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Supermercado faz sucesso 
oferecendo sopas, sushis, pizzas, 
café e salgados orgânicos...

Caminhões insistem na Bandeirantes
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Espetáculo teatral é opção 
para quem quer curtir feriado 
prolongado na cidade

Começou ontem, dia 2, 

a fi scalização com aplica-

ção de multas aos cami-

nhões que insistirem em 

trafegar pelas Avenidas 

dos Bandeirantes e Jor-

nalista Roberto Marinho. 

Mas, como constatou a 

reportagem do jornal São 

Paulo Zona Sul, vários 

caminhões acima do ta-

manho permitido ainda 

circularam por ali. O jornal 

também continua a discu-

tir a falta de sinalização 

adequada pela cidade: na 

própria Bandeirantes, as 

faixas de rolamento estão 

apagadas há muito tempo 

e o ritmo de recuperação 

do asfalto está lento.   
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Justiça Eleitoral promete 
intensifi car fi scalização 
contra abusos nas ruas

Rua Carnaubeiras fi cará em obras 
até novembro para restaurar galerias

A pedagoga faleceu 
aos 91 anos, de falência 
múltipla dos órgãos. Ela 
teve vida dedicada aos 
defi cientes visuais, criou a 
Fundação para o Livro do 
Cego no Brasil, em 1946, 
na Vila Clementino.           

P����� 6

Arvorismo é diversão para 
todas as idades no feriado

O fim de semana pro-
longado é a última oportu-
nidade para quem quiser 
se divertir com ritmo de 
aventura e muita seguran-
ça. Dentro do shopping 
Plaza Sul há um circuito de 
arvorismo, com percursos 
diferenciados para crian-
ças pequenas e maiores 
de 7 anos. Boa alternativa 
para fim de semana pro-
longado com previsão de 
chuva... 

P����� 4

Prefeitura e Itaú es-
tabeleceram parceria 
para recuperar galerias 

pluviais nas ruas Carnau-
beiras e Volkswagen. As 
obras se estenderão até 

novembro, com interdi-
ção da via todos os fi nais 
de semana.  P����� 2
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A Justiça Eleitoral pro-
mete apertar o cerco 
contra os candidatos que 
estiverem espalhando pu-
blicidade irregular pela 
cidade, a partir de hoje, 
dia 3.  Segundo o Tribunal 
Regional Eleitoral, muitos 
eleitores estão fazendo 
denúncias de irregulari-
dades coo a colocação de 

propaganda em árvores e 
jardins públicos, cercas e 
tapumes divisórios - o que 
é proibido. Também não 
pode haver propaganda 
que prejudique a circula-
ção de pessoas e carros. 
Qualquer pessoa pode 
fazer denúncias pelo site 
do tre. 
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• ANIVERSÁRIOS • IMAGENS • HORÓSCOPO
Janice Maya

Rua Carnaubeiras será 
interditada todos os fi ns 
de semana, até novembro

A rede de coleta de águas pluviais na rua Carnaubeiras, no Jabaquara, estava corroída e 
trincada, além de apresentar deslocamentos. Uma grande obra foi então planejada para o 
local, mas de tal porte que provocaria o impedimento do estacionamento e até da circulação 
de veículos em alguns horários. Por isso, a Subprefeitura agendou uma reunião com moradores 
e comerciantes da região, para programar a obra que agora está em andamento. 

Realizado pela Subprefeitura Jabaquara em parceria com o Banco Itaú, o projeto de recu-
peração atinge também a Rua Volkswagen e deve se estender até novembro. Nos finais de 
semana, a rua das Carnaubeiras é interditada e há sinalizações indicando as rotas alternativas 
na região. As obras são feitas sempre a partir das 22h de sexta e se estendem até a madrugada 
de segunda, por volta de 4h. 

O objetivo é evitar rupturas no sistema de coletas e comprometimento do sistema viário, 
mas os responsáveis garantem que não haverá interrupção no abastecimento de água.

No local circulam mais de 15 mil pessoas nos dias úteis. A interdição da Carnaubeiras e 
da Volkswagen será feita em etapas, evoluindo em trechos de até 30 metros a cada final de 
semana.

Áries - 21/03 a 20/04 

Você poderá deixar as pes-
soas próximas confusas com 
suas frases enigmáticas e senti-
mentos pouco claros. Portanto, 
não fique irritado se elas se 
mostrarem impacientes para 
simples conversas ou passeios

Touro - 21/04 a 20/05 

Estenda a mão a pessoas 
próximas, mas não pense que 
isso quer dizer bancar todos os 
erros delas. Muitas vezes, esten-
der a mão signifi ca até mesmo 
apontar essas falhas. Acobertar 
problemas não é apoio.

Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Você estará encantador na 
próxima semana e conquistará 
importantes apoios. O melhor é 
que tudo será baseado em sin-
ceridade e coleguismo, evitan-
do rompimentos sem sentido. 
Fase boa para negócios. 

Câncer - 21/06 a 21/07 

Invista na simplicidade. Evite 
procurar explicações complexas 
para seus sentimentos e ações. 
É hora de valorizar o pôr do sol, 
o perfume das fl ores, o sorriso 
das crianças e um beijo de pes-
soas queridas.

Leão - 22/07 a 22/08

O poder de nossas mentes 
deve ser descoberto a cada dia. 
Não podemos nos acomodar. E 
isso não por conta de novos ga-
nhos materiais, para justifi car a 
existência, mas para fazer valer 
cada momento da vida.

Virgem - 23/08 a 22/09 

Alegrias se contabilizam, 
tristezas se subtraem. Mas, 
ambas nos ensinam a viver e 
deve-se valorizar cada momen-
to da vida. Você sabe disso, 
mas muitas vezes parece se 
esquecer. Esta semana será 
exemplo disso.

Libra - 23/9 a 22/10 

A inspiração virá da beleza 
natural das pessoas e das coi-
sas. Você estará sensível o sufi -
ciente para perceber o quanto 
as diferenças e detalhes podem 
enriquecer relacionamentos e 
trazer ideias.

Escorpião - 23/10 a 22/11

Tudo que você tinha como 
certo de repente parece se 
abalar. As suas decisões podem 
passar por mudanças intensas. 
Mas, a verdade é que você 
vai curtir essa chacoalhada do 
universo e alegrias vão marcar 
a semana.

Sagitário - 22/11 a 21/12

Semana positiva para aque-
les que se dedicarem aos cuida-
dos com o corpo. É preciso fi car 
atento à saúde, mesmo quando 
as tarefas cotidianas parecem 
nos atropelar e as atividades 
intelectuais nos dão prazer.

Capricórnio - 22/12 a 20/01 

Começa uma fase de dúvidas 
e questionamentos, depois de 
uma época marcada por risos 
soltos. O bom humor recente 
ensinou a encarar problemas 
com leveza e talvez seja mais 
simples encontrar respostas. 

Aquário - 21/01 a 19/02 

A força da criatividade, que 
estava em alta na semana pas-
sada, dá lugar ao nervosismo.. 
Você poderá até perder as opor-
tunidades mais interessantes 
por conta de explosões senti-
mentais sem explicação lógica.

Peixes - 20/02 a 20/03

Está faltando um pouco de 
pé no chão na vida dos piscia-
nos. Mas, não será esta semana 
que eles vão conseguir esse 
senso de realidade necessário. 
Pelo contrário, sua cabeça esta-
rá nas nuvens, nas estrelas...

Quer participar desta 
coluna? Envie gratuitamente 
seu texto para o email reda-
cao@jornalzonasul.com.br

Fatima Aparecida Neto 
Virn - 06/09

Parabéns e muitas felici-
dades. Que você seja sem-
pre esta fi lha maravilhosa e 
carinhosa. Uma fl or no nosso 
jardim que nos dará uma 
linda fl orzinha. São os votos 
de seus pais Rodrigo e Maria, 
de seu irmão Fernando, seu 
marido Marcos, sua cunhada 
Lidiane e de seu sobrinho 
Paulinho.

Gabriela Cruz Corbagi - 
04/09

Saiba que a grande 
felicidade do meu coração é 
você. Hoje, você está fi cando 
mais velha, e não se sinta 
triste por isso: é um sinal de 
alegria! 15 anos é uma data 
muito bonita, pois há mui-
to o que aprender. Não se 
esqueça das pessoas que te 
amam e te admiram tanto. 
Esperamos ver o seu suces-
so. Você e Nicole são muito 
importantes em nossas 
vidas. Te amamos muito! 
Beijos dos pais Fran e Milton 
e Nicole.

Tia Zinha - 05/09
Que o seu aniversário 

seja repleto de felicidades, 
ao lado das pessoas mais 
queridas... E que Deus te 
conserve sempre assim, tão 
especial e importante na vida 
de tantas pessoas. Parabéns 
hoje, felicidades sempre! 
Com carinho, Pati.

Mariane Noberto - 02/09
Já diz a música, que ami-

go é coisa para se guardar 
do lado esquerdo do peito, 
nós temos uma boa amizade 
e isso vale muito para mim... 
São testemunhas vidas de 
nossas vidas as alianças que 
fazemos pela eternidade... 
A insustentável leveza da 
amizade, fi ca pairando sobre 
nossas lembranças. Uma 
fi lha como você, empresta 
sentimentos, doa carinho e 
atenção... Você é uma jóia 
rara, um tesouro que deve-

mos guardar no cofre chama-
do coração. Nós pensamos 
em mil maneiras de como lhe 
dizer o quanto sentimos tê-la 
como fi lha e então achamos 
que desta forma poderíamos 
demonstrar todo o nosso 
carinho por você. Feliz ani-
versário, repleto de muitas 
alegrias. Seu pai Mário Au-
gusto e sua mãe Eliane.

Lúcia Veronessi - 03/09
Fazer aniversário é 

amadurecer um pouco 
mais e olhar a vida como 
uma dádiva de Deus. É ser 
grata, reconhecida, forte e 
destemida. É ser rima, é ser 
verso, é ver Deus no univer-
so. Lembre-se que mesmo 
passando por momentos 
difíceis, sempre vale a pena 
a viver com bastante espe-
rança, amor, saúde e alegria, 
pois nosso Pai é criador e 
nunca nos desampara e sabe 
de nossa capacidade. Para-
béns, felicidades e muitos 
anos de vida, repletos de boa 
saúde. É o que lhe desejam 
com muito carinho todos os 
seus familiares e colegas.

 Adelina Carvalhaes - 
05/09

Madrinha desejamos- lhe 
um aniversário cheio de 
paz... Que os sentimentos 
mais puros se concretizem 
em gestos de bondade e 
o amor encontre aberta a 
porta do seu coração. Que 
a senhora possa guardar 
desse aniversário as melho-
res lembranças. E que tudo 
contribua para a sua felicida-
de. Parabéns e muitos anos 
de vida. Com carinho dos 
seus afi lhados Joana Darc e 
Marcos José.

Débora Gaspar - 06/09
Todo teu brilho ajuda não 

só a família a manter uma 
luz própria, como também 
guia muita gente em busca 
de uma boa energia. Um 
super aniversário é o que lhe 
deseja sua amiga Joana Darc, 
além de um novo ano mar-
cado por grandes alegrias. 
Parabéns, muito sucesso e 
muitos anos de vida.

Fo
to

: F
áb

io
 M

en
ot

ti



3 A 9 DE SETEMBRO DE 2010 PÁG. 03

• TRÂNSITO

CET gasta em sinalização apenas 5% 
do que arrecada com multas na cidade

A coluna de Monica Ber-
gamo, no jornal Folha de 
S.Paulo, informou esta se-
mana: a CET arrecada em 
média 300 milhões de reais 
com multa. Deste total, ape-
nas 15 milhões - ou 5% - serão 
aplicados em projetos de si-
nalização na cidade ao longo 
do ano. Na semana passada, 
o jornal São Paulo Zona Sul 
começou a debater a falta de 
faixas de pedestres na cidade, 
além de outras sinalizações 
que garantiriam a segurança 
da população. Segundo a 
empresa, cerca de 350 mil 
metros quadrados de nova si-
nalização horizontal (no solo) 
serão implantados com esta 
verba. No primeiro semestre 
de 2010, foram 210 mil  m² de 
nova sinalização de solo em 
cerca de 2.200 projetos.

A Companhia de Enge-
nharia de Tráfego defende, 
de qualquer forma, o projeto 
Travessia Seguro, programa 
que envolve 120 orientadores 
de travessia nos cruzamentos 
mais perigosos e que abor-
dam não só pedestres e mo-
toristas ocmo a comunidade 
do entorno. 

Mas, a empresa admite que 
não é o sufi ciente para os 17 
mil quilômetros de vias da ci-
dade e diz que são priorizadas 
as proximidades de hospitais, 
escolas e locais com grande 
concentração de pedestres.

Em nota ao São Paulo Zona 
Sul, a empresa ainda defende 

sua atuação. “A missão da 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego de São Paulo é prover 
a mobilidade no trânsito com 
segurança. Para tanto, a CET 
valoriza, em primeiro lugar, a 
vida e a segurança dos pedes-
tres, motoristas, motociclis-
tas, ciclistas e todos os prota-
gonistas do trânsito na cidade. 
Através de uma Gerência de 
Segurança a CET trabalha para 
reduzir o número de vítimas 
fatais de acidentes de trânsito. 
É importante destacar que, de 
2008 para 2009, a quantidade 
de mortes caiu de 1.463 para 
1.382, o que representa 81 
vidas poupadas. Pela primeira 
vez, conseguiu-se diminuir a 
quantidade de motociclis-
tas mortos, com 50 vítimas 
fatais a menos em 2009”.

Outra queixa frequente de 
leitores da região está relacio-
nada à demora na sinalização 
de vias que receberam reca-
peamento. A avenida Bosque 
da Saúde, no trecho entre 
Ricardo Jafet e Cursino, fi cou 
mais de quatro meses sem 
sinalização. Já na Cidade Var-
gas, a Avenida Getúlio Vargas 
Filho fi cou três semanas sem 
pintura. A empresa justifica 
que fatores como a secagem 
do asfalto - que demora, em 
média, três semanas - e as 
chuvas podem exigir a repro-
gramação dos prazos. Pior 
ainda é a situação da Avenida 
dos Bandeirantes. Lá, o reca-
peamento tem sido feito de 

forma parcial e a sinalização 
está apagada antes mesmo 
dessas obras. Durante esse 
período, os motoristas re-
clamam que o tráfego está 
confuso e que “fechadas” são 
constantes. Segundo a CET, 
a Avenida dos Bandeirantes 
começou a receber a nova si-
nalização horizontal no último 
dia 16 de agosto. O projeto 
que está sendo executado lá 
contempla também as faixas 
de pedestres existentes antes 
do recapeamento.

A CET ainda informa que 
os serviços de implantação 
e manutenção da sinalização 
horizontal são realizados den-
tro de um planejamento men-
sal.  Assim, os locais onde as 
sinalizações - sejam elas hori-
zontal, vertical ou semafórica 
- serão implantadas são defi -
nidos e priorizados de acordo 
com as necessidades efetivas, 
levando-se em consideração a 
segurança dos condutores e 
pedestres, as condições do lo-
cal e  as condições climáticas.

Na Avenida dos Bandeirantes 
(acima), vários trechos estão sem 
sinalização de divisão das faixas 
de rolamento. Já em Mirandópo-
lis  (esq.), a sinalização recém 
implantada pela CET ainda gera 
dúvidas nos motoristas que cir-
culam pela região - não se vêem 
agentes orientando no bairro. 
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Estética

Curso aborda 
paisagem urbana

Até 16 de setembro, das 9h 
às 12h30, a UMAPAZ - Universi-
dade Aberta do Meio Ambien-
te e Cultura de Paz  promove 
gratuitamente o curso “A 
Terra, o Meio Físico e a Paisa-
gem Urbana em São Paulo”. 
As aulas serão ministradas por 
geólogos, ecólogos, biólogos, 
historiadores e especialistas 
em gestão ambiental. A ofi cina 
é destinada a interessados 
que possuam ensino médio 
completo.  São 50 vagas e 
inscrições estão devem ser 
feitas pelo e-mail inscricoesu-
mapaz@prefeitura.sp.gov.br.

Kafk a em peça no 
João Caetano

Até o dia 19 de setembro, o 
Teatro João Caetano será pal-
co para o espetáculo Labirinto 
Kafk a, resultado da adaptação 
dos livros O processo e A me-
tamorfose, do escritor checo 
Franz Kafk a. As apresentações  
acontecem às sextas-feira e 
sábados, às 21h, e domingo, às 
19h. Ingresso a R$ 10. O Teatro 
João Caetano fi ca na Rua Bor-
ges Lagoa, 650 - Vila Clementi-
no. Fone: 5573-3774.

