sacada, garagem.
Ref: I- 1670/9

SÃO JUDAS - R$ 255 MIL
Apto- à 600 mts do Metrô, 2 dorms sendo 1 suíte, 

varanda, rico em AE, 1 vaga. Ref: I- 250/10

SAÚDE - R$ 330 MIL
Apto- Px. ao Metrô 3 dorms. (1suíte), 

living c/sacada, 2 vgs, lazer. Ref: N- 73/10

PRAÇA DA ÁRVORE - R$ 370 MIL
Sobrado- Condominio Fechado-Px. ao Metrô

3 dorms(1suíte),copa, coz.,sótão, 2 vgs+depósito.
Ref: N- 255/10

CONCEIÇÃO - R$ 425 MIL
Apto- Novo – Super Lazer. 3 dorms sendo 1 suíte, 

living c/sacada gourmet, 2 vgs. Ref: I- 394/10

PRAÇA DA ÁRVORE - R$ 480 MIL
Sobrado- Excelente Acabamento. Novo-3 suítes, 
sala c/jardim, lavabo, 3 vagas. Ref: N- 344/10

JD. IPORÂ
R$300,00

Próx. Ao terminal 
Varginha – Ref.10526

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

AMERICANÓPOLIS
R$600,00

Trav. Da Cinco de 
Outubro – Ref.12270

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

JD. ORIENTAL
R$600,00

Trav. Da R. Jurupari
Ref. 12041

Térrea – 01 dorm,
coz, WC, AS

SAÚDE
R$750,00

Imed. Do metrô – 
Ref.10821

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

VL. GUARANI
R$650,00

Trav. Da Av. do Café – 
Ref.12242

Térrea – 02 dorms, sala, 
coz, WC, AS, quintal

VL. GUARANI
R$700,00

Imed. Do metrô Con-
ceição – Ref. 12271

Térrea – 02 dorms, sala, 
coz, WC, AS, quintal

VL. GUARANI
R$800,00

Trav. Da A v. do Café – 
Ref. 9679

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

SÃO JUDAS
R$ 800,00

Imed. Do metrô – 
Ref.12259

Térrea – 02 dorms,
sala, coz, WC, AS

JD. ORIENTAL
R$900,00

Paral. A R. Jurupari
Ref. 12042. Térrea –

 02 Dorms (1 suíte), sala, 
coz, wc, AS, 01 vaga

IPIRANGA
R$1.200,00

Paral. A Av. Nazaré – 
Ref. 12215. Sob – 02 
Dorms, sala, coz, WC, AS, 
quintal, 01 vaga + edícula

JD. CELESTE
R$700,00

Próx. A Av. do Cursino 
– Ref.12182. Apto – 02 
dorms, sala c/sac, coz, 

WC, AS, 01 vaga

SAÚDE
R$800,00

Próx. Ao metrô – 
Ref.12258. Apto – 01 

Dorm conj c/ sala, coz, 
WC, AS, 01 vaga

PQ. JABAQUARA
R$1.000,00

Próx. A R. Jurupari – 
Ref.12241. Apto – 02 

Dorms, sala c/sac, coz, 
WC, AS, 01 vaga

VL DO ENCONTRO
R$1.100,00

Trav. Da Barro Branco – 
Ref.12261. Apto – 

02 Dorms, sala c/sac, 
coz, WC, AS, dep. Emp., 

01 vaga

JABAQUARA
R$1.100,00

Próx. Ao metrô – Ref. 
10997 Apto “ÓTIMO 

IMÓVEL” – 02 Dorms
(1 suíte), sala c/sac, coz, 

2WCS, AS, 01 vaga

VL. GUARANI
R$1.000,00

Próx a Av. Leonardo 
Da Vinci – Ref.12235

Apto – 02 Dorms, sala, 
coz, WC, AS

MIRANDÓPOLIS
R$1.200,00

Próx. Ao metrô Praça da 
Árvore – Ref.12228

Apto “1ª LOCAÇÂO” – 01 
Dorm (1 suíte), sala, coz, 

WC, AS, 01 vaga

SAÚDE
R$1.500,00

Imed. Do metrô – 
Ref. 12203. Apto – 03 

Dorm (1 suíte), sala, coz, 
WC, AS, 01 vaga

V. GUMERCINDO
2 DORMS - 2 VAGAS 

R$ 250 MIL
Sacada, carp. madeira, lazer 

completo. Oportunidade!

SÃO JUDAS
3 DTS - 2 VGS - 96M2 AU

R$ 365 MIL
Sala c/ tábuas largas e sac, 
dep. empr, lazer c/ piscina, 

Ótimo local!!!

SAÚDE
3 DTS - 1 STE - 2 VGS

R$ 660 MIL
Armários, closet, 2 banhs, 

115m2 AU, dep. empr,
lazer c/ piscina.

JD. DA SAÚDE
COBERTURA DUPLEX

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

Não Perca!!!

V. CLEMENTINO
4 DTS - 2 VGS - 140M2AU

R$ 470 MIL
Sacada, 2 stes, dorms.

laminado, coz. em granito, 
arms, lazer total. Ótimo!!!

IPIRANGA
4 DTS - 2 STES - 2 VGS

R$ 450 MIL
Copa, cozinha, despensa,

andar alto, lazer total, 136m2.

CHÁC. INGLESA
3 DTS - 1 STE - 98M2 AU

R$ 339 MIL
3 banhs, sac, arms, lazer total, 

pintura nova, ótimo.
Para vender hoje!!!

V. CLEMENTINO
3 DORMS - 1 VAGA

R$ 340 MIL
Armários, lazer c/ piscina,

sala 2 ambs, vaga demarcada, 
200m do metrô

VILA MARIANA
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 255 MIL
71m2 AU, arms, piso frio,
vaga coberta demarcada.

PARAÍSO
3 DTS - 1 STE - 98M2 AU

R$ 260 MIL
Dormitórios c/ arms, copa, 

cozinha, reformado, s/ vaga.

VILA MARIANA
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 280 MIL
Térreo c/ quintal, vaga

coberta, portão eletrônico,
conservado.

MTR ANA ROSA - R$ 210 MIL
Apto c/ 1 dormitório

c/ suíte, lavabo, sacada, 
coz. c/ arms, 1 vaga,

cond. baixo.

V. GUMERCINDO - R$ 215 MIL
Apto c/ 2 dormitórios

1 ste, coz, sala ampla c/ 
sacada, arms, 1 vaga, pis-

cina, doctos. ok!!!

MOEMA - APTO
R$ 780 MIL - 3 DTS - 3 STES - 2 VGS
170m2 AU, 1 p/ andar social, 3 stes + 
closet, lareira, varanda, s/ arms, vagas 

livres, lazer compl, maravilhoso!

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

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

V. DAS MERCÊS - R$ 135 MIL

Apto c/ 1 dormitório
sala c/ varanda, coz.
americana, AS, lazer

compl, 1 vaga, novo!!!

MIRANDÓPOLIS
2 DTS - 2 WC’S - LINDO

R$ 230 MIL
Rua plana, reformadíssimo, 

próx. ao metrô, s/ vaga,
Ótimo local!!!

SAÚDE
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 239 MIL
Living c/ sac, coz, AS, próx. 

metrô, ótimo!!!

CHÁC. INGLESA - R$ 199 MIL
Apto c/ 2 dormitórios

1 vaga, dep. empr, arms, 
piso laminado, sala de
ginástica. Aproveite!!!

IPIRANGA
4 DTS - 2 STES - 2 VGS

R$ 530 MIL
C/ sacada, repleto arms, 

copa, dep. emp, banh. social, 
lazer total!!!

V. CLEMENTINO
3 DTS - 1 STE - 101M2

R$ 380 MIL
Arms, 2 banhs, 2 p/ andar, 
dep. emp, lazer c/ piscina. 

Oportunidade rara!!!

VILA MARIANA 
02 DTS - 01 SUITE

R$ 335 MIL
Repleto de arms, 1 vaga 
c/ depósito, lazer, ótimo
condomínio. Aproveite!!!

V. GUMERCINDO
03 DTS - 1 STE- 2 VGS 

R$ 279 MIL
Coz planej, despensa, laz 

compl ,rua tranq, oport  

ALTO IPIRANGA 
02 DORMS - 01 SUITE

R$ 259 MIL
apto amplo c/ arms embuti-

dos, piso frio , banheiro social, 
lazer com quadra, 01 vaga

V. CLEMENTINO - R$ 6.500
Sobrado coml de 280m2, c/ 12 
salas, 7 vagas, ót. p/ clínicas. 

Ref. 18741

MIRANDÓPOLIS - R$ 2.600
Casa coml./resid, 200m2, 5 

salas gdes, 3 wc’s, 6 vgs, entr. 
lat, amplo qtal, rua tranquila.

