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Dinheiro da Água Espraiada foi para o metrô
Foi uma semana mar-

cada pelo “deslanche” da 

Linha Ouro - 17, do metrô. 

Pelo Plano de Expansão 

originalmente divulgado 

pelo Governo do Estado, 

o trecho ligando a estação 

São Judas com o Aeropor-

to de Congonhas já deveria 

entrar em funcionamento 

até dezembro deste ano. 

Mas, este trecho não está 

nem mais na pauta de dis-

cussão, por enquanto. Em 

audiência pública promo-

vida esta semana (foto), 

a população conheceu 

o projeto que pretende 

ligar a estação Jabaquara 

ao Morumbi, através do 

metrô leve, sobre trilhos, 

em elevado. A reunião 

foi marcada por pesadas 

críticas, em especial por 

Depois de muita polêmi-
ca, depois de campanhas 
publicitárias alertando os 
eleitores, acabou caindo 
a obrigatoriedade de levar 
título e outro documen-
to com foto para votar 
no domingo, 3. Agora, só 
o documento com foto 
é obrigatório. Página 5

Vacina antirrábica: impasse continua

Página 6

Comédia estreia no Teatro 
Cleyde Yáconis, com promessa 
de arrancar gargalhadas

Reforma em restaurante de 
comida caseira amplia opções 
e casa lota diariamente
Página 7

entidades de moradores 

do bairro nobre. Enquanto 

isso, a Prefeitura anuncia-

va a transferência de ver-

ba da Operação Urbana 

Água Espraiada para o me-

trô usar na implantação 

desta linha. E o Governo 

do Estado assinava edital 

para escolha da empre-

sa que vai tocar a obra.  

Página 8

Depois de ter sido sus-

pensa a vacinação antirrá-

bica em todo o Estado de 

São Paulo, por suspeita de 

que as doses já aplicadas 

teriam causado a morte 

de vários animais, o Minis-
Para votar no domingo, 
só documento com foto!

tério da Saúde soltou nota 

alertando para os riscos 

que a falta de proteção 

implica. Indicava, inclusive, 

que a opção pela suspen-

são foi equivocada. Mas, 

esta semana, o Governo 

do Estado soltou nova 

nota em que mantém a 

decisão de não mais usar 

as vacinas, por ter conclu-

ído serem realmente elas 

as responsáveis pela mor-

tes verificadas. Página 4
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Se o seu caso exige um especialista: AMA Especialidades.  São 15 unidades com 

Ortopedia, Neurologia, Cardiologia, Reumatologia, Ultrassonografia, Urologia 

e Endocrinologia. Para marcar com um especialista, passe antes na UBS mais 

próxima. E com 434 UBS na cidade, uma vai estar pertinho de você. 

Não é por acaso que, de janeiro a julho de 2010, 

foram realizadas cerca de 360 mil 

consultas nas AMAs Especialidades. 

Para usar melhor um dos mais 

completos sistemas de saúde  do Brasil, 

conheça mais acessando o site 

www.prefeitura.sp.gov.brwww.prefeitura.sp.gov.br ou ligue 156. 

Se precisar, acesse a internet nos telecentros. 

São mais de 300 em toda a cidade.

A saúde em São Paulo é assim. A saúde em São Paulo é assim. 

Conhecendo mais você usa melhor.Conhecendo mais você usa melhor.

• EDUCAÇÃO

Central de Empregos do 
Jabaquara faz aniversário

Mais de 30 mil atendimentos já foram feitos em apenas um ano no Jabaquara. Ali, foi 
montada o primeiro posto em subprefeituras da cidade do Centro de Apoio ao Trabalho, o 
CAT, órgão público municipal que existe para facilitar o ingresso ao mercado de trabalho.

Nesse período, o CAT Jabaquara habilitou cerca de 1 mil seguros-desempregos e auxiliou 
a mais de 800 pessoas a conseguirem emprego. A unidade conta com 18 funcionários, sendo 
um gerente, um supervisor, um auxiliar administrativo, dois consultores, um orientador para 
o trabalho, oito atendentes, um recepcionista, um auxiliar de limpeza e dois vigilantes.

Os munícipes da região também contam, no CAT, com uma agência do São Paulo 
Confia, banco de microcrédito da cidade de São Paulo. De setembro de 2009 a agosto 
de 2010, foram emprestados na unidade Jabaquara, R$ 363.904,00 para mais de 290 
microempreendedores da região.

Empregos para costureiras
Na próxima semana, entre os dias 4 e 6, as unidades do CAT- Centro de Apoio ao Trabalho, 

selecionam 287 profissionais para trabalhar com confecção de roupas e artefatos de 
couro, em linhas de produção têxtil em diversas regiões da cidade.

Existem oportunidades para costureiras de máquina reta, industrial e para quem 
têm conhecimento de costura no geral. Os salários variam de R$ 600 a R$ 1 mil, 
conforme a função e a empresa contratante.

Para participar da seleção são necessárias experiência de seis meses, ensino 
fundamental, podendo ser incompleto e cursos na área de atuação.

Os interessados podem fazer inscrição apresentando RG, Carteira de Trabalho e CPF. 
Os postos atendem de segunda a sexta das 7h às 18h e aos sábados das 7h às 13h.

O CAT Jabaquara está localizado na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314.

Áries - 21/03 a 20/04 

Todos temos o direito de 
nos rebelar, de mostrar que so-
mos contrários ao que aconte-
ce ao nosso redor. Mas, não de 
adotar um ar de superioridade, 
de donos da verdade. Não dei-
xe o nervosismo te cegar.

Touro - 21/04 a 20/05 

Encontre uma maneira 
suave de dizer “eu te amo”, 
mesmo para as pessoas que 
convivem contigo há tanto 
tempo. Procure não inundar as 
outras pessoas com a enxurra-
da de emoções que você está 
vivendo.

Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Um pouco de sinceridade 
não vai quebrar as pernas de 
quem está te atrapalhando 
mas, certamente vai fazer com 
que percebam exatamente  o 
que você espera delas e o que 
fi cava torcendo para que não 
fi zessem...

Câncer - 21/06 a 21/07 

Ilusões podem te deixar um 
pouco perdido nos próximos 
dias. Sua capacidade visionária 
estará um pouco comprometi-
da e esse fato ainda tem o forte 
poder de te irritar. Está acostu-
mado em prever tudo.

Leão - 22/07 a 22/08

Evite desgastes por conta 
de trabalho. Dedicar-se é uma 
coisa, perder horas preciosas 
com a família é outra. Se tudo 
o que faz é realmente pelo bem 
daqueles que ama, então pense 
primeiro no presente...

Virgem - 23/08 a 22/09 

Se o que você está buscan-
do é um bom momento vai ter 
que deixar essa sisudez de lado 
e esbanjar sorrisos. Na vida, 
nada se consegue sem um pou-
co de alegria. Pelo menos nada 
que valha a pena.

Libra - 23/9 a 22/10 

O que todos esperam de 
você agora é dedicação. E o 
fato é que você não está no 
humor de se dedicar a nada. 
Como vai resolver o conflito? 
Ou se estressa, ou respeita a 
si mesmo e deixa os demais 
reclamarem...

Escorpião - 23/10 a 22/11

Encontre uma forma de 
responder aos desafi os atuais 
sem ter de colocar outras pes-
soas em situação difícil. Ou, 
no futuro, essa fase poderá 
gerar resultados e fatos que 
incomodarão muito e trarão 
arrependimento.

Sagitário - 22/11 a 21/12

Um elogio aqui, um presen-
tinho ali, um agrado acolá...O 
sagitariano vai passar uma se-
mana oferecendo e recebendo 
mimos, pois está em fase de 
troca de agrados. Será positivo 
para trabalho e vida pessoal.

Capricórnio  -  22/12 a 
20/01 

A palavra que marcará a 
semana é descaso. Você vai 
sentir na pele a dor de outras 
pessoas que sofrem pela total 
insensibilidade alheia. O melhor 
é que isso te fará agir em prol 
de um mundo melhor.

Aquário - 21/01 a 19/02 

As vidas de pessoas próxi-
mas a você passarão por trans-
formações intensas e elas virão 
buscar apoio com você. O mais 
incrível é que perceberá que 
essas mudanças foram provo-
cadas por você mesmo!

Peixes - 20/02 a 20/03

Exclua de sua agenda qual-
quer compromisso que te faça 
lembrar o que quer esquecer. 
Pare de alimentar sentimentos 
negativos. É hora de adotar 
uma atitude nova.
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Estudantes 
podem ganhar 
prêmios em 
dinheiro

Jovens estudantes das 2ª e 
3ª séries do ensino médio que 
cursam escolas públicas no Es-
tado de São Paulo estão sen-
do convidados pela Faculdade 
de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade 
de São Paulo (FEAUSP) a con-
correr ao Prêmio Econoteen 
de Ensaios, organizado pelo 
Departamento de Economia 
da Faculdade com o objetivo 
de divulgar o conhecimento 
econômico e a profissão de 
economista.

Os interessados devem 
fazer suas inscrições até 15 de 
outubro pela internet (http://
www.usp.br/feaecon/econo-
teen/inscricao.php) e apre-
sentar até 30 de novembro 
um ensaio sobre o tema deste 
ano: O que você pensa sobre 
o papel do Economista na 
sociedade atual?

Os estudantes que deseja-
rem participar do Econoteen 
encontrarão no site mencio-
nado instruções sobre a es-
trutura do ensaio a ser apre-
sentado, o regulamento do 
Prêmio e dicas sobre o tema. 

O site também contém infor-
mações sobre edições ante-
riores do Prêmio, critérios de 
avaliação dos ensaios, o curso 
de Economia da FEA, como 
ingressar na FEAUSP, aulas de 
economia, economistas famo-
sos que estudaram na FEA e 
vários links interessantes.

Os autores dos sete me-
lhores trabalhos serão convo-
cados para uma apresentação 
oral no Departamento de Eco-
nomia da FEAUSP até 31 de 
Janeiro de 2011 e os ensaios 
premiados serão anunciados 
até 15 de Fevereiro de 2011.  
A entrega dos prêmios será 
feita na Aula Magna da FEA-
USP de 2011.

Quer participar desta co-
luna? Envie gratuitamente 
seu texto para o email reda-
cao@jornalzonasul.com.br.
Elvira Moraes- 27/09

Parabéns, Deus te aben-
çõe e a toda sua família.

Que seus sonhos e dese-
jos sejam todos realizados. 
E sua vida seja repleta de 
alegria e felicidade. Te amo. 
Sua maninha Didy e abraços 
Harlen
Flávia Vilela - 04/10 e Lucas 
Ferreira Vilela - 07/10

Parabéns hoje, felicida-
des sempre. Muitos abra-
ços, beijos e carinhos de 
todos que os amam e de 
sua Tia Jô.
Zilda Ruiz de Moraes- 07/10

Neste dia, quero desejar 
a você, minha esposa e meu 
amor... toda felicidade que 
existe... Você, que é uma pes-
soa extraordinária, uma espo-
sa magnífi ca... Quero falar que 
eu tenho muito orgulho de 
tê-la como minha querida es-
posa e companheira... Sempre 
vivemos unidos por este sen-
timento real e verdadeiro que 
nos une nestes 22 anos. Que 
esta data se repita por muitas 
décadas e que você continue 
sempre ao meu lado. “Tenho 

Faculdade da USP faz concurso de textos

Os prêmios
Os cinco melhores ensaios 

sobre o tema receberão os 
seguintes prêmios: 

- R$1.500,00 (1º colocado) 
- R$1.000,00 (2º colocado) 
- R$ 500,00 (3º colocado)
- R$ 500,00 (4º colocado)
- R$ 500,00 (5º colocado)
O 6º e o 7º colocados rece-

berão menção honrosa.

muito orgulho de você! Para-
béns e nunca deixes de ser 
quem és! Feliz Aniversário!” 
De seu marido, Moisés.
Juliana Meira - 03/10

Apesar da distância, seu 
sorriso continua a ter impor-
tância única para nós. Querida 
fi lha, saiba que torcemos mui-
to por seu sucesso. Parabéns 
por mais este ano de brilho 
em sua vida. Papai Jorge e 
Mamãe Antonia
Pedro Gonzalez - 06/10

Felicidades, saúde e muito 
sucesso. É o que desejam seus 
funcionários e amigos pela 
passagem de mais um aniver-
sário. Parabéns.
Gustavo Tozzi- 05/10

Parabéns pelo aniversário. 
Votos de saúde e alegria de 
seus colegas de trabalho Ana 
Clara, João e Soares.
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• SAÚDE

Estética

IMPLANTES
DENTÁRIOS

EM CURSO DE  
PÓS-GRADUAÇÃO

Somos um Centro de Dentis-
tas com experiência na área de 
Implantes Dentários, que tem 
por finalidade ajudar a população 
de nossa cidade e localiza-se na 
Vila Mariana (3 quadras do metrô 
Santa Cruz).

Oferecemos a todos implan-
tes de alto nível e última ge-
ração.

Com experiência de mui-
tos anos oferecendo serviços 
à comunidade, damos a to-
dos a oportunidade de repor  
dentes perdidos, ou substituir 
pontes móveis, dentaduras  
ou próteses mal adaptadas  
por dentes fixos, ou dentadu-
ras abotoadas.

Os dentes são importantes 
para a mastigação, fala e estética 
facial. Sua perda pode acarretar 
dificuldades físicas e até psicoló-

gicas e sociais.
Na primeira fase, recolocamos 

a sua raiz que foi perdida, através 
deste implante, que ficará em sua 
boca por aproximadamente 3 a 
4 meses, para daí iniciarmos a 
segunda fase que é a colocação 
das coroas ou próteses presas 
nestes implantes.

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

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

Prof. Dr. Danilo J. Racy
CRO 37058

MARQUE UMA AVALIAÇÃO!!!
Todos os interessados favor entrar em contato pelos 

TELEFONES: 3277-2706 OU 3399-4399 (h.c.) 
c/ Rose ou Marcia, p/ marcarem avaliação.
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A vacina utilizada neste 
ano no Estado de São Paulo 
para a imunização de cães e 
gatos contra a raiva foi res-
ponsável por reações adver-
sas acima do esperado em 
animais vacinados. A consta-
tação foi feita pela Secretaria 
de Estado da Saúde, que di-
vulgou comunicado em que 
mantém a recomendação de 
suspensão da campanha de 
vacinação antirrábica. 

Por isso mantém a reco-
mendação, aos municípios 
paulistas, de suspensão das 
campanhas de vacinação 
desses animais, por tempo 
indeterminado, até que os 
Ministérios da Saúde e Agri-
cultura decidam se é neces-
sário a substituição dos lotes 
encaminhados a São Paulo 
ou mesmo do produto. Esta 
decisão dos órgãos federais é 
fundamental para que os mu-
nicípios paulistas possam dar 
seguimento às campanhas, 
protegendo, assim, os animais 
contra a raiva e evitando que 
a doença retorne ao Estado.

O mais recente comunica-
do a respeito do Ministério 
da Saúde, entretanto, avalia 
que o número de mortes re-
gistradas ainda está abaixo 
da média de reações regis-
tradas mundialmente. Alerta 
que a proteção é essencial 
para garantir a erradicação 
da transmissão de raiva de 
animais domésticos para se-
res humanos e recomenda 
da retomada das campanhas, 
especialmente que houve 
confirmação de um caso de 
raiva no Ceará. Por outro lado, 
o mesmo comunicado indica 
que o Ministério esperaria as 
conclusões das investigações 

O Ministério ainda defen-
de que a vacina do laboratório 
BIOVET é a mesma utilizada 
em clínicas veterinárias priva-
das. A diferença é que, na rede 
pública, são utilizados frascos 
com 25 doses, enquanto que 
na rede particular, são fras-
cos de dose única. Segundo 
o laboratório produtor, os 
componentes das duas apre-
sentações da vacina seriam 

São Paulo mantém recomendação de não vacinar animais

Governos Federal e Estadual não se entendem quanto 
à segurança da campanha de vacinação antirrábica

idênticos. A ocorrência de 
eventos adversos poderia es-
tar relacionada, segundo o Mi-
nistério, não apenas à vacina, 
mas também a fatores como 
a resposta individual de cada 
animal, o armazenamento e 
a administração do produto.

Este ano, a vacina aplicada 

é diferente daquela usada 
em anos anteriores. A vacina 
utilizada até o ano passado, a 
Fuenzalida & Palacios, asse-
gurava proteção durante seis 
a sete meses. Por isso, nas 
áreas de maior risco (regiões 
Norte e Nordeste) eram reali-
zadas duas campanhas anuais. 
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Depois de muita polêmica, 
por 8 votos contra 2, os min-
istros concederam liminar na 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) 4467 de 
autoria do Partido dos Tra-
balhadores (PT) que ques-
tionava a exigência imposta 
pela Lei 9.504/97, a partir da 
nova redação dada pela Lei 
12.034/09. Esta lei, aprovada 
em setembro do ano passado 
pelo Congresso Nacional e 
conhecida como minirreforma 
eleitoral, exigia que, além do 
título de eleitor, o cidadão de-
veria apresentar também um 
documento oficial com foto 
na hora da votação.

Com o novo entendimento, 
os eleitores que não levarem 
o título de eleitor, mas souber 
localizar a sua seção eleitoral 
poderão votar normalmente 
apresentando apenas um 
documento ofi cial com foto. 
Até 30 de setembro, a mo-
bilização adotada por toda 

a Justiça Eleitoral, para via-
bilizar o cumprimento da lei, 
possibilitou que 3.253.639 
eleitores pudessem reimprim-
ir seus títulos.

Na ação apresentada pelo 
PT, o principal argumento 
contra a lei foi de que a norma 
é desnecessária, injustifi cável 
e irrazoável. Para o partido 
é “perfeitamente possível 
garantir a autenticidade do 
processo de votação, sem 
comprometer a universali-
dade do voto, mediante a 
consulta a um documento 
ofi cial com foto”.

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), minis-
tro Ricardo Lewandowski, que 
também é ministro do STF, 
votou com a maioria, pois em 
sua opinião qualquer exigên-
cia que seja um obstáculo ao 
voto dever ser afastada, ou ao 
menos temperada.

Ele lembrou de situações 
excepcionais, como as que 

encontrou nos estados de 
Alagoas e Pernambuco, onde 
muitos municípios foram dev-
astados por chuvas no meio 
do ano, e ainda dos indíge-
nas, que podem votar mas 
não possuem documento 
com foto. Já o ministro Ayres 
Britto disse que a lei é boa, 
por tentar combater a fraude. 
Mas que é dever de todos 
favorecer a determinação 

constitucional de permitir a 
todos o direito ao voto.

O voto condutor do julga-
mento foi da ministra Ellen 
Gracie, que é relatora da ação. 
Ela esclareceu que, “para vo-
tar, o eleitor é obrigado a ap-
resentar tanto o título como o 
documento com foto”. 

Mas, fique atento: quem 
não levar um documento com 
foto não poderá votar.

Documento com foto é obrigatório para votar

Não haverá Lei Seca
Não haverá Lei Seca este 

ano. Isto quer dizer que a ven-
da e consumo de bebida alco-
ólica no dia 3, quando ocorrem 
as eleições, está permitido. O 
Tribunal Regional Eleitoral 
entende que a competência 
para expedir a portaria que 
proibiria a venda de bebidas 
alcoólicas na data da votação 
é da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) que optou em 
não proibir - cada estado tem 

autonomia para implantar 
ou não a Lei Seca em dia de 
eleições. Todo o contingente 
operacional da Polícia Militar 
vai atuar nas eleições para 
evitar boca de urna, evitar 
confl itos e garantir a seguran-
ça na guarda e transporte de 
urnas. Serão 30 mil policiais 
envolvidos diretamente na 
eleição, outros 20 mil no poli-
ciamento ostensivo além de 8 
mil que estarão de prontidão.
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AV. JABAQUARA, 1469
LOJA 25

GALERIA COMERCIAL - SAÚDE
AO LADO DA BESNI

MODABABY1@HOTMAIL.COM

2578-7166

Brinquedos, Acessórios. Roupas até o tamanho 6.

O charme do texto, o 
humor inteligente (“de gar-
galhar e, ao mesmo tempo, 
fazer pensar, questiona até 
a interferência do poder”) 
e uma dezena de atores de 
formação distinta e qualidade 
em cena. Se não bastassem 
esses atributos, a diretora 
Eliana Fonseca lambe a cria e 
desperta mais ainda a curio-
sidade de seu interlocutor 
ao falar com entusiasmo de 
“Tempo de Comédia”. A peça, 
com patrocínio da Pirellli, es-
tará no Teatro Cleyde Yáconis, 
a partir deste sábado, 2 de 
outubro, 21 horas. 

A história mostra um futu-
ro não muito distante, em que 
robôs substituem atores em 
novelas de baixo orçamento. 
Comédia, drama, conflitos 
e até uma história de amor 
prendem a plateia no texto do 
inglês Alan Ayckbourn, monta-
do pela primeira vez no Brasil. 
Ambientada em um switcher 
de TV no primeiro ato, Tempo 
de Comédia depois vai para 
um restaurante, uma buti-
que, um hotel, um quarto de 
prostíbulo. Vários cenários e 
poucos elementos, como é o 
trabalho de Eliana Fonseca. 
Tudo com uma encenação 
cinematográfi ca, assim como 
gosta a empolgada diretora. 
No estúdio de TV, durante 
a gravação de uma novela, 
robôs substituem atores em 
produção barata.

Tortas voadoras
O texto tem a estrutura de 

um roteiro clássico de humor, 
costurado por situações cômi-
cas, como inversões de expec-
tativas, repetições e até tortas 
de creme que voam entre os 
personagens, resgatando o 
bom e velho humor clássico, 
irreverente e atemporal. A 
temática diferente é atrativo 
que entusiasma a diretora 
Eliana Fonseca, professora de 
Direção de Atores e Roteiro 
na Universidade Senac. Para 
ela, o grande barato da peça 
é o texto, a descoberta do 
dramaturgo. “O autor é fera, 
sua carpintaria teatral é uma 
aula de comédia”, vibra Elia-
na, também roteirista.  

A diretora destaca o nume-
roso elenco. “Eles são bárba-
ros e é maravilhoso montar 
uma peça com tantos atores, 
de formações distintas, que 
não integram um mesmo gru-
po.  Malu Pessin é uma de 
nossas damas do teatro. Luiz 
Damasceno vem do grupo de 
Gerald Thomas e tem toda 
a turma mais jovem, cheia 
de garra e talento”, fala. Os 
protagonistas Eduardo Muniz 
e Julia Carrera foram fi éis ao 
texto de Alan Ayckbourn. 

