
12 A 18 DE NOVEMBRO DE 2010 - ANO 51 - No 2.497Telefone: 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br

Poupatempo foi “implantado” duas vezes, 
mas não se sabe quando será inaugurado

Dois governadores já 

estiveram lá, dois discur-

sos aconteceram, dois 

documentos foram assi-

nados, duas cerimônias 

foram realizadas, com di-

reito a duas sessões de 

fotos. Também duas pro-

messas foram feitas, am-

bas de que em seis meses 

a comunidade da zona sul 

ganharia mais um Poupa-

tempo. No entanto, até 

agora, o novo equipamen-
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Filme que resgata história 
de Ayrton Senna chega às 
telonas na região

Espaço gastronômico completo 
conquista pela diversidade: da 
padaria ao restaurante
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to não está atendendo a 

população e a reforma do 

prédio parece estar em 

ritmo lento. Coincidência 

ou não, os dois eventos 

com direito a discurso de 

governador aconteceram 

poucos meses antes das 

eleições - de 2008 e 2010. 

A assessoria de imprensa 

do programa Poupatempo 

alega que são diferentes 

etapas do processo.

P����� 13

Natal se aproxima!

Se uma mínima dúvida 
paira sobre você, não per-
ca mais tempo. Começa na 
segunda-feira um mutirão 
de testagem rápida para 
HIV, que provoca a Aids, e 
três unidades de saúde na 
região estão participando. 
Os exames são gratuitos, 
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feitos na hora e o resul-
tado sai em 15 minutos. 
E mesmo quem não tem 
dúvida nenhuma deve fa-
zer: o essencial é saber 
que o tratamento é efi caz 
quando o diagnóstico é 
feito precocemente.    

P����� 3

As Subprefeituras de 
Vila Mariana e Jabaquara 
apreenderam mais de 33 
mil cópias pirata de cds 
e dvds. Também foram 
retirados das ruas ele-
trônicos, cigarros, óculos 
- tudo falsifi cado. Ontem, 
dia 11, o material foi des-

truído em um pátio da 
PM na região.  A ação faz 
parte de um projeto mais 
amplo de combate ao 
comércio irregular, com 
a retirada de camelôs ir-
regulares das ruas da re-
gião e apreensão de seus 
produtos.    P����� 14

Tem certeza de não 
estar contaminado 
pelo vírus HIV?

Subprefeituras combatem pirataria

Mais de um terço dos 
motoristas ainda não pas-
sou pela inspeção veicular 
ambiental com seus carros 
e motos. A vistoria é obri-
gatória e deve ser feita 
por uma concessionária 
da Prefeitura, a Controlar. 
Quem for flagrado em 

blitze sem a comprovação 
dela será multado em R$ 
500. Agora, estão em an-
damento as vistorias dos 
carros com placas de fi nal 
9. Mas, mesmo quem já 
perdeu o prazo (placas de 
fi nal 1 a 8) ainda pode fa-
zer a inspeção     P����� 4

Seu carro já passou 
pela inspeção? A 
multa é de R$ 500

Aos poucos, a deco-
ração natalina invade as 
lojas e se espalha pelas 
ruas da região. O Shop-
ping Plaza Sul inaugurou 

a sua esta semana: está 
usando material de baixo 
consumo energético e 
dá de presente o respei-
to à natureza.  P����� 2

Explosão de transformador 
causa incêndio na região

No último domingo, 
7, pela manhã, os mora-
dores da rua Napoleão 
de Barros, entre as ruas 
Diogo de Faria e Estado 
de Israel, foram surpre-

endidos por um forte ba-
rulho de explosão. Foi um 
transformador de ener-
gia da Eletropaulo, que 
causou um incêndio em 
apartamento   P����� 8

Espaço gastronômico completo 
conquista pela diversidade: da 
padaria ao restaurante
Página 7
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• ANIVERSÁRIOS

Quer participar desta co-
luna? Envie gratuitamente 
seu texto para o email reda-
cao@jornalzonasul.com.br.
Victor Alexandre Ciasca Hiro-
ta - 13/11

Vitinho: 6 anos; Nenê-
Criança-Moleque. Acompa-
nhamos todas as fases de 
sua vida com emoção diária 
e alegria no coração. Se Deus 
quizer, continuaremos acom-
panhando, até onde Ele nos 
permitir, as fases seguintes: 
Mocinho-Adolecescente, 
Jovem, Moço, etc. Que es-
tas fases que virão sejam 
coroadas de Amor, Respeito, 
Honestidade, Cidadania, Pa-
triotismo e Sabedoria, com 
muuuuito reconhecimento 
a seus pais, professores, 
parentes, amigos e a todos 
que convivem com Você. 
Seus pais têm muito orgulho 
e confiança depositados em 
Você. Faça pois, jus a essas 
esperanças. São os votos de 
seus avós que muito lhe ado-
ram e que acompanharam 
dia e noite, diariamente os 
passos de sua vida e acima 
de tudo, torceram por Você. 
Com amor vovô Ve e Vovó 
Aracyzinha.

Camila Veloso de Freitas 
- 07/11

Neste domingo dia 07/11, 
a minha neta querida, co-
memorou os seus 15 anos 
ao lado dosm pais Sandra e 
Edelton, dos tios e padri-
nhos Adriana e Manoel, da 

prima Gabriela, da avó Cida, 
e dos seus amigos.

Que ela seja muito freliz, 
e que Deus a abençõe.

Nobuyuki Tanikawa - 15/11
Parabéns pela passagem 

de mais um aniversário. Fe-
licidades, saúde e sucesso 
são os voos de sua esposa 
Emília e de seus filhos Car-
los Wagner, Carlos Eduardo 
e Carlos Alexandre.

Dicão - 07/11
Parabéns por mais um 

ano de vida. De seus ami-
gos da Vila Facchini.

Alex Orion Bens - 12/11
Felicidades, saúde e 

muito sucesso. Parabéns de 
seu pai Carlos e dos amigos 
do bar do Zecão.

Aniversário de Casamento 
- Gigi e TAdashi - 13/11

Parabéns por mais este 
ano de conquistas e ale-
gria em família. Vida longa 
ao casal. São os votos das 
filhas Giselle e Vitória, as 
pessoas que mais te amam 
no mundo, e especialmente 
do lindo neto Isaac. 

Natal já está nas vitrines

Foi só terminar a campanha política que um novo colorido ganhou as ruas da 
capital e as lojas. O Natal já está em vitrines, timidamente surge piscando sobre 
árvores e aos poucos ganha também as fachadas de casas e comércio. No sho-
pping Plaza Sul, a decoração de Natal deste ano já foi inaugurada: usa lâmpadas 
megaLed e é toda composta de materiais certificados para não agressão ao meio 
ambiente. Até a Casa do Papai Noel simboliza o respeito à natureza, ao simbolizar 
o reuso da água e o aproveitamento da energia que vem do vento. O Shopping 
fica na Praça Leonor Kaupa, s/nº, junto à Av. Prof. Abraão de Moraes.

E a Prefeitura informa que estão abertas, até 14 de dezembro, as incrições para 
o Natal Iluminado deste ano, realizado em parceria com a Associação Comercial. 
O concurso se divide em quatro categorias: residência, comércio, rua ou praça e 
condomínio. Detalhes no site: www.nataliluminadosp.com.br.

• HORÓSCOPO

Áries - 21/03 a 20/04 

Fase de muito retorno para 
os arianos que resolverem 
investir em conhecimento. 
Não é fácil fazer esta opção, 
em momentos de crise. Mas, 
acredite, as novas ideias trarão 
recompensas, até fi nanceiras.

Touro - 21/04 a 20/05 

Ser objetivo e prático tem 
suas vantagens, especialmente 
comerciais, mas às vezes é bom 
dar um toque de complicação 
à vida, sem exageros. Perceba 
isso agora para ser mais feliz.

Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Você pode ser surpreen-
dido pela atitude de alguém 
próximo, que estará agindo 
provavelmente em represália a 
alguma atitude sua recente que 
pode ter desagradado. Seja 
firme e aguente o resultado.

Câncer - 21/06 a 21/07 

Afi ne os instrumentos que 
o show vai começar. Se, na 
hora de mostrar o que sabe, 
alguma coisa der errado, o ner-
vosismo pode imperar e você 
pode não superar o trauma. 
Entre confiante no “palco”.

Leão - 22/07 a 22/08

Nem é preciso dizer a um 
bom leonino quais são as van-
tagens de ser sincero. Apesar 
de ser um defensor de “jogar 
aberto”, especialmente com 
quem se ama, ele agora está 
sem coragem de se abrir...

Virgem - 23/08 a 22/09 

Cada frase que dizemos 
tem um peso, pode acreditar. 
Você pode achar que algu-
mas palavras passam sem ser 
notadas pelos demais, mas a 
energia que emana de nossa 
expressão modifica mais do 
que se pensa.

Libra - 23/9 a 22/10 

É hora de voltar suas aten-
ções à própria saúde. Se o es-
tresse é o mal moderno, pode 
estar provocando nos librianos 
outras repercussões negativas 
no corpo. Cuide-se ou não cur-
tirá resultados do trabalho.

Escorpião - 23/10 a 22/11

A quem você quer enganar 
além de a si mesmo? Depois 
de tomar atitudes infantis, 
não culpe o mundo pelo seu 
insucesso nem faça cobranças. 
Tenha em mente agora que 
quem constrói seu futuro é 
você...Sempre!

Sagitário - 22/11 a 21/12

As respostas que você pro-
cura desta vez não serão fáceis 
de se achar. Será preciso mais 
do que sua astúcia - será pre-
ciso sensibilidade, capacidade 
de diálogo, para fazer com que 
confiem em suas intenções.

Capricórnio - 22/12 a 20/01 

Vamos insistir: você está 
cobrando dos outros o que 
não cobra de si mesmo. Isso 
não apenas te deixa em des-
crédito com as pessoas, como 
também provoca um mal-estar, 
lá no fundo, que desestabiliza.

Aquário - 21/01 a 19/02 

Antecipe-se ao pensamen-
to alheio. Antes que digam o 
que estão achando de suas 
atitudes, mostre você mesmo 
determinação, explicando que 
é dono dos próprios atos e que 
responde pelas consequencias.

Peixes - 20/02 a 20/03

Se tudo que te mostram 
como sendo novidade já te soa 
conhecido, é porque você tem 
adotado uma postura ousada 
e inovadora. Sua criatividade 
está em alta - não a disperdice 
por conta de preguiça

Janice Maya

• ACONTECE

Bingo da 
Primavera

A Paróquia Santo Inacio 
convida a comunidade para 
o Bingo da Primavera, que 
acontece no 18, quinta-feira, 
às 14h. Os convites custam 
R$ 10,00 e dão direito a 5 
cartelas. Participe! Leve os 
familiares e amigos!  A renda 
será revertida para as obras 
sociais da igreja. A fi ca na Rua 
França Pinto, 115 - Vila Maria-
na. Informações: 5571-1744.

Comunicação 
Alternativa

A ADEFAV abriu inscrições 
para o Curso Comunicação Al-
ternativa, voltado para pesso-
as que trabalham com pesso-
as com defi ciência múltipla. O 
curso acontece no sábado, dia 
13, das 8h às 17h,  na sede da 
instituição. A taxa de inscrição 
custa R$ 170,00(profi ssionais) 
e R$ 110,00(estudantes). 
Informações pelo telefone 
3571-9511 ou e-mail sandra@
adefav.org.br. A ADEFAV fi ca 
na Rua Clemente Pereira, 286 
- Ipiranga. 

De onde viemos?
Dia 27, às 11h, os professo-

res do Instituto de Física da 
USP serão os convidados do 
ciclo de palestras grátis sobre 
ciências, na Biblioteca Viriato 
Corrêa. Desta vez, o tema 
será “Cosmologia: de onde 
viemos e para onde vamos”. 
A Biblioteca Viriato Corrêa 
fi ca na Rua Sena Madureira, 
298 - Vila Mariana.

Atenção: EMIA 
abre inscrições 
para novos alunos

Nos próximos dias 22 e 23 
de novembro, a EMIA - Escola 
Municipal de Iniciação Artísiti-
ca  recebe inscrições gratuitas 
para novos alunos, entre 5 e 
12 anos. As disputadas vagas 
são preenchidas conforme 
sorteio dos interessados. As 
inscrições podem ser fei-
tas na sede da EMIA, à Rua 
Volkswagen, das 9h às 17h. Na 
inscrição, o pai ou responsável 
deve apresentar documento 
de identidade do candidato 
ao sorteio e indicar o periodo 
pretendido. Caso haja mais 
candidatos do que vagas dis-
ponível, o critério de seleção 
será por sorteio, realizado no 
dia 29, às 10h.

• IMAGENS
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• SAÚDE

O cantor Lobão posou 
em apoio à campanha

Começa na próxima terça-
feira, dia 16, um mutirão de 
testes gratuitos de HIV. Co-
nhecida por “Fique Sabendo”, 
a campanha estimula que 
qualquer pessoa faça o teste 
de HIV já que o diagnóstico 
precoce proporciona um tra-
tamento de sucesso em quem 
foi infectado pelo vírus da 
Aids. A campanha é promo-
vida todos os anos, sempre 
às vésperas do Dia Mundial 
de Luta Contra a Aids, em 1 
de dezembro - dia em que 
termina o mutirão. Durante 
a campanha, os exames po-
derão ser feitos inclusive aos 
fi nais de semana nas unidades 
participantes e a expectativa 
é de que 120 mil pessoas fa-
çam o teste em todo o estado 
nesse período.

Na região, onde fi ca a sede 
do Centro de Referencia e 
Treinamento em Doenças 
Sexualmente Transmissíveis 
e Aids, que coordena as cam-
panhas, duas unidades partici-
pam da campanha: o próprio 
CRT DST Aids, na Rua Santa 
Cruz, 81, e o Ambulatório de 
Especialidades Alexandre Yas-
beck, na Avenida Ceci, 2235 
(detalhes no quadro ao lado)

Dos 120 mil exames a se-
rem realizados, 20 mil serão 
testes rápidos, com resulta-
dos disponíveis 15 minutos 
depois. Serão mobilizados 
para a ação cerca de 40 mil 
profissionais de saúde de 
diferentes áreas no estado 
todo, entre enfermeiros, psi-
cólogos, assistentes sociais 
e técnicos de laboratório, 
entre outros.

Além de oferecer exames 
à população mais vulnerável 

ao HIV, como homens que 
fazem sexo com homens, 
usuários de drogas, travestis 
e transexuais, a campanha 
também pretende incentivar 
pessoas que nunca realiza-
ram o teste a conhecerem o 
seu status sorológi-
co verdadeiro, inde-
pendentemente de 
sua sexualidade.

“É fundamental 
que as pessoas com 
vida sexual ativa fa-
çam o teste, para 
descobrirem se são 
ou não portadora 
do vírus HIV e, em 
caso de positivida-
de, iniciarem ime-
diatamente o trata-
mento”, afirma Maria Clara 
Gianna, coordenadora do 

Começa segunda campanha 
para estimular teste de HIV
Na região, unidades farão testes gratuitos e com resultado imediato

Programa Estadual de DST/
Aids.

Informações sobre todas 
as unidades participantes 
podem ser obtidas pelo Dis-
que Disque DST/Aids – 0800-
16-25-50.

Veja os endereços para 
fazer o teste, que é gratui-
to, na região

- Ambulatório de Expe-
cialidades Alexandre Kalik 
Yazbeck (Ceci) - Avenida 
Ceci, 2235 - Planalto Pau-
lista. Telefones 2276-9719 
e 2275-1999. Funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7 
às 19h, mas abrirá também 
nos fi nais de semana da 
campanha, dias 20, 21, 27 e 
28 de novembro. A unidade 
contará com a testagem 
rápida, que proporciona 
resultado em 15 minutos.

- CTA CRT DST Aids - Rua 
Santa Cruz, 81 - Vila Maria-
na (próx. estação Santa 

Cruz). Telefones: 5087-9831 
e 5087-9833. Funciona de 
segunda a sexta, das 8h 
às 20h. Abrirá também dia 
27 de novembro e conta 
com testagem rápida, com 
resultados disponíveis 15 
minutos após o exame.