V. CLEMENTINO - R$ 4.500

V. CLEMENTINO  R$ 2.200
Apto c/ 3 dts, 1 ste, sala

em L, 3 wc’s, 1 vaga, 96m2.
Ref. 19130

VILA MARIANA - R$ 3.200 
Apto c/ fino acabto, 3 stes, rico 
em arms, 2 sacs, coz. planej, 

px. ao metrô. Ref. 19135

CHÁC. KLABIN - R$  3.000
Apto c/ 3 stes, rico em arms, 

sala em desnível 3 ambs, elev. 
privat, 3 vagas. Ref. 12192

SAÚDE - R$ 3.000
Sobrado coml. c/ 150m2, 5 

salas, coz, 2 vagas, pequeno 
quintal. Ref, 19115

PRAÇA DA ÁRVORE - R$

VILA MARIANA - R$ 6.000
Sobr coml. 350m2, c/ 9 salas, 4 
vagas, portão autom, px. metrô, 

ót. mercadoria. Ref. 11244

V. CLEMENTINO - R$ 1.200
Apto novo tipo studio, cozinha 
americana , wc social, 1 vg,

px. metrô. Ref. 13221
 VILA MARIANA - R$ 1.200

Apto c/ 100m2 AU, 3 dts, 1 ste, 
sala em L, coz, QE, AS, 3 wc’s, 

2 vagas. Ref. 18737

Sobrado c/ 3 dts, 2 stes, edícula 
enorme c/ wc, repleto arms,

3 vagas. Ref. 14606

Sobrado coml. ou resid, 4 dts,
3 vagas, 260m2, 1 sac. sup.

c/ 40m2, px. metrô. Ref. 14479

V. CLEMENTINO - R$ 2.000
Apto cobertura, 243m2, 3 dts,
1 ste, closet, 3 wc’s, 3 vagas. 

Ref. 18988

MIRANDÓPOLIS - R$ 800 MIL
SOBRADO - 3 DTS - 6 VGS
Terreno 10 x 30 , 01 suite, 

sala ampla , 300m2 área útil, 
edícula, armários, ótimo local.  

Não deixe escapar !!!

 JD. DA SAÚDE - R$ 550 MIL
TÉRREA - 3 DTS - 6 VGS

 180 m² a.c, lavabo, dep emp, 
terreno 12 x 30, jardim, 
entr lat, ót local, plano!!

PTO. PAULISTA - R$ 330 MIL
 SOBR - 2 STES -GEMINADO
Sala, cozinha , reformado , 
quintal , terreno 5 x 12 , rua 
calma , exc oportunidade!!!

MIRANDÓPOLIS - R$ 350 MIL 
SOBR - 03 DTS - 1 VG

1 suite, portão automático, 
armários, 3 banheiros, 

dep. empr, ót. mercadoria.
MIRANDÓPOLIS-R$ 550 MIL

TÉRREA - 3 DTS-  2 VGS
1 suite, 7,40 x 25, lavabo, 
salão de festas, cozinha 
americana, sala de estar

PTO. PAULISTA - R$ 500 MIL
 SOBR - 03 SUITES - NOVO
Sala 2 ambientes , entrada 

lateral, copa, quintal , 
fachada. Ótimo negócio !!!

V. MONUMENTO   210 MIL
Apto com 2 dormitorios,

sala 2 ambientes , armá-
rios , play ground, s.festas  

churrasqueira , ótimo !!!

V.CLEMENTINO R$698 MIL
Ent+prest-inicialR$ 4.155,98 

Prest final R$ 1.447,38
04 dts - 02 gar - 180 m2 úteis

sacada , proximo ao metrô
EXCELENTE - CONFIRA!!!

CH Inglesa R$ 500M
Entr +Prest.inicial R$ 2983,94

Prest.Final R$1.043,88 
04Dts,2 suites 

terraço, repleto de armários, 
dep emp, laz total, 

ótima mercadoria!!!
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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/ churr., gar. p/ 3 carros. - REF.: 9285

SOBRADO V. GUMERCINDO
R$ 450 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

SOBRADO - PLANALTO 
PTA. - R$ 330 MIL

todo reformado, em estado de novo, 
vago, c/ 2 dorm/, sendo 2 suítes,

living p/ 2 amb., cozinha, lavaneria,
wc p/ empreg., garagem p/ 1 carro,

excelente localizaçã, próximo da rua 
Nhandú e Al. dos Guatás - REF.: 9735

SOBRADO - BQ. DA SAÚDE 
R$  450 MIL

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

inclusive litoral norte - REF.: 8590

APTO. - SAÚDE
R$ 480 MIL

ótimo local da rua Carneiro da Cunha, 
prédio c/ apenas 2 anos, c/ 4 dorm. c/ 
AE, 2 stes, liv. 2 amb. c/ sacada, sanka, 
lavabo, coz. planej., dep. p/ empreg., 
gar. p/ 3 carros, lazer, cond. R$ 495,00, 
estuda apto. menor valor - REF.: 9708

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 completo, ótima localização, 

cond. R$ 490,00  - REF. 9651

SOBRADO - BQ. DA SAÚDE 
R$ 298 MIL

 terreno 9x 22 mts., c/ 4 dormitórios, 
(3 c/ AE), suíte, wc social, living p/ 2 

amb., lavabo, cozinha c/ AE, despen-
sa, lavanderia, qto e wc p/ empregada, 

garagem p/ 4 carros, quintal.
REF.: 9774

SOBRADO + EDÍCULA 
 V. GUMERCINDO - R$ 380 MIL

ótimo imóvel, c/ 3 dorm., wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, copa / 

cozinha, despensa, quintal, garagem 
p/ 2 carros, fundos c/ edícula c/ 2 

dorm., suíte, sala, coz., wc, lavanderia
REF.: 9532

SOBRADOS NOVOS
JD. GLÓRIA - R$ 620 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

TÉRREA - V. GUMERCINDO 
R$ 250 MIL

 vago, ótima localização, trav. da Av.do 
Cursino,  próximo ao Metrô Ipiranga, 
terreno plano c/ 8,5 x 21 mts., c/ 2 
dormitório, wc social, sala, coz., 

lavanderia, quintal, garagem 
p/ 1 carro, REF.: 8723

SOBRADO NOVO
BQ. SAÚDE R$ 490 MIL
impecável, construção de primeira,
c/ 3 dormitórios, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, quarto e wc p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros - REF.: 8282

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 450 MIL

ótima localização, próximo do 
Shopping Plaza Sul, c/ 3 dorm., suíte, 

living p/ 2 amb., lavabo, copa, coz. 
c/ AE, dep/ p/ empreg., garagem p/ 2 

carros, terreno 6,5 x 32 mts., 
construção de 180 m² - REF.: 9794

SOBR. - V. GUMERCINDO
R$ 485 MIL

reformada, ótimo acabto., c/ 3 dorm., 
suíte, living p/ 3 amb., lavabo, copa, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 2 
carros (podendo ampliar p/ + 2 carros 

no jardim), terreno 9,8 x 21 mts., 
constr. 250 m²  -  REF.: 8828

TÉRREA C/ PISCINA
BQ. SAÚDE - R$ 650 MIL

terreno 10 x 36 mts., constr. 364 m2, c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte c/ closet, living p/ 2 
amb., sl. jantar, escritório, lavabo, copa, 
coz. c/ AE, despensa, dep. empreg., gar. 
p/ 8 carros, jardim, quintal c/ piscina, es-
tuda imóvel menor valor - REF.: 8080

SOBRADO - KLABIN
R$ 870 MIL

 4 dormitórios, 2 suítes, living p/ 2 
amb., sala de jantar, lavabo, cozinha 
c/ AE, dep. p/ empreg., garagem p/ 4 
carros, terreno 10 x 29 mts., constru-
ção 240 m², amplo quintal c/ piscina, 
churrasq., e sl. Festa - REF.: 9710

TÉRREA + EDÍCULA
V. MERCÊS - R$ 255 MIL

reformada, c/ 3 dorm. c/ AE, living, lava-
bo, coz. c/ AE, dep. p/ empreg., quintal c/ 

churrasq., gar. p/ 1 carro,  edícula 
nos fundos c/ 2 dorm., sala, coz., 

wc, lavand., ótimo p/ duas famílias
ou outras finalidades. REF.: 8363

TERRENO - JD. DA SAÚDE 
R$ 755 MIL

excelente localização, ótimo para
fins comerciais ou p/ 3 residências, 

terreno limpo e plano c/ 794 m²,
sendo aprox 33 mts de frente,

ótima oferta, venha conferir
pessoalmente. REF.: 9795

APTO. - V. STO. ESTÉFANO 
R$ 179 MIL

bom acabato., c/ 2 dormitórios
c/ AE, wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha c/ AE, lavanderia, 

garagem p/ 1 carro, boa localização da 
Rua Antônio Cantarela - 

REF.: 9806

SOBRADO - CAMBUCI
R$ 195 MIL

vago, reformado, c/ 2 dormitórios, wc 
social, sala, cozinha, lavanderia, wc 
p/ empregada, garagem p/ 2 carros, 
localizado próximo a rua Guimarães 

