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Estreia da semana, o filme 
Hop - Rebelde sem Páscoa 
reúne animação e atores reais 

Acredite: churrascaria 
pode ser ótima opção para 
aproveitar feriado de Páscoa
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PM vai assumir terreno 
problemático no Jabaquara

O local já abrigou uma 

ONG que ensinava primei-

ros socorros, chamada 

Resgate Civil. Depois, a 

falta de verbas levou ao 

aluguel dos salões para 

festas, o que irritou a vi-

zinhança por conta do 

barulho. O Ong saiu e 

o terreno voltou para a 

Companhia do Metropo-

litano. Hoje, a vizinhança 

reclama da ocupação por 

moradores de rua e usu-

ários de crack, além do 

abandono da área, com 

mato alto e ratos. Esta 

semana, entretanto, uma 

boa notícia foi divulgada; 

a área será destinada à 

sede da companhia da 

Casas históricas 
não tiveram 
virada cultural

Na programação oficial 

da Virada Cultural, cons-

tava a visita monitorada 

a duas casas históricas da 

região, que compõem o 

Museu da Cidade: a Casa 

Modernista, na Vila Ma-

riana, e a casa do Sítio da 

Ressaca, no Jabaquara. 

Em cada uma delas, seria 

possível conhecer melhor 

Polícia Militar local. Ainda 

não há prazo para a refor-

ma do imóvel, mas a PM 

se comprometeu a deso-

cupar e vigiar o terreno 

já nas próximas semanas.
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Recapeada, Domingos de Moraes 
continua sem sinalização de solo

A Rua Domingos de 

Moraes foi recapeada, 

desde a rua Professor Noé 

de Azevedo até a Rua Luis 

Góes. Mas, motoristas e 

pedestres se queixam da 

falta de sinalização no 

solo, que tem confundido 

motoristas e dificultado 

a travessia de pedestres. 

Há ainda críticas de alguns 

moradores da região, que 

apontam ligeiras ondula-

ções na pista.  Página 2

o passado daquele imó-

vel, mas de fato os even-

tos nem aconteceram. 

Faltavam monitores e a 

divulgação foi ínfima. Vale 

destacar que no mesmo 

dia havia inúmeros pal-

cos espalhados pelo cen-

tro da cidade, atraindo 

milhares de paulistanos. 
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Uma Páscoa Elegante
Conheça a linha

CRISTALLO
na Vila Mariana. Pág. 3

An_pascoa2011_vlMariana_chamada.indd   1 13/04/11   16:43



22 A 28 DE ABRIL DE 2011PÁG. 02

• TRÂNSITO• ANIVERSÁRIOS • HORÓSCOPO
Janice Maya

Áries - 21/03 a 20/04

Você precisa reconquistar 
pessoas próximas e evitar que 
elas se tornem suas inimigas. 
Não se trata de ser falso ou inte-
resseiro. Apenas entender que 
não é produtivo ter ninguém 
trabalhando contra você.

Touro - 21/04 a 20/05 

Se as portas até pouco tem-
po pareciam estar se abrindo, 
de repente parecem fechar-se 
sobre suas mãos, este é um sinal 
de que deve dar um tempo para 
repensar suas estratégias. Osci-
lação é normal, mas cuidado.

Gêmeos - 21/05 a 20/06 

A próxima semana será mar-
cada pela falta de paciência com 
atitudes alheias. Especialmente 
aquelas pessoas que te fazem 
explicar a mesma coisa várias 
vezes terão “o poder” de te irri-
tar. Evite algumas conversas

Câncer - 21/06 a 21/07 

As últimas semanas tiveram 
fatores positivos e isso te recar-
regou as energias. Que bom, 
pois agora precisará de muito 
pique para enfrentar tudo que 
vem por aí. Não são coisas ne-
gativas, mas cansativas.

Leão - 22/07 a 22/08

Algumas frases mal coloca-
das, ditas por pessoas que ama, 
podem te colocar que até seus 
comuns e fortes argumentos 
faltarão. Não será fácil tocar 
o cotidiano com tudo isso na 
cabeça.