- SAE José Francisco de 
Araújo - Ipiranga. Telefo-
nes 2273-5073 e 2063-2350. 
Funciona de segunda a 
sexta, das 7h às 19h, mas 
abrirá também nos fi nais de 
semana da campanha, dias 
20, 21, 27 e 28 de novembro. 
A unidade contará com 
a testagem rápida, que 
proporciona resultado em 
15 minutos

Campanha Fique Sabendo 2010
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• TRÂNSITO

• ARTIGO

• EDUCAÇÃO

Tem caído o número de 
veículos que passam pela 
inspeção veicular ambien-
tal na cidade de São Paulo. 
Os índices não atingem nem 
70% do total que deveria ter 
passado pela vistoria, que é 
obrigatória. 

Até o fi m do mês passado, 
os percentuais dos automó-
veis que passaram pela inspe-
ção variaram de 65,37% para 
os carros de final de placa 1 
até  46,03% para os carros de 
fi nal de placa 8. Já os índices 
de reprovação na primeira 
inspeção variaram de 23,03% 
para os carros de fi nal de pla-
ca 1 até 16,84%  para os carros 
de fi nal de placa 8.

No caso das motos, a ins-
peção veicular ambiental re-
gistrou percentuais de com-
parecimento que variaram 
de 46,70% da frota esperada 
para as motos de final de 
placa 1 até 27,35% para as 
motos de fi nal de placa 8. A 
reprovação na primeira ins-

peção variou de 27,45% para 
as motos de fi nal de placa 1 
até 26,42%  para as motos de 
fi nal de placa 8.

Entre os veículos leves mo-
vidos a diesel a variação dos 
percentuais foi de 65,65% para 
os veículos de placa final 1 
até 44% da frota dos veículos 
fi nal de placa 8.  Na primeira 
vistoria os índices de reprova-
ção variaram de 38,69% para 
veículos final de placa 1 até 
40,78% para veículos de fi nal 
de placa 8.

Todos os veículos com fi-
nais de placas 9 e 0 estão 
com o agendamento liberado 
para realizar a inspeção, sen-
do que os de fi nal de placa 9 
têm seu prazo limite em 30 
de novembro. Já os veículos 
com fi nal de placa 0 têm até 
o dia 30 de dezembro, para 
passar pelo procedimento, 
conforme o calendário de 
licenciamento e da inspeção 
veicular ambiental. 

De fevereiro a outubro des-

se ano, já passaram pela ins-
peção um total de 2.258.224 
veículos (levando em conside-
ração todas as placas e tipos 
de combustível).

Prazo  
Os veículos que não realiza-

ram a inspeção veicular den-
tro do prazo, estão sujeitos 
à multa de R$ 550 se forem 
parados em blitze, além de 
estarem com o licenciamento 
bloqueado. Para regularizar a 
situação, basta pagar a tarifa 
de R$ 56,44 e agendar a ins-
peção no site www.controlar.
com.br

Tarifas
Em 2010, a tarifa cobrada 

para a realização da inspeção 
veicular é de R$ 56,44 e, dife-
rentemente do que ocorreu 
no ano passado, o valor não 
será reembolsado ao pro-
prietário. Quem não realizar 
a inspeção no prazo em 2010, 
da mesma forma que aconte-
ceu em 2009 estará sujeito a 
multa de R$ 550,00 e terá seu 

Cai o número de veículos que faz 
inspeção ambiental. Multa é de R$ 500

licenciamento bloqueado.
Quem não realizou a ins-

peção em 2009 (ano passado 
a inspeção era obrigatória 
para toda a frota a diesel 
registrada na cidade, toda a 
frota de motos e automóveis 
registrados entre os anos de 
2003 e 2008) terá que pagar, 
para realizar a inspeção em 
2010, R$ 100,62 (R$ 44,18 para 
efetuar o desbloqueio da ins-
peção de seu veículo, além da 
tarifa da inspeção de 2010 - R$ 
56,44).  

O proprietário do veiculo 
deverá acessar o site da con-
cessionária (www.controlar.
com.br), e durante o processo 
de agendamento o sistema 
identifi cará a situação irregu-
lar e direcionará o proprietário 
para o procedimento adequa-
do. Serão emitidas duas guias 
- do desbloqueio da inspeção 
veicular e do agendamento 
2010 -, e ambas deverão ser 
pagas para realizar a Inspeção 
Veicular exercício 2010.  

A turma não é muito gran-
de, mas é unida e muito guer-
reira. Para quem ainda tinha 
alguma dúvida, eles provaram, 
na semana passada, ao vencer 
a fi nal do torneio da Liga de 
Esportes Escolares, uma com-
petição que estimula, acima 
de tudo, o espírito da prática 
saudável de atividades físicas 
e disputas respeitosas entre 
as equipes participantes.

Estamos falando da turma 
de futebol de salão, com alu-
nos de até 13 anos, do Colégio 
Anglo-Brasileiro, localizado 
na Vila Clementino, que se 
sagrou campeão da Liga, na 
série Ouro. O jogo fi nal, con-
tra o colégio Mater Amabilis, 
encheu de orgulho a garota-
da, com o resultado de 5 x 2. 
Antes, a equipe havia vencido 
a semifi nal contra o forte co-
légio Arquidiocesano, por 3 x 
1. A mesma turma, de até 13 
anos, também havia conquis-
tado outro vice-campeonato, 
recentemente, sempre sob a 
batuta do técnico Renato, que 
também comanda as aulas de 
Educação Física da escola.

A Liga é uma competição 
escolar administrada e orga-
nizada pela Sportif S&B. Os 
jogos vão acontecendo ao 
longo do ano, entre março e 
novembro, com mais de 3 mil 
alunos-atletas inscritos em 

diversas modalidades, entre 
elas o futebol de salão. As 
principais instituições parti-
culares de ensino da cidade 
participam e os jogos são 
promovidos em diferentes 
pontos da cidade. 

“Ficamos muito orgulho-
sos e os alunos também”, diz 
a coordenadora pedagógica 
do Colégio, Maria Valéria En-
gelstein. “Mas essa vitória é 
também das empresas locais 
que nos apoiaram, patroci-
nando nossa participação no 
torneio”, completa. O time 
contou com o apoio da escola 
de inglês Cel Lep, da escola de 
natação Raia 4 e do Jornal São 
Paulo Zona Sul. O nome dos 
patrocinadores foi estampado 
nos uniformes da garotada. 
“Esse troféu é de todos”, 
comemora Valéria.

A turma já faz planos para 
o próximo ano e pretende 
continuar participando de tor-
neios com outras instituições. 
“A interação com outros estu-
dantes, sempre mantendo o 
respeito e a esportividade, é 
essencial, independente dos 
resultados”, conclui a coor-
denadora.

O Colégio Anglo-Brasileiro 
fica na Rua Coronel Lisboa, 
688 - Vila Clementino. Tele-
fone: 5549-8188. Site: www.
anglobrasileiro.com.br

Anglo-Brasileiro é campeão no futsal

A turma do A13, que disputou 
a série ouro da Liga, mostra 
orgulhosa o troféu conquis-
tado após a vitória de 3 x 1 

sobre o Arqui, nas semifi nais, 
e de 5 x 2 contra o Mater 

Amabilis, na decisão 

Invenção dos 
implantes: a terceira 
dentição humana

A invenção dos implantes 
dentários foi comparada à “ 
terceira dentição humana”; 
visto que nós temos os dentes 
decíduos (de leite), depois os 
permanentes. Hoje se perde-
mos os dentes permanentes 
podemos substitui-los por 
implantes.

D e s d e  u m  o u  v á r i o s 
dentes podem ser repos-
tos. Inclusive a dentadura 
pode ser acoplada aos im-
plantes, proporcionando 

uma retenção bem firme.
Outra área que se desen-

volve é a restauração estética. 
Restaurações escuras dos 
dentes podem ser trocadas 
por resinas estéticas de últi-
ma geração, dependendo do 
caso, por coroas cerâmicas 
sem metal.

Dr Fernando Fugihara, 
formada pela UNESP, 

pós-graduação em 
implantodontia e 
prótese dentaria.
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•CULTURA

A instabilidade é uma subs-
tância essencial. Partindo des-
se princípio, o espetáculo “Lu-
gar Algum” procura mostrar 
ao público, através da dança, 
que o corpo quando perde 
suas palavras, seus sonhos, 
suas mentiras e verdades, 
passa a propor movimento 
para achar possibilidades. É 
nisso que acredita Claudia 
Palma, coreógrafa e bailaria 
que dirige a In Saio Compa-
nhia de Arte e concebeu o 
espetáculo.

“Lugar Algum” estreia no 
dia 19 de novembro no Teatro 
João Caetano e traz aos olhos 
da plateia as sensações e 
movimentos possíveis de pes-
soas que perderam o chão, 
experimentando sentimentos 
de desapropriação, de tansi-
toriedade. A fragilidade é ex-
pressa pelos movimentos que 
resultaram no espetáculo.

 “Imagine uma pessoa que 
acaba de receber a notícia 
de que perdeu sua casa e 

não tem mais onde morar. 
O espetáculo resgata o exa-
to momento dessa perda, o 
que acontece com o corpo 
a partir desta sensação de 
desalojamento”, explica a 
coreógrafa. 

 “Lugar Algum” nasceu jus-
tamente de uma experiência 
de perda e desapropriação. 
Palma integrava o Grupo 2 
do Balé da Cidade de São 
Paulo, quando ele foi extinto. 
“Um tempo depois realizei 
um projeto de oficinas de 
dança e conheci o grupo de 
bailarinos que hoje estão no 
espetáculo. Quando percebi 
que estávamos em situação 
bastante semelhante, sem 
teto, sem parede, sem abrigo, 
para desenvolvermos nossa 
arte, resolvi mandar o projeto 
para a Lei de Fomento. Fui  
selecionada e dei continui-
dade ao projeto e ao desejo 
de estarmos juntos”, conta 
Cláudia, que foi contemplada 
pela 8ª Edição do Programa 

Municipal de Fomento à Dan-
ça, da Secretaria Municipal de 
Cultura.

 A coreógrafa se inspirou 
em três objetos de pesquisa 
para a concepção dos movi-
mentos realizados pelos bai-
larinos: do Edifício São Vito, 
o famoso Treme-Treme, na 
região central de São Paulo, 
que chegou a abrigar três mil 
moradores, a diretora extraiu 
o sentimento de desalojamen-
to; do documentário Edifício 
Master (2002), de Eduardo 
Coutinho captou o sentimen-
to de isolamento, pelo fato de 
os moradores raramente se 
verem, ou nem saber da exis-
tência um do outro, fato retra-
tado no fi lme; do trabalho do 
pintor, escultor e fotógrafo 
Richard Long - ícone dos anos 
de 1960 que utilizava a natu-
reza como objeto de criação 
e representava a paisagem 
introduzindo-se na mesma – 
Claudia Palma trouxe a liber-
dade na arte, refl etindo estas 

Os cariocas vão invadir a 
Vila Mariana na próxima sema-
na. O suingue e o som cheio 
de infl uências vindo de lá es-
tarão representados em dois 
ótimos shows no Sesc Vila 
Mariana.

Blues
O primeiro deles é já bas-

tante conhecido do público, 
em especial dos amantes do 
blues. Há 25 anos o Blues Etíli-
cos vem conquistando e man-
tendo fãs do ritmo americano 
no Brasil e promete comemo-
rar essa data em grande estilo. 

No feriadão, em plena se-
gunda-feira, a banda faz o 
lançamento de seu primeiro 
DVD. Gravado ao vivo no Bol-
shoi Pub, em Goiânia, o disco 
reúne os principais destaques 
da carreira do grupo. Agora, 
todos esses sucessos vão ser 
reapresentados ao vivo no 
Sesc Vila Mariana: quem gos-
tar, pode levar o DVD para 
casa ao fi nal do show.

A apresentação acontece 
dentro da Série Lançamentos. 
O grupo, formado por Greg 
Wilson (voz e guitarra), Flávio 
Guimarães (voz e harmôni-

ca), Otávio Rocha (guitarra 
slide), Cláudio Bedran (baixo) 
e Pedro Strasser (bateria), 
apresenta músicas em portu-
guês e inglês. As canções How 
Many More Times, Mona’s 
Blues e Misty Moutain são 
interpretadas pelo vocalista 
norte-americano Greg Wilson, 
que imprime autenticidade às 
canções em inglês. Na gaita 
e guitarra, Flávio Guimarães 
e Otávio Rocha se destacam 
nos solos, acompanhados 
pela cozinha coesa e cheia 
de swing de Pedro Strasser e 
Cláudio Bedran. 

Ao longo destes vinte cinco 
anos, o Blues Etílicos lançou 
onze discos, fez mais de mil 
e quinhentas apresentações 
no Brasil e na América do 
Sul, participou de festivais de 
blues no país e abriu shows 
de B.B. King, Buddy Guy, Ro-
bert Cray, Magic Slim e Sugar 
Blue. 

O show acontece no teatro 

Inventando Qualquer Coi-
sa, dia 17, também no Sesc. 
Mult i - instrumentista,  na 
verdade, o produtor musi-
cal Carlos Pontual está em 
seu terceiro disco e assume 
também os vocais. Destaque 
para as canções: Mensagens 
Subliminares e Veneno de 
Cobra, parceria com Lan Lan. 

Carlos Pontual ficou co-
nhecido como guitarrista e 
produtor musical de Nando 
Reis. Elogiado pela crítica es-
pecializada, mas ainda pouco 
conhecido do grande público, 
o músico foi considerado pela 
revista Rolling Stone Brasil 
um dos melhores guitarristas 
do país. 

Será dia 17, quarta, no au-
ditório, às 20h30. Ingressos 
R$ 12,00 (inteira); R$ 6,00 
(usuário inscrito no SESC e 
dependentes, +60 anos, es-
tudante e professor da rede 
pública de ensino); R$ 3,00 
(trabalhador no comércio de 
bens e serviços inscrito no 
SESC e dependentes).  

O SESC Vila Mariana fica 
Rua Pelotas, 141. Informações: 
5080-3000.

Espetáculo se inspira na instabilidade do corpo e da alma

Espetáculo Lugar Algum 
terá apenas três apresen-

tações no João Caetano

impressões na cenografia, 
incluindo grandes pedras no 
espaço do palco.

Recomendado para maio-
res de 12 anos, o espetácu-
lo Lugar algum terá apenas 
três apresentações no João 

Caetano dias 19, 20 e 21 de 
novembro - sexta e sábado, 
21h; domingo, 19h.

O Teatro fi ca na Rua Borges 
Lagoa, 650 – Vila Clementi-
no. Telefones: 5549-1744 / 
5573-3774. O espetáculo tem 

entrada franca, mas é preciso 
retirar os ingressos uma hora 
antes. 

Blues Etílicos comemora 25 anos com show na Vila Mariana

do Sesc Vila Mariana, dia 15, 
feriado, às 18h. Ingressos: R$ 
16,00 (inteira); R$ 8,00 (usuá-
rio inscrito no SESC e depen-
dentes, +60 anos, estudante e 
professor da rede pública de 
ensino); R$ 4,00 (trabalhador 
no comércio de bens e servi-
ços inscrito no SESC e depen-
dentes). Não recomendado 
para menores 12 anos.

Carlos Pontual
Um show de pop rock com 

influências da soul music é 
o que promete o guitarrista 
CArlos Pontual para o show  
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• 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

Neste fi m de semana pro-
longado, comemora-se o Dia 
da República. Talvez seja uma 
boa oportunidade para se 
conhecer o Museu Paulista, 
mais conhecido por Museu 
do Ipiranga. Apesar de ter 
ficado mais conhecido por 
guardar o famoso quadro de 
Pedro Américo, que retrata 
com grandiosidade o grito da 
Independência às margens do 
Riacho do Ipiranga, o Museu é 
melhor de ser descoberto em 
outras datas, já que no 7 de 
Setembro fi ca geralmente lo-
tado. Ao lado dele, um grande 
parque, monumentos... tudo 
vizinho à região de Vila Maria-
na, Jabaquara e Cursino.