Peixoto - REF.: 9866

APTO. - V. GUARANI
R$ 275 MIL

vago, ótima localização, próximo 
ao Metrô, AU = 75 m2, c/ 3 dorm. 
(3o reversível) , living p/ 2 amb. c/ 

sacada, lavabo, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 2 carros, lazer completo - 

Ref.: 9804

SOBRADO - BQ. DA SAÚDE 
R$ 498 MIL 

3 dorm., suíte c/ hidro e closet, living
p/ 2 amb., escritório, lavabo, copa /

cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/ 
empreg., amplo sóton, quintal, jardim, 
garagem p/ 4 carros, construção de 

apenas 10 anos - REF.: 9855

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 500 MIL 

c/ 3 dormitórios c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 3 amb., lavabo, copa, coz. c/ 
AE, lavand., amplo quintal, edícula 
nos fundos, terreno 10 x 30 mts., 

construção 212 m2, ótima localização 
do bairro - REF.: 7883

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 780 MIL

terreno plano c/ aprox. 13 x 42 mts., cons-
trução 311 m², ref., c/ 3 dorm., ste, closet, 
living c/ lareira, sl. Estar, sl. TV, lavabo, 
coz. c/ AE, dep.emp., jardim, amplo qtal 
c/ árvores, churr., gar. p/ 5 carros, estuda 

apto. menor valor - REF.: 9856

APTO. - V. DAS MERCÊS
R$ 135 MIL

ótima localização do bairro,
na Av. Pe. Arlindo Vieira, c/

2 dormitórios, wc social, sala p/ 2 
amb., cozinha, lavanderia,

garagem p/ 1 carro, andar alto,
ótima oferta - REF.: 9777

V APTO. - AV. DO CURSINO 
R$ 185 MIL

próximo a rua Dom Vilares,área útil 
de 92 m2, condomínio R$ 120,00, 

garagem p/ 1 carro, c/ 2 dormitórios c/ 
AE, wc social c/ hidro, living p/ 2 amb., 

cozinha c/ AE, lavanderia,
wc p/ empregada - REF.: 9782

APTO. - V. GUMERCINDO
R$ 218 MIL

2 dormitórios (1 c/ AE), suíte,
wc social, living p/ 2 amb. c/ sacada, 

cozinha planejada, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, área útil de 62 m², 

cond. R$ 460,00, estuda propostas 
-  REF.: 9803

APTO. - IPIRANGA
R$ 229 MIL

excelente área útil de 103 m²,
c/ 3 dormitórios c/ AE, wc social,

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, qto. e 
wc p/ empregada, garagem p/ 1 carro, 

localizado na Rua Manifesto.
REF.: 9465

SOBRADO VILA 
BQ SAÚDE - R$ 265 MIL

excelente localização próximo a
rua Tiquatira, vago, c/ 2 dormitórios 

amplos, wc social, sala, cozinha, 
lavanderia, quarto e wc p/ empregada, 
garagem p/ 1 carro, estuda propostas 

- REF.: 9829

SALÃO COM. - AV. DO 
CURSINO - R$ 325 MIL
excelente localização da Av. do
Cursino, próximo a Rua Ribeiro

Lacerda, terreno 5 x 30 mts., constru-
ção de 149 m2, c/ salão comercial c/ 2 
wc’s, depósito e escritório. REF.: 9349

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 370 MIL

impecável, ótimo acabto., c/ 3 dormitó-
rios, 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

TÉRREA - CHÁCARA 
INGLESA - R$ 395 MIL

ótima localização em rua particular, ter-
reno plano c/ 10 x 30 mts., ótimo também 
p/ construtores, c/ 2 dorm., wc social, liv. 
p/ 2 amb., coz. c/ AE, despensa, lavand., 
gar. vários autos, amplo qtal c/ edícula c/ 

1 dorm., coz. e wc - REF.: 9740

SOBRADO - BQ. SAÚDE
R$ 470 MIL

impecável, ótimo acato., c/ 3 suítes, 
todos c/ AE, living lavabo, ampla copa, 

cozinha planejada, lavand., dep. p/ 
empreg., quintal c/ churrasq., ótima 

localização, próxima a rua Tiquatira - 
REF.: 9763

SOBRADO C/ PISCINA - 
BQ. SAÚDE  - R$ 595 MIL
amplo qtal. c/ jardim, piscina c/ 42 m2 
e churr., AT = 343 m2, AC = +-350 m2, 
4 vagas, c/ 2 suítes, 1 máster c/ hidro e 
closet, ampla sl. íntima p/ 3 amb. c/ la-
reira, living p/ 2 amb., escritório, lavabo,  

estuda imóvel (-) valor - REF.: 9888
SOBRADO - JD. DA SAÚDE 

R$ 798 MIL
área nobre do bairro, terreno 504 m2, 
impecável, ótimo acabto., vago, c/ 3 

suítes c/ AE, living p/ 2 amb.c/ lareira, 
lavabo, copa, coz. c/ AE, despensa, 
dep. p/ empreg., gar. 4 carros, amplo 

quintal, amplo jardim - REF.: 8569
TERRENO 10 X 22 M

SÃO JUDAS - R$ 215 MIL
excelente oferta, terreno 10 x 22 mts., 
ótimo  residência ou outras finalida-
des, localizado na rua Maurício de 

Lacerda, venham conferir 
pessoalmente -  REF.: 8672

APTO. - SAÚDE
R$ 250 MIL

2 dormitórios + 3o reversível, wc 
social, living p/ 2 amb. c/ sacada, 

cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/ em-
pregada, garagem p/ 1 carro, reforma-
do, ótima localização da Rua Correia 

de Lemos - REF.: 9650

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 pla-
nejada, lavanderia, wc p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, lazer completo 

- REF.: 9560

APTO. - V. GUMERCINDO
R$ 325 MIL

ótimo acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 

planejada, garagem p/ 2 carros, lazer 
completo, condomínio somente R$ 
320,00, prédio c/ apenas 5 anos. - 

REF.: 9380

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 379 MIL

terreno plano, c/ 10 x 30 mts, c/ 3 dorms, 
wc social, liv. p/ 2 ambs, cozinha, lavan-
deria, quarto e wc p/ empreg., amplo 
quintal, garagem p/ vários autos, edícula 
independente nos fundos c/ 1 dorm., 
sala, coz., wc, lavanderia - REF.: 8313

SOBRADO C/ PISCINA
BQ. SAÚDE - R$ 445 MIL
terreno 6,9 x 39 mts., constr. 330 m2, 
c/ 3 dorm. (2 c/ AE), suíte, wc social, 
living p/ 2 amb., escritório, lavabo, 

cozinha c/ AE, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros, amplo quintal c/ piscina, 

churrasq., sl. festa - REF.: 9607

SOBRADO DE VILA
V. MARIANA - R$ 690 MIL

a 2 quadra do metrô Sta. Cruz,
ótima vila fechada, constr. 250 m², 
c/ 3 dorm., suíte c/ closet, sacadas, 

living, sl. Jantar, lavabo, cozinha c/ AE, 
wc p/ empreg., garagem p/ 3 carros - 

REF.: 9901

TÉRREA - V. BRAS. 
MACHADO - R$ 135 MIL

p/ reforma, terreno 5 x 11 mts.,
AC = 80 m2, c/ 2 domitórios, wc social, 
sala, cozinha, lavanderia, garagem p/ 

1 carro,  boa localização da
rua Cônego José Norberto.

REF.: 9917

APTO. - V. GUMERCINDO
R$ 215 MIL

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

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

ótima localização do bairro.
REF.: 9905

SOBRADO - BQ. DA SAÚDE 
R$ 215 MIL

ótima localização do bairro, próximo 
a rua Tiquatira, c/ 2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, lavanderia, quarto 
p/ empregada, garagem p/ 3 carros, 

terreno 8 x 14 mts., cosntrução 84 m2, 
necessita reforma - REF.: 9927

SOBRADO - METRÔ 
IMIGRANTES - R$ 350 MIL
a 3 quadras do metrô, ótimo sobrado, 
c/ 2 dorm., ampla suíte c/ hidro, closet 
e terraço, wc social, living p/ 2 amb., 

copa, coz., amplo depósito, jardim, ga-
ragem p/ 2 carros, estuda apto. menor 

valor na região - REF.: 8975
SOBRADO - JD. DA SAÚDE 

- R$ 369 MIL
travessa da rua Osvaldo Aranha, c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, lavanderia c/ wc p/ em-

preg., quintal c/ churrasq., garagem p/ 
4 carros, ótimo acabto., construção de 

apenas 7 anos - REF.: 9812

TÉRREA - CIDADE 
ADEMAR - R$ 410 MIL

terreno 12 x 28 mts.,
construção 200 m2, ótimo para fins 
comerciais, próximo a Av. Cupecê, 

ótima localização da Rua Margarida 
Zingg,  REF.: 9664

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 430 MIL

ótima localização da rua Juvenal 
Galeno, c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, 

wc social, living p/ 2 amb., sala TV, 
lavabo, coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem 3 carros, 
terreno 10 x 28 mts. - REF.: 9769

PRÉDIO COM. - BQ. DA 
SAÚDE - R$ 499 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