Virgem - 23/08 a 22/09 

Tempo de limpeza - do quar-
to, do computador, da casa, da 
própria vida. Tire a limpo situa-
ções, varra de sua vida pessoas 
que não merecem participar 
dela, libere sua agenda de com-
promissos chatos.

Libra - 23/9 a 22/10

Se os negócios estão deva-
gar quase parando, você preci-
sa se movimentar mais. Claro 
que a culpa não é sua, mas se 
ficar estagnado, esperando a 
economia melhorar, vai apenas 
fi car mais estressado. Ação!

Escorpião - 23/10 a 22/11

É essencial que dedique 
algum tempo para seu lazer 
na próxima semana. Ou então 
estará sujeito a um estresse que 
impedirá o bom andamento de 
projetos profi ssionais. Dê tam-
bém atenção especial a pessoa 
amada.

Sagitário - 22/11 a 21/12

Se não concorda com as 
ideias de alguém, deve expor 
isso de forma tranquila, apenas 
para não ter de se sujeitar àqui-
lo que não quer. Mas, não preci-
sa discutir para tentar impor as 
suas opiniões. Vá com calma.

Capricórnio - 22/12 a 20/01

Não adianta fi car esperando 
que o amor chegue a galope 
ou que as boas coisas caiam do 
céu em sua vida. Você sempre 
sonhou em batalhar para con-
quistar. Se a conquista for de 
forma diferente, não haverá 
felicidade.

Aquário 21/01 a 19/02

Se está em busca da chave 
do coração de alguém, deve 
antes saber que nunca a con-
seguirá. Você pode conquistar 
o amor ou a admiração de uma 
pessoa, mas não terá controle 
sobre ela. Melhor para ambos.

Peixes - 20/02 a 20/03 

Esqueça aqueles momentos 
- tanto os bons quanto os ruins 
- se realmente estiver interes-
sado em começar um novo ca-
minho, uma nova relação. Isso 
vale tanto para o campo profi s-
sional quanto para o amor.

Conforme prometido pela 
Prefeitura em fevereiro, a 
rua Domingos de Moraes, no 
trecho entre a estação Vila 
Mariana e a Rua Luís Góes, 
foi recapeada. No total, o re-
capeamento da Domingos de 
Moraes, que acontecerá nas 
duas pistas, se estendeu por 
3.310,81 metros lineares. Mas, 
embora o trecho esteja con-
cluído, mais uma vez desobe-
decendo o Código Brasileiro 
de Trânsito a via foi entregue 
sem sinalização.

“Já faz mais de quinze 
dias que o serviço terminou e 
os pedestres continuam sem 
faixa de segurança para fazer 
a travessia”, diz o morador da 
Vila Mariana, Pedro Galuchi,

Mas, motoristas também 
se queixam. “Fica mais difícil 
trafegar, os motoristas não 
têm faixas dividindo pistas 
para se orientar e, nos cruza-
mentos, sempre acabam inva-
dindo a área de travessia”, diz 
outro morador do bairro que 
prefere não ter seu nome pu-
blicado. Ele ainda avalia que 
o serviço não foi bem feito, 
deixando ondulações na pista.

No ano passado, a CET 
também entregou o novo 
pavimento da Avenida dos 
Bandeirantes e demorou a re-
fazer a sinalização horizontal, 

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

• Sala 1 - Eu Sou o Número 4 - 12 
Anos -  11h - 13h40 - 16h10 - 18h40 - 21h10 
- 23h40C

• Sala 2 - Broder - 14 Anos - 12h50 - 
14h55 - 17h05 - 19h20 - 21h35 - 23h45C

• Sala 3 - VIPS - 12 Anos - 21h50 -0h10C

• Sala 3 - HOP - Rebelde Sem Páscoa 
(Dub) - Livre - 12h20 - 14h50 - 17h10 - 19h30

• Sala 4 - Rio(Dub) - Livre - 12h40 - 
15h05 - 17h20 - 19h40 - 22h - 0h20C

• Sala 5 - Um Lugar Qualquer - 14 
Anos - 14h

• Sala 5 - A Garota da Capa Vermelha - 14 
Anos - 11h50 - 16h - 18h20 - 20h50 - 23h10C