Para matar a fome, a su-
gestão é incluir no roteiro a 
Maria Louca Casa de Pães. 
O nome sugere que se trata 
de uma padaria. Mas, não é. 
“É Maria Louca”, resume a 
direção da casa, buscando 
demonstrar o espírito de di-
versidade, a proposta con-
temporânea. É um espaço 
gastronômico completo, com 
dez ambientes diferentes, 
incluindo lanchonete, adega, 
restaurante, deck externo 
com área para fumantes, ro-
tisserie, , empório, balcão de 
doces, prateleiras forradas 
dos mais diversos pães de fa-
bricação própria... Entre eles, 
não deixe de experimentar o 
almofadinha, uma exlcusivida-
de da casa.

Para se ter uma ideia, a 
casa disponibiliza mais de 2 mil 
produtos diferentes à venda, 
do docinho à pizza, dos frios 
e tábuas aos rótulos importa-
dos de vinho, dos salgadinhos 
aos 25 sanduíches diferentes, 
incluindo beirutes... 

“Temos como preocupa-
ção garantir diversidade, com 
qualidade dos ingredientes 
e produtos”, explica a nutri-
cionista Carolina Rodrigues, 

gerente de qualidade da casa. 
Ela convida os clientes a des-
gustarem, também, a linha de 
panetones da casa, que nesta 
fase do ano sai em fornadas 
sempre frescas e com opções 
diferenciadas, como o trufado 
de chocolate, bem macio e 
repleto de recheio.

Tudo isso espalhado por 
mais de 550 metros quadra-
dos, com um astral clean e 
espaçoso, repleto de funcio-
nários, mesinhas, cadeiras, 
balcão para atender todo tipo 
de público - do mais apressa-
do ao mais tranquilo degus-
tador. E não dá para usar a 
desculpa de falta de tempo, já 
que a casa funciona 24 horas, 
incluindo feriados.

Inaugurada há menos de 
um ano, a Maria Louca ga-
nhou esse nome em home-
nagem também a uma fi gura 
que faz parte do repertório 
histórico nacional. Dona Maria 
era mãe do rei de Portugal, 
Dom João VI, ou seja, avó 
de Dom Pedro. Junto com a 
família real, fugindo de Por-
tugal, ela se refugiou no Brasil 
a partir de 1808 e faleceu em 
1816 no Rio de Janeiro. 

As referências ao Ipiranga 
não se limitam ao nome da 
casa. Também os sanduíches 
levam nomes de antigos cine-
mas do bairro que, como em 
toda capital, desapareceram. 
“A Maria Louca é mais um mo-
numento do bairro”, festejam 
os proprietários.

Uma das melhores dicas 
para quem pretende conhe-
cer a casa talvez seja a de 
começar o dia por ela. Desde 
as 6h até 10h (ou 11h aos sába-
dos, domingos e feriados), a 
Maria Louca oferece um farto 
café da manhã com preço de 
R$ 12,90 (semana) ou R$ 21,90 
(fi m de semana) por pessoa. 
Funciona em sistema de bu-
ffet, com diversos tipos de 

pães salgados e doces, com 
e sem recheios, sucos, chás, 
leite, shakes, omeletes e até 
tapioca! 

Terceira Idade
Outras atrações gastronô-

micas também fazem parte 
da programação da casa, que 
pode ser também contratada 
como espaço de eventos, 
fornecedora de kits para fes-
tas ou até para o delivery de 
produtos. Há sopas e buff et 
de saladas e petiscos a partir 
do happy hour, almoço em 
sistema self service por quilo, 
pizzas a la carte, festiva de 
hot dogs e carne louca todas 
as tardes em dias úteis, festi-
val de massas... Para a terceira 
idade, a boa notícia é que toda 
segunda-feira as compras têm 
desconto de 15% - exceto na 
adega e na charutaria.

Enfi m, é imprescindível ir 
conhecer pessoalmente. Vale 
destacar que a Maria Louca 
conta com sistema gratui-
to de manobristas, já que o 
estacionamento próprio é 
bastante concorrido. 

Impossível percorrer a Ma-

ria Louca sem notar o imenso 
painel desenhado pelo artista 
Eduardo Kobra, que já foi 
tema de reportagem do São 
Paulo Zona Sul por seus traba-
lhos que retratam a São Paulo 
antiga. Neste grafi tti, Kobra 
retratou uma antiga cena 
paulistana, com carrinhos 
Ford trafegando por uma 
cidade ainda tranquila e sem 
congestionamentos...

A Maria Louca Casa de 
Pães fica na Rua dos Patrio-
tas, 874 - Ipiranga, pertinho 
do Museu Paulista. Telefone: 
2219-7070. Site: www.maria-
loucacasadepaes.com.br 

Funciona diariamente, in-
clusive em feriados, 24 horas. 
Só às segundas, fecha meia-
noite. Aceita cartões de cré-
dito e débito.  

Aproveite o feriado para se esbaldar 
em casa repleta de delícias no Ipiranga
Não é “apenas” um padaria. É Maria Louca, com dez espaços gastronômicos em um só lugar

Só mesmo circulan-
do pelos ambientes 
da  “Maria Louca”, 
eleita a melhor me-
gapadaria da cidade 
pela revista Época, 
para descobrir 
todas as possibilida-
des da casa que tem 
até adega
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• PROBLEMAS EM SEU BAIRRO

A Polícia e o Corpo de Bom-
beiros foram chamados e 
pediram que os moradores 
deixassem o prédio na Rua 
Napoleão de Barros 

Domingo, 7 de novembro, 
11h. As famílias que vivem no 
Edifício Casablanca, na Vila 
Clementino, são surpreendi-
das por um forte estrondo. 
Um pequeno incêndio tem 
início em apartamento do 
quarto andar. Um carro esta-
cionado nas proximidades é 
danifi cado. Tudo isso aconte-
ceu por conta da explosão de 
um transformador de energia 
da Eletropaulo, na Rua Na-
poleão de Barros, próximo à 
esquina com a  Rua Manoel 
Cebrien Ferrer.

Todos os moradores foram 
orientados pela Corpo de 
Bombeiros e Polícia Militar 
a evacuar o prédio até que o 
incêndio fosse defi nitivamen-
te controlado e novos riscos 
descartados, o que ocorreu 
em poucos minutos, como 
informam Carlos e Marilena 
Sanchez, leitores assídos do 
jornal SP Zona Sul e morado-
res da Vila Clementino, que 
também fizeram as fotos 
publicadas ao lado.

Procurada, a AES Eletro-
paulo informou que está ela-
borando um laudo referente 
à ocorrência da rua Napoleão 
de Barros. A concessionária 
alega ainda que a falha no 
transformador não é comum 
em sua rede de distribuição.   

Orienta, por fim, que o 
cliente interessado em solici-
tar indenização por danos no 
incidente deve comparecer 
na Loja de Atendimento mais 
próxima (o endereço está im-
presso na fatura de energia) 
e preencher o requerimento. 

Mas, por incrível que pareça, 
a empresa impõe limite para 
registro da queixa. Os consu-
midores têm que fi car atento 
porque o prazo para solicitar 
esse pedido de indenização é 
de até 90 dias. 

Explosão de transformador 
provoca incêndio em prédio
Apartamento e carro foram atingidos por explosão na Vila Clementino
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JABAQUARA
APTO – R$200 MIL

1 dorm, sacada gourmet, 1 vaga
Ref: JA1621

VL. GUMERCINDO
APTO – R$220 MIL

2 dorms, sacada, 1 vaga
Ref: JA1650

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

1 vaga. Ref: JA1197

MOEMA
APTO.– R$265 MIL

Tipo stúdio, 1 vaga
Ref: JA1616

SAÚDE
APTO – R$280 MIL

2 dorms c/arm, 1 vaga, lazer
Ref: JA1630

CHAC. INGLESA
APTO – R$280 MIL

2 dorms (1st), 1 vaga, lazer
Ref: JA1644

SÃO JUDAS
APTO. – R$320 MIL

2 dorms (1st), sacada, 1 vaga
Ref: JA1653

VL.MARIANA
APTO. – R$330 MIL

3 dorms, 1 vaga. Px. R. Stª Cruz
Ref: JA1654

SAÚDE
APTO – R$380 MIL

3 dorms, 2 sacadas, 1 vaga
Ref: JA1631

CHAC. INGLESA
APTO – R$480 MIL

3 dorms (1st), sac, dep. emp,
2 vagas. Ref: JA1582

JD. SAÚDE
SOBRADO NOVO - R$550 MIL
3 dorms (3sts), 4 vagas

Ref: JA1623

SAÚDE
APTO – R$650 MIL

3 dorms c/ arm (1st), sacada,
3 vagas. Ref: JA1633

SAÚDE
COBERTURA DUPLEX – R$700 MIL

3 dorms (2sts/ 1closet), 2 vgs, psic, 
churrasq. Ref: JA1449

VL. MARIANA
TÉRREA REFORMADA – R$480 MIL

2 dorms c/arm, dep. emp, 2 vagas
Ref: JA1647

VL. MARIANA
SOBRADO – R$ 650 MIL

3 dorms c/arm, 2 vgs, qtal c/ 
churrasq. Ref: JA1646

SAÚDE
GALPÃO COMERCIAL – R$ 1.430 MIL

865m² área útil, reformado
Ref: JA1632

VL. CAMPESTRE
CASA TÉRREA – R$650,00

2 dorms, sala, coz
Ref: 12738

CONCEIÇÃO
CASA TÉRREA – R$1.500,00

2 dorms, dep. emp,, qtal, 1 vaga
Ref: 12706

SAÚDE
SOBRADO – R$2.000,00

3 dorms (1st), 2 salas, dep. emp, 
qtal, 2 vagas. Ref: 4058

PQ. JABAQUARA
SOBRADO, IMED. DO METRÔ – R$2.200,00
3 dorms (2 sts c/AE), dep. emp, qtal, 

2 vagas. Ref: 12357

SAÚDE
APTO, PX. METRÔ – R$800,00

1 dorms, sala, coz c/AE, 1 vaga
Ref: 11945

SAÚDE
APTO – R$ 1.100,00

1 dorm, sacada, 1 vaga, lazer
Ref: 10159

CONSOLAÇÃO
APTO, PX. METRÔ REPÚBLICA – R$1.200,00
1 dorm c/AE, coz c/AE. Cond. baixo

Ref: 12665

VL. MASCOTE
APTO – R$1.000,00

2 dorms, sala, coz, 1 vaga. Lazer
Ref: 12619

SÃO JUDAS
APTO, PX. METRÔ – R$1.100,00

2 dorms, sala, coz, 1 vaga, lazer
Ref: 10402

JABAQUARA
APTO, IMED. METRÔ – R$1.100,00

2 dorms, 1 vaga, lazer. Cond. baixo
Ref: 12695

MIRANDÓPOLIS
APTO, PRÓX. METRÔ – R$1.200,00

3 dorms c/AE (1st), sala, coz. c/ AE, 
sem vaga. Ref: 12514

CONCEIÇÃO
APTO – R$1.200,00

Semi-mobiliado, 2 dorms, sacada,
1 vaga. Ref: 9574

SÃO JUDAS
APTO, IMED. DO METRÔ – R$1.300,00

2 doms (1st), 3ºrevers., sacada,  
vaga. Ref: 12753

SAÚDE
APTO – R$1.300,00

3 dorms, sala 2 amb. c/ sac, 1 vaga
Ref: 10582

CONCEIÇÃO
APTO, IMED. DO METRÔ – R$1.600,00
3 dorms c/AE, coz. c/AE, 1 vaga, 

lazer. Ref: 11548

BOSQUE DA SAÚDE
APTO. **MOBILIADO** – R$1.700,00

2 dorms, despensa, 1 vaga.
Cond. baixo. Ref: 11974

 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 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

MIRANDÓPOLIS  R$ 599  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 !!!

CHAC. INGLESA
03 DTS - 01 STE - 2 VGS   
 sacada, com armários em-
butidos , 100 m2 área útil, 

lazer com piscina !!!
R$ 480 MIL

V.MARIANA 
03 DTS- STE- 2VGS 
Apto duplex , terraço gour-

met, lareira, dep. empregada, 
prox ao metrô !!!
R$ 690 MIL

MIRANDÓPOLIS 
3 DORMS-  01 SUITE - 2 VGS
sacada , repleto de armários 
emb, impecável , lazer com 

piscina , oportunidade !!!
R$ 415 MIL

ACLIMAÇÃO 
APTO DUPLEX 

01 dorm, com suite, living com 
sacada, lazer completo,01 vg. 

R$ 285 MIL

SÃO JUDAS
03 DTS -  1 STE - 2 VG 
Living 2 ambs, coz planej c/ 
fogão e coifa, cond baixo, 

lazer total, préd novo
R$ 410 MIL

V.CLEMENTINO
03DTS- 1 STE- 2 VGS

137 m2 a.ú ,vago, living amplo , 
dep emp , ensolarado, lazer total 
prox ao parqu do Ibirapuera !!! 

R$ 520 MIL

V.CLEMENTINO
03 DTS-  01 STE - 2 VGS

Sacada , lazer completo , rico 
em armários , excelente !!!

R$ 620 MIL 

CHAC. INGLESA
04 DTS- 2 STES - 2 VGS
 vgs paralelas, 160 m2 a.ú, 
terr gourmet, rico arms !!!

R$ 595 MIL
V.MARIANA

2 DTS- 75 M2 A.Ú - 1 VG
Ampla sala, sacada , lazer , 

excelente localização,
oportunidade, não Percam!!

R$ 350 MIL

SAUDE 
COBERTURA DUPLEX

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

arms, entr e morar , Ac. Perm
R$ 1.200.000

CONÇEIÇÃO  
02  DTS  -  01 VG - COND BX
arms, cozinha planejada, todo 

reformado , piso laminado , 
impecável , px metrô
R$ 255 MIL

V.GUMERCINDO 
02 DORMS - 02 VAGAS 
 02 banheiros , armários, 

terraço, vgs demarcadas !!
excelelente !!

R$ 292 MIL

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

 120 m2, aú, ste c/ 
closet, dts c/ sac, táb largas, 
ótimo lazer , cozinha grande 

R$ 630 MIL

V.CLEMENTINO
03 DTS - SUITE - 2 vGS

   Living com sacada , coz planej, 
dep emp Lazer completo apr veite 

!!! vale a pena !
R$ 560 MIL

 METRÔ SAÚDE  
02 DTS C/ 3º OPC - 1VG
72 m2 a.ú, amplo living, wc 
de empregada, bom lazer, 

próximo ao metrô !!!
R$ 345 MIL

 SAÚDE  
02 DORMS - 01 VAGA

100 metros do metrô,
82 m2 área útil , próximo

de tudo , aproveite !!!
R$ 300 MIL

 METRÔ SAÚDE
02 DTS - 01 VAGA

65 m2 a.ú, reformado, por-
celanato, cozinha planejada, 

dorms com arms, 300 m metrô
R$ 285 MIL

CHAC. INGLESA R$ 330 MIL
Apto c/ 2 dts,

sendo 1 suite , 2 vagas , 
repleto de armários , living 

com sacada , lazer !!!

MIRANDÓPOLIS R$ 260 MIL
 Apto c/ 02 dts,

s/ vaga, 65 a.ú,ensolar,
px  metrôand alt,

cond bx,vago

SAÚDE R$ 360 MIL
Apartamento c/ 3 dorms 
, 01 suíte , 2 vagas , rico 

armrs , sala com sacada , 
coz c/ ae planej, px metrô

V. GUMERCINDO  R$ 250  MIL
Apto c/ 2 dorms,

01 vaga , terraço ,  
armários , dependencia de 
empregada , lazer total !!!
V. DAS MERCÊS  278  MIL
Apto com 2 dormitorios,  
novo , suite , armários 

planejados , sacada 
gourmet, lazer total !!!

MIRANDÓPOLIS R$ 570 MIL
SOBR 03 DTS- STE - 2 VGS

entrada lateral , jd. inverno, ambientes 
espaçosos , semi-isolado, com edícula e 

quintal em rua tranquila, imperdível!!

V. GUMERCINDO 
03 DTS - 01 STE - 2 VGS

Impecável, living com sacada, 
repleto de arms, lazer de clu-
be, 80 m2 úteis , excelente !!!

R$ 479 MIL

METRÔ STA CRUZ
 2 DTS -  1 VAGA - VAGO
Living 2 ambs, coz c/ arms. 
dep emp, 01 vaga livre !!!

R$ 285 MIL

MIRANDÓPOLIS
02 DORMS - 01 VAGA
Com arms, dep. emp, gara-

gem, salão de festas, churrasq, 
75 m2  úteis , ver e comprar !!!