Lazer no Parque 
das Bicicletas

O Verão Lúdico continuará 
funcionando até dezembro, 
nos fi nais de semana, das 10h 
às 15h, no Parque das Bicicle-
tas. São diversas atividades, 
estimulando toda a família a 
brincar e aprender ao mesmo 
tempo. Pintura com guache 
em cavaletes, leitura e ofi cina 
de artesanato, crianças como 
adultos a mostrarem talen-
to. Cama elástica, piscina de 
bolinhas, espaço para jogar 
futebol, vôlei e peteca são as 
outras opções. O Parque fi ca 
na Alameda Iraé, 35, Moema.

Depois de muitos dias de 
sol e tempo extremamente 
seco, a previsão é de chuva 
neste feriado prolongado. E 
para quem fi ca em São Paulo, 
qual a opção de lazer? Uma 
ótima alternativa é curtir um 
circuito de arvorismo indoor, 
ou seja, dentro de um lugar 
coberto e protegido do tem-
po feio... No Shopping Plaza 
Sul, crianças e adultos podem 
se divertir juntos. Para as 
menores, com até 1,20m, há 
um trajeto infantil, tranqui-
lo. Para os maiores de sete 
anos e adultos, há o percurso 
Aventura.

Os participantes sobem 
em uma torre que possui 
duas plataformas, de 2m 
para crianças e 4m para os 
adultos. A partir deste ponto, 
após serem equipados com 

Arvorismo é opção para o feriado
• FERIADÃO
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• ACONTECE

cadeiras, capacetes e todo o 
equipamento de segurança 
necessário, eles recebem as 
instruções e começam a aven-
tura. Outra informação legal: 
só podem fazer o circuito 7 
crianças por vez (infantil) ou 
13 pessoas por vez (aventu-
ra), para que todos possam 
realmente usufruir do espaço 
com conforto.

São pontes de corda, rede, 
troncos, discos de madeira, 
cabos, escada horizontal e 
muitos outros obstáculos ga-
rantem o desafi o no circuito.

Aventura com segurança, 
ou seja, garantia de diversão. 
Mas, tudo isso acaba na terça, 
feriado de 7 de Setembro. O 
circuito funciona nesta sexta, 
sábado e também na segunda, 
das 10h às 22h; no domingo e 
na terça de feriado, abre das 

12h às 20h. O percurso infantil 
é destinado a crianças de 3 a 
7 anos (90 cm a 1,20 m) e o 
percurso Aventura vale para 
crianças maiores de 1,20 m e 
adultos. Ingressos: Percurso 

Este é o último fi m de semana para aproveitar circuito montado no Shopping Plaza Sul

Corrida de rua no 
Jabaquara

Em setembro, chega ao 
Jabaquara o Circuito Popular 
de Corrida de Rua da Cidade 
de São Paulo. O evento vai 
acontecer no dia 12,  domingo, 
e tem a largada marcada para 
as 8h (a concentração come-
ça a partir das seis e meia da 
manhã) no Jardim Botânico. 
Para se inscrever é necessá-
rio informar nome, data de 
nascimento, sexo e optar pela 
corrida (5 km) ou pela cami-
nhada (2,5km). As inscrições 
estão sendo realizadas na 
Supervisão de Esportes da 
Subprefeitura Jabaquara, das 
10h às 12h e das 14 às 17h, de 
segunda à sexta-feira. Ou ain-
da, pelos telefones 3397-3201 
e 7501-2598, com o Sr. Brito.

Cata Bagulho na 
Vila Guarani

No próximo sábado, dia 4, 
das 7h às 10h, a Operação Ca-
ta-Bagulho acontece nos bair-
ros de Vila Guarani e Cidade 
Vargas. Neste dia, as equipes 
da Limpeza Pública percor-
rerão as ruas desses bairros 
recolhendo móveis velhos, 
colchões, eletrodomésticos 
em desuso, pneus e madeiras. 
Só não serão recolhidos pro-
dutos tóxicos, entulho e lixo 
domiciliar. Os objetos devem 
ser depositados nas calçadas 
até às 7 horas da manhã, pois 
os caminhões recolherão tudo 
até as 10 horas.

Segurança 
alimentar 

No dia 9, quinta, às 8h,  o 
Conselho Municipal de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
Sustentável de São Paulo rea-
lizará a I Conferência Regional 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável junto 
a Subprefeitura do Ipiranga, 
sito a Rua Lino Coutinho 444 - 
Ipiranga -  SP.O evento propõe 
analisar, discutir e propor po-
líticas públicas voltadas para 
a Segurança Alimentar e Nu-
tricional  do Município de São 
Paulo. Confi rme presença com 
Lílian ou Claudia, pelos fones 
3397-4323/3397-4114, das 8h 
às 16h, ou via e-mail lipaves@
prefeitura.sp.gov.br/ctoselli@
prefeitura.sp.gov.br

Infantil a R$ 10,00 e Percurso 
Aventura a R$ 15,00. A dura-
ção do circuito é de cerca de 
dez minutos.

Outras informações pelo 
telefone: 4003-7220.

Há dois percursos disponíveis: para crianças pequenas
ou para maiores de 7 anos e adultos

A mente pode criar suas 
próprias verdades. Até mes-
mo quando se comete um 
ato violento? A partir desta 
pergunta trafega o texto de 
Sam Sheppard, considerado 
a obra prima deste premiado 
autor norte-americano, A Lie 
Of The Mind.  Pela primeira 
vez no Brasil, o texto ganhou 
uma montagem teatral - e 
simboliza ainda a estreia do 
ator Malvino Salvador na pro-
dução de um espetáculo.

Considerado um “galã glo-
bal, o ator comprova seu ta-
lento ao protagonizar a peça, 

A mente cria suas próprias verdades? 
que também tem no elenco 
Fernanda Machado, Malu 
Valle, um casal de atores que 
moram na região - Zécarlos 
Machado e Roza Grobman, e 
grande elenco.

A peça conta, com humor, 
drama e suspense, a história 
de duas famílias  afetadas pela 
drástica separação de seus fi -
lhos Jake (Malvino Salvador) 
e Beth (Fernanda Machado). 
Marcada pelo trauma de uma 
relação violenta, Beth volta a 
fi car sobre os cuidados de um 
pai egocêntrico e bonachão,  
uma mãe submissa e um ir-

mão temperamental. 
Jake, por sua vez, regres-

sa aos braços de sua família, 
com sua mãe protetora, uma 
irmã excluída e um irmão 
bonzinho mas que, no fundo, 
parece guardar um desejo 
velado por Beth. O entrelaça-
mento das duas famílias apre-
senta momentos de tensão, 
romance e questionamen-
tos acerca da vida, ao mes-
mo tempo em que situações 
extremamente engraçadas 
remontam o espectador a 
um olhar sobre sua própria 
família. No decorrer da peça 

Espetáculo com Malvino Salvador e Zécarlos Machado é opção cultural para o feriado
observa-se um intrigante 
desenvolvimento das perso-
nagens, convergindo para um 
fi nal surpreendente. 

“Mente Mentira” está em 
cartaz no Teatro Raul Cortez, 
à R. Dr. Plínio Barreto, 285 
- Bela Vista. Tel: 2626-0261. 
Horários: Sexta - 21h30, Sába-
do - 21h30 e Domingo - 20h00. 
Censura: 16 anos. Ingressos: 
R$ 60,00 (sexta e domingo) e 
R$ 70,00 (sábado), com meia-
entrada para estudantes e ido-
sos. Aceita todos os cartões. 
Desconto de 20% para clien-
tes Porto Seguro e Renner. 
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• TRÂNSITO

Caminhões ainda circulam 
na Avenida Bandeirantes

Fá
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o 
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tiOntem começou para valer 
a fi scalização para impedir que 
caminhões grandes circulem 
por várias avenidas da cidade: 
Marginal Pinheiros, a Avenida 
Jornalista Roberto Marinho 
e a Avenida dos Bandeiran-
tes (como sua continuação, a 
Avenida Afonso D´Escrangnole 
Taunay). Mas, o São Paulo 
Zona Sul constatou que, ape-
sar de bastante reduzido, o 
tráfego de veículos pesados 
persistia nessas vias. 

A CET aplicou várias multas 
aos caminhoneiros, no valor 
de R$ 85,12, infração média, 
quatro pontos na carteira de 
habilitação. Ao todo, 2.450 
agentes de trânsito da CET 
além de oito radares fi xos do-
tados de Leitura Automática 
de Placas (LAP) instalados ao 
longo das vias.

O trânsito parecia bem mais 
leve, mas o grande teste talvez 
esteja para acontecer hoje, 
véspera de um feriado prolon-
gado, quando muitos devem 
usar essas vias para acessar a 
Rodovia dos Imigrantes. 

Excepcionalmente os Veí-
culos Urbanos de Carga – VUC 
terão o trânsito liberado, por 
período integral, nas referidas 
vias, mediante cadastramento 
no Departamento de Operação 
do Sistema Viário - DSV pelo 
endereço eletrônico http://
www.prefeitura.sp.gov.br/ci-
dade/secretarias/transportes/. 
Os VUC terão somente que 
respeitar as regras do Rodízio 
Municipal de Veículos.

Ainda assim, a estimativa 
da CET é que, com a nova 
medida, pelo menos 80% dos 
caminhões deixem de transi-
tar por estas vias. As vias não 

ficarão totalmente livres de 
caminhões já que parte desses 
são VUCs e há as excepcionali-
dades previstas. 

Medições realizadas pela 
CET apontam que na Marginal 
Pinheiros houve queda geral 
de 58% no  volume de cami-
nhões em relação a antes da 
inauguração da Nova Margi-
nal Tietê e Rodoanel Sul. Em 
março transitavam na via, nos 
horários de pico (das 7h00 às 
10h00 e das 17h00 às 20h00), 
9.733 caminhões e em agosto 
o volume caiu para 4.060.

Já na Av. dos Bandeirantes 

houve queda geral de 68% no 
volume de caminhões em rela-
ção a antes da inauguração da 
Nova Marginal Tietê e Rodoa-
nel Sul. Em março trafegavam 
de 5.241 caminhões na via nos 
horários de pico e em agosto, 
1.688.

Os caminhões estão proi-
bidos de circular nessas vias 
de segunda a sexta-feira, das 
5h00 às 21h00, e aos sábados, 
das 10h00 às 14h00 – exceto 
nos feriados.A CET instalou um 
total de 753 placas de sinaliza-
ção ao longo das avenidas e 
seus acessos.

O ator e escritor vai conversar com o público sobre seu 
livro “Escrivinhações de Samuel, o eterno”

GP Brasil de Fórmula 1 já 
gera empregos na cidade

• EMPREGO

• CULTURA

Biblioteca no metrô Paraíso 
já emprestou 200 mil livros

Em setembro, o projeto 
Embarque na Leitura, do Ins-
tituto Brasil Leitor/Ler É Sa-
ber, comemora seis anos de 
existência. No mesmo mês, 
três de suas bibliotecas fazem 
aniversário: a mais antiga, da 
Estação Paraíso, que tem a 
mesma idade do projeto; a da 
Estação Tatuapé, aberta em 
2005; e a da Luz, inaugurada 
em 2006. Setembro também 
terá outro importante regis-
tro – será quando o projeto 
como um todo (que também 
tem bibliotecas nas estações 
Santa Cecília, Largo Treze e 
Brás-CPTM) atingirá a marca 
de meio milhão de livros em-
prestados. “É um marco em 
vários sentido para o IBL, já 
que meio milhão de emprés-
timos é prova absoluta do su-
cesso. Também destacamos a 
longevidade e as perspectivas 
do projeto em uma socieda-
de marcado por iniciativas 
culturais efêmeras”, ressalta 
William Nacked, idealizador do 
Embarque na Leitura e diretor 
geral do IBL.

Paraíso
Primeira a ser inaugurada, a 

unidade da estação Paraíso (li-
nhas 1-Azul e 2-Verde) comple-
ta seis anos com 19.398 sócios 
e cerca de 197 mil empréstimos 
de  livros. 

As bibliotecas Embarque na 
Leitura  contabilizam 496 mil 
livros emprestados pelos seus 
46.855 associados – a perspec-

tiva é que o empréstimo de 
número 500 mil ocorra na pri-
meira semana de setembro. 

“Os números provam que 
o brasileiro quer e gosta de 
ler. Facilitar o acesso aos livros, 
disponibilizar um acervo diver-
sifi cado, oferecer um atendi-
mento ágil e informatizado 
com uma equipe treinada era 
o que faltava para incentivar a 
leitura em um mundo moder-
no e tão apressado”, explica 
Nacked.

Os acervos das bibliotecas 
contemplam os mais diversos 
estilos literários: literatura 
brasileira, auto-ajuda, best-
seller, infanto-juvenil, fi losofi a, 
religião, ciências sociais, lin-
guística, artes e história, entre 
outros. No total, são 21.900 
livros disponíveis. Entre os 
títulos mais retirados estão A 

menina que roubava livros, de 
Markus Zusak; Anjos e Demô-
nios, de Dan Brown; O caçador 
de pipas, de Khaled Hossei-
ni e A Cabana, de William P. 
Young.

O horário de funcionamen-
to é de segunda à sexta-feira, 
das 11h às 20h. Para se inscre-
ver, os interessados devem 
apresentar documento de 
identidade e CPF (original e 
cópia), juntamente com uma 
foto 3x4. Também é necessá-
rio levar o comprovante de 
residência (original e cópia). 
Menores de 18 anos devem 
estar acompanhados dos pais. 
Os leitores são cadastrados 
e recebem uma carteirinha 
de identificação com foto e 
código de barra para fazer os 
empréstimos, tudo gratuita-
mente.

Bibliotecas em estações de metrô facilitam acesso aos 
livros: mais antiga da cidade está no Paraíso

Eleitores têm denunciado 
propaganda irregular 

• ELEIÇÕES 2010
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Na próxima quarta, 8, 
acontece a primeira seleção 
de quem irá trabalhar no 
Grande Prêmio Brasil de Fór-
mula 1. Haverá triagem de 
100 profi ssionais na área de 
vigilância no CAT - Centro de 
Apoio ao Trabalho, de Interla-
gos (Av.Interlagos, 6122). 

A empresa dá preferência 
para candidatos que residam 
nos arredores do autódromo 
ou que morem em bairros de 
fácil acesso e com curso de 
vigilante atualizado. A vaga 
é para trabalho temporário, 
durante dois meses e os apro-
vados recebem treinamento, 
uniforme, refeição no local e 

salário de R$ 900 por mês.  
Como participar do pro-

cesso seletivo - Os interessa-
dos podem fazer a inscrição 
na avenida Interlagos, 6.122, 
apresentando RG, Carteira 
de Trabalho e CPF. A unidade 
atende das 7h às 18h. A esco-
lha fi nal, entrevista e teste se-
rão realizados pelo emprega-
dor no dia 9, no próprio CAT 
Interlagos. 

Devido ao feriado em co-
memoração ao Dia da Inde-
pendência do Brasil, o CAT – 
Centro de Apoio ao Trabalho 
não atenderá na segunda, 6, 
voltando a funcionar normal-
mente na quarta, 8. 

Também na quarta, haverá 
palestras sobre como se por-
tar em processos seletivos. Os 
participantes irão aprender a 
melhor maneira de elaborar 
um currículo e terão dinâmica 
de autoconhecimento. Tam-
bém será realizada atividade 
voltada para entender os er-
ros já cometidos em entre-
vistas anteriores e como não 
repeti-los.

São ao todo 180 vagas. 
Para participar não é necessá-
rio se inscrever, apenas com-
parecer a uma das unidades 
do CAT, que ofereçam a ati-
vidade, no horário de seu iní-
cio, que será a partir das 9h. 

Seleção para vagas será dia 8, privilegiando quem mora na região

A partir de hoje, dia 3, a Jus-
tiça Eleitoral promete intensi-
fi car a fi scalização e retirada 
das propagandas eleitorais 
que não estão de acordo com 
a legislação eleitoral. A ação 
acontece a partir das 9h30 
nas principais ruas e avenidas 
da capital em cumprimento 
à determinação do juiz da 1ª 
Zona Eleitoral de São Paulo, 
Aloisio Sérgio Rezende Silvei-
ra.

A Justiça Eleitoral cons-
tatou uma grande quanti-

dade de propaganda móvel 
realizada de forma irregular, 
inclusive por meio de recla-
mações recebidas. De acor-
do com o parágrafo quinto 
da Lei 9.504/97, nas árvores 
e nos jardins localizados em 
áreas públicas, bem como 
em muros, cercas e tapumes 
divisórios, não é permitida 
a colocação de propaganda 
eleitoral de qualquer nature-
za, mesmo que não lhes cau-
se dano.

A propaganda móvel não 

pode difi cultar o bom an-
damento do trânsito nem 
a circulação de pessoas. A 
mobilidade é caracteriza-
da pela colocação e reti-
rada dos meios de propa-
ganda entre 6 e 22 horas.

