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Metrô suspende obras na V.Clementino
O recém eleito gover-

nador Geraldo Alckmin de-

clarou esta semana que, 

por conta das denúncias 

envolvendo a licitação 

da expansão da Linha 5 

- Lilás, é possível que as 

obras sejam suspensas 

por tempo indeterminado. 

O jornal Folha de S.Paulo 

publicou reportagem de-

nunciando que já conhecia 

os vencedores da licitação 

há seis meses. A denúncia 

foi feita uma semana após 

A Sabesp realizará, dia 
30/10, serviço de manu-
tenção preventiva na Es-
tação Elevatória de Água 
Jabaquara, a fi m de asse-
gurar a qualidade dos ser-
viços de abastecimento 
de água aos moradores 
da região. Para realizar 
este trabalho, haverá ne-
cessidade de interrupção 
do abastecimento das 8h 
às 18h.   

Os moradores dos bair-
ros Vila Monte Alegre, 
Mirandópolis, Bosque da 
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Crianças têm ótimo programa 
para o feriado no Sesc: 
“A Cuca Fofa de Tarsila”

Que tal terminar o domingo 
das eleições em pizza? Veja o 
roteiro gastronômico
Página 5

o governo ter fechado 

contrato com as empresas 

que fariam a ligação do 

metro entre Santo Amaro 

e a Vila Mariana. Terrenos 

e áreas já foram deso-

cupados no bairro e, em 

alguns deles, como esta 

imensa área na Rua Pedro 

de Toledo (foto) estão 

sob vigilância. Por quanto 

tempo? Não há informa-

ções sobre novos prazos 

para conclusão da Linha.   

P����� 6

as irregularidades em pas-

seios públicos na região do 

Bosque da Saúde. Morado-

res idosos da região da rua 

Itaboraí reclamam que não 

há fi scalização da Prefeitu-

ra, que implicaria em obri-

gatoriedade de conserto 

por parte dos proprietá-

rios dos imóveis. P����� 2

Eleitor vota dia 31 
para presidente

Jabaquara fi ca 
sem água neste 
sábado, dia 30

Não há como negar: 
há tempos não se via uma 
campanha tão agressiva 
quanto a atual disputa 
pela presidência da Re-
pública. Mas, enquanto a 
candidata petista Dilma 
Roussef e o candidato tu-
cano José Serra trocavam 
farpas, pouco debateram 
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Saúde, Chácara Inglesa, 
Planalto Paulista, Vila Ara-
ci, Vila Guarani, Parque Im-
perial, Vila Saúde, Vila São 
João, Parque Jabaquara, 
Jardim Aeroporto, Nova 
Piraju, Vila Noca, Jardim 
Ceci, Vila Parque Jaba-
quara, Parque Conceição 
e Jabaquara devem usar 
água com moderação. 

Os casos de emergên-
cia serão atendidos pela 
Central de Atendimento 
195, que funciona 24 ho-
ras. A ligação é gratuita. 

sobre temas que realmen-
te poderiam ser impor-
tantes para o futuro do 
país. Apenas promessas e 
considerações superfi ciais 
foram feitas, por exemplo, 
sobre a infra-estrutura do 
país prestes a receber a 
Copa de Mundo e as Olim-
píadas.       P����� 3

CAT tem vagas para 
setor gastronômico

Entre os dias 3 e 6 de 
novembro, moradores 
da região podem se ins-
crever no CAT Jabaquara 

para concorrer a uma vaga 
no setor gastronômico. 
São 526 oportunidades 
de emprego. P����� 10

Leitores criticam 
difi culdade de 
andar pela região

Rachaduras, buracos, 

raízes, degraus e outros 

obstáculos... Muitas são 

as falhas das calçadas pela 

região. Isso sem falar das 

ocasiões em que elas são 

ocupadas por carros, ca-

melôs, objetos de lojistas, 

vasos... Esta semana, o 

São Paulo Zona Sul mostra 
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Que tal terminar o domingo 
das eleições em pizza? Veja o 
roteiro gastronômico
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• IMAGENS

• ANIVERSÁRIOS • HORÓSCOPO

Quer participar desta co-
luna? Envie gratuitamente 
seu texto para o email re-
dacao@jornalzonasul.com.
br ou ligue para 5072-2020.
Simone Ap. Messias  31/10

Parabéns pela passagem 
de mais um aniversário. Que 
seu futuro seja brilhante e 
feliz. São os votos de sua tia 
Carmen e de sua mãe Jô

David Brucutu - 01/11
Parabéns por mais um 

aniversário. Alegria e saúde 
são os votos de seus ami-
gos da Vila Fachini

José Domingos D’Angelo 
- 02/11

Parabéns hoje, felici-
dade sempre. Beijos seus 
filhos, amigo e família

Milton Mendonça - 03/11
Desejamos que você 

tenha sempre muita saúde, 
paz, felicidades e realiza-
ções na vida, e que seja 
sempre assim exatamente 
como você é. Teadoramos. 
Veja lá se não vai chorar! 
Seus colegas de trabalho

Maria José Fernandes Neto 
- 23/10

Amadurecer é olhar a 
vida como uma dádiva de 
Deus. Parabéns que seja 
sempre essa mãe e esposa 
maravilhosa. De seu marido 
Rodrigo, sua filha Fatima, 
seu genro Marco, seu filho 
Fernando, sua nora Lidiane 
e de sua netinha Caroline.

Nadir - 29/10
Pessoas costumam 

guardar jóias preciosas e de 
estimação em porta jóias...
Assim, nós guardamos 
nossas jóias mais preciosas 
e de estimação em nosso 
coração. Esta jóia é a se-
nhora. Desejamos a senho-
ra um aniversario cheio de 
paz... Que os sentimentos 
mais puros se concretizam 
em gestos de bondade, e 
o amor encontre aberto a 
porta do seu coração. Que 
a senhora possa guardar 
desse aniversario as me-
lhores lembranças. E que 
tudo contribua para a sua 

felicidade. Parabéns do seu 
filho Mário Augusto, sua 
neta Mariane e de Lucia e 
Suely.

Diego Marques - 31/10
Parabéns pela passa-

gem de seus 15anos. Que 
você alcance todos os seus 
sonhos e continue sendo 
esse rapaz maravilhoso. 
Que Deus te abençoe neste 
dia tão especial, são os 
votos da sua avó Vera, seu 
avô Valdir, suas tias Carmen 
e Silvia, seus primos Pedro 
e Gustavo e especialmente 
de seus pais Nilton e Marcia 
e sua irmanzinha Isabella. 

Gustavo Marques de Olivei-
ra - 26-10

Com todo amor do 
mundo, desejamos a você 
felicidades, saúde e muita 
alegria. Que Deus te aben-
çoe neste dia especial em 
que você completa 6 anos. 
São os votos da vovó Vera, 
vovô Valdir, titias Carmen e 
Marcia, titio Nilton, Djalma 
e seus priminhos isabella, 
Pedro e Diego, e em espe-
cial de sua mamãe Silvia.

Valdir Marques de Olivei-
ra- 27/10

Parabéns,felicidades, 
tudo de bom para você. 
São os votos de sua esposa 
Vera, suas filhas Carmen, 
Silvia e Marcia, seus genros 
Nilton, Djalma e seus netos 
Diego, Pedro, Isabella e 
Gustavo.

Tereza Guimarães Baliei-
ro- 03/11

Feliz aniversário. De 
seus filhos e filhas que 
te amam muito, especial-
mente mãe Jô de Yemanjá. 
“Aprenda a dizer não, sem 
se sentir culpado”. Você é 
tudo de bom.  Seja muito 
feliz.

Marcio Tadeu- 28/10
Que você consiga alcan-

çar seus principais sonhos 
e ser muito feliz. São os 
votos de seus pais Maria 
Carolina e Luiz Carlos, do 
irmão Marco Aurélio e da 
irmã Maria Eduarda pela 
passagem de seu aniversá-
rio.

ANIVERSÁRIO DE 
CASAMENTO 

Arthur e Regina Gardelin 
- 30/10

Parabéns pela união 
eterna, beijos de seus filhos 
Luciano e Renata

Ruas no Bosque da Saúde 
têm calçadas perigosas

Dois moradores idosos da região da Bosque da Saúde procuraram o jornal São 
Paulo Zona Sul para comentar as dificuldades que têm enfrentando quando 
decidem fazer uma caminhada pelo bairro ou precisam andar até o metrô Praça 
da Árvore. As calçadas de ruas como a Itaboraí e mesmo da Avenida Bosque da 
Saúde estão com diversas irregularidades que dificultam o tráfego dos pedestres 
e podem causar quedas e acidentes.
O problema começa por ser esta uma área de terreno irregular, com aclives e os-
cilações. Isso fez com que muitos proprietários de imóveis criassem degraus para 
permitir o acesso dos veículos às garagens ou dos clientes aos estabelecimentos. 
Outro agravante é a falta de manutenção: muitas calçadas estão com buracos, ra-
chaduras e falhas que podem facilmente causar um tropeço de quem anda por ali. 
“Mas em nossa idade isso é ainda mais perigoso”, avalia um morador de 72 anos 
que prefere não ter seu nome publicado. Ele conta que vê também mulheres com 
carrinhos de bebê enfrentando dificuldades para passear. 
A fiscalização de calçadas cabe à Subprefeitura. Se os fiscais constatarem irregu-
laridades, enviam comunicado ao proprietário para que faça o conserto, seguindo 
padrões estabelecidos. Caso o reparo não se efetive, o proprietário é multado. 

Áries - 21/03 a 20/04 

Aceite algumas críticas que 
têm sido dirigidas a você. Dessa 
forma, conseguirá apontar tam-
bém as falhas que  vê, tendo 
suas opiniões mais respeitadas. 
A negação dos problemas tira 
sua autoridade.

Touro - 21/04 a 20/05 

Se não está querendo ser o 
manda-chuva, então recolha-se 
a um canto. Evite dar palpites 
quando não é chamado e, mes-
mo que for, avalie se não será 
criticado da mesma forma. O 
momento é de silêncio.

Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Nada do que anda vivendo 
atualmente tem animado mui-
to. Em busca de novas emo-
ções, o geminiano vai se embre-
nhar por caminhos que nunca 
percorreu. Dessa vez, há risco 
de arrependimentos...

Câncer - 21/06 a 21/07 

As críticas que andam sal-
tando de sua boca, de forma 
quase incontrolável, tem surti-
do efeitos negativos às pessoas 
próximas. Não pense que elas 
vão fi car magoadas. Vão apenas 
desprezar seu mau humor.

Leão - 22/07 a 22/08

Sua capacidade de irritar 
pessoas estará em alta. Na ver-
dade, o que estará em evidên-
cia é o seu tradicional e intenso 
pique que, muitas vezes, chega 
a incomodar pessoas de ritmo 
mais calmo...ou lento!

Virgem - 23/08 a 22/09 

O virginiano pode enfren-
tar, nos próximos dias, uma 
situação que muito lhe desa-
grada: vão desconfi ar de suas 
intenções. Apesar de saber 
que não precisa provar nada 
para ninguém, você vai querer 
provar...

Libra - 23/9 a 22/10 

Há pessoas próximas ten-
tando te contar alguma coisa, 
mas você parece não estar que-
rendo ouvir. Só que, diferente 
do que imagina, sofrerá as 
consequencias em breve desse 
isolamento intencional.

Escorpião - 23/10 a 22/11

Pense duas vezes, ainda 
esta semana, antes de falar. 
Sua língua continua ferina e 
você está dando motivos para 
que acreditem que está des-
controlado. Não se trata de 
fechar os olhos, mas de evitar 
interferências.

Sagitário - 22/11 a 21/12

Avalie os trunfos que tem na 
mão antes de resolver blefar. 
Não é o momento adequado 
para arriscar o que reuniu até 
agora, com tanto esforço. Saiba 
agir no momento certo, se seu 
objetivo é ganhar o jogo.