R$ 290 MIL

CHAC. INGLESA R$ 589 MIL
  SOBR - 04 DTS - 2 STES
Amplo sobrado, varanda, 3 
vagas, quintal, churrasq , 3 
vagas, aceita permuta !!!

V.CLEMENTINO R$ 560 MIL
 SOBR - 03 DORMS- 2 VGS
ót sobrado, ste c/ arms, ent 

lateral, qtal gde, semi-isolado, 
solárium, churrasq, terraço

 V.MARIANA R$ 1.600
Apto com 66 m2 c/ 2 dorms, 

sl 2 ambs, coz c/ ae, 01 vaga, 
lazer. px metrô

V.MARIANA  R$ 1.300
Apto c/ 40 M2, 01 dorm, sl, coz 
c/ ae, 01 vg, prédio com lazer 

completo, px metrô

 V. MARIANA R$ 3.000
Apto c/ 125 m2 c/ 3 stes, sl 2 
ambs c/ sac , 04 wc’s, rico em 

arms, px metrô

PARAISO  R$ 2.400
Apto c/ 47 m2, 2 dorms, sala, 
coz, sacada, mobiliado, laz 

compl, imperdível !!!

V.CLEMENTINO    R$ 2.000
apto c/ 100 m2, 2 dts, sl 2 

ambs, cozinha, 2 vgs, 2 wc’s, 
prox ao metrô !!!

PÇA, DA ÁRVORE  R$ 2.300
Apto c/ 120 m2, 02 dts c/ 3 º 
reversivel, lazer, px metrô , 

excelente !!!

PÇA. DA ARVORE  R$ 1.100
Conj Coml c/ 30 m2 em vão 
livre, 01 wc, copa, 01 vaga, 

proxao metrô Sta Cruz

SAUDE   R$ 2.200
Conj Coml c/ 52 m2, vão livre,

2 wc’s, 01 copa, 02 vgs ,
reformada , aproveite !!!

V.MARIANA  R$ 3.800
Sobrado de 220 m2, 03 dts, 
1 ste , sala 2 ambs, 03 wc’s, 
lavabo, 02 vgs, px ibirapuera

V.MARIANA  R$ 1.300
Conj Coml de 40 m2, 2 salas, 

recepção, 2 wc’s, 01 vaga, 
excelente estado

KLABIN    R$ 3.600
Sobr , 308 m2 c/ 3 dts, 2 stes, 
sala 2 ambs, 3 wc’s, coz planej, 
lav, 2 vagas prox. metrô Klabim

V.MARIANA  R$ 8.000
Sobr Coml c/ 12 salas,

8 vgs, portão eletrônico,
quintal, px metrô !!!
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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

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

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

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, 
lavanderia, wc p/ empregada, garagem 
coberta p/ 1 carro, estuda propostas -

REF. 10.222

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 - 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

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

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 
localização, trav. da rua Leandro 

Dupré. - REF.: 10.402

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

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. 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

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 - 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 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

TÉRREA - V. BRASILINA
R$ 170 MIL

boa localização da rua Evolução, 
reformada, ótimo acabamento,
c/ 1 dormitório, wc social, sala,
cozinha planejada, lavanderia,
quarto p/ depósito, garagem p/ 

3 carros - REF.: 10.392

APTO. - IPIRANGA
R$ 190 MIL

ótima localização da rua Brigadeiro 
Jordão, prédio s/ elevador, s/ garagem, 
condomío R$ 120,00, c/ 2 dormitórios, 
wc social, sala p/ 2 ambientes, cozi-
nha, lavanderia, área útil de 68 m2 

- REF.: 10.285

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. - BQ. DA SAÚDE
R$ 375 MIL

ótima localização, travessa da Av. Bq. 
da Saúde, impecável, 3 dorm. c/ AE, 
suíte, wc social, living p/ 2 amb., cozinha 
planejada, dep. p/ empregada, garagem 
p/ 2 carros, área útil de 89 m2, lazer, 

depósito privativo - REF.: 10.430

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

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 620 MIL

ótima localização da rua Antônio Carlos 
da Fonseca, terreno c/ 386 m2, sendo 
10 m de frente, c/ 3 dorm., wc social, 
living, sl. Jantar, cozinha, despensa, 
lavanderia, amplo quintal, garagem p/ 4 
carros, estuda propostas - REF.: 8193.

COBERTURA DUPLEX 
IPIRANGA - R$ 650 MIL

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

imóvel menor valor  - REF.: 9778

TÉRREA - V. BRAS. 
MACHADO - R$ 240 MIL

impecável, toda reformada, boa
localização da rua Cônego José

Norberto, vago, c/ 2 dormitórios, wc 
social, sala, cozinha, lavanderia,

garagem p/ 1 carro - REF.: 10.464
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

APTO. - V. GUMERCINDO
R$ 280 MIL

vago, ótima localização, próximo ao 
metrô A. do Ipiranga, c/ 3 dorm., wc 

social, livingp/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, quarto e wc p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro - REF.: 10.439

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
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

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

METRÔ IMIGRANTES
SOBRADO - R$ 350 MIL

a 3 quadras do metrô, ótimo sobrado, 
c/ 2 dorm., ampla suíte c/ hidro, closet 
e terraço, wc social, living p/ 2 amb., 

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

valor na região - REF.: 8975

SOBRADO - 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

TÉRREA - JD. SAÚDE
R$ 500 MIL

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

COBERTURA DUPLEX
SAÚDE - R$ 700 MIL

acabto. de primeira, prédio c/ apenas 2 
anos, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb.c/ sacada, coz. planej., despensa, 
cobertura c/ sl. jantar, home theater, es-
critório, lavabo, e amplo terraço c/ churr., 

gar. p/ 3 carros - REF.: 10.442
SOBRADOS NOVOS

JD. GLÓRIA - R$ 720 MIL
acabto. de primeira, constr.  225 m2, 
c/ 3 dormitórios, 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-PRÓX.
METRÔ CONCEIÇÃO

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

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

IMÓVEL COMERCIAL
BOSQUE DA SAÚDE

R$ 265.000,00
Excelente oportunidade

Avaliação abaixo do preço 
Ref: IM 3243

APTO TOTALMENTE 
REFORMADO-PROX. 

RICARDO JAFET 86M2
R$ 260.000,00

3 Dorms, sala 2 ambs
Cozinha, dep. Empregada

Ref: IM 3233
ÓTIMO APTO ANDAR 
ALTO ENSOLARADO

PROX. MIGUEL STEFANO
R$ 240.000,00

3 Dorm  arms,sala 2 ambs
Coz. Planej, wc emp,1 vaga

Ref: IM 3207

APTO VILA MORAES
R$ 155.000,00

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

1 vaga, lazer
Ref: IM 3127

APTO PROX.
METRÔ JABAQUARA

R$ 180.000,00
3 Dorms, suite, armários,
Sala 2 ambs c/ varanda

Coz. Planejada,1 vaga , lazer
Ref: IM  2838

SOBRADO NOVO 
SACOMÃ R$ 319.000,00

Ótimo acabto, porcelanato,
3 Dorms ste, sacada,

sala 2 ambs, Coz, 2 vagas.
Ref: IM 2650

APTO SÃO JUDAS
70M2 - R$ 272.000,00

2 Dorms ,sala 2 ambs
Coz. Planejada,1 vaga

Ref: IM  3276

APTO
PD ARLINDO VIEIRA

R$ 135.000,00
2 Dorms, sala c/ varanda

Cozinha, 1 vaga
Ref: IM  1351

APTO JABAQUARA
R$ 150.000,00

Dorm, sala c/ varanda
Coz. 1 Vaga
Ref: IM 1677

APTO PROX. 
METRO CONCEIÇÃO

R$ 255.000,00
2 Dorms, sala 2 ambs

Cozinha, 1 vaga
Ref: im  3274

STUDIO BELA VISTA
CONDOMÍNIO R$ 140,00

R$ 130.000,00
Todo reformado
Pronto p/ morar

Ref: IM 3271 

ÓTIMO SOBRADO
MIOLO MIRANDÓPOLIS

R$ 375.000,00
2 Dorms,sala ampla

Cozinha,dep. Empregada,
1 vaga. Ref: IM 3316

APTO  PROX. METRÔ 
TRIANON -90M2

R$ 340.00,00
2 Dorm armários, sala 2 ambs

Cozinha planejda, 
wc. Empregada. Ref: IM 3321

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 PROX. METRÔ 
LIBERDADE-58M2

R$ 150.000,00
1 Dorm,sala 2 Ambs

Cozinha,
Ref: IM 2749

APTO NUNCA HABITADO 
JABAQUARA

R$ 190.000,00
2 Dorms. , Sala

Coz. E lazer
REF: IM 1668

ÓTIMO APTO
SAÚDE – 77M2

R$ 320.000,00
2 Dorms armários,

sala 2 ambs, Coz. Planejada, 
1 vaga. Ref: IM 3306

APTO  ESPAÇOSO E 
CONSERVADO
JABAQUARA

R$ 225.000,00
2 Dorms, sala 2 ambs Coz, dep. 
emp, 1 vaga, lazer. Ref: IM 3251

APTO 300MTS
METRÔ SAÚDE
R$ 255.000,00
2 Dorms armários,

sala 2 ambs, Coz. Planejada, 
1 vaga. Ref: IM 3270

APTO PROX.
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 225.000,00
2 Dorms armários,

sala 2 ambs, Cozinha,1 vaga, 
lazer. Ref: IM 3152

APTO PRÓX.
METRÔ PÇA DA ÁRVORE

R$ 260.000,00
2 Dorms armários,sala 2 ambs

Coz. Planejada,dep. 
Empregda,1 vaga lazer

Ref: IM 3314

APTO PRÓX.
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 260.000,00
2 Dorms armários,

sala 2 ambs, Coz. Planejada,
1 vaga, lazer. Ref: im 3200
EXCEL. LOCALIZAÇÃO

APTO BQ.SAÚDE
R$ 245.000,00

2 Dorms, sala 2 ambs 
varanda, Cozinha, wc emp,
1 vaga, Lazer. Ref: IM 2875

SOBRADO ISOLADO 
SAÚDE

R$ 450.000,00
3 Dorms Suite, Sala Ampla

Cozinha,2 Vagas
Ref : IM 2065

APTO REFORMADO 
PRÓX. METRO ANA 

ROSA-79M2

Cond. R$ 180,00- R$ 260.000,00
3 Dorms , sala 2 ambs
Cozinha. Ref: IM 2930

APTO. PROX. SHOPPING 
PLAZA SUL

R$ 280.000,00
3 Dorms, sala 2 ambs c/ 

varanda, Cozinha, 1vaga, 
lazer. Ref: IM 

APTO BELA VISTA  
PROX. PAULISTA

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

Cozinha planejda
Ref: IM 3162

ÓTIMO APTO ANDAR 
ALTO PROX. METRÔ 

PÇA DA ÁRVORE
Cond. baixo R$ 300,00 - R$ 477 mil, 
3 dorms, ste arms , sala 2 ambs 
c/ varanda, Coz. Planej, 2 vagas, 

lazer completo. Ref: IM 3050
APTO 500 METROS 

JABAQUARA
R$ 199.000,00

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

Ref: IM 3120

LINDO! APTO PTO P/ MORAR 
AO LADO METRÔ JABAQUARA 

R$ 245.000,00
2 Dorms arms,sala 2 ambs c/ 
varanda, Coz. Planej, 1 vaga, 

lazer. Ref: im 1601

SOBRADO NOVÍSSIMO 
VILA GUMERCINDO

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

Cozinha ,2 vagas
Ref: IM 3190

APTO PRÓX.
METRÔ S.JUDAS
R$ 280.000,00

2 Dorms armários, sala
2 ambs, Coz. 

Planejada,1vaga
Ref: IM 3195

APTO PRÓX.
METRÔ SAÚDE
R$ 265.000,00

2 Dorms,sala 2 ambs
Coz. Planejada,1 vaga

Ref: IM 3197
ÓTIMO APTO

VILA CLEMENTINO
R$ 390.000,00

3 Dorms suite c/ varanda, arms, 
Sala 2 ambs c/ caranda, coz. 
Planejada, Dep. Emp,1 vaga, 

lazer. REF: IM 3218
APTO PROX.

ANA ROSA-66M2

R$ 275.000,00
2 Dorms , sala 2 ambs
Coz.Planejada,1vaga

Ref: IM 3268

OPORTUNIDADE  ÚNICA  
APTO ACLIMAÇÃO 

100M2 - R$ 290.000,00
2 Dorms armários, sala 2 

ambs, Coz. Planejada,dep 
emp, c/ quintal. Ref: im 3319

ÓTIMA OPORTUNIDADE 
APTO JD CELESTE

R$ 140.000,00
2 Dorms, sala 2 ambs
Cozinha,1 vaga,lazer 

completo. Ref: IM 3322
SOBRADO TODO 

REFORMADO
JD. DA GLORIA
R$ 380.000,00

2 Dorms ,sala ampla
Coz. Americana, escritório, 

3 vagas. Ref:im 3302

TERRENO C/ 02 CASAS
R$ 280 MIL 
JABAQUARA

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

112-1770

SOBRADO BELISSIMO 
ACABTO – R$ 340 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. 112-1466

SOBRADO EM 
CONDOMINIO

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

01 vaga, sem condomínio. 
112-1765

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!! 111-1623

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. 112-1784

APARTAMENTO 
JABAQUARA
R$ 165 MIL

02 dorms, carpete de madeira, 
01 vaga + lazer! 112-1795

APTO – JABAQUARA
R$ 195 MIL

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

nato, 01 vaga, condomínio 
R$ 240,00. 112-1775

APARTAMENTO 
AMERICANÓPOLIS

R$ 125 MIL
01 suíte, sala, cozinha, área de 
serviço e 01 vaga. 112-1686

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. 

112-1757

SOBRADO IMPECÁVEL 
JABAQUARA R$ 250 MIL
02 dorms, sala 02 amb., cozinha 
espaçosa, quintal, dependência 

de empregada, 01 vaga. Próximo 
ao metrô. 112-1726

APARTAMENTO NOVO
SAÚDE – PRÓX. METRÔ 

PRAÇA DA ÁRVORE
03 Dorms, 01 suíte, sala c/ saca-
da, dep de empregada, 02 vagas, 

lazer total, condomínio baixo.
R$ 530 MIL 111-1806

APARTAMENTO VILA 
CAMPESTRE R$ 165 MIL

02 dorms, sala 02 amb, 
cozinha, lav, 01 vaga. Somente 
à vista. Condomínio R$ 255,00. 

112-1800

APTO TÉRREO
R$ 275 MIL – SÃO JUDAS
03 dorms, cozinha com armário, 

banheiro + WC, 94 m2 AÚ,
02 vagas demarcadas,

cond. R$ 150,00. 112-1751

SOBRADO DE VILA
JABAQUARA
R$ 200 MIL

02 dorms, piso frio, 01 vaga, 
churrasqueira, cond. R$ 

100,00.112-1801

PRONTO PRA MORAR
V. STA CATARINA

R$ 220 MIL
02 dorms c/ AE, 02 banh. c/ box, 
coz. com AE, piso carpete de ma-
deira e porcelanato, sala 02 amb 
c/ sac, lazer e 01 vaga. 112-1786 

SOBRADO
AMERICANÓPOLIS

R$ 160 MIL
Condomínio fechado - c/ 02 

dorms, 02 banheiro, sala,
cozinha, área de serviço e 01 

vaga. 112-1633
APARTAMENTO
VILA GUARANI

R$ 280 MIL
Belo apartamento c/ 03 dorms c/ 
AE, sala c/ sacada, 02 banheiros, 

02 vagas, 70 AÚ, condomínio
R$ 450,00. 112-1620

APTO C/ 03 DORMS
R$ 260 MIL 

Belo apartamento 
03 dormitórios, 

02 sacadas, 01 vaga, 
lazer com piscina, 

próximo metrô Jabaquara. 
Bem localizado. 