SOBRADO - JD. SAÚDE
R$ 580 MIL

excelente localização, c/ 5 dorm. (sendo 
3 dorm. na parte superior, e 2 dorm. 
na parte inferior), wc social, living p/ 3 
amb., lavabo, copa, cozinha, depend. p/ 
emp, gar. p/ 3 carros, terreno 10 x 30 m, 
construção de 260 m2  - REF.: 7623

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 758 MIL

terreno 291 m2, constr. 274 m2, c/ 4 
dorm.c/ AE, suíte, closet, 2 wc’s sociais, 
sl. estar, sl. jantar, lav, copa, coz., des-
pensa, dep. p/ emp, amplo qtal c/ churr, 
gar. p/ até 5 carros, estuda permuta c/ 

apto. menor valor.  REF.: 9221
SOBRADO - JD. DA SAÚDE 

R$ 760 MIL
local nobre do bairro, c/ 4 stes, 2 closet’s, 
living p/ 3 amb., lareira, escritório, lava-
bo, copa, coz. planej., despensa, dep. 
p/ empreg., garagem p/ 8 carros, amplo 
quintal c/ churrasq., terreno 10 x 32 mts., 

construção de 440 m2. - REF.: 7620

SOBRADO NOVO - KLABIN 
R$ 850 MIL

ótimo acabto., excelente localização, 
AC = 400 m2, c/ 4 dorm., sendo 4 

suítes, living p/ 3 amb., lavabo, copa, 
cozinha, dep. p/ empreg.,  quintal, 

garagem p/ 4 carros, estuda imóvel 
menor valor - REF.: 8683

APTO REFORMADO, 
PRÓX.AO METRÔ 

CONCEIÇÃO R$ 150.000,00
2 dorms c/arms, sala 2 ambs, 
piso em mármore, Coz. planej., 

1 vaga,lazer. REF. ISA 870

LINDO APTO 
MIRANDÓPOLIS

R$ 185.000,00 69M²
CONDOMINIO R$ 115,00

2 Dorms. Com armários,
Sala 2 ambs ,Cozinha planej, 

WC EMP. Ref : ISA 871

APTO NOVO A 50 mts DO 
METRÔ VL MARIANA

R$ 330.000,00
2 Dorm., sala 2 ambs.c/ 

sacada, Cozinha, 1 Vg,lazer
REF: ISA 872

APTO NUNCA HABITADO 
IPIRANGA / S.J.C 
R$ 140.000,00

2Dorms.Sala c/ sacada
Cozinha planejada,

1 vaga e Lazer
REF: ISA 873

APTO PRÓX. 
AO METRO SAÚDE

R$ 269.000,00
2 Dorms , suíte c/ sacada 

gourmet , sala 2 ambs,
Cozinha, 1 vagas , lazer

REF: ISA 874

APTO TODO REFOR. À 50 
M DO  METRO PARAISO

R$ 230.000,00 65M²
Condomínio R$ 100,00
2 dorms,sala 2 ambs

Cozinha, REF: ISA 875

APTO
METRÔ SÃO JUDAS

R$ 215.000,00
2 Dorm. com armários, 
Sala 2 ambs. Cozinha,

1 vaga,Lazer. Ref: ISA 876

SOBRADO PRÓXIMO 
AO METRÔ ALTO DO 

IPIRANGA
R$ 200.000,00

3 Dorms.Sala 2 ambs,
Coz. Ref: ISA 877

APTO SACOMÃ
R$ 158.000,00

2 Dorms.Suite,Sala c/ Sacada,
Cozinha,1Vaga, Lazer

REF: ISA 878

APTO NOVO-IPIRANGA 
PRONTO P/MORAR

R$ 190.000,00
3 Dorm., Suíte, Sala 2 

ambs,sacada, Coz. planej,
1 vaga lazer total, 1Vaga - 

Lazer. REF:  ISA 879

APTO PRÓXIMO A TODO 
COMÉRCIO - V. MERCÊS. 

R$ 130.000,00
2 Dorms.Sala 2 ambs. Coz. 

1 Vg, Condomínio arborizado
Ref: ISA 880

APTO TODO REFORMADO 
IPIRANGA / SACOMÃ

R$ 175.000,00
2 Dorm.suite,closet, sala 

2 ambs. Cozinha planejada,
3 vagas REF. : ISA 881

APTO JABAQUARA 
R$ 215.000,00

2 Dorms , suíte ,sala 2 amb. 
c/ sacada, Cozinha planejada, 
1Vaga e lazer. Ref: : ISA 882

APTO PROX. CURSINO
R$ 150.000,00

2 Dorms, sala 2 ambientes,
Cozinha planejada, 2 vagas, 

lazer. REF: : ISA 883

APTO PRONTO PARA 
MORAR – JD STA EMÍLIA
Todo Decorado em sanca,piso 

porcelanato e AE´s.
R$ 150.000,00, 2 Dorms. Sala 

2 ambs,cozinha planejada,
1 vaga. REF. : ISA 884

APTO AO LADO 
CARREFOUR IMIGRANTES 

R$ 235.000,00
3 Dorm.sala 2 ambientes c/ 
sacada, Cozinha Planejada, 
Wc de emp. 1 vaga .Lazer 

total. Ref : ISA 885

APTO IPIRANGA 
REFORMADO PRÓXIMO 

AO MUSEU- 80 m²
R$ 180.000,00

2 Dorm., sala 2 ambs. Coz, 
Wc. de empreg. REF: ISA 886

APTO
JARDIM CELESTE
R$ 120.000,00

2 Dorm.sala 2 ambientes
Coz. 1 vaga. Ref : ISA 887

CASA TERREA DE VILA
VILA GUMERCINDO

R$ 220.000,00
2 Dorms. , sala 
Coz , Quintal 
Ref : ISA 888

APTO.IPIRANGA 
R$ 270.000,00

2 Dorms.Suíte c/armários , 
sala 2 ambientes c/ sacada ,
Cozinha Planejada , 2 vgs , 

lazer. REF: : ISA 899

APTO V. MORAES
Reformado em sanca,

piso laminado e textura
R$ 170.000,00

Cond. R$240,00, 3 Dorms, 
sala, Coz. 2 Wc s.1 vaga, 

lazer. Ref : ISA 890

APTO PRÓX. AO METRO 
ALTO DO IPIRANGA - 94M² 

TODO REFORMADO
R$ 250.000,00

2 Dorms.suite,Sala 2 ambs, 
Cozinha,1 Vaga. REF. ISA 891

APTO JARDIM CELESTE
TODO REFORMADO

R$ 160.000,00
3 Dorm. sala 2 ambientes c/ 

sacada fechada em vidro 
Coz Planejada. 1 vaga 

Ref : ISA 892

APTO
JARDIM DA SAÚDE

R$ 120.000,00
2 Dorms.sala 

Coz. 1 vaga coberta 
Ref : ISA 893

APTO VILA VERA - NOVO 
NUNCA HABITADO 

R$ 195.000,00
3 Dorms., Suite, 

Sala 2 Amb.c/Sacada.
Cozinha,1 vaga laze total. 

Ref: ISA 894

SOBRADO DE VILA
V. DAS MERCES 
R$ 270.000,00  

2 Dorms.c/3º opcional, sala 
2 ambientes, Coz. 2 vagas 

cobertas. Ref : ISA 895

APTO AO  LADO DO 
METRO CONCEIÇÃO

R$ 265.000,00
3 Dorms, Suíte c/ armários,sala 

2 ambs. Coz.Planejada.
1 Vaga, Lazer. Ref : ISA 896 

APTO VILA GUARANI 
PRONTO P/ MORAR

R$ 220.000,00
3 Dorms.c/ arms.Sala 2 ambs. 

c/sacada, Coz. Americana 
planejada. 2 Wcs.

1 Vg .Lazer. Ref: ISA 897

LINDO APTO! 
JD STA EMILIA
R$ 145.000,00

Condomínio R$ 180,00
2 Dorms arms–Sala 2 ambs.
sacada, Coz. planej, 1vaga, 

lazer. Ref: 898

APTO VL DAS MERCÊS 
OTIMA LOCALIZAÇÃO

R$ 140.000,00
3 Dorms,Sala 2 ambs

Cozinha,1 vaga
Ref: ISA 899

BELÍSSIMO APTO R$ 450 MIL 
JARDIM DA SAUDE

3 dormitórios c/ armário embutido e sacada, 
1 suíte c/ AE, sala com varanda, sala de jan-
tar, lavabo, coz. ampla c/ AE, dispensa, lavan, 

dep. empregada c/ wc, 4 vagas. 35-1566

APARTAMENTO R$ 180 MIL 
VILA SANTA CATARINA

Belo apartamento com 2 dormitórios com 
armários embutido , sala com sacada, 

banheiro, cozinha com armário embutido, 
1 vaga. 35-1460

APTO R$ 200 MIL
SÃO JUDAS

Localização privilegiada, próximo do 
metro, 2 dormitórios, banheiro, sala, 

cozinha, 1 vaga, lazer completo , 
condomínio baixo. 35-1502

R$ 160 MIL TERRENO 
JABAQUARA

Ótimo p/ investimento! Excelente 
localização, próximo do metro! 
Não perca esta oportunidade!