Capricórnio - 22/12 a 20/01 

Comodismo nunca foi o 
mote para capricornianos. Mas, 
esta é uma semana em que fi ca-
rá se cobrando por estar em rit-
mo mais lento. Na verdade, isso 
não é comodismo: é o descanso 
que merece na situação.

Aquário - 21/01 a 19/02 

Não se deixe levar pela cor-
renteza, na próxima semana. 
Diferente do que você imagina, 
ela não está levando para áreas 
de calmaria e sim para tempes-
tades. E você não está prepara-
do para enfrentar tormentas.

Peixes - 20/02 a 20/03

O pisciano anda bem vene-
noso e a tendencia é que a situ-
ação piore até a chegada de seu 
aniversário. O grande desafi o, 
que dificilmente será vencido 
na atual fase, é descobrir o que 
tem te feito tão mal...

Janice Maya
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• ELEIÇÕES 2010 - OPINIÃO

Presidência pode alterar rumos na região?

Na campanha eleitoral deste 
ano, a troca de acusações 
entre os candidatos à presi-
dência - Dilma Roussef e
José Serra - superou a apre-
sentação de projetos

Em uma eleição como há 
tempos não se via no Brasil, 
as agressões tomaram conta 
do horário eleitoral. Na troca 
de acusações, sobrou pouco 
espaço para propostas con-
cretas e discussões práticas, 
na campanha presidencial. O 
brasileiro vai às urnas no do-
mingo, 31, para defi nir quem 
irá ocupar o cargo máximo do 
país pelos próximos quatro 
anos: se Dilma Roussef, do 
PT, ou José Serra, do PSDB.

Tanto em debates quanto 
no horário eleitoral, os candi-
datos fi zeram muitas críticas 
aos adversários e muitas pro-
messas. Mas, pouco falaram 
sobre pontos específi cos. Um 
dos pontos que deixou de ser 
tratado com a devida aten-
ção é a preparação do país 
para a Copa do Mundo e para 
as Olimpíadas, tarefa que 
promete ser bastante ingrata 
para qualquer um dos can-

didatos, caso eleito. Mesmo 
nos debates da disputa para 
o governo do Estado, em 
primeiro turno, esses temas 
não foram abordados com a 
seriedade que mereceriam

O Aeroporto de Congo-
nhas será ampliado? E o de 
Guarulhos? Haverá transpor-
te sufi ciente para ligar os ae-
roportos à região central das 
cidades? Como aproveitar o 
incremento do turismo para 
benefi ciar a cidade, o estado, 
o país? Como garantir que 
haja mais segurança para os 
visitantes? Que investimen-
tos serão feitos na formação 
de profissionais que atua-
rão nesses dois importantes 
eventos, que prometem me-
xer com a cidade? Tudo isso 
sem falar no mais espinhoso 
dos assuntos: haverá jogos da 
Copa do Mundo em São Pau-
lo? Onde? Quem fi nanciará o 
mega estádio solicitado pela 

A
B

rFifa e que uso prático terá 
esse equipamento passados 
os pouquíssimos jogos inter-
nacionais ali promovidos?

O país tem coisas mais 
importantes a se preocupar? 
Certamente, mas o fato é que 
se candidatou a Copa e às 
Olimpíadas e, tanto situação 
quanto oposição festejaram a 
escolha do Brasil como sede. 
Parece que a busca pelo con-
senso fi ca em segundo plano 
nessa disputa pelo poder.

E no caso das Olimpíadas, 
especialmente, vale desta-
car que muito pouco se tem 
falado sobre a formação dos 
atletas, o que traria inúmeros 
benefícios sociais. O inves-
timento em esporte parece 
merecer pouca atenção de 
políticos e eleitores, pouco 
investimento do poder públi-
co. O Brasil não apenas teria 
melhor desempenho nos 
jogos como também poderia 

Militância discutiu preferências, não projetos de governo
A internet ganhou desta-

que nessas eleições. Mas, 
não como ocorreu nos Es-
tados Unidos, onde a comu-
nicação direta estabelecida 
entre a campanha Obama 
e o eleitorado representou 
proximidade e modernidade. 
Aqui, o que se tornou uma 
praga foi o envio de emails, 
correntes, com informações 
falsas e distorcidas, mistu-
radas a outras que pouco 
diziam sobre a proposta de 
candidatos. Oponentes dis-
paravam entre si textos que 
difi cilmente mudariam a opi-
nião de interlocutores de 

opiniões já formadas, que 
acabavam respondendo com 
outras acusações também 
infrutíferas.

Na região, até a Rede Ja-
baquara, um grupo formado 
por lideranças comunitárias 
diversas, acabou infestada 
pelos emails de cunho po-
lítico-partidário, tornando 
necessária a mediação. Ali, 
o exemplo foi bem claro: 
ninguém parecia mudar de 
opinião pelos textos rece-
bidos. Ao contrário, enca-
rava-se como provocação e 
respostas eram dadas. Além 
disso, muitos integrantes 

refutaram o uso político que 
apenas alguns dos participan-
tes vinha fazendo. A partir 
da mediação, a rede voltou 
a ser um meio de busca de 
informações úteis: uma das 
usuárias descobriu para onde 
deveria encaminhar as muitas 
garrafas cheias de óleo de co-
zinha usado de que dispunha 
em casa...

Interessante também per-
ceber que não há o mesmo 
afi nco nas discussões sobre 
propostas e posturas de can-
didatos ao legislativo. Será 
que os eleitores realmente 
sabem que projetos preten-

dem apresentar aqueles can-
didatos a deputado estadual, 
federal ou senador em que 
votaram? Vale lembrar que  
presidente “executa”, mas 
quem defi ne leis são eles, os 
parlamentares.

Não se pode deixar de 
apontar a participação da im-
prensa, que parece sempre se 
interessar mais pela “briga” 
do que pelo “debate”, ofe-
recendo pouco espaço para 
o plano de governo apre-
sentado pelos candidatos. 

colher os benefícios do incen-
tivo à prática esportiva junto 
a crianças e jovens.

Na região, a ideia de se 
construir uma cidade olím-
pica nunca saiu do papel, 

o Centro Olímpico de Trei-
namento e Pesquisa tem 
melhorado, mas ainda falta 
muito para que se torne um 
pólo de formação de atletas 
profi ssionais de ponta.

Mililtantes, eleitores ou simpatizantes que já fi zeram sua escolha também  entraram na 
discussão, adotando tom agressivo. Mas, será que efetivamente acompanham o mandato?
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•CULTURA

Sesc Vila Mariana tem teatro de 
bonecos para crianças dia 2

No mês de novembro, o 
SESC Vila Mariana traz ao pú-
blico infantil espetáculos que 
vão do universo de Tarsila do 
Amaral às lendas africanas. 

Para quem estava buscan-
do uma opção para curtir o 
feriadão com a garotada, a 
ideia de ver “A Cuca Fofa de 
Tarsila”, da Cia. Articularte, 
pode ser a melhor alterna-
tiva. Será na próxima terça, 
dia 2, que o grupo vai narrar, 
através da manipulação de 
bonecos, a disputa do Boi 
da Lua e do Abaporu pelo 
coração da Negra Tarsila. In-

dicado para todas as idades, 
o espetáculo tem duração de 
40 minutos e será apresen-
tado na Praça de Eventos, 
gratuitamente., às 16h30

Além da apresentação no 
feriado, haverá outras dia 20, 
outro feriado (Dia da Cons-
ciência Negra), um sábado, 
também às 16h30.

Mês
A programação infantil vai 

mais longe. A montagem “A 
Lenda do Quebra-Nozes: um 
musical brasileiro” ganha 
nova leitura do Grupo Perma-
nente de Pesquisa que une 

elementos da cultura popu-
lar brasileira ao clássico dos 
irmãos Grimm. Também indi-
cada para todas as crianças, a 
peça tem apresentações dias 
06, 13, 15 e 27/11/2010, sába-
dos e feriados, às 16h30, na 
Praça de Eventos, grátis.

Ainda na Praça, com entra-
da franca, haverá o espetáculo 
“Lado de Lá: uma viagem pe-
las lendas africanas”, da Com-
panhia Luarnoar, que integra 
a programação em homena-
gem ao Dia da Consciência 
Negra e apresenta ao público 
mitos africanos para explicar 
a relação do homem com a 
natureza. Será apresentada 
nos dias 07, 14, 21 e 28/11/2010, 
d o m i n g o s ,  à s  1 6 h 3 0 .

A programação do SESC 
Vila Mariana tem ainda as 
contações de histórias: Como 
Enganar a Dita Cuja, Contos 
Africanos e No Tempo em 
que os Bichos Falavam com 
Lilian Marchetti. E a atriz 
Clarice Scholnic apresenta Te-
nho uma História para Você 
em que as crianças escolhem 
o repertório que será con-
tado pela boneca Nina. As 
apresentações acontecem, 
respectivamente, dias 02/11, 
feriado, às 15h; 06, 07 e 21/11, 
sábado e domingos, às 15h; 
dias 13, 14, 15, 27 e 28/11, sába-
dos, domingos e feriado, às 
15h; e dia 20/11, sábado, às 15h

O SESC Vila Mariana fi ca na 
Rua Pelotas, 141. Informações: 
5080-3000 ou 0800-118220; 
site: www.sescsp.org.br.

Dia de eleições, em pleno 
feriado prolongado... Qual 
pode ser um bom programa 
para fugir da tevê em noite 
de boca de urna e apurações, 
pelo menos por algumas ho-
ras?  Sem dúvidas, uma boa 
ideia é conferir o lançamento 
do CD da Orquestra de Be-
rimbaus no Ibirapuera. Até o 
cantor Nasi, do Ira, fará parti-
cipação especial.

Formada por mestres, con-
tramestres e professores de 
capoeira, além de músicos e 
pessoas da comunidade do 
Morro do Querosene, zona 
oeste de São Paulo, a Or-
questra de Berimbaus, sob 
a regência de Mestre Dinho 
Nascimento, sobe ao palco 
do Auditório Ibirapuera no 
próximo dia 31, para mostrar 
faixas do seu primeiro CD, Sin-
fonia de Arame, com recursos 
e peculiaridades do berimbau 
que marca presença na nossa 
música.

O CD Sinfonia de Arame 
foi gravado com berimbaus 
cuidadosamente afinados e 
agrupados em naipes, com o 
berimbum (criação de Dinho 
Nascimento  com som super-
grave) tocado com arco de 
violoncelo e o berimbau de 
lata tocado com arco de ra-
beca. Vozes e instrumentos 
como o berimbau de beiço, 
kalimba, caixa do divino, tam-
bor de língua e de barrica, 
n´tama (talk drumms), agogô, 
pandeiro, reco-reco, ganzá, 
triângulo, atabaque, matraca 
e palmas completam a sono-
ridade na interpretação de 

ladainhas, corridos, chulas, 
samba e samba-de-roda.

A apresentação contará 
com as participações de Nasi 
na música Embala Água; da 
Orquestra de Tambores de 
Aço, da Casa de Cultura Tainá, 
de Campinas, na música Ama-
zonas; do Quarteto Pererê - 
viola, violão de 7 cordas, gaita 
e violino -  na canção Peixinhos 
do Mar; e, de Tião Carvalho na 
toada de Puxada de Rede, 
ópera popular que retrata 
um cotidiano a beira-mar.

Integram a Orquestra de 
Berimbaus do Morro do Que-
rosene: Bico-Duro (berimbau 
gunga e coro), Cecília Pellegri-
ni (voz, efeito de folhas secas, 
pandeiro, reco-reco, efeitos e 
palmas), Décio Sá (berimbaus 
berra-boi, gunga, médio e vio-
la), Dinho Nascimento (voz, 
berimbau de lata com arco 
de rabeca, berimbum, berim-
bum ecológico com arco de 
violoncelo, búzio, kalimba, 
n´tama, lola e palmas), Dja 
(berimbau viola, berimbau 
de beiço, pandeiro e coro), 

Droca (berimbau gunga, voz e 
palmas), Fábio Salém (berim-
bau médio e coro), Fernando 
Soares (berimbau viola, coro 
e vocais), Gabriel Nascimento 
(voz, berimbau gunga, ka-
limba e berimbau de beiço), 
Gilvan Capoeira (berimbaus 
médio e viola e coro), João 
Nascimento (berimbaus mé-
dio, caixa do divino, cuíca, 
atabaque lê, coro e vocal), 
Jorge Fofão (berimbau médio 
e coro), Paulinho Baraúna 
(berimbau médio, coro e vo-
cais) e Paulo Pixu (tambor de 
língua e de barrica, agogô, 
triângulo, pandeiro, congas, 
atabaques, pandeiro, agogô, 
fl exatone e efeitos).