Qualquer pessoa pode 
denunciar as propagandas 
irregulares em vias públicas 
através do serviço de denún-
cia on-line disponível no site 
do Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo (www.tre-sp.
jus.br).

Caminhão trafegando ontem, dia 2, na Bandeirantes
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Determinada, inteligente, 
ativa. Dorina Nowill nasceu 
em 1919, numa sociedade em 
que era frequente a opção 
de mulheres por não concluir 
estudos e optar por uma vida 
dedicada apenas à família. E 
foi no auge de sua juventude, 
aos 17 anos, em 1936, que Do-
rina fi cou cega, vítima de uma 
patologia. Engana-se quem 
acredita que esta seria mais 
uma motivação para uma tra-
jetória de poucas atividades. 
Dorina foi pioneira na edição 
de livros em braile e fundou 
uma das mais importantes 
instituições voltadas ao tra-
balho com defi cientes visuais. 
E assim foi até que, no último 
domingo, 29, aquele forte 
coração parou de bater. 

Dorina Gouvea Nowill fa-
leceu aos 91 anos, de falência 
múltipla dos órgãos. Ela já es-
tava internada há 15 dias e seu 
velório aconteceu na sede da 
própria entidade por ela cria-
da, a Fundação Dorina Nowill 
para Cegos, na Vila Clemen-
tino. Deixa marido Edward 
Hubert Alexander Nowill, 5 
filhos, Alexandre, Cristiano, 
Dorina, Denise, Márcio, noras, 
genros, 12 netos, 3 bisnetos e 
uma grande obra.

Livros
Quando surgiu, em 1946, 

a entidade era chamada Fun-
dação para o Livro do Cego 
no Brasil. Isto porque, desde 
o princípio, Dorina sempre se 
preocupou com o acesso dos 

Morre Dorina Nowill, precursora da 
edição de livros para cegos no Brasil

• SHOWS

Curso de Movelaria 
no Jabaquara

O Centro Assistencial Cruz 
de Malta está com inscrições 
abertas para o curso de move-
laria. As inscrições vão até 10 
de setembro, das 8h às 11h30, 
direto com o instrutor Flávio 
Henrique. Os interessados 
podem ser de ambos os sexos 
e devem ter idade entre 14 e 
20anos e Ensino Fundamental. 
Os alunos de destaque são 
encaminhados para entrevista 
do primeiro emprego na área. 
O Centro Assistencial fi ca na 
Rua Orlando Murgel, 161 - 
Parque Jabaquara. Telefone 
5581-0944 e 3473-6410.

Feira de doação de 
cães e gatos

Dia 4 de setembro, sábado, 
das 11h às 16h30 acontece 
mais uma Feira de Adoção 
de Cães e Gatos. Para adotar 
basta ter mais de 21 anos de 
idade, RG, CPF e comprovante 
de residência do adotante. 
Os animais são castrados, 
vermifugados e vacinados. O 
adotante deve contribuir com 
o valor de R$ 50,00 referente 
à castração e outros cuidados 
com o animal. A Feira acon-
tece na Av. Cons. Rodrigues 
Alves, 523 - Vila Mariana, 
próximo à estação Ana Rosa 
do metrô. Informações pelo 
telefone 5579-1822 com Cecí-
lia, após 14h.

Bazar benefi cente 
no Ipiranga

Alem de aproveitar boas 
ofertas, quem vai até o bazar 
pomovido pelo IHDI ainda 
pratica solidariedade! O 
Bazar acontece às quartas e 
quintas-feiras, das 13h às 17h 
na Rua Almirante Lobo, 608-
Ipiranga. F: 2062-1352.

• ACONTECE

defi cientes visuais à educação 
e cultura.

Ela mesma foi exemplo, 
por ser a primeira aluna cega 
a frequentar um curso regu-
lar, na Escola Normal Caetano 
de Campos, em São Paulo. 

A perseverante paulistana 
se uniu a outras normalistas 
e criaram a Fundação para o 
Livro do Cego no Brasil. Mais 
tarde, o nome seria modifi ca-
do em reconhecimento por 
uma vida inteira dedicada 
à inclusão dos deficientes 
visuais.

Dorina foi ainda presiden-
te do Conselho Mundial para 
o Bem estar de Cegos, atual 
União Mundial de Cegos e 
recebeu diversos prêmios e 
medalhas nacionais e inter-
nacionais ao longo de seus 
mais de 63 anos de trabalho 
à frente da Fundação. 

“Ficam a saudade e os 
exemplos como guias para a 
continuidade do trabalho ini-
ciado e desenvolvido por Dori-
na em mais de seis décadas”, 
anunciou, em nota, o atual 
diretor presidente voluntário 
da entidade, Alfredo Weizfl og. 
“Expressamos também nossa 
gratidão pelas condolências 
recebidas e reiteramos nosso 
compromisso, assumido ano 
após ano, com o desenvol-
vimento e a inclusão social 
da pessoa cega e com baixa 
visão em nossa sociedade”, 
concluiu.

Dorina se foi, mas seu tra-

balho será perpetuado na 
entidade que tem força e 
história, na Vila Clementino. 
Para quem quiser conhecer de 
perto este trabalho, a Funda-
ção Dorina Nowill fi ca na Rua 
Dr. de Diogo de Faria, 558, Vila 
Clementino. Outras informa-
ções também no site: www.
dorinanowill.org.br

Pedagoga, que criou fundação há 64 anos na Vila Clementino, faleceu aos 91 anos

Acima, Dorina em foto de 2009 e, abaixo, cenas do veló-
rio, realizado na sede da entidade, na Vila Clementino. 

Dorina Nowill era cega desde os 17 anos

Missa
A missa de sétimo dia pelo 

falecimento de Dorina de 
Gouvêa Nowill será hoje, 
dia 3 de setembro, sexta, às 
12h30, na Catedral Nossa Se-
nhora do Brasil, Praça Nossa 
Senhora do Brasil, s/nº (Ave-
nida Brasil esquina com Rua 
Colômbia).
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Curso de 
fotogravura

Dias 8 e 9 de setembro, 
quarta e quinta-feira, das 
16h30 às 21h30, o Museu Lasar 
Segall oferece o curso de 
Fotogravura, com  método  
que possibilita a criação de 
matrizes a partir de imagens 
fotográfi cas impressas ou cria-
das diretamente em acetato, 
orientado por Sheila Golobo-
rotko. Mais informações aces-
se: www.museusegall.gov.br/. 
O Museu fi ca na Rua  Berta, 
111 - Vila Mariana - Telefones 
5574-7322.

Festival Freestyle 
Street no Ceu

O 1º Festival Freestyle 
Street acontece  no dia 12 de 
setembro a partir das 12 h no 
CEU Caminho do Mar, locali-
zado na Av. Eng Armando de 
Arruda Pereira, 5241, próximo 
ao metrô Jabaquara. Dedica-
do à cultura do hip-hop, mais 
precisamente a arte de rua em 
geral. O festival é um misto de 
apresentações, minicampeo-
natos, ofi cinas, intervenções e 
shows. Haverá também uma 
exposição de fotos sobre ska-
te do fotográfo profi ssional 
Heverton Ribeiro. O evento é 
gratuito. 

Show de viola no 
Jabaquara

Dia 5 de setembro, do-
mingo, a partir das 15h o CEU 
Caminho do Mar apresenta 
“Moda de Viola”, apresentan-
do emocionantes serestas ao 
som do violeiro José Belo. A 
entrada é grátis. O CEU Cami-
nho do Mar fi ca na Av. Eng Ar-
mando de Arruda Pereira, 5241 
-  próximo ao metrô Jabaqua-
ra. Informações: 5624-8739
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Supermercado faz sucesso com
refeições que vão da sopa ao sushi

Em um só endereço, com 
economia, rapidez e qualida-
de, é possível tomar café da 
manhã ou à tarde, almoçar, 
jantar. E muitos moradores da 
região de Mirandópolis e Vila 
Clementino já descobriram 
esse novo reduto gastronô-
mico. Para se ter uma ideia do 
sucesso, nas noites frias, che-
gam a ser servidas ali cerca 
de 100 porções de sopas bem 
quentinhas, produzidas com 
ingredientes frescos e com 
receita caseira, acompanha-
das de um pão francês, azeite 
e queijo ralado faixa azul. 
Há também pizzas, galetos, 
sushis, paninis, salgados inte-
grais... Mas, que restaurante 
é esse? Acredite, todo esse 
movimento acontece dentro 
de um supermercado.

A mais nova loja do gru-
po Pão de Açúcar na região, 
construída na Avenida Dr. Al-
tino Arantes em substituição 
a uma antiga loja da Rua das 
Rosas, inovou não apenas ao 
recorrer a técnicas ambien-
talmente corretas no projeto 
ou mesmo no conceito de 
distribuição dos produtos. 
A “primeira loja verde” da 
rede tem tido movimento sur-
preendente de pessoas que 
aproveitam as compras para 
fazer tanto um lanche rápido 
quanto uma refeição comple-
ta. Ou seria o contrário?

O fato é que o espaço gas-
tronômico conta com mesas 
e balcões, num total de 40 
lugares, alguns deles em um 
terraço. Ali, funciona uma 
forneria, uma cafeteria, um 
espaço para sushis e ainda o 
setor que oferece as sopas 
produzidas na cozinha da pró-
pria loja, diariamente. 

Do forno a lenha surgem 
14 sabores de pizzas e outros 
8 de paninis. O cliente pode 
optar tanto pela tradicional 
mozarela quanto pela sabo-
rosa cobertura de carne seca 

nas pizzas. E nos paninis uma 
boa dica é o de recheio com o 
nobre e saboroso queijo brie 
ou a opção doce de “prestí-
gio”, com chocolate e coco, 
acompanhado de sorvete. 

Agora, para quem curte 
um sabor caseiro, as sopas 
são obrigatórias. Até porque, 
o custo é baixíssimo: a porção 
individual, acompanhada de 
pão, azeite e queijo ralado, 
tem valor entre R$ 6,49 e R$ 
8,49. Há muitos que optam 
em levar porções maiores 
para casa. São muito requisi-
tados o minestrone (legumes) 
e o creme de mandioquinha. A 
cada dia, são ofertadas duas 
opções e, eventualmente, os 
cozinheiros ainda idealizam 
alternativas como capeletti in 
brodo. O calendário das sopas 
começa com creme de Cebola 
e Minestrone na segunda, 
Creme de Ervilha e Canja às 
terças, creme de mandioqui-
nha e feijão com macarrão 
às quartas, creme de queijos 
e legumes com frango às 
quintas, creme de Abobora 
com gorgonzola e Capeletti 
in brodo às sextas, creme de 
Aspargos e Minestrone aos 
sábados, creme de Palmito e 
Caldo verde aos domingos. 

No espaço de culinária 
japonesa, atualmente são 
servidos especialmente pra-
tos frios. No cardápio, há 
sushi, sashimi e temakis, mas 
há também uma variedade 
de cogumelo Shimeji grelha-
do com salmão ao creme e 
como acompanhamento o 
missoshiro. Sucesso também 
inquestionável: são cerca de 
65 combinados de sushi ao 
dia.

Há ainda produção de ga-
letes, frango com requeijão, 
tomate cereja mozarela de 
búfala e alecrim e chocolate 
com banana.

Na cafeteria, outra ino-
vação: a loja trabalha com o 
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café orgânico TAEQ expresso, 
fornecido pela Cia. Orgânica, 
e chocolate orgânico Choco-
lah. Os salgados também são 
orgânicos, da Fruto Amarelo, 
além dos bolinhos e brow-
nies Helô e sucos orgânicos 
da Native, e até um  sorvete 
orgânico, da Diletto.

Para quem prefere levar os 
pratos para casa, a loja ainda 
conta com rotisserie que pro-
duz pratos preparados com 
ingredientes orgânicos como 
por exemplo Filé de Terneiro 
ao molho de castanhas do 
Pará, moqueca de palmito, 
timbale de berinjela e o fran-
go assado orgânico.

A loja fica na Rua Dr. Al-
tino Arantes, 268 – Vila Cle-
mentino. Fone: 2276.8786. 

Há 40 lugares em me-
sas, balcão e também 
no terraço da loja Pão 

de Açúcar da Av. Dr. 
Altino Arantes, onde 

são oferecidos pratos 
da culinária japonesa, 

sopas em diferentes 
opções diárias, paninis 
e pizzas feitas em for-
no a lenha, galetes... 

Outro destaque são os 
salgados, doces e sor-
vetes orgânicos, servi-
dos em uma cafeteria 
que tem ainda café e 

chocolate orgânico 

Loja se tornou opção de almoço, jantar ou pausa para o café para quem mora na região 

Horário de funcionamento 
da loja e café: das 7h às 24h, 
de segunda a domingo. O 
espaço do sushi funciona das 
10h às 22h e a pizzaria das 17h 
às 23h.
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Ou isto.

Ou aquilo.

Que tal os dois?

Tudo para ter você aqui.

Incrível mix de moda.

Deliciosas opções 
de gastronomia.

Serviços, lazer e 
entretenimento, 

incluindo 6 salas
de cinema.
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JD. CELESTE
APTO – R$ 150 MIL

Reformado, 2 dorms, sac, 1 vaga
Ref: I – JA759

VL. MARIANA
APTO – R$ 235 MIL

Reformado, 2 dorms, sala 2 amb,
1 vaga. Ref: I – JA1059

CONCEIÇÃO
APTO – R$ 250 MIL

Imed. do metrô, 2 dorms, sac,
1 vaga. Lazer. Ref: N – JA1098

CHAC. INGLESA
APTO – R$ 270 MIL

Próx. ao metrô, 2 dorms, sala 2 amb, 
1 vaga. Ref: I – JA820

SAÚDE
APTO – R$ 310 MIL

Imed. do metrô, 3 dorms (1ste), sac, 
1 vaga. Ref: I – JA408

JABAQUARA
APTO – R$ 320 MIL

Próx. ao metrô, 3 dorms (1ste), sac, 
2 vagas, lazer. Ref: N – JA954

CHAC. INGLESA
APTO – R$ 350 MIL

Imed. do metrô, 3 dorms (1ste),
dep. emp, 1 vaga. Ref: I – JA1022

CONCEIÇÃO
APTO – R$ 360 MIL

Próx. metrô, 3 dorms (1ste), living c/ 
sac, 2 vagas. Ref: N – JA1057

CONCEIÇÃO
SOBRADO – R$ 363 MIL

Imed. do metrô, 4 dorms (1ste), 2 
salas, lavb, 3 vagas. Ref: N – 1352/9

CONCEIÇÃO
APTO - R$ 395 MIL

Imed. do metrô, 3 dorms (2stes), 2 
salas, sac, 2 vagas. Ref: N – JA1121

SAÚDE
SOBRADO – R$ 435 MIL

Imed. do metrô, 3 dorms, dep. emp, 
5 vagas. Ref: I – 48/10

CONCEIÇÃO
VILA - R$ 440 MIL

Imed. do metrô, para Comércio - 
3 casas, qtal. Ref: N – 454/9

SÃO JUDAS
APTO – R$ 440 MIL

Amplo lazer, 3 dorms, living c/ sac,
2 vagas. Ref: N – JA796

CONCEIÇÃO
APTO – R$ 450 MIL

Imed. do metrô, 3 dorms (1ste),
2 vagas, lazer. Ref: N – JA1123

SAÚDE
SOBRADO – R$ 530 MIL

Imed. do metrô, 3 stes, churasq, qtal, 
3 vagas. Ref: I – JA434

SAÚDE
APTO – R$ 550 MIL

Próx. ao metrô, 4 dorms (3stes),
2 vagas. Ref: I – JA819

VL. BRASILINA
APTO  - R$ 600,00

Imed. da Cursino, 2 dorms, sala, 
coz, 1 vaga. Ref: 11437

MIRANDÓPOLIS
CONJ. COMERCIAL – R$ 900,00
Imed. do metrô, 3 salas, varanda, 

copa. Ref: 12492

JABAQUARA
APTO – R$ 1.000,00

Imed. do metrô, 2 dorms, sala, coz,
1 vaga. Cond. baixo. Ref: 12494

SAÚDE
SALA COMERCIAL – R$ 1.100,00

ótima localização, 40m², 1wc, 1 vaga
Ref: 12439

JABAQUARA
APTO – R$ 1.100,00

Imed. do metrô, 2 dorms, sala 2 amb, 
1 vaga. Ref:12474

SAÚDE
APTO – R$ 1.200,00

Próx. metrô, 2 dorms, sala 2 amb.
c/ sac, 1 vaga. Ref: 12342

SAÚDE
APTO – R$ 1.200,00

Ótima localização, 2 dorms c/AE, 
sac, 1 vaga. Ref: 11038

CONCEIÇÃO
APTO – R$ 1.200,00

Próx. Ao metrô, 2 dorms c/AE, coz. 
planej, 1 vaga. Ref: 12521

MIRANDÓPOLIS
APTO – R$ 1.200,00

Imed. do metrô, 3 dorms (1st) c/AE, 
coz c/AE, 103m² AU. Ref: 12514

SAÚDE
APTO – R$ 1.600,00

Imed. do metrô, 3 dorms, sac, dep. 
emp, 1 vaga. Ref: 12549

CONCEIÇÃO
APTO – R$ 1.600,00

Boa Localização. 3 dorms c/AE (1st), 
sac, 2 vagas; Ref: 12362

VL. MARIANA
APTO – R$ 1.700,00

Imed. do metrô, 3 dorms (1st), sac, 
dep. emp, 2 vagas. Ref: 12540

JD. AEROPORTO
SOB COMERCIAL – R$ 2.500,00
ótima localização, 210m² div. em 5 

salas, 5 wcs, coz. Ref: 12650

MIRANDÓPOLIS
SOB. COMERCIAL – R$ 4.500,00

Próx. ao metrô, 230m² div. em 7 salas, 
4wcs, 3 vagas, edícula. Ref: 11319

BROOKLIN
CONDOMÍNIO – R$ 7.500,00
Impecável, 4 dorms (2stes), 

sala 3 amb, 4 vagas. Ref: 12173

VL. MARIANA
SOB. COMERCIAL - R$ 12.000,00
Imed. do metrô, 400m² div. em 10 
salas, 5wcs, 10 vagas. Ref: 12578

V. CLEMENTINO
3 DTS - 2 VGS - 147M² AU

R$ 850 MIL
Suíte, repleto de arms,

finamente decorado, próx.
ao Hospital São Paulo.