Terreno: 8x25.!! 35-1480

BELO SOBRADO R$ 430 MIL 
CONCEIÇÃO

Sobrado reformado, 3 dorms, 1 ste c/ closet, 
sala 2 ambs, lav, coz. ampla, edícula completa 
+ 2 dorms e banh. no andar superior, qtal, 
entr. lat, 4 vagas, terreno 7,5 x 24. 35-1518 

R$ 180 MIL
APTO C/ 2 VAGAS 

METRÔ JABAQUARA
2 dormitórios, banheiro , 

sala com sacada , cozinha , 
área de serviço, 2 vagas +

deposito , lazer com quadra , 
piscina , salão de festas ,

play ground. 35-1544

R$ 240 MIL LINDO SOBRADO 
JABAQUARA 400 M DO METRÔ 

Reformado, 2 dormitórios,   banheiro social, 
sala 2 ambientes, cozinha ampla, área de 
serviço, quintal, banheiro de empregada,

2 vagas, portão  automático. 35-1408

R$ 220 MIL APARTAMENTO 
METRÔ CONCEIÇÃO

A 300 metros do metro, com 2 dormitórios, 
armário embutido, sala 2 ambientes, banhei-
ro social com Box blindex, quadra e play 

ground, lazer com piscina. 35-1551

SOBRADO LINDO V. GUARANI 
Sobrado reformado muito bonito com 2 dor-
mitórios grandes, sala, boa cozinha, corredor 
lateral, 2 vagas para autos, portão automático 
quintal espaçoso, quarto de empregada, rua 

muito tranqüila, bem próximo ao metrô 
Jabaquara, Somente R$ 300 Mil. 35-1516

AO LADO DO METRÔ 
SOBRADO  R$ 320 MIL

Jabaquara, sobrado com excelente 
acabamento, com 3 amplos dor-
mitórios, 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.
Venha conhece. 35-724

APARTAMENTO CONCEIÇÃO 
R$ 230 MIL

Muito bom apto c/ sacada, ao lado da Diade-
richen a 3 quadras do metro conceição com 
2 quartos, boa sala em L , wc de emp. 1 vaga, 
andar alto, vago estudar proposta. 35-1565

R$ 450 MIL - IMÓVEL COML. 
METRÔ JABAQUARA

Várias salas , refeitório , mesanino, vários 
banheiros, estacionamento amplo, 

construdos em um Terreno  de 660 m² 
.Ideal para empresas, escolas, etc. 35-1538

R$ 300 MIL CASA TÉRREA 
VILA SANTA CATARINA

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

terreno ( 10x25). 35-1181

CASA TÉRREA
METRÔ JABAQUARA

Térrea 2 dorms, sala p/ 3 ambs, copa/ coz, 4 
vagas, quintal grande; Fundos 2 dormitórios, 
lavanderia, garagem coberta, área terreno 

330 metros. R$ 385 MIL. 35-933

CIDADE VARGAS TÉRREA 
IMPECÁVEL – TUDO NOVO
4 dormitórios, 1 suíte c/ closet, sala, 3 

ambientes, copa/ cozinha, 6 vagas, quintal, 
dependência de empregada escritório,  

terraço, R$ 650 Mil. 35-1368

R$  340 MIL
APTO ALTO PADRÃO

Metro Jabaquara 3 dormitórios, 1 suíte, 
todos c/ armários, cozinha planejada, sala 
c/ sacada, dependência de empregada, 2 

vagas, lazer, 100 área útil. 35-1481

SOBRADO VILA MASCOTE
R$ 430 MIL  EXCLUSIVO

Ótima Localização, 3 dormitórios (suíte), sala 
ampla para 2 ambientes, piso em granito, 
lavabo, copa cozinha, quintal c/ edícula, 

garagem para 2 automóveis. 35-1134

SOBRADO VILA GUARANI
R$ 360 MIL 

Permite DUAS moradias  .Excel. imóvel com 3 
dorms (ste) sala ampla, lav, copa, coz, ótimo 
terreno ( 7,5x25), fachada bonita, 3 vgs, qtal c/ 

edícula espaçosa c/ coz. e banh. 35-1479 

COBERTURA DUPLEX- R$ 300 MIL
VL SANTA CATARINA

Todo reformado, 2 dormitórios com armário 
embutido, banh, cozinha c/ AE, sala com 
sacada, piso superior com suíte e closet, 
piscina, churr.  e  2 vagas de gar. 35-1558

SOBRADO EXCLUSIVO
R$ 240 MIL – JABAQUARA

2 dormitórios,  sala  , cozinha com Armários , 
quintal , área de serviço,dependência de em-
pregada e 1 vaga de garagem .Vago pronto 

para mudar , Venha conferir! 35-1577

IMPERDÍVEL R$ 180 MIL 
METRO CONCEIÇÃO

3 dorms, banheiro social, sala 2 ambs com 
sacada,  cozinha ampla, AS, wc emp. Lazer 
completo c/ piscina, quadra, play ground, 

academia e brinquedoteca. 35-1575

CIDADE VARGAS
SOBRADO R$ 320.000,00

3 dormitorios, banheiro social, sala 2 am-
bientes, lavabo,cozinha, área de serviço, 

churrasqueira e 3 vagas. 35-1383

SALA COMERCIAL AO LADO 
DO METRÔ R$ 120 MIL

Excel. sala col c/ fino acabto em porcelanato c/ recepção, 
escritório, sala privativa, mini copa, banh. compl, 1 vaga, 
no centro coml ao lado metro, EXCEL. p/ clinicas, den-
tistas, advocacia. Total. mobil. c/ movíeis de qualidade 

OPORTUNIDADE ÚNICA, NÃO PERCA. 35-1219

APARTAMENTO R$ 180 MIL 
JABAQUARA

2 dormitorios, todo reformado, coz. c/ AE, 
bonito, cond. c/ portaria 24h, s. festa, play 
ground, a 750m do metro, valor de cond. ape-

nas R$ 180, incluso água e gás. 35-1569

SOBRADO MARAVILHOSO
R$ 390 MIL REFORMADO

C/ 3 dorms,1 ste c/ hidro, arms , banhs c/ Box vidro, 2 
salas uma c/ lareira , coz. planej, 2 vagas. coberta, AS, 
+ depósito e qto/escritório, pintura nova, na Conde 
Ernesto Carneiro bem próx. Pedro Bueno. 35-1563 

BELO APTO R$ 350 MIL
VILA MASCOTE

Excel.  localização, 3 dorms c/ AE´s, suíte 
,sala 2 ambs c/ sacada,  cozinha c/ arms, 2 
vagas de automóvel , lazer completo, oferta 
imperdível.  Agende uma visita ! 35-1588

PRÉDIO COMERCIAL AO 
LADO METRÔ JABAQUARA.

NOVO com Belíssima fachada, construção moder-
na, 550 m² construídos, gar. no sub solo, 2 and. de 
vão livre p/ qualquer ramo de atividade. Òtimo p/ 
empresários exigentes, venha conferir! 35-1456

R$ 195 MIL  LINDO APTO
A 400 METROS METRÔ 

JABAQUARA  com  2 dorms , AE, sala 2 ambs 
,  banheiro c/ blindex , cozinha planejada , 1 
vaga de garagem , lazer com piscina, salão de 

festas, quadra e play ground. 35-1409

APTO
VISTA ESPETACULAR

R$ 220 MIL
Linda vista para o Parque do Estado , 
com 3 dormitórios,  sacada, sala com 

decoração em gesso e dicroica , assoa-
lho de madeira , cozinha com armários 
planejados ,1 vaga de garagem , lazer 

completo com piscina  a 750 metros do 
Metro Jabaquara , o melhor da região.  

Bom mesmo venha visitar!
 35-1586

APTO MIRANDOPOLIS/
METRO PÇA DA ARVORE

Belíssimo c/ 3 stes, sala de estar, sacadas, sala 
de jantar, copa/cozinha planej, dep. emp, 3 
vagas p/ auto c/ depósito, c/ 150m² úteis, excel. 
localiz, oportunidade. R$ 600 mil . 35-1593

APTO VILA GUARANI 
(METRÔ) R$ 210 MIL

2 dormitórios, 1 suíte , sala 2 ambientes , 
cozinha  planejada , vaga de garagem 

com depósito , rua tranquila 
bem proximo ao METRÔ. 35-1075

CASA TÉRREA  PRÓXIMO
 DO METRO R$ 480 MIL

CIDADE VARGAS, excelente local e muito 
bom imóvel  Com 3 dormitórios, copa, cozi-
nha, salão de festas, quintal, dependência de 

emp, 3 vagas para garagem. 35-1451
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Família – Consumidor – Empresarial
        Trabalhista – Tributário - Imobiliário
  Recuperação de créditos, mensalidades e
condomínios atrasados, títulos, contratos.