Será no dia 31 de outubro, 
19h, com ingressos a R$ 30 e R$ 
15 (meia entrada). Livre (pode 
levar a garotada!)A bilheteria 
do Auditório Ibirapuera abre 
de terça a quinta, das 11h às 
18h e sexta: das 11h às 22h; sá-
bado, das 9h às 22h e domingo: 
das 9h às 20h. Reservas sem 
taxa de conveniência: www.
auditorioibirapuera.com.br

Programação de novembro está recheada de atrações infantis gratuitas

Orquestra de berimbaus lança 
CD em show no Ibirapuera
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• BARES E RESTAURANTES• BARES E RESTAURANTES• BARES E RESTAURANTES

Rodízio e a La Carte
Culinária Japonesa

2577-9289
2276-1451

Segunda a Sábado

das 11h30 às 15h00 e

das 18h00 às 23h00

RODÍZIO ESPECIAL
• Agora com mais opções •

• Picanha Grelhada
• Salmão Grelhado

• Anchova
• Frango

Temos
RODÍZIO EXECUTIVO

no almoço

2577-9289
2276-1451

Segunda a Sábado

das 11h30 às 15h00 e

das 18h00 às 23h00

• Picanha Grelhada
• Salmão Grelhado

• Anchova
• Frango

no almoço

Av. Fagundes Filho, 333  - São Judas

Feriado prolongado: com eleições, 
a dica é escolher bons restaurantes

Fim de semana prolonga-
do, a ideia é descansar, apro-
veitas horas extras de folga. 
Mas, com o segundo turno 
das eleições para presiden-
te, no domingo, 31, muitos 
preferem exercer o dever do 
voto e não pretendem viajar. 
A dica, então, para quem fi ca 
na cidade é curtir bons res-
taurantes e programas cultu-
rais (veja também matéria à 
página 4 desta edição). 

Vale lembrar que não ha-
verá Lei Seca a partir da meia-
noite do sábado para domin-
go - o que não signifi ca que 
se deve abusar do álcool, mas 
ao mesmo tempo convida 
para uma cervejinha ou copo 
de vinho descontraído com 
os amigos. E no domingão, 
após a votação e o resultado 
do pleito, não se pode abrir 
mão de uma tranquila boa 
pedida em casa.  O São Paulo 
Zona Sul preparou um roteiro 
de sugestões gastronômicas 
para o feriadão. Acompanhe:

Feijoada
No almoço do sábado, 

não pode faltar uma boa 
feijoada. 

Na Vila Clementino, o res-
taurante Sagrado Mineiro 
representa certamente uma 
das melhores opções da re-
gião. Fica na R. Luis Góes, 631. 
Telefone: 5584-6959. 

Já na Vila Mariana, outro 
típico mineiro tem também 
cara de bar e atrai muitos 
clientes por conta desse am-
biente misto. É o Gamela, que 
fica na R. Joaquim Tavora, 
1115. Tel: 5539-2444

Na Rua dos Lilases, divisa 

entre Mirandópolis e Vila Cle-
mentino, tem o bar da Cida, 
onde a simplicidade impera. 
O ar de boteco explica o su-
cesso da casa, que fi ca na R. 
dos Lilases, 35. Te.5078-6212.

Noitada
Muitas são as opções de 

bons bares na região, para 
curtir um drink com amigos 
e familiares. Na Vila Maria-
na, a sugestão é conferir 
os espetinhos do Gongo 
Bar, onde a cada quatro bo-
hemias pedidas o cliente 
ganha uma quinta cerveja. 
E quem leva o anúncio pu-
blicado nessa página ainda 
ganha um rodízio de espe-
tinhos. Fica na R. Joaquim 
Távora, 1415. Tel: 3368-1415

Ainda no bairro, o tradicio-
nal Barxaréu não pode entre 
as opções desconhecidas por 
quem mora na região. Petis-
cos deliciosos e cervejinha 
gelada estão no cardápio da 
casa, que fi ca na R. Joaquim 
Tavora, 1150. Tel: 5082-3617

Almoço eleitoral
Para bater papo e comen-

tar as eleições no almoço 
dominical, o ideal é um am-
biente tranquilo e, por que 
não, internacional. O Cala del 
Grau, na Vila Mariana, é um 
típico espanhol que funciona 
aos domingos, entre 12h e 
17h. Paellas, sangrias, pratos 
a base de frutos do mar são 
o destaque do cardápio. Fica 
na R. Joaquim Távora, 1266. 
Tel: 5549-3210

Já o rodízio de sushis do 

Oishi tem preços a partir de 
R$ 27,90. Funciona do meio-
dia até meia-noite, no domin-
go. Fica na Altino Arantes, 
431. Telefone 5066-7354.

Pizza
Como no Brasil, indepen-

dente do resultado, se diz 
que tudo acaba em pizza, 
essa pode ser a escolha prá-
tica para acompanhar a boca 
de urna e as apurações!

Para quem mora na Vila 
Mariana, a dica é conferir os 
sabores da Di Pomodoro, que 
tem salão e delivery. Um chef 
é o responsável pela seleção 
dos ingredientes de primeira 
e montagem de sabores ori-
ginais. R. Monsenhor Manuel 
Vicente, 131. Tel: 5574-5333

Na Saúde, as pizzas da 
Monte Visa também são ca-
prichadíssimas e a variedade 
de sabores é outro forte da 
casa. R. Orissanga, 305. Tel: 
2275-8404 e 5071-7296.

Para quem prefere curtir 
a pizza em salão, a sugestão 
é o Farol de Sardenha, com 
ambiente super agradável, 
com pista de dança até, na 
Av. Abraão de Moraes, 225 - 
telefone 5071-2337.

Segundona
Dia de gente trabalhando 

ou descansando, a segun-
dona pós-eleições requer 
praticidade. 

Osnir Hamburger é a pe-
dida certa para o horário 
de almoço, com o virado a 
paulista ou estrogonofe no 
buff et por quilo, que tem de-

zenas de outras opções. Vale 
lembrar que a casa foi recém 
reformada e está mais ampla 
e com mais opções de saladas 
e pratos quentes. Também há 
pratos rápidos e sanduíches. 
Fica na Rua das Rosas, 538. 
Telefone: 5581-8093.

E para o jantar, um bom 
lanche, como hambúrguer, 
hot dog, picanha... Com fritas 
e refrigerante, claro. A Mix-
Burguer tem vários combi-
nados econômicos e entrega 
em casa a partir das 18h. Tel: 
5583-0978/ 5081-4365

Feriado
Na terça, feriado, a boa 

dica pode ser descobrir uma 
culinária brasileira diferencia-
da. No Sobaria, a cozinha sul 
matogrossense é destaque, 
com pratos que têm, acredi-
te, infl uências japonesas! Fica 
na Rua Áurea, 343 - Vila Ma-
riana. Telefone: 5084-8014.

À noite, o Legitimo Bar 
pode ser o endereço do ha-
ppy hour, para encerrar o 
feriadão. Ali, o destaque são 
as famosas e exclusivas lin-
guiças de bragança. Fica na 
Rua Luís Góes,  

No Boteco São Francisco, o 
cardápio é extenso. Mas a dica 
é descobrir as deliciosas pan-
quecas, que fi cam na Av. Ja-
baquara, 1955. Tel: 5584-9773.

Outra alternativa é o Ele-
phante Bar, na R. Vigário 
Albernaz, 92, que às terças 
tem música ao vivo. Há pista 
de dança e telões no local. 
Telefone: 2578-5501.
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• URBANISMO

Obras do metrô na região estão suspensas
Se as obras para expansão 

da Linha 5 - Lilás, do metrô, 
já estavam atrasadas, agora 
a situação ficou ainda mais 
crítica. Apesar de os comer-
ciantes e proprietários dos 
imóveis já terem sido desalo-
jados, a obra está sem data 
definida para começar. Na 
semana passada, após vários 
adiamentos, finalmente o 
contrato para a continuação 
dos trabalhos entre Santo 
Amaro e  Vila Mariana foi 
acertada, com a assinatura 
do contrato do Governo do 
Estado com as construtoras 
vencedoras da licitação. Mas, 
esta semana, uma reviravolta 
no processo: o jornal Folha 
de S.Paulo divulgou exten-
sa e detalhada reportagem 
mostrando que já conhecia 
o resultado da concorrência 
- antes mesmo de o edital de-
fi nitivo ter sido publicado.

Em plena campanha elei-
toral, a notícia caiu como 
uma bomba e o governador 
Alberto Goldman decidiu 

adiar o início das obras, que 
deveria acontecer em no 
máximo 20 dias. Na quarta, 
ainda segundo o jornal Folha 
de São Paulo, o governador 
eleito Geraldo Alckmin teria 
declarado que pode anular 
a licitação já executada, se 
considerar que há indícios de 
irregularidades ou a forma-
ção de cartel for comprovada 
pelas investigações. Isto atra-
saria a obra em mais um ano, 
possivelmente.

Por enquanto, Goldman 
solicitou ao Ministério Pú-
blico Estadual que realize 
uma investigação quanto à 
denúncia de que os vence-
dores da licitação já eram co-
nhecidos antecipadamente. 
O governador determinou 
ainda que a Corregedoria Ge-
ral da Administração realize 
uma investigação junto ao 
Metrô para apurar o caso, e 
que o metrô também apure 
a denúncia.

Histórico
No ano passado, o metrô 

havia divulgado cronograma 
prevendo o início das obras 
até março de 2010, o que não 
ocorreu. Em abril, a licitação 
ainda não havia sido con-
cluída e, como as propostas 
apresentadas pelas empresas 
superavam o valor máximo 
estipulado pelo governo. Três 
dias depois de o jornal Folha 

Em nota, a companhia do 
Metropolitano não faz qual-
quer nova previsão sobre 
as obras. A empresa havia 
prometido concluir a linha 
até 2014, com duas novas 
estações prontas em 2012. 
Agora, é bem provável que a 
linha não seja concluída antes 
da Copa de 2014 no Brasil. 

Segundo o metrô, a sus-

peita é “de formação de car-
tel entre os concorrentes 
na licitação das obras civis 
da Linha 5-Lilás” e é este “o 
fato que será investigado 
pelas autoridades compe-
tentes” Ressalta que “não 
há qualquer menção sobre o 
envolvimento do METRÔ em 
esquema que indique direcio-
namento da licitação”

Defende que a empresa 
atua com o objetivo de “ob-
ter, sempre, dentro da maior 
competição possível entre 
os concorrentes, o menor 
preço e a melhor qualidade 
em suas contratações” e 
que “segue rigorosamente 
as orientações do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo, bem como diretri-

de São Paulo ter registrado 
em cartório qual seria o resul-
tado da licitação, indicando 
com exatidão o vencedor de 
cada um dos lotes, o governo 
mandou cancelar a licitação 
e reiniciar o processo. Ainda 
assim, o documento do jornal 
antecipou todas as vence-
doras.

zes elaboradas pela OECD 
(Organização para Coope-
ração e Desenvolvimento 
Econômico) para combater 
o possível cartel entre con-
correntes em contratações 
públicas”, complementando 
que o Tribunal de Contas do 
Estado aprovou os termos 
do edital elaborado pelo 
metrô. 