Na trama, o jovem escritor 
Adam Trainsmith (Eduardo 
Muniz) conhece Chandler 
Tate (Luiz Damasceno), dire-
tor de comédias aposentado, 
que vive à custa de dirigir ato-
res robôs, os “actóides”, em 
novelas. O protagonista da 
novela comete uma série de 
erros que fazem a andróide 

Comédia estreia no Jabaquara com 
torta na cara e sátira inteligente
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“Tempo de  Comédia” entra em cartaz dia 2 no Teatro 
Cleyde Yáconis e promete arrancar gargalhadas do público

JC-F31-333 (Julia Carrera) mor-
rer de rir. A atriz-robô teme 
que o seu senso de humor 
seja um defeito, mas o escri-
tor vê nisso uma vantagem. 
Ele apelida-a de Jacie e con-
vence o velho diretor a criar 
uma comédia especialmente 
para ela. A situação desperta 
ciúmes em uma diretora, que 
ordena a limpeza da memória 
do robô. Adam entra em pâ-
nico e decide fugir com Jacie. 
Durante a fuga, o casal passa 
por situações inusitadas para, 
fi nalmente, se apaixonar.

O texto explora de for-
ma inteligente a robotização 
dos artistas e a banalização 
dos programas e séries de 
TV. Eduardo Muniz, que des-
cobriu o texto quando mo-

rava em Nova York, conta 
que pressentiu, há quase seis 
anos, que “essa peça causaria 
uma identifi cação instantânea 
com o público brasileiro. A 
cada risada ou aplauso em 
cena aberta, fica evidente 
que o público reconhece es-
ses robôs-atores do palco na 
televisão”. 

Tempo de Comédia estreia 
dia 2. Temporada: sextas, 
21h30, sábado, 21h, domingo, 
19h. Ingressos – Sextas e do-
mingos R$ 30,00 e sábados 
R$40,00. Classifi cação etária: 
12 anos. O Teatro Cleyde Yá-
conis fi ca na Av. do Café, 277 
– Jabaquara, junto à estação 
Metrô Conceição Telefone: 
5070-7018. Estacionamento – 
Rua Guatapará, 170 a R$ 15,00. 

Jantar Dançante 
da ADEFAV

Neste sábado, dia 2, às 20h, 
a ADEFAV, em comemoração 
ao seus 27 anos de trabalho, 
promove um jantar dançante 
animado ao som da banda 
Grupo Ensaio, no Clube Atléti-
co Ipiranga,à Rua do Manifes-
to, 475 - Ipiranga. Toda a verba 
arrecadada com o evento 
será destinada à manutenção 
dos serviços da entidade. Os 
convites custam R$ 65,00 
(adultos), R$ 52,00(sócios) 
e R$ 35,00(crianças). Mais 
informações sobre o evento e 
convites pelos telefones 3571-
9511/3571-9517

Jantar Italiano do 
GRAACC
O GRAAC promove, no dia 28 
de outubro, quinta-feira, às 
20h no Moinho Eventos(R. 
Borges de Figueiredo, 150 - 
Moóca), a oitava edição de 
seu jantar italiano. O evento 
visa arrecadar recursos para a 
instituição, ajudando a manter 
e aprimorar a estrutura de seu 
hospital, o Instituto de Onco-
logia Pediátrica.  Decoração, 
comida típica e shows espe-
ciais marcam a noite. Convites 
antecipados custam R$ 120,00 
por pessoa  e estão à venda 
no GRAAC, à Rua Botucatu, 
743 - V. Mariana, pelo telefo-
ne 5908-9100 ou pelo e-mail 
graacc@graacc.org.br

Cata Bagulho na 
Vila Mariana
A Subprefeitura Vila Mariana 
irá realizar neste sábado, dia 2 
de outubro, das 7 às 11 horas, 
Operação Cata-Bagulho, no 
distrito de Vila Mariana. O 
perímetro que será percorrido 
pelos agentes fi ca entre as 
avenidas Lins de Vasconcelos 
e Noé de Azevedo, R. Cel. 
Diogo, Av. Ricardo Jafet e 
Ruas Francisco Cruz e Prefeito 
Fabio Prado. Os objetos inser-
víveis que serão descartados 
devem estar na frente das 
residências, na calçada, pra 
que seja feita a remoção com 
mais rapidez.

Feira de Adoção 
de Animais
A ONG Amigos dos Bichos pro-
move nos dias 02 e 03, sábado 
e domingo,  das 12 às 18h, a 
Feira de Adoção de Animais. 
O evento acontece no Super-
mercado Pão de Açúcar - Av. 
Ricardo Jafet, alt. 1200 - Ipiran-
ga. Para adotar é necessário 
ser maior de 21 anos,  levar 
RG, CPF e comprovante de re-
sidência, além do pagamento 
de taxa de R$ 60,00 para o ani-
mal castrado, vacinado e com 
RGA. Para mais informações 
acessem o site www.amigos-
dosbichos.org.

“Noite das 
Arábias” do LALEC
Em sua 5ª edição, a tradicional 
“Noite das Arábias” jantar 
benefi cente promovido pelo 
LALEC acontece no dia 4 de 
novembro, das 20h30 às 24h. 
Convites antecipados podem 
ser adquiridos pelo valor de R$ 
75,00 e incluem o jantar, be-
bidas, shows, além do sorteio 
de prêmios diversos. Participe! 
O evento será no Espaço Mo-
ema, à Praça Nossa Senhora 
Aparecida, 195 - Moema. Entre 
em contato com o LALEC(Lar 
Amor, Luz e Esperança da 
Criança) através dos telefones 
2275-0713 e 5078-6848 ou pelo 
e-mail lalec@uol.com.br

Vacinação contra 
miningite C
Até 31 de outubro, será 
realizada a primeira etapa da 
vacinação contra a meningite 
C, que deverá imunizar crian-
ças de 12 a 23 meses e 29 dias. 
Na segunda etapa, que vai de 
novembro a dezembro, será 
a vez das crianças menores 
de 12 meses. A vacinação é 
gratuita e estará disponível 
em todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) da capital. 
Para saber os endereços das 
unidades, basta acessar www.
prefeitura.sp.gov.br/saude .

Bazar Benefi cente 
da AFAI
A Associação dos Familiares 
e Amigos dos Idosos (AFAI) 
convida toda a comunidade 
para o Bazar Benefi cente que 
acontece no dia 2 de outubro, 
sábado, das 9h às 13h, em prol 
da manutenção do Centro 
Dia do Idoso. O bazar oferece 
roupas e utensílios a partir de 
R$ 1,00. A AFAI fi ca na Al. dos 
Guatás, 1101 - Planalto Paulista. 
Mais informações pelo fone 
2532-3803 ou através do e-mail 
afaicdi@hotmail.com.

Síndrome do Olho 
Seco

Quarta, 6, será o Dia da 
Conscientização sobre a Sín-
drome do Olho Seco. Das 10h 
às 16h30, no SESC Ipiranga, 
haverá duas palestras, sendo 
a primeira das 10h30 às 12h e 
outra das 14h30 às 16h30, com 
plantão de dúvidas após cada 
palestra, além de orientação  
oftamológica, informações 
sobre a doença e teste diag-
nósticos para deteção precoce 
do Olho Seco. Para inscrições 
gratuitas e informações 
acesse o site www.apos.org. 
br ou entre contato através 
do teledone 3208-8728. O 
SESC Ipiranga fi ca na Rua Bom 
Pastor, 822 - Ipiranga.
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Ainda mais caprichado, mas 
sem perder seu principal in-
grediente de sucesso: aquele 
gostinho caseiro, resultado de 
carinho familiar no preparo dos 
produtos. A Lanchonete Osnir 
Hamburguer acaba de ser refor-
mada e ampliada, ganhou um 
visual moderno que pode ser 
visto com destaque por quem 
passa pela Avenida Jabaquara. 
Resultado: depois de apenas 
três dias fechada para conclu-
são das obras, a casa se tornou 
parada obrigatória de quem 
mora ou trabalha na região. As 
mesas vivem lotadas e, mesmo 
com a ampliação do número de 
lugares em mais de 70%, a casa 
vive cheia. 

O ambiente fi cou mais claro, 
ganhou novo piso e acabamen-
to, grandes janelas que dão 
um panorama do movimento 
da região e o ar condicionado 
também teve sua capacidade 
ampliada. Todas as novidades 
foram possíveis porque uma 
nova loja, na esquina da Ave-
nida Jabaquara com a Rua das 
Rosas, foi anexada à lanchone-
te. A procura estava extrapo-
lando nossa capacidade, em 
especial no horário do almoço", 
conta Aldo Zerbinatti, um dos 
integrantes da família que há 41 
anos comanda a casa. "Com a 
reforma, veio também aumento 
da procura, mas como há mais 
lugares a rotatividade é mais 
rápida e ninguém espera mui-
to", completa seu irmão Luiz.

A repaginada na casa não foi 
apenas na estrutura física. Com 
mais espaço, foi possível tam-
bém ampliar a capacidade de 
atendimento e o espaço para 
o buff et self service no almoço. 
Antes, eram 36 opções diárias, 
entre pratos quentes e saladas. 
Agora são quase 50 escolhas, 
sendo 16 quentes principais e 
outras 30 entradas e saladas. 
Mais: a clientela já pode pegar 
sua bebida em um nicho refri-
gerado do balcão, agilizando a 
vida de quem precisa almoçar 
rapidamente.  Outra mudança 
foi a criação de um espaço 
exclusivo para o delivery, com 
entrada exclusiva.

Comida caseira 
No buff et do Osnir, além das 

carnes que integram receitas 
como bife a role, parmegiana, 
dobradinha e tantas outras 
de carnes vermelhas ou bran-
cas, há fi lés grelhados na hora, 
como a requisitada picanha, os 
suculentos contra-filés ou os 
suaves fi lés de frango - tudo no 
sistema por quilo do buff et. Nas 
opções frias, agradar diferentes 
paladares também é a pala-

vra de ordem, já que se pode 
montar o prato com salada de 
rúcula, tomate seco e mozarela 
de búfala; ou quiabo, jiló, milho, 
beringela. Prefere palmito? 
Tem. Salada de maionese com 
frutas? Também... Tudo sob 
a supervisão da matriarca da 
família, Dona Maria, sempre 
atenta à produção da cozinha.

A alternância entre os pratos 
principais é diária e segue al-
guns padrões. A segunda-feira, 
por exemplo, é dia de estrogo-
nofe e a terça tem como desta-
que o virado à paulista. Às quar-
tas e aos sábados, a feijoada li-
ght faz sucesso, especialmente 
porque cada um pode montar 
o prato a seu gosto: com ou 
sem bisteca, linguiças, couve, 
farofa, molho... assim como a 
diversidade de massas às quin-
tas-feiras. Às sextas, o desta-
que fi ca para o peixe - são fi lés, 
bacalhau, molho de camarão... 

Para muitos clientes fi éis da 
casa, outra grande vantagem 
está nas inúmeras possibilida-
des, não importa o horário. 
O almoço vai até 15h30, mas 
depois disso a casa continua 
aberta até madrugada com 
pratos completos em que o 
cliente escolhe a carne e os 
acompanhamentos, ou pode 
optar por porções no happy 
hour acompanhado de um bom 
choppinho, sanduíches, omele-
tes, saladas... E tudo isso pode 
ser no delivery, com a comodi-
dade de se pagar com cartão de 
crédito em casa. 

Para encerrar, uma boa pedi-
da é a caprichadíssima banana 
split ou o petit gateau de dar 
água na boca. 

História
Quem frequenta a lancho-

nete sabe que tão importante 
quanto os bons ingredientes 
é o atendimento de primeira, 
que prima pela simpatia, e a 
tradição da casa. E nesse cená-
rio, Osnir não é apenas o nome 
de quem criou a casa - do alto 
de seus 70 e poucos anos, ele 
está lá todos os dias, sorrindo 
para os clientes, recebendo com 
orgulho os votos de felicitações 
pela reforma bem sucedida, lide-

rando a casa ao lado da família.  
O fundador se orgulha de a 
lanchonete ter sido uma das pio-
neiras na cidade a oferecer um 
hambúrguer artesanal, de quali-
dade, produzido com ingredien-
tes de primeira. Isso em 1969, 
quando a casa foi inaugurada.

Mas, para conhecer a qua-
lidade da lanchonete, nada 
melhor do que ir até lá, sentar-
se junto aos imensos janelões 
abertos após a reforma e jogar 
conversa fora enquanto se sa-

boreia qualquer opção do car-
dápio. Ou, próximo às enormes 
tv´s para acompanhar o jogo da 
rodada em uma noite dessas... 

O Osnir Hamburger fi ca na 
Avenida Jabaquara, 550 esqui-
na com Rua das Rosas - próxi-
mo ao metrô Praça da Árvore. 
Delivery: 5581-8093 e 2578-2165

Acima, a feijoada light 
oferecida às quartas e aos 
sábados). Casa faz sucesso 

há 40 anos  com  pratos a la 
carte, além de sanduíches e 

porções até a madrugada. 

Restaurante de comida caseira na 
Avenida Jabaquara lota após reforma
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Das 11h30 às 15h00
Almoço com

pratos deliciosos

Após às 18h00
Entrega de
pizzas deliciosas
com ingredientes
de primeira:
•Pizzas
•Porções
•Lanches
•Espetinhos
estão à sua espera para 
o Happy hour

Rua Monsenhor Manuel Vicente, 131 - Vila Mariana 
(esquina com a Rua Afonso Celso - Próximo ao Pastorinho)

estão à sua espera para 

Rua Monsenhor Manuel Vicente, 131 - Vila Mariana 
(esquina com a Rua Afonso Celso - Próximo ao Pastorinho)

Almoço com
pratos deliciosos

PROMOÇÃO

OUTUBRO/2010

Na compra de duas ou

mais pizzas grandes no

mesmo pedido, ganhe

um refrigerante

2 litros.

Aproveitem.

5574-5333 www.dipomodoro.com.br ou
www.twitter.com/dipomodoro

Não esqueçam
de mencionar
a promoção.
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Comunidade critica nova 
linha projetada por metrô

“A gente espera que ne-
nhuma blusa atrapalhe a se-
gurança da nova linha”, gri-
tou um morador, durante a 
explanação de técnicos do 
metrô sobre a tecnologia que 
será adotada na nova linha de 
“monotriho” a ser implantada 
entre o Jabaquara e o Morum-
bi. Visivelmente constrangidos 
com as incessantes críticas da 
plateia, todos os representan-
tes do poder público e da em-
presa que realizou o relatório 
sobre impactos ambientais da 
obra respondiam as perguntas 
feitas burocratica e rispida-
mente. 

A audiência pública para 
apresentar à população os 
estudos sobre a Linha Ouro 
aconteceu na segunda, dia 27, 
no CEU Caminho do Mar. Os 
poucos líderes comunitários 
do Jabaquara se queixavam 
do local escolhido, distante e 
de difícil acesso para a popu-
lação local. Mais: diziam que 
dez minutos após o início da 
reunião as explicações sobre 
as interferências no bairro já 
haviam terminado, impedindo 
o acompanhamento adequa-
do. Já moradores do Morumbi 
compareceram em peso, indig-
nados com uma linha que irá 
“rasgar o bairro”, já que o mo-
notrilho circula sobre grandes 
pilastras, em elevado. Falta de 
estética, que representará a 
degradação visual do bairro 
e falta de segurança para os 
usuários do sistema eram ou-
tras críticas. Em síntese, para a 
comunidade presente, a obra 
só vem a atender interesses 
particulares, mais especifi ca-

ram o projeto de construção 
de um estacionamento, para 
o qual seriam desapropriadas 
casas. Inicialmente o técnico 
do metrô negou essa intenção, 
mas uma das participantes 
populares do evento mostrou 
o trecho do relatório que apre-
senta o projeto e prometeu 
ingressar na justição solicitan-
do a nulidade da audiência pú-
blica. Outro prometeu solicitar 
apoio do Ministério Público 
para impedir a obra, já que, 
como a maioria, ele considera 
que a audiência pública era 
apenas parte de um processo 
“de cartas marcadas”.

Realmente distante aos 
questionamentos, ontem, dia 
30 de setembro, o governador 
Alberto Goldman participou de 
um evento no CEU Paraisópo-
lis para anunciar a abertura do 
processo de licitação para a 
Linha Ouro. A Prefeitura, esta 
semana, também prometeu 
encaminhar recursos para via-
bilizar a obra (veja abaixo).

mente do São Paulo Futebol 
Clube, que teria o acesso ao 
Morumbi facilitado pela obra. 
São-paulino e integrante da 
diretoria do clube, o verea-
dor Aurélio Miguel garantiu 
ser também contra a obra. 
“Os torcedores já terão uma 
estação da linha Amarela, 4 
(atualmente em construção) 
para chegar ao clube. Ficará a 
uma distância de apenas um 
quilômetro do estádio e as 
pessoas poderão andar até 
lá, como se faz em qualquer 
lugar do mundo”, disse ele, 
ganhando aplausos. 

A comunidade também 
se mostrou indignada com as 
respostas curtas e evasivas, 
muitas vezes não esclarecen-
do o que foi questionado. Uma 
delas dizia respeito à largura 
mínima das vias onde passará 
o trem de superfície. Mas, o 
representante do metrô se 
limitou a dizer que será ade-
quada tecnicamente. 

Os moradores ainda critica-

Audiência pública foi nervosa, com críticas acaloradas ao monotrilho 

Uma das críticas que mais 
se ouvia na audiência pública 
para apresentar o projeto da 
Linha Ouro era que “havia sido 
planejada e divulgada do dia 
para a noite”. O fato é que, 
no sábado passado, o Diário 
Ofi cial do Munícipio publicava  
decreto assinado pelo prefeito 
Gilberto Kassab que transfere 
R$ 334,5 milhões para a Linha 
Ouro. Detalhe: esse recur-
so vem da Operação Urbana 
Água Espraiada.

Segundo a Prefeitura, o 
correspondente a essas verbas 
transferidas agora já havia sido 
repassado ao Metrô em forma 
de CEPACs (Certificados de 
Potencial Adicional de Cons-
trução) da Operação Urbana, 
para serem comercializados 
pelo Metrô. Optou-se, entre-
tanto, pelo repasse direto das 
verbas, arrecadadas em cada 
operação urbana.

A Prefeitura defende a 
transferência, sob a alegação 
de que “o dinheiro arrecadado 
deve ser aplicado na área de 
ação da respectiva operação”  

Mas, o que causa estra-
nhamento é que os recusos 
arrecadados até agora com os 
leilões dos CEPACs está muito 
abaixo do que será necessá-
rio para prolongar a avenida 
- seja em túnel ou não - até 
a Rodovia dos Imigrantes, 
construir apartamentos popu-
lares ou desenvolver o parque 
prometido para o Jabaquara. 
Também vale destacar que 
muitas das compensações 
prometidas pela Prefeitura em 
etapas anteriores da Operação 
(como na construção da Ponte 
Estaiada) até hoje não foram 

cumpridas. Este dinheiro não 
deveria ter sido usado para 
reparar os danos provocados 
anteriormente?

Convênio
Mas, por mais que algumas 

comunidades lindeiras à obra 
estejam “chiando”, parece 
que realmente o governo está 
disposto a tocar a obra com 
brevidade. O edital de con-
corrência para a implantação 
da Linha 17-Ouro foi assinado 
ontem e o contrato terá 42 
meses de vigência a partir da 
assinatura. O ganhador será 
aquele que oferecer o menor 
preço dentre as empresas 
habilitadas. O edital estará dis-
ponível por 45 dias a partir de 
sua publicação. As propostas 
devem ser abertas em 18/11.

No total, a Linha 17-Ouro 
terá 18 km de extensão, com 
19 estações: Jabaquara; Hos-
pital Saboya; Cidade Leonor; 
Vila Babilônia; Vila Paulista; 
Jardim Aeroporto; Congonhas; 
Brooklin Paulista; Vereador 
José Diniz; Água Espraiada; 
Vila Cordeiro; Chucri Zaidan; 
Morumbi; Granja Julieta; Pa-
nambi; Paraisópolis; Américo 

Mourano; Estádio Morumbi; 
São Paulo-Morumbi. A pre-
visão é que 230 mil pessoas 
sejam atendidas diariamente. 
Seguirá o traçado das aveni-
das Roberto Marinho, Nações 
Unidas, Perimetral e João Jor-
ge Saad, entre outras.  Ha-
verá conexão com o sistema 
metro-ferroviário nas esta-
ções Jabaquara (Linha 1-Azul) 
e Morumbi da CPTM (Linha 
9-Esmeralda) e nas futuras es-
tações Água Espraiada (Linha 
5-Lilás) e São Paulo-Morumbi 
(Linha 4-Amarela).

E, apesar das críticas, o me-
trô defende o projeto: evitará 
muitas desapropriações, tor-
nando a implantação do pro-
jeto mais rápida e econômica, 
não provocará interferência no 
sistema viário, não emite gases 
e tem baixo nível de ruído. 
Diz ainda que haverá projeto 
paisagístico, com árvores nati-
vas plantadas na via por onde 
correrão os trens, formando 
corredores verdes ao longo 
do percurso.

