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Enrolados é estreia de destaque, 
mas cinema também traz novo 
filme de Clint Eastwood

Restaurantes em museus são 
opções charmosas para curtir 
mês de janeiro na região
Página 5

Região ganha dois ecopontos em 2011

Otto no Sesc Vila Mariana
O pernambucano Otto 

já tocou nas ruas e no me-

trô da França, já foi par-

ceiro de Chico Science, 

fez incursões pela música 

eletrônica. Essa viagem 

musical resulta em um 

som rico e que reflete 

um som brasileiro origi-

nal, como definiu o jornal 

americano New York Ti-

mes. Otto estará no Sesc 

Vila Mariana. Página 10

Alckmin assume e 
planos para linha 5 
do metrô devem mudar

 Das 223 metas a se-

rem cumpridas por Gilber-

to Kassab até o final de 

seu mandato, conforme 

agenda estabelecida pelo 

próprio prefeito, só 15 já 

foram cumpridas. A partir 

desta edição, o jornal São 

Paulo Zona Sul vai passar 

a discutir o andamento 

dos projetos em diferen-

tes áreas, com destaque 

para alterações prometi-

das para a região. Um dos 

destaques na chamada 

Agenda 2012 é a amplia-

ção da coleta seletiva, mas 

o ritmo de implantação de 

novas centrais de triagem, 

centro de treinamento 

de cooperados, ecopon-

tos e postos de entrega 

de material está lento. O 

documento diz que serão 

61 novos pontos de des-

carte regular e gratuito 

de entulho por toda a ci-

dade, mas até agora, na 

metade da gestão, ape-

nas 10 ecopontos foram 

inaugurados. Para este 

ano, estão previstos ou-

tros 22, só que para cinco 

deles não há nem região 

de instalação definida. 

Vila Mariana e Jabaquara 

devem ganhar seus eco-

pontos ainda este ano.  
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o O governador Geraldo 

Alckmin assumiu falando 

em economizar recursos 

públicos. O novo secretá-

rio de transportes metro-

politanos, Jurandir Fer-

nandes, disse que a linha 

5 deve mesmo passar por 

novo processo de licita-

ção. E ele defende adoção 

do modelo de parceria 

público privada, conhe-

cida por PPP. Página 4
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• ANIVERSÁRIOS • HORÓSCOPO
Janice Maya

Áries - (21/03 a 20/04) 

Para tirar o peso que car-
rega nas costas, deverá, em 
primeiro lugar, acreditar nas 
pessoas ao seu lado. Não 
queira carregar tudo sozinho, 
trazendo para si responsabili-
dades que são conjuntas. 

Touro - (21/04 a 20/05) 

A fase será positiva para 
aqueles que quiserem colocar 
as fi nanças em dia. Sua visão 
matemática está clara e pode-
rá auxiliá-lo a planejar a qui-
tação de antigas pendências, 
mesmo que aos poucos.

Gêmeos - (21/05 a 20/06) 

Os geminianos estão em 
uma fase muito boa para ele-
var o astral e acreditar que 
haverá uma evolução pessoal 
poderá investir na meditação, 
na leitura e no contato com a 
natureza. Trarão novos ares!

Câncer - (21/06 a 21/07) 

Não será simples manter 
a visão limpa agora. Será ine-
vitável que você se deixe in-
fl uenciar por toda sua história 
na hora que tiver que avaliar o 
que vem acontecendo em sua 
vida. Os frutos serão positivos.

Leão - (22/07 a 22/08)

Você está sentindo a ne-
cessidade de criar, de inovar. 
Mas, para isso, não basta a in-
tuição, que parece estar laten-
te. É preciso conquistar liber-
dade. E a liberdade depende 
da confi ança. Conquiste-as

Virgem - (23/08 a 22/09) 

Se você tem um sonho, 
deve decidir: te agrada mantê-
lo apenas em sua mente, em 
seu coração ou quer efetiva-
mente torná-lo realidade? Se 
optar pela concretização, não 
pode fi car agindo como está. 

Libra - (23/9 a 22/10) 

Se está impaciente e com 
pressa de que as coisas acon-
teçam, não perca a oportu-
nidade de anotar todas as 
suas ideias. Momentos de 
relaxamento são aqueles que 
nos trazem as melhores in-
tuições. 

Escorpião - (23/10 a 22/11)

Você anda acreditando 
que está distraído. Será mes-
mo? Se avaliar, vai perceber 
que está, na verdade, propo-
sitalmente se distanciando de 
alguns problemas que podem 
trazer tristeza. Encare-os de 
frente!

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Você pode se sentir pres-
sionado, nos próximos dias. 
Mas, admita, não sem moti-
vos. Você criou expectativas 
e agora terá que cumprir com 
suas promessas. O jeito é 
arregaçar as mangas e correr 
atrás!

Capricórnio - (22/12 a 20/01) 

Não será uma fase boa 
para quem está buscando 
colocar em dia as dores do 
coração. Alguns encontros 
e diálogos podem trazer a 
tona antigas mágoas e fazer 
com que você fraqueje. Não 
permita!

Aquário - (21/01 a 19/02) 

Alguns desafios te pare-
cem mais difíceis agora. Pare 
e pense: será que isso não é 
porque eles já se tornaram ro-
tina em sua vida? A monotonia 
pode ter caráter insuportável. 
Busque novos rumos.

Peixes - (20/02 a 20/03) 

Será uma semana bastante 
agitada para aqueles que deci-
direm manter contatos sociais. 
Novos contratos profi ssionais 
ou talvez até novos romances 
podem surgir de muitos diá-
logos.

Quer participar desta co-
luna? Envie gratuitamente 
seu texto para o email reda-
cao@jornalzonasul.com.br.
Sonia Viaria de Abreu - 
17/12/2010

Feliz aniversário e tudo 
de bom. Amigo é pra se 
guardar com 7 chaves. É o 
que deseja sua filha que te 
ama muito.
Gerson Reinaldo de Freitas - 
28/12/2010

Parabéns de seus fami-
liares e amigos.
Bernadete Balieiro - 
29/12/2010

Feliz aniversário. Não 
se amarre pela metade. 
Sempre seja você mesma. 
É o que deseja sua família e 
sua irmã.
Mirian Eboli Boch - 31/12/2010

Parabéns de seus fami-
liares e amigos da Cidade 
Vargas.
Rute Maria de ouza - 
31/12/2010
Parabéns de seu esposo 
Camilo, filhos Marcos, Diva 
e Marta, netos Anderson, 
Aline e Diego e genro Edu-
ardo.
Tadashi - 06/01/2011

Parabéns de sua esposa 
Gigi, filhas Giselle e Vitoria 
e do netinho mais lindo do 
mundo Isaac.
Azely Tiago das Neves - 13/01

Parabéns. Desejamos 
tudo de bom de seu espo-
so Augusto e seus filhos 
Isadora, Izabela e Enzo e 
sua mãe.
Isabella Marques Garcia - 
16/12/2010

Parabéns, felicidades 
e muita saúde pelos seus 
7 aninhos. Que Papai do 
Céu te cubra de muitas 
bênçãos. São os votos de 
sua vovó Vera, vovô Val-
dir, titias Carmen e Silvia, 
priminhos Pedro e Gustavo 
do papai Nilton, mamãe 
Marcia e em especial do 
seu irmãozinho Diego.

Nadir 06/01/2011
Parabéns!!! Desejamos 

que os tres reis magos lhe 
tragam saúde, paz e muitas 
alegrias para você trilhar o teu 
caminhar com muito amor e 
sol. MUITO  OBRIGADA por 
tudo! Que DEUS a abençõe 
hoje e sempre!   ASS.  Pituca  
e  mamãe

• CINEMA

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

• Sala 1 - Incontrolável(Dub) - 10 
Anos -  11h10 - 13h30 - 16h - 18h20 - 
20h50 - 23h10D

• Sala 2 - Megamente(Dub) - Li-
vre - 11h20

• Sala 2 - As Crônicas de Nár-
nia: A Viagem do Peregrino da 
Alvorada(Dub) - 10 Anos - 13h40 
- 16h10

• Sala 2 - 72 Horas - 14 Anos - 
18h50 - 21h40 - 0h25D

• Sala 3 - Entrando Numa Fria 
Ainda Maior com a Família - 12 
Anos - 11h30 - 14h - 16h20 - 18h40 - 
21h - 23h20D

• Sala 4 - Tropa de Elite 2 - 16 
Anos - 22h30

• Sala 4 - Enrolados(Dub) - Livre - 
11h - 13h10 - 15h30 - 18h - 20h20

• Sala 5 - A Rede Social - 14 Anos 
- 22h - 0h30D

• Sala 5 - Enrolados(Dub) - Li-
vre - 10h30 - 12h30 - 14h50 - 17h20 
- 19h50

• Sala 6 - Além Da Vida - 12 
Anos - 12h50 - 15h50 - 18h45 - 21h35 
- 0h15D

• Sala 7 - MET5: A Garota do 
Oeste - Livre - 16hC

• Sala 7 - As Crônicas de Nárnia 
3D: A Viagem do Peregrino da Alvo-
rada 3D- 10 Anos - 10h40 - 18h30M

Ana Joaquina Correia - 
09/01/2011 - 99 anos!

Dna. Ana Joaquina Cor-
reia, obrigada pelo privi-
légio de termos uma mãe, 
sogra, vó, bisa e amiga de 
99 anos, que se completa-
rão no próximo domingo 
dia 09, tão bacana quanto 
a senhora. Feliz aniversário 
de todos os familiares e 
amigos.

Aniversário 
de Casamento

Rodrigo Neto e Maria José 
Fernandes Neto - 06/01/2011

Dia 06 de janeiro de 
2011,  completam 38 anos 
de casados Rodrigo Neto 
e Maria José Fernandes 
Neto. Feliz Aniversário 
de Casamento para os 
melhores pais do mundo, 
que sempre fizeram de 
tudo para nos ver felizes e 
realizados, receberam de 
Deus a missão de serem 
pais e a cumprem de uma 
forma honrosa. Seus filhos 
Fátima e Fernando. Seu 
genro Marco e sua nora Li-
diane. Seus netos Paulinho 
e Caroline.

Claro que a grande estreia 
de hoje, em plenas férias esco-
lares, é a nova megaprodução 
Disney, com direito a versão 
em 3D. Mas, Enrolados, que 
traz uma versão moderna e 
bem humorada da clássica 
história de Rapunzel, não é 
o único destaque nos cine-
mas da região esta semana. 
De qualquer forma, para as 
crianças e jovens, será inte-
ressante ver uma Rapunzel 

adolescente determinada, 
realizando uma fuga de arre-
piar os cabelos com ajuda de 
um ousado bandido

Para adolescentes e adul-
tos que gostam de se divertir 
com um bom fi lme de ação, 
Incontrolável, com Denzel 
Washington pode ser uma 
ótima alternativa. A sequên-
cia de Entrando Numa Fria, 
que agora se chama Entrando 
Numa Fria Maior Ainda com 

Enrolados traz história da Rapunzel

Jeff  Bridges em cena de Tron, o Legado, que estreia hoje, 17

Super produção Disney, também em 3D, não é a única estreia da semana. Vale conferir também “Além da Vida”

• PROGRAMAÇÃO

• Sala 7 - Tron: O Legado 3D 3D - 
10 Anos - 15h45M - 21h10 - 0hD

• Sala 7 - Tron: O Legado 3D 
3D(Dub) - 10 Anos - 13h

• Sala 8 - De Pernas Pro Ar - 14 
Anos - 10h50 - 13h20 - 15h40 - 18h10 
- 20h30 - 22h50D

• Sala 9 - Harry Potter e as Relí-
quias da Morte - Parte 1 - 12 Anos 
- 12h - 15h - 18h15

• Sala 9 - Muita Calma Nessa 
Hora - 14 Anos - 21h20 - 23h30D

• Sala 10 - Enrolados 3D 3D(Dub) 
- Livre - 11h50 - 14h20 - 16h50 - 19h20 
- 21h50 - 0h20D

• Sala 11 - De Pernas Pro Ar - 14 
Anos - 11h40 - 14h10 - 16h30 - 19h - 
21h30 - 23h50D

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

• Sala 1- Enrolados 3D 3D(Dub) - 
Livre - 11h30 - 13h55 - 16h20 - 18h45 
- 21h10 - 23h25D

• Sala 2 - Entrando Numa Fria 
Maior Ainda com a Família - 12 
Anos - 11h20 - 13h40 - 16h - 18h25 - 
20h50 - 23h20D

• Sala 3 - Incontrolável - 10 Anos - 
12h30 - 14h50 - 17h10 - 19h30 - 21h50 
- 0h10D

• Sala 4 - De Pernas Pro Ar - 14 
Anos - 11h10 - 13h30 - 15h50 - 18h10 
- 20h30 - 22h50D

• Sala 5 - As Crônicas de Nárnia: 
A Viagem do Peregrino da Alvorada 
- 10 Anos - 15h

• Sala 5 - 72 Horas - 14 Anos - 12h 
- 17h40 - 20h40 - 23h45D

• Sala 6 - Além Da Vida - 12 Anos 
- 11h50 - 14h40 - 17h30 - 20h20 - 
23h10D

• Sala 7 - Harry Potter e as Relí-
quias da Morte - Parte 1 - 12 Anos 
- 13h20 - 19h10

• Sala 7 - Megamente(Dub) - 
Livre - 11h

• Sala 7 -  A Rede Social - 14 Anos 
-  16h30 - 22h20

Legendas: C-  Esta sessão será 
exibida SOMENTE  Sábado(8/1);D-  
Esta sessão será exibida SOMENTE  
Sexta-feira (7/1) e Sábado(8/1);M  
Esta sessão NÃO será exibida 
Sábado(8/1).