Empresa não divulga novas previsões
para concluir Linha prometida para 2014

Terreno na Rua Pedro de Toledo em que deveriam ocorrer 
obras do metrô, está vazio e sob vigilância de seguranças
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VL. CAMPESTRE
APTO – R$ 150 MIL

2 dorms, 1 vaga, lazer
Ref: JA1463

JABAQUARA
APTO. 300M DO METRÔ – R$ 215 MIL

2 dorms, 1 vaga, lazer
Ref: JA1435

SAÚDE
APTOS NOVOS A PARTIR DE R$ 220 MIL
Prédio c/ 4 apt, sem cond., 2 dorms, 

1 vaga. Ref: JA1197

SÃO JUDAS
APTO.– R$ 230 MIL

2 dorms, sacada, 1 vaga
Ref: JA690

SAÚDE
APTO – R$ 255 MIL

1 suíte, sacada, 1 vaga – todo 
planejado. Ref: JA1442

SAÚDE
APTO – R$ 270 MIL

2 dorms, sacada, 1 vaga – rico em 
arm. Ref: JA1411

JABAQUARA
APTO. – R$ 340 MIL

3 dorms (1st), sacada, 2 vagas, lazer
Ref: JA1475

SAÚDE
APTO. – R$ 350 MIL

2 dorms (1st), sacada gourmet,
2 vagas. Ref: JA1462

SAÚDE
APTO – R$350 MIL

3 dorms (1st), sacada, 2 vagas, 
lazer. Ref: JA1310

CHÁC. INGLESA
APTO - R$360 MIL

3 dorms (1st), sacada, 1 vaga, lazer
Ref: JA1441

SAÚDE
APTO, PRÓX. METRÔ – R$370 MIL

2 dorms, sacada, 1 vaga – rico em 
arm. Ref: JA1486
VL. GUARANI
APTO – R$ 410 MIL

3 dorms (1st), dep. emp, 2 vagas
Ref: JA1450

VL. MARIANA
SOBRADO PX. METRÔ STA CRUZ - R$ 320 MIL

2 dorms (1st), 1 vaga
Ref: JA674

VL. GUMERCINDO
APTO – R$480 MIL

3 dorms (1st/ closet), sacada,
2 vagas. Ref: JA1459

SAÚDE
APTO – R$485 MIL

3 dorms c/arm. (1st), sacada,
2 vagas. Ref: JA1487

BOSQUE DA SAÚDE
APTO – R$660 MIL

3 dorms (1st), sacada, 2 vagas
Ref: JA403

AMERICANÓPOLIS
CASA TÉRREA – R$ 600,00
2 dorms, sala, coz, qtal

Ref: 10298

VL. CAMPESTRE
CASA TÉRREA – R$ 600,00

1 dorm, sala, coz
Ref: 10398

CIDADE ADEMAR
SOBRADO, 60 M² – R$ 900,00

2 dorms, varanda, 2 wc’s, qtal - 
reformado. Ref: 12716

VL.GUMERCINDO
APTO, IMPECÁVEL – R$1.000,00
2 dorms, sacada, 1 vaga, lazer

Ref: 12701

SÃO JUDAS
CASA ASSOBRADADA – R$1.100,00

2 dorms, varanda, sala, coz.
Ref: 3839

SÃO JUDAS
APTO, 60M² – R$ 1.200,00

2 dorms, sacada, 1 vaga, lazer
Ref: 12502

CONCEIÇÃO
APTO – R$ 1.200,00

2 dorms c/ arm, dep. emp, 1 vaga
Ref: 9492

SAÚDE
APTO, IMED. DO METRÔ– R$ 1.200,00

2 dorms, sala 2 amb, dep. emp
Ref: 10443

CONCEIÇÃO
TÉRREA – R$ 1.200,00

2 dorms, qtal, 2 vagas
Ref: 12690

SAÚDE
APTO, COND. BAIXO – R$ 1.300,00

3 dorms, dep. emp, 1 vaga
Ref: 11699

SAÚDE
APTO, PRÓX. METRÔ – R$ 1.300,00

2 dorms, dep. emp, 1 vaga
Ref: 12730

CONCEIÇÃO
TÉRREA, PX. METRÔ– R$ 1.500,00
2 dorms, dep. emp, qtal, 1 vaga

Ref: 12706

SAÚDE
APTO, IMED. DO METRÔ – R$2.000,00

3 dorms (1st), sacada, 2 vagas
Ref: 12637

VL. GUMERCINDO
APTO – R$2.200,00

3 dorms c/ arm (1st), sac, 2 vagas
Ref: 12697

CIDADE VARGAS
GALPÃO, REFORMADO – R$2.500,00

108m² vão livre, wc
Ref: 12674

SAÚDE
GALPÃO – R$6.500,00

450m², 4 salas, 8 vagas
Ref: 12672

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

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

 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!!!

MIRANDÓPOLIS 
3 DORMS-  1 SUITE - 2 VGS

R$ 415 MIL
sacada , repleto de armários 
emb, impecável , lazer com 

piscina , oportunidade !!!

MIRANDÓPOLIS 
03 DTS - 01 STE - 2VGS

R$ 540 MIL
Exc apto, 128 m2 úteis, rico em 
arms, ensolarado, and alto, laz 

compl, px metrô,110m2 a.ú

CONCEIÇÃO
02 DTS -  1 STE - 1 VG 

R$ 400 MIL 
Novo, 100 m2 a.ú, lavabo, 

varand gourmet, laz de 
clube

V.CLEMENTINO
03DTS- 1 STE- 2 VGS

R$ 520 MIL
137m2 a.ú ,vago, living

amplo , dep emp , ensolarado, 
lazer total  

CHAC. INGLESA
04 DTS- 2 STES - 2 VGS

R$ 595 MIL
 vgs paralelas, 160 m2 a.ú, 
terr gourmet, rico arms !!!

V.MARIANA
2 DTS- 75M² A.Ú - 1 VG

R$ 350 MIL
Ampla sala, sacada , lazer , 

excelente localização,
oportunidade,não Percam!!

CHAC. INGLESA
03 DTS - 1 STE- 2 VGS -   

R$ 630 MIL
120 m2, aú, ste c/ closet, 

dts c/ sac, táb largas, ótimo 
lazer, cozinha grande

 METRÔ SAÚDE  
02 DTS C/ 3º OPC - 1VG

R$ 345 MIL
72 m2 a.ú, amplo living, wc 
de empregada, bom lazer, 

próximo ao metrô !!!

MIRANDÓPOLIS R$ 600 MIL
SOBR- 3 DTS -1 STE- 4 VGS
Lavabo, copa, cozinha, quintal 

com churrasqueira, edícula 
com suite, jardim , portão 
automático , excelente !!!

IPIRANGA R$ 460 MIL
SOBR - 03 DTS - 3 STE
Novo!! , 2 vagas, 130 m2 área 
construída , qutal c/ churrasq, 

200 m do metrô Sacomã

PÇA. ÁRVORE R$ 210 MIL
 Apto c/ 03dorms, 

sala , cozinha, armários,
2 banh  s/ vg,
boca do metrô

SAUDE 
COBERTURA DUPLEX
R$ 1.200.000

04 dorms , 2 stes, piscina, 
churrasq, 300 m2 a.ú , rico 

arms, entr e morar , Ac. Perm

V.MARIANA 
03 DTS- STE- 2VGS 

R$ 690 MIL
Apto duplex , terraço 
gourmet, lareira, dep. 

empregada, prox ao metrô !!!

ACLIMAÇÃO 
APTO DUPLEX 
R$ 272 MIL

01 dorm, com suite, 
living com sacada,

lazer completo, 01 vg

PÇA.ÁRVORE R$ 190 MIL
Apartamento c/ 1 dorm , 
andar alto , lazer comple-
to , 01 vaga , ótimo para 

investimento !!!

CONCEICAO R$ 220 MIL

Apto c/ 2 dormitórios 
com 3º opcional , 1 vaga 
demarc,arms,reformado

V.CLEMENTINO
03 DTS-  01 STE - 2 VGS

R$ 620 MIL 
Sacada , lazer completo,

rico em armários, 
excelente !!!

CHAC. INGLESA
03 DTS - 01 STE - 2 VGS   

R$ 480 MIL
 sacada, com armários em-
butidos , 100 m2 área útil, 

lazer com piscina !!!
V.CLEMENTINO
03 DTS - SUITE - 1 VG

 R$ 408 MIL
98 m2 área útil , c/ arms, 

sanca, textura, wc’s moder-
nos , px hosp SP

V.CLEMENTINO
 2 DTS - 1 STE-  01 VAGA

R$ 355 MIL
c/ arms , living 2 ambs, saca-
da, ensolarado , lazer , para 

vender hoje !!!

 SAÚDE  
02 DORMS - 01 VAGA

R$ 300 MIL
100 metros do metrô ,

82 m2 área útil , próximo
de tudo , aproveite !!!

V.GUMERCINDO 
02 DORMS - 02 VAGAS 

R$ 292 MIL
 02 banheiros , armários, 

terraço, vgs demarcadas !!
SAUDE

02 DTS - 01 VAGA
R$ 285 MIL

65 m2 a.ú, reformado, porcela-
nato, cozinha planejada, dorms 

com arms, 300 m metrô

CONÇEIÇÃO  
02  DTS  -  01 VG - COND BX

R$ 255 MIL
arms, cozinha planejada, todo 

reformado , piso laminado , 
impecável , px metrô

V.CLEMENTINO
02 DORMS - 01 VAGA

R$ 270 MIL
Living 2 ambs, armários, andar 
alto, vaga livre, lazer c/ piscina 

, rua calma, vago, ótimo !!!

MIRANDOPOLIS R$ 510 MIL
  SOBR - 03 DTS - 2 VGS

Suite, quintal com churrasquei-
ra, forno a lenha, salão
de festas, rua tranquila

V.CLEMENTINO R$ 559 MIL
 SOBR - 03 DORMS- 1 VG
Suite , ampla sala , com ar-

mários, quintal grande, aceita 
permuta de  menor valor

MIRANDÓPOLIS  R$ 560  MIL
SOBRADO  - 02 VAGAS 

03 Dormitórios com arms, sala e 
cozinha ampla, edícula com wc , 

terr 5 x 30, rua tranquila !!!

JABAQUARA R$ 310 MIL
 SOBRADO - VAGO
03 Dormitórios , suite , área de 
serviço , cozinha , 02 vagas , 

proximo ao metrô !!!

 V.CLEMENTINO R$ 1.000
Apto amplo c/ 2 dts, sl 2 ambs 
, wc, coz , local , cond baixo , 

excelente !!!
V.CLEMENTINO  R$ 1.200

apto c/ 01 dorm , arms , sala, 
wc , coz, as , 01 vaga ,

imperdível , laz com piscina

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

115 m2 úteis , sala enorme ,
4º dt opc , 2 vgs , lazer

V.CLEMENTINO  R$ 1.700
Apto c/ 2 dts , arms,

sala com sacada, wc social, 
cozinha 01 vaga, px metrô

V.CLEMENTINO    R$ 2.000
Apto c/ 3 dorms ( suite ),

arms, sala c/ sacada, 01 vaga , 
oportunidade !!!

MIRANDÓPOLIS  R$ 2.200
Apto Amplo , 120 m2 a.ú , 2 

suites , arms, living ampliado , 
sacada , 2 vagas

PÇA. DA ARVORE  R$ 1.000
 Conj Coml , préd baixo , bom 

estado, piso frio , 50 m2 , 2 
wc’s , sem vaga

SAÚDE   R$ 2.000
Conj coml, 52 m2 , vão livre 
, 02 wc’s, 01 copa, 02 vagas, 

reformada , Ref: 20274

V.MARIANA  R$ 2.800
Sobr c/ 4 dts , 2 suites,

reformado , 4 wc’s , px metrô , 
01 vg , 150 m2 , confira!

V.MARIANA  R$ 1.200
Conj Coml , 40 M2 , 1 wc ,

edif 24 hrs , moderno ,
com catraca eletrônica

V.CLEMENTINO   R$ 2.200
Excel. sob , px. R.Rosas , 150m2, 
02 dts, sala, coz , 01 vaga , refor-
mada , excel. oportunidade !!!