Dinheiro da Água Espraiada 
foi para Linha Ouro do metrô

Visual da polêmica estru-
tura da linha de metro leve
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CONCEIÇÃO
APTO AO LADO DO METRÔ – R$200 MIL

1 dorms c/AE, 1 vaga
Ref: JA1299

SÃO JUDAS
APTO. PRÓX. METRÔ – R$220 MIL

2 dorms c/AE, 1 vaga
Ref: JA1040

BOSQUE DA SAÚDE
APTO. PRÓX. AO METRÔ – R$255 MIL

2 dorms c/AE, 1 vaga, lazer
Ref: JA683

VL. GUMERCINDO
APTO. PX. A RAMALHO ORTIGÃO

R$270 MIL - 2 dorms, 1 vaga
Ref: JA1262

SAÚDE
APTO PRÓX. METRÔ – R$320 MIL

2 dorms, dep. emp, 1 vaga
Ref: JA1248

CHAC. INGLESA
APTO. C/ LAZER COMPLETO – R$360 MIL

3 dorms (1st), sac, 2 vagas
Ref: JA1282

SAÚDE
APTO. PRÓX. METRÔ – R$385 MIL

3 dorms (1st), sac, 2 vagas
Ref: JA1283

SAÚDE
APTO. PRÓX. METRÔ – R$430 MIL

3 dorms c/AE (1 st), dep. emp,
2 vagas. Ref: JA1285

MIRANDÓPOLIS
APTO AMPLO – R$440 MIL

3 dorms c/AE (1st), dep. emp,
2 vagas. Ref: JA1274

SÃO JUDAS
APTO 400M METRÔ – R$460 MIL

3 dorms (1st), sac. goumert, 2 vagas
Ref: JA796

SAÚDE
SOB. EM COND. FECHADO – 

R$460 MIL - 3 dorms, sótão, 2 vagas
Ref: Villagio

VL. FACHINI
TÉRREA – R$180 MIL

2 dorms, 2 vagas
Ref: JA1279

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO – R$450 MIL

3 dorms, dep. emp, 2 vagas
Ref: JA445

PL. PAULISTA
SOBRADO – R$1.200 MIL
4 dorms c/AE (1st), 8 vagas

Ref: JA158

SAÚDE
GALPÃO – R$2.500 MIL

1150m² AU, mezanino, quadra, 
churrasq. Ref: JA883

SOBRADO
PARALELO A PEDRO BUENO – 
R$350 MIL - 3 dorms (1st c/hidro),

3 vgs, 400m² AU - Ref: JA1254

SAÚDE
APTO – R$ 900,00

em ótima localização,1 dorm, sala, coz, 
1 vaga, sem elevador. Ref: 10013

SAÚDE
APTO. – R$ 1.000,00

próx. ao metrô, 1 dorms c/AE,
coz. c/AE, 1 vaga. Ref: 12612

SÃO JUDAS
STUDIO – R$ 1.500,00

semi mobiliado, 1 dorm, coz,
1 vaga, lazer. Ref: 12657

VL. BRASILINA
APTO – R$ 600,00

todo reformado, 2 dorms, sala, coz,
1 vaga. Ref: 11437

VL. MASCOTE
APTO – R$ 1.000,00

próx. a Rua Alba, 2 dorms, sala,
coz, 1 vaga. Ref: 12619

SAÚDE
APTO – R$ 1.100,00

próx. ao metrô, 2 dorms c/AE, sac, 
coz. c/AE, 1 vaga. Ref: 11038

JABAQUARA
APTO – R$ 1.100,00

Imed. do metrô, 2 dorms, coz. c/AE, 
1 vaga, lazer. Ref: 12184

CONCEIÇÃO
APTO – R$ 1.200,00

próx. ao metrô, 2 dorms (1st), sac, 
coz. c/AE, 1 vaga. Ref: 11702

SÃO JUDAS
APTO – R$ 1.200,00

Imed. do metrô, 2 dorms c/AE, sac, 
coz. c/AE, 1 vaga. Ref: 12537

SAÚDE
APTO - R$ 1.300,00

próx. ao metrô, 2 droms c/AE,
sac, 1 vaga. Ref: 12576

PL. PAULISTA
APTO – R$ 1.300,00

próx. a Indianópolis, 2 dorms c/AE, 
sac, coz. c/AE,  1 vaga. Ref: 12165

SAÚDE
APTO – R$ 1.600,00

imed. do metrô, 3 dorms (1st), sac, 
coz. c/AE, 1 vaga. Ref: 12613

PL. PAULISTA
TÉRREA – R$ 850,00

em ótima localização, 2 dorms, sala, 
coz, qtal. Ref: 10153

SAÚDE
ASSOBRADADA – R$ 850,00

Próx. metrô, 2 dorms, terraço, coz, 
qtal. Ref: 2929

VL. CAMPESTRE
SOBRADO - R$ 1.200,00

Trav. da Cidade de Bagdá, 2 dorms, 
sala, coz, 1 vaga. Ref: 10294

CONCEIÇÃO
TÉRREA – R$ 1.300,00

Próx. metrô, 2 dorms, sala, coz,
1  vaga. Ref: 10303

PÇA. ÁRVORE
3 DTS - 1 STE - 2 VGS

R$ 450 MIL
107 AU, vago, repleto de arms, 
lazer c/ piscina e quadra, living 

c/ sacada.

METRÔ SAÚDE
2 DTS C/ 3º OPC - 1 VG

R$ 345 MIL
72m² AU, amplo living, wc 
empr, bom lazer, próx. ao 

metrô!!!

V. CLEMENTINO
3 DORMS - STE - 2 VAGAS 

R$ 498 MIL
C/ sacada, arms, dep. emp, 
vago, prédio imponente, a 2 

quadras do metrô!!!

SAÚDE - R$ 235  MIL
Apto c/ 2 dormitorios 

Living 2 ambs, c/ varanda, 
coz. planej, prédio s/ elev. 

e vaga, cond. baixo.

PÇA. ÁRVORE - R$ 210 MIL
 Apto c/ 3 dormitórios

Sala, cozinha, armários,
2 banheiros, s/ vaga,

boca do metrô.

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.

PÇA. ÁRVORE
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 254 MIL
2 sacs, andar alto, arms.
planej, lazer completo.
Oportunidade única!!!

METRÔ SAÚDE
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 250 MIL
Living c/ sac, andar alto, lazer

c/ quadra, repl. arms, px. metrô

V. GUMERCINDO
2 DORMS - 2 VAGAS

R$ 290 MIL
2 banheiros, armários,

terraço, vagas demarcadas!!!

CHÁC. INGLESA 
3 DTS - 1 STE - 2 VGS

R$ 398 MIL
85m² AU, suíte c/ closet,

sac, dorms c/ arms,
próx. ao metrô!!!

SAÚDE 
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 285 MIL
65m² AU, reformado, porce-
lanato, coz. planej, dorms. c/ 

arms, 300m metrô.

MIRANDÓPOLIS - R$ 600 MIL
SOBR. - 3 DTS/1 STE - 4 VGS

Lvbo, copa/coz, qtal c/ churr, 
edícula c/ ste, jardim, portão 

automático. Excelente!!!

 V. MARIANA - R$ 460 MIL
SOBRADO - 3 DTS - 2 VGS
 180m², edícula, dep. empr, 

portão automático.
Excelente!!!

V. CLEMENTINO - R$ 559 MIL
 SOBRADO AMPLO

3 dorms, suíte, garagem, 
churrasqueira, quintal.

Oportunidade!!!

IPIRANGA - R$ 460 MIL 
SOBRADO - 3 DTS - 3 STES

Novo!!! 2 vgs, 130m² AC, 
quintal c/ churrasq, 200m do 

metrô Sacomã.

JABAQUARA - R$ 315 MIL
 SOBRADO NOVO

3 dorms, c/ AE’s, cozinha c/ 
AE, área de serviço,

2 garagens.

V. MARIANA - R$ 190 MIL
Apartamento c/ 1 dorm , 

Living amplo, condominio 
baixo , ao lado do metrô , 
sem vaga. Excelente !!!

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

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

CHÁC. INGLESA
3 DTS - 1 STE - 2 VAGAS

R$ 630 MIL
120m² AU, ste c/ closet, dorms. 
c/ sac, tábuas largas, ót. lazer, 

cozinha grande.

V. CLEMENTINO
3 DTS -  1 STE - 2 VGS

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

dep. empr, ensolarado, lazer.

MIRANDÓPOLIS
3 DTS - 1 STE - 2 VGS

R$ 415 MIL
Sac, repleto de AE’s,

impecável, lazer c/ piscina.
Oportunidade!!!

CONCEIÇÃO
3 DTS - 2 STES - 2 VGS

R$ 380 MIL
80m² AU, sac, lazer total,
cond. baixo, excelente.

Não perca!!!
V. CLEMENTINO

2 DORMS - 1 VAGA
R$ 338 MIL

Sala ampla, andar alto, 95m² 
úteis, DE, prédio pastilhado.

Excelente!!!

MIRANDÓPOLIS
3 DORMS - 1 STE - 2 VAGAS

R$ 540 MIL
Excel. apto, 128m² úteis, rico em arms, 
ensolarado, andar alto, lazer compl, px. 

metrô, 110m² AU.

MIRANDÓPOLIS - R$ 549 MIL
 SOBRADO - 3 DTS - 2 VGS
Ste, sala e coz. ampla, DE, 
local tranquilo, geminado.

Oportunidade!!!

V. CLEMENTINO
4 DTS - 2 STES - 2 VGS 

R$ 600 MIL
Liv. 2 ambs, ampla sacada,
escritório, coz. planej, arms, 

lazer completo. Ótimo!!!

CONCEIÇÃO
3 DTS - 1 STE - 2 VGS

R$ 695 MIL
127 AU, novo, varanda 
gourmet, lazer de clube, 
andar alto. Aproveite!!!

CONCEIÇÃO
2 DTS - 1 STE - 1 VAGA

R$ 400 MIL
Novo, 100m² AU, lavabo, va-

randa gourmet, lazer de clube.

CHÁC. INGLESA - R$ 235 MIL
Apto c/ 2 dormitórios
1 vaga, sacada, hidro, 

cond. baixo, lazer total, 
vago. Venha conhecer!!!

CHÁC. INGLESA
3 DTS - 2 VGS - 107M² AU

R$ 580 MIL
1 suíte, edifício semi-novo, 

com lazer. Impecável!!!

CHÁC. INGLESA
2 DORMS - 1 VG LIVRE

R$ 290 MIL
72m² AU, arms, dep. empr, 

próx. ao comércio.
Aproveite!!!

VILA MARIANA
2 DTS - 75² AU - 1 VAGA

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

localização, oportunidade.
Não percam!!!

 V. CLEMENTINO -  R$ 1.200
Apto c/ 40m², 1 dorm c/ AE, 

sala, coz, AS, 1 vaga.
Excelente !!!

PÇA. DA ÁRVORE - R$ 1.400
Apto c/ 75m², 2 dts, 3 rev,

sala, coz, AE, 1 vaga,
c/ lazer. Oportunidade !!!

V. CLEMENTINO - R$ 2.700
Apto c/ 115m², 3 dts, 2 stes, 

sl 2 ambs, coz , 2 vgs, 3 
wc’s , sac, laz tot, andar bx.

VILA MARIANA - R$ 1.500
Apto c/ 78m², 2 dts, sala 2 

ambs. c/ sac, coz c/ AE, 2 wc’s, 
2 vgs, lazer total, px. metrô.
CHAC. INGLESA - R$ 1.500

Apto c/ 75m² c/ 3 dts, ste, sala 
2 ambs, coz c/ AE, 2 vgs, sac, 

lazer total. Impecável !
V. CLEMENTINO - R$ 2.500
Apto c/ 98m², 3 dts, 1 ste, 3 
sacs, sl 2 ambs, lavabo, 4 

wc’s, 2 vgs, laz tot. Imperdível !

PÇA. DA ÁRVORE - R$ 1.000
Conjunto comercial, 50m² em 
vão livre, 2 banheiros, copa, 

próx. metrô !!!

SAÚDE - R$ 2.000
Conj. coml, 52m², vão livre,

2 wc’s, 1 copa, 2 vagas,
reformada, ótimo !!!

VILA MARIANA - R$ 3.800
Sobr. c/ 220m², 3 dts, 1 ste, 1 
rev, 2 wc’s, qe, 3 wc’s, lvbo, 2 

vgs, exc estado, px ibirapuera !

V. CLEMENTINO - R$ 1.200
Conj. coml. de 40m² c/ recep, 
wc, 1 vg, excel. estado, prédio 

24 horas, px. metrô.

KLABIN - R$ 3.600
Sobr. c/ 308m² c/ 3 dts, 2 stes, sala
2 ambs, 3 wc’s, coz planej, 3 wc’s, 

lvbo, qe, pisc , 2 vgs, px. metrô.

VILA MARIANA - R$ 9.000
Sobr. coml, 12 sls, 8 vgs, 

450m² AC, 5 wc’s, 2 lavabos, 
próx. ao metrô.
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APTO-PRÓX.
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 165.000,00
2 dorms, sala 2 ambs,

Cozinha planejada ,1 vaga, 
lazer. REF. IM 3103
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

APTO PRÓX. METRÔ 
LIBERDADE-58M2

R$ 150.000,00
1 Dorm,sala 2 Ambs

Cozinha,
REF: IM 2749

APTO NUNCA HABITADO 
JABAQUARA

R$ 170.000,00
2 Dorms. , Sala

Coz. E lazer
REF: IM 1668

SAÚDE
CONDOMÍNIO FECHADO

R$ 249.000,00
2dorms,sala 2 ambs

Cozinha,1 vaga ,lazer
REF:IM 2782

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

APTO REFORMADO 
PROX. METRÔ ANA 

ROSA-79M2

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

2 ambs, Coz. REF: IM 2930

ÓTIMO SOBRADO SAÚDE
R$ 300.000,00

2 Dorms, sala 2 ambs
Cozinha, 4 vagas

Ref: IM 2943

APTO CAMBUCI
PROX.INSS

R$ 150.000,00
2 Dorms, sala 2 ambs

Cozinha, 1vaga 
Ref: IM 2980

COBERTURA DUPLEX 
S.JUDAS – 140M2

R$ 340.000,00 
3 Dorms ,sala 2 ambs 

Coz. Planejada,2 vagas
Ref: IM 2619

APTO PROX. METRÔ 
JABAQUARA

R$ 225.000,00
2 Dorms ,sala 2 ambs c/ 
varanda, Cozinha, dep. 
Empregada,2 vaga,lazer

Ref: I M 3119

LINDO !APTO PRONTO P/ 
MORAR AO LADO METRÔ 
JABAQURA R$ 245.000,00
2 Dorms armários, sala 2 ambs 

c/ varanda, Coz. Planejada,
1 vaga, lazer. Ref: IM 1601

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

APTO TOTALMENTE 
REFORMADO S. JUDAS 

R$ 270.000,00
3 Dorms armários ,sala 2 

ambs, Coz. Planejada,1vaga
Ref: IM 3163

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

R$ 410.000,00
3 Dorms,sala 2 ambs

Cozinha, lavabo, 2vagas
Ref:IM 2815

APTO VILA MORAES
R$ 155.000,00

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

1 vaga, lazer. Ref: IM 3127

APTO PRÓX. 
METRO CONCEIÇÃO

R$ 225.000,00
2 Dorms armários,sala 2 

ambs, Cozinha,1 vaga,lazer
Ref:IM 3152 

APTO TOTALMENTE 
REFORMADO - PROX.

METRÔ ALTO DO IPIRANGA 
R$ 245.000,00

2 Dorms , sala 2 ambs
Cozinha,1 vaga

Ref: IM 2738

CASA TÉRREA BOSQUE 
DA SAÚDE –TERRENO 

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

Cozinha,2 vagas
Ref: IM 2965

SOBRADO ISOLADO 
SAÚDE

R$ 419.000,00
3 Dorms Suite,Sala Ampla

Cozinha,2 Vagas
Ref :IM 2065 

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

APTO PRÓX. 
HOSPITAL SÃO PAULO

R$ 225.000,00
1 Dorm ,sala 2 ambs

Cozinha,wc empregada,
1 vaga. Ref: IM 3021

APTO BELA VISTA  
PROX. PAULISTA

R$ 180.00,00
1 Dorm armários,sala 2 ambs

Cozinha planejda 
Ref: IM 3162

APTO PROX. HOSPITAL 
STA MARINA

R$ 175.000,00
2 Dorms armários,sala 2 ambs 
c/ varanda, Coz. Planejada, 

1vaga, lazer. Ref: IM 3158

APTO VILA DAS MERCES
R$ 175.000,00

3 Dorms , sala 2 ambs
Cozinha, 1 vaga

Ref: IM 2942

ÓTIMO APTO ANDAR ALTO 
PROX. METRÔ PÇA 
ÁRVORE R$ 477 MIL

Cond. baixo R$ 300,00, 3 dorms, 
ste arms , sala 2 ambs c/ varanda 
Coz. Planej,2 vagas, lazer comp. 

Ref: IM 3050
APTO 500 METROS 

JABAQUARA
R$ 199.000,00

2 Dorms ,sala 3 ambs
Cozinha,1 vaga,lazer

Ref: IM 3120

APTO PROX.
METRÔ PARAISO

2 Dorms. , Sala 2 ambs.
Cozinha c/ armários ,wc de 

empregada, 1 Vaga
Ref: IM1605

ÓTIMO SOBRADO S.J.C
R$ 235.000,00

3 Suites ,Sala 2 Ambs
Coz. Planejada,2 Vagas

Ref : IM 2595

APTO CAMBUCI
R$ 160.000,00

1 Dorm , Sala 2 ambs
Cozinha , 1 vaga

Ref: IM 2095

ÓTIMO APTO REFORM. 
MOINHO VELHO -70M2

R$ 185.000,00
2dorms,sala 2ambs

Cozinha, dep.Empregada
1vaga. Ref: IM2928

APTO PROX. METRÔ 
PÇA DA ÁRVORE

CONDOMÍNIO R$ 206,00
R$ 255.000,00 

2 Dorms arm, sala 2 ambs, Coz. 
planej,1vaga lazer. Ref: im 3010

APTO BELA VISTA
R$ 205.000,00

2 Dorms ,sala 2 ambs
Cozinha

Ref: im 1640

APTO PRÓX. METRÔ 
PÇA DA ÁRVORE
R$ 250.000,00

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

1 vaga. Ref: IM 3191

APTO PRONTO P/ 
MORAR SACOMÃ
R$ 200.000,00

3 Dorms armários, sala 
2 ambs, Coz. Planejada,

3 vagas, lazer. Ref: IM 582

SOBRADO NOVÍSSIMO 
VILA GUMERCINDO

R$ 350.000,00
3 Dorms , suite, sala 2 ambs

Cozinha ,2 vagas
Ref: IM 3190

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! 95-1721

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. 95-1483

APTO – R$ 220.000,00
VILA GUARANI

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

95-1643

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. 95-1671

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. 95-1708

APTO 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!. 95-1731 

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. 95-1481

APARTAMENTO 
SEMI-MOBILIADO

V.GUARANI – R$ 295 MIL
03 dorm, suíte c/ closed e 

terraço, sala 02 amb c/ sacada, 
cozinha planejada, 01 vaga. Lazer 

total! 95-1713

TERRENO C/ 02 CASAS
R$ 280 MIL 
JABAQUARA

Ótimo para investimento! 320 
m2 AT. Necessita de reforma! 

95-1770

R$ 178 MIL
APARTAMENTO - SAÚDE

Próximo do metrô - 01 dormi-
tório, banheiro, sala, lavabo, 
cozinha e 01 vaga. 95-1767

R$ 320 MIL
APARTAMENTO SAÚDE

Excelente localização - 03 
dormitórios C/ AE, banheiro, sala, 
cozinha com armário embutido e 

01 vaga. 78 m2 AÚ 95-1769

R$ 260 MIL – SOBRADO 
VILA SANTA CATARINA
Ótimo localização, 02 dormitó-

rios, sala, 03 banheiros, cozinha 
c/ AE, dep. De empregada 

c/ banheiro, Á/S e 02 vagas. 
95-1757

OPORTUNIDADE!
R$ 200 MIL

CASA TÉRREA PRÓX. 
METRÔ JABAQUARA

02 dorms, banh, sala, coz, AS, 02 
vagas. Necessita de modernização. 

Terreno 7 x 21. 95-1698

SOBRADO BELISSIMO 
ACABTO – R$ 320 MIL

Sobrado na Vila Guarani em fino 
acabto, c/ 3 vagas, corredor late-
ral, churr, quarto de empregada, 

boa localização, terreno de 8.50 x 
21. Realmente bonito. 95-1466

CASA TÉRREA 
VILA SANTA CATARINA

R$ 300 MIL
03 dormitórios, sala 2 ambientes 

, cozinha, edícula, 06 vagas, 
jardim, área 250 mts. 95-1181

SOBRADO IMPECÁVEL 
JABAQUARA
R$ 330 MIL

03 dorms, 01 suíte c/ 
armário, sacada, banheiro, 
quintal, sala 02 amb, copa, 
cozinha lateral, 02 vagas, 
lavabo, Q.E + WC, todo 

reformado. Nada pra fazer! 
95-1771

APTO NO JABAQUARA 
PRÓXIMO DO METRÔ

R$ 270 MIL
03 dormitórios c/ closet e 

armário, banheiro, sala 02 amb., 
cozinha boa, lavanderia e 01 

vaga. 95-1747

SOBR. V. CAMPESTRE
R$ 220 MIL

02 dorm, banheiro, cozinha 
planejada, quarto de empregada, 
WC + 01 dorm, quintal, 01 vaga. 
Ótimo imóvel – Boa localização, 

próximo do metrô. 95-1742

APTO JABAQUARA
A 600M DO METRÔ

R$ 176 MIL
2 dorms c/ arm, sacada,

sala 2 amb c/ piso 
granito,cozinha planej,

lavand, 1 vaga, carp. mad,
02 banh. c/ Box –Lazer,

piscina, S/F em
ótimo estado. 95-1755

SOBRADO EM 
CONDOMINIO

R$ 220 MIL – V. GUARANI
03 dormitórios, sala, cozinha, 02 
WC, quintal, lavanderia coberta, 

01 vaga, sem condomínio. 
95-1765

SOBRADO  R$ 250 MIL
JABAQUARA

Ótimo! - 02 dorms,
02 banheiros, sala, cozinha,
dep. De empregada, 01 vaga. 

95-1778

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 locali-

zação. Bom mesmo!! 95-1346

CASA TÉRREA
EXCEL.LOCALIZAÇÃO

Localizado no bairro mais nobre do 
Jabaquara, casa térrea c/ terreno de 
9,25 x 20, total de 200m2 c/ 2 am-
plos dorms, coz. grade, boa sala, 

somente R$ 370 mil. 95-1781

ÚNICO! IMPERDÍVEL 
R$ 230 MIL

Apartamento bonito com 
03 dorms, 01 suíte, cozi-
nha c/ AE, sala c/ sacada, 

01 vaga, condomínio de R$ 
280,00 incluso água e gás 
. A 750 m do metrô Jaba-
quara. Único no gênero 

95-1773

R$ 370 MIL – CASA 
TÉRREA AO LADO DO 
METRÔ JABAQUARA

Excel. casa térrea a 1 quarteirão do 
metrô, boa localização, rua bonita 
com 03 dorms, terreno de 08x25. 

Excel. oportunidade!! 95-1623

SOBRADO IMPECÁVEL 
JABAQUARA
R$ 250 MIL

02 dorms, sala 02 amb., 

cozinha espaçosa, quintal, 

dependência de empregada,

 01 vaga. Próximo ao 

metrô. 95-1726

APARTAMENTO 
CONCEIÇÃO 400 M2 

METRÔ – R$ 220 MIL
02 dorms c/ AE, sala 02 
ambientes, banheiro, co-
zinha planejada, piso frio. 

Lazer com 02 piscinas. 
Excelente localização. 