112-1785

SOBRADO
R$ 300 MIL

Bom sobrado, Vila Guarani com 
02 dorms, boa localização,

01 vaga, apenas R$ 300 mil, 
oportunidade! 112-1556

OPORTUNIDADE PARA 
INVESTIMENTO R$ 300 MIL
Ótimo Sobrado em excel. ponto 
res/coml esquina com a George 
Corbisier. Próx. bancas, lojas e etc. 
C/ 03 dorm, 1 ste, 2 vagas. 220m² 

de AÚ. Bom negócio! 112-183

CIDADE VARGAS
CASA TÉRREA COM 

PISCINA - R$ 650 MIL
Excelente casa térrea c/ piscina, 

03 dorm, suíte, sala 03 amb, 
edícula dupla, 08 vagas em 480 

metros de terreno. 112-1825

CASA TÉRREA
VILA GUARANI

R$ 350 MIL
03 dormitórios, sala, 

cozinha, wc, quintal, 02 vagas, 
dependência de empregada, 

lavanderia. 112-1809

DOIS EM UM
SÃO 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. 112-1130

APTO PRÓXIMO
METRÔ JABAQUARA

R$ 210 MIL
02 dorms, sala 02 amb c/ 

sacada - 900 metros do metrô, 
cozinha, lazer total, 02 vagas. 

63 m2 AÚ  112-0001

PLANALTO PTA
SOBRADO REFORMADO
EXCEL.LOCALIZAÇÃO

R$ 320 MIL
02 dorms c/ arm e sacada, banh, 
sala 02 amb, coz. planej, lav, escrit, 

WC, qtal e 2 vagas. 112-1788

APTO CONCEIÇÃO PRÓX. 
METRÔ 400 M R$ 325 MIL

03 dorms, 01 suíte c/ sacada, 
sala 02 amb c/ sacada, cozinha 
planejada, + 01 banheiro c/ box, 
01 vaga fixa. Não aceita FGTS. 

Lazer total. 112-1795

CASA TÉRREA
VILA GUARANI - PRÓX. 

METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 340 MIL

03 dorms, sala 02 amb, cozinha 
piso frio, 8.50 x 25. Plano, quintal 

lateral e 02 vagas. 112-1745

APTO PRÓXIMO METRÔ 
SAÚDE – R$ 290 MIL

02 dorms c/ AE, cozinha plane-
jada, banheiro completo, piso 
carpete de madeira, 01 vaga. 

Lazer! 112-1827

APTO - METRÔ
SÃO JUDAS - R$ 255 MIL

02 dorms, WCs, sala 02 amb, 
piso todo em porcelanato, dorms 
mobiliados, cozinha c/ AE, à 600 

metros do metrô. 112-1822

APTO NOVO
METRÔ PRAÇA DA 

ÁRVORE - R$ 430 MIL
03 dorms, 01 suíte, sala 02 

amb, depósito, WCE, dorms no 
contra piso, condomínio baixo. 

112-1814

APTO - METRÔ SAÚDE
R$ 330 MIL

02 dorms, 01 c/ sacada e AE, 
sala 02 amb c/ sacada, cozinha 
c/ AE, WCs + WCE c/ AE, face 
norte, 02 vagas. IMPECÁVEL!! 

112-1820
APTO - METRÔ

SÃO JUDAS - R$ 380 MIL
03 dorms, WCs, sala 02 amb, 

cozinha c/ AE e vitro basculante, 
lavanderia c/ Vitro basculante + 
WC, à 400m do metrô, 01 vaga. 

112-1821

CASA TÉRREA
 MIRANDÓPOLIS

R$ 320 MIL
03 dorms, 02 WC, sala 02 amb, 
cozinha americana, precisa de 
reforma, 02 vagas. 112-1818

SOBRADO V. CAMPESTRE 
R$ 230 MIL

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

próximo do metrô. 112-1742

APTO
METRÔ SAÚDE

R$ 280 MIL
02 dorms, Wcs, sala 02 amb, 

cozinha c/ AE, WCE, lavanderia, 
01 vaga.  112-1823
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METRÔ PÇA ÁRVORE
RES/COML

Sobrado 3 ds ; sala 2 amb, copa/
coz.,banhº.social, dep.empreg.,  

gar, impecável R$ 430 mil

METRÔ SANTA CRUZ
NOVOS

Sobrados  prontos p/morar 3 suites 
+ 4º ds opcional, sala ampla, lavabo, 
copa/coz, quintal, terraço amplo,  

4 gars, churr., Excel.acabto.

METRÔ SAUDE
Sobrado 3 ds  sendo 1 Suite, sala 
2 amb, lavabo, coz c/ae,  quintal, 

3 gars,  R$ 450 mil

VILA MARIANA
Térrea plana 2 ds, sala, coz, 

banhº social, quintal, fundos c/ 
edícula 1 ds,sala, wc, 2 gars,

R$ 320 mil

VILA MARIANA
Sobrado 3 ds(1suite), sl. ampla, 
lavabo, copa/coz, dep.empreg, 
quintal, 4 gars, Rua Tranqüila 

prox.Luiz Góes

METRÔ
PRAÇA ÁRVORE

Apto   2 ds ,  sala 2 amb  c/ 
Terraço, Banhº Social, coz c/ae,  
wc.empreg, 1 gar,  R$ 265 mil

BOSQUE DA SAÚDE
Apto  4 ds sendo 1 suite, sala c/

terraço, lavabo,coz.c/ae, banhº so-
cial,  2 gars, lazer completo, Prox.

Metro R$ 550 mil

VILA CLEMENTINO
Apto vago  3 ds c/ae sendo 1 

suite, sala  c/terraço,  coz, banhº 
social, dep.empreg,   gar, lazer 
completo, Prox.Metro S.Cruz

R$ 390 mil

METRÔ SAÚDE
Apto  3 (1suite c/sacada), sl 2 amb 
c/ terraço, lavabo, coz c/ae, dep.

empreg, 4 gars + deposito, 
117 m2 área útil, lazer completo 

R$ 590 mil

CHÁCARA INGLESA
METRÔ PÇA ÁRVORE

Apto vago, 3 ds c/ae sendo 1 
suite, sala c/terraço, coz c/ae, 

banhº social, dep.empreg, 2 gars, 
lazer completo, R$ 450 mil

CHÁC. INGLESA - R$ 240 MIL
APTO 2 DTS - GAR - 88m2 AT.
CUSTA POUCO SER FELIZ !
ótimo local, liv.2 amb, terraço,

coz. equip., 2 banhs., rico arms, 
acabto de 1º, edf. moderno,

cond. baixo, não perca!

PÇA ÁRVORE - R$ 255 MIL
APTO 2DTS-GAR-120M2 AT

LAZER C/ QUADRA
px.metrô, liv.2amb, terraço, coz. 
equip., rico arms, and.alto, edf. 

moderno, entrar e morar.

S. JUDAS - R$ 265MIL
APTO 3DTS - GAR - 130M2 AT

RESISTA SE PUDER!!
px.metrô, liv.2amb, coz.equip.,

vaga fixa, ótimo edf.c/lazer
total, pronto p/morar, não deixe

de conhecer.

MIRANDÓPOLIS - R$269MIL
APTO - 2 DTS - GAR – 100M2 AT
A FELICIDADE MORA AQUI !

px.metrô, local maravilhoso,
liv. 2 amb, coz.equip., rico arms, 

pronto p/morar, edf.moderno,
não deixe de conhecer!

V.GUMERCINDO - R$ 298 MIL
APTO - 2DTS-GR+DEP.

OSCAR DE MELHOR APTO!!
local espetacular, 82m2 úteis, liv. 
2 amb, lav, coz equip., rico arms, 
acabto belissimo,  ideal p/quem quer 
espaço, beleza e ótima localização

METRÔ IPIRANGA R$ 299 MIL
APTO 2DTS – STE – GAR

NOVO – BELÍSSIMO
liv. 2amb, terraço, boa cozinha,
2banhs., edf.maravilhoso, lazer

c/piscina, não perca!

V. MARIANA - R$365MIL
APTO 3DTS-STE-2GRS
MORE EM UM CLUBE

px. metrô Sta Cruz, 140m2 at, liv.
2 amb, terr., coz.equip., acabto de
1º, and.alto, edf.seminovo, lazer

de clube, tudo de bom.

PÇA ÁRVORE - R$ 379 MIL
SOBRADO 2DTS – GAR
140M2AC – 192M2 TER.
Px.metrô, local espetacular, 

liv. 2 amb, amplas dependências,
necessita reforma, agende a

sua visita.

PÇA ÁRVORE - R$ 389 MIL
APTO 3 DTS - STE - 2 GRS- 
150M2 AT. NOVO – JÓIA RARA

px.metrô, liv.2amb, ótima coz.,
acabto espetacular, edf. belíssimo 

c/ lazer clube, não deixe
de conhecer.

V. CLEMENTINO - R$ 398 MIL
APTO 3DTS - STE - GAR

146M2 AT. RESISTA SE PUDER 
local espetacular, liv. 2 amb,

coz. equip., repleto arms, and.alto, 
conforto e segurança, 

edf. maravilhoso

MIRANDÓPOLIS - R$ 459 MIL
APTO 4DTS – STE – 3GRS

LAZER C/ PISCINA
px.metrô, 230m2at, liv.2amb,

coz.equip., rico arms, dep.em-
preg., bom gosto e segurança,
and.alto, edf.moderno c/lazer.

KLABIN R$ - 480 MIL
APTO 3DTS-STE-2GRS
UMA OBRA PRIMA!!!

local nobre, 170m2 at, liv. 2amb c/
terr., coz.equip., rico arms, 

acabto magnífico, edf. semi-novo 
c/lazer total.

V.CLEMENTINO R$ 520 MIL
APTO 3DTS-STE-2GRS-137M2 AU

VEJA E APAIXONA-SE
local espetacular, liv.2amb,

lavabo, coz. planej., rico arms, 
dep. empreg., acabto magnífico, 
lazer clube, abaixo do valor real.

METRÔ SAÚDE - R$579MIL
APTO 3DTS-STE-3GRS+DEP.

BELEZA, CONFORTO, SEGURANÇA
px.metrô, 250m2at, liv.2amb, coz.
equip., rico arms, dep.empreg., 

ex-celente acabto, edf.magnífico 
c/lazer total.

JD.DA SAÚDE - R$ 590 MIL
3DTS–STE–3GRS–140M2 AU.

COBERTURA 5 ESTRELAS
local espetacular, liv.2amb, coz.
equip., rico arms, amplo terraço
c/vista maravilhosa, acabto alto

luxo, ótimo edifício.

V. MARIANA - R$ 620 MIL
APTO 4DTS – STE – 2GRS

200M2 DE LUXO E REQUINTE
px.metrô, liv.2amb, terraço,

 lavabo, coz.equip., rico arms, 
dep. empreg., edf.seminovo c/ 

lazer total, and.alto.

MIRANDÓPOLIS - R$ 639 MIL
5 DTS – 2STES – 4GRS

UM SHOW DE SOBRADO
excel.local, 215m2ac, liv.3amb,

lavabo, copa coz.equip.,dep.em-
preg., rico arms, sl.festas, qtal,

entr.lateral, acabto alto luxo.

KLABIN - R$740 MIL
4 DTS – 4 GAR – 300M2 AT.
COBERTURA MAGNÍFICA

px.metrô, linda,  maravilhosa,
2stes, amplo terraço c/ piscina,

vista panoramica,
edf. cobiçado.

PÇA ÁRVORE - R$749MIL
3STES – 4GRS – 180M2 AC

SOBRADOS NOVOS – SHOW
junto metrô, local nobre, liv.3amb,
lavabo, ampla coz.decorada, entr.
lateral, quintal, churrasq., dep.em-
preg., acabto alto luxo, não perca.

V.MARIANA - R$ 999 MIL
APTO 4DTS-STE-3GRS-210M2 AT
N O V O, NÃO TEM  IGUAL !!

px.parque Ibirapuera, amplo liv. e 
terraço, ótima coz., dep. empreg., 

acabto alto luxo, and.alto, 
edf. maravilhoso c/lazer clube.

METRÔ CONCEIÇÃO - R$1.190,00
APTO 2 DTS – GAR – 60m2AU

junto metrô, liv.2amb, rico arms, 
lazer c/quadra, tudo de bom.

MIRANDÓPOLIS - R$ 1.290,00
APTO 2 DTS – GAR – 60m2AU

px.metrô, ótimo local, liv.2amb, coz. 
equip., rico arms, edf.moderno.

V. CLEMENTINO - R$ 3.500,00
APTO 3DTS – 2STES – 2GRS

local nobre, liv.2amb, escrit., rico arms, 
120m2au, maravilhoso c/lazer total.

Possuímos várias opções de
casas e sobrados na região

Do Hosp. SP e linhas do 
metrô, Res. ou coml.,

Consulte-nos!

V.MARIANA - R$389MIL
APTO NOVO – 2DTS – 2GRS

B E L Í S S I M O !
junto ao metrô, liv.2ambs, terraço,
coz.equipada, rico armários, and.

alto, acabamento alto luxo, edificio
maravilhoso c/ lazer.

V.MARIANA - R$449MIL
APTO 3DTS – STE – 2GRS
I N C O M P A R Á V E L ! !

px.metrô, no miolo do bairro, 100m2 
au, maravilhoso, liv.2ambs terraço, 

coz.equipada, rico armários,
edificio moderno, vagas paralelas.

V.MARIANA - R$2.300,00.
SOBRADO BELÍSSIMO

3dts, 2grs, liv.2amb, rico arms,
o melhor local do bairro

V.MARIANA - R$ 670 MIL
3DTS – STE - 2GRS - 170M2 AC
CASA DE VILA DOS SONHOS

junto ao metrô Sta Cruz, vago, conforto, 
segurança , beleza, liv. 2 ambs, copa 
coz.decorada, edícula c/2stes, ideal p/

pessoa de bom gosto

PLTO PAULISTA R$ 495 MIL
3 STES – 2GRS – 160m2 AC - VAGO-

SOBRADO MARAVILHOSO
local nobre, px.metrô, living 2ambs, 

terraço, coz.ampla, quintal, 
totalmente  reformado c/muito

 luxo e bom gosto.

MIRANDÓPOLIS R$ 550 MIL
3DTS - 2GRS - 230M2 AC.
SOBRADO ESPETACULAR

local magnífico, px.metrô, amplo liv., 
copa coz., belíssimo, rico armários, 
dep.empreg., entrada lateral, quintal, 

edícula, tudo de bom.

APTO V. GUMERCINDO (8152)
2 dorms. – 1 vaga – 3° andar – 60 m² a.u. 
– cond. R$ 400,00 – v.v. R$ 260.000,00 
– 10 anos – piscina – salão festas/jogos 
– churrasqueira – sala ginástica – ótimo 

estado conservação.
APTO SAÚDE (8147) – UNIDADE 

ZERADA E SEM CONDOMÍNIO
2 dorms. – 1 vaga + depósito – 62 m² a.u. 
– v.v. R$ 240.000,00 – andar térreo – 

salão festas – churrasqueira – 
no contrapiso e sem arms.

APTO MIRANDÓPOLIS (8141)
1 dorm. (1 suíte) – lavabo – 1 vaga – 

1° andar – 41 m² a.u. – cond. R$ 350,00 
– v.v. R$ 250.000,00 – 4 anos – 

churrasqueira – piscina – salão festas
COB. DUPLEX SAUDE (8149)
PLANTA ORIGINAL 3 DORMS.

2 dorms. (1 suíte) – 2 vagas – 14° andar 
– 140 m² a.u. – cond. R$ 600,00 – 

v.v. R$ 720.000,00 – piscina e churr. no 
andar superior – exc. estado – próx. metrô.

APTO VILA MARIANA – (6147)
3 dorms. – 1 vaga – 1° andar – 95 m² a.u. 
– cond. R$ 560,00 – v.v. R$ 430.000,00 

– ótima localização – 35 anos – 
exc. estado conservação.

APTO V. GUMERCINDO
2 dorms. – 1 vaga – 4° andar – 53 m² a.u. 