KLABIN  R$ 3.600
Sobr res/coml 300m2 a.c , 3 dt 
, 2 stes , sala ampla, lavabo, 

coz planej , 3 vgs

CHAC. INGLESA  R$ 255  MIL
Apto c/ 2 dorms,

01 vaga , terraço , repleto 
de armários , reformado , 
excelente oportunidade !!!
V. DAS MERCÊS  284  MIL
Apto com 2 dormitorios,  

novo , suite , armários pla-
nejados , sacada gourmet, 

lazer total !!!
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TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 379 MIL

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

SOBRADO C/ PISCINA
BQ. SAÚDE  - R$ 645 MIL
amplo qtal. c/ jardim, piscina c/ 42 m² 
e churr., AT = 343 m², AC = +-350 m², 
4 vagas, c/ 2 suítes, 1 máster c/ hidro 
e closet, ampla sl. íntima p/ 3 amb. c/ 
lareira, living p/ 2 amb., escritório, lav,  

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

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 - 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

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

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

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 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

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
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

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

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 1
3 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

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 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

SOBR. - V. STO. ESTÉFANO 
R$ 240 MIL

próximo a rua Calógero Cália, vago 
c/ 3 dormitórios, wc social, living p/ 2 

amb., sala de jantar, cozinha, lavande-
ria, wc p/ empregada, garagem coberta 

p/ 1 carro, estuda propostas -
REF. 10.222

V. GUMERCINDO 
(3) IMÓVEIS - R$ 320 MIL

ótimo p/ renda e investimento, terreno c/ 
7 x 45 mts., sendo um salão comercial 
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

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

APTO. - SAÚDE
R$ 320 MIL

ótima localização da Rua Itapirú, ótima 
oferta, c/ 3 dormitórios (3o reversível), 
2 c/ AE, wc social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada, cozinha planejada, lavanderia, 
wc p/ empreg., área útil de 80 m2, ga-
ragem p/ 1 carro, lazer - REF.: 10.361

SOBRADO - BQ. DA SAÚDE  
R$ 490 MIL

ótimo local, travessa da rua Tiquatira, 
reformado, impecável, c/ 3 dorm. (2 c/ 
AE), suíte, wc social, living p/ 2 amb., 
sl. Jantar, lavabo, cozinha planejada, 
despensa, quintal c/ churrasq., gar. p/ 

2 carros - REF. 10.373

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 530 MIL

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

 jd. Inverno, copa, coz., lavand., 
dep. p/ empreg., garagem 5 carros, 
jardim, quintal, estuda imóvel de menor 

valor - REF.: 9125

TÉRREA - MIRANDÓPOLIS 
R$ 720 MIL

totalmente reformada, estado de nova, 
c/ 3 dorm., suíte, living, sl. jantar, lava-
bo, cozinha, dep. p/ empreg., garagem 
p/ 3 carros, terreno 8 x 30 mts., AC = 

210 m2 - REF.: 10.357

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 750 MIL

= 361 m2, AC = 430 m2, 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 quintal c/ churrasq., gar. 

p/ 4 carros - REF.: 10.015

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

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

APTO. - IPIRANGA
R$ 295 MIL

ótima localização, próximo ao Me-
trô, área útil de 80 m2, reformado, 

impecável, c/ 2 dormitórios c/ AE, wc 
social, living p/ 3 amb., cozinha c/ AE, 
dependencia p/ empregada, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 10.400
SOBR. - 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. - 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

SOBR. - V. CLEMENTINO
R$ 398 MIL

2 dorm., wc social, living p/ 2 amb., 
sl. jantar, lavabo, cozinha c/ AE, qto. 
despejo, dep. p/ empreg., edícula, 

garagem p/ 2 carros, excelente locsa-
lização, trav. da rua Leandro Dupré. 

- REF.: 10.402

SOBRADO - MOINHO 
VELHO - R$ 400 MIL

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

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

REF.: 10.278

COBERTURA DUPLEX
JD. SAÚDE - R$ 730 MIL

local nobre, AU = 200 m2, gar. p/ 3 car-
ros, c/ 3 dorm., suíte c/ jacuzzi e closet, 
living p/ 2 amb., sacada, coz. planej., 
dep. p/ empreg., cobertura c/ piscina 
climatizada, sl. TV c/ lareira, escritório 

e amplo terraço - REF.: 10.394

APTO. - JD. CELESTE
R$ 170 MIL

uns dos melhores prédio da região, 
lazer completo, com 2 vagas de 
garagem, c/ 2 dormitórios c/ AE, 

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

R$ 290,00 - REF.: 10.244

APTO. - JD. PATENTE 
NOVO - R$ 225 MIL

prédio c/ apenas 8 anos, cond. apenas 
R$ 240,00, lazer completo, vago, c/ 
3 dormitórios c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha c/ AE, 

lavandeira, garagem p/ 1 carro -
 REF.: 10.408

APTO. - BQ. DA SAÚDE
R$ 249 MIL

c/ 2 dormitórios, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha planej., 
wc p/ empreg., garagem p/ 2 carros, 
ótima localização, andar alto, prédio 

de 8 anos, lazer completo - 
REF.: 10.096

TERRENO - BQ. DA SAÚDE 
R$ 255 MIL

ótimo local da Av. Bosque da Saúde, 
terreno plano c/ aprox. 6,3 x 27 mts., 
c/ salão na frente e fundos com casa 

antiga, ótimo para diversas finalidades 
ou investimento  - REF.: 10.276
APTO. - JABAQUARA

R$ 265 MIL
3 dormitórios c/ AE, suíte, living p/ 2 

amb. c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavanderia, wc p/ empreg., garagem 

p/ 1 carro, área útil de 70 m2, 
garagem p/ 1 carro, prédio de 8 anos, 
cond. R$ 462,00, lazer - REF.: 10.376

SOBRADO - V. MARIANA
R$ 290 MIL

ótimo local, a 3 quadras do Metrô, 
ótimo p/ moradia ou fins comerciais, c/ 
2 dormitórios c/ AE, wc social c/ hidro, 
living p/ 2 amb., jd. inverno, cozinha c/ 
AE, despensa, lavanderia, s/ garagem 

- REF.: 10.374

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., gara-
gem p/ 2 carros, terreno 5,5 x 24 mts., 

constr. 174 m2 - REF.: 10.093

TÉRREA - JD. M. ESTELA
R$ 320 MIL

terreno 7 x 27 mts., constr. 160 m2, 
reformada, 3 dormitórios, suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
depósito dep. p/ empreg., garagem p/ 
2 carros, quintal, sl. festa c/ churrasq. 

- REF. 10.360

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

APTO. - V. GUMERCINDO
R$ 350 MIL

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

completo, AU 82 m2 - REF.: 10.338

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 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. DA 
GLÓRIA - R$ 450 MIL

- terreno c/ 6,5 x 35 mts, reformada, 
impeçavel, c/ 2 dormitórios, suíte c/ hi-
dro, wc social, living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha planej., lavanderia, quarto e 
wc p/ empreg., garagem p/ 2 carros, 

amplo quintal - REF.: 10.375

APTO. NOVO - V. GUARANI 
- R$ 577 MIL

excelente área útil de 129 m2,
c/ 3 dorm., 1 suíte, wc social,

living 2 amb., sacada goumert, lavabo, 
cozinha, dep. p/ empregada, garagem 

p/ 2 carros, lazer completíssimo - 
REF.: 10.363

SOBRADO NOVO - COND. 
FECHADO - R$ 589 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

APTO. - IPIRANGA
R$ 600 MIL

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

individual - REF.: 10.254

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

SOBRADOS NOVOS
JD. GLÓRIA - R$ 720 MIL

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

APTO ALTO 
IPIRANGA

85 m2, 2 dorm, 1 vg, 
ao lado da estação 

Imigrantes do metrô. 
Vago, cond R$ 270,00. 
Só mudar! Dep emp.
R$ 258.000,00. (DO).

SOBRADO 
MIRANDÓPOLIS

3 dorm, 2vgs, 
quintal, precisa 

reforma 
R$ 450.000,00 

(aceita proposta)
(B)

TERRENO
VILA 

GUARANI
10X46, com 
casa antiga 

R$ 450.000,00. (B)

SOBRADO 
PLANALTO
3 dorm., 2 salas,
lavabo, garagem.

R$ 380.000,00
(DOR)

APTO 
CONCEIÇÃO

64m2, 2 dorm, 
2 sacadas, espaçõ 
p/ closet, 1 vg, play 

ground, pisc ad e inf, 
quadra. R$ 260.000,00 

(B)

APTO 
CONCEIÇÃO
59m2, 2 dorm, 1 vg,

5 min a pé da estação 
Conceição do metrô.
R$ 220.000,00. (B)

APTO 
CONCEIÇÃO

68 m2,12º andar
(último), 2 dorm, 1vg.

R$ 260.000,00.
(B).

COBERTURA 
SAÚDE

200m2, 4 dorm (2s), riquís-
sima em arm, dep emp, 

lareira, churr., 3 vg (parale-
las), cond com lazer comp, 
fácil acesso a hipermerc, 

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

APTO
V. GUARANI

0KM!!! 2 dorm, 1 ste, 
1 vg, sacada, slao de 
festas, churr., piscina, 

otima localização, 
prox. ao metro.
R$ 249.000,00.

APTO NOVO 
DE FRENTE AO 

PQ.ESTADO
(ROD IMIGRANTES)
94m2, 2 dorm (1ste),
3 WC, porcelanato, 

sanca, cond estilo clube 
R$ 490.000,00 (B)

CASA JABAQUARA 
COND FECHADO
3 dorm (2s), 8 vg, sala 
2 amb, arm emb, dep 
emp, churr, con com sl 

festas, play ground, piscina, 
quadra. R$ 450.000,00. 

aceita apto menor valor. 
(DB)

APTO 
JABAQUARA
a 10 min da estação,

2 dorm, 1vg, play, 
churr, quadra,

cond baixissimo,
R$ 169.000,00

OPORTUNIDADE!! 
solicite fotos(B)

APTO ALTO 
DO IPIRANGA
2 dorm, s/ vg, s/ elev, 
85m2 au, dep emp,
ao lado da estação 
Ipiranga do metrô. 
Cond R$ 230,00.
R$ 230.000,00.

(DO)

APTO
SAÚDE

 3 dorms, 1 vg,
terraço, 2 quadras
do metrô, 80m2,

terraço.
R$ 355.000,00. (DO)

APTO
V. MERCÊS

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

novo, arm embutidos, 
Só mudar! Ótima 

localização.
R$ 225.000,00.

(DO)

SOBRADO
CID VARGAS

3 dorm (1s), dep emp, 
quintal, 3 vg, corredor 
lateral, prox estação 

Jabaquara Metrô.
R$ 345.000,00 (DO)

SOBRADO
V. CAMPESTRE

2 dorm, dep emp, 
quintal, 1 vg, ótima 

localização
(10 min estação

Conceição do metrô) 
R$ 230.000,00. (DO).

SOBRADO 
VL STA 

CATARINA
3 dorm, 2 stes,

dep emp, quintal,
3 vg, terreno 7X28, 

prox ao metrô.
R$ 345.000,00. (DO)

APTO 
MIRANDÓPOLIS

1 dorm, sl, coz,
wc, 34m2,

R$ 700,00 +
cond de +/-
R$ 330,00

ESTAMOS 
ENTREVISTANDO 

GAROTAS ENTRE 18 E 
23 ANOS. MARQUE UMA 

ENTREVISTA !!!
 CADASTRE SEU IMÓVEL 

GRATUITAMENTE EM 
NOSSO SITE PARA 

VENDA OU LOCAÇÃO.