V. CLEMENTINO
3 DTS - 120M² AU - 1 VG

R$ 450 MIL
Amplo living, todo reformado, 
c/ armários, ao lado do metrô 

Santa Cruz!!!

V. CLEMENTINO
3 DTS - 1 VG - 85M² AU

R$ 318 MIL
Excel. localização, rua plana, 

vaga demarcada, andar médio, 
ótima oportunidade!!!

CHÁC. INGLESA
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 300 MIL
Sacada, ste, arms. planejados,

2 banheiros, impecável.
Não perca!!!

PRAÇA ÁRVORE
3 DORMS - 2 VAGAS 

R$ 450 MIL
C/ sacada, suíte, seminovo, 
cond. baixo, andar alto, lazer 

completo, ensolarado.
PRAÇA ÁRVORE - R$ 210 MIL

Apto c/ 3 dormitórios
Sala, cozinha, armários,

2 banheiros, s/ vaga, boca 
do metrô.

VILA MARIANA - R$ 190 MIL
Apto c/ 1 dormitório

Living amplo, cond. baixo, 
ao lado do metrô, s/ vaga, 

excelente!!!

MIRANDÓPOLIS - R$ 740 MIL
SOBRADO - 3 DTS - STE - 2 VGS
Impecável, moderno, arms. embut, 

240m² AC, jardim, local nobre,
coração do bairro!!!

V. CLEMENTINO - R$ 230 MIL

Apto c/ 2 dormitórios
Vaga, armários, cond. 

baixo, próx. ao Hospital 
Santa Cruz.

METRÔ SAÚDE
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 254 MIL
65m², terraço, andar alto,
armários, piscina, quadra.

CHÁC. INGLESA
2 DTS - 1 VAGA LIVRE

R$ 250 MIL
72m² AU, arms, DE, próx. a 

tudo. Aproveite!!!

CHÁC. INGLESA - R$ 173 MILV. GUMERCINDO
2 DORMS - 2 VAGAS

R$ 290 MIL
2 banheiros, armários,

terraço, vagas demarcadas!!!

CHÁC. INGLESA 
3 DORMS - 2 VAGAS

R$ 350 MIL
Sala 2 ambientes c/ sacada, 

suíte, cozinha planejada,
lazer completo.

V. MONUMENTO
3 DORMS - 1 STE - 127M² AU 

R$ 300 MIL
Apto vago, c/ arms, DE, vaga 
livre, andar médio, amplo liv. 

Oportunidade!!!

MIRANDÓPOLIS 
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 255 MIL
Armários, banheiro c/ box 
blindex, próx. ao metrô.

Venha conhecer!!!

VILA MARIANA - R$ 460 MIL
SOBRADO - 3 DTS - 2 VGS

180m², edícula, dep. empregada, 
portão autom. Excelente!!!

Rua Ramona, 20

 V. CLEMENTINO - R$ 400 MIL
SOBRADO - 3 STES - 1 VG
 Amplo, terreno de 7x28, 2 
salas, 200m² AC, dorms. c/ 

arms, local nobre. Não perca!
V. CLEMENTINO - R$ 559 MIL

 SOBRADO AMPLO
3 dorms, suíte, garagem, 

churrasqueira, quintal.
Oportunidade!!!

CONCEIÇÃO - R$ 380 MIL 
SOBRADO - 3 DTS - 1 STE
210m² AU, quintal, edícula, 

4 vagas, 2 quadras do metrô 
Conceição. Aproveitem!!!

JABAQUARA - R$ 240 MIL
 SOBRADO NOVO

2 dorms, 1 ste, 1 vaga,
80m² AU, geminado,

próx. ao metrô!!!

V. CLEMENTINO - R$ 340 MIL

Conjunto comercial
2 vagas, 3 salas, ar condic, 
finamente decorado, próx. 

ao Hosp. São Paulo.

VILA MARIANA - R$ 1.700
Conj. coml, 50m², 3 salas,
2 wc’s, 1 vaga, reformado,
port 24 horas, Ref: 20079

V. CLEMENTINO - R$ 1.550
Apto c/ 2 dts, arms, sala c/

sacada, coz. americana, dep. 
empr, 1 vg, reformado.

 V. CLEMENTINO - R$ 3.000
Apto 3 dts, suite, 2 vgs, 93m², 

nunca habitado, lazer total, 
terraço gourmet. Ref: 20180

CHÁC. INGLESA - R$ 1.500
Apto 2 dts, 1 suite, 1 vaga, 

lazer completo, 61m², repleto 
de armários. Ref: 19929

SAÚDE - R$ 1.300
Conj coml, 65m², 2 salas, 

recepção, coz, wc, reform, inst. 
p/ consultótio. Ref: 19416

VILA MARIANA - R$ 4.000,00
Sobr 3 dorms, suite, ae,

2 salas, copa, coz, dep. empr, 
240m², 2 vagas. Ref: 20037

V. CLEMENTINO - R$ 1.300
1 dorm, 1 suite, 1 vaga, 37m², 
sacada, sala e quarto, repleto 

de armários. Ref:20069
 CONCEIÇÃO - R$ 1.300

Apto 2 dorms, 1 vaga, área de 
serviço, próx. ao metrô.
Confira !!! Ref  20069

PTO. PAULISTA - R$ 2.200
Sobrado resid. c/ 3 dts, ste,
3 wc’s, 2 salas, coz, DE +

despensa, quintal, 2 vagas.

V. CLEMENTINO - R$ 1.400
Apto 3 dorms, apto amplo,
2 wc’s, ótima localização,

2ª vaga  c/ rod. Ref: 20019

V. CLEMENTINO - R$ 1.600
Sobrado 2 dorms, ae, wc, sala 
2 ambs, copa, cozinha, quintal, 

dep. empregada.

MIRANDÓPOLIS - R$ 2.400
Sobr c/ 3 dts, ste, ae, sala, lvb, 
coz, DE, 1 vaga, próx. à Praça 

da Árvore. Aproveite !!! VILA MARIANA - R$ 820 MIL
 SOBRADO - 3 DTS-2 STES-4 VGS 
190m², rua tranquila, fachada moderna, 

9m frente, reformado, arms, lavabo, 
edícula, 2 pavimentos. Excepcional!!!

V. CLEMENTINO
3 DTS-1 STE-3 VGS-NOVO

R$ 700 MIL
Varanda gourmet, pronto

p/ morar, arms, lazer, próx.
ao Parque do Ibirapuera

MIRANDÓPOLIS
3 DTS -  1 STE - 2 VGS

R$ 490 MIL
Excel. apto, 128m² úteis, rico em 

arms, ensolarado, andar alto, lazer 
compl, px. metrô, 110m² AU.

MIRANDÓPOLIS
3 DTS - 87M² AU - 1 VG

R$ 410 MIL
Suíte, repleto de arms, sala 

2 ambs. c/ sac, piso em mad, 
lazer de clube!!!

VILA MARIANA
2 DTS - 75² AU - 1 VAGA

R$ 350 MIL
Ampla sala, sac, lazer, excel. 

localização, oportunidade.
Não percam!!!

V. CLEMENTINO
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 340 MIL
Armários, living c/ sacada, 
ensolarado, 2 banhs, coz.

americana, lazer!!!

V. CLEMENTINO
3 DORMS - 1 STE - 2 VAGAS

R$ 520 MIL
137m² AU, vago, living amplo, 

DE, ensolarado, lazer total.

MIRANDÓPOLIS - R$ 549 MIL
 SOBRADO - 3 DTS - 2 VGS
Coml./Resid, 200m² úteis, 
ampla sala e dorms, copa, 

coz, arms. Excelente!!!

V. GUMERCINDO
3 DTS - 1 STE - 2 VGS

R$ 380 MIL
Sala 2 ambs. c/ sac, cozinha 
americana, lazer completo. 

Venha conhecer!!!

V. CLEMENTINO
3 DTS - 1 STE - 163m² AU 

R$ 680 MIL
2 vagas, piso em madeira,

playground, sl. festas, arms, 
excelente estado!!!

CHÁC. INGLESA
COBERT. PENTHOUSE

R$ 795 MIL
3 dorms, suíte, rico em arms, 

dep. empr, 160m² AU,
lazer total, 3 vagas.

Apto c/ 2 dormitórios
Vago, 62m² úteis,

cond. baixo, s/ elevador, 
playground.
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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$ 645 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$ 760 MIL

local nobre do bairro, c/ 4 suítes, 2 
closet’s, living p/ 3 amb., lareira, es-
critório, lavabo, copa, cozinha 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 - 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

APTO. - V. GUMERCINDO
R$ 298 MIL

ótima localização, próximo ao metrô 
Imigrantes, c/ 3 dormitórios c/ AE, 

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

wc p/ empreg., garagem p/ 1 carro - 
REF.: 10.030

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 400 MIL

4 dormitórios, 2 suítes, closet,
living p/ 2 amb., lavabo, cozinha,
lavanderia, garagem p/ 2 carros, 

subtérreo c/ 2 salões de 
50 m2 cada, ótima localização da 
rua do Boqueirão. - REF.: 9990

SOBRADO - BQ. DA SAÚDE 
R$ 540 MIL

excelente localização, ótimo sobrado 
de apenas 12 anos, c/ 4 dormitórios 
c/ AE, 2 suítes, wc social, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha planejada, 

lavanderia, dep. p/ empreg., garagem 
p/ 3 carros - REF.: 9987

SOBRADO - V. BRAS. 
MACHADO - R$ 298 MIL

construção de 230 m2, 3 dormitórios, 
suíte, wc social, living p/ 2 amb., 

cozinha c/ AE, despensa, lavanderia, 
garagem p/ 2 carros, escritório, porão, 

terraço c/ churrasqueira, boa 
localização - REF.: 9875

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 NOVO - COND. 
FECHADO - R$ 610 MIL
excelente localização, trav. da rua 

Luís Góes, ótimo acabto., c/ 4 dorm,
2 suítes, living 3 amb., lavabo,

dep. p/ empreg., quintal c/ churrasq., 
garagem p/ 3 carros.

REF.: 10.133

SOBRADO C/ PISCINA 
BQ. SAÚDE - R$ 650 MIL
 ótima rua do bairro, ótimo acabto.,
c/ 4 suítes, 1 máster c/ closet, living

p/ 2 amb., lavabo, dep. empreg.,
quintal c/ piscina aquecida, garagem 

p/ 3 carros, terreno 217 m2,
construção 246 m2 - REF.: 9970

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, 

gar. 2 carros, estuda imóvel 
menor valor na região - REF.: 9193

V. GUMERCINDO 
(3) IMÓVEIS - R$ 320 MIL
ótimo p/ renda e investimento, terreno 

c/ 7 x 45 mts., sendo um salão co-
mercial nas frente, e nos fundos mais 
duas casas, sendo uma c/ 2 dorm., 
sala, coz., wc, lavand., e outra c/ 1 

dorm., coz., wc, lavand. - REF.: 10.112

TÉRREA - CHÁCARA 
INGLESA - R$ 389 MIL

ótima localização em rua particular, terre-
no 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 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 NOVO - BQ. DA 
SAÚDE - R$ 550 MIL

excelente rua do bairro, impecável, 
c/ 3 dormitórios, suíte, sala íntima, 
wc social, living p/ 2 amb., lavabo, 

cozinha, lavanderia, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 3 carros, amplo quintal 

c/ aprox. 60 m2 - REF.: 8283

SOBRADO NOVO - COND. 
FECHADO - R$ 590 MIL

excelente localização,
trav. da rua Luís Góes, ótimo acabto., 

c/ 3 suítes, living 2 amb.,
lavabo, dep. p/ empreg., quintal c/ 

churrasq., garagem p/ 2 carros.
REF.: 10.099

APTO. - SAÚDE
R$ 250 MIL

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

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

reformado, ótima localização da Rua 
Correia de Lemos - REF.: 9650

SOBRADO - V. DAS 
MERCÊS - R$ 298 MIL
3 dormitórios, suíte, wc social,

living p/ 2 amb., lavabo, cozinha c/ 
AE, despensa, lavanderia, qto. e wc p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros, terreno 

5,5 x 24 mts., constr. 174 m2 - 
REF.: 10.093

TÉRREA - BQ. DA SAÚDE
R$ 445 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

SOBRADO - JD. DA SAÚDE
R$ 950 MIL

local nobríssimo, impecável, terreno 
410 m2, c/ 3 dorm., suíte c/ hidro, living 
p/ 2 amb. c/ lareira, sl. Jantar, lavabo, 

copa, coz., dep. empreg., amplo 
quintal, mais edícula c/ 1 dorm., sala, 
coz., wc, lavand., garagem p/ vários 

autos. - REF.: 10.209

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 370 MIL

reformada, bom acabamento, 
travessa da rua do Boqueirão, c/ 4 

dorm., 2 suítes, hidro, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha, lavandeira, quintal, 
garagem p/ 2 carros - REF.: 10.218

APTO. - BQ. DA SAÚDE
R$ 478 MIL

vago, excelente área útil de 126 m2, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha planejada, 
lavandeira c/ AE, dep. p/ empregada, 
garagem p/ 3 carros, lazer completo - 

REF.: 10.009
SOBRADO NOVO - S. JUDAS 

R$ 479 MIL
excelente área útil de 250 m2,

c/ 4 dormitórios, 2 suítes,  
living p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

dep. p/ empreg., garagem p/ 4 carros, 
ótimo acabto., estuda propostas - 

REF.: 9500

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., cons-
trução 212 m2, ótima localização do 

bairro - REF.: 7883

SOBRADOS NOVOS
JD. GLÓRIA - R$ 720 MIL

excelente localização, acabto. de 
primeira, constr.  225 m2, c/ 3 dormitó-
rios, 3 suítes, living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, despensa, dep. p/ empeg., 
garagem p/ 6 carros, quintal, estuda 
imóvel menor valor. - REF.: 10.199

APTO. - V. LIVIEIRO 
R$ 179 MIL

ótima localização da rua Prof.Arnaldo 
João Semeraro, reformado, impecável, 
c/ 2 dormitórios, wc social, living p/ 2 
amb., sanka, cozinha planej., garagem 
p/ 1carro, cond. penas R$ 220,00, lazer, 

estuda propostas - REF.: 10.217
APTO. - BQ. SAÚDE

R$ 249 MIL
ótimo acabto., c/ 2 dormitórios,

wc social, living p/ 2 amb., cozinha 
planej., wc p/ empreg., garagem 

p/ 2 carros, ótima localização, andar 
alto, prédio de 8 anos, lazer completo 

- REF.: 10.096

SOBRADO - IPIRANGA
R$ 260 MIL

localizado na rua Brigadeiro Jordão,
c/ 3 dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, qto.
p/ empreg., garagem p/ 1 carro,
terreno 4 x 20 mts., construção

de 100 m2  - REF.: 9991

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. SAÚDE - R$ 580 MIL

ótimo local, terreno 10 x 37 mts., 
construção de 330 m2, c/ 3 dorm. c/ AE, 
2 suítes, living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, dep. empreg., gar. p/ 4 carros, fundos 
c/ ótima edícula indep. c/ 2 dorm., sala, 

coz., wc, lavand. - REF. 10.235

SOBRADO - JD. SAÚDE
R$ 650 MIL

arquitetura e construção arrojada, impecá-
vel, c/ 3 dorm. c/ AE, ste., closet, sl. intima, 
liv. p/ 3 amb., sl. jantar, lavabo, jd. inverno, 
copa / coz. planej., dep. empr, escritório, 
amplo qtal., jardim , gar. 4 autos, estuda 
permuta c/ apto. na região - REF.: 8909