• Sala 6 - Rio(Dub) - Livre - 11h40 - 
14h05 - 16h20

• Sala 6 - Pânico 4(Dub) - 14 Anos - 
18h50 - 21h20

• Sala 6 - Como Você Sabe - 10 Anos
• Sala 7 - Rio 3D - Livre - 21h30 - 23h50C

• Sala 7 - Rio 3D 3D(Dub) - Livre - 
12h10 - 14h30 - 16h50 - 19h10

• Sala 8 - Pânico 4 - 14 Anos - 12h30 - 
15h - 17h30 - 20h - 22h25

• Sala 9 - Rio(Dub) - Livre - 13h - 15h25 
- 17h45 - 20h05

• Sala 9 - Amor? - 14 Anos - 22h15
• Sala 10 - Rio 3D(Dub) - Livre - 11h10 - 

13h30 - 15h50 - 18h10 - 20h30 - 22h50C

• Sala 11 - Rio(Dub) -  Livre - 11h55

A indústria cinematográfi -
ca está cada vez mais atenta 
ao calendário de férias e fe-
riados, motes especiais... Um 
exemplo é o fi lme HOP - RE-
BELDE SEM PÁSCOA, que che-
ga às telonas nesta sexta-fei-
ra. O fi lme mistura animação 
com atores reais. Na história, 
o coelho da Páscoa é atrope-
lado por um homem preguiço-
so. Impedido de pular porque 
quebrou sua perna, o motoris-
ta precisa aprender o trabalho 
do coelho e salvar a Páscoa.

Páscoa é tema de animação

• PROGRAMAÇÃO
• Sala 11 - Sobrenatural -  14 Anos - 

14h20 - 16h40 - 19h15 - 21h40 - 0hC

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

• Sala 1 - Rio 3D(Du b) - Livre - 11h10 - 
13h30 - 15h50 - 18h10 - 20h30 - 22h50C

• Sala 2 - Rio 3D 3D - Livre - 21h30 - 
23h50C

• Sala 2 - Rio 3D (Dub) - Livre - 12h10 
- 14h30 - 16h50 - 19h10

• Sala 3 - Pânico 4 - 14 Anos - 11h30F 
- 14h10 - 17h10 - 19h40 - 22h10

• Sala 4 - HOP - Rebelde Sem Páscoa 
(Dub) - Livre - 11h20 - 13h40 - 16h - 18h20 
- 20h40 - 23hC

• Sala 5 - Rio(Dub) - Livre - 11h40 - 14h 
- 16h20 - 18h40 - 21h - 23h20C

• Sala 6 - A Garota da Capa Vermelha 

- 14 Anos - 13h05 - 15h25 - 17h50 - 20h15 
- 22h40C

• Sala 7 - Rio(Dub) - Livre  - 12h40 - 15h
• Sala 7 - Eu Sou o Número 4 - 12 

Anos  - 17h50 - 22h20
Legendas: C-Esta sessão será exibi-

da SOMENTE  Sexta- fe i ra(22/04)  e 
Sábado(23/04);F-Esta sessão será exibida 
SOMENTE  Sexta-feira(22/04), Sábado(23/04) 
e Domingo(24/4).

Cine Segall (Museu Lasar Segall) R. 
Berta,111 - V. Mariana - Tel.: 5574-7322 - 
Programação de 22/04 a 28/04

• O Discurso do Rei - 12 Anos  -  
14h30A  - 16h40

• Biutiful - 14 Anos -  19h
ATENÇÃO:  Legendas: A-Esta sessão 
será exibida SOMENTE  Sábado(22/4) 
e Domingo(23/4);.ATENÇÃO:  Segunda-
feira(25/4)  NÃO haverá sessão. 