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

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$ 510.000,00 VAGO
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$ 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

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. 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

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 –METRÔ
SAUDE - R$ 265.000,00
Apto 2 dorms, piso ,sala  carpete 
de madeira , sala com sacada,wc 

social  ,lavanderia e wc empr. 
Com lazer , 1 vaga. REF. 510

APTO –VILA MARIANA       
R$ 230.000,00

2 dorms, 2º and.carpete de 
madeira , cozinha, de ranito, com 
armários wc sociallazer completo, 

1 vaga. REF. 478

APTO – SAÚDE
R$ 255.000,00

2 dts c/ arms , wc social, sala c/ 
sac ,coz c/ arms e área de seviço. 
200m Metrô S. Judas. REF. 509      

CASA TÉRREA
JD. SAÚDE - LOCAÇÃO
ALUGUEL: R$ 1.800,00

2 dts (1st), banh. social, sala, 
cozinha e lavanderia. 4 VAGAS.  
FIADOR OU SEGURO FIANÇA 

REF. 515

APTO – PÇA. ÁRVORE
VENDA R$ 285.000,00

 2 dts (1st), banh. social, sala 2 
ambs c/ terraço, cozinha c/ armários 
e AS c/ banheiro. Lazer completo. 2 
VAGAS. ÓTIMO APTO!!! REF. 464

APTO – PÇA. ÁRVORE 
-  R$ 295.000,00

2 dts (1st c/ sac.) c/ armários, wc 
social, sala 2 ambs. c/ sac, cozinha 
c/ armários e AS. Lazer Completo. 
Cond. baixo, venha conferir!!!

1 VAGA. REF. 521

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

SOBR. - SAÚDE
R$ 400.000,00

2 dts, wc social, sala, cozinha 
e lavand. Piso inferior: 1 dt, wc 

social, sala e cozinha. 300m 
Metrô Saúde!!! REF. 277

APTO – R$ 220.000,00
VILA GUARANI

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

104-1643

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. 104-1708

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!. 104-1731 

TERRENO C/ 02 CASAS
R$ 280 MIL 
JABAQUARA

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

104-1770

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. 104-1466

CASA TÉRREA 
VILA SANTA CATARINA

R$ 300 MIL
03 dormitórios, sala 2 ambientes 

, cozinha, edícula, 06 vagas, 
jardim, área 250 mts. 104-1181

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. 104-1747

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. 104-1742

SOBRADO EM 
CONDOMINIO

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

01 vaga, sem condomínio. 
104-1765

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 
amplos dorms, coz. grade, boa sala, 
somente R$ 370 mil. 104-1781

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!! 103-1623

SOBRADO IMPECÁVEL 
JABAQUARA
R$ 250 MIL

02 dorms, sala 02 amb., 

cozinha espaçosa, quintal, 

dependência de empregada,

 01 vaga. Próximo ao 

metrô. 104-1726

DOIS EM UM
S. JUDAS – R$ 380 MIL
02 CASAS: 1º com 03 dorms, 

sala, copa/coz, quintal, salão de 
festas e 03 vagas.

2º 02 dorms, sala, coz, WC, 
quintal. 104-1130

APTO JABAQUARA A 600 m 
DO METRÔ – R$ 176 MIL
2 dorms c/ arm, sac, sala 2 amb c/ 
piso granito, coz. planej, lavand, 1 
vaga, carp. De madeira, 02 banh.s 
c/ Box – Lazer, piscina, S/F em 

ótimo estado. 104-1755

APTO - R$ 220 MIL
CONCEIÇÃO

Próximo do metrô – Todo refor-
mado – 02 dorms c/ 3º opcional, 

02 banheiros, sala c/ sacada, 
cozinha c/ AE, área de serviço, 01 

vaga, 60 m2 aú. 104-1794

APARTAMENTO
R$ 290 MIL – SAÚDE

82 m2 AÚ, 02 dorms, 02 banhei-
ros, sala com 02 amb, cozinha, 

dep. De empregada c/ banheiro e 
01 vaga. 104-1783

SOBRADO – R$ 550 MIL 
CIDADE VARGAS

03 dorms, 01 suíte c/ sacada, 
03 salas, lavabo, cozinha c/ AE, 
edícula, porão, quintal, garagem 
coberta para 03 carros, terreno 
10 x 26, 282m2 AE. 104-1784

ÚNICO! IMPERDÍVEL
R$ 230 MIL

Apto bonito c/ 03 dorms, 01 suíte, 
coz. c/ AE, sala c/ sacada, 01 vaga, 
cond. R$ 280,00 incluso água e 
gás . A 750 m do metrô Jabaquara. 

Único no gênero! 104-1773

SOBRADO IMPECÁVEL 
JABAQUARA R$ 330 MIL 

FORA DE ROTA
3 dorms, 1 ste c/ arm, sacada, banh, 
qtal, sala 02 amb, copa, coz. lateral, 2 
vagas, lav, Q.E + WC, todo reforma-

do. Nada pra fazer! 104-1771

PLANALTO PTA - SOBR. 
REFORMADO – EXCEL. 
LOCALIZ. R$ 320 MIL
02 dorms c/ arm e sacada, 

banheiro, sala 02 amb, cozinha 
planej, lavabo, escritório, WC, 
quintal e 02 vagas. 104-1788

APARTAMENTO TÉRREO 
R$ 270 MIL
SÃO JUDAS

03 dorms, cozinha com armário, 
banheiro + WC, 94 m2 AÚ, 02 

vagas demarcadas, condomínio 
R$ 150,00. 104-1751

APARTAMENTO 
JABAQUARA
R$ 165 MIL

02 dorms, carpete de madeira, 
01 vaga + lazer! 104-1795

PARQUE
JABAQUARA
R$ 640 MIL

04 dorms, suíte, armários, 
sala 03 amb, lavabo, 
terraço, 249 m2 AC,
quintal e 04 vagas! 

104-1772

APTO – JABAQUARA
R$ 195 MIL

03 dorms c/ AE, cozinha 
planejada, sala 02 amb, porcela-

nato, 01 vaga, condomínio 
R$ 240,00. 104-1775

SOBRADO 
JABAQUARA
R$ 380 MIL

03 dorms, 01 suíte c/ AE, 
copa/cozinha c/ AE, 

Quarto de empregada 
c/ WC, AQ central, 

piso frio, quintal e 02 vagas. 
150 m2 AC. 
104-1763

SOBRADOS
NOVOS À PARTIR

DE R$ 210.000,00
JABAQUARA

02 DORMS, suíte, banheiro 
social, sala, cozinha americana, 
lavabo, A/S, 02 vagas. 103-1676

APARTAMENTO 
AMERICANÓPOLIS

R$ 125 MIL
01 suíte, sala, cozinha, área de 
serviço e 01 vaga. 104-1686

R$ 280 MIL
IMÓVEL COMERCIAL

CIDADE VARGAS
Localização privilegiada,

 01 dorm, sala 02 amb, cozinha, 
04 vagas. Terreno: 8,30 x 18,30 

104-1671

R$ 260 MIL – SOBRADO 
VILA SANTA CATARINA

Excelente localização, 02 dorms, 
sala, cozinha, área de serviço, 
entrada lateral, dep. De empre-
gada c/ WC, terraço e 02 vagas. 

104-1757

OPORTUNIDADE
PARA INVESTIMENTO 

R$ 300 MIL
Ótimo Sobrado em exce-
lente ponto residencial/

comercial esquina com a 
George Corbisier. Próximo 

a bancas, lojas e etc. 
Com 03 dorm, 01 suíte, 

02 vagas. 220 m2 de AÚ. 
Bom negócio! 104-183

APTO CONCEIÇÃO 
400 METROS DO METRÔ 

R$ 220 MIL
02 dorms c/ AE, sala 02 ambien-
tes, banheiro, cozinha planejada, 
piso frio. Lazer com 02 piscinas. 
Excelente localização. 104-1762 

APTO CONCEIÇÃO 400 M 
DO METRÔ – R$ 360 MIL
05 dorms, 01 suíte, sala 02 amb, 
cozinha, 02 vagas, área de serviço, 
quarto de empregada + wc e quin-
tal. Terreno 137 m2. 104-1799 
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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

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 Bco. Brasil, pode ter 

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

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

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

PASSO O PONTO 
LAN HOUSE
COMPLETA

Aprox. 100m² c/20 pcs, 
lanchonete, mesa de sinuca 
e pipolin. Aluguel barato e 

boa clientela, ót. localização. 
Estuda troca 

Av. Jabaquara, 307
 Tel. 7863-6289 c/Elias

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
(Manutenção e Montagem)

TÉCNICO DE ÁUDIO E VÍDEO
(Para Eventos)

Entrar em contato Tel. 5585-2241 
com Cristiane/Rodrigo

Empresa de Áudio, Vídeo 
e Informática admite:

•AULAS INDIVIDUAIS 
•HORÁRIO FLEXÍVEL

INFORMÁTICA 
PARA TODAS AS IDADES

TEL: 5581-2690 
E-MAIL:

vmfelix.12@g.mail.
com

c/ Professora Vera

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


ANUCIE.

SÃO PAULO
ZONA SUL 
5072-2020

ANUCIE.
SÃO PAULO
ZONA SUL 
5072-2020

CASA TÉRREA 2 DTS
VL. MORAES –  REF. V0638 

2 dts, sala, coz, banheiro
e 1 vg. R$ 150.000,00

APTO 3 DTS  - JABAQUARA 
-  REF. V0621 

3 dts, sala, coz., w/c, 1 vg – 
Cond: R$ 268,00         
R$ 200.000,00

 APTO 2 DTS 83 M2 – 
JABAQUARA –  REF. V0787 
2 dts, sala, coz., w/c, 1 vg          

R$ 220.000,00

SOBRADO 2 DTS
VL.  GUARANI -   REF. V0788

2 dts, sala, coz., s/ vaga       
R$ 210.000,00

APTO 1 DT  50 M2 – 
CONCEIÇÃO – REF. V0775 

1 dt. sala, coz., 2 w/c, a/s, vg, 
arms. – Lz. c/piscina       

R$ 175.000,00

APTO 2 DTS 67 M2 – 
CONCEIÇÃO – REF. V0357  
2 Dts, sala, cozinha, 2 w/c,  

vg. R$ 230.000,00

APTO 2 DTS – JABAQUARA 
REF. V0783 

2 dts. c/ ste, 2 sacadas, armári-
os e lazer. R$ 180.000,00

APTO 3 DTS  – 5 MIN. DO M. 
CONCEIÇÃO – REF. V0673 

3 Dts. c/ arms., sala p/ 2 amb., 
2 w/c, coz., 1 vg – Lazer. 

R$ 250.000,00

APTO 2 DTS – JABAQUARA 
REF. V0739 

2 Dts., sala, coz., a/s e 1 vg
R$ 195.000,00

CASA TÉRREA 3 DTS
CONCEIÇÃO  – REF.V0727 

3 Dts, coz, /as, sala, qtal, edícu-
la e 2 vgs. R$ 340.000,00

SOBRADO 2 DTS
V. CAMPESTRE - REF. V0691 
3 dts., 1 suíte, 1 lavabo, quin-

tal, dep. emp., 2 vgs
R$ 255.000,00

APTO 2 DTS -  VL. STA. 
CATARINA –  REF. V0662 

2 dts. sala, coz., w/c, a/s, 1 vg        
R$ 190.000,00

APTO 2 DTS C/ VG FIXA
JABAQUARA -  REF. V0739 

2 dts., sala, coz., wc, a/s, 1 vg                                                                                                                                               
R$ 200.000,00

APTO 2 DTS – 5 M. DO M. 
CONCEIÇÃO -  REF. V0616 

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

R$ 225.000,00

APTO 2 DTS –  M. SÃO JUDAS 
REF. V0759 

2 Dts., sala, coz.  w/c, vg 
R$ 225.000,00

CASA – JD. DA SAÚDE
REF. A0711 

1 dt c/ cozinha e banheiro 
externo. R$ 380,00

APTO 2 DTS – VL. STA. 
CATARINA -  REF. A0786

2 Dts., sala, coz., 2 w/c., a/s,
1 vg. R$ 900,00

APTO 2 DTS – JABAQUARA 
-  REF. A0743 

2 Dts., sala, coz., w/c., a/s,
1 vg. R$ 900,00

SOBRADO 3  DTS
S. BERNARDO -  REF.A0743 
3 dts, sala, coz, copa, 2w/c, 

quintal, a/s, c/gar
R$ 1.600,00

SOBRADO COMERCIAL
M. CONCEIÇÃO -  REF. A0570 

3 salas, coz, 2w/c, quintal, 
edícula, vg. R$ 2.800,00

TERRENO COMERCIAL
M. CONCEIÇÃO -  REF. A0627 

Terreno com 360 M2 para 
estacionamento. R$ 3.500,00

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 JABAQUARA
2 DORMS

1 suíte com sacada, wc. 
completo, sala 2 ambs., 

coz., AS, 2 vagas, escrit., 
rico armários, 63m² AU.
R$ 200.000,00
3462-6177
9312-3507

APTO. METRÔ 
SANTA CRUZ

Lindo, com 63m² área 
útil, 2 dorms., 2 suítes, 

sacada, reformado, 
1 vaga, prédio 
com lazer total. 