ADVOCACIA
MORETTI & DEDONE

R. Pitangueiras, 158 – Metrô Pça Árvore
       TEL: (11) 2738-8444 / (11)2308-6244

PARA 
ANUNCIAR

BASTA
LIGAR:

5072-2020

COMPRO
BRINQUEDOS
E OBJETOS

ANTIGOS EM 
GERAL

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

CUPINS DE SOLO E MADEIRA 
BROCAS - BARATAS

PULGAS E RATOS

5012-1226 / 5012-3996 / 9131-1689

OKINAWA CUPINS

CARRETOS 
ENTREGAS

KOMBI - FURGÃO 
CAPITAL E LITORAL 

MELHOR PREÇO
Fs: 5063-3010 

8491-1769 
Nextel  86* 244249

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
V. Mariana - F:5589-4702 / 2985-4702 
E-MAIL: auro@atiadvogados.com.br

Você que tinha saldo em
poupança em março/maio

de 1990, jan/fev de 1991, pode 
ter o direito a uma boa 
diferença. Tratar com 

Ivan T. Bannout, advogado
FONES: 3884-7306 
3884-7924 - E-MAIL: 
ibannout@uol.com.br 

ATENÇÃO PERDAS 
DA POUPANÇA

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:120 lugares, ótima 
clientela. 

R$ 290.000,00 ac. auto.
Falar com Meire
Tel. 7861-2793

VENDE-SE 
BAR E RESTAURANTE 

TEMÁTICO
VILA MARIANA

Pintura grafiado, 
revestimentos, 

impermeabilizações 
e outros 

Tr. Tels. 5599-3069 
8033-2961 ou 

8977-4956

PINTURAS E 
REFORMAS

•  Ens ino  Fundamenta l  1  ao  Méd io
•  Acompanhamento  l i ção  de  casa

•  Pa les t ras  e  cursos  p repara tó r ios 
para  o  ves t ibu la r

AULAS PARTICULARES

Site: www.caeassessoria.com.br
Rua Caramurú, 417 - sala 22
Tels.: 2613-8649 - 9960-4327

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

CIVEL  E PUBLICADO NA IMPRENSA LOCAL.

CABELEIREIROS (AS) E MANICURE 
COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA. 

PARA REGIÃO DA PRAÇA DA ÁRVORE 
OFERECEMOS REGISTRO EM CARTEIRA 

TELEFONE: 5594-0891

SALÃO DE BELEZA SOB
NOVA DIREÇÃO ADMITE:

PROFESSORA 
DE ARTES

Para trabalhar com cri-
anças de 6 a 12 anos. 
Mínimo dois anos de 
experiência. Período 
da manhã. Agendar 

entrevista no 
telefone: 3106-2768

ADVOGADO
SEPARAÇÕES, DIVÓRCIOS, ARROLAMENTOS, REVISÕES 

DE ALIMENTOS, INVENTÁRIOS, INDENIZAÇÕES 
DANOS MORAIS E MATERIAIS, IMOBILIÁRIO,CONTRATOS, 

CONSUMIDOR, DESPEJOS, FALÊNCIAS, COBRANÇAS, 
EXECUÇÕES, RECURSOS 2ª INSTÂNCIA

Dr. Líbero Rogério Vettorazzo

 Av. Jabaquara, 649 - Conj. 01
Tel.3938-3320

Aulas individuais e 
Personalizadas. Atendo 
também em domicílio. 
com Prof. Casimiro 

Tel. 2837-5269

INFORMÁTICA
P/ ADULTOS E 
APOSENTADOS

NOBU REFRIGERAÇÃO
CoNSeRTo de GeLAdeIRA

Comercial e Residencial
AR CoNdICIoNAdo

Instalação e manutenção em geral
Fones: (11)  6123-0656

ou (11)  8197-7042 com NOBU

APTO. 
JABAQUARA
Exc. apto.3 min.

da estação do metrô, 
acabto perfeiro,
todo mob. 57m². 

Venha conhecer!!!
R$ 170 Mil

APTO. SAÚDE
Impecável, 2 dts.

1 vg, 75m² AU, dorm. 
empr., rede bancária 

ampla, faculdade, 
rede farmácias, fast 

foods diversos.
R$ 285 Mil 

APTO. 
MIRANDÓPOLIS
Próximo Whitacker,
3 dorms., 1 vaga, 
lazer completo, 

condomínio baixo
R$ 345 Mil

 CASA  TÉRREA 
MIRANDÓPOLIS

Próximo à
Rua das Rosas, 
3 dormitórios, 

2 vagas.  
R$ 430 Mil

LOCAÇÃO 
CASA GRANDE 
PÇA. ÁRVORE
Próx. a estação do 

metrô, fácil acesso à 
Av. 23 de Maio, Rod. 
Imigrantes e Marginais

R$ 2.500,00

LOCAÇÃO CASA 
PRAÇA ÁRVORE

1 dormitório 
sala, cozinha e 

banheiro, 
todos grandes

R$ 700,00

LOCAÇÃO 
EXCEL. APTO. 
PÇA. ÁRVORE

Todo mobiliado, 
2 dorms. 

1 vaga. 85m² 
R$ 1.500,00 

com condomínio

CADASTRE SEU 
IMÓVEL VENDA, 
LOCAÇÃO, ADM.
Mais de 30 anos de 
experiência e mais 
de 10.000 clientes.
www.imobiliariacapital.

com.br

APTO.
JABAQUARA

2 dorms. 1 vg. 60m², 
bem localiz. px. est. 
Jabaquara do metrô, 
próx.Universidade,
Teatro. Comércio 

R$ 220 Mil

APTO. 
PRAIA GRANDE

2 dorms. 1 vg. 
67,47m², prédio 

c/ 5 anos de constr., 
exc. localização, 

2 quadras da praia.
R$ 180 Mil

PRÉDIO COML
À 800m estação
Sta. Cruz, todo

mobil. exc. p/escrit. 
ou clínica, c/servidor 

p/telefonia e 
informática. 

R$ 900 Mil facil.

CORRETORES E 
CAPTADORES

Estamos 
ampliando nossa 
equipe comercial
Entrem em contato 

email:comercialsp@
capitaladm.com.br

CASA - 1 DT - JD. DA SAÚDE
REF. A0289 

1 dorm, coz, wc, AS, s/ gar.
R$ 380,00

ÓTIMO APTO - 2 DTS/VAGO 
JD. CELESTE - REF. V0520 
2 dts, sala, wc, AS, 1 vaga

R$ 140.000,00

APTO - 3 DTS  – 77M2 - MTR. 
CONCEIÇÃO - REF. V0527 

3 dts, sala c/ sac, coz, wc, 1 vg, 
lazer. R$ 190.000,00

SOBRADO - 2 DTS
 JABAQUARA - REF. V0512 

2 dts, sala, coz, wc, AS, 1 vaga. 
R$ 220.000,00

APTO C/ LAZER COMPLETO 
M. CONCEIÇÃO - REF. V0494 

2 dts, sala c/ sac, 2 banhs,
1 vaga. R$ 180.000,00

LOFT - CONCEIÇÃO
REF. V0438 

1 dorm, sala, coz, AS, 1 vaga, 
cond. R$ 220,00. R$ 160.000,00

APTO 3 DTS -  M. CONCEIÇÃO
REF. V0468 

3 dts, sala, coz, AS, s/ gar, cond. 
R$ 150,00. R$ 150.000,00

SOBRADO - 2 DORMS. 
CONCEIÇÃO - REF. V0530 

2 dts, sala, coz, 2 wc’s, 1 vaga. 
R$ 170.000,00

APTO  - 2 DTS - VILA STA. 
CATARINA - REF. V0513 

2 dts, sala, coz, wc, AS, 1 vaga, 
cond. R$ 190,00. R$ 140.000,00

CASA TÉRREA - JABAQUARA 
REF. V0060 

2 dts, sala, coz., 2 wc’s, AS,
2 vagas. R$ 222.000,00

APTO - 2 DTS - METRÔ
CONCEIÇÃO - REF. V0506 

2 dts, sala, coz, wc, AS, 1 vaga, 
lazer. R$ 217.000,00

COB. DUPLEX - JABAQUARA 
REF. V0453 

1 dt, sala ampla, coz. plan, terraço 
c/ churrasq, 1 vg. R$ 210.000,00

APTO - 2 DTS - V. STA. 
CATARINA - REF. V0427 

2 dts, sala, coz, wc, AS, 1 vg.
R$ 150.000,00

APTO - 2 DTS - V. STA. 
CATARINA - REF. V0469 
2 dts, 2 wc’s, 1 vg, lazer c/ 
piscina. R$ 145.000,00

APTO - 2 DTS - 67M2 - MTR. 
CONCEIÇÃO - REF. V0492 

2 dts, sala 2 ambs. c/ sac, 2 wc’s, 
vg. fixa, lazer. R$ 200.000,00

SOBRADO - 3 DTS - 132M2

 JABAQUARA - REF.V0446  
3 dts, sala, lvbo, wc, qtal, 

terraço, 2 vgs. R$ 320.000,00

APTO 3 DTS - JABAQUARA 
REF. A0523 

3 dts, sala, coz, 2 wc’s, AS,
1 vaga. R$ 1.100,00

APTO - 2 DTS - JABAQUARA 
REF. A0429

2 dts, sala, coz, wc, AS, 1 
vaga, lazer compl. R$ 900,00 

(Aluguel + Cond.)