95-1762

R$ 165 MIL – APTO 
PRÓXIMO METRÔ 

JABAQUARA
01 dormitórios c/ 2º reversível, 

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

01 vaga. 95-1329 

R$ 175.000,00 – APTO 
NOVO A 800M DO 

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

serviço, 01 vaga. 95-1655

SOBRADOS NOVOS À 
PARTIR DE R$ 210 MIL 

JABAQUARA
02 DORMS, suíte, banheiro 

social, sala, cozinha americana, 
lavabo, A/S, 02 vagas. 95-1676

JABAQUARA ÓTIMO 
SOBRADO - R$ 380 MIL
03 dorms, 1 suíte c/ arm, banheiro, 
sala 02 amb, copa, cozinha c/ arm. 
Lateral, dep,  emp, WC, qtal, 02 
vagas. Boa localização. 95-1763

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

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

SOBRADO - 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

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. emp., amplo quintal, mais edí-
cula c/ 1 dorm., sala, coz., wc, lavand., 

gar. 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. 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

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. 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

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

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

TÉRREA - V. GUMERCINDO 
R$ 179 MIL

vago, ótima localização da rua Santa 
Cruz, ótimo também para fins comer-
ciais,  c/ 1 dormitório, wc social, sala, 
cozinha, lavanderia, sem garagem, 

estilo sobre loja - REF.: 9692

APTO. - SÃO JUDAS
R$ 270 MIL

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

planej., lavanderia, wc p/ empregada, 
área útil de 67 m2, garagem p/ 2 

carros, prédio de apenas 8 anos c/ 
lazer completo. - REF.: 10.304

SOBRADO - V. MORAES
R$ 320 MIL

vago, boa localização, próximo a rua 
D. Vilares, c/ 3 dormitórios, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, cozinha, des-
pensa, lavanderia, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, terreno 7x 23 

mts, construção 149 m2 - REF.: 10.258

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/ emp, gar. p/ 3 
carros, lazer completo - REF.: 10.009

SOBRADO NOVO - IPIRANGA 
R$ 530 MIL

excelente localização, trav. da Av. 
Nazaré, próx. ao metrô A. do Ipiranga, 
c/ 3 suítes, sacada, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha, lavanderia, wc p/ 
empregada, garagem p/ 2 carros, 

quintal - REF. 10.188
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. - IPIRANGA

R$ 190 MIL
boa localização da rua Brigadeiro Jor-
dão, condomínio somente R$ 120,00, 
prédio s/ elevador, s/ garagem, exce-
lente área útil de 68 m2, c/ 2 dormitórios, 
wc social, sala ampla p/ 2 ambientes, 

cozinha, lavanderia - REF. 10.285

SOBRADO - V. BRAS. 
MACHADO - R$ 320  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

APTO. - IPIRANGA
R$ 350 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

TÉRREA - BQ. DA SAÚDE
R$ 448 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/ emp., escritório, quintal c/ churrasq., 

garagem p/ 3 carros. - REF.: 9285

SOBRADO NOVO - COND. 
FECHADO - R$ 620 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 - MOINHO 
VELHO - R$ 650 MIL

impecável, no melhor local do bairro, 
c. 3 dorm., suíte c/ hidro e closet, 

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

jardim, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 10.259

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 760 MIL

local nobre do bairro, c/ 4 suítes, 2 
closet’s, living p/ 3 amb., lareira, escri-
tório, lav, copa, coz. planej., despensa, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 8 carros, amplo 
quintal c/ churr., terreno 10 x 32 mts., 

construção de 440 m2. - REF.: 7620

APTO. - JD. DA SAÚDE
R$ 225 MIL

reformado, ótimo acabamento, c/ 2 
dormitórios c/ AE, wc social, living p/ 
2 amb., cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, prédio c/ lazer, 
condomínio somente R$ 222,00 - 

REF.: 10.193

SOBR. - 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, lavanderia, wc p/ empregada, 
garagem coberta p/ 1 carro, 

estuda propostas - REF. 10.222

SALÃO - BQ. DA SAÚDE
R$ 350 MIL

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

finalidades -  REF.: 8852
SOBRADO - 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$ 350 MIL

3 dormitórios, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha planejada, 
despensa, lavanderia, wc p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro, prédio de 10 anos 

c/ lazer completo, área útil 82 m2 - 
REF.: 10.338

SOBRADO - V. DAS MERCÊS 
R$ 380 MIL

excelente localização, reformado, 
c/ 3 dormitórios, suíte, wc social, 
iving p/ 2 amb., sl. Jantar, lavabo, 

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

REF.: 10.308.
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, garagem p/ 2 carros, terreno 
10 x 30 mts., construção 212 m2, ótima 

localização do bairro - REF.: 7883

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 530 MIL

terreno plano c/ 10 x 35 mts., cons-
trução 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 - JD. SAÚDE
R$ 580 MIL

ótimo local, c/ 5 dorm. (sendo 3 dorm. 
na parte superior, e 2 dorm. na parte 
inferior), wc social, living p/ 3 amb., 
lavabo, copa, coz, dep.. p/ emp., gar. p/ 
3 carros, terreno 10 x 30 m, constr. 260 
m2, estuda proposta - REF.: 10.220

TÉRREA (NOVA) - JD. SAÚDE 
R$ 850 MIL

local nobríssimo, vago, terreno plano c/ 
10 x 50 mts., amplo quintal gramado c/ 

sl. festa e edícula, sendo 3 suítes,
1 máster c/ closet e hidro, living p/ 3 
amb., lavabo, ampla cozinha, garagem 

p/ 3 carros -  REF.: 10.331

APTO. - PLANALTO PTA.
R$ 215 MIL

ótimo local da Al. dos Guatás, área 
útil 69 m2, condomínio R$ 59,00, c/ 2 
dormitórios, wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha c/ AE, despensa, lavanderia, 

wc p/ empreg., prédio s/ lazer, s/ 
elevador, s/ garagem - REF.: 10.344

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

APTO. - SAÚDE
R$ 259 MIL

 2 dormitórios + 3o reversível, wc 
social, living p/ 2 amb. c/ sacada, co-
zinha c/ AE, lavanderia, wc p/ empre-
gada, garagem p/ 1 carro, reformado, 
ótima localização da Rua Correia de 

Lemos - REF.: 9650

APTO. - V. GUMERCINDO
R$ 305 MIL

ótima localização da Rua Vigário 
Albernaz, c/ 3 dormitórios, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 
AE, lavanderia, dep. p/ empregada, 
garagem p/ 1 carro - REF.: 10.052

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 380 MIL

local nobre, travessa da rua Frei 
Rolim, terreno 8 x 25 mts., construção 
aprox. 160 m2, vago, c/ 3 dormitórios, 

wc social, living, sala TV, cozinha, 
lavandeira, quintal, jardim, garagem  - 

REF.: 10.356
SOBR. - V. GUMERCINDO

R$ 388 MIL
3 dormitórios, suíte, living p/ 2 amb., 

lavabo, cozinha c/ AE, lavanderia, dep. 
p/ empreg., garagem p/ 2 carros, ótima 

localização, próximo a rua Vigário 
Albernaz, construção de 13 anos - 

REF.: 10.200

4 IMÓVEIS - V. GUMERCINDO 
R$ 598 MIL

AT = 11 x 35 mts., AC = 638 m2,  sendo 
duas térreas c/ 2 dorm., wc, sala, coz., 
quintal, mais um amplo salão (ou gar. 
p/ 2 carros), mais amplíssimo salão c/ 
várias salas, wc, depósito (p/ fins indus-

triais ou comerciais) - REF.: 10.314

COBERTURA DUPLEX
IPIRANGA - R$ 650 MIL

living p/ 2 amb., lav, coz. planej., lavand., 
dep. p/ emp, amplo terraço c/ churr. e 
piscina, e na parte sup. 3 dorm. c/ AE, 
suíte, wc social, sala íntima, gar. 3 
carros, depósito, lazer completíssimo, 

estuda imóvel (-) valor  - REF.: 9778

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
- R$ 1.200 MIL

terreno c/ 12 x 30 mts., AC = 500m2, 
impecável, imóvel de apenas 11 anos, 
c/ 4 dorm. c/ AE, 3 suítes, living p/ 3 
amb., sl. Jantar, lavabo, coz. planej., 

dep. empreg., gar. p/ 5 carros, sl. festa, 
sl. ginástica,  quintal c/ churrasq. - 

REF.: 9468

APTO. - V. GUMERCINDO
R$ 270 MIL

excelente área útil de 82 m2,
c/ 2 dormitórios, wc social, living
p/ 2 amb., cozinha, lavanderia,

quarto e wc p/ empregada,
garagem p/ 1 carro, reformado,
ótima localização - REF.: 10.355

SOBRADO - V. STO. 
ESTÉFANO - R$ 320 MIL

- próx. a Av. Miguel Estéfano, reformado, 
3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, copa, coz. planej., dep. p/ 
empreg., qto. despejo, gar. p/ 2 carros, 
estuda permuta c/ apto. no Bq. da Saúde 

ou V. Gumercindo - REF. 10.354

SOBRADO EM VILA
BQ. SAÚDE R$ 340 MIL

 Em ótima vila particular, 
reformado, c/ 2 dts, (1 c/ AE), 

escritório, WC social c/ hidro, living, 
coz. planej, dep. emp, gar. p/ 1 carro, 

REF. 10.269
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SÃO JUDAS
COND. SÓ R$ 205,00 / 94 M2 ÚTEIS!

Px metro, 2 dts (1 c/ sac+ae), banh, sl 2 ambs, coz ae, 
as, sem gar. Lindo! (Cod. FE).

SAÚDE
SÓ R$ 230 MIL! COLADO AO METRÔ!

2 Dts, sl, 02 banhs., Coz, gar. Lazer total! Vago! 
Aproveite, só na Takaki! (Cod. PA).

VILA MARIANA
EXCELENTE NEGÓCIO!

02 Dts, sl, banh., Coz, todo reformado, gar. 
SÓ R$ 240 MIL. (Cod. KI).

PRAÇA DA ÁRVORE
ANDAR ALTO! DE FRENTE!

2 Dts, sl 2 ambs + sac, gar fixa e livre, exc. Negócio. 
APENAS R$ 295 MIL. (Cod. TAD).

SAÚDE
PRÓX. AO METRÔ / RICO EM AE.

3 Dts (1 ste), sl 2 ambs + sac, lazer total, gar. 
APENAS R$ 350 MIL. (Cod KI).

VILA GUMERCINDO
R. VIGÁRIO ALBERNAZ / CHAVES OUT. 10

Cob. Duplex, 125 ms úteis, 3 dts (2 stes), + churr + 
sauna. 2 Vgs. Px metro. R$ 650 MIL. (Cod AT).

SAÚDE
TERRENO COM 17,50 DE FTE POR 40,00!

Ideal p/ 3 sobrados, prox. Miguel Estefano.
Consulte-nos. (Cod PA).

JABAQUARA
TERR. 6,50X15 – IMPERDÍVEL!

2 Dts com terraço, 2 banhs, 2 vagas, só na Takaki por 
APENAS R$ 210 MIL. (Cod. TAD).

SAÚDE
TERRENO COM 12X30 MTS!

2 Ftes, ideal para 04 sobrados, local nobre.
Consulte-nos. SÓ R$ 375 MIL. (Cod. PA).

SAÚDE
SOBRADO + EDÍCULA / PRÒX. AO METRÔ

2 Dts, banh. Social, sl 2 ambs, coz ae, as, quintal. 2 Vgs. 
DE R$ 400 MIL POR R$ 380 MIL. (Cod. RS).

SAÚDE
TERR. 10X25 / 4 VAGAS!

Assobradado, 4 dts (2 stes), sl 2 ambs, lav., Coz, qtal. 
Com edícula! R$ 550 MIL. (Cod. RS).

SR. PROPRS. DE IMÓVEL COMERCIAL
NA SAÚDE. TEMOS CLIENTES INTERESSADOS 

NA COMPRA DE SEU IMÓVEL COM 
PAGAMENTO  À VISTA. CONSULTE-NOS.

SAÚDE
PRÉDIO DE ESQUINA / COM RENDA R$ 8 MIL!
Em Av. de gde movimento, terr 10x40, px. ao metro. 

Bom p/ investidor. (Cod. AT)

METRÔ SÃO JUDAS
COLADO AO METRÔ / PRÉDIO EM 03 PAV.

530m² de terr, 792 m2 constr. Loja + 02 pav de escr., 
7 Vgs c/ 180 m2. R$ 33 MIL. (Cod. AT).

MIRANDÓPOLIS
93 M2 ÚTEIS SÓ R$ 250 MIL!

Reformado, 02 dorms., Sala 02 ambs. + Sac., 02 Banh.,  
Sem elevador e sem garagem, local nobre. (Cod TAD)

KLABIN VELHO
EXCELENTE PADRÃO – 11 MTS DE FTE!

03 Dts, sendo 01 suite, living+lavabo, coz ae, salão de 
festas, 2 vgs, tudo em tábuas corridas. Qtal. Apenas 

R$ 530 MIL. (Cod. AT).

SAÚDE CASA DE FUNDOS
excelente local! Dormitório, cozinha, banheiro e área 

de serviço. APENAS R$ 600,00. (Cod. IDA).

KLABIN
IMPERDÍVEL! 168 M2 ÚTEIS!

Abaixo do vl. De mercado, 3 suites, sl + sac gourmet, 
lav., Elev. Priv., 3 Vgs. + Dep.

APENAS R$ 815 MIL (cod. RO). 

SÃO JUDAS
LINDO APTO! APENAS R$ 205 MIL!
2 Dts, sala com sacada, banh. Social, coz, 

área de serviço, gar, prox do metro. Local nobre.
Vale a pena visitar. (Cod. KI). 

CONCEIÇÃO
PX. METRÔ – APENAS R$ 235 MIL!

Vago! 2 Dts, sala, banh. Social, coz., Área de serviço, 
gar, ocasião. (Cod. KI/IDA).  

SAÚDE
COLADO AO METRÔ – SÓ R$ 255 MIL!

2 Dts com ae, banh. Social, sl 2 ambs, coz ae + wc 
empr. Gar. Imperdível! (Cod. RS).

SAÚDE
SÓ R$ 250 MIL / 02 VAGAS!

2 Dts, sendo 01 suite, sala com sacada, coz planejada, único 
da região, lindo! Lazer total. Consulte-nos. (Cod. KI).  

SAÚDE
EDIFÍCIO NOVO – RUA NOBRE!

3 Dts (ste+closet) sala 2 ambs+sac+lavabo, coz, wc emp, 
2 vgs+dep. Lazer total. R$ 460 mil. (Cod. Tad). 

PRAÇA DA ÁRVORE
SOBRADO - PRÓX. METRÔ

Res/coml, 2 dorms, sala, banh, coz, área de serviço,
2 vagas + 1 escritório. só R$ 280 mil. (cod. KI)

SAÚDE
EXCLUSIVIDADE TAKAKI / SOBR. SEMI NOVO
205 M2 constr, 10 mts de fte, 4 dts (2 stes), sl + lav, 5 

vgs, dep. Empr+wc. Só R$ 530 mil. (Cod at).

SAÚDE
APTO PX DO METRÔ – NA PARACATU!
3 Dts (ste), sl 2 ambs+sacada, dep. Empr+wc, 

coz ae, 2 vgs. 82 M²! R$ 1.600,00 + 
Cond. R$ 530,00. (Cod. IDA). 

SÃO JUDAS
CASA TÉRREA - VALOR R$ 2.000,00.

Px ao metro, jd de inverno, sala, coz, 3 dts, coz gde, 
lav. Sem garagem. (Cod. IDA).

MIRANDÓPOLIS
SÓ R$ 440 MIL! 02 VAGAS!

03 Dts (sendo 01 suite) com ae, banh. Social, sl 2 ambs + 
sac. + Lav., Coz ae, dep. Empr+wc. Lazer. (Cod. RS).  

VILA MARIANA
SEMI-NOVO / PX DO METRÔ!

2 anos de constr, 3 dts (ste), sala 2 ambs, 2 vagas, 100 m² 
úteis. Excel. Opção. Apenas R$ 510 MIL. (Cod. TAD).

VILA GUMERCINDO
ÓTIMO  SOBRADO COM EDÍCULA

03 Dorms., Sl 02 ambs., Banh. Social, copa e coz, 
4 vgs! Ex. Opção. Apenas R$ 330 MIL. (Cod. Fe)

IPIRANGA
PX DO MUSEU / RUA TRANQUILA!

Excel. Sobr com 03 dts (02 sacadas), banh soc,
sl, copa/coz, dep. Empr+wc, gar, bom quintal +

sl. Festas. SÓ R$ 345 MIL. (Cod. At). 

SAÚDE - PRÉDIO NA AV. JABAQUARA PX METRÔ
22 Mts de fte, 1.070 Ms2 terr., Com 20 aptos 

de 02 dts, 100 ms2 de área útil cada. 02 Lojas 
com 150 m² cada. Consulte-nos. (Cod. PA/AT).   

SAÚDE
CONSTR. TARJAB / ENTREGA EM JUNHO/11.
R$ 150.000,00 + Saldo junto a constr. 2 Dts (ste), gar, 

varanda gourmet. Consulte-nos. (Cod. PA).

SAÚDE
RUA NOBRE / PRÓX. AO METRÔ

Ed. S/ elev., 3 Dts, sl ampla, 02 banhs, coz planej., + Qtal, 
gar. Lindo! 98 M² úteis. Consulte-nos. (Cod RO).

SAÚDE
R. BIOBEDAS / COZ PLANEJADA!

Lindo apto, 2 dts com arms, 2 banh., Sl 2 amb+sacada
e área de serviço, gar. SÓ R$ 270 MIL. (Cod. RS).

PRAÇA DA ÁRVORE
SEMI-NOVO / ANDAR ALTO!

3 Dts (sendo 01 suite), de frente, 2 vagas, lazer total. Vale 
a pena visitar. APENAS R$ 410 MIL. (C0d. Tad).

SAÚDE
ED. NOVO / LAZER COMPLETO!

Com 03 vagas, 105 ms2 úteis, 3 dts (2 stes), liv + sacada 
+ lav. + Escr., Coz planej. Consulte-nos. (Cod. Fe). 

EXC. SOBR COMERCIAL / RUA NOBRE
Terr com 328 ms2, 100 ms2 de frente, 04 salas,

04 banhs, sl reunião, show roon + depósito. Isolada. 
Fino acab. APENAS R$ 880 MIL. (Cod. At). 

SAÚDE
APTO PX AO METRO – LAZER TOTAL!
Para quem quer morar bem, 3 dts (ste+sac), 

sl 2 ambs+sac+lav, coz, 84 mt2 2 vgs + depósito. 
R$ 2.500,00 (Cod ida). 

ASSOBRADADO – JD. AEROPORTO
RUA PADRE ABREU E LIMA!!!

RICO EM ARMÁRIOS!!!
3 Dts (ste), sl 3 ambs, coz ampla, entr. Lat, dep empr+wc, 

4 vgs, quintal + churr. R$ 2.550,00. (Cod at/ro).

SOBRADO 2 DTS
JABAQUARA - REF. V0686

2 dts. Sala ampla, dispensa, 
coz, quintal,  1 vg 

R$ 220.000,00

APTO – M. CONCEIÇÃO  
V0756

2 dts,  3° reversível, sl 2 ambi-
ente c/ sacada, 2 w/c, coz, a/s 

– 1 vg. R$ 260.000,00

APTO – PROX. METRÔ
V0652     

1 dt, sala, coz, w/c – 1 vaga       
R$ 200.000,00

APTO – JABAQUARA
V0621

3 dts.1 suite, sala, coz., w/c 
social, a/s, 1 vg. 
R$ 200.000,00

SOBRADO 2 DTS
JABAQUARA – REF. V0707 

2 dts, 2w/c, sala, coz, 2 vgs – 
ótimo local. R$ 220.000,00

CASA TERREA
VL. GUARANI – V0752  

3 dts, 2 salas, 2 w/c,coz, dep. 
emp., 3 vgs. R$ 380.000,00

APTO – VL. GUARANI
REF. V0763 

3 dts, sala, coz c/ arm, 2 w/c, 
a/s, gar - lazer completo       

R$ 250.000,00
APTO – JABAQUARA

REF. V0750 
2 dts. sala, coz., w/c, a/s,

1 vg – Lazer        
R$ 130.000,00

APTO -  VL. STA. CATARINA 
–  REF. V0662

2 dts. sala, coz., 2w/c, a/s,
1 vg. R$ 185.000,00

APTO – M. CONCEIÇÃO
REF. V0616  

2 dts, 3º rev., sala, coz, 2 w/c, 
a/s, 1vg – Entrar e morar!!! 

R$ 225.000,00

APTO – CONCEIÇÃO
REF. V0665 

2 Dts, sala, cozinha, 3w/c,
a/s, gar. - lazer
R$ 280.000,00

APTO – S. JUDAS
REF. V0759 

2dts, sala, coz, w/c, 1 vg – 
Pronto p/ morar       
R$ 220.000,00

APTO NOVO
JABAQUARA REF. V0692

2 Dts., sala, coz, w/c, 1 vg, – 
LAZER COMPLETO 

R$ 180.000,00

APTO  – M. CONCEIÇÃO
REF. V0703  

2 Dts c/arm., suíte, coz. pl, 
sala c/ sac., a/s, 2vgs - 
LAZER. R$ 260.000,00

APTO – JABAQUARA
REF. V0765

3dts, 3 w/c, sala 2 amb. 2vgs, 
cond. 350,00, 80m² - LAZER 
COMPLETO. R$ 280.000,00

TERRENO
M. CONCEIÇÃO - REF. A0627

360M² - RUA MARACA 
R$ 3.500,00

CASA COMERCIAL
M.CONCEIÇÃO - REF. A0700

3 salas, coz, 2 w/c,  1vg, 
quintal. R$ 3.000,00

APTO - M. CONCEIÇÃO
REF. A0718 

mobiliado - 2 Dts., sala, coz., 
w/c., a/s, 1 vg. R$ 2.500,00 

(Aluguel + Cond.)

SOBRADO - VL. FACHINI
REF. A0751

3 dts, suíte, varanda, 2 salas, 
coz, 2 w/c, gar. R$ 900,00

SALAS COMERCIAIS
M. CONCEIÇÃO - REF. A0658 

3 Salas,  w/c
R$ 900,00

APTO – M. PRAÇA DA ÁRVORE 
- REF. A0766

1 dt, sala. Coz. w/c, a/s.
R$ 850,00

SÃO JUDAS
R$ 320 MIL     

3 dts., ste., sac., sl. 2 ambs., coz. 
planej., AS., 2 vagas, 76m² AU.

64/010 ZS

SAÚDE
R$ 240 MIL

2 dts., sl., coz., AS., gar., prédio
s/ elevador, cond. baixo.

58/010 ZS

VILA GUMERCINDO
R$ 260 MIL

2 dts., arms., sl., sac.,  coz. planej.,
2 wc’s, AS., 2 vagas, 65m² AU.