Tel. 5549-0426
creci 73871

CASA TÉRREA 
JABAQUARA  
PX. METRÔ 

2 dts. sala, coz. planej., 
1 wc, 1 vaga, edícula, 

churrasq. portão autom., 
pronto p/ morar. Quero 

R$ 16.500, + divida
Tel.: 8676-2311

2 APTOS.
METRÔ SAÚDE

2 dorms., 1 sala, 2 
banhs., 1 coz., 1 vaga 
gar. lazer completo, 

7º e 9º andar. 
 R$ 320.000,00
Tel.: 2578-4649 

c/Lena

130m² úteis, 3 dts. (suíte), 
gar., living 2 ambs.,

rico arms., terr. c/pisc.,
churrasq. R$ 425 Mil 

Ac. permuta
FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

COBERTURA DUPLEX 
CONCEIÇÃO

400 mts. do metrô, 
3 dts., terreno 8x22, 

suíte, 150m² AC, entr. 
lat., 3 vagas, terraço, 
3 wc´s. DE, quintal. 

R$ 390 Mil
FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

SOBRADO CONCEIÇÃO

3 dorms., 1 suíte, sala, 
coz., wc. soc., gar. 2 

autos c/desp., lazer total, 
andar alto.

FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

APTO. V. MARIANA
R$ 375.000,00

Com 1 vaga no subsolo, 
52m² Duplex.

FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

LOJA COMERCIAL 
SHOPPING 

JABAQUARA
R$ 115.000,00

Junto ao metrô, 3 dorms. 
sendo 1 suíte, living p/2 

ambs c/amplo terraço, boa 
coz. No pav. superior: sala 

estar, wc, amplo terraço 
gourmet e jacuzzi, 3 vagas.

Imperdível!!!
FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

LINDA COBERTURA

COBERT. PARAÍSO
À 300mts. do metrô, ótimo 

apto. de cobert. duplex, 
living p/3 ambs., amplo 

terraço c/jacuzzi e deck, 2 
stes. amplas, 2 vgs. lazer 

compl. Negócio Único 
FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

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

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
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$ 450 mil. 

Linda

APTO.
V. CLEMENTINO
R. Dr. Diogo de Faria,

2 dts. c/ AE. fogão embut, 
1 vaga, prédio

c/ lavand. coletiva
R$ 1.100,00 +

R$ 480,00 de cond.
Tel: 2275-0859 c/ 

Nilton

APTO. PRÓX. 
METRÔ PARAÍSO
2 dorms., sala, coz., 

banh. AS, 62m², semi 
mobiliado. Só mudar. 

Vista p/o Pq. Ibirapuera. 
R$ 1.520,00 incluso 

cond. e IPTU.
Tels. 5574-8002 
ou 8032-8882

2 dorms., sala, lavabo, 
cozinha.  AS, 2 gars. 
Rua Jurupari, 271 
R$ 1.200,00 

+ IPTU R$ 55,00 
JAB ASSESSORIA IMOB.  

Tel. 2578-0982
7452-5288/6211-7618

cre
ci 

71
99

0
SOBRADO

IMPECÁVEL
JABAQUARA

GALEÃO creci-16.581
2578-0636 / 2577-7972 

5589-9386

APTO V. MARIANA
Próx. Metrô V. Mariana,

1 dt, sala, coz, banh,
AS. R$ 450,00.

Rua Guimarães Passos,
711 ap. o4b

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 
(MOBILIADO)

Sobrado, 04 ds (suite), 
sala de estar, sala de jantar, 

lavand, churr, jardim, 
03 vagas. Localiz. 

privilegiada. R$ 5.500,00.

Com experiência, (+ -) 2 anos. Ótimos ganhos, 
(não é telemarketing). Trabalhamos com

todo Brasil.  - receptivo e ativo.
Tel. 5587-2137 - 5585-2334 

enviar curriculum para
sandra@bomsucesso.com.br

VENDAS INTERNAS 
POR TELEFONE

AUXILIAR DE 
VENDAS

Masculino, para loja 
de colchões 
Comparecer 

com doctos. e CV à 
Rua Domingos

de Moraes, 1.550

Com experiência.
Exige-se carro e creci.

enviar curriculum para
bastos@bastosimoveis.br

CORRETORES

COSTUREIRA
ATENDENTE
Tel. 2276-4593

c/ Heliane

Loja de Confecção 
Admite

Com experiência.
Empresa próximo ao metrô Saúde
Tratar Tels. 5587-2137

 ou 5585-2334 

AJUDANTE DE 
SERRALHEIRO

Precisa-se

Com experiência 
comprovada, 

para região da 
Vila Mariana.

Tel.: 5571-1947 
falar com Lúcia

CABELEIREIRA

Para serviços gerais 
Salário R$ 700,00 horário 

de trabalho 
das 16 às 24 hs.

Apresentar-se  Av. 11 de 
Junho, 761, metrô Sta. 

Cruz, após 16 h.

RAPAZ 
MAIOR

FORNEIRO
ATENDENTE

Tel. 5549-9409
Av. 11 de Junho, 331

ADMITE-SE

De preferência que
resida na região da 

Vila Mariana, horário 
período noturno

COSTUREIRA
PRECISA-SE

Comparecer à 
Av. Jabaquara, 2811
 apto. 2 - São Judas 
Tels. 5589 0523 
ou 8499-7545

TÉCNICA EM 
ENFERMAGEM

Para casa
de repouso,

no Campo Belo 
IRANI: 2218-0995

Informações
com Martha

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

Curso Individual 
e Personalizado

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS

ROUPAS 
SEMINOVAS 

MUITO BOAS, 
SAPATOS E 

BOLSAS
Tel. 2578-5745

COMPRO

O pretendente: ADEZILIO DE MIRANDA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
metalurgico, estado civil solteiro, nascido em barra Mansa, RJ, no dia 19 de abril de 1987, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Francisco Gomes da Silva e de Maria 
Efigenia de Miranda Silva. A pretendente: JAQUELINE GARCIA DE AMORIM, de nacionalidade 
brasileira, profissão comerciaria, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 17 
de junho de 1988, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos de 
Amorim e de Iraci Garcia de Amorim.

O pretendente: DOUGLAS CAVALCANTE DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresario, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 14 de junho de 1985, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Ivo Ferreira de Lima e de Luiza 
Amelia Teixeira Cavalcante de Lima. A pretendente: YARA MARIA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profissão supervisora e auditora, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 26 de abril de 1979, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Jaime 
de Souza e de Regina Maria de Souza.

O pretendente: EDISON BELTRANE, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 01 de maio de 1965, residente e domiciliado 
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Elycio beltrane e de Gerta beltrane. A pretendente: SANDRA 
GONÇALVES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativa, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 26 de abril de 1972, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Francisco Alves Pereira e de Josefa Gonçalves Pereira.

O pretendente: ELVIS RUBENS DOS SANTOS CUSTODIO, de nacionalidade brasileira, 
profissão policial civil, estado civil solteiro, nascido em Itapetininga, SP, no dia 06 de fevereiro 
de 1978, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Ednelson Custodio e de 
Licia dos Santos Custodio. A pretendente: BRUNA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 15 de maio de 1990, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Edvaldo 
Correia da Silva e de Lucinda Pereira Correa.

O pretendente: GILMAR BRITO PORTO, de nacionalidade brasileira, profissão tecnico de 
operação, estado civil viúvo, nascido em borrazopolis, PR, no dia 26 de novembro de 1973, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Jair Correia Porto e de Aparecida 
Alves de brito Porto. A pretendente: RITA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão coordenadora pedagogica, estado civil divorciada, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 03 de setembro de 1967, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de 
João Fagundes dos Santos e de bernardina Ramos dos Santos.

O pretendente: LUIz RENATO FRABETTI gOLEgã, de nacionalidade brasileira, profissão auxi-
liar de logistica, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 23 de outubro de 1986, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Renato Golegã e de Rosana Frabetti 
Golegã. A pretendente: CAMILA JESSICA DE MENEZES MAGALHÃES, de nacionalidade 
brasileira, profissão operadora de rastreamento de veiculos, estado civil solteira, nascida em  
Osasco, SP, no dia 02 de abril de 1991, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha 
de José Carlos Magalhães e de Liliana de Menezes Macedo Magalhães.

O pretendente: MARCOS MAURICIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
industriario, estado civil solteiro, nascido em Itabuna, bA, no dia 25 de setembro de 1985, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Moises Avelino dos Santos e de 
Marly de Oliveira Mauricio. A pretendente: SUELEN NEVES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 10 de abril 
de 1986, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Dorival da Silva e de 
Lilia Marta Neves da Silva.

O pretendente: RAPHAEL DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão consultor de 
treinamento, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 09 de fevereiro de 1984, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Norberto de Campos e de Sonia 
Pavoni de Campos. A pretendente: EMANUELA DA SILVA CAMARGO, de nacionalidade 
brasileira, profissão consultora administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 02 de agosto de 1985, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de 
Josue da Silva Camargo e de Helena Maria Camargo.

O pretendente: TULIO CESAR MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão representante 
comercial, estado civil solteiro, nascido em belo Horizonte, MG, no dia 02 de maio de 1976, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Geraldo Cesar Marques e de Lucia 
Helena dso Santos Marques. A pretendente: LILIAN RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
profissão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 26 de agosto de 
1979, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Carlos Geronimo Rodrigues 
e de Regina Rodrigues.

VENDA

LOCAÇÃO

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

ASSOBRADADA 
COML. JABAQUARA

Jd. Oriental. Ótimo Negócio, 
184m² AC, 2 andares, div. em 
9 salas, 4 estação de trabalho, 

peq. área p/eventos, copa c/arm.+ 
AE p/arquivos, vet. teto. luminá-

rias, c/ou s/móveis, 2 vgs 
c/port. autom., esc. granito, 

inst p/computador e som amb.
Só R$ 320 Mil

FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

APTO. 75 m² 
VILA MARIANA

3 dts., 1 suite, banh. so-
cial, sala c/sacada, coz., 
lavand., DE c/banh., 2 

vagas, lazer Preço de 
Ocasião R$ 360 Mil
Tels. 2275-6481 
2276-3671 ou

7592-9946

SOBRADO VILA 
STA. CATARINA
2 dormitórios,  demais 
depends., 2 banhs., 
1 vaga, ótimo local.

R$ 180 Mil
Ac. Financiamento 

e FgTS
 Fones: 5071-7090 

ou 8254-5435

APTO. METRÔ 
PRAÇA  ÁRVORE
Lindo, 2 dts. c/AE, sala 2 
ambs. c/sac., coz. planej. 

banh. soc. c/b.blindex, 
1 vaga., lz. compl., pisc. 
aquecida. R$ 330 Mil 
Ac. financ. e fGTS
 Fones: 5071-7090 

ou 8254-5435

APTO. JABAQUARA 
2 VAGAS

Fino acabto., 2 dorms., 
(1 ste), 2 sacadas, sala 2 
ambs., banh. soc. c/box 
blindex, escr., coz. planej., 
a. serviço. Só R$ 170 Mil 

Ac. financ. e FGTS
 Fones: 5071-7090 

ou 8254-5435

SOBRADO 
PLANALTO PTA.
Todo reformado, impe-
cável, com edícula, 2 

vagas, 
200 mts. do metrô.