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

Programação de 7 a 13/1
• Oceanos - Livre  -  17h
• Você Vai Conhecer o Homem 

Dos Seus Sonhos - 12 Anos - 15hA 

- 19h10

Legendas: A-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE  Sábado(8/1) e 
Domingo(9/1). ATENÇÃO:  Segunda-
feira(10/1)  NÃO haverá sessão. 

a Família, é só para quem 
gostou dos dois fi lmes ante-
riores que reuniram o ator de 
comédia Ben Stiller ao ótimo 
Robert De Niro. Outra opção 
muito interessante é o novo 
fi lme de Clint Eastwood, Além 
da Vida, que tem Matt Damon 
(de Identidade Bourne) como 
protagonista. Conta a história 
de George, um norte-ameri-
cano que tem uma conexão 
especial com o além.
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• CIDADE

Está lá, na Agenda 2012: 
construir 9 centrais de reci-
clagem na cidade, criar duas 
centrais de capacitação para 
cooperados de reciclagem 
de lixo, 61 ecopontos e 1000 
postos de coleta voluntária 
de material reciclável. Para 
quem não sabe, a agenda é 
um documento, de caráter 
obrigatório: desde 2009, to-
dos os governantes precisam 
elencar suas promessas de 
campanha, assim que eleitos, 
e fornecer instrumentos à 
população para que fi scalize 
o andamento do processo 
de implantação de cada uma 
delas. Para a cidade de São 
Paulo, o atual prefeito Gilber-
to Kassab relacionou mais de 
200 promessas, entre elas vá-
rias relacionadas à ampliação 
da coleta seletiva e organi-
zação da destinação fi nal de 
lixo em São Paulo.

No entanto, já estamos na 
metade do mandato e muitas 
das propostas sequer têm 
sido discutidas. É o caso dos 
mil postos de coleta voluntá-
ria, que até agora não saíram 
do papel. Muitos paulistanos 
devem se lembrar que eles já 
existiram, durante a gestão 
Marta Suplicy, mas não foram 
bem aceitos pela população. 
Além de alvo de vandalismo, 
os então denominados PEV´s 
(postos de entrega voluntá-
ria) acabaram muitas vezes 
se tornando um depósito de 
lixo comum em praças e can-
teiros da cidade, o que gerou 
queixas.

Ecopontos
Outra meta que está sendo 

implantada em ritmo lento, a 
ponto de gerar desconfi anças 

Vila Mariana e Jabaquara vão ganhar ecopontos?

Estão previstos dois ecopontos para este ano ainda, na região. Um fi cará na esquina da Rua Maurício Klabin com Afonso 
Celso, na Vila Mariana (foto à esquerda). O outro deve ocupar terreno junto à Rodovia dos Imigrantes, junto à Rua Opixé, 
no Jabaquara (direita). Por enquanto, nem sinal de obras para implantação em nenhum dos dois endereços

de que será efetivamente al-
cançada, é a de implantação 
de 61 ecopontos. Destinados 
ao descarte organizado e gra-
tuito de entulho e bagulhos 
na cidade, os ecopontos evi-
tariam os frequentes despe-
jos irregulares em calçadas e 
terrenos baldios. Dos 61 pro-
metidos, até o final do ano 
só 11 haviam sido entregues, 
nenhum deles na região. 

A agenda informa que ou-
tros 22 devem ser inaugura-
dos em 2011 e os demais 27 só 
fi carão prontos no último ano 
da gestão Kassab. Mas, há 
um detalhe: dos 22 prometi-
dos para este ano, 5 não tem 
nem o local de implantação 
definido - não se sabe nem 
em qual subprefeitura da 
cidade fi carão localizados. O 
mesmo vale para os 27 pro-
metidos para o último ano da 
gestão, o que é quase a me-
tade do projeto completo de 
ampliação dos Ecopontos.

Para a Vila Mariana, está 
prometido um Ecoponto no 
terreno de esquina da Rua 
Afonso Celso com a Rua Mau-
rício Klabin. Curioso é notar 
que para aquela região está 
prevista também uma outra 
obra, viária, de grande porte: 
o túnel que passaria sob a 
Domingos de Moraes, vindo 
da Rua Sena Madureira. A 
previsão da Prefeitura é que 
o Ecoponto estará em funcio-
namento até o fi nal de 2011.

Para o Jabaquara, também 
há um ecoponto prometido 
para este ano. Será erguido 
em um terreno junto à Ro-
dovia dos Imigrantes, entre 
as ruas Opixé e Francisco 
Hoenne.

Não há nenhum ecoponto 
prometido para o subdistri-
to de Moema e nem para a 
região próxima à comunida-
de da rua Maestro Cardim. 

O final do ano passado e 
o início deste foram marca-
dos pelo anúncio de novos 
ecopontos e centrais de re-
ciclagem. Ainda em 2010, 
foi reaberto o ecoponto da 
avenida Vicente Rao, que 
estava fechado por conta 
das obras do corredor Dia-
dema Brooklin de ônibus, e 
inaugurado outro na área 
da Subprefeitura de Santo 
Amaro e que deve benefi ciar 
parcela do Jabaquara. Fica na 
na Avenida Roberto Marinho, 

instalado sob a Avenida Vere-
ador José Diniz.

Na região do Butantã, a 
Prefeitura inaugurou já em 
2011 três “miniecopontos”, 
conforme denominou. 

Quanto às nove centrais 
de reciclagem previstas para 
a cidade, a Prefeitura prome-
te até exceder esse número, 
chegando a dez delas ainda 
este ano. As unidades terão 
a incumbência de selecionar 
grande parte das 135 tonela-
das de materiais recolhidos 

Prefeitura promete acelerar
projetos de reciclagem na cidade

diariamente na cidade. A 
informação foi dada esta 
semana, ao ser divulgado 
o andamento das obras da 
primeira delas.

Com 60% das obras con-
cluídas e área de 1.148 m², 
um dos primeiros locais a en-
trar em funcionamento será 
o galpão da Lapa (Avenida 
Presidente Castello Branco, 
7.729, zona Oeste), próximo 
à ponte Júlio de Mesquita 
Neto. Ele atenderá a cerca de 
100 famílias da cooperativa 

Cooper Vivabem, que inte-
gram o Programa Socioeco-
nômico de Coleta Seletiva da 
Prefeitura desde 2004. 

Mas o fato é que a previ-
são era inaugurar três delas 
no ano passado e até agora 
nenhuma fi cou pronta. A do 
Ipiranga ainda está em fase 
de projeto e a de Santo Ama-
ro nem tem o imóvel defi nido. 
Até agora, a Prefeitura não 
defi niu sequer onde fi carão 
as demais sete centrais de re-
ciclagem previstas para 2011.

Vale ressaltar que por ali há 
vários pontos de despejo 
irregular de entulho e bagu-
lhos, o que se explica pela 
grande quantidade de car-

roceiro que atuam na área.
Também ainda não foram 

sequer iniciados ou tiveram 
o endereço defi nido  os dois 
centros de treianmento de 

cooperados em reciclagem. 
Mas, por enquanto, a Prefei-
tura mantém a previsão de 
conclusão dessa obra para 
2012.

Fábio Menotti



07 A 13 DE JANEIRO DE 2011PÁG. 04

• NOVO GOVERNO

Geraldo Alckmin assumiu 
o Governo do Estado e fi cou 
claro que ainda é incerto o 
futuro da Linha 5 do metrô, 
entre Santo Amaro e a Vila 
Mariana. As obras estão em 
andamento na região de Santo 
Amaro, onde existem estações 
ligando a região do Capão Re-
dondo ao Largo 13 de Maio, 
e também já deveriam estar 
acontecendo na região de Mo-
ema e Vila Clementino, para 
ligação com a estação Santa 
Cruz. No entanto, além de 
atrasos no processo burocráti-
co, houve denúncias de fraude 
na concorrência para tocar as 
obras e o processo deve ser 
cancelado. 

Esta semana, em sua pos-
se, o secretário de Transportes 
Metropolitanos, Jurandir Fer-
nandes, deixou claro que deve 
haver uma nova licitação, o 
que atrasará em pelo menos 
mais seis meses a decisão, 
sem falar nos questionamen-
tos que podem ser feitos em 
juízo até dia 14 de janeiro, 
pelas vencedoras da etapa 
agora questionada.

O novo secretário disse 
que poderá até alterar a pro-
posta para a obra e faze-la em 
sistema de Parceria Público-
Privada, como aconteceu com 
a linha amarela. O sistema foi 
muito criticado e houve até 
insinuações de que as falhas 
que levaram a formação de 
uma cratera em Pinheiros, 
em acidente ocorrido há 4 

anos, em janeiro de 2007, logo 
após Alckmin ter deixado o 
governo para que José Serra 
assumisse.

Fernandes, entretanto, as-
segurou que dará continuida-
de aos projetos de expansão 
e modernização do Metrô, 
CPTM e EMTU. O novo se-
cretário defendeu ainda uma 
visão mais “sistêmica” para 
melhorar a mobilidade nos 
conglomerados urbanos de 
São Paulo, mas deu sinais de 
que pretende conter gastos 
públicos. “Não podemos con-
tinuar investindo bilhões em 
sistemas sobre trilhos de alta 
capacidade, e nada fazer para 
eliminar os deslocamentos 
desnecessários. Não é sim-
plesmente fazer mais e mais 
linhas de metrô e trem para 
resolvermos todos os proble-
mas. Precisamos pensar de 
uma forma universal”, disse 
Fernandes.

Vale lembrar que até a Pre-
feitura de São Paulo destinou 
recursos dos cofres públicos 
municipais para que a Linha 
5 fosse concretizada. Inclusive 
verbas arrecadadas por leilões 
públicos e que obrigatoria-
mente devem ser investidas 
na Operação Urbana Água 
Espraiada foram transferidos 
para a expansão do ramal Li-
lás, em detrimento de outros 
projetos urbanísticos e habi-
tacionais que poderiam estar 
já em execução na região do 
Jabaquara.

Alckmin assume e indica que 
linha 5  poderá atrasar ainda mais

O metrô já desapropriou imóveis na região da 
Vila Clementino e alguns deles foram desocu-
pados, como estes sobrados na Rua Pedro de 

Toledo. No entanto, com as denúncias de fraude 
no processo de contratação de empresas para 

a obra, não há previsão de quando os trabalhos 
terão início. As áreas fi carão sem uso...

Previsão de concluir ligação entre Vila Mariana e Santo Amaro até 2014 está descartada

Recreio nas Férias: 
inscrições abertas

Crianças e jovens, entre 4 
e 16 anos poderão participar 
das atividades da 21ª edição 
do programa Recreio nas 
Férias, que acontece entre 
os dias 10 e 28 de janeiro em 
todos os centros esportivos 
da região (informe-se pelo 
telefone 1656). O programa 
oferece uma série de ati-
vidades lúdicas, culturais, 
passeios e práticas esporti-
vas. Para fazer a inscrição 
a criança deve ir até o polo 
mais próximo e preencher a 
fi cha e devolvê-la assinada 
pelos pais ou responsáveis.

Curso na 
Umapaz aborda 
antiguidade

Do dia 10 a 17 de janeiro, 
será possível fazer inscrições 
para o Ciências: Tradições 
e rupturas - Antiguidade 
Clássica, promovido pela 
UMAPAZ. As aulas aconce-
terão nos dias 26, 27, 28 e 31 
de janeiro, das 19h às 22h. 
São oferecidas 20 vagas, 
preenchidas por ordem de 
inscrição e os interessados, 
com mais de 18 anos, podem 
se inscrever pelo e-mail ins-
cricoesumapaz@prefeitura.
sp.gov.br

Fafá de Belem 
no Auditório 
Ibirapuera

Nos  próximos dias 14, 15 
e 16 de janeiro, o Auditório 
Ibirapuera irá receber um 
show de música popular 
brasileira da cantora Fafá de 
Belem que terá como convi-
dados Diego Figueiredo, Ma-
riana Belém e o Coral Criança 
Esperança “Instituto Sou da 
Paz”. A classifi cação indica-
tiva é livre para todos os pú-
blicos. Os ingressos custam 
R$ 30,00 e R$ 15,00(meia-
entrada). O Auditório fi ca na 
Av. Pedro Alvares Cabral, s/n 
- Pq. Ibirapuera. Informações 
pelo telefone 3629-1014

Programa de 
exposições no CCSP 
faz 20 anos

Áté o dia 13 de fevereiro, 
o Centro Cultural São Paulo e 
a Curadoria de Artes Visuais 
exibem a exposição 20 anos 
do Programa de Exposições 
do espaço cultural. A come-
moração terá seleção de 23 
artistas que passaram pelo 
programa nesse tempo além 
do lançamento de um catálo-
go comemorativo. A mostra 
tem  entrada franca, e fun-
ciona de terça a sexta-feira, 
das 10h às 20h, sábados, 
domingos e feriados, das 10h 
às 18h.O CCSP fi ca na Rua 
Vergueiro, 1000 - ao lado da 
estação Vergueiro do Metrô. 
Informações pelo telefone 
3397-4002 ou pelo site www.
centrocultural.sp.gov.br

IHDI reabre bazar 
benefi cente

No mês de janeiro, o 
Bazar do IHDI reabrirá todas 
as quartas e quintas-feiras; e  
a partir do mês de fevereiro, 
todos os dias. O Instituto 
também conta com a cola-
boração da população para 
que faça doação de roupas, 
brinquedos e eletrodomésti-
cos usados. Além de contri-
buir com a obra da entidade, 
os doadores ainda evitam 
a produção de lixo! Anote 
o endereço: Rua Almirante 
Lobo, 608 - Ipiranga.  Outras 
informações pelo telefone 
2062-1352

“Choro na Manhã” 
no Centro Cultural 
Jabaquara

Neste domingo, dia 9, 
a partir das 11h o Conjunto 
Retratos recebe a primeira 
apresentação do projeto musi-
cal “Choro na Manhã”. O con-
junto apresenta uma seleção 
de valsas e polcas de grandes 
compositores brasileiras. A 
entrada é franca. O Centro 
Cultural Jabaquara fi ca na Rua 
Arsenio Tavolieri, 45 - próximo 
ao metrô Jabaquara.