42/010 ZS

SÃO JUDAS
R$ 570 MIL

3 dts., ste., sl. p/ 2 ambs., sac.,
coz., dep. empr., AS., 2 vagas, lazer, 

106m² AU. 55/010 ZS

SAÚDE
R$ 350 MIL  

3 dts., arms., sl. p/ 2 ambs., sac.,
coz. planej., AS., gar., lazer.

67/010 ZS

PRAÇA DA ÁRVORE
245 MIL  

2 dts., sl. p/ 2 ambs., coz. planej.,
dep. empr., AS., gar.

63/010 ZS

CIDADE VARGAS - PRÓX. A 
IMIGRANTES - R$ 450 MIL
3 dts., ste., sl. p/ 2 ambs., copa/coz., 

lavand., edícula nos fdos., qtal., jardim, 
4 vgs., 10x40 AT, 270m² AC. 69/010 ZS

VILA MORAES
SOBRADÃO - R$ 390 MIL
3 dts., ste., sl. 2 ambs., copa/coz.,

lavand., edíc, entr. lateral, 7,50x40 AT. 
53/010 ZS

SAÚDE - SOBRADO COML. OU 
RESIDENCIAL - R$ 285 MIL 

2 dts., sl., coz., lavand., 2 vagas,
5x40 AT, 91m² AC.

Vale mais o terreno! 60/010 ZS

PLANALTO PAULISTA
SOBRADO C/ 5X20 AT

R$ 370 MIL
3 dts., sl. 2 ambs., copa/ coz.,

 lavand., gar. 52/010 ZS

JABAQUARA / PX. METRÔ 
COND. BAIXO  

2 dts., sl. p/ 2 ambs., sac., coz.,
AS., gar., lazer. R$ 175 mil

37/010 ZS

OPORTUNIDADE 
ÚNICA!!! VILA 

GUMERCINDO - PRÓX. 
METRÔ IMIGRANTES

R$ 320 MIL  
NOVO, C/ 3 DORMITÓRIOS, 
SUÍTE, GARAGEM, PRONTO 

P/ MORAR! FINANCIADO. 
38/010 ZS

SAÚDE – APTO. C/ 92M AU
R$ 430 MIL  

3 dts., ste., sl. p/ 2 ambs., sac., coz. 
planej., dep. empr., AS., 2 vagas, lazer. 

71/010 ZS

SAÚDE
360 MIL  

2 dts. c/ 3º revers., ste.,
 sl. p/ 2 ambs., sac., coz. planej., 

AS., 2 vgs. 72/010 ZS

PÇA. ÁRVORE / 
BOSQUE DA SAÚDE

R$ 230 MIL
2 dts., sl. 2 ambs., sac., coz., AS., gar., 

lazer. Confira!!!  73/010 ZS 

SAÚDE - LINDO, 
REPL. ARMS. 320 MIL 

2 dts., sl. 2 ambs., sac., coz., dep. 
empr., AS., gar., lazer. 51/010 ZS

PÇA. ÁRVORE / BOSQUE
DA SAÚDE – 280 MIL  

2 Dts., Sl., Sac., 2 Wc’s,  coz. Planej., 
As., Gar., Lazer, 60m² au. 68/010 ZS

ESTAMOS ADMITINDO 
CORRETORES (AS) 

DE IMÓVEIS. VENHA 
CONVERSAR CONOSCO 

AGUARDAMOS 
A SUA VISITA!
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APTO  SAÚDE
VAGO    R$ 286 MIL

ÓTIMO - 2dts, living 2amb, 2 sac, coz. 
planej, rico em arms, 1vg, 61 m² A.U., 
cond. baixo, lazer compl, px ao metrô.

ÚNICO!  IMPERDÍVEL!!!

COBERTURA DUPLEX
STA. CRUZ - R$ 647 MIL

3dorms, 2sts, living. c/ sac, lav, 2vgs, 
terraço c/pisc e churrasq, 200m² AU, 

px. ao metrô Sta Cruz.
VISTA MARAVILHOSA!!!

APTO  VILA CLEMENTINO
NOVO - R$ 690 MIL

Excelente - 3dts, 1st, living, c/ sac,
coz. planej, dep.emp., 125m² A.U.,

2 vgs, c/ lazer, px,. ao  metrô.
AGENDE UMA VISITA!!!

APTO  MIRANDOPÓLIS
R$ 399 MIL

OPORTUNIDADE - 4dts, 1st, living. 
c/sac, 3vgs, dep. emp, lazer compl,

px. ao metrô.
VER  PRA CRER!!!

APTO VILA MARIANA
R$ 430 MIL

3dts, 1 st, living c/ sac,  lav, coz. planej, 
dep. emp, arms, 110m² A.U., 2 vgs ,  

px. ao metrô.
NÃO PERCA A OPORTUNIDADE!!!

APTO PÇA DA ÁRVORE
R$ 300 MIL

2 dts, living, coz., dep. emp, 72m² A.U., 
2 vgs, ao lado do metrô.
ÚNICO NA REGIÃO!!!

APTO  SAÚDE
PLAZA SUL -  R$ 255 MIL

3dts, 1st, living c/ sac,
1vg, prédio c/lazer, cond.baixo., 

ao lado do shopping.
FÁCIL ACESSO!!!

APTO  VILA CLEMENTINO
AMPLO  R$ 450 MIL

3dts, living p/ 3 amb, lav,  coz, repl. 
arms, dep emp, 132m² A.U., 1vg, 

ao lado do metrô.
QUEM VÊ COMPRA!!!

APTO  VILA CLEMENTINO
R$ 390 MIL

3dts, 1st, living c/sac,
coz., arms, wc.emp, 88m² A.U.,

1vgs, lazer compl,.
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!!!

APTO  PARAISO
R$ 265 MIL

1dts, living, coz.amer.,repl. arms, 1vg, 
cond. baixo, lazer, ao lado do metrô,
MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO!!!

APTO  KLABIN
R$ 380 MIL

LINDO - 2dts, 1st, living c/ sac, 
coz, rico arms,  1vg,  68m² AU, 

lazer compl., px.ao metro.
TUDO QUE VOCÊ SONHOU !!!

APTO  VILA MARIANA
VAGO  R$ 320 MIL

3dorms, 1st, living c/ sac,  arms, coz, 
1vg, 75m² AU, lazer,  px ao metrô.

VENHA CONFERIR !!!

APTO  MIRANDÓPOLIS
R$ 288 MIL

lindo - 2dts, living 2 amb,c/sac., coz.
planej., wc empr., 1vg,  cond.baixo.

MARAVILHOSO!!!

APTO  PÇA DA ÁRVORE
 NOVO -   R$ 465 MIL

LINDO - 3dts, 1st, living, 2vgs,
coz. planej,  86m² A.U.,lazer, 

cond.baixo. VAGO
MARAVILHOSO!!!

APTO CHAC. INGLESA
R$ 360 MIL

EXCELENTE - 2dts, 1 st.,living 2 
amb.c/sac., coz. planj., rico em arms., 
1vg, c/dep.,70m² A.U., lazer compl., 

cond. baixo. BAIRRO NOBRE!!!
FLAT - ITAIM
R$ 290 MIL 

 Apto todo decorado, TV plasma, gel, ar 
cond, adega clim, fogão, cama, arms, 
etc, 39m² A.U,  lazer, prédio excelente, 
bom para investidor.  DE MUITO BOM 

GOSTO, RARIDADE!!!

SOBRADO DE VILA
  PÇA ÁRVORE  - R$ 419 MIL

LINDO – 2dts, living, coz, c/ arms, 
quintal, edícula, 1vg, churr, ao lado do 
metrô. PRIVACIDADE, CONFORTO

E SEGURANÇA!!! 

APTO  VILA CLEMENTINO
2dts, living,  coz e dorms c/arms,  dep. 

emp, todo em piso frio, reformado, 
74m² A.U., 1vg,. – Aluguel R$ 1.400,00

ÓTIMO LOCAL!!!

APTO
VILA CLEMENTINO

1dormitório, living, cozinha -
sem vaga - Aluguel – 

R$ 1.100,00

APTO  PÇA DA ÁRVORE
PRÉDIO NOVO

3dts, 1st, living, coz., 2vgs, cond. baixo 
Aluguel – R$ 3.000,00

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

GALPÃO -  SAÚDE
VENDA OU LOCAÇÃO

Terreno – 10 x 50 , 400m² de AC/ 
500m do Metrô Pça da Árvore.

(Zona 2) - 
VENDA – R$ 850.000,00

LOCAÇÂO – R$ 6.500,00

CASA TÉRREA
MOINHO VELHO

R$ 4.500,00
Locação 10 salas – 5 banheiros 
-187 m2 – só para escritório – 

fiador ou seguro fiança

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS

R$ 470.000,00 VAGO
3 suítes c/ armários, sala, 

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

CASA TIPO COND. 
FECHADO - SAÙDE
R$ 220.000,00 á

R$ 270.000,00 - NOVO
2 dorms, banh, sala, coz. e lavand.
1 vaga c/ depósito (cada). REF. 472

APTO V.CLEMENTINO 
R$ 355.000,00

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 Hospital São Paulo. REF. 437

APTO. V.CLEMENTINO 
R$ 640.000,00

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

sala de jantar, 3 vagas.         
REF. 435

CASA TÉRREA ASSOBR. 
BQ. SAÚDE R$ 550.000,00

3 dorms. (2 st)  sala em “L” coz.
arms, Banh. soc. QE. + WC (salão 

de festas) gar. 6 autos. Quintal 
com churrasqeira Resid. ou 

comercial.  REF  465

APTO –V. CAMPESTRE 
R$ 185.000,00.

2 dorms 1 c/ AE , andar alto , car-
pete de nylon , sala com sacada, 

cozinha, piso de granito, com 
armários wcsocial, lazer completo, 

1 vaga.  REF. 441

APTO.PRAÇA DA 
ÁRVORE R$ 275.000,00

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$ 280.000,00

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$ 335.000,00

 2 dorms c/ armários + 3 reversív-
el, wc social, sala 2 ambs, cozinha 
planejada e AS c/ wc. 70m². Apto 

todo reformado -  EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO.  REF. 474

APTO – SAÚDE
R$ 358.000,00
3 quadras do metrô - 3 

dorms(1st), banh. social, sala 2 
ambs. sacada, cozinha. c/ AE,.as.. 

c/ wc., sem lazer, 2 vagas.    
REF: 470

APTO. PÇ.DA ÁRVORE,  
(NOVO)  R$435.000,00
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- CONCEIÇÃO
R$ 270.000,00

2 dorms ,c/AE , banheiro social, 
sala 2 ambs c/ sac, cozinha c/ AE e 

AS c/ banheiro. 
(300m do Metrô Conceição).

REF: 494

APTO - SAÚDE – VENDA 
R$ 285.000,00

 2 dorms c/ arms, banh. social, 
sala 2 ambs., coz c/ armários e 
AS c/ banheiro. (EXCELENTE 

LOCALIZAÇÃO UMA QUADRA 
DO METRÔ SAÚDE). REF: 495

CASA TÉRREA 
MIRANDÓPOLIS  
R$720.000,00 

Totalmente reformada , 3 suites 
sala boa copa, cozinha , banh. 

Social,dep.Empr.C/ churrasqueira  
terr. 8 X 20. Ref.502

APTº SAÚDE LOCAÇÃO 
R$ 1.300,00  

2 Dorms. Sala 2 ambs. Com 
sacada, Banheiro social, 1 vaga , 

Condomínio r$ 480,00 
Fiador ou seguro fiança

Ref.440-A

APTO NA BOCA DO
METRÔ CONCEIÇÃO

02 dorms c/AE  sl 2 ambs 2 banhs 
coz. c/ AE, 68m² AU,  IPTU isento 

e condomínio baixo.
R$ 270.000,00 Ref 02

APTO PRÓX. METRÔ 
JABAQUARA

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

local, venha conferir
R$ 290.000,00 Ref 06

TERRENO JARDIM ORIENTAL
1000ms do metro Jabaquara

10 x 40 com 2 imoveis no 
terreno excel. investimento res / 
coml R$ 330.000,00 Ref 07 

APTO METRÔ S JUDAS
3 dorms, 1 suite c/ AE, reformado, 
mobiliado, 99m², AS, coz. c/ AE, 
3 vagas, cond. R$ 669,00, muito 
bom. R$ 410.000,00 Ref 09 

CASA COML. NAS IMEDIAÇÕES 
DO METRÔ S JUDAS

 com 312m2 de area (21 x 14,85)   
tendo 212 AC 9 salas e 
garagem para 4 carros

R$ 400.000,00 Ref 10
METRÔ CONCEIÇÃO

sobrado 03 dorms, suite
8,5 x 23 reformado sala copa
coz lavabo entr latrl qtal edic. 

Bom imóvel 2 vagas. 
R$ 380.000,00  Ref 11  

SALÃO COMERCIAL
PARALELA A AV STA CATARINA

c/ 60m2 de au 01 banheiro
R$ 800,00

SOBRADO
PLANALTINHO

imovel estilo classico 03 dorms 
02 vagas jardim  rua tranquila

R$ 2.200,00
TÉRREA ASSOBRADADA

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

R$ 1.600,00

PLANALTO PAULISTA
BOM IMÓVEL

c/ 03 dorms c/AEs boa sala p/ 
2 ambs coz c/AE qtal 02 vagas 
SOMENTE R$ 430.000,00 

Ref 14

SOBRADO PQ. JABAQUARA
RES / COML

03 dorms 01 suite 7x30 qtal 
edicula e sala 2 ambs coz 
grande 03 vagas somente 
R$ 350.000,00 Ref 5

CASA TÉRREA
JARDIM ORIENTAL

02 dorms sala coz 02banhs 
garagem + dispensa aceita 03 

meses de deposito 
R$ 1.000,00

CASA VILA GUMERCINDO
02 dorms sendo 01 suite 

sala coz banh bom imovel 
exc local R$ 1.200,00

APTO S. JUDAS
EXC LOCALIZAÇÃO

muito prox do metrô 02 dorms 
sala coz banh. cond R$ 230,00 

somente.R$ 180.000,00 
Marlene Ref 08

APTO BEM PROX DO METRÔ 
SACOMÃ E SUPERMERCADO

03 dorms suite c/ae  89AU 
102AT vg  sla 2 ambs  ver e com-

prar  R$ 260.000,00 Ref 01

PRÉDIO COML METRÔ S JUDAS
500m2 AC 03 ands c/02 audito-

rios completos p/reuniões e con-
ferencias  + cobertura fechada   
+ subsolo  R$ 2.000.000,00 

Ver e comprar  ref 03

CASA TÉRREA
PLANALTO PAULISTA

local nobre 600m2area 03 dorms 
suite sl 2 ambs qtal piscina etc 
R$ 1.200.000,00 Ref 04

METRÔ SAUDE
SOBRADO NOVO

03 suites 4 vagas qtal sl 2 ambs 
as bom acabamento e 

R $530.000,00 Ref 13

SOBRADAÇO
PLANALTO PAULISTA

miolo do bairro com 800m2de 
area sendo 4 suites 3 salas 

04 vgs etc R$ 2.000,000,00 
Ref 15

PREDIO COML.
PROX METRÔ S JUDAS

03 pavms + cobertura + subsolo 
500m2ac  2 auditorios  equipa-
dos p/conferencia e reuniões

R$ 20.000,00

VILA PAULISTA / 10 MNS DO 
SHOPPING MORUMBI

imovel de fino bom gosto, o melhor 
imovel p/ se comprar do mercado, 
6 dorms c/ 2 stes 4 vgs  jdm  qtal 

churr R$ 560.000,00  ref 12

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)

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)

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
VILA SANTA

CATARINA !!!
2 dorm, 2 vg, 

dep emp, quintal, 
arm emb, 

R$ 230.000,00 
(DO)

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)

CASA SÃO JUDAS
Térrea, 3 dts, 4 vagas,

quintal, edícula, 
canil, terreno 

10mX30m, isolada, 
prox ao metrô.

R$ 435.000,00
(DO).

CASA 
MIRANDÓPOLIS

2 dorm, 2 vg, 
excelente para es-

critórios,
150m da estação

metrô. 
R$ 310.000,00 (B)

APTO ACLIMAÇÃO
4 suítes, 4 vagas, 

lazer total, 275m2 au, 
500m2 a. total. 

Prédio c/ 6 anos. 
Lindo!!! 

R$ 1.800.000,00 
(D)

APTO
CONCEIÇÃO

68 m2,
12º andar (último),

2 dorm, 1vg.
R$ 260.000,00.

(B).

APTO VL GUARANI 
0KM!!!

2 dorm, 1 ste,
1 vg, sacada, slao de 
festas, churr., piscina, 

otima localização, 
prox. ao metro.

R$ 250.000,00

APTO
VL DAS MERCÊS

3 dorm, 1 vg,
terraço, lazer total, 
prédio novo, arm 

embutidos, Só mudar! 
Ótima localização.
R$ 225.000,00. 

(DO).

APTO SAÚDE
2 dorm, 65m2 au, 
reformado, s/ vg,

prox metrô
pça árvore.

R$ 178.000,00 
(DO)

APTO PÇA ÁRVORE
2 dorm, 1 vg,

 terraço, 65m2 au,
 andar alto, lazer, 

prox ao metrô. 
R$ 278.000,00 

(DO)

APTO JABAQUARA
NOVO, 3 dorm, 

1 vg, lazer, 
entrada 

R$ R$ 60.000,00 
+ transf 

de dívida.
 (B)

APTO CONCEIÇÃO
NOVO

94m2, fino 
acabamento, 2 dorm (1 

ste), 1 vg,
lazer competíssimo, 
R$ 490.000,00. 

(B)

SOBRADO SAÚDE
4 dorm, suite,

2 vg, churrasq., rico 
em armarios,

É SÓ MUDAR!!!
R$ 385.000,00

(DO)

APTO 
MIRANDÓPOLIS
2 dorms, terraço,
1 vg, 85m2 au, 

a 300m do metrô 
pça da árvore,

(precisa reforma),
R$ 275.000,00

(DO).

CASA SAÚDE
assobradada,
3 dorm, suíte,
qto emp, 2 vg,

portão automático,
a 800m do

metrô Saúde.
R$ 390.000,00

(DO).

CASAS CUPECÊ 
PARA RENDA!!!

2 casas
EM TERRENO

DE APROX. 200m2,
3 vg.

R$ 210.000,00
(B)

CASAS 
AMERICANÓPOLIS 

PARA RENDA!!!
4 casas em

terreno de 180m2.
R$ 280.000,00. 

(B).

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

acesso fácil a av 
Band, rods Anchieta / 

Imigrantes.
R$ 5.000,00 (B)

SALA COMERCIAL 
SÃO JUDAS
30m2, 2wc,

próximo a estação
São Judas do metrô. 

R$ 1.300,00
(c/ condomínio).

SOBRADO - VILA GUARANI
O mais lindo do bairro bem situado 3 dorm,

c/suite, Lindissima sala, copa coz c/ar, lareira,s/festa, Quintal 
c/chur,a/cob, esc garagem 1 carro,

Rico em armarios. R$ 310.000.00

terrenos

G.G. Imóveis e Administração - FONES: 3453-1712 / 7287-0596
TÉRREA C.VARGAS 

10X40
3 dor, sala coz copa belo 
quintal s/ festa jd edicula 

gar 6 carros.
R$ 420.000.00

TÉRREA JABAQUARA 
9.60X36

3 dorm c/ ste, linda e ampla sala, 
copa coz, ban, qtal com lindo 
pomar edicula com área de la-
zer escritório e gar. 4 carros ent 

lat,px metro R$ 420.000.0

TÉRREA CID VARGAS 
498 M2

3 dorm c/ suite, sala  copa,
3 ban coz,belo quintal, canil, 
garagem 6 carros arborizado 

portão automatico.
 R$ 450.000.00

ASSOBRADADA
VILA GUARANI 10X36

300 mts do metro,
com duas belas casas

amplos dor,ampla 
sala,garagem 4 carros

 R$ 425.000.00

SOBRADO JD. ORIENTAL 
10X31

local sossegado, farta condu-
ção, 5 dorm. c/4 suites, sala 
tv, sala vs, sala de jogos copa 
coz, s.festa, banhs, qtal, gar. 
5 carros. R$ 400.000.00

SOBRADO CONCEIÇÃO
200 mts do metro , 5 dorm 

com suite,bela sala,banheiro
d.e,quintal c/churr,lav,cob , 

rico em armarios gar,3 carros 
nada a fazer, more c/sossego

R$ 400.000.00

SOBRADO CONCEIÇÃO
lindo,acab de primeira 3 
dorm,c/ duas suites, bela 

sala, copa, ampla coz, ban 
social,d.e carp. mad. riquissi-

mo armarios gar 3  carros
R$ 390.000.00

SOBRADO V. GUARANI
local previlegiado;prox feira e 
club, 3 dor, c/ suite sala coz 

ban social belo quintal piscina 
salao festa ent.lateral gar 2 

carros p.aut.
R$: 400.000.00

SOBRADO .JABAQUARA
700  metro px garagem CMTC

4 Suítes sala, coz, copa, 
banheiro social garagem

2 carros. R$ 390.000.00

SOBRADO V. GUARANI
o mais lindo do bairro; 3 dor c/
suite copa, coz ampla e bela 
sala quintal c/chur,a/s salao 

festa esc gar. R$330.000.00

TÉRREA J D ORIENTAL
3dor sala coz ban gar precisa 

reforma. R$ 150.000.00
SOBRADO JD.ORIENTAL

3dor sala coz ban ent lat.
R:130.000.00

APTO PQ. JABAQUARA
3 dor sala coz ban gar 1 auto la-
zer c/ piscina. R$:220.000.00

ASSOBRADADO
JD FLORES

precisa de reforma 4 sobrados
 c/sala coz ban e outra c/ 2dor 

sala coz ban gar
Tudo por 220.000.00

TÉRREA PQ. JABAQUARA 
3dor sala ampla copa/coz 
quintal varal salao ban gar 
3carros. R$ 250.000.00

TÉRREA PQ. JABAQUARA
5x31, 3 casas terreas velhas 

alugadas prox metro 
R$ 135.000.00

TÉRREA PQ. JABAQUARA
20x35, casa com salao amplo 
nos fundos 3dor sala, coz bom 

p/deposito grafica ou esc
R$ 280.000.00 

GALPÃO SAÚDE 20X40
RUA GUARARAMA
R$ 1.200.000.00

TERRENOS
DIADEMA centro c/ frentes 2.500² m na principal avenida

SANTO AMARO 26.500² mts   m px. AV. JOÃO DIAS
PARQUE JABAQUARA  13,23x45 R$ 420.000.00

VILA  GUARANI  890m R$ 1.050.000.00
ITAPEVI  12.358m  BOM para construções de predios

STO AMARO   694 .000m  totalmente plano
JABAQUARA RESTAURANTE
boca do metrô garante 70.000.00 mes
JABAQUARA  LANCHONETE
boca do metrô garante 20.000.00 mes

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

APTO / JABAQUARA
80m², 3 dorms,

totalmente reformado.
R$ 220 mil

JABAQUARA
3 dorms, 1 suíte, 1 vaga,

lazer completo.
R$ 290 mil - ref. 2043

APTO / JABAQUARA
2 DORM. 1 VG – 68 M²

R$ 255 mil
ref: 2048

JABAQUARA
3 dorms, 1 vaga, 70m², cond. 

baixo, lazer completo.
R$ 280 mil

Locação: 
CONCEIÇÃO

1 DORM/ LAZER COMPLETO
R$ 1000,00 + TX

 Locação: APTO
JABAQUARA

2 dorm + 1 vg
R$ 1100,00 + tx

Locação: CASA
JABAQUARA
2 DORM. 2 VAGS

R$ 1600,00 +TX

CASA/ NOVA
3 Dorm+ 2 vgs

Próximo ao mêtro
R$ 290 mil 

CASA COND. FECHADO
3 dorm (1ste) – 2 vgs de gar, 
Lazer completo cond. baixo

Jabaquara-  R$ 380 mil

APTO/ CONCEIÇÃO
55M²

LANÇAMENTO
R$ 255MIL

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO

2 dormt., cozinha americana, 
sala com sacada, garagem, lazer 
completo, condomnio baixo, prox.

metro, R$ 240 mil, ref. 109
JABAQUARA

APTO
2 dormitórios, um com armário, 

sala com piso de madeira, cozinha 
arejada, wc, garagem, vago, prox. 