APTO - 2 DTS - METRÔ 
CONCEIÇÃO - REF. A0501 

2 dts, coz, wc, AS, 1 vaga gar. 
R$ 1.350,00 (Aluguel + Cond)

APTO - 2 DTS - MOÓCA
REF. A0433 

2 dts, 1 c/ arms, coz. c/ arms, 
wc e 1 vaga. R$ 800,00

APTO - 2 DTS - JD. CELESTE
REF. A0433 

2 dts, sala, coz, wc, AS, 1 vaga. 
R$ 1.100,00 (Cond. + Aluguel)

OPORTUNIDADE - APARTAMENTO
R$ 130 MIL

3 dorms sendo 2 c/ ae, sala 2 ambientes, 
wc social, cozinha c/ ae, as, 1 vaga,

todo em piso frio, lindo,
cond. baixo. Confira! REF: 041

APARTAMENTO ÁGUA FUNDA
R$ 165  MIL

02 dorms, sala 2 ambientes, wc social, 
coz, as, piso frio e nos dts carpete

madeira, 1 vaga,  REF: 042

APARTAMENTO - VILA VERA
R$ 195 MIL

03 dorms, wc social, sala 2 ambientes em 
L , sacada, piso carpete madeira, coz, as, 
01 vaga, lazer lindo vale a pena conferir

REF: 043

APARTAMENTO - NOVO IPIRANGA
R$ 230 MIL

3 dorms, sendo 1 suíte, todos c/ AE, sala 2 
ambs, sacada, wc social, coz. planej, as, 1 

vaga, lazer. Lindo! REF: 044

CASA TÉRREA REFORMADA
PX. A CURSINO - R$ 250 MIL

São 2 dorms, sendo 1 suíte, sala, coz, 
wc, as, 1 vaga + 1 lojinha.

REF: 045

APARTAMENTO - MIOLO DO
JD. DA SAÚDE - R$ 300 MIL

3 dorms, sala 2 ambs. c/ sacada, wc 
social, coz, as, 1 vaga, lazer completo. 

REF: 046

OPORTUNIDADE
MINI MANSÃO NOVA

R$ 365  MIL
3 stes sendo 1 master, sl. estar c/ 
desnível p/ sl. jantar, c/ jd. inverno, 
coz. grande, ste empr, quintal, toda 
em piso porcelanato e na parte de 
cima no contrapiso e tem uma sl. 

living de TV, 4 vgs. REF: 047

SOBRADO - JD. DA SAÚDE
R$ 380 MIL

3 dts, sendo 1 suíte, sala, lavabo, copa/
coz, lavand, churrasq, entr. lateral, 4 vgs
e 1 wc na gar. Lindo! Confira! REF: 048

APARTAMENTO - V. GUMERCINDO
R$ 480 MIL

3 dorms, sendo 1 suíte c/ sac, sala
3 ambientes c/ lareira e sacada copa /

cozinha, lavanderia, dt de emp, 3 vagas, 
lazer completo, 190m² AU. REF:049

CASA TÉRREA - MIOLO DO
JD. DA SAÚDE R$ 500 MIL

3 dorms, sendo 1 suite, todos c/ ae, wc 
social , copa / cozinha, entrada lateral + 
edícula c/ lavanderia e um wc, 3 vagas,  

aceita permuta. REF: 050

SOBRADO NOVO
JARDIM DA SAÚDE

R$ 490 MIL
3 dorms, sendo 1 suíte, sala c/ jd. in-
verno, piso porcelanato, lavabo, coz, 
lavand, qtal c/ churr, 4 vagas. Lindo! 
Visite nosso plantão à Rua Carlos 
Augusto Carteiro, 46/50. REF: 051

SOBRADO - VILA GUMERCINDO
R$ 600 MIL

3 dts, sendo 2 suites, sala 2 ambs, lavabo, 
coz grande, entr. lateral dos 2 lados, qtal, 
as c/ wc, edícula , 3 vagas lindo acabto de 

1ª qualidade terreno 6,5 x 25. REF: 052

O pretendente: CARLOS DIEGO OLIVEIRA DA CONCEIÇãO, de nacionalidade 
brasileira, profissão motociclista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 
10 de julho de 1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de 
Mauricio Bento da Conceição e de Maria Aparecida Oliveira da Conceição. A pretendente: 
SUELLEN RODRIGUES COELHO, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 29 de abril de 1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Cícero Coelho e de Zilda 
Teresinha Rodrigues Coelho.
O pretendente: ERIC GARCIA FOSqUE, de nacionalidade brasileira, profissão tecnólogo 
em processamento de dados, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 25 
de agosto de 1976, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Sergio 
Fosque e de Sandra Garcia Fosque. A pretendente: CAROLINE CAMPOS FROSSARD, de 
nacionalidade brasileira, profissão engenheira, estado civil solteira, nascida em Bragança 
Paulista, SP, no dia 16 de janeiro de 1982, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Edson Franco Frossard e de Elisabeth Campos Frossard.
O pretendente: JULIO CEZAR MENDES BRANDãO, de nacionalidade brasileira, profissão 
médico, estado civil solteiro, nascido em Guanambi, BA, no dia 13 de fevereiro de 1983, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de João Helio Moreira Brandão e de 
Elizabete Mendes Brandão. A pretendente: DENISE MARqUES FRÓES, de nacionalidade 
brasileira, profissão médica, estado civil solteira, nascida em Vitória da Conquista, BA, no 
dia 23 de março de 1982, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Luis 
Alberto Ribeiro Fróes e de Magnólia Marques Fróes.
O pretendente: kLEBER RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de 
monitoramento, estado civil solteiro, nascido em Jundiaí, SP, no dia 25 de março de 1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Ribeiro 
Neto e de Sonia Maria Damico Ribeiro. A pretendente: DOMENICA ARAUJO SELVINO, 
de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil divorciada, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 23 de julho de 1973, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Jorge Roberto Selvino e de Terezinha Araujo Selvino.
O pretendente: MARCELO NIGRO DEPRA, de nacionalidade brasileira, profissão aerovi-
ário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 09 de maio de 1977, residente 
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Rogerio Depra e de Maria Aparecida 
Nigro Depra. A pretendente: ELIANE DOS SANTOS BRAGA, de nacionalidade brasileira, 
profissão aeroviária, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 12 de março 
de 1982, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Antonio de Souza 
Braga e de Eunilza dos Santos Braga.
O pretendente: OZIEL SANTOS GUSMãO, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, 
estado civil solteiro, nascido em Montes Claros, MG, no dia 09 de novembro de 1981, resi-
dente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de João da Silva Gusmão e de Maria 
Dilce Santos Gusmão. A pretendente: MARICELIA BOAVENTURA OLIVEIRA SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil viúva, nascida em Mulungu do Morro, 
BA, no dia 12 de novembro de 1980, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, 
filha de Marisvaldo Alves de Oliveira e de Antonia Boaventura de Oliveira.
O pretendente: PEDRO SERGIO LODI, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário 
público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 15 de dezembro de 1966, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Helio Lodi e de Maria Luiza 
Lodi. A pretendente: DANIELA APARECIDA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, 
profissão coordenadora administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 27 de setembro de 1981, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha 
de Jovenil de Andrade e de Maria Conceição de Andrade.
O pretendente: TEOTONIO DA SILVA PARANHOS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de sistema, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo, 
SP, no dia 26 de outubro de 1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filho de Teotonio da Silva Paranhos e de Aurea Aparecida Alves Paranhos. A pretendente: 
MARINA ALBUqUERqUE TEIXEIRA MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão 
fisioterapeuta, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 21 de novembro 
de 1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Julio 
Manuel Moura e de Jacqueline Albuquerque Teixeira Moura.
O pretendente: wILSON ROBERTO PASCHOALIN JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profissão metalúrgico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 30 de novem-
bro de 1981, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Wilson Roberto 
Paschoalin e de Cleusa Ribeiro Paschoalin. A pretendente: ELAINE CANDIDO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativo, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 11 de março de 1986, residente e domiciliada Jabaquara, São 
Paulo, SP, filha de Edival Edison da Silva e de Ivanilda Candido da Silva.

SALAS COMERCIAIS EM
CLÍNICA - VILA MARIANA

Para áreas médicas, estética e
medicina alternativa. Com toda infraestrutura. 

Próximo ao metrô Santa Cruz
FONES: 5575-3849 / 5572--4742

APTO.
V. CLEMENTINO

2 dts., 2 salas,
coz. 2 wc´s, gar., qto.