Cata Bagulho
no Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
promove a primeira Operação 
Cata-Bagulho de 2011 nos bair-
ros de Vila Guarani e Cidade 
Vargas.  A partir das 7h até 
às 10h, as equipes de limpeza 
recolherão madeiras, pneus, 
colchões, móveis e eletrodo-
mésticos sem uso. Entulho 
e lixo doméstico não serão 
recolhidos

Cursos gratuitos de 
Idiomas 
no Rui Bloem

O Centro de Estudos de 
Línguas da EE Rui Bloem está 
com inscrições abertas até dia 
10. Os cursos são oferecidos 
exclusivamente aos alunos da 
rede estadual de ensino e que 
devem estar cursando a 6a 
série do Ensino Fundamental. 
No centro há vagas para os 
cursos de Língua Espanho-
la, Lín gua Francesa, Língua 
Alemã e Língua Japonesa. Os 
interessados devem compare-
cer de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 16h na EE Rui Bloem, 
que fi ca à Rua Bogaris, 244 - 
Mirandópolis.

Museu do Ipiran-
ga abre inscrições 
para ofi cinas em 
fevereiro

Durante o mês de janeiro 
de 2011, o Serviço de Ativi-
dades Educativas do Museu 
Paulista da USP permanecerá 
fechado em função de férias 
dos educadores-assistentes.
Entre os meses de fevereiro e 
maio as suas atividades serão 
parciais. Haverá agendamen-
to de visitas orientadas para 
grupos escolares (PROVO) 
entre os dias 1 e 9 de feverei-
ro de 2011. Mais informações: 
2065-8001/8026 .

Jabaquara tem 
recital de música 
clássica grátis 

Com entrada gratuita, o 
Centro Cultural Jabaquara 
(Rua Arsênio Tavolieri, 45, 
Vila Oriental) recebe neste 
sábado (8/1), a partir das 16h, 
a Camerata Instrumentalis, 
que apresenta um recital em 
homenagem ao compositor 
mineiro Edmundo Villani-
Côrtes, de 80 anos. Conside-
rado um dos mais notáveis 
músicos brasileiros e um dos 
compositores eruditos mais 
tocados do País, Villani-Côrtes 
é natural de Juiz de Fora e 
mora em São Paulo. Além de 
compositor, é regente, arran-
jador, professor, pesquisador 
e pianista. Sua produção 
musical é composta de mais 
de 300 obras, escritas para 
diversas formações instru-
mentais. A Camerata Instru-
mentalis é formada pelos 
músicos Deise Trebitz (piano), 
Luís Stelzer (violão), José 
Carvalho (Saxofone) Hamilton 
Oliveira (clarinete), André 
Sangiovanni (contrabaixo) e 
Paulo Gilberto (fl auta).

• ACONTECE

Ideia de ampliar Congonhas parece 
estar fora da pauta de novos governos

São cada vez mais comuns 
as notícias sobre aeroportos 
repletos, voos atrasados e 
cancelados, crescimento qua-
se assustador do número de 
pessoas usando o sistema ae-
roviário de transporte no país, 
sem falar os questionamentos 
sobre a infraestrutura ne-
cessária para abrigar no país 
eventos que atrairão ainda 
mais turistas ao Brasil, como 
a Copa do Mundo de 2014 e as 
Olimipíadas de 2016 no Rio de 
Janeiro. É nesse cenário que 
esta semana assumiu o gover-
no federal a presidente Dilma 
Roussef e, em São Paulo, o 
governador Geraldo Alckmin. 
Inevitavelmente, a questão 
aeroportuária se tornou um 
dos primeiros temas de deba-
te em conjunto entre eles. 

O governador Geraldo Alck-
min recebeu o vice-presidente 
da República, Michel Temer, 
para uma visita de cortesia na 
manhã desta quarta-feira, 6, 
no Palácio dos Bandeirantes. 
Ambos sinalizaram vontade de 

atuar de forma integrada para 
ampliar a rede aeroportuária 
paulista.

Mas, foi interessante per-
ceber que a questão da am-
pliação de Congonhas, re-
chaçada pela comunidade 
do Jabaquara e que provoca 
questionamento por técnicos 
que duvidam de sua viabili-
dade, não foi abordada. Pelo 
menos, não foi divulgada à 
imprensa.

O comunicado divulgado 
após o encontro dava con-
ta de que Alckmin e Temer 
discutiram a necessidade de 
acelerar a construção de um 
terceiro terminal no Aeroporto 
de Cumbica, em Guarulhos, e 
implantar uma segunda pista 
em Viracopos, em Campinas. 
Obras em Congonhas não 
foram abordadas. Alckmin 
salientou que o Estado não 
medirá esforços para resolver 
questões que envolvam li-
cenças ambientais, acessos e 
processos de desapropriação 
- assuntos de competência da 
esfera estadual.

O vice-presidente da República, Michel Temer
 e o governador Geraldo Alckmin se encontra-

ram esta semana e priorizaram discussão sobre 
a questão aeroporturária no país

Ciete Silvério

Fábio Menotti
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•BARES E RESTAURANTES

Janeiro é mês de férias. 
Mas, para quem não sai de 
São Paulo, é também mês de 
trânsito reduzido e de apro-
veitar a redução do ritmo para 
curtir programas de lazer. 
Essencialmente, é tempo tam-
bém de colocar em prática 
as promessas feitas no final 
de ano, e elas geralmente 
incluem mais tempo para di-
versão e arte. Por isso, a dica 
gastronômica essa semana é 
para curtir restaurantes e ca-
fés que estão sediados dentro 
de importantes espaços cultu-
rais da região e que esbanjam 
charme e boas opções em 
comidinhas...

O mais completo, sem 
dúvida, é o restaurante do 
Museu de Arte Moderna, no 
Ibirapuera. Encravado em 
meio ao parque, ao lado de 
importantes obras, ele ainda 
dá vista para o lindo Jardim 
de Esculturas, projetado por 
Burle Marx. Pode ser ende-
reço certo tanto para um chá 
da tarde quanto para um de-
licioso almoço no sistema de 
buffet. Há massas, risotos e 
carnes brancas ou vermelhas 
acompanhadas de saladas e 
legumes no cardápio que se 
alterna diariamente, com base 
em mais de 1500 receitas dife-
rentes das culinárias francesa, 
italiana e brasileira. O preço 
por pessoa é um pouco salga-
do, e gira em torno de R$ 50.

O Restaurante Prêt no Mam 

Aproveite passeios culturais para se 
deliciar em restaurantes de charme

Restaurante Prêt no 
Mam tem buff et concorrido  

durante almoço nos fi nais 
de semana

funciona como café de terça 
a domingo das 10h às 18h e 
como restaurante de terça a 
sexta, das 12h ás 16h e aos sá-
bados e domingos das 12h30 
às 17h. Informações e reservas 
pelo telefone 5085-1306. Vale 
lembrar que a visita ao Museu 
tem que estar no roteiro - aos 
domingos, a entrada é franca. 
Fica próximo ao portão 3 do 
Parque, na Avenida Pedro 
Alvares Cabral.

Lasar
Outra boa ideia na região 

é aproveitar para conhecer 
a casa onde viveu o artista 
Lasar Segall, na Vila Mariana. 
O lituano naturalizado brasi-
leiro viveu no bairro até 1957, 
quando faleceu, e o imóvel foi 
transformado em museu. Há 
alguns anos foi aberta uma 
charmosa cafeteria no local, 
ao lado de um jardim . Ali, há 
uma escultura de Segall a ser 
apreciada e que convida os vi-
sitantes e conferir toda a obra 
exposta dentro do museu. 
Agora, está em cartaz a expo-
sição “Verdade – Fraternidade 
– Arte: Secessão de Dreden 
– Grupo 1919 e contemporâ-
neos”, com curadoria de Vera 
d’Horta. Não deixe de conhe-
cer também a super completa 
biblioteca, onde estão a dis-
posição para consulta, além 
de amplo acervo fi xo, mais de 
100 periódicos especializados 
em arte e cultura.

Abre de terça a sábado e 

feriados, das 14h às 19h, do-
mingos, das 14h às 18h. Fica na 
Rua Berta, 111 - Vila Mariana. 
Telefone: 5574-7322.

Sesc
O Sesc Vila Mariana é outro 

importante espaço cultural 
da região que não deve ser 
ignorado pelos moradores 
de bairros próximos. Ali, ati-
vidades culturais e esportivas 
diversas para todas as idades 
se espalham por dois imensos 
prédios. Para descobrir tudo 
que o local oferece, torna-se 
inevitável passar pela lancho-
nete no piso térreo. Além de 
oferecer lanches, salgados, 
bebidas e bomboniere, ela 
também produz pratos rápi-
dos para o almoço, garantin-
do que os visitantes possam 
priorizar o programa cultural 
durante a visita. Funciona para 
almoço de terça a sexta, das 
11h30 às 14h; e aos sábados, 
domingos e feriados, 11h30 às 
14h30. E está aberta de terça 
a sexta, das 10h às 22h. 

O Sesc Vila Mariana fi ca na 
Rua Pelotas, 143. Telefone: 
5080-3000.

O ambiente inspira a arte, mas com aromas de pratos e cafés que encantam também o estômago
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O
 sonho de
grande par-

te das pessoas
está próximo de
ser realizado. Isso
mesmo... se livrar
dos indesejáveis
quilos a mais. A
Clínica de Acu-
puntura do Prof.
Liu, formado em
medicina chinesa
na própria China,
utiliza métodos
mistos de acupun-
tura para fins es-
téticos e de saúde.
Radicado há 10
anos no Brasil, Liu
trouxe as milena-
res técnicas do
método Chink-Kon
de acupuntura,
que mantém a
saúde e a boa for-
ma. O acupuntu-

rista adota uma vi-
são holística sobre
seus pacientes e
faz questão de fri-
sar que existe uma
grande diferença
entre os profissio-
nais que exercem
a acu-puntura.
“Muitos não domi-
nam todos os pon-
tos da acupuntura
e acabam atrapa-
lhando mais do
que ajudando. Eu
penso nos meus
pacientes como
um todo”, explica.
Um dos métodos
oferecidos na clíni-
ca é a liberação
dos pontos de gor-
dura, que leva ao
emagrecimento por
eliminar gorduras
localizadas, sem
causar dor. É um
tratamento sem
contra-indicação,
para qualquer ida-
de, em que o paci-
ente emagrece de
cinco a sete quilos
por mês. Em 80%

dos casos, o paci-
ente chega a per-
der mais de oito
quilos. Utilizando
um método natural e
sem medicação, a
pessoa aprende a
buscar o equilíbrio
geral do organismo
através da reedu-
cação alimentar e
da mudança de há-
bitos, trabalhando
com a ansiedade do
paciente. Pessoas
que estão preocu-
padas com a beleza
do corpo, em pre-
servar a saúde e,
acima de tudo ga-
nhar qualidade de
vida, devem procu-

rar a Clínica de
Acupun-tura.

Liu trata de diver-
sos problemas, tais
como obesidade,
reumatismo, derra-
me, pressão alta,
insônia, cólicas,
impotência sexual,
bronquite e proble-
mas ligados ao sis-
tema nervoso. “Se
uma pessoa me
procura querendo
emagrecer, e eu
verifico que ela
está com proble-
mas mais sérios,
tratarei os proble-
mas mais urgentes
e graves”, diz o
acupunturista.

“Iniciei o tratamento em
11/09/07, na época pesava
83 kg. Tomei conhecimen-
to pela propaganda do Jor-
nal Nosso Bairro, mas um
tanto preocupada se tudo
daria certo. Já na primei-
ra semana eliminei 2,5 kg,
então comecei a ficar ani-
mada e no final de 3 me-
ses já havia eliminado 15
kg e estava feliz. O Prof.
Liu viajou para a China
em meados do mês de de-
zembro, então pensei:
como vai ser agora que
está chegando as festas de
final de ano e como um
passe de mágica, continuei
não sentindo fome. Com
seu retorno no início do
mês de março/08, eu esta-
va pesando 63 kg e já ti-
nha eliminado no total 20
kg.

Convém notar que du-
rante a sua ausência, con-
tinuei emagrecendo (5
kg), sem fazer acompa-
nhamento com o Prof. Liu.
Estou muito feliz, me sin-
to muito bem e muito
agradecida pela transfor-
mação que ocorreu em mi-
nha vida, graças às mãos
de ouro do Prof. Liu.”

SP, 05/Abril/2008
Maria José SantiniMaria José SantiniMaria José SantiniMaria José SantiniMaria José Santini

Eu, Pedro José Santa Maria, comecei o tratamento com o Prof.
Liu  pesando 80 kg e em um mês, eliminei 7 kg. O tratamento
de acupuntura sem uso de nenhum medicamento me proporcio-
nou uma satisfação muito grande: não sinto fome, me sinto bem
até mesmo em caráter emocional. Tinha uma foto minha  an-
tes de começar o tratamento, já tirei uma foto depois e a dife-
rença foi enorme. Peguei essas fotos e dei para o Prof. Liu usar
essas imagens para provar a eficácia do tratamento.

Estou muito grato com o Prof. Liu por me proporcionar essa
melhora na minha saúde.

Obrigado!
PPPPPedredredredredro José Santa Mariao José Santa Mariao José Santa Mariao José Santa Mariao José Santa Maria



 07 A 13 DE JANEIRO DE 2011 PÁG. 07

 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 !!!

MIRANDÓPOLIS  R$ 549  MIL
SOBRADO  - 02 VAGAS 

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

terr 5 x 30, rua tranquila !!!