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 798 MIL

vago, ótimo local, terreno 361m2, AC = 
430m2, c/ 4 dorm. c/ AE, 2 suítes, living 
p/ 3 amb., lavabo, copa, cozinha c/ AE, 
despensa, qto. despejo, dep. p/ empreg., 
sl. Jogos, sl. Festa, amplo qtal c/ churr, 

gar. p/ 4 carros - REF.: 10.015

APTO. - JD. CELESTE
R$ 170 MIL

uns dos melhores prédio da região, 
lazer completo, com 2 vagas de gara-
gem, c/ 2 dormitórios c/ AE, wc social, 
sala p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 

AE, lavanderia, condomínio R$ 290,00 
- REF.: 10.244

SOBRADO - V. GUMERCINDO 
R$ 270 MIL

reformada, impecável, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, wc social, sala p/ 2 ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia, wc p/ 
empreg., terraço, quintal c/ churrasq., 

garagem p/ 1 carro - REF.: 10.255

TÉRREAS (2)
V. GUMERCINDO - R$ 330 MIL 
ótimo local próx. a rua Vigário Albernaz, 
terreno 5 x 55 mts., c/ 2 dorm., wc social, 
sala, coz., lavand., garagem p/ 1 carro, 
fundos c/ edícula c. 2 dorm., sala, coz., 
wc, amplo quintal, ótimo p/ renda ou p/ 

duas  famílias. - REF.: 9004

SOBRADO NOVO - COND. 
FECHADO - R$ 398 MIL

excelente rua do bairro 
Moinho Velho, novo, c/ 3 dormitórios, 

suíte, wc social, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha, lavanderia dep. p/ 

empreg., garagem p/ 3 carros - 
REF.: 10.245

COBERTURA DUPLEX
IPIRANGA - R$ 690 MIL

living p/ 2 amb., lavabo, coz. planej., 
lavand., dep. p/ empr., amplo terraço c/ 
churr. e piscina, e na parte sup. 3 dorm. 

c/ AE, suíte, wc social, sala íntima, 
gar. 3 carros, depósito, estuda imóvel 

menor valor  - REF.: 9778

APTO. - JD. DA SAÚDE
R$ 370 MIL

excelente localização, ótima oferta, c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 

c/ sacada, cozinha planej., lavanderia, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 2 carros, 
área útil de 89 m2, cond. R$ 525,00 - 

REF.: 10.175
SOBRADO - MIRANDÓPOLIS 

R$ 450 MIL
ótimo local, travessa da rua das

Rosas, c/ 3 dormitórios, wc social, 
living p/ 2 amb., copa, cozinha,

despensa, lavanderia, wc p/ empreg., 
amplo quintal, garagem p/ 1 carro.

REF.: 10.271
SOBRADO - JD.

V. MARIANA - R$ 460 MIL
travessa da rua Santa Cruz, 
vago, c/ 3 dormitórios c/ AE,

suíte, wc social, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha c/ AE, lavand. 
c/ AE, dep. p/ empreg., qto. p/ 
despejo, garagem p/ 2 carros.

REF.: 10.016
TÉRREA - JD. DA SAÚDE

R$ 475 MIL
terreno plano c/ 10 x 35 mts., 

construção 220 m2, c/ 4 dorm., wc 
social, living, jd. Inverno, copa, coz., 
lavand., dep. p/ empreg., garagem 5 
carros, jardim, quintal, estuda imóvel 

de menor valor - REF.: 9125

SOBRADO COND. FECHADO 
R$ 250 MIL

próxima a Conibra da Av. Miguel Es-
téfano, ótimo condomínio fechado, 
construção de 5 anos, c/ 2 dormitórios, 
wc social, sala, lavabo, cozinha, lavand., 
garagem p/ 2 carros, dépósito individual, 

churrasq. coletiva - REF.: 9954

SOBRADO - V. STO. 
ESTÉFANO - R$ 250 MIL
próximo a rua Calógero Cália, vago 
c/ 3 dormitórios, wc social, living p/ 2 
amb., sala de jantar, cozinha, lavan-
deria, wc p/ empregada, garagem 

coberta p/ 1 carro, estuda propostas 
- REF. 10.222

SOBRADO EM VILA
JD. SAÚDE - R$ 280 MIL
- em vila particular, na Av. N. S. da 
Saúde, c/ 3 dorm., suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, dep. p/ empreg, quintal, 

garagem p/ 2 carros, estuda permuta 
c/ apto. menor valor. - REF.: 10.169

APTO. - IPIRANGA
R$ 320 MIL

ótimo localização da Rua Bom Pastor, 
ao lado do Museu, excelente área 

útil de 117 m2, c/ 3 dormitórios c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 10.116
SOBRADO EM VILA

BQ. SAÚDE - R$ 320 MIL
em ótima vila particular,

reformado, c/ 2 dormitórios (1 c/ AE), 
escritório, wc social c/ hidro,

living, cozinha planejada, depend. 
p/ empregada, garagem p/ 1 carro. - 

REF.: 10.269

(3) IMÓVEIS - S. J. 
CLÍMACO - R$ 350 MIL
sendo amplo salão c/ sala e coz.,

mais uma casa c/ 3 dorm., 
sala, coz., wc, lavanderia, e outra c/ 
1 dorm., sala, coz., wc, lavanderia, 

ótimo p/ renda e investimento - 
REF.: 10.177

SOBRADO - JABAQUARA
R$ 350 MIL

localizado na Av. Gal. Valdomiro de 
Lima, c/ 3 dormitórios, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, quarto e wc p/ 
empregada, garagem p/ 2 carros - 

REF.: 10.282
SOBRADO - MOINHO 
VELHO - R$ 368 MIL

impecável, reformado, ótimo acabto., 
ótimo local, c/ 3 dorm., wc social, living 

p/ 2 amb., lavabo, cozinha planej., 
dep. p/ empreg., qto. p/ despejo, 

garagem p/ 2 carros, venha conferir 
pessoalmente - REF.: 10.227

SOBRADO - MOINHO 
VELHO - R$ 400 MIL

ótima localização, c/ 3 dormitórios, 
suíte, wc social, living p/ 2 amb., 

lavabo, cozinha, lavanderia, depend. 
p/ empregada, garagem p/ 2 carros, 
amplo quintal, terreno 5 x 34 mts.,  - 

REF.: 10.278
APTO. - BQ. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
- impecável, ótimo acabto., excelente 
localização, c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, sala íntima 
p/ TV, lavabo, coz. planej, lavand. c/ AE, 
wc/ p/ empreg., gar. p/ 2 carros, prédio c/ 

apenas 5 anos, lazer - REF.: 10.034

APTO. - IPIRANGA
R$ 600 MIL

excelente área útil de 152 m2, vaga p/ 4 
carros, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ closet e 
hidro, living p/ 3 amb. c/ sacadas, sl. p/ 
TV, , lavabo, copa, cozinha c/ AE, dep. 
p/ empreg., lazer completo, depósito 

individual - REF.: 10.254

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 850 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 quin-
tal c/ piscina, salão de festa, e edícula c/ 

1 dorm., sala, coz., wc - REF.: 8295

IPIRANGA
Ótimo apto, 2 dts, suíte, 1 
vaga, linda decoração, prédio 
de 6 anos, alto padrão, cond. 

R$ 300,00 só mudar
R$ 278.000,00 - MDC

SÃO JUDAS
Casa térrea ,  3 dts , 

Q.Empreg, quintal, edícula, 
canil, 4 vagas, terreno 10X30 

, isolada, prox.metrô
R$ 445.000,00 -  MDC

CIDADE VARGAS
Sobrado 3 dts, suíte, quintal, 

Q.Emp. 3 vagas, terreno 
7X28 px. Ao metrô, 
boa conservação

R$ 345.000,00 -  MDC

MIRANDÓPOLIS
Apto 2 dts, 2 banhs, ampla 
cozinha, 1 vaga, 90 mts de 

au, ao lado metrô Pça da Arv. 
Precisa de reforma

R$ 278.000,00 - MDC

PRAÇA DA ÁRVORE
Apto ao lado do metro,  2 dts, 
2 banhs, 1 vaga grande, 60 

mts de au, cond 206,00, todo 
reformado elet. Hid, só mu-

dar, R$ 255.000,00 - EDG

CAMBUCI
Apto altura do 1200 da Lins de 
Vasc., 2 dt, banh. 71 mts de au, 
cond. 249,00 com elevador, 

s/vaga, todo reformado
R$ 242.000,00 - EDG

VILA CLEMENTINO
Casa de Vila, sobrado, 3 dt, 
1 ste, 2 vagas, edícula com 
+ 2 suites, totalmente refor-
mada, quintal, armários, ao 

lado do metrô Sta Cruz 
R$ 725.000,00 - EDG

PRAÇA DA ÁRVORE
Lindo Apto a 400 mts do 

metrô , 3 dts 1 ste, 2 vagas, 
+ banh.emp. 85 mts de au, 

lazer Total, andar alto, 
decorado, só mudar

R$ 452.000,00 - EDG

METRÔ CONCEIÇÃO
Apto 1 dt com a/e bh, sala 
gde, 2 amb. com terraço, 

cozinha com a/e, a/s 50 mts 
de au 1 vaga prox. Ao metro 

R$ 195.000,00 - TEO

PÇA DA ÁRVORE
Apto , 2 dts, sala 2 amb, 

cozinha, AS, bh , sem vaga, 
sem elevador, prédio bx, 

cond R$ 130,00, valor 
R$ 195.000,00 - TEO

PRAÇA DA ÁRVORE
Apto 2 dts, c/ae, 3 opcional, 

2 bhs, sala 2 amb, 
coz.americana, c/ae , 

1 vaga, reformado, 
R$ 315.000,00 - TEO

CONCEIÇÃO
Apto 2 dts, c/ae, bh, sala, 
coz. AS, 1 vaga, piscina 
aquecida, S.Festas, play, 

a 100 mts do metrô , 
R$ 220.000,00 - TEO

SOBR. EM COND. FECH. NOVO
 V. DO ENCONTRO - REF. V0646 

2 dts, sala, coz., 1 banheiro,
1 lavabo e vaga de garagem.       

R$ 165.000,00

APTO - 2 DORMS.
V. DO ENCONTRO – REF. V0728 

2 dorms, sala, coz, wc, 1 vaga, 
cond. baixo R$ 220,00.        

R$ 145.000,00

APTO NOVO - 2 DORMS.
JABAQUARA -  REF. V0722 

2 dorms, sala, coz, wc, 1 vg, lazer, 
cond. R$ 330,00. R$ 180.000,00

APTO - 3  DORMS.  
JABAQUARA - REF. V0621

3 dts., sala, coz., 2 banhs. e
1 vaga. R$ 200.000,00

APTO - 2 DORMS.
JABAQUARA - REF. V0721 

2 dorms, sala, coz, wc, AS,
1 vaga, lazer completo.         

R$ 140.000,00

APTO - 2 DORMS.
CONCEIÇÃO - REF. V0552  

2 dts, sala, coz., 2 wc’s, AS,
1 vaga, lazer, andar alto.    

R$ 220.000,00

SOBRADO - 2 DORMS. 
JABAQUARA - REF. V0707 

2 dorms, sala, coz., 2 vagas,
ótimo local.       

R$ 225.000,00

CASA TÉRREA - 2 DORMS.
JABAQUARA – REF. V0484 
2 dorms, 4 vagas, terreno 9x25.
Oportunidade!!! R$ 230.000,00

APTO - 2 DTS - V. SANTA 
CATARINA - REF. V0662 

2 dts, sala, coz, wc, AS, 1 vaga.
R$ 190.000,00

APTO - 2 DTS. - 5 M. METRÔ 
CONCEIÇÃO - REF. V0616 
2 dorms, 3º revers, sala, coz, 2 
wc’s, AS, vaga. Entrar e morar!

R$ 230.000,00

APTO - 3 DORMS.
CONCEIÇÃO -  REF. V0673 
3 dorms. c/ arms, sala p/ 2 ambs,

2 wc’s, coz, 1 vaga, lazer.  
R$ 265.000,00

COBERTURA DUPLEX
CONCEIÇÃO - REF. V0708 
2 dts, sala, coz, 2 wc’s, 1 vaga.

R$ 300.000,00

APTO - 2 DORMS. C/ 2 VGS.
CONCEIÇÃO - REF. V0703 

2 dts, sala c/ sacada, coz,
2 wc’s, 2 vagas fixas.  

R$ 265.000,00

CASA TÉRREA
CONCEIÇÃO -  REF. V0727 

3 dorms, sala, coz, quintal,
2 wc’s, 2 vagas, 9x25. 

R$ 340.000,00

APTO  - 95M² - C/ 2 VAGAS
V. MARIANA - REF. V0737 

3 dorms, suíte, 2 vagas fixas,
lazer completo.
R$ 470.000,00

CASA - 1 DORM - PARQUE 
NABUCO - REF. A0706 

1 dorm, sala, coz, wc, 1 vaga. 
R$ 600,00

CASA COMERCIAL
CONCEIÇÃO - REF. A0570

3 salas, coz, 2 wc’s, quintal, 
churrasqueira, 2 vagas.

R$ 3.000,00
SOBRADO - 3 DORMS - COND. 

FECHADO - JD. ORIENTAL 
REF. A0643 

3 dts., 1 ste, sala, coz. c/ arms.,
2 wc’s, AS, 1 vaga. R$ 1.200,00

SALÃO COMERCIAL
REF. A0700

Sala comercial c/ 130m², 2 wc’s, 
vaga de garagem.

R$ 2.500,00

APTO - 2 DORMS. - V. STA. 
CATARINA - REF. A0576 

2 dorms, sala, coz, wc, AS, 1 vaga. 
R$ 1.200,00 (aluguel + cond.)

APTO MOBILIADO - METRÔ 
CONCEIÇÃO - REF. V0718

2 dorms, sala, coz, wc, AS, 1 vaga.
R$ 2.500,00 (aluguel + cond.)

TÉRREA ASSOBRADADA PROX 
AO METRÔ JABAQUARA

228,40 de area com 3 dorms 01 
suite e.Lateral qtal terraço 03 

vagas somente 230.000,00 
A vista Ref 01

APTO SACOMÃ
5 MNS DO METRÔ

muito bom imovel 03 dorms 01 
suite com ae novos sala  2 ambs 

coz c/ ae  lav so 280.000,00 
Ref 02

APTO NA BOCA DO
METRÔ CONCEIÇÃO

02 dorms c/ae  sl 2 ambs 2 banhs 
piso carp. mad. coz c/ae  68m2 au  
isento de yptu e cond somente 255.00  

Valor 270.000,00 Ref 03

SOBRADO PLANALTO PAULISTA
03 dorms 01 suite 03 vagas sl 

coz entr latrl qtal  churrasq piso 
carpete de madeira reformado 

540.000,00 Ref 04

VILA STA CATARINA
BOM SOBRADO

conservado.  2 Dorms, ae nos 
dorms ,2 banhs sala coz dep 

emp 1 vaga 250.000,00
ref 05

APTO SAÚDE 120M2 AU 
REFORMADO

sala 30m2  predio c/8 anos 01 
vaga as qto e wc de empregada 
8ºandar  2 por andar somente 

340.000,00 Ref 6

APTO PRÓX. METRÔ 
JABAQUARA

03 dorms sala 2 ambs 02 
banhs 01 vaga lazer 82 m2 

au bom imovel venha conferir 
290.000,00 Ref 07

TERRENO JARDIM ORIENTAL
850ms do metro jabaquara
10 x 40 com 2 imoveis no 
terreno bom investimento

res / coml 330.000,00 Ref 08 

APTO METRÔ S JUDAS
03 dorms 01 suite c/ae  
reformado 99m2 au  as

coz c/ae  02 vgs  cond 666,00  
muito bom. 360.000,00

Ref 10 
CASA COML. NAS IMEDIAÇÕES 

DO METRÔ S JUDAS
 com 312m2 de area (21 x 14,85)   

tendo 212ac 10 salas e 
garagem para 4 carros
400.000,00 Ref 11

METRÔ CONCEIÇÃO
sobrado 03 dorms 2 suites

8,5 x 23 reformado sala copa
coz lavabo entr latrl qtal 

edic. Bom imovel 2 vagas. 
380.000,00  Ref 12  

METRÔ CONCEIÇÃO
lindo e amplo sobrado  03 dorms 
1 suite master  c/ae belissimos  
escada em marmore 2 vagas  
copa coz  c/ae sala grande  e 

qtal 520.000,00 Ref 14

SALÃO COMERCIAL
PARALELA A AV STA CATARINA

c/60m2 de au 01 banheiro
ref 01 800,00

SOBRADO COML
METRÔ S JUDAS

a 100 ms do metro 02 vagas 02 
dorms sl coz banh qtal grande 

porão terraço  ref 02 1.300,00

CASA VILA
GUMERCINDO

02 suites 02 vagas bom imovel 
exc local ref 03 1.400,00

COML  PRÓX.
 METRÔ CONCEIÇÃO

exc imovel 06 salas 02 vagas 
hall de entr terraço ref 04  

2.500,00
SOBRADO

PLANALTINHO
imovel estilo classico 03 dorms 
02 vagas jardim  rua tranquila

ref 05  2.000,00
TÉRREA ASSOBRADADA

VILA GUARANI
imovel semi novo 03 vagas
02 dorms 01 suite bom local

ref 06 1.600,00

APTO METRÔ S JUDAS
Maravilhosa localização muito 
prox do metro 02 dorms sala 
coz banheiro cond R$230,00 

marlene. Ref 09
CASA TÉRREA

PQ JABAQUARA
363m2  , area residcl ,exc localiz 
03 dorms 01 suite edic grande 

02 vg R$560 Mil Ref 15

VILA PAULISTA  10 MNS.
DO SHOPPING MORUMBI

maravilhoso, 06 dorms 02 suites 
5 vgs jdim qtal churrq  somente 
r$ 580.000,00  O 2º melhor do 
bairro ver e comprar. Ref 13
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APTO PRAIA 
GRANDE (FORTE)

2 Dorm, 1vg, 67,47m2, 
Prédio com 5 anos de 
construção, em ex-
celente localização, a 
duas quadras da praia 
R$ 190.000,00. (D)

CASA
JD DA SAÚDE
terr 10mX30m,

 2 vg, 5 dorm (1s), 
ótima localização. 