+ wc empr., Av. Dr. 
Altino Arantes, 1049 

R$ 1.600,00 
cond. +/- R$ 650,00
Tel. 3884-7306

ALUGA  
CONSULTÓRIO

Mobiliado,
próximo ao metrô 

Vila Mariana. 
Fone: 5549-1648

PL. PAULISTA 
SOBRADO

3 dts. (2 suites), sala gde., 
lavabo, qE, lavand. qtal. e 
gar.Arquitetura Impecável. 

R$ 4.000,00

SEVERINO creci2447 
2276-3539
2577-8954

VILA MARIANA 
SOBRADO COML.

6 salas, 3 banhs,
coz. c/ AE´s, qtal,
ótima localização.
R$ 3.500,00

SEVERINO creci2447 
2276-3539
2577-8954

PLANALTO PTA 
TOTALMENTE 
MOBILIADO

Sobrado, 2 dts, sala
grande, lavabo, qE, lavand, 

2 vagas. R$ 2.000,00
SEVERINO creci2447 
2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci2447 
2276-3539
2577-8954

PLANALTO PAULISTA 
(TOTAL. MOBIIADO)

Sobrado, 04 ds, 02 salas, 
lavabo, QE, lavanderia, churr, 
jardim, 03 vagas. Localização 
privilegiada. R$ 5.500,00.

SEVERINO creci2447 
2276-3539
2577-8954

 SOBRADO 
PLANALTO PAULISTA

semi-isolado, 02 ds, 
sala grande, qe, lavaderia,
 02 vagas. R$ 1.200,00.

SEVERINO creci2447 
2276-3539
2577-8954

VILA MARIANA
(Sobrado Comercial) : 05 

salas, 02 banheiros, edicúla 
com 03 salas, 02 banheiros 

e vaga para 02 autos. Ao 
lado do metrô Santa Cruz. 

R$ 3.000,00.

LOCAÇÃO

Feminino, 23 a 30 anos, 2o.Grau 
Experiência Área Administrativa, 
Informática, Residir Vila Mariana, 

Saúde, Ipiranga. ENVIAR CV 
Para rh@servsystem.com.br

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Para casa de 
repouso - 2 vagas
Contato Irani de 

Souza: 2909-1776

Precisa-se de
AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM

Com experiência 
em word e Excel, 

que resida na região. 
Enviar curriculo 
com pretenção

salarial por e-mail:
seba@amcol.com.br

RECEPCIONISTA

( 35  A  50  ANOS )
CASAL SEM FILHOS
Para trabalhar e morar no bairro da 
Penha  (Zona Leste).
Com escolaridade razoável e s/ vícios 
(fumo e bebida).
Ele: possuir carteira de motorista 
e conhecimento em manutenção 
geral (hidráulica, elétrica),  piscina 
e jardim.
Ela: para serviços domésticos.
Oferecemos: casa mobiliada, com 
água, luz e gás.
Salário: R$ 2.500,00

Agendar entrevista 
Tel. 2856-7290 - horário comercial

• RECRUTANDO
• TREINANDO
• CAPACITANDO
• CONTRATANDO
R. Correia de Lemos, 115 

Fone: 7392-1535

MELHORAMENTOS 
E SOLUÇÕES Está

Informações
com Martha

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

Curso Individual 
e Personalizado

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS

MAXI HAIR 
COSMÉTICOS LTDA 

EPP, torna público 
que recebeu da 

CETESB a Licença 
de Operação N° 

30005921, válida até 
23/03/2012, para fab-
ricação de artigos de 
perfumaria e cosmé-
ticos, sito à R. Rafael 
da Silva e Sousa, 50 
- CIDADE LIDER - 
SÃO PAULO/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em conformidade com os artigos 31 

e 33 do Estatuto Social da Sociedade 
amigos da Cidade Vargas, ficam os 
senhores associados, quites com as 

suas mensalidades, convocados para 
Assembléia Geral que será realizada 
dia 11 de abril de 2010, domingo, ás 

11:00 com o regimental, e em segunda 
convocação 30 minutos apôs, com 
qualquer número, para votação da 

seguinte Ordem do Dia
a) aprovação de contas da Diretoria 
Executiva referente ao ano anterior.

Fabio dos Santos Godinho
Presidente

SIMPATIA
Durante 9 dias 

acender uma vela, 
rezar 9 Ave-Marias e 

9 Pai Nossos e apaga-
se a vela no último 

dia. Deixa-las acesa 
até acabar, logo em 

seguida 
publicar o mesmo 
anúncios  T.P.V.



2 A 8 DE ABRIL DE 2010 PÁG. 10 2 A 8 DE ABRIL DE 2010 

ISABELA IMÓVEIS
5584-0004 
2577-1682

Rua ITABORAÍ, 142 
Bosque da Saúde

APTO PRONTO PARA 
MORAR – JD STA EMÍLIA
Todo Decorado em sanca,piso 

porcelanato e AE´s.
R$ 150.000,00, 2 Dorms.

Sala 2 ambs,cozinha planejada,
1 vaga. REF. : ISA 884

FONE: 5071-2533
Av. Jabaquara, 514

Metrô Praça da Árvore

CR
ECI-J-13201

APTO. 
MIRANDÓPOLIS
Próximo Whitacker,
3 dorms., 1 vaga, 
lazer completo, 

condomínio baixo
R$ 345 Mil

FONE: 5071-2533
Av. Jabaquara, 514

Metrô Praça da Árvore

CR
ECI-J-13201

 CASA  TÉRREA 
MIRANDÓPOLIS

Próximo à
Rua das Rosas, 
3 dormitórios, 

2 vagas.  
R$ 430 Mil

FONE: 5071-2533
Av. Jabaquara, 514

Metrô Praça da Árvore

CR
ECI-J-13201

APTO.
JABAQUARA

2 dorms. 1 vg. 60m², 
bem localizado,

 px. est. Jabaquara do metrô, 
próx.Universidade,
Teatro. Comércio 

R$ 220 Mil

ISABELA IMÓVEIS
5584-0004 
2577-1682

Rua ITABORAÍ, 142 
Bosque da Saúde

APTO REFORMADO
PRÓX. AO METRÔ 

CONCEIÇÃO
R$ 150.000,00

2 dorms c/arms, sala 2 ambs,
piso em mármore, 

Coz. planej., 1 vaga,lazer.
REF. ISA 870

CR
ECI-21356-J

ISABELA IMÓVEIS
5584-0004 
2577-1682

Rua ITABORAÍ, 142 
Bosque da Saúde

APTO NOVO-IPIRANGA 
PRONTO P/MORAR

R$ 190.000,00
3 Dorm., Suíte, Sala 2 

ambs,sacada, Coz. planej,
1 vaga lazer total, 1 Vaga - 

Lazer. REF:  ISA 879

CR
ECI-21356-J

ISABELA IMÓVEIS
5584-0004 
2577-1682

Rua ITABORAÍ, 142 
Bosque da Saúde

APTO PRÓX. 
AO METRO SAÚDE

R$ 269.000,00
2 Dorms , suíte c/ sacada 

gourmet , sala 2 ambs,
Cozinha, 1 vagas , 
lazer. REF: ISA 874

CR
ECI-21356-J

CR
ECI-21356-J

APTO. - V. DAS MERCÊS
R$ 135 MIL

ótima localização do bairro,
na Av. Pe. Arlindo Vieira,
c/2 dormitórios, wc social, 
sala p/ 2 amb., cozinha,

lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, andar alto,

ótima oferta - REF.: 9777

GERALDO ALVES
5583-0021 
5581-3323

Rua Tiquatira, 399 
Bosque da Saúde

CR
ECI-017-070-4

APTO. - AV. DO CURSINO
R$ 185 MIL

próx. a rua Dom Vilares,área 
útil de 92 m2, condomínio 
R$ 120,00, garagem p/ 1 

carro, c/ 2 dormitórios c/ AE, 
wc social c/ hidro, living p/ 2 
amb., cozinha c/ AE, lavand,

wc p/ emp; - REF.: 9782

GERALDO ALVES
5583-0021 
5581-3323

Rua Tiquatira, 399 
Bosque da Saúde

CR
ECI-017-070-4

APTO. - V. GUMERCINDO
R$ 325 MIL

ótimo acabto., c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, coz. planejada, 
garagem p/ 2 carros, lazer 
completo, condomínio so-

mente R$ 320,00, prédio c/ 
apenas 5 anos. - REF.: 9380

GERALDO ALVES
5583-0021 
5581-3323

Rua Tiquatira, 399 
Bosque da Saúde

CR
ECI-017-070-4

TÉRREA - V. GUMERCINDO 
R$ 250 MIL

 vago, ótima localização, trav. 
da Av.do Cursino,  próximo 
ao Metrô Ipiranga, terreno 
plano c/ 8,5 x 21 mts., c/ 2 
dormitório, wc social, sala, 

coz., lavanderia, quintal, ga-
ragem p/ 1 carro, REF.: 8723

GERALDO ALVES
5583-0021 
5581-3323

Rua Tiquatira, 399 
Bosque da Saúde

CR
ECI-017-070-4
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