MIRANDÓPOLIS R$ 250 MIL
 Apto c/ 02 dts,

s/ vaga, 65 a.ú, ensolar,
px  metrô, andar alto,

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 !!!

MIRANDÓPOLIS R$ 670 MIL
SOBR 03 DTS- STE - 2 VGS

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

quintal em rua tranquila, imperdível!!

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.CLEMENTINO R$ 430 MIL
TÉRR- 02 DTS - 03 VGS
Terreno 8 x 30 , sala, cozinha, 

quintal , área de serviço.
entrada lateral , imperdível !!!

JABAQUARA R$ 550 MIL
 CASA DE VILA - VAGO

02 Dormitórios, copa, cozi-
nha, quintal, edícula, 2 vagas, 

jardim, entrada lateral

MIRANDOPOLIS R$ 245 MIL
Apto c/ 2 dts , 69 m2 úteis , 

arms, lazer completo,
200 m do metrôSaúde , 

excelente oportunidade !!

V. DAS MERCÊS  278  MIL
Apto com 2 dormitorios,  
novo , suite , armários

planejados , sacada
gourmet, lazer total !!!

V.CLEMENTINO
03 DTS - 01 STE - VAGA  
Amplo, 110 m2, com arms, 
lavabo, dep emp, px hosp 

SP. R$ 450 MIL

CONCEIÇÃO 
03 DTS- STE- 2VGS 

Sacada c/ churrasq , 127 m2 
úteis , lazer total , cond baixo 

, venha conhecer !!!
R$ 650 MIL

MIRANDÓPOLIS 
03 DORMS-  01 SUITE - 2 VGS

sacada , repleto de armários 
emb, impecável , lazer com 

piscina , oportunidade !!!
R$ 415 MIL

CHAC. INGLESA 
02 DORMS - 01 VAGA 

Terraço, repleto de arms, con-
dominio baixo,oportunidade

R$ 230 MIL

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

V.GUMERCINDO
3 DTS  - 1 STE - 2 VGS 

Excelente oportunidade, 
pronto  p/ morar , apto novo , 

excelente negócio !!!
R$ 650 MIL

METRÔ ANA ROSA
03DTS- 1 STE- 2 VGS

Apto novo, lazer, liv 2 ambs c/ 
sacada, 2 vagas, 93 m2 úteis , 
andar alto , vago , maravilhoso 

 R$ 419 MIL

V.GUMERCINDO
03 DTS-  01 STE - 2 VGS

Novo , entr em Fev 2011 c/
laz tot , px metrô ,aproveite!!

R$ 370 MIL 

MOEMA
03 DTS-  1 STE - 2 VGS

 Vago .dep emp. lazer
completo, prox ao pq ibirap 

R$ 519 MIL

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

excelente localização,
oportunidade,não Percam!!

R$ 350 MIL

V.CLEMENTINO 
04 DORMS - 2 SUITES -3 VAGAS

Apto novo , amplo living, 
sacada, acabamento de luxo , 
edificio maravilhoso, laz compl

R$ 980 mil

SAÚDE  
02  DTS  -  01 VG - LAZER
Excelente Apto Ensolarado,
coz. planejada, lavabo, lazer

R$ 380 MIL

V.CLEMENTINO 
03 DTS - 01 STE - 2 VGS 

 Belo apto, repelto de armá-
rios, varanda, lazer,exclente 

mercadoria px hosp SP
R$ 600 MIL

V.MARIANA
 3 DTS -  01 STE - 2 VGS

Excelente condomínio, vgs 
para visitantes, lazer total, an-
dar alto, armários, px metrô

R$ 530 MIL

V.CLEMENTINO
03 DTS - SUITE- 3 VGS

Edifício Novo , andar alto, dep, 
empregada, terraço , proximo 
ao metrô , excelente oportuni-

dade ! R$ 750 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
aproveite !!! vale a pena !

R$ 575 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

 JD.SAÚDE  
02 DTS - 01 VAGA 

com armários , ampla sala , 2 
ambs , sacada, coz planeja-

da, lazer de clube
R$ 300 MIL

 SÃO JUDAS
3 DTS - 01 SUITE - 2VGS
Impecável, repleto de armários 
, prédio novo , lazer total , prox 

a tudo , não Perca !!!
R$ 480 MIL

 CHAC. INGLESA R$ 1.400
Apto c/ 01 dt, 01 vg, arms, ót 
localização, 40 m2, edifício 

semi-novo com sacada

MOEMA  R$ 1.400
Apto c/ 01 dt, cozinha c/ arms, 

mobiliado, cond bx, 35 m2,
em ótimo estado

 V. MARIANA R$ 3.000
Apto novo, nunca hab, 3 dts, 
ste, rico arms, varanda gour-

met, 2 vgs, laz total

V. MARIANA  R$ 2.200
Apto com 02 dorms, 01 vaga, 
coz americ, 60 m2, impecável, 

prox a unifesp

V.CLEMENTINO    R$ 1.500
Apto c/ 02 dorms, todo 

planejado, escritório, sala c/ 
lindo acbto, 01 vaga

V.MARIANA  R$ 2.000
Apto com 3 dorms, 01 ste, 

2 vagas, 85 m2, px metrô Sta 
Cruz, prox Unifesp, linda Sac

MIRANDOPOLIS  R$ 1.900
Sobr c/ 02 dorms, wc, sala 

2 ambs, 01 vaga , excelente 
imóvel , não Perca !!!

V.CLEMENTINO   R$ 6.000
Sobr c/ 3 stes, ae, varanda, liv 
3 ambs, copa, coz. planej, dep 
emp , churr, vaga para 6 autos

V. CLEMENTINO  R$ 3.000
Sobrado Residencial, estado 
impecável, 160 m2, excelente 
Localização, repleto de arms

MIRANDÓPOLIS  R$ 2.300
Sobr Res, 03 dorms, 2 salas, 
varanda, 3 wc’s, coz , 2 vgs , 

rua tranquila !!!

V.MARIANA  R$ 12.000
Casa térrea com 9 salas,

4 banheiros, 7 vagas, 350 m2 
área útil , exc ponto coml

MIRANDÓPOLIS    R$ 2.500
Sobrado 3 dorms, 2 wc’s, 

lavabo, sl e coz gdes, 3 vgs, 
reform, dep emp, oportunid

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

1 vaga. Ref: JA1195

CHACARA INGLESA
APTO, PX. R. ITABORAÍ – R$300 MIL

2 dorms (1st), sac, 1 vg, lazer
Ref: JA1825

SAÚDE
APTO, PX. METRÔ – R$400 MIL

3 dorms c/AE, dep. emp, 1 vaga
Ref: JA1878

VILA GUMERCINDO
APTO, PX. R. DOM BERNARDO R$400 MIL
3 dorms (1st), sac, dep. emp, 2 vgs, 

lazer. Ref: JA1890

BOSQUE DA SAÚDE
APTO, TRAV. AV. BOSQUE – R$430 MIL
3 dorms c/AE, coz. c/AE, dep. emp, 

1vg. Ref: JA1811

CHAC. KLABIN
APTO, PX. METRÔ – R$490 MIL
3 dorms (1st), sac, 1 vg, lazer

Ref: JA1870

SAÚDE
APTO, IMED. DO METRÔ – R$500 MIL

3 dorms (1st), sac, 1 vg + dep., lazer
Ref: JA1907

PLANALTO PAULISTA
APTO, PX. METRÔ S. JUDAS – R$620 MIL
3 dorms (1st), sac, dep. emp, 2vgs, 

lazer. Ref: JA1792

VL. GUMERCINDO
APTO, PX. R. SANTA CRUZ – R$740 MIL
4 dorms (2 sts), sac goumert, dep. 

emp, 3 vgs. Ref: JA1798

CHAC. KLABIN
APTO, PX. R. VERGUEIRO – R$950 MIL
3 suítes, sac. gourmet, 3vgs + dep, 

lazer. Ref: JA1818

MOEMA
APTO, PX. R HÉLIO PELEGRINO R$980 MIL

3 dorms (1 st/closet), 2 sac’s, dep. 
emp, 2 vgs. Ref: JA1842

VL. GUARANI
SOBRADO REFORMADO – R$300 MIL

3 dorms (1st), coz. c/AE, 1 vg
Ref: JA1900

JD. ORIENTAL
SOBRADO, PX. R. JURUPARI – R$350 MIL

3 dorms (1st/sac), qtal, 2 vagas
Ref: JA1877

CHAC. INGLESA
SOBRADO NOVO, CONDOMÍNIO R$590 MIL
4 dorms (2sts), dep. emp, qtal, 2 vgs

Ref: JA1812

VL. FACHINI
SOBRADO – R$ 305  MIL

3 dorms (1st/hidro), dep. emp, 2 vgs
Ref: JA1781

SAÚDE
TERRENO, IMED. METRÔ – R$1.680 MIL

600m2 de terreno (12X50)
Ref: JA1827

VL. GUMERCINDO
APTO – R$800,00

2 dorms, sac, coz. Americana,
1 vaga. Ref: 12806

JD. CELESTE
APTO, PX. CURSINO – R$900,00

3 dorms, sac, coz, 1 vaga
Ref: 8557

JABAQUARA
APTO, PX.  METRÔ – R$ 1.000,00

2 dorms, 2 salas (1 c/sac), 1 vaga
Ref: 12791

CONCEIÇÃO
APTO, PX. METRÔ – R$1.000,00

2 dorms c/AE, sac, coz. C/AE, 1 vg
Ref: 12775

BOSQUE DA SAÚDE
APTO, PX. AV. BOSQUE – R$1.200,00
2 dorms, sala, coz. c/AE, 1 vaga

Ref: 9636
VL. GUARANI

APTO, PX. METRÔ CONCEIÇÃO R$ 1.300,00
2 dorms c/AE, coz. c/AE, 1 vag, 

lazer. Ref: 10532

PLANALTO PAULISTA
APTO, IMED. DO METRÔ - R$1.500,00
2 dorms c/ AE, coz c/AE, dep. emp,

1 vg. Ref: 12766

SAÚDE
APTO MOBILIADO – R$ 1.700,00

2 dorms, sala, coz, dep. emp, 1 vaga
Ref: 12768

JARDIM ORIENTAL
APTO SEM ELEVADOR – R$700,00

1 dorm, sala, coz, wc
Ref: 12410

CHAC. INGLESA
TÉRREA, IMED. DO METRÔ – R$1.000,00

2 dorms, sala, coz, 1 vaga
Ref: 11435

CONCEIÇÃO
TÉRREA – R$800,00

2 dorms, sala, coz, qtal
Ref: 10005

VILA DA SAÚDE
TÉRREA, PX. METRÔ IMIGRANTES – R$ 1.500,00

2 dorms, sala, coz, 2wc’s, 2 vgs
Ref: 12313

SAÚDE
SOBRADO, PX. METRÔ – R$1.800,00
2 dorms (1st), lavb, qtal, entrada 

lateral, 1 vg. Ref: 9834

VILA MARIANA
TÉRREA, IMED. DO METRÔ – R$2.300,00
3 dorms, sala, coz, porão c/50m² e 

wc, 1 vaga. Ref: 9982

SÃO JUDAS
TÉRREA COMERCIAL – R$ 7.500,00
5 salas, 4wc’s, 2 vgs + edícula

Ref: 12754

JARDIM CUPECÊ
SALÃO COMERCIAL – R$600,00

40m², 1wc, mezanino
Ref: 9598
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COBERTURA DUPLEX
R VIGÁRIO ALBERNAZ

125,00 MS ÚTEIS! COM SAUNA! 
COBERTURA NOVÍSSIMA, 03 QUADRAS DO

METRO IMIGRANTES! 03 DTS, SENDO 02 STES, 
COZ., BANH. SOCIAL, SALA + SAC. PARTE SUP. 

SALA, LAVABO. + ÁREA LIVRE C/ CHURR.! 02 VA-
GAS. COND. BAIXO. CONSULTE-NOS!!! (COD AT).

SAÚDE
EXCLUSIVIDADE TAKAKI – COM 02 VAGAS!
R. BIOBEDAS 103 ED. DE LEON, 03 DTS (STE),

SL 2 AMBS+SAC, COZ PLANEJ, 02 BANHS! LAZER 
TOTAL! R$ 385 MIL. (COD. AT).

SAÚDE
CONSTR. TARJAB / ENTREGA EM JUNHO/11.

R$ 150.000,00 + SALDO JUNTO A CONSTR. 
2 DTS (STE), GAR, VARANDA GOURMET. 

CONSULTE-NOS. (COD. PA).

SÃO JUDAS
 78,00 MS ÚTEIS / COND. BAIXO.

02 DTS (CLOSET), BANH. SOCIAL, SL 2 AMBS + 
LAVABO, COZ, GAR, RICO EM ARMÁRIOS. 

CONSULTE-NOS. (COD. FE).

SAÚDE
SÓ R$ 230 MIL! COLADO AO METRÔ!

2 DTS, SL, 02 BANHS., COZ, GAR. LAZER TOTAL! 
VAGO! APROVEITE, SÓ NA TAKAKI! (COD. PA).

SAÚDE
COLADO AO METRO – SÓ R$ 255 MIL!

2 DTS COM AE, BANH. SOCIAL, SL 2 AMBS, COZ 
AE + WC EMPR. GAR. IMPERDÍVEL! (COD. RS).

PRAÇA DA ÁRVORE
PROX METRO / SEMI-NOVO!

03 DTS (1 STE), LIVING + SAC, COZ PLANEJ, 02 
VGS, 85 MS2 ÚTEIS! COND BAIXO, LAZER TOTAL. 

R$ 490 MIL. (COD. TAD). 

IPIRANGA
CASA TÉRRA DE ESQUINA + EDÍCULA ISOLADA!