R$ 550.000,00 (A)

APTO
ITAIM BIBI

118m2,
3 dorm (2suítes),

1 vaga. 
R$ 390.000,00. (B)

CASA PÇA ÁRVORE
Prox metrô. 3 dorm 
(2 suítes), terraço, 

1 vg, sl 2 amb, 
coz c/ arm emb, 

LINDA!!!  
R$ 455.000,00 (AB)

TERRENO 
AMERICANÓPOLIS

12 X 35.
 R$ 180.000,00. (B)

TERRENO SAÚDE
241 m², tv da 

Padre Machado, 
ótima localização 

R$ 250.000,00. (A)

COBERTURA SAÚDE
200m2, 4 dorm (2s), 
riquíssima em arm, 
dep emp, lareira, 

churr., 3 vg (paralelas), 
cond com lazer comp, 

fácil acesso a 
hipermerc, shopping 

e rod imigrantes. 
R$ 650.000,00 (D)

JABAQUARA, 
MARAVILHOSA

casa térrea, 3 dorm 
(1 suíte), 4 wcs, 

churr+forno+fogão á 
lenha, 3 vgs, 

348m2 Ocasião!! 
R$ 490.000,00 
doc 100%. (B)

TERRENO
VL GUARANI

 8 X 21. 
R$ 180.000,00. (B)

CASA JABAQUARA 
COND FECHADO

3 dorm (2s), 8 vg, sala 
2 amb, arm emb, dep 
emp, churr, con com 

sl festas, play ground, 
piscina, quadra. 

R$ 450.000,00. 
aceita apto 

menor valor. (DB)

COBERTURA 
CONCEIÇÃO

139m2, 2 suítes, 
1 vg, 500m da estação 
Conceição do Metrô. 
R$ 400.000,00. 

OPORTUNIDADE! 
(B)

CASA VL STA 
CATARINA !!!
2 dorm, 2 vg, 

dep emp, quintal, 
arm emb, 

EXCELENTE 
ACABAMENTO. 
R$ 290.000,00 

(DO)

APTO JABAQUARA
 64m2, 2 dorm, 1 vg, 
cond c/ lazer comp., 

400m da estação 
Jabaquara do Metrô. 

R$ 215.000,00 (B)

APTO JABAQUARA
2 dorm c/ 3º revers.,

1 vg, 71 m2 a.u.,
 terraço, andar altos, 

lazer, prédio 
c/ 10 anos. 

R$ 168.000,00 
(DO)

CASA CID VARGAS
sobrado, 3 dorm (1s), 

dep emp, quintal, 
3 vg, corredor 

lateral, prox estação 
Jabaquara Metrô.
R$ 335.000,00 

(DO)

CASA SAÚDE
térrea, 3 dorm.,

3 vg, quintal,
terreno 10mX30m, 

isolada,
R$ 490.000,00 

(DO)

GALPÃO CONCEIÇÃO
8mX25m, em terr de 
12mX41m, entrada 
lateral p/ caminhão, 

acesso fácil a av Band, 
rods Anchieta / 

Imigrantes. 
R$ 5.000,00 (B)

GALPÃO
PÇA DA ÁRVORE
500m2, pé direito 
3,20m (comporta 

acesso p/ caminhões 
de pq e médio porte), 

loc em rua larga.
R$ 6.000,00 (B)

SOBRADO
PLANALTO

3 dorm., 2 salas, 
lavabo, garagem.
R$ 380.000,00

(DOR)

CASA CID VARGAS
local nobre (TOMBADO), 

térrea, IMPECÁVEL, 
3 vg, 4 dorm (1s),

DE, jd inverno, qtal,
terreno 10mX40m,

a 500m est do metrô. 
R$ 565.000,00 

(DO)

ESTAMOS 
AMPLIANDO

O DEPARTAMENTO 
COMERCIAL

SE VC É CORRETOR, 
VENHA FAZER UMA 

ENTREVISTA!!

TEMOS

33 ANOS DE 

EXPERIÊNCIA!!! 

CONFIRA!!!

QUER VENDER

OU ALUGAR

SEU IMÓVEL??? 

VENHA FAZER

SEU CADASTRO !!!

ATENÇÃO SÍNDICOS !!! 
ADMINISTRAMOS  
SEU CONDOMÍNIO !!! 

SOLICITE UMA VISITA 
DE UM CONSULTOR !!!

SOBRADO  TOTALMENTE 
REFORMADO

ÓTIMO LOCAL  IPIRANGA
R$ 330.000,00

2 Dorms , sala  2 ambs, cozinha, 
1 Vaga, REF : IM 3020

APTO-PRÓX.
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 165.000,00
2 dorms c/armários, sala 2 

ambs,piso em mármore
Cozinha planejada ,1 vaga, 

lazer. REF. IM 502
APTO PRONTO P/ 

MORAR JD.BOTUCATU
R$ 150.000,00
3 Dorms Armários, 

Sala 2 Ambs c/ Sacada
Cozinha Planejada,1 Vg, 

Lazer. REF: IM 2765

APTO AO LADO
METRÔ JABAQUARA

R$ 235.000,00
2 Dorms armários,sala 2 ambs

Cozinha,1 vaga,lazer, 
82 m2. REF: IM 2877

ACLIMAÇÃO MORE EM 
93M2 RETROFIT

FACILIDADE DE PAGTO
R$ 342.000,00

2 Dorms , sala 2 ambs
Cozinha,wc empregada,

1 vaga , lazer. REF: IM 2996

APTO PRÓX. METRÔ 
LIBERDADE-58M2

R$ 150.000,00
1 Dorm,sala 2 Ambs

Cozinha,
REF: IM 2749

APTO  CENTRO - PRÓX.
BRIG.TOBIAS – 62M2

R$ 85.000,00
Condomínio r$ 200,00
1 Dorms,sala 2 ambs

Cozinha. REF: IM2983

ESPETÁCULO DE  COB. 
DUPLEX NOVÍSSIMA

R$ 750.000,00
Semi mobiliada cond. r$ 400,00. 
3 dorms ste, closet, sala 3 ambs 
varanda goumert, Escrit, 2 va-
gas, lazer compl. Ref: im 2985

LINDO !APTO 
BOSQUE DA SAÚDE

R$ 490.000,00
3 Dorms, suite closet

Sala 2 ambs c/ varanda
Coz.Planejada,2 vagas,lazer

REF:IM 2952

SOBRADO MARAVILHOSO 
TOTALMENTE REFORMADO

MIRANDÓPOLIS 100 M   
METRÔ PÇA DA ÁRVORE

Perfeito p/ consultório, R$ 450 mil. 
Piso superior 4 salas, wc feminino e 
masculino. Recpção. REF: IM 2921

LINDO !APTO PROX. 
METRÔ SACOMÃ COND. 
BAIXISSÍMO - R$ 175,00 

R$ 200 MIL
2 Dorms arms,sala 2 ambs. 
Cozinha, planejada,1vaga 

lazer. REF: IM 2970

APTO NUNCA HABITADO 
JABAQUARA

R$ 170.000,00
2 Dorms. , Sala

Coz. E lazer
REF: IM 1668

APTO JD. SANTA EMILIA
R$ 165.000,00

3 Dorms ,sala 2 ambs,
Coz. Planejada1vaga

REF: IM 2927

JD. SAÚDE - LINDO 
SOBRADO NOVO! ÓTIMO 
ACABTO /PORCELANATO

R$ 410.000,00
3 Dorms,sala 2 ambs

Cozinha, lavabo, 2vagas
REF:IM 2815

COBERTURA PENT 
HOUSE -VILA MARIANA

R$ 340.000,00
Dorm armários,sala 2 ambs 
c/ varanda, Coz.Planejada,1 

vaga, lazer REF: IM 2933

APTO NOVÍSSIMO
ESTR. DAS LAGRIMAS

R$ 150.000,00
COND.200,00

2 Dorms,sala 2 ambs, Coz, 1  
vaga lazer total. REF: IM 2090

APTO ACLIMAÇÃO
R$ 155.000,00

1 Dorm , Sala 2 ambs
Cozinha

Ref: IM 2934

ÓTIMO APTO 
REFORMADO -MOINHO 

VELHO -70M2

R$ 185.000,00
2dorms,sala 2ambs, Cozinha, 
dep. Emp, 1vaga. Ref: IM2928

APTO IPIRANGA PROX. 
COMÉRCIO-90M2

R$ 195.00,00
Condomínio r$ 70,00
2 Dorms, sala 2 ambs
Cozinha. Ref: IM 2805

APTO TOTALMENTE 
REFORMADO PROX. 

METRÔ ALTO DO IPIRANGA 
R$ 245.000,00

2 Dorms , sala 2 ambs
Cozinha,1 vaga. Ref: IM 2738

VILA MONUMENTO
CONDOMÍNIO FECHADO 

NUNCA HABITADO
R$ 265.000,00

2 Suites c/ sacada,Sala 2 Ambs, 
Lav, Coz, A.S , Churrasqueira, 

1 vaga. Ref: IM 2590

APTO JD. CELESTE
R$ 130.000,00

2 Dorms, sala 2 ambs
Coz. ,1 Vaga
REF: IM 1203

SAÚDE
CONDOMÍNIO FECHADO

R$ 249.000,00
2dorms,sala 2 ambs

Cozinha,1 vaga ,lazer
REF:IM 2782

APTO PROX. METRÔ 
PÇA ÁRVORE COND.

R$ 206,00 - R$ 255 MIL
2 Dorms armário, sala 2 ambs

Cozinha planejada,1vaga 
lazer. REF: IM 3010

APTO PLANALTO 
PAULISTA

R$ 235.000,00
3 Dorms.C/ armários ,

Sala 2 ambs,coz. Planejada
REF: IM 2951

APTO JD. DA SAÚDE
R$ 120.000,00

2 Dorms,sala 2 ambs
Cozinha, 1 vaga

REF:IM 2878

APTO PROX. METRÔ 
JABAQUARA

R$ 155.000,00
3 Dorms,suite ,sala 2 ambs 

varanda, Cozinha,1 vaga,lazer
REF:IM 2838

CASA TERREA BOSQUE 
DA SAÚDE –TERRENO 

370M2 - R$ 375.000,00
3 Dorms, sala ampla

Cozinha,2 vagas
REF: IM 2965

APTO PROX. METRÔ 
ANA ROSA

R$ 165.000,00
2 Dorms, sala 2 ambs

Cozinha
Ref: IM 2837

APTO BOCA DO METRÔ 
PÇA DA ÁRVORE-74M²

R$ 195.000,00
Comdomínio baixo r$ 120,00
2 Dorms,sala 2 ambs varanda

Coz, wc emp. Ref: im 2972
APTO SACOMÃ

LAZER DE CLUBE
R$ 185.000,00

2 Dorms c/ armários,sala 
2 ambs, C/ varanda ,coz. 

Planejada,1 vaga
REF: IM 3015

APTO JABAQUARA
PROX. CARREFOUR

R$ 175.000,00
2 Dorms,sala 2 ambs

Coz. Planejada,1 vaga,lazer
REF:IM  3012

EXCEL. LOCALIZAÇÃO
APTO BQ. SAÚDE
R$ 245.000,00

2 Dorms, sala 2 ambs varanda 
Cozinha, wc empregada,

1 vaga, Lazer.. REF:IM 2875

SOBRADO ISOLADO 
SAÚDE

R$ 419.000,00
3 Dorms suite,sala ampla

Cozinha,2 vagas
REF: IM 2065

APTO VILA MARIANA
R$ 470.000,00

3 Dorms , suite,sala 2 ambs 
varanda, Cozinha, 2vagas, 

lazer completo
REF: IM 2876

APTO REFORMADO 
PROX. METRÔ ANA 

ROSA-79M2

Condomínio R$ 180,00
R$ 260.000,00, 3 Dorms , sala 

2 ambs, Coz. REF: IM 2930

TERRENO ACLIMAÇÃO
OTIMO PARA 

CONSTRUTOR !!!
12x60 = 720 m2

R$ 1.500.000,00
REF: IM 3011

SOBRADOS NOVOS
4 QUADRAS DO METRÔ 
SAÚDE - R$ 550.000,00

3 Dorms suite,sala 2 ambs
Cozinha, 2 vagas

Ref: im 2977

APTO VILA 
GUMERCINDO

R$ 375.000,00
3 Dorms suite armários,

sala 2 ambs, Coz. Planejada, 
2 vagas, lazer. Ref: IM 2984

R$ 190.000,00
APTO SEMI-NOVO

JABAQUARA
A 700m do metrô, 02 dorm., 

banheiro, sala c/ sacada, cozinha, 
01 vaga. Lazer completo, condo-
mínio baixo. Não perca! 91-1721

R$ 360 MIL - CASA TÉRREA 
A 200M DO METRÔ 

JABAQUARA COML / RES.
03 dorms, 02 banhs, sala 02 amb., 
cozinha, AS, qtal, quarto e banh.

de emp, isolada, toda plana.
Terreno 250 m2 91-1623

R$ 155.000,00
APTO AV. CUPECÊ AO 
LADO DO CARREFOUR
02 dormitórios, 02 banheiros, 

sala com 02 ambientes, cozinha, 
A/S, 01 vaga, lazer e quadra! 

91-1692

R$ 175.000,00 
APTO NOVO A 800M DO 

METRÔ JABAQUARA
02 dorms, banheiro social, sala 
com sacada, cozinha, área de 

serviço, 01 vaga. 91-1655

EXCEL. SOBRADO PROX. 
METRÔ JABAQUARA

R$ 300 MIL
3 dorms, banh. social, sala 2 

ambientes,  coz. ampla, lavabo, 
entrada lateral, quarto e wc. 

empregada, 2 vagas. 91-1483

R$ 249 MIL - LINDO 
SOBRADO A 400M

METRÔ JABAQUARA
02 dorm, WC, sala, lavabo, coz, 
ampla,AS + WC, quintal, semi-
isolada, 02 vagas, portão auto-
mático,.Entrar e morar! 91-1408

CASA TÉRREA
VILA SANTA CATARINA

R$ 300.000,00
03 dormitórios, sala 2 ambientes 

, cozinha, edícula, 06 vagas, 
jardim, área 250 mts. 84-1181

APTO – R$ 220.000,00
VILA GUARANI

02 dormitórios com AE,
escritório, sala com sacada,
cozinha planejada, 02 WC, 
01 vaga. Próximo ao metrô! 

91-1643

SOBRADO V. MASCOTE 
R$ 520.000,00 

EXCLUSIVO
Ótima Localiz, 3 dorms (suíte), 
sala ampla p/ 2 ambs, piso em 
granito, lav, copa coz, qtal com 

edícula, 2 vgs. 91-1134

BELO SOBRADO SEMI-
NOVO – R$ 300 MIL

JABAQUARA
03 dormitórios c/ 01 suíte, 

banheiro social, sala 02 amb., 
lavabo, cozinha, área de serviço, 

02 vagas. 91-1733

R$ 280 MIL – IMÓVEL 
COML. OU RESIDENCIAL

CIDADE VARGAS
Localização privilegiada, próx. Do 
metrô – 1 dorm. Grande, sala c/ 02 
amb., 02 banhs, terraço, 04 vagas. 