Metrô, R$ 180 mil, ref. 150

CONCEIÇÃO – METRÔ
APTO

60m2 – 2 dormitórios c/ armários, sala 
porcelanato,  wc. Coz. com armários, 
garagem, lazer c/pisc. 300m. metrô, 

R$ 235 mil, ref. 165

SAÚDE SEMI NOVO
APTO

3 dormitórios, suíte, sala com sa-
cada, cozinha planejada, garagem, 
lazer completo,piscina, academia, 
garagem, R$ 350 mil, ref. 123

SÃO JUDAS
APTO

2 dormt. repleto armários, corredor 
com armar.,2wcs, sala piso frio, 
cozinha planej, 62m²,gar. fixa, lazer, 
prox. metro, R$ 270 mil, ref. 53

BOSQUE DA SAÚDE
APTO

2 dormit.com armarios,  2 wcs, sala 
com sacada,cozinha planejada 

,garagem, lazer,prox.metro Pça.da 
Árvore- R$ 250 mil, ref. 178

VILA MARIANA
Oport. px. Ana Rosa, liv. 

c/ terraço, 3 dts. (ste), DE, 
andar alto, vago, não ac. 

financiamento. R$ 430 mil
5572-4174 / 5573-1897 

Aceitamos colegas

cr
ec

i-
17

.7
59

VILA NOVA CONCEIÇÃO
2 gars, 4 dts. (stes),demais 

deps, lazer completo,
locação R$ 6.500,00
5574-9119 / 5539-1485 

Aceitamos colegas

VILA MARIANA
Apto. novo, 2 dts, arms, 

DE, gar, px. França Pinto.
R$ 320 mil.

5539-1485 / 5575-5943 
Aceitamos colegas

VILA CLEMENTINO
Oportunidade, 130 AU,
2 vagas, 3 stes, DE, .

R$ 650 mil
5539-1484 / 5573-1897 

Aceitamos colegas

5071-2533
Av. Jabaquara, 514
 Metrô Pça Árvore

CASA SÃO JUDAS
Térrea, 3 dts, 4 vagas, quintal, 

edícula, canil, terreno 
10mX30m, isolada, prox. ao 
metrô. R$ 435.000,00 (DO).

5584-0004 / 2577-1682
Av. Itaborai, 142

Bq. da Saúde
ÓtIMO APtO AnDAr AltO PrOx. 
MetrÔ PçA  ÁrvOre r$ 477 MIl

Cond. baixo r$ 300,00, 3 dorms, ste arms , 
sala 2 ambs c/ varanda Coz. Planej,2 vagas, 

lazer comp. ref: im 3050



PÁG. 131 de outubro de 2010 

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



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

Família – Consumidor – Empresarial
Trabalhista – Tributário - Imobiliário

 mensalidades e condomínios
atrasados, títulos, contratos.

ADVOCACIA MORETTI

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

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

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.

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:

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 

LOCAÇÃO

Aulas com 1 hora de duração. 2 x por semana R$ 100,00 mensais Adultos e Crianças.Aulas em domicílio a combinar  2336-6922 - 9636-7455 com Irene

INGLÊS - 2010
Aulas com 1 hora de duração. 

2 x por semana 
R$ 100,00 mensais Adultos e Crianças.

Aulas em domicílio a combinar 
 2336-6922 - 9636-7455 com Irene

AFINAÇÃO 
DE PIANOS

Falar com José  
Tels.: 5589-8861

ou 9660-0547

ATENDIMENTO 
EM DOMICÍLIO

PIANO CLÁSSICO
POPULAR • TECLADO
• Método americano rápido e agradável
• 1 música por aula • Qualquer idade
• Musicaterapia Professoradiplomada emNova Iorque5572-6074

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

Avenida Padre Arlindo Vieira, 2441 Saúde
Tel.: 2336-3545

Tradição desde 1986

COMPRO 
MÓVEIS  USADOS

Dra. Daniela 
Coelho

Advogada
Recupere valores de 

Plano Collor II, FGTS e das 
contas de água e luz

Contato: 3284-7218 
3492-6976

ou 8141-7572

VENDA

Profissionais com ou sem experiência para atuar 
como vendedor na grande São Paulo 

e Interior. Início imediato.
Procurar por Dante das 10 às 17 h. na 

Av. Indianópolis, 618, nesta 3ª feira dia 05/10

Empresa Líder no 
Mercado Imobiliário de 

São Paulo contrata:

COSTUREIRA

Lojas Yuki Fashion 
Admite

Com prática, para 
início imediato

Av. Jabaquara, 973
Tel. 5587-4577

PARA ANUNCIAR
BASTA
LIGAR:

5072-2020

MIRANDÓPOLIS 
VENDE-SE 

SALÃO C/60 m²
Rua da Rosas, 
junto ao metrô. 
R$ 330 MIL

 Tels. 2578-0159 
ou 9330-6118

Próximo a UNIP, 3 dts., 1 wc 
na parte superior, sala 2 ambs., 
copa, coz. lavabo, edícula, 2 va-
gas. A.C. 127m² - A.T. 207m²
FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

SOBRADO 
V. CLEMENTINO 
R$ 595.000,00

3 dorms., sala, coz.,
1 vaga demarcada, lazer total, 
piso granito escuro, repleto 

de arms. embutidos
FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

APTO. METRÔ 
CONCEIÇÃO

R$ 280.000,00
Terreno 14x25=350m², 

bom para renda ou 
moradia

FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

JABAQUARA/
VILA CAMPESTRE 

4 CASAS

Com casas a demolir. 
Bom para condomínio 

ou galpão.
FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

TERRENO 17x40 
SAÚDE

SOBRADO 
MIRANDÓPOLIS 
COML./RESIDL.
Impecável, junto ao metrô 

Pça da Árvore, 3 dts., banh., 
sala p/2 ambs, escrit., 1 vaga
R$ 450 MIL -  Est. Proposta

 Tels. 2578-0159 
ou 9330-6118

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 

COML./RESIDL.
Junto a Luis Góes,
2 dorms., (1 suite),

sala p/2 ambs. coz., AS. 
R$ 290 MIL

 Tels. 2578-0159 
ou 9330-6118

APTO. V. MARIANA
Lindo, AU 65m², px. me-
trô, 2 dorms., wc compl., 
sala 2 ambs., coz. c/AE,1 
vaga, s/lazer, s/elevador. 

Cond. R$ 80,00
Só R$ 165.000,00

Ac. FGTS e financiam.
Fones: 3441-1675 

9312-3507

SOBRADO VILA 
MARIANA3 dorms.,, 1 suíte, sala 

ampla, copa, coz., 
2 wc`s, churrasq.,

edícula, vaga p/ 2 autos, 
portão automático

Quero R$ 25 Mil 
+ Parcela

Tel. 6493-9348

APTO. METRÔ 
CONCEIÇÃO

Urgente. Vendo novíssimo 
com 1 dorm., AE, demais 
dep., c/gar., lazer total, na 
Pça. Br. de Japurá, 50, à 
300m. do metrô. R$ 195 Mil

Tels. 3497-3920  
ou 9493-7649

Creci 20470

SOBRADO SAÚDE
4 dorms., 2 suites, coz. 
planej., sala ampla, jd. 

inverno, 3 wc´s, 3 vagas, 
churrasq., não germinado 

port. automático
Entrada  R$ 29.000,00 

+ transf. dívida.
Contato: 

9247-2644

acesse

Tels. 2367-5090 - 8420-3112
www.fdsimoveis.com.br

FDS IMÓVEIS

Mais informações acesse:

(creci 96363F)

JABAQUARA - VILA MARIANA 
SAÚDE - IPIRANGA

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS
3 dorms., 3 vagas, 

dep. empr, mais outra 
casinha nos fundos 
vazia, terreno 7x24

creci-38967
Tels.: 50701800 
Falar c/ Rubens

APTO.PRÓX. 
METRÔ KLABIN 
2 DTS. 1 VAGA 
RF$ 220 MIL

Ver a Rua Santa Cruz, 
785 - Apto. 21

Tels.: 3884-0520 
ou 9662-0042

TERRENO
JARDIM CLÍMAX

6,25x20 m², bem 
localizado, ótimo, pla-
no, pronto p/ construir. 

Vale a pena ver.
 R$ 130.000,00

facilito
Tel.: 2947-6044

APTO. 
VILA MARIANA
2 dorms., AE´s, sala 2 

ambs., 1 wc, 1 vaga, re-
formado, 50m. do metrô, 
cond. baixo, lazer total. 
R$ 330 Mil (creci 96051)

Tel.: 5082-3007 
8776-8054

R$ 435 mil. Terreno 10x50 
c/4 casas. 1ª:c/ 2 dts., sala, 
coz. wc. 2ª e 3ª c/1 dorm., 
sala, coz., wc. 4ª c/1 dorm. 

coz., wc., qtal. e gar. 2 autos.
FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

4 CASAS MESMO 
TERRENO

Creci 74349

TERRENO
V. MONUMENTO

300m2, valor abaixo do 
mercado, região em 

valorização. Estuda-se 
proposta para parceria 

em construção ou
aluguel.R$ 180 MIL 
Tel(11) 5579-2303

SOBRADO 
SANTA CRUZ
Novo, AU 82m², bem 
localizado, 2 dorms.,
c/1 suíte, coz. planej.,

sala 2 ambs. c/sacada,
2 vagas, cond. baixo. 

R$ 15.800,00 
+ transf. de dívida.
Tel.: 6928-8378

SALA COML. 
VILA MARIANA
(+-) 15 m², ideal para 

autônomos e 
profissionais liberais, 
próximo a Rua Sena 
Madureira/Ibirapuera.

R$ 450,00
Tel.:  9914-6056

APTO. VILA 
CLEMENTINO

Rua Dr. Diogo de Faria, 
2 dorms. c/AE´c/ fogão 

embutido, 1 vaga, prédio 
c/lavanderia. 

R$ 1.200,00 
+ R$ 480,00 cond.

Tel.:  2275-0859 
Sr. Newton

SOBRADOS 
NOVOS 

VILA MORAES
2 dormitórios, sala, 

cozinha, área serviço.
R$ 650,00

Tel. 3229-4629
7554-4344

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

GALEÃO creci-16.581
2578-0636 / 2577-7972 

5589-9386

ASSOBRADADO 
MIRANDÓPOLIS

Px. metrô Pça Árvore,
3 dts, 1 ste, sala, coz, 
banh, AS, R$ 1.000,00. 

Av. Sen. Casemiro
da Rocha, 982

GALEÃO creci-16.581
2578-0636 / 2577-7972 

5589-9386

APTO. PARAÍSO
Px. metrô Paraiso, 2 dts.

c/ AE, sl. gde. 2 ambs, coz. 
c/ AE, banh. soc, AS, DE 
compl, gar. (entr. soc. e 

serv. e piso taco cascolac 
novo). R$ 1.300,00. R. 

Oscar Porto, 1102, ap. 113
GALEÃO creci-16.581

2578-0636 / 2577-7972 
5589-9386

APTO V. CLEMENTINO
Px. metrô Sta. Cruz, 2 dts. c/ 
AE, sala 2 ambs, coz. c/ AE, 
banh. soc, dep. emp. compl, 
AS e gar. R$ 1.500,00.

R: Luis Goes, 1902 -
ap. 112

GALEÃO creci-16.581
2578-0636 / 2577-7972 

5589-9386

SOBR.MIRANDÓPOLIS
Px. metrô Pça Árvore, 3 dts,
1 ste, sala,copa, coz, lav, banh. 
soc, despensa, escrit, dep. emp. 
compl, entr. lat, AS e gar. p/ 2 vgs. 
R$ 2.500,00. R. Domingos 

Osvaldo Bataglia, 146

GALEÃO creci-16.581
2578-0636 / 2577-7972 

5589-9386

APTO CHÁCARA
SANTO ANTONIO

Próx. Av. Sto. Amaro, 3 dts.
c/ AE, sala 2 ambs, coz. c/ AE, 
banh. soc, AS c/ banh. e gar. 
R$ 1.200,00 - R:  Alexandre 

Dumas, 590 - ap. 23

SOBRADO BQ. SAÚDE
Próx. Pça Árvore,

2 dts, sala, coz, banh.
no térreo, banh. soc,AS, 
qtal, gar, R$ 1.100,00.

Av. Bq. Saúde, 688
GALEÃO creci-16.581

2578-0636 / 2577-7972 
5589-9386

O pretendente:  AdriAno pereirA dA silvA, de nacionalidade brasileira, 
profissão motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 16 
de setembro de 1983, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Pereira da Silva e de Angela Maria Pereira da Silva. A pretendente: 
iAne de limA sAntos, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 24 de novembro de 1986, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Gilson Barbosa dos 
Santos e de Missiane de Lima Silva.

O pretendente: AlexAndre dA silvA Augusto, de nacionalidade bra-
sileira, profissão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, 
no dia 11 de agosto de 1977, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, 
SP, filho de Marco Pontieri Augusto e de Ilda Aparecida da Silva Augusto. A 
pretendente: sAndrA midori mAtA, de nacionalidade brasileira, profissão 
enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 06 de abril 
de 1980, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Maurito 
Takami Mata e de Rosa Mitiyo Mata.

O pretendente: cArlos Antonio mAtiAs dA silvA, de nacionalidade 
brasileira, profissão porteiro, estado civil solteiro, nascido em Campina Grande, 
PE, no dia 25 de julho de 1969, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, 
SP, filho de João Francisco da Silva e de Inez Matias da Silva. A pretendente: 
eliAnA dos sAntos ferreirA, de nacionalidade brasileira, profissão 
vendedora, estado civil solteira, nascida em Campina Grande, PB, no dia 27 
de maio de 1975, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de 
Benedito Ferreira do Prado e de Sebastiana Maria dos Santos.

O pretendente: dAniel de freitAs sAorim, de nacionalidade brasileira, 
profissão arquiteto, estado civil solteiro, nascido em Campina Grande, PE, no 
dia 17 de maio de 1982, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de Celso Saorim e de Dirce de Freitas Saorim. A pretendente: AnA pAulA 
gonçAlves dA silvA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, 
estado civil solteira, nascida em Campos do Jordão, SP, no dia 21 de outubro 
de 1979, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Waldir 
Ferreira da Silva e de Izilda Gonçalves Ferreira da Silva.

O pretendente: enir coelho Alves, de nacionalidade brasileira, profissão 
funcionário público, estado civil viúvo, nascido em Pirapanema, MG, no dia 
22 de fevereiro de 1947, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, 
filho de Antonio Coelho Sobrinho e de Firmina Dias Coelho. A pretendente: 
gedAlvA de freitAs oliveirA, de nacionalidade brasileira, profissão 
do lar, estado civil viúva, nascida em Nossa Senhora da Glória, SE, no dia 14 
de fevereiro de 1949, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Machado de Freitas e de Maria dos Santos Freitas.

O pretendente: helin minoru mAtsumoto, de nacionalidade brasileira, 
profissão médico, estado civil solteiro, nascido em Cruzeiro do Este, PR, no dia 
16 de fevereiro de 1978, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de Toshihiko Matsumoto e de Lidia Matsumoto. A pretendente: AnA pAulA 
intrA dA silvA, de nacionalidade brasileira, profissão médica, estado civil 
solteira, nascida em São Gabriel da Palha, ES, no dia 13 de março de 1981, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Jaimes Alberto da 
Silva e de Elzimar Intra da Silva.

O pretendente: jose Antonio de souzA, de nacionalidade brasileira, 
profissão motorista, estado civil divorciado, nascido em Colina, SP, no dia 22 
de fevereiro de 1951, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de Joaquim de Souza e de Aparecida Lino de Souza. A pretendente: rosAnA 
de limA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de enfermagem, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 25 de setembro de 1965, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Miguel Jesuino de 
Lima e de Santa Inacio de Lima.

O pretendente: nelson gonçAlves nunes, de nacionalidade brasileira, 
profissão farmaceutico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 
05 de janeiro de 1980, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de Virgilio Soares Nunes e de Luzia Gonçalves Nunes. A pretendente: shirley 
pAcheco dA rochA, de nacionalidade brasileira, profissão bancaria, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 06 de março de 1983, residente 
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Antonio Justiniano da Rocha 
e de Gezoneide Pacheco Souza da Rocha.

O pretendente: ronAldo dos sAntos sousA, de nacionalidade 
brasileira, profissão assitente administrativo, estado civil solteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 18 de outubro de 1986, residente e domiciliado 
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Cristiano da Silva Sousa e de Benedita 
dos Santos Sousa. A pretendente: leilA souzA limA, de nacionalidade 
brasileira, profissão auxiliar de escritorio, estado civil solteira, nascida em 
Catingal - Municipio de Manoel Vitorino, BA, no dia 28 de dezembro de 1986, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Manoel Alves Lima 
e de Ana Souza Anjos.

VENDEDOR (A)
Com experiência comprovada, noções
básicas de informática, para vendas de 
Cursos. CLT e comissões, que resida 

próximo ao Metrô Santa Cruz
Enviar Curriculos para:

rh@highlightnews.com.br

CABELEIREIRO 
MANICURE

Precisa-se

Para região da 
Saúde

Tel.: 2305-6676

Com prática, urgente

MANICURE
Precisa-se

Com experiência e re-
ferência, para região, 
próximo ao Aeroporto 

de Congonhas
Tel.: 5031-0242 

falar c/Karin

COSTUREIRA
Precisa-se

Urgente, com prá-
tica em reforma de 

roupas, p/ região da 
Vila Mariana.

Tel.: 5594-5302

MANOBRISTA
Precisa-se

Com experência 
e referências, que 
resida na região 

da Saúde
Tels.: 7999-8987 

8746-8987

EMPREGADA 
DOMÉSTICA

Para serviços gerais,  
cozinhar, 2ª a 6ª F. das 

7:00 às 16:30 h.; sábado 
das 7:30 às 12:00 h., 

residir região S. Judas
Pça. da Árvore. Salário 
R$ 700,00, c/referências

Tel. 3052-4185

DESENHISTA 
PROJETISTA

Para Área Moveleira na 
regão da Indianópolis, 

com noções de 
Auto Cad ou Promob. 

Enviar Curriculum para 
marciay88@bol.com.br

CABELEIREIO
Precisa-se

Com prática em 
cabelos masculino, 
feminino e química.

Metrô Saúde
Tel.: 5581-3594

APOSENTADO 
PARA 

PLANTÃO
Fazer plantão 
em residência. 

Tratar com Graça
Tel.: 5581-3211

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO

Experiência em rotinas administrativas, 
nível médio completo, conhecimentos 

em informática, sexo feminino
Enviar Curriculo para:

Caixa Postal 68009 - SP - CEP: 04045-972

CABELEIREIRO (A)
Precisa-se

Para região do 
Jabaquara

Tel.: 5015-2844
3452-7371

Tratar c/ Kátia

MOTORISTA 
DE MOTO 
E CARRO

Gráfica Admite

Para região da 
Vila Mariana

Tel.: 5574-7439

MINI 
PADARIA

Alto do Ipiranga, po-
dendo ser expandida 
ou troca de ramo.Ótima 

localização e preço.
Tels.: 3464-4076 

7219-9040

Informações
com Martha

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

Curso Individual 
e Personalizado

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente 
tocado pela graça de JESUS. Agonizante, em sua última hora, 
que, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram 
à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim dignai-vos 
interpor, em meu favor, vossa valiosa intersseção perante 
Deus, para que conceda viver e morrer como verdadeiro cistão, 
e, ainda meseja concedida a graça especial de (esclarecer a 
graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima 
Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

JL INDÚSTRIA DE PEÇAS 
LTDA., torna público 

que recebeu da CETESB 
a Licença Prévia e de 

Instalação Nº 29000437 
e requereu a Licença de 

Operação para fabricação 
de etiquetas de material 
plástico, impressas ou 

não, sito à Rua Isabel de 
Siqueira Barros, 351 - 

Bairro do Limão
São Paulo/SP.

PARA 
ANUNCIAR

BASTA
LIGAR:

5072-2020

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente 
tocado pela graça de JESUS. Agonizante, em sua última hora, 
que, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram 
à vossa proteção, fosse vós desamparado. Assim dignai-vos 
interpor, em meu favor, vossa valiosa intersseção perante 
Deus, para que conceda viver e morrer como verdadeiro cistão, 
e, ainda meseja concedida a graça especial de (esclarecer a 
graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima 
Trindade. Prometer publicar a devoção.  T.L.P.

O Centro de Maria Rosa e caboclo Pena Branca 
convida a todos para a grande festa de Cosme e 

Damião, que será realizada no dia 12/10, às 16h00, 
à Trav. Anileira nº 32 - Vila Facchini. Traga as crian-
ças para ganhar o seupresente e receber o achê. 

Aceito doações. Mãe Jô de Yemanjá.