– cond. R$ 437,00 (c/ água e gás) – 
v.v. R$ 250.000,00 – 4 anos – aquecimento 
a gás – piscina – sauna – churrasqueira – 

playg. – mini quadra – salão festas
APTO SAÚDE (8100)
PRÓXIMO METRÔ

2 dorms. – 1 vaga – 48 m² a.u. – 
cond. R$ 315,00 – v.v. R$ 230.000,00 

– 35 anos – salão festas – playg. – 
bom estado conservação

TERRENO SAÚDE (8151)
Terreno c/ 276 m² - ótimo local – 10 mts 

frente x 6 fundos – laterais c/ 31 mts

SOBRADO VILA – V. CLEMENTINO 
(8125)

3 dorms. (1 suíte) – 2 vagas – 160 m² a.u. – 
exc. localização – ótimo estado
conservação – terreno 6 x 20

SOBRADO TIPO VILA – V. MARIANA 
(6157)

2 dorms. (2 suítes) – 1 vaga – 120 m² a.u. 
– v.v. R4 480.000,00 - edícula 

assobradada nos fundos – exc. estado 
conservação – trav. Eça de Queiroz

SOBRADO VILA CHÁCARA INGLESA 
(6162)

Sobrado novo c/ 3dorms. (3 suítes)
2 vagas – 138 m² a.u. –

no contrapiso e sem armários.

TERRENO JARDIM SAÚDE (6149)
Terreno plano de 12 x 30 – exc. localização 

– v.v. R$ 650,000,00

GALPÃO JABAQUARA
200m² Gapão+Escritório 

R$5.000,00 + IPTU 250,00(721)

SALÃO VERGUEIRO
250m² 2Wc,Copa R$5.000,00

 + Cond+IPTU(1114)

GALPÃO SAÚDE
400m² 2Wc e 1Vaga,(Fundo uma  

EDICULA) R$4.000,00 +
IPTU (1010)

SOBRADO-JD MARISTELA
3Dts, Sala, Coz,a s,2Wc e 2Vagas 

R$1.100,00 (1120)

SOBRADO SAÚDE
3Dts(2Suites),Sala,Coz,5Wc,2
Vaga(EDICULA COM SUITE ) 
R$4.000,00 + IPTU(1105)

CASA CURSINO
2Dts,Sala,Coz,Wc,as e 5 Va-

gas R$2.200,00 + IPTU 
123,00(1077)

CASA SAÚDE
3Dts(2Suites),Sala,Coz,Wc,as e 

2Vaga R$4.200,00 + 
IPTU 130,00(1087)

CASA-SAÚDE
2Dts,Sala,Coz,2Wc R$2.000,00 

+IPTU 57,00(1117)

APTO- JD CELESTE
2Dts c/Arm ,Sala,Coz c/Arm ,Wc, 
as e 1Vaga R$900,00 +Cond 

300,00(1115)

APTO-JABAQUARA
Dts,Sala,Coz ,Wc e 1Vaga 

R$1.000,00 +Cond 280,00+IPTU 
(1118)

APTO SAÚDE
Dts,Sala,Coz e 1Wc R$1.200,00 

+Cond 180,00+IPTU(1109)

APTO SAÚDE
3Dts(1Suite),Sala,Coz,1Wc e 
1Vaga R$1.600,00 +Cond 

441,00+IPTU(1090)

APTO-SAÚDE
3Dts Suítes,Sala,Coz, Wc,qe,as e 

3Vaga R$3.200,00 +Cond +IPTU 
(1075)

APTO-SAÚDE
3Dts(1SUITE), Sala, Coz, 3 WC, 
qe,a s e 2Vagas R$2.000,00 

+Cond 570,00+IPTU (1119)

APTO-SAÚDE
3Dts (1SUITE),Sala,Coz ,2Wc e 

2Vagas R$2.300,00+
Cond 390,00+IPTU (1116)

ATENÇÃO 
CORRETORES!! 

ESTAMOS 
SELECIOANANDO. 

EQUIPE EM 
EXPANSÃO!!! 
MARQUE UM 

HORÁRIO. TRAGA 
SEU CRECI E 

VENHA CONVERSAR 
CONOSCO!!!

CASA CONCEIÇÃO 
IMPECÁVEL!!!

3 dorm, 3 vg, chur-
rasq, sl tv, sl jantar, a 
150 estação metrô., 

R$ 340.000,00. 
OPORTUNIDADE!!! 

(B).

APTO JABAQUARA
2 dorm, 1 vg, lazer 
compl. cond baixís-

simo, prox ao metrô., 
R$ 195.000,00 (B)

 SOBRADO
PLANALTO

3 dorm., 2 salas, 
lavabo, garagem.

R$ 380.000,00 (DOR)

APTO 
CONCEIÇÃO

64m2, 2 dorm, 2 saca-
das, espaçõ p/ closet, 
1 vg, play ground, pisc 

ad e inf, quadra.
R$ 260.000,00 (B)

 APTO
AMERICANÓPOLIS
2 dorm, 1 vg, 54m2, 
quadra, churrasq,

sl de festas.
R$ 170.000,00
REFORMADO.
É SÓ MUDAR.

APTO
CONCEIÇÃO

68 m2,12º andar
(último), 2 dorm, 1vg. 
R$ 255.000,00. (B).

COBERTURA 
SAÚDE

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

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

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

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 NOVO!!!
DE FRENTE AO
PQ DO ESTADO 

(ROD IMIGRANTES)
94m2, 2 dorm (1ste), 3 
WC, porcelanato, san-
ca, 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).

SOBRADO
VILA SANTA 
CATARINA

3 dorm (2 stes), 3 vgs, 
ótima conservação 

(VAGO). Local nobre. 
R$ 350.000,00 (DO).

SOBRADO
JD DA SAÚDE

òtimo! 3 dorm (1ste), 
sl de TV, churrasq., 2 
vg, corredor lateral, 

VAGO, rico em armári-
os. R$ 395.000,00. 

(DO).

CASA
CIDADE VARGAS
Térrea, 3 dorm, ste, 
quintal, 3 vg, terreno 
10X40, ótima conser-
vação, ao lado esta-

ção do metrô.
R$ 630.000,00. (DO).

 APTO SÃO JUDAS
3 dorm, ste, 2 vg, 90m2 
a.u., rico em armários, 
lazer, ao lado do metrô. 
R$ 420.000,00. (DO).

 APTO PÇA DA 
ÁRVORE. LINDO!!!
2 dorm, qto empreg., 
1 vg demarcada, ter-

raço, arm emb, 
ao lado do metrô. 

R$ 298.000,00 (DO).

SOBRADO
VL CAMPESTRE
2 dorm, dep emp, 
quintal, 1 vg, ótima 
localização (10 min 

estação Conceição do 
metrô) R$ 230.000,00. 

(DO).

APTO MIRANDÓPOLIS
2 dorm, 1 vg, 85m2 a.u, a 
300m do metrô pça ár-
vore. Precisa reforma. 
R$ 268.000,00 (DO)

CASA SÃO JUDAS
empreg., quintal,
4 vg, edícula, boa 

conservação, VAGO, 
só mudar!. px metrô. 
R$ 430.000,00 (DO)

APTO CLÍNICAS
200m estação Clínicas 

do metrô.
R$ 1.500,00.

GALPÃO 
CONCEIÇÃO

8mX25m, em terr de 
12mX41m, entrada lat-
eral p/ caminhão, aces-
so fácil a av Band, rods 
Anchieta / Imigrantes. 

R$ 5.000,00 (B)
APTO LIBERDADE 
RUA TAMANDARÉ
2 dorm., 2 vg, 80m2. 

R$ 2.000,00 com cond 
e IPTU

APTO TIPO FLAT
NA LIBERDADE!

LINDO! R$ 2.000,00 
com cond e IPTU.
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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

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

•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
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PASSO PONTO 
PIZZARIA
DELIVERY

Em funcionamento, 
Paraça da Árvore 
Rua Pirituba, 204. 

Tels. 5581-7501 
após 18 h. 

ou 7304-9669

VENDA

LOCAÇÃO

Venham Conhecer o Decorado
no Jardim da Saúde

São apartamentos de 80m² e 111m² 
em ótima localização

Antecipe-se e agende sua visita. Ligue ou
responda via email: reginaldolima11@ig.com.br

DELTA  (11) 8250-9725 creci 97.879-F

LOJA
RUA LUIS GÓES

R$ 482 MIL
Impecável, 100m²

Temos Outras
 Tels. 2578-0159 

ou 9330-6118

PQ. JABAQUARA 
GALPÃO INDL.
Terreno de 10x35 

c/200m² área coberta, 
ótimo local, fr. p/rua larga, 

plano, exc. local.
R$ 380 Mil 

FONES: 5071-7090 
8254-5435 / 6635-0262

APTO. METRÔ 
CONCEIÇÃO 3DTS 

(ST) 2 VGS
Living p/2 ambs. c/sacada, lav., 
2 banh c/b. blindéx, coz. plan., 
rico arms. piso laminado mad., 

aquec. a gás, ót. conserv.,
c/lazer. R$ 350 Mil 
Tels.  5071-7090 

8254-5435 / 6635-0262

SOBRADO JD. 
ITAPURA - Z. SUL

2 dorms., sala p/2 ambs., 
lavabo, banh.c/box 

blindex, 2 vgs.,coz. plan., 
portão elétr. exc. acabto. 

R$ 180 Mil 
Tels.  5071-7090 

8254-5435 / 6635-0262

SOBRADO SAÚDE
3 dorms., 1 suite, coz. 
planej., sala ampla, jd. 
inverno, 3 wc´s, 3 va-
gas, edícula, port. aut.

Entrada R$ 23.000,00 + 
transf. dívida

Contato: 6341-8458

APTO. METRÔ 
PARAÍSO

A.U. 110m², 3 dorms., 
suite, living c/sacada, 

lavabo, coz., dep. empr., 
3 vagas fixas, depósito, 

lazer de clube c/ 
2 churrasqueira.

Tel. 2609-3722
creci 59194

3 CASAS P/RENDA 
JABAQUARA 

ÓTIMO NEGÓCIO
Terreno com 450m²
R$ 90.000,00

Tr.: JAB/AZULÃO
2578-0982 ou 

7452-5288 creci 71990

SOBRADO
JABAQUARA

3 dorms., (1 suite),coz. 
planej., sala 2 ambs., 

2 wc´s, vaga p/2 autos, 
churr., edícula, port. 

automático.
Quero  R$ 22.700,00 

+ transf. dívida
6637-3676 c/Antonio

JARDIM CELESTE
Apto.2 ds, sl, coz,

 banh. social e gar andar 
alto, impecavel.

R$ 145 mil
F. 5012.0135    
9506.6612
Creci 7647J

ACLIMAÇÃO
Apto.3 ds sendo 

2 suites, sl.,lavabo,coz, 
3 gars + deposito

117 m2. útil, R$ 430 mil
F. 5012.0135  
9506.6612
Creci 7647J

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$ 195.000,00
3462-6177
9312-3507

CONDOMÍNIO FECHADO
SOBRADO JABAQUARA

2 dormitórios, 1 vaga, 
sala, cozinha.

R$ 170.000,00
Aceita financiamento

Tels.  3462-6177
ou 9312-3507

SEVERINO creci-59096
fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds (02 suites) 
c/ ae, sala de jantar, sala de 
estar, churrasqueira, jardim, 

quintal, 04 vagas.
R$ 950 mil. 

SEVERINO creci-59096
fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento. 02 ds c/ AE, 
living c/ sacada, quarto e 
banheiro de empregada, 

a.serviço, garagem. 76 m2 
]a. útil. Ao lado do metro. 

R$ 280 mil.

SEVERINO creci-59096
fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
CasaTérrea, 02 ds,

sala 02 ambientes, lavabo, 
entrada lateral, 04 vagas. 
Excelente Localização.

R$ 495 mil. 

SEVERINO creci-59096
fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),
02 salas, copa-cozinha, 

lavabo, 02 vagas.
R$ 450 mil. Linda.

SEVERINO creci-59096
fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (01 suite), 
sala 02 ambientes, copa-
cozinha, lavabo, quintal e 
garagem. Otima Localiza-

ção. R$ 350 mil.

ALUGA-SE SALA 
COML. C/CADEIRA
P/CABELEIREIRO 
Entre as estações 

Conceição / Jabaqua-
ra Av. Engº George 

Cobisier, 516
Tels. 5012-4570

ou 3484-7097
falar c/Fátima

ALUGA-SE  CASA 
MOBIL. P/MOÇAS 
OU CASAL S/FILHOS 

Entre as estações Concei-
ção / Jabaquara, Av. Engº 

George Cobisier, 516
Tels. 5012-4570

ou 3484-7097
falar c/Fátima

PROCURO CASA 
PARA ALUGAR
Com o proprietário, 

2 ou 3 dorms., região 
da Vila Marina 
ou imedições.

Até R$ 1.000,00
Tel. 3453-4108
com Giovanna

CASA PRAÇA 
DA ÁRVORE

Com 1 dorm., sala, 
coz., banh., s/gar. Ver à 

Rua Burutuba, 227
R$ 800,00 c/fiador
Tr. Rua Dona Cesária

Fagundes, 213
Saúde

APTO
PRAIA GRANDE 

BOQUEIRÃO
Av. Paris, a 100m. da 
praia, ao lado do Extra, 1 
dorm. gde., demais deps., 

c/elevador, 2 vagas,
salão festas.R$ 700,00 

+ cond. + IPTU
Tel. (13) 3591-5879

APTO. DIADEMA 
Av. D. João VI

2 dorms, sala, coz, 
banheiro, lavand, 

sem garagem, sem 
condomínio.

Fone: 2275-0282

SALAS COM.
PQ. JABAQUARA

Conj. 2 salas (aprox. 
20m² ou sala peque-

na (10m². Próx. 
Metrô Conceição.
Fone: 2275-0282

SEVERINO creci-59096
fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA 
(MOBILIADO)

Sobrado, 04 ds (02 suites) 
c/ AE, sala de estar, sala de 

jantar, edicula completa, 
churrasqueira, quintal, 03 
vagas. Localização Privile-

giada. R$ 4.000,00

SEVERINO creci-59096
fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Casa Térrea, 03 ds 

(01 suite), sala grande, 
lavanderia, jardim, terraço 

coberto, 02 autos. Excelente 
localização. R$ 1.800,00

SEVERINO creci-59096
fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite) c/ 
AE, sala 02 ambientes, 

edicúla completa, quintal,
02 vagas. Impecável.

R$ 2.500,00

SEVERINO creci-59096
fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds c/ AE, 
sala grande, qe, a.serviço, 

banheiro. Lindo.
R$ 1.300,00

SEVERINO creci-59096
fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 03 ds
(01 suite), sala 02

ambientes, lavab o,
area de serv., 02 vagas. 
Junto ao metro. Lindo.

R$ 1.650,00

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

PLANALTO PTA. 
METRÔ SÃO JUDAS

 (Sup. Wall Mart) Sobrado (vila 
fechada), linda, 2 dts. c/AE´s, 
sala boa, coz. c/AE´s ampla, 2 
bhs. qe/wc, varanda, churr. jd., 
2 gar. R$ 2.300,00 contrato 

máximo 18 meses 
(res/com). Ac. depósito

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

METRÔ CONCEIÇÃO
PRÉDIO DA VOLKS

Sobrado, semi novo,3 dts. c/ 
AE´s, suíte, 2 salas, 4 bhs. 

coz. c/AE´s, qe/wc, qtal.  
2 grs., portão eletr., alarme 

central, cerca elétr., ar cond. 
video port., etc. (res/com)   

R$ 2.500,00  Ac. depósito

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

METRÔ SAÚDE 
Dorms/Salas Comls. 
Av. Miguel Estéfano 

Novos
4 tamanhos diferentes, c/ 
interf. indiv., coz., lavand. 

2 bhs. segurança e localiz. 
ótima   A partir de 

R$ 450,00 cada. Ac. depósito

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

METRÔ SAÚDE 
Salas Comls./Dorms. 

(R. Mauro) Novos
Pé no metrô, 4 salas ótimas já 

montadas, individuais, c/copa, 2 
bhs., espaço p/fumantes e ha-
ppy hours.Tudo p/ R$ 2.600, 
ou a partir de cada sala p/

R$ 550, Ac. depósito

CABELEIREIRA 
MANICURE

Precisa-se Urgente

Para final de ano.
Av. Miguel Estéfano, 

256 - Saúde
Tel.: 2083-8503 
ou 9194-9067

MANICURE
Período de sexta, 

sábado e domingo, 
para região da

Praça da Árvore. 
Rua das Rosas, 

613, Mirandópolis.
Tel. 2068-4204

MOTOQUEIRO
Para Pizzaria nos fins 
de semana. Oferece 
registro em carteira. 