Terreno 8,30 x 18,30. 91-1671

OPORTUNIDADE! 
R$ 200 MIL – CASA 

TÉRREA PRÓX. METRÔ 
JABAQUARA

2 dorms, banh, sala, cozinha, AS, 2 
vagas. Necessita de modernização. 

Terreno 7 x 21. 91-1698

TERRENO EXCELENTE
7 X 50 (350 M2)

R$ 280 MIL
Localização na Cidade Vargas 

(Metrô Jabaquara). Terreno 
com 02 moradias, excelente para 

locação.Bom mesmo! 91-639

R$ 280 MIL – APTO
VILA MASCOTE

85 m2 AÚ! 02 dormitórios
amplos c/ AE, sala 02 amb, 

cozinha c/ AE, área de serviço, 
01 vaga. 91-1714

APTO R$ 230 MIL
VILA SANTA CATARINA

02 dormitórios com closet , 
sala com sacada, cozinha com 

armário embutido, 
01 vaga. Lazer completo!

91-1739

SOBRADO EM VILA
R$ 270 MIL - JABAQUARA 
Todo reformado, próx. Ao metrô, 
02 dormitórios amplos, sala, 02 
banheiros, cozinha, A/S, quintal 
e dep. De empregada c/ banheiro, 

01 vaga. 91-1673

APTO PRÓX. METRÔ 
CONCEIÇÃO - R$ 215 MIL 

02 dorms, banheiro social, 
closet, sala c/ sac., cozinha,

área de serviço, 01 vaga.
Lazer com piscina, sala

ginástica, playground. 91-1736

CASA TÉRREA
R$ 400 MIL

Oportunidade em
bairro nobre do Jabaquara, 
casa térrea de3 grandes 

dorms, sala, copa,
coz, salão amplo,
terreno de 400 m2 

(10 x 40), várias vagas.
Próx. metrô, excel. 
vizinhança. 84-879

SOBRADO – CIDADE 
VARGAS (REFORMADO)

03 Dormitórios, (01 suíte) c/ AE, 
sala de estar, jantar, cozinha c/ 
AE, lavabo, dep. emp, escritório, 

quintal com churr, 02 vagas.
R$ 350 mil. 91-1708

SOBRADO IMPECÁVEL
JABAQUARA
R$ 250 MIL

02 dorms, sala 02 amb., 
cozinha espaçosa,

quintal, dependência
de empregada,

 01 vaga. Próximo
ao metrô. 91-1726

APTO NOVO R$ 620 MIL
SÃO JUDAS 

Maravilhoso imóvel com 03 
dormitórios, 01 suíte, 03 vagas, 
varanda ampla, churrasqueira, 

lazer completo, hidro com deck. 
Excelente oportunidade! 91-1696 

SOBRADO SEMI-NOVO
R$ 160 MIL  

VILA FACHINI
Condomínio fechado - 02 dorms, 
banheiro, sala, lavabo, cozinha, 

área de serviço, 01 vaga.
91-1663

APTO NOVO
R$ 300 MIL - CONCEIÇÃO
Próximo ao metrô - 02 dorms. c/ 
AE, 01 suíte, sala c/ AE,sacada, 
cozinha c/ AE, área de serviço, 

64 m2 AÚ, 01 vaga. Lazer 
completo! 91-1663

SOBRADOS NOVOS
JABAQUARA A 

PARTIR DE R$ 210 MIL
02 dorms, suíte, banheiro social, 
sala, cozinha americana, lavabo, 

área de serviço, 02 vagas. 
91-1676

SOBRADO
BELÍSSIMO ACABTO

R$ 320 MIL
Sobrado na Vila Guarani em 
fino acabto, com 3 vagas, 

corredor lateral, churr, 
quarto de emp, 
boa localização, 

terreno de 8.50 x 21. 
Realmente bonito.

 84-1466

APATO C/ 02 DORMS, 
02 VAGAS - R$ 230 MIL 

Belo apartamento próximo do 
metrô Jabaquara com 02 bons 

dormitórios, 02 vagas para auto, 
sala em assoalho de madeira, 

boa localização. Vago!. 91-1731 

SALA
COMERCIAL
R$ 130 MIL

Imperdível sala coml. 
c/ 56 m2 de área. 

Bonita vista, toda em 
piso frio, frente envidraçada 
a 50m do metrô Jabaquara, 

excelente localização.
 Bom mesmo!! 

91-1346

R$ 400 MIL - APTO
ALTO PADRÃO 

Metro Jabaquara 3 dormitórios, 1 
suíte, todos c/ armários, cozinha 
planejada, sala c/ sacada, depen-
dência de empregada, 2 vagas, 

lazer, 100 área útil. 91-1481

SOBRADO 
MARAVILHOSO

R$ 350 MIL
REFORMADO

c/ 3 dorms,1 ste c/ hidro,
arms, banhs c/ Box vidro, 

2 salas uma c/ lareira , coz. 
planej, 2 vagas cob, AS,

+ depósito e quarto /escritório,  
pintura nova , na Conde

Ernesto Carneiro bem próx.
Pedro Bueno. 84-1563

APARTAMENTO
SEMI-MOBILIADO

V. GUARANI
03 dorm, suíte 

c/ closed e terraço, 
sala 02 amb c/ 
sacada, cozinha

 planejada, 01 vaga
.Lazer total! 

91-1713
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AULAS DE INGLÊS 
EM SEU CONDOMÍNIO

l Grupos por nível de conhecimento
l Grupos de crianças ou adultos
l Aulas individuais

Prof. Rebeca  
Tel. 9116-9532

3 Alunos R$ 350,00/mês

4 alunos R$ 300,00/mês 

5 alunos R$ 270,00/mês

Piano, teclado, violão, 
violino, guitarra, 
acordeon, flauta

doce e outros
Aulas especiais para
3ª idade e crianças

TOQUE JÁ!

Mirandópolis - Pça árvore 
F: 5072-9636 / 5581-7592



CARRETOS 
ENTREGAS

KOMBI - FURGÃO 
CAPITAL E LITORAL. 

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

CUPINS DE SOLO E MADEIRA 
BROCAS - BARATAS

PULGAS E RATOS

5012-1226 / 5012-3996 / 3416-4759

OKINAWA CUPINS

•AULAS INDIVIDUAIS 
•HORÁRIO FLEXÍVEL

INFORMÁTICA 
PARA TODAS AS IDADES

TEL: 5581-2690 
E-MAIL:

vmfelix.12@g.mail.
com

c/ Professora Vera

 Da Estrela e 
brinquedos antigos, 

anos 60, 70, 80. 
Retiro no local. 

Marcelo: 5034-5045

COMPRO
AUTORAMAS

Família – Consumidor – Empresarial
Trabalhista – Tributário - Imobiliário

 mensalidades e condomínios
atrasados, títulos, contratos.

ADVOCACIA MORETTI

R. Pitangueiras, 158 – Metrô
Praça Árvore TEL: (11) 2308-6244

CARTOMANCIA SENSITIVA
Espaço Harmonia Primavera

Rua Santa Cruz, 622 Vila Mariana 
Tel. 8683-1875

PARA 
ANUNCIAR

BASTA
LIGAR:

5072-2020

VENDA

LOCAÇÃO

PARA 
ANUNCIAR

BASTA
LIGAR:

5072-2020

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

AJUDANTE 
DE SERVIÇOS 

GERAIS
Senhoras que resida 

na região
Tratar c/Roberto

Tels. 5571-1809
ou 2691-6891

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER
4ª feira pela manhã, encha 1/2 copo de água, coloque dentro dele o 
número de grãos de arroz correspondentes aos quilos que você deseja 
perder. Não coloque grãos a mais do que deseja, pois os quilos perdi-
dos não serão recuperados. À noite, beba a água, deixando os grãos, 
complete novamente 1/2 copo de água. 5ª feira pela manhã, em jejum, 
beba a água deixando os grãos, completando com 1/2 copo de água. 
6ª feira pela, em jejeum, beba a água com os grãosde arroz junto. Obs: 
Conserve o mesmo copo durante o processo, não faça regime, pois a 
simpatia é infalível. Tirar o número de cópias correspondentes aos quilos 
que deseja perder, comece na 4ª feira, após distribuir.  Publique na mesma 
semana.  Boa sorte. E.E.S.

SAÚDE - LINDO APTO
3 dorms, c/ arms, 2 wc’s, sala c/

sacada, piso laminado, coz. planej, 
garagem, lazer completo, 300m.

metrô. R$ 310 mil - ref. 64

SANTA CRUZ - METRÔ
OPORTUNIDADE!!! APTO
2 dorms, cozinha c/ armários, wc, 
sala, garagem, vago, px. metrô.

R$ 230 mil - ref. 62

SAÚDE - 200M METRÔ
ÓTIMO LOCAL - APTO

2 dorms. + dep. empr, 2 wc’s, sala, 
cozinha ampla, garagem, próx. 
metrô. R$ 245 mil - ref. 26

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO - 2 dorms, coz. americana, 
sala com sacada, garagem, lazer 
completo, condomínio baixo, próx. 

metrô. R$ 240 mil - ref. 109

JABAQUARA - LINDO
VALE A PENA!!! APTO

2 dorms, repleto de arms, 
coz. planejada, sala c/ sacada, 

garagem, próx. metrô.
R$ 200 mil - ref. 39

SÃO JUDAS 200M.METRÔ
ÓT. LOCALIZAÇÃO - APTO

2 dorms, suíte, wc social, sala
com sacada, cozinha planej., 

garagem, de frente, ensolarado. 
R$ 225 mil - ref. 98

Locação: APTO 
JABAQUARA

3 dorms -  80m² - 1 vaga.
R$ 1.000,00 + txs.

Locação: PRÉDIO COML. 
JABAQUARA

1 Quadra do mêtro - 650m²
12 salas - 6 banheiros.

R$ 6.500,00
Locação: APTO 

JABAQUARA
1 dorm. + 1 vaga, lazer

completo. R$ 800,00 + tx.

APTO - JABAQUARA
3 dorms/1 suíte

+ 1 vaga, 110m².
R$ 380 mil - ref. 1026

CASA / JABAQUARA
3 dorms. + 2 vagas, 
próximo ao mêtro.

R$ 260 mil
CASA EM

COND. FECHADO
Nova, repl. arms. Oportunidade!

R$ 250 mil - ref. 2045

APTO - GRUMIXAMAS
55m², 2 dorms, lazer

completo. R$ 190 mil
ref. 2053

APTO / CONCEIÇÃO
65m², 2 dorms (1 ste),
1 vaga, lazer completo.

R$ 260 mil

APTO / JABAQUARA
80m², 3 dorms,

totalmente reformado.
R$ 220 mil
JABAQUARA

3 dorms, 1 suíte, 1 vaga,
lazer completo.

R$ 290 mil - ref. 2043

JABAQUARA
3 dorms, 1 vaga, 70m²,

cond. baixo, lazer completo.
R$ 280 mil

APTO - JABAQUARA
2 dorms, 1 vaga, 68m².

R$ 255 mil
ref. 2048

PRECISA
* 1 cabeleireiro (a) 
* 2 escovistas (o)

*Manicure 
Para região

da Conceição.
Fones: 5015-2844 

3452-7372

SOBRADO
IPIRANGA

3 dorms., 1 sdiíte, sala 
ampla, copa, coz., 2 

wc´s, churr., edícula, 2 
vagas, portão autom.

Quero R$ 21.000,00 
+ parcelas.

Tel. 6493-9348

SOBRADO 
SAÚDE

3 dorms., coz. planej., 
sala 2 ambs., edícula, 

churrasq., 2 vagas, 
3 wc´s, piscina. 

Entrada
R$ 28.000,00 

+ transf. de dívida.
Tel. 6601-5341

acesse

FDS IMÓVEIS 

Uma nova filosofia de trabalho.
 Um novo conceito no atendimento. 

Tels. 2367-5090 - 8420-3112

ACESSE NOSSO SITE:
www.fdsimoveis.com.br

cre
ci 

96
36

3F

NEW LIFE creci 59096

5585-1818 / 8528-2948

METRÔ PÇA ÁRVORE
02 dorm. c/ arm, coz. americana,

sacadacond. baixo, todo reformado lindo.
Temos outros. R$ 230.000,00

METRÔ CONCEIÇãO
02 dorm. c/armarios lazer, sacada,

02 vagas. temos outros
R$ 255.000,00

NEW LIFE creci 59096

5585-1818 / 8528-2948
SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 245 m2 a.c,
04 ds c/ ae, 02 salas, 

copa-cozinha, jardim e
gar. Linda Arquitetura. 

R$ 700 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado em 10 X 40,
04 ds c/ ae, sala de 
jantar, sala de estar, 

lareira, jardim, 04 vagas. 
R$ 850 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (01 
suite), sala grande, 

lavabo, lavand. e gar. 
Localização Maravilhosa. 

R$ 350 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento c/ 02 ds, 
living c/ sacada, qe, 
a.serviço, garagem.

76 m2 a. útil. Ao lado do 
metro. R$ 278 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PTA
Apartamento c/ 02 ds, 
sala 02 ambientes, la-

vabo, a. serv., garagem.
80 m2 a. útil. Impecável. 

R$ 275 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PTA
Térrea em 5 X 40, 
02 ds, sala grande, 

lavabo, 04 vagas. Linda. 
R$ 490 mil

Excelente quarto,
com 1 guarda roupa
grande e novo, ao

lado do metrô Saúde
Falar c/Mary 4508-5120 
de 03 a 07 de Setembro
2468-9737 Após feriado

9422-8161 (Claro)
7983-6649 (oi)

ALUGA-SE QUARTO 
PARA MOÇA

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA 
(MOBILIADO)

Sobrado, 04 ds (suite), sl.estar, 
sl. jantar, lavand, churr, jardim, 

3 vagas. Localização 
privilegiada. R$ 5.500,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Loja comercial,

05 ambientes, 03 
banheiros, cozinha, 02 
vagas. R$ 1.900,00. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PTA
Térrea, 03 ds, sala 
grande, lavanderia, 
quintal e garagem.

R$ 1.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PTA
Sobrado, 03 ds,
sala grande, qe,

 lavanderia, 02 vagas. 
R$ 2.000,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PTA
Apartamento 2 ds c/ AE, 

cozinha, sala grande, 
02 wc, a. serviço, sem 
garagem. Impecavel.

 R$ 1.200,00.

REGULARIZO IMÓVEIS
Na prefeitura: Habite-se
e Registro de imóveis

Na Receita Federal: CND de imóveis
www.regularizoimoveis.com.br

Projetos - Plantas - Fone: 2947-6044

RECEPCIONISTA
feminino/masculino - 

com boa digitação e que more
nas imediações do jabaquara

Tratar R. das Cassuarinas, 191
Jabaquara

RECEPCIONISTA
Com experiência em computação, 

comparecer na imobiliária Viva Imóveis 
Av. Miguel Estefano, n.º 359

Saúde

Ofereço-me, com experiência em conserto 
ou  reforma de roupas masculinas e femininas, 

simples,de festas ou sofisticadas 
(jEANS, CAMURÇAS, ETC...), para trabalhar 

em sua  loja ou oficina, recebendo por comissão
Tratar após às 22:00 h. ou final 

de semana. Tel. 3427-5262

COSTUREIRA

Horário de trabalho de 2ª a 6ª feira 
das 08:30 às 18:30 h. 

Comparecer com currículum, neste 
sábado, dia 04/09, das 15:00 às 17:00 h.
à Rua Três de Maio, 241 - Vila Clementino 

RECEPCIONISTA
Para Consultório de Acupuntura

MANICURE
Precisa-se Urgente

Para região 
da Saúde.

Tel. 5589-6326

MANOBRISTA
Precisa-se Urgente

Com experiência e 
referência, que more 
na região da Estação 

Saúde do metrô.
Tel. 7999-8987 
ou 5584-8742

MANICURE
CABELEIREIRA

Precisa-se Urgente

Com garantia de 
salário Av. Iraí, 1999 

Planalto Paulista
Tel. 5589-1416 c/Eliete 

Com prática

REFORÇO ESCOLAR/
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO

Dificuldade de aprendizagem/tutoria 
(até o 7º ano). 

Pedagoga/especialização em
alfabetização/TDAH

3681-7782/9251-2241
suzana.abda@gmail.com
SAIBA!!!  ESSA É A

SUA OPORTUNIDADE

Reservas:  2275-7304/7392-1535 

Não importa qual seja 
o seu Dilema/Situação.

CHEGOU a sua hora!! Palestra:
Conhecer/ Crescer/ Aparecer)

Informações
com Martha

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

Curso Individual 
e Personalizado

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS

CONGREGAÇÃO 
DAS FILHAS DE 

NOSSA 
SENHORA DO 

MONTE CALVÁRIO 
, torna público que 

requereu na CETESB 
a Renovação de 
Licença de Op-

eração para serviços 
hospitalares, sito 

à Av. Celso Garcia, 
2.294 - Belém - São 

Paulo/SP. 