EXCLUSIVIDADE TAKAKI. R. OLIVEIRA MELO, 
LOCAL NOBRE, 02 DTS, SALA, COZ, GAR, BOM PARA 

COM. OU RES. CONSULTE-NOS (COD. AT).  

SAÚDE
TERRENO COM 12X30 MTS!

2 FTES, IDEAL PARA 04 SOBRADOS, 
LOCAL NOBRE. CONSULTE-NOS. 

SÓ R$ 375 MIL. (COD. PA).

SAÚDE
EXCLUSIVIDADE TAKAKI / SOBR. SEMI NOVO
PLANTÃO NO LOCAL, 205 MS2 CONSTR, 10 MTS 

DE FTE, 4 DTS (2 STES), SL + LAV, 5 VGS, 
DEP. EMPR+WC.  SÓ R$ 529 MIL. (COD AT).

SAÚDE
 CASA TERREA / QUINTAL + CHURR!
03 DTS (STE COM AE), BANH. SOCIAL, 

SALA 2 AMBS + LAVABO, COPA / COZ, 02 VGS! 
EXC. OPÇÃO. R$ 540 MIL. (COD. RS).

SAÚDE
PRÉDIO NA AV. JABAQUARA! PX METRÔ!

22 MTS DE FTE, 1.070 MS2 TERR., COM 20 APTOS 
DE 02 DTS, 100 M² DE AU CADA. 02 LOJAS COM 

150 M² CADA. CONSULTE-NOS. (COD. PA/AT).

PRAÇA DA ÁRVORE
GAR. DEMARCADA! SÓ R$ 260 MIL!

02 DTS, SALA, COZ, ÁREA DE SERVIÇO, DEP. DE 
EMPR+WC. GAR. VALE A PENA VISITAR! (COD. KI).

SAÚDE
PX AO METRÔ / SÓ R$ 280 MIL!

02 DTS, SALA, BANH. SOCIAL, COZ E DEP. DE 
EMPR COM BANH. EXCELENTE OPÇÃO. (COD. KI).

CHÁCARA INGLESA
ÓTIMO LOCAL / COZ. AMERICANA

02 DTS, SALA COM SACADA, 02 BANHS., 58 M² ÚTEIS, 
COZ, GAR, APENAS R$ 280 MIL. (COD. FE).

SAÚDE
MELHOR RUA DO BAIRRO!

VAGO, 03 DTS, 02 BANHS, SALA, COZ, ÁREA DE 
SERVIÇO, GAR. SÓ R$ 345 MIL. (COD. KI).

VILA MARIANA
EXC. OPÇÃO / SÓ R$ 350 MIL!

03 DTS, BANH. SOCIAL, SALA, COZ, ÁREA DE 
SERVIÇO, DEP. EMPR+WC. GAR. CONSULTE-NOS. 

(COD. KI).

. JARDIM DA SAÚDE
CASA TÉRREA / PX. RUA D. MACARIO.

03 DTS (STE), SL AMPLA, 2 BANHS, COPA/COZ, DEP. 
EMPR+WC, GDE QTAL, GAR 3 AUTOS. SISTEMA DE 

SEG. 500 MS2 AT. R$ 400 MIL. (COD. FE).

MRANDÓPOLIS
EXC. SOBRADO / APENAS R$ 480 MIL

03 DTS, BANH. SOCIAL, SALA P/ 02 AMBS, COZ, 
DEP, EMPR+WC, 02 VAGAS + QUINTAL. (COD KI).

VILA CLEMENTINO
02 VAGAS + DEPÓSITO!

03 DTS (STE), BANH. SOCIAL, LIVING P/ 02 
AMBS+LAVABO, COZ. PLANEJADA, EXCELENTE 

OPÇÃO. R$ 485 MIL. (COD. RS).

PLANALTO PAULISTA
LOCAL NOBRE / 02 CASAS ANTIGAS.

TERRENO (10x50), 380,00 MS2 AC, 1ª CASA: 03 DTS, 
SALA  AMPLA, BANH., COZ., 08 VGS. 2ª  CASA: 02 DTS, 
SALA, BANH.,  COZ. CONSULTE-NOS. (COD. TAD).

SAÚDE
SOBRADO EM COND. FECHADO!

PROX. AO METRO, 03 DTS (STE), 02 VAGAS,
COZ. PLANEJADA, LIVING COM LAVABO.

APENAS R$ 390 MIL. (COD. RS).

SAÚDE
 EXCLUSIVIDADE TAKAKI – COM 03 BANHS!

R. BIOBEDAS 148 AP 11, 03 DTS (STE+SAC), + 02 
BANH, SL 2 AMBS, COZ PLANEJ, 72,35 M2! LAZER 

TOTAL! SÓ R$ 335 MIL. (COD AT).

SAÚDE
PROX AO METRO / LOCAL NOBRE

02 DTS, 02 BANHS, 01 VAGA, LAZER TOTAL,
TOTALMENTE REFORMADO. 

SÓ R$ 300 MIL. (COD. TAD).

CONCEIÇÃO
ED. NOVO / CONSTR. EZETEC

 03 DTS (STE), SL+TERRAÇO GOURMET + LAV, 
COZ, GAR, LAZER TOTAL. 100 M2 ÚTEIS. 
COND. BAIXO. R$ 440 MIL. (COD. TAD).

SAÚDE
PROX. AO METRO / ANDAR ALTO

APTO DE FTE, 03 DTS (STE), SALA+SACADA, COZ 
PLANEJ, 02 VGS, LAZER TOTAL. COND. BAIXO. 

R$ 450 MIL. (COD TAD).   

SAÚDE 
PROX METRO / SEMI-NOVO

03 STES, LIVING + SAC, COZ. PLANEJ, 116 MS2 
ÚTEIS, RICO EM ARMÁRIOS, 2 VGS, COND. 

BAIXO. IMPERDÍVEL. R$ 650 MIL. (COD TAD)
KLABIN

IMPERDÍVEL! 168 MS2 ÚTEIS!
ABAIXO DO VL. DE MERCADO, 3 SUITES, 

SL + SAC GOURMET, LAV., ELEV. PRIV., 3 VGS. + 
DEP. APENAS R$ 815 MIL (COD. RO)

MIRANDÓPOLIS
TERRENO / EXCLUSIVIDADE TAKAKI

EXCELENTE LOCAL, BOM PARA COMÉRCIO,
6 MS2 DE FTE, 28 e 26 METROS NAS LATERAIS. 

AT 162 M². CONSULTE-NOS (COD. AT).

. KLABIN VELHO
EXCELENTE PADRÃO – 11 MTS DE FTE!

03 DTS, SENDO 01 SUITE, LIVING+LAVABO, COZ AE, 
SALÃO DE FESTAS, 2 VGS, TUDO EM TÁBUAS COR-
RIDAS. QTAL. APENAS R$ 529 MIL. (COD. AT). 

SRS. PROPRS. DE IMÓVEL COMERCIAL 
NA SAÚDE. TEMOS CLIENTES 

INTERESSADOS NA COMPRA DE SEUS 
IMÓVEIS COM PAGAMENTO À VISTA. 

CONSULTE NOSSO GERENTE

SÃO JUDAS
CASA TERREA – TRAV R. APRIGIO GONZAGA

01 DOR, SALA, COZ, BANH., LAVANDERIA, SEM 
GAR. APENAS R$ 700,00. (COD. IDA).

SAÚDE - EXCELENTE OPÇÕES PARA LOCAÇÃO
TEMOS APTOS. DE 02 DTS E 03 DTS, ALUGUEL A 
PARTIR DE R$ 1.300,00 (DE 02 DTS). CONSULTE-

NOS. (COD. IDA/FE).

JABAQUARA
CASA TERREA / PROX. DO TERMINAL

02 DTS, SALA, COZ, BANH. SOCIAL, LAVANDERIA, 
GAR. APENAS R$ 1.100,00. (COD. IDA/FE).

SÃO JUDAS
SOBRADO PROX AO METRO

02 DTS, BANH. SOCIAL, SALA, COZ, LAVANDERIA, 
ENTR. LAT., GAR. REFORMADO. 

SÓ R$ 1.300,00. (COD. IDA/FE)

SAÚDE
APTO. COLADO AO METRO / AL. 

R$ 1.350,00. 02 DTS COM ARMÁRIOS, 02 BANHS, 
SALA 02 AMBS, COZ, GAR E LAZER. (COD. RS/FE).

SAÚDE
APTO. PROX AO METRO / 1ª LOCAÇÃO!

03 DTS (SUITE+CLOSET+SAC), BANH. SOC., 
SALA AMPLA+SAC+LAB, 2 VGS+DEP. AL. 

APENAS R$ 2.300,00 (FE).

JARDIM AEROPORTO
EXC. SOBRADO / PROX. METRO CONCEIÇÃO
03 DTS (STE), BANH. SOCIAL, SALA GRANDE+

LAV, COPA/COZ, DEP. EMPR+WC. QTAL E 02 VGS. 
R$ 2.500,00. (COD. IDA/FE).

SAÚDE
ARMAZÉM NA CATULO DA P. CEARENSE!

EXCLUSIVIDADE TAKAKI. “TUDO VÃO LIVRE”
 COM 250,00 MS2 (10X25), 02 BANHS E 01 SALA. 

SÓ R$ 2.500,00. (COD AT).

+ UM VENDIDO

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

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

SOBR. - V. GUMERCINDO
R$ 388 MIL

3 dormitórios, suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha c/ AE, lavanderia, 

dep. p/ empreg., garagem p/ 2 carros, 
ótima localização, próximo a rua 
Vigário Albernaz, construção de 

13 anos - REF.: 10.200

4 IMÓVEIS - V. GUMERCINDO 
R$ 598 MIL

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

triais ou comerciais) - REF.: 10.314

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 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. 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.

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

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 - JD. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

ótima localização, c/ 3 dormitórios c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha, qto. despejo, dep. p/ 
empregada, amplo quintal, edícula c/ 1 
dorm., coz., wc, despensa, garagem p/ 2 
carros, terreno 373 m2 - REF.: 10.448

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 798 MIL

vago, ótima local, terreno 504 m2, cons-
trução 235 m2, c/ 3 suítes c/ AE, living 
p/ 2 amb.c/ lareira, lavabo, copa, coz. c/ 
AE, despensa, dep. p/ empreg., garagem 
4 carros, amplo quintal, amplo jardim, 

ótimo acabto -  REF.: 10.501

SOBRADO - V. GUMERCINDO 
R$ 450 MIL

próximo ao Metrô A. do Ipirnga, c/ 
3 dormitórios, wc social, living, sala 
de jantar, cozinha c/ AE, lavanderia, 

dep. p/ empreg., garagem p/ 2 carros, 
terreno 6 x 26 mts., construção 

180 m2 - REF.: 10.518

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. - JD. DA SAÚDE
R$ 180 MIL

boa localização da Rua Dr. Nicolau 
Alberto Defina, c/ 2 dormitórios, wc 

social, living p/ 2 amb., cozinha, 
lavanderia, qto. e wc p/ empregada, 

sem garagem, condomínio R$ 309,00 
- REF.: 10.472

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

APTO. - BQ. DA SAÚDE
R$ 270 MIL

vago, ótima localização, AU = 70 m2, 
c/ 2 dormitórios c/ AE, suíte, wc social, 

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

garagem p/ 2 carros, lazer completo - 
REF.: 10.448

APTO. - SAÚDE
R$ 320 MIL

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

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

APTO. - PRÓX. METRÔ 
IMIGRANTES - R$ 320 MIL
travessa da rua Sta. Cruz, condomínio 

R$ 265,00, prédio c/ 3 anos, lazer 
completo, c/ 3 dorm., suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
planejada, despensa, garagem

p/ 1 carro - REF.: 10.539

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.: 10.432

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 420 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

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

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 698 MIL

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

gar. p/ 4 carros - REF.: 10.015

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

TÉRREA (NOVA) - JD. DA 
SAÚDE - R$ 850 MIL

- local nobríssimo, vago, terreno plano 
c/ 10 x 50 mts., amplo quintal gramado 
c/ sl. festa e edícula, sendo 3 suítes, 
1 máster c/ closet e hidro, living p/ 3 

amb., lavabo, ampla cozinha, garagem 
p/ 3 carros -  REF.: 10.331

APTO. - JD. CELESTE
R$ 170 MIL

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

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

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. - IPIRANGA
R$ 280 MIL

vago, impeçavel, repleto de armários, 
c/ 3 dorm. c/ AE, wc social, living p/ 2 
amb. c/ estante embutida, sacada, co-
zinha planejada, garagem p/ 1 carro,  
prédio c/ 10 anos, estuda propostas 

- REF.: 10.550
TÉRREA - V. VERA

R$ 290 MIL
ótima localização do bairro, terreno 

c/ 5 x 30 mts., construção de 150 m2, 
c/ 2 dormitórios, wc social, living p/ 
2 amb., cozinha, lavanderia, dep.

 p/ empregada, garagem p/ 2 carros - 
REF.: 10.467

(3) IMÓVEIS - R$ 297 MIL
 V. GUMERCINDO 

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

comercial nas frente, e nos fundos mais 
duas casas, sendo uma c/ 2 dorm., 
sala, coz., wc, lavand., e outra c/ 1 

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

SOBRADO 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

SOBRADO - R$ 388 MIL
 V. GUMERCINDO 

vago, ótima localização, travessa da 
rua Assungui, c/ 3 dormitórios, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., cozinha c/ 
AE, lavanderia, quintal, garagem p/ 2 

carros, terreno 7 x 20 mts., construção 
150 m2 - REF.: 10.465

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 479 MIL

travessa da rua Francisco Tapajós, 
terreno 14 x 23 mts., constr. 190 m2, c/ 3 
dorm., wc social, living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, qto. despejo, amplo quintal, jardim, 
ampla edícula c/ 1 dorm., sala, coz., wc, 

gar. p/ 4 carros - REF.: 10.141

APTO. - V. VERA
R$ 210 MIL

vago, reformado, condomínio somente 
R$ 237,00, c/2 dormitórios, wc social, 

sala p/2 amb., cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, andar alto, ótima 
localização do bairro  - REF.: 10.504