FESTA DE
COSME E DAMIãO

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

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PTA
Sobrado 3 dorms,

suite, 2 salas, copa/coz, 
lavbo, 2 vagas.
R$ 650 mil

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$ 2.500,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento 2 ds c/ AE, 

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

R$ 1.200,00. 
SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA 
(MOBILIADO)

Sobrado, 04 ds (suite),sala 
de estar, sala de jantar, 
lavand, churr, jardim, 03 
vagas. Localiz. privilegiada. 

R$ 5.500,00.

K U R A T A 
5072-7640/7176-3808

METRÔ SAÚDE SALA 
COML. C/VARANDA
Coz., banh. luminárias, 

interfone, portão balcão. 
R$ 550,00 c/IPTU, cond. 
e faxineira. A/C depósito. 

Direto c/proprietário
K U R A T A 
5072-7640/7176-3808

METRÔ SAÚDE  
APTO. NOVO

2 dts. sala, coz. c/balcão de 
porcelanato, blocos de vidro, 

banh. amplo c/AS, piso e 
azulj. de 1º, muito sol. 
R$ 1.350,00 c/cond., 

IPTU e faxineira. A/C depós-
tio, direto c/propr.

K U R A T A 
5072-7640/7176-3808

METRÔ SAÚDE
KITCHNET

Qto. e banh. compl.,
coz. ampla, blocos de 
vidro, AS, muito sol. 

R$ 850,00 c/cond., IPTU 
e faxineira. AC depósito, 

direto c/propr.
K U R A T A 
5072-7640/7176-3808

BOSQUE D SAÚDE 
RUA GUARAREMA
(Tipo Vila). Casa térrea 
reform., 2 dts. sala, coz. 

banh. compl., quintal, 
corredor later. plano, sol. 
R$ 1.250,00. IPTU isento, 
estuda prop. AC depósito, 

direto c/propr.

APTO.
VILA MONUMENTO
Impecável, próx. ao Super-
mercado Hirota e Banco Itaú, 
2 dorms. c/arms., sala 2 ambs., 
coz. planej., AS, banh. 1 vaga.
R$ 1.100,00 Cond. R$ 220,00. 

Só ac. seguro fiança
 Tels. 2578-0159

ou 9330-6118

APTO. V. MONUMENTO
Impecável, próx. ao Super-

mercado Hirota e Banco 
Itaú, 2 dorms. c/arms., sala 2 
ambs., coz. planej., AS, banh. 

1 vaga.R$ 1.100,00
Cond. R$ 220,00.

Só ac. seguro fiança
 Tels. 2578-0159 

ou 9330-6118

APTO. CHÁCARA 
KLABIN

105m², 3 dorms., 1 suite, 
2 vagas, AE, lazer, piso, 

AE, dep. empreg.
R$ 550 Mil

 SZuri creci 90762
Tel. 8587-5454

APTO. CHÁCARA 
KLABIN 

R$ 380 MIL
1 quadra da estação 
Klabin, 72m², 3 dts., 

1 vaga, AE, lazer 
completo, DECORADO.
 SZuri creci 90762
Tel. 8587-5454

APTO. V.MARIANA
2 quadras do metrô Sta. 

Cruz, decorado, 3 dt. 1 st. 
2 vgs. lazer, repl. arms. 
painéis, espelho, box, 

luminárias, metais, gabi-
netes, mármore, granito 

pia e piso coz. moderno!!! 
R$ 560 Mil

 SZuri creci 90762
Tel. 8587-5454
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Apto (Jd. SAntA 
Cruz) r$ 255 mil

3 dorms, 1 suíte, sala 2 
ambs, cozinha planejada, 

sacada c/ vista livre, 
totalmente planejado e 
reformado, condomínio 
R$ 330,00. LAZER UM 
VERDADEIRO CLUBE!

RM 3667

Apto CinemAtográfiCo
(px. metrô Alto do 

ipirAngA) r$ 320 mil
3 dorms grandes c/ AE, 
sala 3 ambsc/ sacada, 
WC completo + lavabo, 

cozinha c/ AE, andar alto, 
não existe imóvel igual. 
MARAVILHOSO, TUDO 

DE 1ª QUALIDADE!
RM 3680

Apto 3 dtS - 1 Ste 
(moinho Velho)

r$ 310 mil
3 dorms, 1 suíte c/ AE, 
sala 2 ambs, sacada, 

cozinha moderna c/ AE,
1 vg, excelente acabto, 

71m² AU.
RM 3711

exCel. Apto (px metrô
ÓtimA loCAlizAção) 

r$ 480 mil
3 dts, 1 ste c/ hidro, lvbo, 

sala 2 ambs, piso mad, coz. 
planej. e bem ampla, piso 

mad, wc serviço, 107m²AU, 
2 vgs demarc. e paral, lazer 
c/ pisc, churr, sl festas, sac. 

na sala e na suíte.
RM 3724

Apto 0 Km pronto p/ 
morAr (ConCeição) 

r$ 435 mil
Um verdadeiro resort, + de 

25 itens de lazer, 3 dts c/ AE, 
ste, lvbo, WC soc. c/ box e 

gabinete, sala 2 ambs c/ sac. 
ampla, coz. c/ AE, lavand. 
isolada, vg  gar, único na 

região, agregue valor a sua 
qualidade de vida! LINDO E 

MODERNO. RM 3727

Apto – 2 VAgAS
(ipirAngA)
r$ 295 mil

3 dorms, suíte, sala
2 ambs c/ sacada, piso

de madeira, AE, 2 vagas 
de garagem.

RM 3732

Apto
(CháCArA ingleSA)

r$ 375 mil
3 dts, 1 ste, sala 2 ambs 
c/ sac, ar condic. quente 

e frio, coz. planej, wc, 
lavanderia, lazer,

churrasq, quadra, sauna, 
sl festas, 2 vagas
paralelas. ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO, 

PRÓX. LUIS GÓES!
RM 3735

Apto (Jd. dA SAúde) 
r$ 275 mil

2 dormitórios, sala 2 
ambientes, cozinha, 

lavanderia, WC, lazer,
1 vaga. ÓTIMA

LOCALIZAÇÃO!
RM 3738

Apto mAiS BArAto dA 
região – não perCAm! 

(Jd SAntA emíliA)
r$ 148 mil

3 dts, sala 2 ambs, 1 vg, 
andar alto, cond. baixo, 
lazer c/ quadra, play-

ground, brinquedoteca, sl 
festas. FOTOS NO NOS-
SO SITE, SOLICITE REF 

COM O CORRETOR
RM 3752

urgente! noVo
C/ SACAdA - r$ 90 mil 

+ finAnCiAmento = 
totAl r$ 195 mil

3 dts sendo 1 suíte, sacada 
(pode instalar grill), 1 vaga, 
aquec., andar alto c/ vista

livre, empreendimento moder-
níssimo, c/ cinema, espaço 

mulher, work office, piscinas, 
cond. baixo. Venda urgente ! 
OPORTUNIDADE ÚNICA !

RM 3759

SoBrAdo eSpetACulAr
mini mAnSão (Jd. SAúde)

4 dts amplos c/ AE, 3 stes 
sendo 1 master, lvbo, DE c/ wc, 
sala 3 ambs, copa/coz. ampla 
c/ AE, quintal c/ churr, jd. inv,

6 vagas gar. cob, local nobre e 
tranqüilo, impecável, realmente 

deslumbrante! RM 3729

ViSitem noSSoS plAntÕeS!
ruA frAnCiSCo

mAldonAdo, 369
(Jd. SAúde)

ruA Coronel derAldo 
Jordão, 247 (V. firmino 

pinto – metrô
imigrAnteS). rm 3757

ÓtimA SAlA ComerCiAl 
(Centro de Sp)

r$ 210 mil
196m²AU, c/ várias divisões, 
ótima localização, miolo da 

Praça da República!
RM 3698

terreno
(VilA guArAni)

r$ 220 mil
Excelente localização!

7 x 31,5 metros.
VENHA CONHECER!

RM 3708

SrS. ConStrutoreS e
inVeStidoreS: terrenoS 
10x32 (Moinho Velho) R$ 400 mil 

10x33 (Aeroporto) R$ 250 mil
10x30 (Chácara Inglesa) R$ 360 mil

Renda 1% 6 aptos R$ 360 mil
CONSULTE-NOS! RM 3758

SoBrAdo e CASA totAlmente 
reformAdoS – r$ 330.000,00

pp. AC. perm. por Apto
Sobrado c/ 2 dts, 1 ste, sala piso laminado, wc 
soc, coz, lavand; Casa c/ 2 dts, sac, 1 ste, wc 

soc, coz, lavand, amplo terraço c/ churr, dorm e 
wc empr, 3 vagas cob. RM 3763

SoBrAdo – Jd. dA SAúde
r$ 580 mil – Ót. loCAlizAção!!
3 dts c/ AE e sac, 1 ste, sala 3 ambs, lvbo, 
jd. inv, coz, dorm/wc empr, jardim, churr, 
5 vagas. P/P aceita negociação!! Ligue e 

agende visita! RM 3766

SoBrAdo (Jd StA Cruz)
r$ 360 mil

2 dorms planejados, 1 suíte, sala 2 ambs, 
cozinha planejada, dependência de empre-
gada c/ WC, corredor lateral, jardim, 3 vgs.

RM 3674

CASA térreA (Jd dA SAúde)
r$ 450 mil

Excelente locaização, 3 dorms c/ AE, sala 2 
ambs, WC social c/ box e gabinete, cozinha 

grande c/ AE, quintal, lav, dep. empr. c/ 
WC, 3 vgs, totalmente isolada. ESTUDA 

PROPOSTA! RM 3675

SoBrAdo exCelente
(Jd. mAriStelA) r$ 460 mil

3 dormsc/ AE, WC social, sala 3 ambs, co-
zinha c/ AE, quintal, jardim, churras, 2 vgs, 
3 pisos, todo reformado, estuda proposta. 

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO! RM 3678

SoBrAdo (Jd StA Cruz)
r$ 280 mil

2 dorms grandes, WC completo, sala 2 
ambs, copa/cozinha c/ AE, quintal, área de 

serviço, 2 vgs de garagem, impecável, nada 
para fazer. RM 3679

CASA totAlmente térreA
CinemAtográfiCA!

(moinho Velho) r$ 530 mil
3 amplos dts, sendo 2 stes gdes c/ AE, sala 3 
ambs, jd. inv, copa/coz. gde c/ AE, DE c/ WC, 
qtal gde c/ churr, forno pizza, edíc, gar. p/ 4 

carros, 6 WCs, aquec. solar, 430m²AT. NADA 
PARA FAZER!RM 3681

CASA térreA (moinho Velho)
r$ 250 mil

Ótima casa térrea c/ 2 vgs, churras, 2 dorms, 
sala, cozinha, WC, porão c/ dorm, sala, 
cozinha e WC. Lavanderia, imóvel vago. 

Estuda proposta! RM 3683

SoBrAdo (VilA mAriAnA)
r$ 530 mil

3 suítes, sala 2 ambs, AE, lavabo,
dependência de empregada c/ WC.

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO!
RM 3687

SoBrAdo p/ inVeStidor
2 CASAS (px hoSp. SAntA Cruz) 

r$ 230 mil
2 casas c/ 2 dorms, sala, cozinha, WC,

1 vg c/ possibilidade de colocar + 1 carro. 
Terreno 5,40 x 27,50 mts

RM 3691

SoBrAdo noVo (px. hoSpitAl
SAntA Cruz) r$ 700 mil

3 amplas suítes, sala 2 ambs, piso frio,
4 vagas de garagem, tudo de primeira!

RM 3694

SoBrAdo lindo – 3 SuíteS
(metrô imigrAnteS) r$ 485 mil

3 suítes planejadas, cozinha c/ AE,
sala de TV, sala 2 ambs, corredor lateral, 

dependência de empregada, a 1 quadra do 
metrô, 2 vagas. RM 3702

exCelente SoBrAdo em Cond. 
feChAdo (px pe Arlindo VieirA) 

r$ 280 mil
3 dorms, 1 suíte, sala 2 ambs, cozinha 

moderna repleta de AE, 2 vgs de garagem, 
lazer total. RM 3706

SoBrAdo 3 dormS (r Vergueiro) 
r$ 460 mil

Px Metrô Imigrantes, 3 dorms, 2 salas, 
cozinha, área de serviço, 2 vgs, subsolo c/ 3 
ambs totalmente aproveitável, excelente p/ 

comércio ou residência. RM 3709

SoBrAdo 3 dormS - 1 Suíte
(VilA mAriAnA) r$ 540 mil

3 dorms, 1 suíte, sala 2 ambs, 2 vgs, coz, 
lvbo, AS, DE, ótima localização, px forum e 
estação Sta Cruz do metrô, excel. p/ consul-

tório, escritório, advocacia e similares.
RM 3710

SoBrAdo 4 SuíteS (px Shopping 
plAzA Sul) r$ 1 milhão

EXCELENTE IMÓVEL! 4 stes, sala TV, sala 
3 ambs, sala jantar, coz, AS, DE c/ WC, sl 
festas, piscina, 9 vgs, 450m²AC, 30m fte, 

preço abaixo do valor de mercado. ACABA-
MENTO LUXUOSO! RM 3712

SoBrAdo - 2 dormS
(ipirAngA) r$ 295 mil

2 dorms amplos, sala, cozinha, WC, área 
de serviço, churrasqueira, 2 vgs. PRÓXIMO 

AO AQUÁRIO!
RM 3713

SoBrAdo noVo - 3 SuíteS
(moinho Velho) r$ 460 mil

3 suítes, ampla sala, cozinha, área serviço, 
lavabo, quintal, 2 vgs, portão automático, 
passagem lateral, excelente localização!

RM 3714

lindo SoBrAdo noVo (px. AV.
do CurSino) r$ 450 mil

3 dorms, 1 suíte, sala, cozinha, piso
porcelanato, lavabo, corredor lateral, 3 vgs 

sendo 1 subterrânea c/ WC.
RM 3718

ÓtimA CASA ASSoBrAdAdA
(px metrô JABAquArA)

r$ 230 mil
3 dorms, sala 2 ambs, entrada lateral, 

edícula, 3 vgs de garagem.
RM 3719

SoBrAdo noVo (px. metrô 
SAúde) r$ 530 mil

3 suítes, piso porcelanato na sala, lavabo, 
área c/ churras, 4 vgs de garagem.

RM 3723

CASA AmplA (Alto do ipirAngA) 
r$ 500 mil

2 dorms, AE, sala 2 ambs, dependência de 
empregada, quintal, 4 vagas,

cozinha bem ampla!
RM 3726

SoBr. Cond. feCh. lindíSSimo
(VilA CArAguAtá) r$ 320 mil

3 dts c/ AE, ste, WC soc. c/ box e gabinete, 
WC empr, coz. moderna c/ AE, qtal c/ 

lavand, sala 2 ambs c/ teto rebaixado, 2 vgs  
gar, lazer de clube, cond. bx. MARAVILHO-

SO, É ENTRAR E MORAR! RM 3728

SoBrAdo (Jd. dA glÓriA)
r$ 349 mil urgente!

3 dorms, suíte, escritório, sala ampla c/ 
lareira, jd de inverno, garagem coberta.

RM 3733

SoBrAdo (SAComã)
r$ 280 mil

3 dorms, 1 suíte, sala 2 ambs, cozinha 
grande, edícula, dependência de empregada 

c/ WC, 1 vg c/ portão automático, ótima 
localização! RM 3736

SoBrAdo noVo (VilA dAS
merCêS) r$ 330 mil

3 dorms, 1 suíte c/ sacada, sala 2 ambs, 
piso porcelanato polido, sala de jantar c/ piso 

em granito, jardim de inverno, 100m²AU, 
vago. RM 3739

SoBrAdão impeCáVel
(moinho Velho) r$ 300 mil

3 dorms, 1 suíte, dorms grandes, sala, 5 x 
7,5 mts, piso frio, dependência de emprega-
da c/ WC, 2 entradas, portão automático, 3 

vgs de garagem. RM 3740

SoBrAdo lindo
(metrô ipirAngA) r$ 430 mil

3 dorms, sala 2 ambs, 3 vgs, corredor late-
ral, edícula. TOTALMENTE REFORMADO!

RM 3751

SoBrAdo (metrô ipirAngA)
r$ 350 mil

2 suítes decoradas, sala 2 ambs c/ sanca 
de gesso, copa/cozinha planejada, área de 
serviço coberta, 2 vgs, portão automático.

RM 3755

Apto 3 dtS 1 Ste – enSolArAdo
r$ 240.000,00

Apto 3 Dts/1 Ste, 1 Vaga cob. e livre, Living 
p/ 2 ambs c/ sac, Coz. Planej, AE’ss, Aquec, 

WC c/ Box + Gabinete. Cond. tranquilo, 
lazer c/ Fitness, S Jogos, S Festas, Churras, 

Quadra, Play. Não precisa nem pitura !!!
RM 3761

Apto mAgnífiCo – 2 VAgAS
V. gumerCindo - r$ 370.000,00
Lindo Apto 3 Dts/1 Ste, 2 Vagas demarc. + 

Depósito, Living em “L” p/ 2 ambs,
Sac, Aquec, Coz. Planej, WC c/ Box + 

Gabinete, Escrit, WC empr, Andar alto, Lazer 
completo c/ piscina aquecida.Agende uma 

visita e confira ! RM 3762

Apto - lAdo metrô
r$ 600.000,00

4 dts, 3 ste, master c/ hidro, sala 2 ambs c/ 
piso em porcelanato e ampla sac, lvbo,

coz. ampla e moderna c/ arms, dorm. e WC 
empr, 3 vagas cob, lazer completíssimo,

condomínio. RM 3764

SoBrAdo 3 dormS (Vergueiro) 
r$ 2 mil

Px Metrô Imigrantes, 3 dorms, 1 salas, 
cozinha, área de serviço coberta, 2 vgs, 

subsolo, totalmente aproveitável, excelente p/ 
comércio ou residência. RM 3771

térreA (CidAde VArgAS
px terminAl JABAquArA) r$ 5 mil
Excelente imóvel c/ piscina, 3 dorms, 1 suíte, 2 
salas, copa/coz planej, replet de arms, 8 vgs, + 
2 suítes nos fundos, escritório, pronta p/ morar 
ou p/ adaptação p/ fins comerciais. RM 3778

térreA 2 dormS
(px metrô SAúde) r$ 2.600,00
2 dorms, 1 suíte, sala, cozinha moderna c/ 

AE, 2 vgs + 1 dorm nos fundos, casa tipo vila, 
excelente acabamento e localização!

RM 3779

SoBrAdo 2 dormS – 1 Vg 
(ipirAngA) r$ 1.400,00

Comercial ou residencial, 2 dorms, sala,
cozinha, WC, área de serviço, 1 vg.

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!
RM 3780

SoBrAdo 2 VgS ComerCiAl ou 
reSidenCiAl (ipirAngA) r$ 2 mil

2 dorms, 2 salas, cozinha ampla, área de ser-
viço, 2 WCs, terraço, 2 vgs, aceita depósito, 

próximo a Rua Maria Vicente.
RM 3781

SoBrAdo (ipirAngA)
r$ 1.600,00

300 mts do metrô Alto do Ipiranga, 100m²AU, 
2 dorms, sala, cozinha, WC, piso frio, sem 

vaga, agende sua visita! RM 3783

SoBrAdo (KlABin) r$ 2.700,00 
C/ iptu

3 dorms, 1 suíte, AE, sala 2 ambs em desnível, 
piso frio, tábua corrida, lav, dep. de emp. c/ WC, 
forno de pizza, churr, 3 vgs subterrâneas, 7 x 25 
mts, rua sem saída, faça sua proposta. RM 3785

Ótimo SoBrAdo (px metrô 
SAúde) r$ 3.200,00 C/ iptu

3 suítes, 1 c/ sacada, sala 2 ambs, piso frio, 
copa, corredor lateral, AE, lavabo, dep. de emp. 
c/ WC, 8 vgs subterrâneas, 270m², agende sua 

visita! BOM P/ ESCRITÓRIO! RM 3786

oportunidAde (ipirAngA)
r$ 3.700,00

Sobrado c/ 180m²AU, 3 dorms, 2 suítes, piso 
laminado, sala 3 ambs, AE, lavabo, 2 vgs, imó-
vel reformado, 2 salões +/-70m²AU, excelente 
imóvel comercial, vale a pena visitar. RM 3787

lindA CASA (AtráS do Shopping 
plAzA Sul) r$ 2.600,00 C/ iptu
200m²AU, 3 dorms, 1 suíte, sala em L, AE, 
edícula c/ WC, área p/ churras, passagem 
lateral, 3 vgs, imóvel muito bem lcalizado!

RM 3799

SoBrAdo (pe Arlindo VieirA) 
r$ 1 mil

3 dorms, sala, cozinha, 2 WCs, 1 vg,
lavanderia grande, piso frio, precisa pintura, 

aceita depósito! RM 3803

SoBrAdo ComerCiAl ÓtimA
loCAlizAção - r$ 4.200,00 + iptu
10 salas, 4 WCs, piso frio e carpete, 10x30, 5 
vgs, sala em L c/ jardim de inverno, ligações 
p/ computadores, edícula c/ 2 salas, WC, 1 
salão c/ +/- 30m², aceita depósito! RM 3804

SoBrAdo (px metrô JABAquArA) 
r$ 2.300,00

5 dorms, 3 suítes sendo 1 master c/ closet, sala 3 
ambs, piso frio, jd de inverno, sacada, 360m²AU, 
2 vgs, ACEITA DEPÓSITO, OPORTUNIDADE 

ÚNICA! FAÇA SUA PROPOSTA! RM 3805

Ótimo SoBrAdo (ipirAngA)
r$ 2 mil

3 dorms, sala 2 ambs, copa/coz,
lavanderia, 140m²AT, 1 vg.

RM 3806

CASA (Jd dA SAúde)
r$ 2.500,00

3 dorms sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha 
c/ dispensa, lavabo, lavanderia, 3 vgs de 

garagem, 150m²AU. RM 3816

SoBrAdo (Vl nAir)
r$ 4.500,00

4 dorms, 1 suíte, sala 3 ambs, 4 vgs, piso 
madeira, AE, 240m²AU, cozinha moderna.

RM 3819

SoBrAdo (ipirAngA)
r$ 1.200,00

2 dorms, sala 2 ambs, piso frio, excelente 
localização! RM 3821

CASA (Vl gumerCindo)
r$ 2.500,00

2 dorms, sala ampla, área de serviço, cozinha 
moderna, salão nos fundos + salão no piso 

superior c/ WC e 6 vgs de garagem
RM 3822

Apto totAlmente moBiliAdo
(Jd dA SAúde) r$ 2 mil

2 dorms, sala ampla, cozinha moderna, 
totalmente reformado, mobília nova, 1 vg, 

ótima localização, segurança total, adaptado 
p/ cadeirante. Lazer total! RM 3772

Apto 3 dormS, 2 VgS (ipirAngA) 
r$ 2.600,00

3 dorms, 1 suíte, sala c/ sacada, coz. moder-
na, dep. emp. c/ WC, área de serviço c/ AE, 
excelente acabamento. EDIFÍCIO DE ALTO 

PADRÃO! 110m²AU, lazer de clube! RM 3774

Apto 2 dormS, 2 VgS (ipirAngA) 
r$ 1 mil    

2 dorms, sala c/ sacada, cozinha ampla, WC 
social, área de serviço c/ WC, lazer c/ piscina. 