Ref. 1731 (Rita)
Fone: 5070-1111

APTO. CHÁCARA 
INGLESA

3 dorms. sendo 
(1 suite), arms., coz. 

planej., terraço, 2 
vagas, prédio c/lazer. 

Oportunidade!!!
Ref. 1358 (Bia)

Fone: 5070-1111

TÉRREA
IPIRANGA

Imóvel, bem localizado, 
3 dorms. sendo 1 suíte, 

2 salas, salão festas, 
3 vagas. 

Estuda Proposta.
Ref. 1557 (Ney)

Fone: 5070-1111

APTO. 
SAÚDE

Ótimo estado,
2 dorms. sendo 
(1 suíte), sala,

2 vagas, andar alto.
Ref. 1729 (Rita)

Fone: 5070-1111

APTO. NOVO 
PTO. P/MORAR

3 dorms. sendo 
(1 suite), arms., 

varanda gourmet, ótimo 
acabto, prédio c/lazer. 

Oportunidade!!!
Ref. 964 (Bia)

Fone: 5070-1111
APTO. 

RUA LACERDA 
FRANCO

2 dorms., sala, sala 
de TV, boa cozinha, 

apto. de bom tamanho.  
Ótimo local!!!

Ref. 729 (Ney)
Fone: 5070-1111

SEGURANÇA E
CONFORTO - APTO.

Rua arborizada
e tranquila, próx. ao 
metrô, 3 dts. sendo 
1 suite, coz. planej., 

repleto arms.,
2 vagas, 107m²

Ref. 1741 (Margareth)
Fone: 5070-1111

APTO.
VILA MARIANA
Reformado, 2 suites, 

armários, box,
ótimo valor e
condomínio.

Não perca!!! Ref. 1578 
(Fernando)

Fone: 5070-1111

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

METRÔ SAÚDE SALAS COMERCIAIS 
(PÉ NO METRÔ)

Sobre Loja,  novas ótimo acabto. e localização,
rua coml. de movimento, lindo, c/copa, bh. completo, tudo 

independênte, sem condomínio e iptu, à 3 minutos do 
metrô a pé, área para fumante no mesmo andar,

oito tamanhos diferentes,  R$ 450,00; R$ 500,00; 
R$ 600,00; R$ 700,00; R$ 800,00; R$ 900,00 
p/mês, a/c depósito, direto c/proprietário.

SÃO JUDAS - CASA 
ASSOBRADADA

1 dorm., sala,
coz., banah., área de 
serviço. R$ 600,00 

+ R$ 80,00 
(IPTU/Água) 

com depósito.
 Fones: 5071-7090 

ou 8254-5435

ALUGO SALA 
VILA MARIANA
Em área nobre,

rua Áurea, p/ profis-
sionais da saúde.
Infs.: Tel. 3856-0426
no período da tarde 

ou por email:
mariajose@fluir.psc.br

LOCAÇÃO

ORIENTANDO PARA O SUCESSO DESDE 1972
100% DOS ALUNOS APROVADOS EM 2009

Ensino fundamental e médio, concursos públicos, 
vestibulares, matemática, física, química, português, 
alemão - conversação. Português para Estrangeiros. 

AULAS EM DOMICÍLIO
(11) 8136-3778 -  (13) 3271-3921 

AULAS PARTICULARES
Prof.  Georg

COBERMEC - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COBERTURAS LTDA. ME torna 

público que recebeu da CETESB a Licença Prévia 
e de Instalação Nº 30000636  e requereu a Licença 
de Operação para Toldos em alumínio, fabricação 
de, sito à Rua Dr. Augusto Galvão Vaz Cerquinho, 

63 Vila Oratório - São Paulo/SP.

CENTRO DE APOIO AS CRIANÇAS COM DEFICIêNCIA MENTAL
NECESSITA DE DOAÇõES DE:

Freezer horizontal / Geladeira grande / Carteiras e Cadeiras escolares  (que suportem pessoas 
adultas) / Colocação de piso na área livre / Readaptação da cozinha / Luminárias com proteção 

(para todas as salas) / Aparelho de somas / Retro projetor / Filmadora / Folder institucional.

Telefone (11) 6727-5094 - Endereço: Rua Arumarana, 26 - Jardim Eliane
Sub-distrito de Itaquera - São Paulo - SP - CEP 03578-170
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• EMPREGO • ACONTECE

Aparelhos auditivos

Síndrome da 
bebedeira seca

O Grupo São Judas do AA 
convida a todos para parti-
cipar de mais uma reunião 
temática, que acontece dia 
11, sábado, a partir das 18h. O 
tema será “A Síndrome da Be-
bedeira Seca”. A reunião será 
realizada na sede da entidade, 
que fi ca na Av. Jabaquara, 
2876 - S/L, conj 2 - próximo à 
Estação São Judas do Metrô. 
Mais informações através do 
e-mail gsaojudasaa@ig.com.br

Igreja tem festival 
de música Sacra

A Paróquia São José do 
Ipiranga dos Padres de Sion, 
promove o 1º Festival de 
Música Sacra. No próximo 
domingo, dia  7, às 20h está 
programada a apresentação 
do Coral da Fundação das 
Artes de São Caetano do Sul e 
Magrigal Vivarte, com mú-
sicas sacras renascentistas. 
Dia 21, às 20h, se apresenta o 
Coral Vozes de São Paulo e, 
fechando o evento no dia 28, 
às 20h, o Coral Art-Música “Te 
Deum”. O ingresso é um kilo 
de alimento não perecível. A 
paróquia fi ca na esquina da 
Rua Brig. Jordão com Agosti-
nho Gomes - Ipiranga.

Sarau no Ipiranga
Neste sábado, dia 30, às 

18h, a Casa de Cultura Chico 
Science realiza gratuitamente 
o II Sarau Poesia ou Morte! 
O evento terá apresentações 
musicais, danças folclóricas, 
teatro, teatro, moda e poesia 
e será aberto para interven-
ções ao público. Os interessa-
dos devem entrar em contato 
pelo e-mail rommel.werneck@
opiagui.com.br. As inscrições 
podem ser feitas durante o 
evento.

Curta Cinemateca
A Cinemateca Brasileira 

mantém em sua programação 
um espaço permanente para 
o curta metragem brasileiro. 
De 6 a 30 de novembro,  exibe 
sessões sobre o universo das 
artes plásticas. As sessões são 
gratuitas e acontecem todas 
as terças-feiras e sábados, às 
18h. A entrada é franca. Não 
indicado para menores de 14 
anos. Confi ra a programação 
completa no site www.cine-
mateca.gov.br. A Cinemateca 
fi ca no Largo Senador Raul 
Cardoso, 207 - próximo ao 
metrô Vila Mariana.

INSS fecha 2a

As Unidades do INSS fe-
cham nas próximas segunda, 
dia 1 e terça, dia 2. Os usuá-
rios que quiserem agendar 
atendimento ou utilizar outros 
serviços podem acessar o site 
www.previdencia.gov.br

Jazz Sinfônica
no Ibirapuera

Nesta sexta-feira, 29 e 
sábado, dia 30, às 21h, Auditó-
rio Ibirapuera será palco para 
um espetáculo musical com a 
Orquestra Jazz Sinfônica, sob 
a regência do maestro João 
Maurício Galindo. Os ingressos 
saem a R$ 30,00 e R$ 15,00 e o 
espetáculo é livre para todos 
os públicos.

Ofi cina de Teatro
A Coordenadoria do Idoso 

está oferecendo uma ofi cina 
de teatro gratuita que iniciará 
no dia 3 de novembro. O curso 
será ministrado às terças e 
quartas, das 9h30 às 11h30 
na Rua Teixeira Mendes, 262. 
As inscrições estão abertas e 
podem ser feitas pelo telefo-
ne 3207-9708. As vagas são 
limitadas.

Entre os dias 3 e 6 de no-
vembro, as unidades dos Cen-
tros de Apoio ao Trabalho 
(CATs) abrem 526 vagas no 
setor gastronômico. As vagas 
são para trabalhar em restau-
rantes e fábricas em diversas 
regiões da cidade de São Pau-
lo. Os salários vão de R$ 510 a 
R$1.100, conforme a função. A 
maioria das oportunidades é 
para ajudante de cozinha (330 
vagas); mas também há chan-
ces para copeiro (74), cozi-
nheiro (63), garçom (54), bar-
man (3), chefe de cozinha (1) 
e encarregado de cozinha (1).

Além das vagas para o se-
tor gastronômico, nas unida-
des dos CATs existem mais de 
9 mil oportunidades em ou-
tros setores; como prestação 
de serviço, limpeza, comercial, 
industrial e eventos. Dentre as 
oportunidades existem 1.253 
reservadas para inclusão de 
pessoas com defi ciência.

O profi ssionais com o en-
sino fundamental ou médio 
completos e seis meses de 
experiência na função, podem 
comparecer ao posto do CAT 
mais próximo de sua residên-
cia, com Carteira Profi ssional, 

RG e CPF.As pessoas com 
deficiência interessadas em 
uma oportunidade emprego, 
se preferirem, podem realizar 
o cadastro por intermédio de 
um canal no portal da Pre-
feitura, reservado para elas 
www.prefeitura.sp.gov.br/
efi ciente

Na região, existe o CAT 
Jabaquara, localizado dentro 
da Subprefeitura do Jaba-
quara. Anote o endereço: 
Av. Eng. Armando de Arruda 
Pereira, 2.314. Das 8h às 17h 
(seg. a sexta); das 7h às 13h 
(sábado). 

Esta semana, também es-
tão em funcionamento dois 
postos temporários do CAT 
em bairros próximos. Um 
deles está no Mercado Muni-
cipal José Gomes de Moraes 
Neto (Rua Silva Bueno, 2109 
– Ipiranga) e outro na Subpre-
feitura da Cidade Ademar (Av. 
Yervant Kissajikian, 416 – Vila 
Constância)

Endereços dos demais 
CATs e outras informações es-
tão disponíveis no site www.
prefeitura.sp.gov.br/trabalho 
ou na Central de Atendimento 
ao Munícipe pelo telefone 156.

• EDUCAÇÃO

Restaurantes da capital têm 526 vagas

Um projeto premiado che-
ga esta semana ao Jabaquara.  
Iniciativa do grupo Barracão 
Cultural, o Caixa Mágica busca 
a aproximação entre professo-
res e o universo teatral. Nos 
dias 4 e 5 de novembro, 10he 
15h o espetáculo que integra 
a proposta será apresentado 
no CEU  Caminho do Mar, no 
Jabaquara. 

CAIXA MÁGICA – O UNI-
VERSO DO TEATRO acontece 
em três etapas. Primeiramen-

te os professores participam 
de uma oficina que aborda 
a história do teatro, desde a 
Grécia, sob o ponto de vista 
da técnica, da direção de arte, 
com isso despertam o olhar 
para os diversos elementos 
que compõem um espetáculo 
e as possibilidades de aborda-
gem interdisciplinar do teatro 
na escola. 

Após a oficina, os edu-
cadores conversam com os 
alunos e os preparam para 

ver o espetáculo. Em seguida 
alunos e professores assistem 
CAIXA MÁGICA, peça que con-
ta a história do teatro sob o 
ponto de vista das descober-
tas e mudanças da iluminação, 
cenografi a, música e espaço 
arquitetônico, que tem como 
proposta revelar os bastidores 
da cena, através das histórias 
contadas por dois técnicos 
que vão passando de período 
em período, localizando o 
teatro grego, o teatro nô, o 

período medieval com seus 
trovadores, a commédia dell 
arte, o teatro elisabetano, o 
teatro realista e por fim, o 
teatro contemporâneo. No fi -
nal da apresentação acontece 
um debate e por fi m, a escola 
recebe uma apostila com o 
conteúdo trabalhado, para a 
multiplicação e aplicação prá-
tica do conteúdo aprendido.

O CEU Caminho do Mar- 
Av. Eng. . Armando de Arruda 
Pereira 5241 -  Jabaquara.

Projeto aproxima educação e teatro
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