Comparecer à 
Av. 11 de Junho, 761, 
após 16h., próximo 
metrô Santa Cruz

ACOMPANHENTE 
DE IDOSO

Para dormir no 
emprego, com

referências, para
região do Jabaquara
Tel. 5588-4630

Feminino, 18 a 23 anos, 2º grau.
Experiência em rotina administrativa 
e informática. Residir na Vila Marina, 

Saúde, Ipiranga.
Enviar CV p/rh@servsystem.com.br

RECEPCIONISTA

VAGAS NO TIME DE 
VENDAS DA MAIOR 

EMPRESA DE
COSMÉTICOS DO 

MUNDO
Inclusive 3ª Idade e Portadores 
de Deficiência Motora, resi-
dentes no Paraíso, Moema
Vila Marina e Campo Belo
5083-1584 das 14 às 
18h. (seg. a sexta)

COSTUREIRA
PRECISA-SE

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

MANICURE
Com garantia
de ganhos, 

para região da 
Vila Mariana

Tels. 5571-1809
ou 2691-6891

CLÍNICA DE ESTÉTICA 
NA REGIÃO DA VILA 
MARIANA ACEITA 
PARCERIAS COM:

Esteticista, Acupun-
turista, Massagista, 

Podólogo, Manicures.
Tel. 5083-4216

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

TRABALHE 
CONOSCO

DE FORMA 
AUTÔNOMA E

INDEPENDENTE
OLHE!!! DECIDA!!!

e.mail:
euvooueuvouu.

ganhardinheiroagora.com

PASSO O PONTO 
LAN HOUSE
COMPLETA

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

boa clientela, ót. localização. 
Estuda atroca 

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

família – Consumidor – Empresarial 
Trabalhista – Tributário - Imobiliário 

mensalidades e condomínios
atrasados, títulos, contratos.

ADVOCACIA MORETTI

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

GETEC FERRAMENTARIA LTDA ME  torna 
público que requereu na CETESB a Renovação 
da Licença de Operação para USINAGEM sito à 
Rua Cidade de Bagdá, 126 Vila Santa Caratina - 
São Paulo - SP.

ORAÇÃO DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida pelos 
necessitados e desamparados, vós que dedicastes toda 
vida ao bem. Vale-me neste instante de provação, eu vos 
imploro. Ajudem-me a conseguir esta graça, em nome do 
Pai, do Filho e do Espirito Santo. Rezar com fé a oração, 
3 Pai-Nossos, 3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. No 4º dia 
mandar publicar e dar um presente a uma criança carente. 
Com fé será atendido. W.B.

Informações
com Martha

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

Curso Individual 
e Personalizado

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS

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. F.k.L.

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. S.H.k.

SOBRADO COMERCIAL
M. CONCEIÇÃO -  REF. A0570

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

APTO 2 DTS
M. SÃO JUDAS -  REF. A0792

2 Dts., sala, coz., w/c.,
a/s, 1 vg. R$ 1.500,00 

(Aluguel + Cond)

APTO 3 DTS
CONCEIÇÃO -  REF. A0803

3 dts, sala, coz, w/c, s/ 
elevador e vaga. R$ 1.300,00

APTO 1 DT
M. CONCEIÇÃO – REF. A0790
1 dt amplo, sala, coz. c/ arms, 

w/c e 1 vg. R$ 1.000,00

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
JD. CELESTE -  REF. A0792
2 Dts., sala, coz., w/c., a/s,

1 vg. R$ 800,00

APTO 2 DTS
JD. CELESTE -  REF. V0799

2 Dts., sala, coz.  w/c, vg
R$ 138.000,00

CASA TÉRREA 2 DTS
VL. MORAES –  REF. V0638
2 dts, sala, coz, banheiro e

1 vg. R$ 150.000,00

APTO 2 DTS
JABAQUARA -  REF. V0728
2 dts, sala, coz., w/c, 1 vg

R$ 155.000,00

APTO 2 DTS 62 M2

V. STA. CATARINA – REF. V0798
2 Dts, sala c/ sacada, coz.,  
w/c,  1 vg – Lazer c/ piscina

R$ 170.000,00

APTO 2 DTS
JABAQUARA -  REF. V0796

2 dts., sala, coz, w/c,
1 vg – Cond. R$ 160,00       

R$ 175.000,00

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 -  VL. STA. 
CATARINA –  REF. V0662

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

APTO 3 DTS LINDO!!!
VILA DAS MERCES –  REF. V0784

3 dts, sala c/ sacada, coz., 
w/c, 1 vg , armários

R$ 190.000,00

SOBRADO 2 DTS
VL.  GUARANI -   REF. V0788

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

APTO 2 DTS
M. SÃO JUDAS -  REF. V0759

2 dts, sala, coz,  w/c, a/s, 
vaga. R$ 230.000,00

APTO 2 DTS – JABAQUARA
REF. V0801

2 Dts., sala c/ sacada, coz., 
a/s e 1 vg. R$ 250.000,00

APTO 3 DTS  – CONCEIÇÃO
REF. V0763

3 Dts. sala c/ sacada,
armários, 1 vg – Lazer

completo. R$ 250.000,00

SOBRADO 2 DTS
VL. CAMPESTRE – REF. V0691

3 dts., 1 suíte, 1 lavabo, quin-
tal, dep. emp., 2 vgs

R$ 256.000,00

APTO 3 DTS  90 M²
CONCEIÇÃO  – REF.V0716

3 Dts c/ arms., sala p/ 2 amb., 
coz c/ arms., 2 vg e lazer.

R$ 420.000,00

APTO 2 DTS 85 M²
M. SAÚDE -  REF. A0793

2 dts., sala, coz., 2 wc, a/s,
1 vg. R$ 290.000,00

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

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-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. J.CELESTE
R$ 170.000,00

3 dorms, sacada, sala 2 ambs., 
banh. social, cozinha só 

gabinete,1 VAGAS. CONDOMÍNIO 
R$ 330,00. REF. 535

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. D.M.C.

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. S.L.C.

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. V.G.H.

O pretendente: ADILSON LUCIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 16 de dezembro de 1978, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de José Luciano da Silva e de Maria 
José da Silva. A pretendente: INGRIDE DE SOUZA RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 14 de novembro de 
1982, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Julio Nelson Ramos e de 
Rita Aparecida de Souza Ramos.

O pretendente: ADONIAS MELO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão gerente, 
estado civil solteiro, nascido em Engenho Queimado - Mucambo, CE, no dia 13 de maio de 
1984, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Anastacio Alves de Araujo 
e de Raimunda Sousa Melo. A pretendente: DIANE DE AGUIAR MELO, de nacionalidade 
brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em Sobral, CE, no dia 21 de fevereiro 
de 1988, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Antonio Alcantara Melo 
e de Maria Socorro de Aguiar Melo.

O pretendente: ANDRE PONTES CASADO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
profissão paisagista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 23 de agosto de 
1985, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de José Casado da Costa e de 
Elisabete Narcisa Pontes da Costa. A pretendente: JULIANA CARNEIRO SANTANA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de enfermagem, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 05 de abril de 1984, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de José Santana da Silva e de Doryleia Carneiro Feliscio.

O pretendente: AUDAIR JOSé TEOTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autonomo, estado civil solteiro, nascido em Santana do Ipanema, AL, no dia 29 de novembro 
de 1976, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de José Teotonio da Silva e 
de Josefa Ramalho Leite da Silva. A pretendente: ROBERTA MENEZES DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão analista financeiro, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 17 de março de 1981, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, 
filha de Silvino Vieira dos Santos e de Josefa Menezes dos Santos.

O pretendente: DAVI DE FREITAS SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22 de setembro de 1979, residente e 
domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Benedito Marcolino de Souza e de Conceição 
de Freitas Souza. A pretendente: ANA PAULA CASSIMIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profissão auxiliar de limpeza, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 25 de outubro de 1983, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Nelson 
da Silva e de Maria Cassimira da Silva.

O pretendente: DENIS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão moto boy, estado 
civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 12 de março de 1988, residente e domiciliado 
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de David de Oliveira e de Odete Teresinha Comin de Oliveira. 
A pretendente: JANNIFER APARECIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
do lar, estado civil solteira, nascida em Diadema, SP, no dia 10 de fevereiro de 1991, residente 
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Correa de Oliveira e de Roselha 
Aparecida de Oliveira.

O pretendente: DIEGO LUIZ ACCIOLI, de nacionalidade brasileira, profissão analista de 
licitação, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 30 de abril de 1980, residente 
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos dos Santos Moura Accioli e de 
Maria de Fatima Mendes Accioli. A pretendente: ALExANDRA FERREIRA DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil solteira, nascida em Moreno, 
PE, no dia 06 de outubro de 1985, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de 
Severino de Lima e de Izabel Antonia Ferreira.

O pretendente: EMERSON MARqUES, de nacionalidade brasileira, profissão economista, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 11 de março de 1972, residente e do-
miciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de José Edgar Marques e de Neuza Nicotelli Marques. 
A pretendente: ANA PAULA FONTES, de nacionalidade brasileira, profissão economista, estado 
civil solteira, nascida em Santo André, SP, no dia 11 de janeiro de 1979, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Devanir Fontes e de Maria de Lourdes Fontes.

O pretendente: FERNANDO SAMPAIO LEITE NETO, de nacionalidade brasileira, profissão 
operador de telemarketing, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 21 de dezem-
bro de 1988, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de José Alfredo Almeida 
Leite e de Rosangela Galvão Almeida Leite. A pretendente: DAFNE FRANCINE MATIAS DO 
PRADO, de nacionalidade brasileira, profissão teleatendimento, estado civil solteira, nascida 
em Jundiaí, SP, no dia 26 de agosto de 1985, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Wanderley Matias do Prado e de Walkiria Aparecida do Prado.

O pretendente: JOEL JACOMO VILLA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de 
sistemas, estado civil divorciado, nascido em Catanduva, SP, no dia 27 de maio de 1979, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Jacomo Abilio Villa e de Emilia 
Serain Villa. A pretendente: SHIRLEy DE FATIMA CAVALARI, de nacionalidade brasileira, 
profissão bancaria, estado civil solteira, nascida em Campos Mourão, PR, no dia 04 de fevereiro 
de 1983, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Francisco Cavalari e de 
Doralice de Fatima Santos Cavalari.

O pretendente: LUIZ HENRIqUE ZANARDO, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de tecnologia, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 13 de junho de 1983, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Dino Zanardo e de Aparecida do 
Carmo Ligabo Silva. A pretendente: JANEALLE JEISSICA SILVA AMORIM, de nacionalidade 
brasileira, profissão securitária, estado civil solteira, nascida em Caruaru, PE, no dia 17 de 
fevereiro de 1986, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de José Abdoral 
Amorim e de Maria do Socorro Silva Amorim.

O pretendente: PAULO SERGIO DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão carpinteiro estado civil solteiro, nascido em Santo Estevão, BA, no dia 28 de junho 
de 1986, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de João Moreira da Silva e de 
Paulina da Conceição Silva. A pretendente: MARGARETE SILVA SANTIAGO, de nacionalidade 
brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em Santo Estevão, BA, no dia 22 de 
dezembro de 1985, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Braz Conceição 
Santiago e de Raimunda Silva Santiago.

O pretendente: RAFAEL DE JESUS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão 
auxiliar administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 01 de setembro 
de 1986, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Antero Lopes Rodrigues 
e de Maria das Graças Barreiros de Jesus. A pretendente: MICHELE PATRICIA BETIM, de 
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar financeiro, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 08 de maio de 1988, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha 
de Joel José Betim e de Jenir Teixeira Chaves.

O pretendente: RAFAEL ESTEVÃO DA SILVA ZACARIAS, de nacionalidade brasileira, 
profissão faturista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 04 de junho de 
1987, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Milton Zacarias e de Marcia 
Maria Estevão da Silva. A pretendente: ANDREIA REZENDE DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profissão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
19 de setembro de 1990, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Marcos 
Tupinamba da Silva e de Dayse Hubner Rezende da Silva.

O pretendente: RICARDO MUTHS, de nacionalidade brasileira, profissão professor, estado 
civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 30 de abril de 1986, residente e domiciliado 
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Paulo Muths Filho e de Helga Elisabeth Muths. A pretendente: 
CINTIA SOARES UEDA, de nacionalidade brasileira, profissão massoterapeuta, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 25 de setembro de 1978, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Rui Kemshirou Ueda e de Maria Socorro Soares Ueda.

O pretendente: ROBERTO SHINTANI, de nacionalidade brasileira, profissão analista de 
sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 04 de agosto de 1972, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Tsuneo Shintani e de Hiroko Shintani. 
A pretendente: CARLA MASSAE TOMA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de 
negócios, estado civil solteira, nascida em Americana, SP, no dia 20 de agosto de 1970, residente 
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de João Toma e de Yukiko Toma.

O pretendente: ROGERIO FIGUEIRA DE AGUIAR ALVES, de nacionalidade brasileira, 
profissão autonomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 02 de julho de 
1979, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Nilton Candido Alves e de 
Ana Maria Figueira de Faria Alves. A pretendente: ADRIANA APARECIDA TERRA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 30 de agosto de 1982, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de 
Walter Jose dos Santos e de Sonierli das Graças da Silva Terra Santos.

O pretendente: VITOR FRAIHA, de nacionalidade brasileira, profissão tecnico de segurança do 
trabalho, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 10 de julho de 1982, residente 
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Vitor Aparecido Fraiha e de Beatriz Aparecida 
do Prado Fraiha. A pretendente: CARLA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão assistente comercial, estado civil divorciada, nascida em Osasco, SP, no dia 09 de 
julho de 1982, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Julio Luiz da Silva 
Filho e de Elizabeth Teixeira da Silva.
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Bazar de Natal
No próximo dia 17 de no-

vembro, quarta-feira, das 10h 
às 20h, a ADERE(Assoc. para 
Desenvolvimento e Recupera-
ção do Excepcional) promove 
seu tradicional Bazar de Natal. 
Um grande número de expo-
sitores estarão oferecendo 
uma ampla ampla variedade 
de produtos para presentes e 
decoração, como artigos em 
marchetaria, tecelagem, bijou-
teria. O visitante poderá apro-
veitar para tomar um delicioso 
lanche. A entrada é franca! 
Rua Edson, 494 - Campo Belo, 
F: 5562-4523 e 5562-4276.

Feira de Doação de 
Cães e Gatos

Dia 13 de novembro, sába-
do, das 11h às 16h30 acontece 
mais uma Feira de Adoção 
de Cães e Gatos. Para adotar 
basta ter mais de 21 anos de 
idade, RG, CPF e comprovante 
de residência do adotante. 
Os animais são castrados e 
vermifugados. O adotante 
deve contribuir com o valor 
de R$ 50,00 referente aos cui-
dados com o animal. A Feira 
acontece na Av. Cons. Rodri-
gues Alves, 523 - Vila Mariana, 
próximo à estação Ana Rosa 
do metrô e ao antigo DETRAN. 
Informações:5579-1822 com 
Cecília, após 14h.

I Passeio Ciclístico 
da Virada Esportiva

Domingo, 21, das 8h45 às 
21h acontece o I Passeio Ciclís-
tico da Virada Esportiv a com 
início na Praça Flávio Xavier 
de  Toledo, atrás do Carrefour 
Imigrantes e próximo ao Shop-
ping Plaza Sul. O evento ainda 
oferece muitos shows e atra-
ções, barracas de alimentação 
e artesanato. Há vagas para 
expositores e apresentações. 
Inf.: 2476-3078 com JR.

Centro Dia do 
Idoso 

Dia 23, terça, das 15h às 
16h, a AFAI foi convidada 
para apresentar o Centro-Dia 
do Idoso no 6 Seminário de 
Capacitação de Dirigentes 
Profi ssionais e Voluntários da 
Terceira Idade. O evento será 
no residencial Albert Einstein 
à Rua Coronel Lisboa, 139. 
Telefone 3088-0111.

Almoço Solidário
O Instituto São Paulo de 

Cidadania e Política promoverá 
um almoço solidário no dia 28 
de novembro, domingo, das 
12h30 às 15h30. O convite indi-
vidual custa R$ 25,00. O almoço 
oferece strogonoff  de carne, 
frango e vegetariano, acompa-
nhado de arroz e salada, além 
de pavê de sobremesa, com re-
frigerante à vontade e música 
ao vivo! Vinho e cerveja serão 
cobrados à parte.  O almoço 
será no Salão Sírio-ortodoxo. 
Informações pelo e-mail ispci-
dadania@superig.com.br ou 
telefone 2577-5948.