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 530 MIL

c/ 3 dormitórios c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 3 amb., lavabo, copa, coz. c/ 

AE, lavand., amplo quintal, edícula nos 
fundos, garagem p/ 2 carros, terreno 
10 x 30 mts., construção 212 m2, óti-
ma localização do bairro - REF.: 7883

APTO. V. DAS MERCÊS
R$ 190 MIL

vago, garagem p/ 2 carros
independentes, c/ 2 dormitórios,

wc social, sala p/ 2 amb., cozinha, 
lavanderia, condomínio R$ 329,00, 
prédio c/ lazer, ótima localização

do bairro - REF.: 10.581

APTO. - V. GUMERCINDO
R$ 235 MIL

excelente área útil de 68 m2, trav. da rua 
Vigário Albernaz, c/ 2 dormitórios, wc so-
cial, living p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha, 
lavadeira, wc p/ empreg., garagem p/ 
1 carro, condomínio R$ 377,00, lazer, 

ótima oferta - REF.: 10.580

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
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

TÉRREA - SACOMÃ
R$ 320 MIL

impecável, toda reformada, trav.da rua 
Alencar de Araripe, c/ 3 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., copa, coz. 

planejada, qto. p/ empreg., garagem p/ 
2 carros, quintal, terreno 7 x 27 mts., 
construção 145 m2 - REF.: 10.513

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
APTO. - BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
ótima localização do bairro, c/ 2 dor-
mitórios, wc social, living p/ 2 amb., 

cozinha planejada, despensa, dep. p/ 
empregada, área útil de 75 m2, gara-
gem p/ 1 carro, estuda permuta apto. 

menor valor - REFf.: 10.573
TÉRREA - IPIRANGA

R$ 369 MIL
excelente localização, próximo ao 

metrô A. do Ipiranga, c/ 3 dormitórios, 
suíte, wc social, living, sl. jantar,

cozinha, despensa, garagem p/ 2 
carros, terreno 8,5 x 20 mts.,

p/ reformar - REF.: 10.415

SOBRADO NOVO - COND. 
FECHADO - R$ 398 MIL 

excelente rua do bairro Moinho Velho, 
novo, c/ 3 dormitórios, suíte, wc so-

cial, living p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 
lavanderia dep. p/ empreg., garagem 

p/ 3 carros - REF.: 10.245

SOBRADO NOVO - IPIRANGA 
R$ 550 MIL

ótimo local, travessa da rua Dr. Elísio 
de Castro, c/ 3 suítes, living p/ 2 amb., 

lavabo, cozinha planejada, amplís-
simo quintal, garagem p/ 4 carros, 

estuda proposta - REF.: 10.487

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. - 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

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

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 940 MIL

terreno 12 x 30 mts., construção 347 m2, 
vago, c/ 4 suítes, 2 closet’s, hidro, sl. 
íntima, living p/ 2 amb. c/ lareira, lavabo, 
copa, cozinha c/ AE, qto. p/ despejo, 
dep. p/ emp., quintal c/ piscina e churr., 

gar. p/ vários autos - REF.: 10.313
SOBRADO - JD. DA SAÚDE 

R$ 950 MIL
excelente localização, terreno 11 x 28 
mts., AC = 300 m2, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, living p/ 3 amb., sl. jantar, lava-
bo, copa / cozinha planejada, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 3 carros, amplo 

quintal - REF. 10.455

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 480 MIL

terreno plano c/ 10 x 35 mts., cons-
trução 220 m2, c/ 4 dorm., wc social, 
living, jd. Inverno, copa, coz., lavand., 

dep. p/ empreg., garagem 5 carros, jar-
dim, quintal, estuda imóvel de menor 

valor - REF.: 9125
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LOCAÇÃO

ANUCIE.
SÃO PAULO
ZONA SUL 
5072-2020

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

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

Família – Consumidor – Empresarial 
Trabalhista – Tributário - Imobiliário 

mensalidades e condomínios
atrasados, títulos, contratos.

ADVOCACIA MORETTI

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

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:

ASSISTENTE 
DE VENDAS/

TELEMARKETING
Mulheres de 20 à 40 

anos. Salário fixo 
+ comissão. 

Damos treinamento
Curriculo para 

wm.papeis@terra.com.br

PASSO O PONTO 
LANHOUSE
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

Informações
com Martha

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

Curso Individual 
e Personalizado

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS

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$ 980 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.
76m² a. útil. Ao lado

do metro. R$ 280 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds
(suite), 02 salas, 
copa-cozinha, la 
vabo, 02 vagas.

R$ 450 mil.

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
Localização. R$ 550 mil

OPORTUNIDADE - LOTES
PRÓX. A SOROCABA

Lindos lotes urbanos, 15x50m², para moradia 
ou chácara, frente p/asfalto, vista p/lago, 

ruas iluminadas, prontos p/construir.
Pequena entrada, saldo até 120 parcelas fixas
Tels. (11) 2910-2308 - 7173-9305
www.portaldospassarosalambari.com.br

CASA PRÓX. A SOROCABA
3 dormitórios, sala, cozinha, wc, terreno 
com 600m², asfalto, iluminação pública.

Tels. (11) 2910-2308 - 7173-9305
www.portaldospassarosalambari.com.br

R$ 28.000,00 entrada + restante financiado, 
direto com o proprietário

APTO. PX. METRÔ
V. GUMERCINDO

3 DTS (1 STE) 2 VGS  
Ótima rua, andar alto, 

varanda c/vista, 
coz. c/AE´s,dep.empr.  

lazer de clube, 
R$ 420 Mil 

direto c/proprietário
 7336-6912 /7389

IMÓVEIS EM MIRANDÓPOLIS
APTO.  65m², 2 dorms., 1 vaga.......................R$ 270 Mil
SOBRADO 3 dts., 1 vg, junto ao metrô................R$ 380 Mil
SOBRADO 3 dts., 5 vagas..................................R$ 590 Mil
SOBRADO Impecável, 3 dts. 2 vgs......................R$ 550 Mil
LOJA 98m², Rua Luiz Goes.................................R$ 485 Mil
LOJA 50m², Rua das Rosas..................................R$ 340 Mil
Tels. 2578-0159 - 9330-6118 creci 101501

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, 
churr, quintal, 03 vagas. 
Localização Privilegiada.

R$ 4.000,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 03 ds, sala 

grande, terraço coberto, 
entrada lateral, jardim, 
02 vagas. Impecável.

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, quin-

tal, 02 vagas. Impecável. 
R$ 2.500,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 01 ds, sala
grande, banheiro,

cozinha, lavanderia e 
quintal. Toda Reformada. 

R$ 780,00
SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Sobrado, 03 ds

(01 suite), sala grande, 
lavabo, cozinha, qe, 
lavanderia, 02 vagas. 

Comercial/residencial. 
R$ 2.200,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds c/ 

AE, living c/ sacada, area 
de serv., quarto e wc de 

empregada, 01 vaga. 
Lindo. R$ 1.300,00.

5 dorms., sala 2 ambs., 
coz., 4 wc´s, gar. 

p/ 2 autos. R. Luis Góis/ 
R. das Camélias, 60

R$3.200,00
Tel. 3884-7306

CASA COML.
MIRANDÓPOLIS

ASSISTENTE 
DE VENDAS/

TELEMARKETING
Mulheres de 20 à 40 

anos. Salário fixo 
+ comissão. 

Damos treinamento
Curriculo para 

wm.papeis@terra.com.br

RECEPCIONISTA
Para atendimento em PABX, com noções 

em informática, que resida na região. 

Comparecerem a partir de
2ª feira, das 9:00 às 15:00 h. 

à Av. Dr. Altino Arantes, 516
Vila Clementino

CORRETOR (A)
Venham fazer parte da equipe 

que mais vende na região! 

IMOBILIÁRIA J.AOKI
Admite:

ADMITE-SE

• CABELEIREIRO
• MANICURE

Precisa-se

Com experiência.
Para região da Saúde

2083-8503 - 9194-9067 
falar com Nádia

PORTEIRO
(Controlador 
de Acesso)

Masculino/Feminino, 
ensino fundamental 
completo. Agendar 

entrevista 4115-4155
3439-0204

Para início imediato. Com experiência
e residentes na região. Enviar CV para 

capitaladmsp@capitaladm.com.br

Administradora de Condomínios Admite:
• RECEPCIONISTA

• ENCARREGADO (A)
Depto. Pessoal

Prestamos serviços em repartições públicas 
como Receita Federal, INSS, 

Prefeituras e Secretaria do Estado (ICMS).
Agende uma visita conosco. 

Próximo do metrô Vila Mariana 
Tel. 2157-1066 - Fax: 5083-2285

REGULARIZE 
SUA EMPRESA

COBERMEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CO-
BERTURAS LTDA. ME, torna público que recebeu 
da CETESB a  Licença de Operação nº 30006403, 
válida até 25/11/2014, para Toldos em alumínio, 
fabricação de, sito à Rua Dr. Augusto Galvão Vaz 
Cerquinho, 63 - Vila Oratório - São Paulo / SP.

Tel. 5084-6826

Av. Lins de Vanconcelos, 
1887, c/sala ampla, 2 
dorms. gdes. c/arms., 

coz. gde. c/arms., lavabo, 
lavand., edícula. Fiador 

ou seguro fiança.

CASA
METRÔ V. MARIANA

APTO 2 DTS
JABAQUARA -  REF. V0854
2 dt, sala, coz., w/c, 1 vg – 

Lazer completo
R$ 140.000,00

APTO 1 DT
M. CONCEIÇÃO –  REF. V0819

1 dt, sala, coz., w/c, 1 vg
R$ 200.000,00

APTO VAGO 3 DTS
M. CONCEIÇÃO –  REF. A0832

3 dts. sala c/ sacada, coz., 
w/c, a/s, 1 vg
R$ 250.000,00

SOBRADO 2 DTS
JABAQUARA - REF. V0626
2 dts, sala, coz., a/s, w/c,

2 vgs. R$ 260.000,00

CASA TÉRREA 193 M²
M. CONCEIÇÃO -  REF. V0717
2 dts, sala, coz. ampla, 2 w/c, 

4 vgs + edícula
R$ 300.000,00

APTO 2 DTS  70 M²
VL. GUARANI – REF. V0835

2 dts., sala, coz, a/s, w/c,
1 vg – Cond: R$ 225,00

R$ 215.000,00

SOBRADO 3 DTS
V. CAMPESTRE – REF. V0691

3 dts., suíte, sala 2 amb., 
quintal, dep. emp., 2 vgs

R$ 260.000,00

APTO 2 DTS  65 M²
S. JUDAS  -  REF. V0816

2 dts., sala c/ sacada, coz,
2 w/c, 1 vg. R$ 250.000,00

APTO 2 DTS 
CONCEIÇÃO – REF. V0841
2 dts., sala c/ sacada, coz., 

w/c, a/s, 1 vg – Lazer
completo. R$ 265.000,00

APTO 3 DTS 75 M²
M. JABAQUARA -  REF. V0846

3 dts., sala, coz., 2 w/c, a/s,
2 vgs – Cond. 330,00.

R$ 330.000,00

APTO 1 DT
M. CONCEIÇÃO

1 Dt., sala, coz.  w/c, 1 vg – 
Lazer com piscina

R$ 160.000,00

APTO 2 DTS
JABAQUARA -  REF. V0840

2 dts. sala, coz, w/c, a/s,
1 vg – Lazer completo.

R$ 160.000,00

APTO 3 DTS
M. CONCEIÇÃO – REF. V0763
3 dts, sala c/ sacada, coz, 2 
w/c, arms. – Lazer completo

R$250.000,00

APTO 3 DTS C/ SUITE
M. CONCEIÇÃO -   REF. V0654

3 dts., 2 w/c, sacada, 
armários, coz., plan. 2 vgs.