O pretendente: antonio carlos jacob silva, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de comércio exterior, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 02 de 
agosto de 1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Waldemir 
Felix da Silva e de Elza Benineli jacob Silva. A pretendente: paula maria carneiro, 
de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 26 de janeiro de 1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Joaquim de Matos Carneiro e de Rosa Maria Carneiro.
O pretendente: antonio cesar da silva watashi, de nacionalidade brasileira, 
profissão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 11 de agosto 
de 1975, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Teruo 
Watashi e de Dalva Rudrigues da Silva. A pretendente: nivia maria de sousa, de 
nacionalidade brasileira, profissão analista fiscal, estado civil solteira, nascida em Diadema, 
SP, no dia 13 de março de 1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Adotivo de Sousa e de Ana do Carmo de Sousa.
O pretendente: daniel de oliveira dias, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em Cruz das Almas, BA, no dia 05 de janeiro 
de 1987, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Pedro Pereira Dias 
e de josinete Alves de Oliveira. A pretendente: taiara queiroz do nascimento, de 
nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em Cruz das 
Almas, BA, no dia 14 de janeiro de 1992, residente e domiciliada jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Carlos do Nascimento e de Lucielma Almeida de Queiroz.
O pretendente: daniel zordan de oliveira, de nacionalidade brasileira, profissão 
securitário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 18 de fevereiro de 
1982, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Ulisses de Oliveira e de 
Renata Zordan de Oliveira. A pretendente: renata parize bastos, de nacionalidade 
brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 25 
de maio de 1983, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Sergio Alex 
Ribeiro Bastos e de Silvia Ivone Parize Bastos.
O pretendente: diego oliveira brito, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante 
geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 08 de julho de 1986, residente 
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de João Ferreira Brito e de Rosangela 
Maria de Oliveira Brito. A pretendente: cibele cristina da silva domingos, de 
nacionalidade brasileira, profissão babá, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 06 de dezembro de 1985, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha 
de Carlito jose Domingos e de Luciana Celeste da Silva Domingos.
O pretendente: douglas valade de almeida campos, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro agrônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 
09 de agosto de 1980, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de João 
Alberto de Almeida Campos e de Mairiporan Valade de Almeida Campos. A pretendente: 
sabrina vallim gonçalves nunes, de nacionalidade brasileira, profissão professo-
ra, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 13 de junho de 1978, residente 
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Gonçalves Nunes e de 
Maria Cristina Vallim Gonçalves Nunes.
O pretendente: edson carlos rodrigues, de nacionalidade brasileira, profissão 
marceneiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 14 de julho de 1968, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Carlos 
Rodrigues e de Terezinha de jesus Rodrigues. A pretendente: lindalva marques, de 
nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 10 de abril de 1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Amadeu Marques e de Marcelina Araujo Marques.
O pretendente: henrique ryuzo eguthi, de nacionalidade brasileira, profissão 
funcionário público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 25 de abril de 
1974, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Kazuo Eguthi e 
de Harue Eguthi. A pretendente: erika miyoko yamada, de nacionalidade brasileira, 
profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 07 de setembro 
de 1975, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Akihiro Yamada 
e de Neuza Takako Morikawa Yamada.
O pretendente: jose cicero rafael dos santos, de nacionalidade brasileira, 
profissão porteiro e serviços em geral, estado civil solteiro, nascido em Remigio, PB, no 
dia 03 de agosto de 1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho 
de jose Rafael dos Santos e de Rita Abel de Oliveira Santos. A pretendente: luciene 
paula dos santos, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 1º de setembro de 1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Raquel Paula dos Santos.
O pretendente: jose roberto godoy, de nacionalidade brasileira, profissão projetista 
mecânico, estado civil divorciado, nascido em Botucatu, SP, no dia 19 de outubro de 1959, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jose Godoy e de Helena 
Paes de Almeida Godoy. A pretendente: irene cristina andrade pellegrine, de 
nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em Santos, SP, 
no dia 18 de novembro de 1960, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de João Pellegrine Romero e de Maria do Carmo de Andrade Pellegrine.
O pretendente: marcio moreno martimiano, de nacionalidade brasileira, profissão 
encarregado de expedição, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 02 
de março de 1978, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Osvaldo 
Martimiano e de Lidia Ruano Moreno. A pretendente: aline ane lemes penha xavier, 
de nacionalidade brasileira, profissão operadora de teleatendimento, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 18 de janeiro de 1982, residente e domiciliada jabaquara, 
São Paulo, SP, filha de Aparecido Penha Xavier e de Sebastiana Maria Lemes.
O pretendente: marko massao nishioka, de nacionalidade brasileira, profissão 
cirurgião dentista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 15 de janeiro 
de 1979, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Massanori Nishioka 
e de Massako Shigihara Nishioka. A pretendente: francine emiko takagi, de 
nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil solteira, nascida em 
Mirandópolis, SP, no dia 27 de dezembro de 1979, residente e domiciliada jabaquara, 
São Paulo, SP, filha de Issao Takagi e de Tomie Mori Takagi.
O pretendente: reinaldo lima chagas, de nacionalidade brasileira, profissão 
feirante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 12 de fevereiro de 1970, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Lourdes Lima Chagas. 
A pretendente: maria da aparecida da cruz, de nacionalidade brasileira, profissão 
cabeleireira, estado civil solteira, nascida em Viçosa, MG, no dia 30 de dezembro de 1964, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jose Pedro da Cruz e 
de Maria da Conceição da Cruz.
O pretendente: rodrigo ferreira libune, de nacionalidade brasileira, profissão 
torneiro mecânico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 16 de junho 
de 1983, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Eurico Libune e de 
Cleide Ferreira Libune. A pretendente: carolina mendes sena, de nacionalidade 
brasileira, profissão secretária, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 27 
de novembro de 1986, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Jose 
Mendes Sena e de Elizete Mendes dos Santos Sena.
O pretendente: rodrigo lima, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de 
construções, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 08 de março de 1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Domingas Lima Costa. 
A pretendente: adriana de paula gomes santos, de nacionalidade brasileira, 
profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 25 de fevereiro 
de 1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Oswaldo Souza 
Santos Filho e de Ivone de Paula Gomes Santos.
O pretendente: silvio alves da silva, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 23 de fevereiro de 1973, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Laudelino Alves da Silva e de 
Leonilda Mathilde da Silva. A pretendente: viviane cristina vieira, de nacionalidade 
brasileira, profissão desempregada, estado civil solteira, nascida em Caieiras, SP, no dia 
05 de junho de 1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Cicera Balbina Vieira.
O pretendente: tiago marques ferreira, de nacionalidade brasileira, profissão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 06 de maio de 1977, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Milton Marques Ferreira e 
de Izaldete Marques Ferreira. A pretendente: maria eduardo de oliveira, de 
nacionalidade brasileira, profissão secretária, estado civil solteira, nascida em Alto Santo, 
CE, no dia 03 de abril de 1977, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha 
de Manoel Eduardo de Moura e de Antonia de Oliveira Eduardo.

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.

PARA 
ANUNCIAR

BASTA
LIGAR:

5072-2020

Atenção Senhores(as) 
Proprietários(as)!

Cadastrem seus imóveis para 
VENDA E LOCAÇÃO, através 

do tel: 5585-9793, ou e-mail: 
uvaiasimoveis@yahoo.com.br.

Visite o Site
www.uvaiasimoveis.com.br

SOBR.(NOVO)
R$ 695 MIL PÇA. ÁRVORE 

200M do  METRÔ
 3 dorm. (1st) sala 2 amb. 

Porcelanato, sanca, coz, lavabo, 
quintal com churrasqueira,

5 vagas    REF: 358

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS

R$ 470 MIL VAGO
3 suítes c/ armários, sala, 

sl.jantar, lavabo, dep. empreg. c/
wc, cozinha planej., quintal c/ 
churrasq., 3 vagas. REF. 381

APTO. V.CLEMENTINO 
R$ 640 MIL

3doms (1 suite com sacada) 
armário nos quartos , sala 2 amb., 
com terraço, cozinha planejada , 

sala de jantar, 3 vagas.         
REF. 435

APTO V.CLEMENTINO 
R$ 355 MIL

Apto Triplex, 1º piso ,sala em 2 
niveis, lav c/ chuveiro, coz e lavand, 
2º piso; 1 dorm + wc social, 3º 
piso.,1dorm + terraço, reformado, ao 
lado do Hosp. S. Paulo. REF. 437

APTO-SAÚDE
R$ 280 MIL

600 mts do metro-2 dorms c/
ae + wc social,sala com sacada , 
cozinha ,lavanderia e dep.empr.
com janela basculante , 1 vaga

REF.433

APTO – SAÚDE
R$ 238 MIL

2 quadras do metrô - 2 dorms, 
banh. social, sala 2 ambs., 

cozinha. c/ AE, dep. empreg. c/ 
wc., sem lazer, 1 vaga.    

REF: 355

APTO- CHAC. INGLESA
R$ 250 MIL

2 dorms ,c/AE , sala , cozinha , 
wc social, dep. empr. com wc , 

precisa de uma modernização da 
cozinha e wc. REF: 415

APTO. LOCAÇÃO 
Vl.CLEMENTINO 

R$1.500,00
2 dorms c/ AE e sacada (sendo 1 ste), 
wc social, sala 2 ambs c/ sacada, coz. 

e AS c/ dep. emp. e wc. Cond:
R$ 650,00 + IPTU: 60,00. REF: 466-A

CASA TÉRREA 
ASSOBRADADA

BQ. SAÚDE R$ 550 MIL
3 dorms. (2 st)  sala em “L” coz.
arms, Banh. soc. QE. + WC (salão de 
festas) gar. 6 autos. Quintal c/ churr. 

Resid. ou coml. REF  465

APTO
VILA CAMPESTRE

R$ 185 MIL
2 dorms 1 c/ AE , andar alto , carpete 
de nylon , sala com sacada, cozinha, 
piso de granito, com arms wcsocial, 
lazer completo, 1 vaga. REF. 441

APTO. PÇ. ÁRVORE,  
(NOVO)  R$ 435 MIL  

3 dorms ( 1 suite ) , sala 2 amb, 
wc social , cozinha , lavanderia 
, wc empr. E deposito , 87au , 2 
vagas , cond. Baixo , com lazer , 

próximo do metro. REF. 417

APTO – V. CLEMENTINO 
R$ 390 MIL

3 dorms , 1 suite c/ sacada, wc 
social , cozinha com  armário,

sala 2 amb. Com sacada, carpete 
de madeira na sala ,88au , precisa 

de reforma. REF. 429

APTO.PÇA ÁRVORE
R$ 275 MIL

há 400 m do metro ,2 dorms , sala 
com sacada ,cozinha e área de 

seviço, com janela basculante , wc 
social , wc empr. Piso carpete de 

madeira , com lazer. REF. 438

APTO. SAÚDE
R$ 260 MIL

há 300 m do metro , 2 dorms , 
sala com sacada , wc social , piso 
laminado , cozinha ,  andar alto , 

ótimo apto , 1 vaga.
REF.440

APTO. LOCAÇÃO SAÚDE 
R$ 1.200,00

2 dorms. Ae - sala dupla banh. 
social – cozinha – a. serv. + wc 
1 vaga – 200 M do Metrô – sem 
lazer – fiador ou seguro fiança

REF. 364-A

APTO. LOCAÇÃO - SAÚDE
R$ 1.250,00 ou

VENDA R$ 285.000,00
1.000mts do metrô, 2 dorms, banh. social, 
sala 2 ambs., coz. ref.395-A, garagem p/ 2 
carros,. Cond. R$ 572,00 + IPTU R$72,00 

- rua tranqüila.   REF: 395-A

CASA TÉRREA MOIN. 
VELHO R$ 4.500,00

Locação 10 salas – 5 banheiros 
-187 m2 – só para escritório – 

fiador ou seguro fiança

COBERMEC - 
INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE 
COBERTURAS LTDA. 
ME, torna público que 
requereu na CETESB 

de forma concomitante 
a Licença Prévia e a 
Licença de Instala-
ção para Toldos em 
alumínio, fabricação 

de, sito à Rua Dr. 
Augusto Galvão Vaz, 
63 - Vila Oratório - 

São Paulo/SP.

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:

SOBRADO SAÚDE
3 dorms., coz. planej., 
sala 2 ambs., edícula, 

churrasq., 2 vagas, 
3 wc´s, piscina

Entrada
R$ 28.000,00 

+ transf. dívida.
Tel. 6601-5341

2 dorms., sala c/estante 
coz. planej., vaga 

demarcada, lazer total. 
R$ 240 MIL

APTO. LINDO
CONCEIÇÃO

FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

2 dorms. c/AE, sala, 
coz. c/ AE, lazer total, gar. 
fixa e livre, cond. barato. 

VENDA R$ 275 MIL
LOCAÇÃO R$ 1.800,00

APTO. 
SÃO JUDAS

Creci 74349

FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

2 dorms. c/AE, sala 
c/sacada, coz. c/AE, 

1 vaga, lazer, 
condomínio R$ 490,00

R$ 298 MIL

APTO. PÇA. 
DA  ÁRVORE

Creci 74349

FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

3 dorms., sala 2 ambs. 
piso granito, coz., lazer 
total, gar. demarcada

R$ 280 MIL

APTO. 
PX. METRÔ 
CONCEIÇÃO

Creci 74349
Creci 74349

FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

Com Casas velhas
R$ 900.000,00

TERRENO
SAÚDE
17 X 40

Creci 74349

Creci 74349

FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

APTO. 
V. MARIANA
3 dorms., sala 2 ambs., 
(suíte), 75m² área úitil,

1 vaga, coz., lazer total.
R$ 300 MIL

Creci 74349

Creci 74349

FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

APTO. VILA 
CLEMENTINO

2 dorms., 2 salas, coz., 
2 wc´s, gar., qto. + wc 

empr. Av. Dr. Altino 
Arantes, 1049

R$ 1.500,00 cond. 
(+-) R$ 650,00
Tel. 3884-7306

PROCURO 
URGENTE!!!

Casa para alugar com 
2 dorms., na região da 
Vila Mariana, Ana Rosa 

e Santa Cruz
Tels. 3452-0196 
ou 3107-6510

MOTORISTAS 
E AJUDANTES
Comparecer Av. jabaquara, 2667

Defronte a Igreja São judas
Tels. 5071-9697 - 5071-9725

PRECISA-SE

MOÇAS
MAIORES

Comparecer Av. jabaquara, 2667
Defronte a Igreja São judas
Tels. 5071-9697 - 5071-9725

PRECISA-SE
• AJUDANTE DE COZINHA
• AUXILIAR DE LIMPEZA

• GARÇON
Com experiência mínima de 1 ano.
Marcar entrevista - Tels.: 2532-8865

RESTAURANTE ADMITE

AJUDANTE DE 
MARCENEIRO

Marcenaria Admite

Para região da 
Santa Cruz

Tel. 3487-6885
ou 9932-3191

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Região metrô S. judas, 

com conhecimento
em informática.

Inicial R$ 650,00
Curruculum c/foto p/

imoveis.radar@terra.com.br
ou Av. Fagundes Filho, 942

ATENÇãO!  PERDAS 
DA POUPANÇA

Você que tinha poupança em 
janeiro e Fevereiro/1989 

(Plano Verão), nos bancos 
Itaú, Nossa Caixa, Bamerin-
dus e Econômico, pode ter 

direiro a uma boa diferença. 
Tr. Ivan T. Bannout (Advogado) 

3884-7306 / 3884-7924
E-mail: ibannout@uol.com.br 

Garantia de câmbio e motor de 3 meses ou 3 mil kms. 
Para quem gosta e conhece sobre o produto. Pneus 

novos,  já licenciada 2010, feito a vistoria do controlar 
2009 e 2010. Todas notas de serviço.Vermelha a 

branca conjunto de ralação nova corrente dourada auto 
lubrificante p/vende e adquirir um amigo!!! confira. 

R$ 5.700,00 Tr. c/ Agostinho B. Rossi. 7652-9864

MOTOCICLETA HONDA 
350 XLXR - Ano 88/88

MÓVEIS
PARA SALãO
Cadeiras, Lavatórios,
Carrinhos, Secador 
de pé. (somente os 

móveis)
Al. das Boninas, 356
Tel. 5594-7474

PARA 
ANUNCIAR

BASTA
LIGAR:

5072-2020

NOVENA SANTÍSSIMA
VIRGEM MARIA

Rezar 9 Ave-Marias durante 9 dias. Fazer 3 pedidos, 
sendo 2 difíceis e 1 impossível. Publicar no 9º dia, 

mesmo sem fé, verá o que acontece. A.j.
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