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO! RM 3775
Apto Alto pAdrão – 127m²Au  

(noVA SAúde) r$ 3 mil
3 dorms, 1 suíte, sala 3 ambs, coz. moderna c/ fogão 
e purificador, 2 vgs, amplo terraço gourmet c/ visão 
panorâmica, piscina aquecida, quadra de tênis, salão 
societ, cinema, espaço mulher e muito mais! MORE 

COM CONFORTO E SEGURANÇA! RM 3777   

pto 3 dormS, 1 Vg (Jd CeleSte) 
r$ 950,00

3 dorms, sala 2 ambs c/ sacada, cozinha e 
área de serviço, 1 vg, prédio novo, lazer total, 

condomínio baixo. ACEITA DEPÓSITO!
RM 3782

Apto (px metrô SAúde)
r$ 1.800,00

3 dorms, 1 suíte, sala 2 ambs, piso laminado, 
AE, ar condicionado, 2 vgs de garagem, 

78m²AU, lazer completo, cozinha moderna.
RM 3808

Apto (px metrô pçA dA árVore) 
r$ 1.200,00

1 dorm, sala 2 ambs, piso frio, 1 vg de 
garagem, 36m²AU, cozinha moderna.

RM 3809

Apto (px metrô pçA dA árVore) 
r$ 1.700,00

2 dorms, sala 2 ambs, piso frio, cozinha 
moderna, 1 vg de garagem, 58m²AU

RM 3810

prédio ComerCiAl noVo
(metrô imigrAnteS) r$ 6 mil

700m²AT. TÉRREO: salão aprox. 200m² (4 
WCs, 3 vgs) PISO SUPERIOR: salão aprox. 
100m² (4 WCs + sala de recepção) PISO IN-
FERIOR: salão aprox. 60m² c/ despensa, 2 de-
pósitos, 2 WCs, coz, jardim e churr. RM 3773

gAlpão + eSCritÓrio
(Vl dAS merCêS) r$ 5 mil

Excelente ponto comercial c/ 240m² + escritó-
rio de 65m². Indicado p/ diversas atividades, 

centro automotivo, depósito, igreja, etc. vale a 
pena conhecer! RM 3776

SAlão (Vl BrASilinA)
r$ 900,00

32²AU, 4x8 mts, piso frio, pé direito alto, 
aceita depósito, faça sua proposta!

RM 3784

gAlpão – oportunidAde úniCA
r$ 3.500,00 C/ iptu

Galpão c/ aprox 350m², vão livre, mezanino, 
escritório, pé direito 8m, excelente imóvel.

RM 3788

gAlpão (Vl morAeS)
r$ 4.500,00 C/ iptu

500m² vão livre, IPTU baixo,
pé direito 5 mts

SAlão (Jd CeleSte)
r$ 7.500,00 C/ iptu

400m² vão livre, piso frio, pé direito 4 mts, av 
movimentada. RM 3790

gAlpão (px eStAção SAComã)
r$ 2.700,00 C/ iptu

450m² vão livre, 4 mts pé direito, piso frio, 
2 WCs, 3 vgs, trifásico, aceita depósito. 

OPORTUNIDADE ÚNICA! RM 3791

exCelente prédio ComerCiAl
(px metrô) r$ 3.500,00 C/ iptu
3 andares sendo 90m² por andar, 270m²AT, 

piso frio, várias vagas. RM 3792

exCelente ponto ComerCiAl 
(ipirAngA)

Salão sobreloja c/ 180m²AU, 4 WCs, copa 
aprox. 20m², 1 sala aprox. 25m², em avenida 

bem movimentada, aceita depósito
RM 3793

lindA SAlinhA (ipirAngA)
r$ 550,00

14m² c/ WC privativo, piso frio, porteiro 
eletrônico, excelente localização!

RM 3794

loJinhA (ipirAngA) r$ 800,00
C/ iptu e Cond

30m² c/ piso frio, px metrô Alto do Ipiranga. 
TEMOS 2 UNIDADES!

RM 3795

SoBreloJA em prédio
ComerCiAl (ipirAngA) r$ 800,00 

C/ iptu e Condomínio
30m², piso frio, px metrô Alto do Ipiranga, 

local seguro, ótimo p/ escritório.
RM 3796

Ótimo gAlpão (trAV AV CurSino) 
r$ 2.500,00

200m² vão livre, excelente p/ marcenaria, 
depósito, serralheria.

RM 3797

exCelente gAlpão (ipirAngA) 
r$ 10 mil

600m², 2 pavimentos, pé direito duplo de 
3,5m, entrada p/ caminhão, 4 WCs, escritório, 

6mts de frente, 50mts de fundo, aceita
contra-proposta! RM 3798

exCelente loCAlizAção
(AV CurSino) r$ 1.800,00 C/ iptu

Salão c/ 110m² c/ piso frio, ótimo ponto p/ 
auto-peças, av bem movimentada no Jd da 

Saúde. PARA ALUGAR HOJE!
RM 3800

SAlA (pe Arlindo VieirA)
r$ 1.100,00

3 salas, recepção, 2 WCs, de esquina, px ao 
SESI. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO!

RM 3801

SAlAS ComerCiAiS
oportunidAde úniCA!

r$ 1.300,00
4 salas, 5 WCs, cozinha, piso frio novo, 

excelente localização, px ao SESI PE Arlindo 
Vieira. P/ ALUGAR HOJE! RM 3802

gAlpão (Vl BrASílio mAChAdo) 
r$ 8 mil

Ótimo galpão c/ mezanino, refeitório,
WCs, piso frio, 4 vgs, 600m²AU,

próximo a Rua Vergueiro. RM 3807

gAlpão noVo
(px riCArdo JAffet) r$ 2.700,00
250m², 5 mts de pé direito, podendo ser feito 

mezanino, ótima localização, px Ricardo 
Jaffet. RM 3811

Ótimo gAlpão (SAComã)
r$ 2.800,00

Px via Anchieta, ótima localização, piso frio,
2 WCs, 200m², instalação trifásica!

RM 3812

exCelente gAlpão (ipirAngA) 
r$ 8 mil

Ótima localização, travessa da Rua Sta Cruz, 
650m²AU, 3 WCs, cozinha, 1 escritório,

piso frio. RM 3813

ÓtimA loCAlizAção
r$ 2 mil

Loja com 60m², piso frio, WC azulejado, 
localizado ao lado do Center Castilho

RM 3814

prédio ComerCiAl
(metrô Alto do ipirAngA)

r$ 15 mil
8 salas, 6 WCs, 1 recepção, copa, despensa, 
depósito, 2 vgs, ideal p/ instalação de clínica 

ou escritório. RM 3815

gAlpão ipirAngA]
r$ 4 mil

Ótima localização, 330m²AU, WC, excelente 
ponto comercial.

RM 3817

gAlpão (Vl nAir)
r$ 6.500,00

Ótima localização, 490m² sendo 250m² 
coberta, várias vagas de estacionamento, 

ótimo ponto comercial! RM 3818

Ótimo gAlpão
(São João ClímACo) r$ 4.500,00
Ótima localização, bem no centro comercial 

do bairro, 300m²AU, piso frio, 2 WCs,
instalação trifásica RM 3820

Apto (px metrô SAComã)
r$ 260 mil

2 dorms, AE, dependência de empregada, 
sala 2 ambs, cozinha planejada, piso lamina-
do, 76m²AU, 1 vg, lazer c/ piscina, quadra, 
churras, sl festas, cond. Baixo. RM 3725

Apto 100m²Au (São JudAS)
r$ 365 mil

3 dorms c/ AE, suíte, lavabo, WC social 
c/ Box e gabinete, sala 2 ambs c/ sacada, 
cozinha moderna c/ AE e despensa, WC 

de empregada, escritório, 2 vgs, lazer total, 
prédio de apenas 2 anos. CONFIRA, MUITO 

BONITO! RM 3730

Apto (Vl gumerCindo)
r$ 240 mil

Amplos dorms, sala 2 ambs c/ sacada,
1 vg, lazer completo, andar alto.

RM 3731

Apto (Jd CeleSte)
r$ 149 mil

Amplos dorms, sala 2 ambs, 1 vg coberta, 
lazer, condomínio R$ 259,00

ESTUDA PROPOSTA!
RM 3734

Apto (Vl gumerCindo)
r$ 350 mil

3 dorms, 1 suíte, sala 2 ambs, ótima 
cozinha, sacada, 2 vgs, px Metrô Alto do 

Ipiranga. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO!
RM 3668

Apto (300 mtS do metrô
ConCeição) r$ 398 mil

Apto novo c/ 3 dorms, 1 suíte, sala 2 ambs, 
cozinha excelente, sacada grande c/ vista 
livre, lazer completíssimo, 2 vgs. RM 3669

Apto noVo 93m²Au (300 mtS do 
metrô ipirAngA) r$ 510 mil

Lindo apto c/ 3 dorms, 1 suíte, sala 2 ambs, 
ótima cozinha totalmente planejada, sacada 

grande, 2 vgs, condomínio baixo, lazer 
completíssimo! RM 3670

Apto (500 metroS do metrô 
ipirAngA) r$ 310 mil

3 dorms, 1 suíte, sala 2 ambs, piso frio, 
cozinha moderna planejada, lavabo, sacada, 
sl festas, churras, playground, fitness, 1 vg.

RM 3671

Apto – oportunidAde úniCA
(Vl gumerCindo) r$ 280 mil

2 dorms planejados, sala 2 ambs, cozinha 
moderna, piso frio, totalmente planejado, 
jardim, piscina, quadra, sacada, sl festas, 

playground, 1 vg. RM 3672

Apto exCelente loCAlizAção 
(BoSque dA SAúde) r$ 530 mil

3 dorms, 1 suíte, sala 3 ambs, piso madeira/
granito, cozinha moderna planejada, AE, 
sacada, 3 vgs, lazer completo! RM 3673

lindo Apto (SAComã)
r$ 160 mil

2 dorms, WC social impecável, sala 2 ambs 
c/ sacada, cozinha c/ AE, lav, 1 vg, lazer no 

condomínio! RM 3676

Apto (Vl gumerCindo)
r$ 350 mil

3 dorms c/ AE, 1 suíte, WC social c/ Box 
e gabinete, sala ampla 2 ambs c/ sacada, 
cozinha planejada, lav, 2 vgs, lazer total. 

ESTUDA PROPOSTA! RM 3677

Apto tipo CASA térreA (320 mil)
3 dorms grandes sendo 2 suítes, sala 2 ambs, 
copa/cozinha grande, lavabo, 2 vgs de gara-
gem, 110m²AU, totalmente reformado, isento 
de condomínio, aceita permuta por imóvel de 

menor valor. RM 3682

Apto (mirAndÓpoliS x 
pçA dA árVore) r$ 280 mil

Ótimo apto, em excelente local, bem próximo 
ao metrô c/ 2 dorms + 3º opcional, sala 2 

ambs, cozinha boa, lavanderia, vg de gara-
gem livre, prédio sem elevador, condomínio 

baixo, apto bem conservado. RM 3684

Apto noVo – 3 dormS
(px CurSino) r$ 230 mil

Apto novo c/ 3 dorms, sala 2 ambs, sacada, 
WC social c/ Box, cozinha c/ AE, lavanderia, 
aquecedor, 1 vg, prédio c/ lazer completo e 

condomínio baixo. RM 3685

Apto (metrô pçA dA árVore)
r$ 270 mil

Ótimo apto, bem próximo ao metrô, c/ 2 
dorms, sala 2 ambs, cozinha boa, WC social 

completo, 1 vg de garagem, condomínio 
baixo, PP estuda proposta! RM 3686

Apto (São João ClímACo)
r$ 150 mil

2 dorms, sala, 1 vg, sl festas, piscina, 
condomínio baixo, todo reformado, piso 

porcelanato. RM 3688

Apto (Jd StA emíliA)
r$ 160 mil

2 dts, sala 2 ambs, 1 vg, piso porcelanato, 
AE, quadra, playground, sl festas.

RM 3689

Apto (Jd mAriA eStelA) 
r$ 180 mil

3 dorms, 1 suíte, sala 2 ambs, 1 vg, prédio 
novo! RM 3690

Apto 3 dormS (px muSeu do 
ipirAngA) r$ 260 mil

3 dorms c/ AE, sala 2 ambs, piso 
laminado,

1 vg, 7 anos. RM 3692

Apto 2 dormS + WC de 
empregAdA (px pçA dA árVore) 

r$ 315 mil
2 dorms c/ AE, sala 2 ambs, piso frio, WC
de empregada, 71m²AU, 2 vgs. IMÓVEL 

VAGO! RM 3693

Apto noVo – Alto pAdrão 
(Jd dA SAúde) r$ 470 mil

3 dorms, 1 suíte, sala 3 ambs, lavabo, 
cozinha ampla c/ AE, dependência de 
empregada, 2 vgs de garagem, local 

maravilhoso. RM 3695

Apto (px AV. do CurSino)
r$ 160 mil

Pz todo comércio, 2 dorms grandes, sala 
arejada, cozinha, WC completo, área de 

serviço, 2 vgs demarcadas, lazer completo!
RM 3696

Apto impeCáVel
(Vl gumerCindo) r$ 250 mil

3 dorms, repleto de AE, sala de visita e de 
jantar c/ sacada, cozinha planejada, WC, 

área de serviço, garagem.
RM 3697

Apto eSpetACulAr
(Jd StA emíliA) r$ 175 mil

Todo planejado, 2 dorms, sala c/ sacada, 
cozinha, área de serviço, andar alto, 1 vg, 

lazer c/ piscina, tudo de primeira!
RM 3699

lindo Apto (pe Arlindo VieirA) 
r$ 420 mil

4 dorms c/ suíte, sala 2 ambs, 3 vgs, área 
de serviço c/ WC, AE, lazer completo.

RM 3700

Apto (prÓx. CurSino)
r$ 215 mil

Sala 2 ambs c/ sacada, WC, cozinha, área 
de serviço, 1 vg, 3 dorms, lazer completo.

RM 3701

Apto – ÓtimA oportunidAde
Ao lAdo do metrô prAçA dA

árVore – r$ 300 mil
2 dorms, 1 suíte, sala 2 ambs, excelente 
cozinha americana e planejada, área de 

serviço c/ WC de empregada, 2 vgs paralelas 
e demarcadas. RM 3703

Apto Alto pAdrão (miolo Jd dA 
SAúde) r$ 500 mil

3 dorms, 1 suíte, excelente sala 2 ambs, co-
zinha moderna, dependência de empregada 
c/ WC, 3 vgs de garagem demarcadas, lazer 

total. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO! RM 3704

Apto (BoSque dA SAúde)
r$ 330 mil

2 dorms, 1 suíte, sala 2 ambs c/ carp. mad, 
cozinha moderna e americana, repleta de 
AE, 1 vg de gar, lazer completo, cond. barato. 

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO! RM 3705

Apto (px AV. pe Arlindo VieirA) 
r$ 155 mil

3 dorms, sacada, 1 vg, sala 2 ambs, play-
ground, quadra, condomínio c/ segurança.

RM 3715

Apto (Vl dAS merCêS)
r$ 345 mil

Lindo! 3 dorms, 1 suíte c/ closet, sala 2 ambs 
c/ sacada, cozinha c/ AE, área de serviço c/ 
WC, 1 vg, lazer completo, prédio semi novo.

RM 3717

deSlumBrAnte Apto , 188m²Au 
(ipirAngA) r$ 830 mil

Magnífico, c/ 3 suítes, 3 vgs de garagem c/ 
depósito, novo, fachada moderníssima, 50 

itens de lazer! RM 3720

Apto noVo (Vl liViero)
r$ 135 mil

Prédio sem elevador, condomínio R$ 
140,00, 2 dorms, sala, cozinha, WC social, 

1 vg de garagem.
RM 3721

Apto noVo (Jd dA SAúde)
r$ 290 mil

Condomínio belíssimo, vago, 2 dorms, sala 
2 ambs c/ sacada, lazer total, condomínio 

R$ 300,00  , 1 vg de garagem.
RM 3722

Apto - 2 dtS - 1 VAgA 
(Jd. SAúde)
r$ 260 mil

Melhor local do Jd. 
Saúde, px. praças, c/ 

segurança, 2 dorms. c/ 
AE, sala c/ sac, sanca, 
2 wc’s, coz, AS, 1 vaga, 
lazer total. Agende sua 

visita! RM 3707

Apto (300m metrô SAComã)
r$ 240 mil

2 dorms, piso carpete madeira, sala 2 ambs 
c/ sanca e sacada, cozinha, WC, lavanderia, 
condomínio baixo, sl festas, 1 vg, localiza-
ção ótima. LINDÍSSIMO, TOTALMENTE 

REFORMADO! RM 3737

Apto 3 dormS (VilA merCêS) 
r$ 190 mil

Sala 2 ambs c/ piso frio, cozinha moderna, 
1 vg de garagem demarcada, ótimo lazer 

c/ quadra, academia, playground, sl jogos. 
Imóvel vago!

RM 3741

Apto (SAúde) r$ 230 mil
Somente A ViStA!

2 dorms, sala 2 ambs c/ piso dura flor novo, 
1 vg de garagem demarcada coberta, 

condomínio baixo apenas R$ 220,00. Lazer 
c/ piscina, quadra, playground, sl festas.

RM 3742

Apto 2 VAgAS (px. metrô
São JudAS) r$ 325 mil

2 dorms c/ AE, 3 º dorm opcional, WC
de empregada, sala 2 ambs c/ terraço, 

cozinha c/ AE, andar alto.
RM 3743

Apto - 1 VAgA
(px metrô SAúde)

r$ 345 mil
2 dorms c/ AE, 3º opcional, sala 2 ambs, 
cozinha c/ AE, WC de empregada, lazer 

c/ piscina, churras, sl festas.
RM 3746

Apto (metrô ConCeição)
r$ 230 mil

1 dorm, sala 2 ambs, piso madeira, gara-
gem fixa, piscina, sacada, pintura externa 

nova, aceita financiamento.
RM 3749

lindo Apto (700 mtS metrô 
São JudAS) r$ 390 mil

3 dorms amplos, 1 suíte c/ sacada, sala 
2 ambs também c/ sacada, piso carpete 
madeira, 2 vgs fixas, 2 piscinas (adulto e 
infantil), 110m²AU, fachada impecável.

RM 3750

Apto CinemAtográfiCo
(Jd dA SAúde) r$ 430 mil
3 dorms, 1 suíte, piso porcelanato, 

120m²AU, 2 vgs, totalmente reformado, 
sacada grande, elevador privativo.

RM 3753

ApArtAmento
r$ 145.000,00

2 dormitórios, sala 2 ambientes
com sacada, cozinha, 1 vaga.

Lazer completo, cond. R$ 250,00.
RM 3765

Apto moBiliAdo
(ipirAngA) r$ 280 mil
2 dorms, AE, 60m²AU, 2 vgs,

lazer completo, excelente negócio!
RM 3767

Apto (px. metrô prAçA dA 
árVore) r$ 330 mil

3 dorms, 1 suíte, cozinha moderna, lavabo, 
sl festas, lazer total, 77m²AU, 1 vg, linda 

fachada, venha conferir!
RM 3768

Apto deCorAdo (São JudAS)
r$ 425 mil

3 dorms, 1 suíte, sala 2 ambs, repleto de 
AE, 100m²AU, 3 vgs, construção nova, 

dependência de empregada c/ WC, lavabo, 
ótima oportunidade! RM 3769

Apto lindo (SAnto André)
r$ 235 mil

2 dorms, cozinha moderna, piso laminado,
sl ginástica, sl festas, churras, 58m²AU,

condomínio baixo, 1 vg. ÓT. LOCALIZAÇÃO 
E EXCELENTE NEGÓCIO!

RM 3770

lindo Apto – r$ 160.000,00
Lindo Apto, 2 Dts, Amplo Living em “L” 
e quartos amplos, Coz Planejada com 
lavanderia isolada, Piso Frio, 01 Vaga, 
Aquecimento, WC completo com Box + 

Gabinete, Em local tranqüilo e arborizado 
com condomínio baixo.

Lindo – Veja fotos e confira !
RM 3760

Apto (px metrô VilA
prudente) r$ 435 mil

3 suítes, 3 vgs de garagem, piso madeira, 
sacada grande, repleto de AE, lazer 

completo, 150m²AU.
RM 3754

Apto de CinemA – 3 dtS
(VilA VerA) r$ 230 mil

3 amplos dorms, sendo 1 suíte, repleto 
de armários c/ qualidade, WC social 

completo, sala 2 ambs c/ sacada, sanca, 
decorado, cozinha planejada, 1 vg livre!

RM 3756

imperdíVel Apto (A 150 mtS 
CluBe AtlétiCo ipirAngA)

r$ 230 mil
3 dorms, sala 2 ambs c/ sacada, piso frio, 
garagem, lazer c/ quadra, churras, apto de 
frente, bate sol o dia todo, bem localizado, 

Px Museu do Ipiranga.
RM 3747

Apto impeCáVel(JABAquArA 
BAirro reSidenCiAl)

r$ 330 mil
Px metrô, 3 dorms, sala 2 ambs c/ carpete 

laminado, paredes texturizadas, teto c/ 
sanca, luzes dicróicas, repleto de armá-

rios, tela de proteção nas janelas.
RM 3748

Apto – 2 VAgAS (px. metrô
São JudAS) r$ 200 mil

3 dorms, sala 2 ambs, cozinha ampla, 
prédio sem elevador, condomínio

R$ 185,00. RM 3744

Apto impeCáVel - 1 VAgA
(metrô São JudAS)

r$ 280 mil
2 dorms c/ AE, sala 2 ambs c/ terraço,

WC social, WC de empregada.
RM 3745


	SPZ_A_01_0930
	SPZ_A_02_0930
	SPZ_A_03_0930
	SPZ_A_04_0930
	SPZ_A_05_0930
	SPZ_A_06_0930
	SPZ_A_07_0930
	SPZ_A_08_0930
	SPZ_B_09_0930
	SPZ_B_10_0930
	SPZ_B_11_0930
	SPZ_B_12_0930
	SPZ_B_13_0930
	SPZ_B_14_0930