R$ 320.000,00

SOBRADO2 DTS – EMED. 
PLAZA SUL – REF. V0850
2 Dts., 2 w/c, salas, coz, 
2 vgs – Entrada lateral

R$275.000,00

APTO 1 DT
M. CONCEIÇÃO -  REF. A0790

1 Dt., sala, coz., w/c., a/s,
1 vg. R$ 1.000,00

APTO 2 DTS
JABAQUARA – A0842

2 Dts., sala, coz., w/c., a/s,
1 vg. R$ 700,00

CASA 2 DTS
M. CONCEIÇÃO -  REF. A0813
2 Dts., dep. emp., sala, coz.,
2 w/c., a/s, 1 vg. R$ 1.300,00

APTO 2 DTS
M. CONCEIÇÃO -  REF. A0838
2 Dts., sala, coz., 2 w/c., a/s, 

1 vg. R$ 1.300,00

CASA 2  DTS
M. CONCEIÇÃO - REF. A0843

2 Dts., sala, coz., w/c., a/s,
1 vg. R$ 1200,00

CASA 1 DT
M. CONCEIÇÃO -  REF. A0844

1 Dt., coz., w/c., a/s, sem 
garagem. R$ 500,00

PLANALTO PAULISTA SOBRADO
322m² aú/3stes/5wcs/4vgs/edíc/churr

Alto padrão em ótima localização
R$ 1.000.000,00 - Cód.: 0116

Iptu R$ 190,00/mês

PLANALTO PAULISTA SOBRADO
416m² aú/3stes/4vgs/churr/sl.Festas

Alto padrão lindíssimo
R$ 990.000,00 - Cód.: 0011

Iptu R$ 230,00/mês

CHÁCARA KLABIN SOBRADO
386m² aú/3d/2stes/4vgs/churr/piscina e

academia. Rico em armários embutidos e 
impecável. R$ 1.400.000,00 - Cód.: 0058

Condomínio R$ 1.239,00

PÇA. DA ÁRVORE APTO. DE LUXO
115m² aú/4d/2stes/4vgs/lz. Completo

Alto padrão decorado por arquiteto renomado
R$ 775.000,00 - Cód.: 0108

Condomínio R$ 600,00

PLANALTO PAULISTA SOBRADO
135m²/3stes/4vgs/churr/ Totalmente reformado/
portão eletr./ Vigilância 24 horas/ótimo local

R$ 510.000,00 - Cód.: 0024
Iptu R$ 147,00/mês

CHÁCARA INGLESA APARTAMENTO
102m² aú/3d/ste/3wc/2vgs/lz. Completo

Impecável rico em armários
R$ 480.000,00 - Cód.: 0115

Condomínio R$ 686,00

JARDIM DA SAÚDE APARTAMENTO
100m² aú/3d/ste/2vgs/2wc/d.Empr/ Piscina 
aquecida/academia/lz. Compl. Atrás do carrefour 

imigrantes R$ 420.000,00 - Cód.: 0120
Condomínio R$ 562,00

CHÁCARA KLABIN APARTAMENTO
54m² aú/2d/wc/1vg/ampla sacada

Negócio de ocasião, 600m do metrô ch. Klabin
R$ 325.000,00 - Cód.: 0121

Condomínio R$ 440,00

METRÔ SAÚDE APARTAMENTO
62m² aú/2d/2wc/1vg/sc/piscina/ Churr/play-

ground, 800m do metrô saúde
R$ 295.000,00 - Cód.: 0066

Condomínio R$ 450,00

METRÔ S. JUDAS APARTAMENTO
52m² aú/2d/2wc/1vg/sl. Festas/ Churr/sl. Jogos/

qd/aq. Central/sacada, 200m do metrô
R$ 250.000,00 - Cód.: 0110

Condomínio R$ 342,00

O pretendente: ALVARO LUIS ZAVATARO SOARES, de nacionalidade brasileira, 
profissão autonomo, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo, 
SP, no dia vinte e um de outubro de 1981, residente e domiciliado Jabaquara, São 
Paulo, SP, filho de Carlos Alberto dos Santos Soares e de Rosangela Maria Zavataro 
Soares. A pretendente: TATIANA POHL CANELOI NAVES, de nacionalidade 
brasileira, profissão securitaria, estado civil divorciada, nascida em São Paulo, SP, 
no dia quinze de janeiro de 1985, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Dirceu Ferreira Naves e de Debora Pohl Caneloi Naves.

O pretendente: ANDERSON MOREIRA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista financeiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no 
dia 24 de fevereiro de 1986, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, 
filho de Roberto Vieira e de Antonia de Lourdes Moreira. A pretendente: ALINE 
LEICE NOGUEIRA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de rh, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 02 de fevereiro de 
1989, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Antonio Alves 
de Araujo e de Josefa Viana Nogueira de Araujo.

O pretendente: ANDRé DA SILVA FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, 
profissão retificador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 11 
de novembro de 1974, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de Sebastião Francisco e de Maria Crisostomo da Silva. A pretendente: DELAIR 
TELLES MARqUES, de nacionalidade brasileira, profissão manicure, estado 
civil solteira, nascida em Matelandia, PR, no dia 22 de junho de 1976, residente 
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Clasio Telles Marques e de 
Olivia Padilha Marques.

O pretendente: FABIO SOARES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão 
auxiliar de produção, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 06 
de setembro de 1980, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de José Cicero Barbosa e de Eurides Soares Barbosa. A pretendente: CARLA 
REGINA MARqUES, de nacionalidade brasileira, profissão tele operadora, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 06 de agosto de 1988, residente e 
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de José Carlos Marques e de Fatima 
Regina Domingues Marques.

O pretendente: JOSEILTON GONÇALVES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão motorista, estado civil solteiro, nascido em Campina Grande, 
PB, no dia 03 de outubro de  1969, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, 
SP, filho de João Felipe dos Santos e de Iraci Antonia de Almeida. A pretendente: 
MARIANA ALMEIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora 
de caixa, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 17 de agosto 
de 1985, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Raimundo da Silva e de Maria Sonia de Almeida Silva.

VALENTE IMÓVEIS

SCIESP 41.011 - CRECI 47.317 - OAB 93.417
Rua Sena Madureira, 180 - Metrô V. Mariana

5082-2234 - 9976-1423

Srs. Clientes/Proprietários: - Atendo 8 AM / 8 PM
 Estou cadastrando imóveis p/venda/locação, em todas regiões. 

Consulte: O Rei das Parcerias, Também Faço Avaliações

SEDE PRÓPRIA
16 ANOS

* VENDAS * * LOCAÇÕES *

SOBRADO STA. CRUZ
R. Guiratinga/Luiz Góes
3 dts. etc., gar. autom.

residência, ótimo estado
Vendo: R$ 350 Mil

SOBRADO COMERCIAL
Metrô Vila  Mariana
6 sls., coz., 4 wc´s

R. Sena Madureira, 472
Alugo R$  2.800,00

i.valentenegocios@hotmail.com

TÉRREA STA. CRUZ
Rua  Juréia/Luiz Góes

p/família grande (4 x 40)
c/2 moradias e garagem
Vendo: R$ 370 Mil

TÉRREA V. MARIANA
À  6 quadras do metrô
Av. Lins/Pero Correia

3 sts. 3 sls. 2 grs. (7x35)
Vendo: R$ 425  Mil

COMERCIAL V.CLEMENTINO
Rua Sena Madureira
Rua Estado de Israel
Rua Diogo de Faria
Rua Coronel Lisboa

Vendo: R$ 600/R$ 1.600 MIL

CASAS COMERCIAIS
Rua Leandro Dupret, 502
Rua Sena Madureira, 244

Rua Humberto I, 790
Rua Joel Jorge de Melo, 357

Alugo R$  3.500,00

SOBRADO COMERCIAL
Metrô V. Mariana/Klabin

8 sls. coz. 4 wc´s, 3 gars.
Rua Conde de Irajá, 254
Alugo R$  4.500,00

SOBRADÃO COMERCIAL
Rua Machado Bitencourt, 406

Rua Diogo de Faria, 109
Rua Sena Madureira, 42
Rua 1º de Janeiro, 296

Alugo R$  12.000,00

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS
3 dorms., 2 vagas + 
edícula c/2 dorms., 

sala, coz., banh. AS. 
R$ 3.200,00

Aceito depósito
 Tr. Tels. 2578-0159 

ou 9330-6118

Para profissionais 
da área da Saúde, 
próximo ao metrô.
Tel. 2836-4389

ALUGA-SE 
CONSULTÓRIO

4 dts. (ste), padrão Gafisa, 
173,12m² úteis, 3 vgs. 4 wc, 
terraço gourmet, jacuzzi, lazer 

de clube. R$ 900.000,00 
Ac. financ.

FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

MAGNÍFICA COBERT. 
DUPLEX NOVA 

SÃO JUDAS

Apto. 2 dorms., 1 vaga, 
coz. c/arm., piso laminado, 

lazer compl. (-) piscina, 
cond. baixo R$ 279,00

R$ 169.000,00
FORT HOUSE  

NEGS. IMOBIL.
5019-7722/ 7067-6014

Creci 18979

VILA CAMPESTRE

Prédio s/elevador, c/4 por 
andar, 2 dorms., sala, coz.

c/arms., 1 vaga, lavabo,
salão festas, cond. barato,

70m² úteis R$ 210.000,00
FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

APTO. 
PRÓXIMO TERMINAL 

JABAqUARA

Exc. Apto. em local ímpar, à 200 m. da estação 
Sta. Cruz e ao lado do Shopping Center, c/living 

2 ambs., 2 dts. sl. almoço, 1 vaga, riquíssimo arms.
de ótima qualidade, finamente decorado.

Oportunidade única na região!
FLORÊNCI0 IMÓVEIS Tel. 5589-5858

Creci 74349

JUNTO AO METRÔ STA. CRUZ 
R$ 440 MIL Próximo Rua  Luis Goes, 

2 dorms. c/AE´s, sala, coz., 
wc social, dep. empr. c/wc, 

1 vaga demarcada fixa.
R$ 305.000,00

Só à vista
FLORÊNCI0 IMÓVEIS
Tel. 5589-5858

Creci 74349

APTO. 
VILA MARIANA 

Próx. metrô. Apto. 
2 dorms., 1 vaga, coz. e 

dorm. c/arm., s.festas/chur-
rasq. R$ 210.000,00
Oportunidade!!!

FORT HOUSE 
NEGS. IMOBIL.

5019-7722/ 7067-6014
Creci 18979

CONCEIÇÃO

80m², Apto. 3 dts., 1 ste., 1 vg.,
2 torres, terraço gourmet 

c/churr. Entr. chaves Abr/11. La-
zer compl. R$ 500 Mil Imóvel 

100% Quitado. Ac. financ.
FORT HOUSE 

NEGS. IMOBIL.
5019-7722/ 7067-6014

Creci 18979

PRIME HOUSE 
VILA MASCOTE

VENDA

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

Totalmente reformado, 
esquina, 4 dts. 1 suite, 
2 banhs., 2 vagas, AE, 

churr., portão automático 
R$ 480.000,00

TAKAOKA IMÓVEIS
Tel. 5071-0160

5071-0416

LINDO SOBRADO
15 MIN. METRÔ
VILA PRUDENTE

METRÔ 
CONCEIÇÃO

TERRENO 6X25
Com casa velha de 

3 dorms., para reforma
R$ 160.000,00 

Não aceita 
financiamento

Tel. 5021-2731

SOBRADÃO
JABAqUARA 

PRÓX. METRÔ
 3 dorms., 1 suíte, sala, 

copa, coz., 2 wcs, 
quintal, DE, 2 gars. 
R$ 310.000,00 

 Tel. 5021-2731

PX. HOSP. S. PAULO
VILA CLEMENTINO

Apto. 2 dorms., sala 
2 ambs., coz. AS, banh. 
empr., vaga gar., rico em 

arms, semi mobiliado. 
Prédio c/lazer compl.

Tel. 5572-7181
ALTEZA IMÓVEIS

creci 46507

230m², Rua Domingos 
de Morais, 1873. Para 
comércio. Ac. depósi-

to. R$ 6.800,00
Tel. 3884-7306

SALÃO 
VILA MARIANA

O pretendente: MOISES PEDRO DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, 
profissão marcineiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 
31 de março de 1968, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de José Pedro de França e de Maria de Freitas França. A pretendente: ADELIA 
BRAGA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado 
civil solteira, nascida em Brasilia de Minas, MG, no dia 27 de janeiro de 1974, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Adão Martins Braga 
e de Idalice Vieira de Jesus.

O pretendente: PAULO MARCELO DE MORAIS ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, profissão fiscal de preevenção de perdas, estado civil solteiro, nascido 
em Fortaleza, CE, no dia 16 de outubro de 1980, residente e domiciliado Jabaquara, 
São Paulo, SP, filho de Luis Williams Araujo Barreto e de Maria Liduina de Morais. 
A pretendente: MARCIA MARqUES MORAIS DE FREITAS, de nacionalidade 
brasileira, profissão operadora de caixa, estado civil solteira, nascida em Acarau, 
CE, no dia 20 de novembro de 1983, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Francisco de Sena Freitas e de Rita Marques Morais Freitas.

O pretendente: REINALDO DO CARMO CHOPIS, de nacionalidade brasileira, 
profissão socorrista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 07 
de dezembro de 1963, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de 
Hilario Chopis e de Antonia do Carmo Chopis. A pretendente: RUTH CUNHA DO 
CARMO, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil solteira, 
nascida em Jaru, RO, no dia 03 de outubro de 1981, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Rozival Espirito Santo do Carmo e de Maria 
da Conceição Cunha do Carmo.

O pretendente: RENATO MALHEIRO GERODETTI, de nacionalidade brasileira, 
profissão segurança da informação, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, 
SP, no dia 07 de julho de 1977, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, 
filho de Alberto Gerodetti e de Rosalia Malheiro Gerodetti. A pretendente: NAILZA 
ALMEIDA BRITO, de nacionalidade brasileira, profissão manicure, estado civil 
solteira, nascida em Coquinhos (municipio de Anage), BA, no dia 24 de outubro 
de 1974, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Aristides José 
de Brito e de Naui Pereira Almeida.

O pretendente: SEBASTIÃO APARECIDO SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão tecnologo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 
07 de setembro de 1959, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, 
filho de Antonio Alves dos Santos e de Alzira Molinari Santos. A pretendente: 
wELDJA HELENA BOZI, de nacionalidade brasileira, profissão securitária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 04 de maio de 1971, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Elzio Bozi e de 
Aparecida dos Reis Bozi.

O pretendente: VALDIR PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteiro, nascido em Lajedo, 
PE, no dia 18 de julho de 1982, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Pereira da Silva e de Cicera Pereira da Silva. A pretendente: 
PATRICIA SILVA SIqUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 31 de julho de 1981, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Laudeci Nilo de Siqueira 
e de Maria Ivanilda Martins Siqueira.

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

Técnicos em Som, Ima-
gem e Informatica.

Rua Borges Lagoa, 1184 
- Tel. 5083-7935

Assistência 
Técnica  

contrata para 
serviços extras!

ALUGO SOBRADO – VILA MARIANA
(Próximo ao Metro Sta. Cruz).