Norah Jones em 
show no Ipiranga

Neste domingo, dia 14, 
às 16h, a conhecida pianista, 
cantora e compositora norte-
americana Norah Jones fará 
um show gratuito e especial 
no Parque da Independência. 
O cantor, compositor, produ-
tor e guitarrista Jesse Harris, 
fará o show de abertura da 
apresentação da artista. O 
Parque da Independência fi ca 
na Av. Nazaré, s/n - Ipiranga.

Festival 4+1 na 
Cinemateca

A Cinemateca Brasileira 
recebe, entre os dias 11 e 14 de 
novembro, a primeira edição 
do Festival de Cinema 4+1. 
São produções recentes, não 
comerciais, realizadas nos mais 
diversos países, que não en-
contram espaço no circuito de 
salas de cinema. Não indicado 
para menores de 16 anos. Con-
fi ra a programação completa 
no site www.festival4mas1.
com. A cinemateca fi ca no 
Largo Sen. Raul Cardoso, 207 - 
Vila Mariana.

Chá Bingo 
A ADEFAV promove no 

próximo dia 17, quarta-feira, 
das 14h às 17h, o tradicional 
chá-bingo benefi cente na sede 
da entidade, situada à Rua Cle-
mente Pereira, 286. Os convi-
tes custam R$ 5,00 e dá direito 
a uma cartela. A renda arre-
cadada durante o evento será 
revertida para o passeio anual 
das crianças com defi ciência 
múltipla, surdocegueira e de-
fi ciência visual à Praia Grande. 
Informações 3571-9515.

Junho de 2008. Meses an-
tes das eleições municipais, 
os moradores da Vila Clara 
são convidados a participar 
de um grande evento: seria 
implantado o Poupatempo 
de Cidade Ademar. O então 
governador José Serra com-
pareceu, teceu elogios ao 
prefeito Kassab, que buscaria 
reeleição pouco depois, por 
ter cedido o imóvel ao Esta-
do - ali, antigamente, funcio-
nava o antigo “sacolão” do 
Jardim Miriam. E anunciou: 
o novo equipamento estaria 
de portas abertas seis meses 
depois, já fornecendo docu-
mentação e facilitando aspec-
tos burocráticos da vida da 
população de todos os bairros 
próximos.

Até hoje, entretanto, o 
Poupatempo não existe. Pelo 
contrário, durante meses o 
prédio ficou abandonado, 
repleto de entulho, e chegou 
a ser alvo de vandalismo, 
como noticiou o São Paulo 
Zona Sul no ano passado. Até 
que, em junho deste ano, de 
novo pouco antes de eleições, 
exatamente dois anos após 
aquela “cerimônia” com o 
governador Serra, foi promo-
vida uma nova “cerimônia”. 
Desta vez, o governador atual 
Alberto Goldman, anunciou a 
“implantação do Poupatempo 
Cidade Ademar”. Por que?

Paralamente, leitores do 
Jabaquara e Cidade Ademar 
procuram o São Paulo Zona 
Sul para saber também as 
razões de haver tão poucos 
funcionários no local, atuando 
nas obras. 

Procurada, a assessoria de 
imprensa do Programa Pou-
patempo desta vez deu uma 
explicação diferente daquela 
que obtivemos quando ques-
tionamos o abandono do pré-
dio após a primeira cerimônia 
e o não cumprimento o prazo 
dado então pelo governador 
Serra. À época, a justifi cativa 
é de que havia problemas 
estruturais que impediram 
as obras e as atrasaram, mas 

um nova data foi dada para a 
inauguração: janeiro de 2010, 
o que também não foi cumpri-
do, como se vê.

 Agora, a assessoria de 
imprensa diz que as duas ce-
rimônias públicas, com direito 
a material de divulgação, se 
justifica simplesmente por-
que são etapas diferentes 
do processo. Primeiro, teria 
ocorrido a cessão do terreno 
da Prefeitura para o Governo 
do Estado. Dali em diante, 
vários processos burocráticos 
teriam se iniciado. 

A segunda “festa” de apre-
sentação do Poupatempo 
para a sociedade, segundo 
a assessoria, justifica-se por 
ter marcado a “assinatura 
do contrato de implantação 
e gestão do Poupatempo 
Cidade Ademar, o que permi-
tiu o início efetivo das obras 
de adequação do imóvel em 
junho deste ano”.

Apesar de o jornal ter ques-
tionado, desta vez o progra-
ma não deu prazos. Diz ape-
nas que há 95 funcionários 
trabalhando no local e que já 
está praticamente concluída a 
instalação elétrica, de ar con-
dicionado e pintura interna. 
Estão em andamento a res-
tauração da fachada, instala-
ção de infraestrutura de infor-
mática e mobiliário. Conforme 
previsto em cronograma, a 
montagem do Poupatempo 
Cidade Ademar será conclu-
ída até o fi nal deste mês. Na 
sequência, serão realizados 
testes com os equipamentos 
e sistemas para que o Posto 
esteja pronto para operar. 

A assessoria diz ainda que, 
em paralelo à conclusão das 
obras, 140 profissionais que 
vão atuar no Poupatempo 
Cidade Ademar passam por 
treinamento. O Programa 
de Formação e Capacitação 
é dividido em quatro mó-
dulos: conceitual, serviços, 
comportamental e visita mo-
nitorada. 

Em uma área de 2.310 m², 
o novo Posto terá capacidade 

Poupatempo na região foi “implantado” 
duas vezes, mas ainda não funciona...

Junho de 2008: meses 
antes da eleição mu-
nicipal, governador 
José Serra promove 
evento para anun-
ciar implantação do 
Poupatempo Cidade 
Ademar. Na ocasião, 
anuncia que equipa-
mento estará aberto 
em janeiro de 2009.

para realizar 5.620 atendi-
mentos diários e mais de 123 
mil mensais, e deve atender 
mais de 800 mil habitantes, 
moradores de Cidade Ade-
mar e Diadema. A Unidade 
prestará mais de 50 serviços 
públicos presenciais e dois mil 
eletrônicos, oferecidos por 
sete órgãos: Acessa São Paulo 
(acesso gratuito à Internet); 
Detran (Departamento Esta-
dual de Trânsito de São Pau-

lo); e-poupatempo (serviços 
públicos eletrônicos); IIRGD 
(Instituto de Identificação 
Ricardo Gumbleton Daunt); 
SERT (Secretaria do Emprego 
e Relações de Trabalho); Se-
cretaria da Fazenda e Banco 
do Brasil. 

Só faltou explicar porque 
os prazos apresentados em 
duas cerimônias de discursos 
idênticos não foram cum-
pridos.

Setembro de 2008: 
prédio está comple-
tamente abandona-

do e em processo de 
deterioração, com 

paredes ruindo, en-
tulho e lixo acumu-

lado. Vidros são alvo 
de vandalismo

Junho de 2010: nova 
cerimônia, desta vez 
para assinar o contra-
to de implantação... 
Novamente, discur-
sos e a presença do 
governador, que pro-
meteu o equipamen-
to para janeiro 2011

Novembro de 2010: 
comunidade denuncia 

que poucos funcionários 
são vistos trabalhan-

do no local e as obras 
parecem estar em ritmo 

lento. Assessoria do 
programa Poupatempo 

não fala em data de 
inauguração. Nem em 

novas cerimônias...
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Neste fi m de ano, no que 
depender da ação das subpre-
feituras do Jabaquara e Vila 
Mariana, o morador que qui-
ser assistir aos lançamentos 
em filmes e álbuns musicais 
ou quiser presentear com 
DVDs e CDs precisará comprar 
originais, Vale ressaltar que a 
qualidade, a apresentação e, 
acima de tudo, a valorização 
do artista são características 
ausentes das cópias piratas. 

Além de combater o comér-
cio ambulante irregular, a Pre-
feitura tem também evitado a 
distribuição de material ilegal, 
As cópias piratas têm sido 
apreendidas regularmente, 
assim como cigarros, artigos 
eletrônicos, óculos e outros 
produtos que copiam artigos 
de marca ilegalmente.

Só na tarde de ontem for-
ma destruídos em um pátio da 
Polícia Militar na região mais 

de camelôs por estarem em 
barracas irregulares, é con-
cedido prazo de 30 dias para 
comprovação da origem, por 
meio de notas fi scais, e reco-
lhimento de multa. Alimentos 
apreendidos dentro do prazo 
de validade são doados para 
instituições de caridade.

No Jabaquara, as apreen-

Mais de 30 mil cds piratas são destruídos

sões acontecem em três pon-
tos principais onde há grande 
concentração de ambulantes: 
bolsão Jabaquara, no entorno 
da estação Jabaquara do me-
trô; bolsão Guatapará, junto à 
estação Conceição do metrô; 
e Avenida Santa Catarina; 
além das feiras-livres e vias 
públicas.

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

• Sala 1 - Scott Pilgrim Con-
tra o Mundo - 12 Anos -  11hP 
- 13h30 - 16h10 - 18h50 - 21h30 
- 0h10G

• Sala 2 - A Suprema Felici-
dade - 16 Anos - 13h45 - 18h30 
• Sala 2 - Um Parto de Viagem - 
14 Anos - 11h30P - 16h20 - 21h20 
- 23h30G

• Sala 3 - Harry Potter e as 
Relíquias da Morte - Parte 1 - 12 
Anos - 23h55J • Sala 3 - Red - 
Aposentados e Perigosos - 14 
Anos - 11h20P - 13h40 - 16h - 
18h40 - 21h10 - 23h40G

• Sala 4 - Muita Calma Ness 
Hora - 14 Anos - 12h45 - 14h55 - 
17h15 - 19h25 - 21h45 - 0h15G

• Sala 5 - Tropa de Elite 2 - 16 
Anos - 13h10 - 15h40 - 18h15 - 
21h - 23h45G

• Sala 6 - Tropa de Elite 2 - 16 
Anos - 15h - 19h50

Sala 6 - Atividade Paranor-
mal 2 - 14 Anos - 12h50 - 17h40 
- 22h30Q

Sala 6 - Você Vai Conhecer o 
Homem dos seus Sonhos - 12 
Anos - 22h30K

• Sala 7 - MET3: Don  Pas-
quale - Livre - 16hK • Sala 7 
- Harry Potter e as Relíquias 
da Morte - Parte 1(Dub) - 12 
Anos - 23h55J • Sala 7 - Garfi eld 
3D - Um Super Herói Animal 
3D (Dub) - Livre - 11h15P - 13h 
• Sala 7 - Jogos Mortais - O 
Final 3D 3D - 18 Anos - 17h10Q - 
19h20M  - 21h40 - 23h50G • Sala 
7 - Jogos Mortais - O Final 3D 
3D(Dub) - 18 Anos - 14h50Q

• Sala 8 - Senna - Livre - 
10h55P - 13h20 - 15h50 - 18h20 
- 20h50 - 23h20G • Sala 8 - Harry 
Potter e as Relíquias da Morte 
- Parte 1 - 12 Anos - 23h55J

• Sala 10 - Jackass 3D 3D - 18 
Anos - 10h50P - 13h05 - 15h20 - 
17h30 - 19h40 - 21h50 - 0hG

• Sala 11 - Comer Rezar Amar 
- 12 Anos - 11h10P - 16h30 - 19h30 
- 22h25

• Sala 11 - Destinos Ligados 
- 12 Anos - 14h

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

• Sala 1- Garfi eld 3D - Um 
Super Herói Animal 3D(Dub) 
- Livre - 11h20P - 13h15 • Sala 
1 - Jogos Mortais - O Final 3D 
3D - 18 Anos - 15h10 - 19h40 - 
0h10F • Sala 1 - Jackass 3D 3D 
- 18 Anos - 17h20 - 21h55

• Sala 2 - Um Parto de Via-
gem - 14 Anos - 12hP - 14h15 - 
16h35 - 18h55 - 21h15 - 23h50F

• Sala 3 - Red - Aposentados 
e Perigosos - 14 Anos - 13h05 - 
15h45 - 18h15 - 20h40 - 23h20F

• Sala 4 - Tropa de Elite 2 - 16 
Anos - 11hP - 13h40 - 16h20 - 19h 
- 21h40 - 0h20F

• Sala 5 - Muita Calma Nessa 
Hora - 14 Anos - 10h50P - 14h35 
- 19h10 - 21h25 - 23h40F

• Sala 6 -  Senna - L -  11h40P - 
14h10 - 16h40 - 19h30 - 22h10

• Sala 7 -  Comer Rezar Amar 
- 12 Anos -  15h - 20h15 • Sala 7 
-  Atividade Paranormal 2 - 14 
Anos -  12h45 - 18h05 - 0hF

Legendas: F- Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta-feira(12/11) 
e Sábado(13/11); G- Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta-feira (12/11), 
Sábado(13/11) e Domingo (14/11) ;J- 
Esta sessão será exibida SOMENTE 
Quinta-feira (18/11); K- Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sábado (13/11) 
;M- Esta sessão NÃO será exibida 
Sábado (13/11) e Quinta-feira (18/11);P- 
Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (13/11), Domingo(14/11) e 
Segunda-feira (15/11);Q- Esta sessão 
NÃO  será exibida Sábado(13/11)

Cine Segall (Museu Lasar 
Segall) R. Berta,111 - V. Mariana 
- Tel.: 5574-7322 - 

Programação de 05/11 a 
11/11

• O Pequeno Nicolau - Livre  
- 15hA - 17h

• O Profeta - 16 Anos  - 19h
Legendas: A-Esta sessão será 
exibida SOMENTE  Sábado 
(13/11) e Domingo  (14/11). 
ATENÇÃO:  Segunda-feira 
(15/11)  NÃO haverá sessão.

de 33 mil cópias, das quais 8 
mil vieram da região de Vila 
Mariana e Saúde e as restan-
tes do Jabaquara. Uma máqui-
na escavadeira passou sobre 
os artigos, inutilizando-os.  De 
acordo com a Lei Anti-Pirata-
ria, os materiais apreendidos 
devem ser destruídos. Para 
outros produtos recolhidos 

• URBANISMO

Mais uma vez, a assesso-
ria de imprensa do metrô 
precisou vir a público para se 
explicar sobre o noticiário. 
O jornal Folha de S.Paulo, 
que em outubro denunciou 
que já conhecia desde abril 
quais seriam as empresas 
vencedoras da licitação para 
obras da Linha 5, Lilás, agora 
mostrou que o Diário Ofi cial 
havia publicado, neste início 
de novembro o resultado 
da disputa. Ou seja, o jornal 
questionava o fato de o metrô 

de contrato. “É justamente a 
publicidade dos contratos que 
permite aplicar as cláusulas de 
suspensão contratual que exi-
mem a Companhia do Metrô 
de indenizar as empresas”.

O metrô garante ainda 
que as empresas foram no-
tificadas da suspensão dos 
contratos, por meio de carta, 
respeitando-se as etapas do 
processo administrativo.

A nota diz ainda que a li-
citação foi concluída com 
a assinatura dos contratos, 

Metrô se explica sobre publicação em 
Diário Ofi cial que regulamente linha 5

ocorrida no dia 20/10/2010. E 
conclui: “o fato concreto é 
que a execução dos contratos 
está suspensa e as obras só 
poderão ser iniciadas após a 
assinatura das Ordens de Ser-
viço. Com essa medida, fica 
garantido que o Metrô não ar-
cará com nenhum pagamento 
ou indenização. Caso se com-
prove a existência de cartel, a 
Companhia do Metrô poderá 
solicitar indenização, inclusi-
ve, executando as garantias 
fi nanceiras contratuais”

ter dito que havia interropido 
o processo, mas estaria dando 
continuidade a ele através da 
ofi cialização em D.O.

No dia seguinte, a asses-
soria de imprensa do metrô 
soltou uma nota, negando a 
informação. A empresa alega 
que a publicação faz parte do 
processo e que, se não tivesse 
ocorrido, a regularidade do 
trâmite poderia ser questiona-
da em juízo pelas empresas. 
Assim, a ofi cialização seria ne-
cessária para posterior quebra 
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