02 dormitórios sendo 01 suite com closed, sala, sacada na 
frente, cozinha c/ae, lavabo, área de serviço, dep de emp. 

completa, deposito e gar. fechada. ALUGUEL:
R$ 1.500,00. Rua José Alves Passos, 141

ALUGO SOBRADO – MIRANDÓPOLIS 
(Próx. Metrô Praça da Árvore)

03 dormitórios, sala, cozinha, despensa, banheiro, área de serviço, 
dep de  empregada, quintal e 01 vaga de garagem.

ALUGUEL: R$  1.400,00 - Rua Das Hortênsias, 107.
ALUGO SOBRADO – MIRANDÓPOLIS

(Próximo ao Metro Pça. Da Arvore).
3 dorms sendo 1 suíte, sala, copa, cozinha, lav, banheiro social, despen-
sa, escritório, dep emp. completa, entrada lateral, AS e gar. 2 carros.

ALUGUEL: R$ 2.000,00. R: Domingos Oswaldo Bataglia, 146.
ALUGO CASA TERREA DE FUNDOS

VILA AGUA FUNDA (Próximo a Loja C&C. )
01 dormitório, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

ALUGUEL: R$ 400,00 - Rua Mario Schiopa, 96 casa 05.

ALUGO SOBRADO – VILA MARIANA
(Próximo ao Metro Klabim)

02 dormitórios, sala, cozinha c/ae, banheiro social, dep de emprega-
da completa, área de serviço e garagem fechada.(Obs. Reformado).

ALUGUEL: R$ 2.000,00 - Rua Dr. Assis de Moura, 36.

ALUGO APARTAMENTO  – SANTANA
(Próx. Metrô Santana)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço
ALUGUEL: R$  700,00 - Rua Dr. Olavo Egidio, 991 Apto. 42.

APTO. SAÚDE 
PROXIMIDADES 

SHOP. PLAZA SUL
 2 dts., sala ampla, coz. 
planej., peq. lazer, gar. 

demarc. Cond. R$ 270,00
R$ 165 mil. creci-18476 

 Tels. 5058-0800  
ou 6428-0663

APTO. 
METRÔ SAÚDE

 OPORTUNIDADE
2 dorms. c/arms., sacada, 

qto. empreg., 2 wc´s, 1 vaga 
gar. Rua Paracatú.

R$ 270 Mil

 Tel. 5584-5252
CONSTRUCELL 
 www.construcell.com.br 19

24
1-

J

Apto. 2 dts. c/AE, sala 2 
ambs. c/sacada, coz. planej., 

banh. box blindex, A.S. c/
banh., piso laminado mad., 
1 vaga, súper conservado, 
ótimo local. R$ 282 Mil 

Dellabitare
Empreend. Imob.
5071-7090/8254-5435

Creci 16258-J

METRÔ CONCEIÇÃO

MANOBRISTA
Precisa-se

Que resida na região, 
com experiência 

e referência
Tels.: 7999-8987

ou 8746-8987

APTO PROX.
METRÔ CONCEIÇÃO

estado de novo piso frio  01 
vaga lazer 01 dorm  predio de 

belo visual   sacada cond 300,00
valor R$ 230 mil ref 01

OPORTUNIDADE
CASA TÉRREA

metro s judas 10x50 de terreno, 
fundos 200m2 livre 6 vagas. 
lindo jardim , excel localiz  

imperdível R$ 670 mil ref 02

SOBRADO RES/COML
BOM IMÓVEL

]02 dorms sl coz ban dep empreg 
01 vaga prox do metro conceição 

somente R$ 218 mil. ref 03
 é ver e comprar

PLANALTO PAULISTA TÉRREA
c/10x20ms  02 dorms sl coz 

banh edícula +lavanderia entr.
lateral  qtal 03 vagas entrar e 

morar. R$ 410 mil ref 04

APTO VILA LIVIERO EXC 
OPORTUNIDADE

03 dorms 01 suite sala com 
sacada 02 banheiros 01 vaga  

muito bem loclizado
so R$ 195 mil ref 05

TERRENO DE 300M²
com uma casa nos fundos 
p/ reforma prox ao terminal 

do metro jabaquara 
R$ 175 mil. ref 06

CASA TÉRREA 
AMERICANOPOLIS

7,5 x 25 03 vagas 02 qtos 
grandes entr lateral quintal , 

porão tipo escritório , lavanderia
R$ 230 mil. ref 07

CASA TÉRREA
PLANALTO PAULISTA

600m2 au local nobre 03 dorms 
suíte sl 2 ambs quintal piscina 
03. R$ 1.200.000,00. ref 08

 PLANALTO PAULISTA
EXC SOBRADO

03 dorms 01 suite sala 2 ambs  
lavabo ae qtal jardim 03 vgs 

salão festas. SO R$ 720 MIL.
ref 09 

 APTO METRÔ
S. JUDAS

03 dorms 01 suite c/ae ,re-
formado, sala coz c/ae as 03 
vagas. R$ 410 MIL. ref 10

TERRENO PARA 
CONSTRUTORA/INVESTIDOR
1.582m2 (prédio resdcl e coml 
condomínio de casas etc en-
costado na av santa catarina

R$1.800.000,00 ref 11

APTO LINDO
PROX A VOLKSWAGEN

metro conceição impecável 
03 dorms 01 suite 2 vgs refor-

madíssimo estado de novo ver e 
comprar. R$ 330 mil. ref 12

PLANALO PAULISTA
BELO SOBRADO

04 dorms 01 suite terraço sala 
2 ambs jdm de inverno  03 vgs 
cobertas slao festas lavand qtal 

entr latl R$ 800 MIL ref 13

VILA PAULISTA 
SOBRADO

10ms shoping morumbi belís-
simo imóvel de fino bom0 gosto 

06 dorms 02 suites 04 vagas 
jdm qtal.R$ 680 mil ref 14

SOBRADO METRÔ CONCEIÇÃO
exc imóvel 03 dorms 01 suite c/
sacada  04 vagas qtal churrasq  

+ qto dps de emprg gde
só R$ 500 mil. ref 15

CIDADE LEONOR 
Qto sala coz e banheiro 

R$ 600,00

APTO JABAQUARA
02 dorms sala coz banh

01 vaga aluguel
R$ 750,00 cond R$ 350,00

CASA COML.
EXCELENTE  IMÓVEL

sala grande 2 ambs  + 04 salas 
na parte de cima qtal edícula 

bom imóvel. R$ 2.000,00

CASA TÉRREA JABAQUARA
02 dorms sala coz banh qtal 

grande 01 vaga
R$ 1.400,00.

JARDIM AEROPÇORTO 
Apto 02 dorms sl coz 

banh 01 vaga 
aluguel R$  900,00

cond R$ 390,00

PROX METRÔ CONCEIÇÃO
03 salas comerciais 

01 banheiro 
R$1.300,00
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Terapia Alternativa

Casas de Repouso

Terapia Alternativa
Fisioterapia

Estética

• SAÚDE

Todos sabemos da 
importância da atividade 
física durante a gestação e 
o Pilates é uma opção de gi-
nástica leve e sem impacto, 
que trás muitos benefícios 
para futura mamãe.

A técnica ajuda a pre-
venir ou eliminar dores na 
coluna, melhora a postura 
e o equilíbrio, aumenta 
resistência muscular, princi-
palmente dos braços, para 
que a mamãe possa segurar 
seu bebê e amamentá-lo. 
Também trabalha força e 
fl exibilidade muscular, itens 
importantes para preparar 
os o corpo para sustentar o 
aumento de carga gerado 
pelo novo tamanho do 
abdômem, dos seios e da 
nova postura.

Nas aulas direcionadas 
às gestantes, também 
é priorizado o trabalho 
respiratório e contração 
dos músculos do períneo e 

Pilates na Gestação: 
benefícios para 
a mamãe

abdominal, muito importan-
tes para a mamãe que fará 
parto normal.

Os benefícios do Pilates 
também são importantes 
após a gestação, pois favo-
recem o retorno do corpo 
à forma antiga com mais 
facilidade e rapidez.

Os ginecologistas-obs-
tetras costumam indicar o 
método a partir do terceiro 
mês de gestação e é muito 
importante consultá-lo 
antes do início das aulas, 
que também só devem 
praticadas com acompanha-
mento de um profi ssional 
habilitado.

Priscila Alves

Fisioterapeuta, Especiali-
zada em Estética, Geriatria, 

Acupuntura, Reabilitação, 
RPG e Pilate

R. dos Jacintos, 300 -
 sala 1 - Mirandópolis - 

Tel: 8221-0995

• CULTURA

O cantor e percussionista 
pernambucano Otto estará 
no palco do SESC Vila Mariana 
no próximo fim de semana. 
Os shows, que contarão com 
as participações especiais dos 
cantores Junio Barreto (dia 15) 
e Lirinha (dia 16), fazem parte 
da turnê que divulga seu mais 
recente álbum, “Certa Manhã 
Acordei de Sonhos Intranqui-
los”. 

Ele vai tocar músicas de 
seu último CD, de sua autoria, 
como “Lágrimas Negras”, 
“Meu mundo dança”, “Sau-
dade” e a “Naquela mesa”, 
clássico de Sérgio Bittencourt. 
O CD foi lançado nos EUA e 
rendeu crítica elogiosa do re-
pórter Larry Rohtter, do jornal 
New York Times. Com o título 
“Brazilian, but with a diff erent 
beat”, o texto da matéria tra-
ta Otto como dono de um ta-
lento único pelo e recomenda 
o CD. “Transformação conti-
nua sendo a palavra-chave de 
Otto. Ele amadureceu, viajou 
e leu bastante. Foi exposto à 
novas infl uências e tornou sua 
rede mais ampla. Tanto que a 
música eletrônica agora é ape-

nas um dos ingredientes de 
seu abrangente repertório”, 
escreveu Rohtter.

No palco do Sesc ele esta-
rá acompanhado de Catatau 
(guitarra), Pupillo (bateria e 
percussão) e Dengue (baixo).

Ex-percussionista da pri-
meira formação da Nação 
Zumbi e do Mundo Livre S/A 
(com quem gravou os dois pri-
meiros discos) nasceu em Belo 
Jardim, a 180 quilômetros da 
capital pernambucana, onde 
cresceu ouvindo cirandas nas 
festas populares na cidade. 
Saiu de Pernambuco em 1989 
para passar dois anos na Fran-
ça, tocando percussão nas 
ruas e metrôs de Paris. 

Na volta, trabalhou no 
Rio de Janeiro onde tocou 
Jovelina Pérola Negra. Do Rio, 
rumou para o Recife, quando 
conheceu dois líderes do mo-
vimento mangue beat: Chico 
Science e Fred 04. Pode-se 
dizer que seu estilo nasce 
do resultado dessa “viagem 
musical”. Sempre embalado 
pelo som de influências lo-
cais (não só de Recife como 
de todo o Brasil), começou 

Pernabucano Otto é uma das atrações 
no Sesc Vila Mariana em janeiro
Cantor se apresenta no teatro no próximo fi m de semana e ingressos já estão à venda

Divulgação

a interessar-se pela música 
eletrônica. Resgatando ritmos 
brasileiros e fundindo-os ao 
som eletrônico, raiz e mo-
dernidade, lançou os álbuns 
“Samba pra Burro” (1998), 
“Changez Tout - Samba pra 
Burro Dissecado” (2000)  re-
mix, “Condom Black” (2001), 
“Sem Gravidade” (2003), 
“MTV Apresenta Otto (2005)” 
e “Certa Manhã Acordei de 
Sonhos Intranqüilos” (2009).

Seus shows serão dia 15, 
às 21h, e domingo, às 18h.
Ingressos: R$ 20,00 (inteira); 
R$ 10,00 (usuário inscrito no 
SESC e dependentes, +60 
anos, estudantes e professo-
res da rede pública de ensino) 
R$ 5,00 (comerciários e tra-
balhadores em empresas do 
comércio de bens, serviços e 
turismo). O Sesc Vila Mariana 
fi ca na Rua Pelotas, 141. Tele-
fone: 5080-3000

Museu Lasar Segall retoma exposições, 
cursos e ofi cinas artísticas

Aos 44 anos, o Museu 
Lasar Segall está sempre se 
renovando. Desde sua fun-
dação, em 1967, este impor-
tante espaço cultural da Vila 
Mariana sempre buscou a 
interatividade, além da con-
templação típica dos museus. 
E para 2011, não será diferen-
te. O Museu já está de portas 
abertas para as atividades de 
2011. A exposição “Verdade 
– Fraternidade – Arte: Seces-
são de Dreden – Grupo 1919 
e contemporâneos” está em 

cartaz desde novembro do 
ano passado e permanece 
até fevereiro em cartaz. Em 
26 de março, será aberta uma 
mostra fotográfica de “An-
dreas Feininger”, simultane-
amente “O corpo na pintura 
de Segall” e lançamento do 
projeto “Intervenções” com 
a artista Lygia Reinach. Julho 
é a vez da exposição “Livros 
de Artista” com curadoria de 
Ana Luiza Fonseca e a exposi-
ção de longa duração “Segall 
retrospectiva”. Em 19 de no-

vembro a exposição “Poéti-
cas do Mangue” e o projeto 
“Intervenções”, encerram 
o ano.O Museu também já 
está retomando as ofi cinas e 
cursos de artes,nos setores 
de Criação literária, Ateliê de 
Gravura e fotografi a.

Especificamente em ja-
neiro, já estão abertas as 
oficinas e cursos de foto-
grafia, que abordam tanto o 
trabalho com câmeras digi-
tais quanto com analógicas, 
ainda com filme e revelação 

em preto e branco. Para os 
mais experientes, haverá 
oficinas de linguagem fo-
tográfica como expressão 
pessoal.

As vagas são limitadas. 
Confi ra horários e disponibi-
lidade de turmas no próprio 
Museu.

O Lasar Segall fi ca na Rua 
Berta, 111. Telefone: 5574-
7322. Abre de terça a sába-
do e feriados, das 14h00 às 
19h00, domingos, das 14h00 
às 18h00.
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