Domingos de Morais não 
tem faixas de segurança 
após recapeamento 

ou seja, a pintura de solo indi-
cando pistas e faixas de segu-
rança. Na época, a empresa 
justificou ao São Paulo Zona 
Sul que alguns contratempos 
podem causar o atraso, como 
chuvas excessivas - mas é 
claro que agora a justificativa 
não pode ser a mesma.

A empresa ponderou tam-
bém, entretanto, que “os 
serviços de implantação e 
manutenção da sinalização 
horizontal são realizados 
dentro de um planejamento 
mensal, que leva em conta as 
necessidades operacionais e 
de segurança, as solicitações 
dos munícipes e os projetos 
de planejamento. Porém, al-
guns fatores como a secagem 
do asfalto - que demora, em 
média, três semanas - e as 
chuvas podem exigir a repro-
gramação dos prazos. Assim, 
os locais onde as sinalizações - 
sejam elas horizontal, vertical 
ou semafórica - serão implan-
tadas são definidos e prioriza-
dos de acordo com as neces-
sidades efetivas, levando-se 
em consideração a segurança 
dos condutores e pedestres, 
as condições do local e  as 
condições climáticas”.

De qualquer forma, o jor-
nal SP Zona Sul encaminhou 
as queixas de leitores. 
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Quer participar desta co-
luna? Envie gratuitamente 
seu texto para o email reda-
cao@jornalzonasul.com.br 
ou pelo telefone 5072-2020.

Victor Dario Ciasca- 28/04
Enfi m chegou a nossa vez. 

Agora podemos tentar re-
tribuir as palavras, os gestos, 
o sentimento de amor, car-
inho e apreço que sempre re-
cebemos (talvez nem sempre 
merecidos... perdão!). Neste 
28 de abril,  VICTOR DARIO 
CIASCA comemora mais um 
outono. Queremos expres-
sar ao pai, ao sogro e ao AVÔ 
(MAIÚSCULO e com louvor), 
toda a nossa gratidão, orgulho 
e admiração, desejando poder 
comemorar essa data por 
muitos outros anos. Parabéns 
e desejos de muita saúde e 
alegrias. Alê (a fi lha), Edgar 
(o genro/filho) e Vitinho (o 
bonequinho especial e privi-
legiado).
Karina - 21/04

Parabéns por mais um 
ano de conquistas e vitórias. 
Te amamos hoje e sempre. 
Seus pais Walter e Rosa.
Marcos Antônio de Rezende 
- 18/04
     Parabéns de sua mãe 
Inês, irmãos Luciana, Rena-
to e Sérgio e de seus tios 
José e Aparecida.
Gilda - 19/04

 A nossa querida colega, 
muitas fel icidades nesse 
dia! Parabéns da equipe do 
Jornal.
Gigi - 20/04

Parabéns de seu marido 
Tadashi, filhas Gisele e Vitó-
ria e de seu netinho Isaac.

• PROGRAMAÇÃO
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• COMPRAS

Nívea Stelmman é a madrinha da Feira, que 
acontece de 29 de abril a 8 de maio no Centro 
de Exposições Imigrantes. Haverá transporte 
gratuito a partir da estação Jabaquara 

Centro de Exposição 
Imigrantes terá Feira
do Circuito das Malhas

A Feira do Circuito das 
Malhas é um sucesso todos os 
anos. Variedade, moda atual 
a preços baixos e endereço 
certo para escolher presente 
para a mamãe, o evento já se 
tornou tradicional. Melhor 
ainda é saber que o evento 
é promovido no Centro de 
Exposições Imigrantes, junto 
à Rodovia e bem perto da 
estação Jabaquara do metrô. 
Expositores vindos das mais 
famosas cidades produtoras 
de malhas e tricôs estarão 
expondo entre os dias 29 de 
abril e 8 de maio. 

A campanha tem como 

Por: Tatiana Scoleso

A Casa Modernista, ícone 
do ingresso do modernismo 
no Brasil, idealizada e constru-
ída pelo arquiteto modernista 
alemão Gregori Warchavchik, 
propôs uma programação 
especial na virada cultural de 
2011, nos dias 16 e 17 de abril.

Entretanto, vários proble-
mas ocorreram e deixaram 
evidente uma má organização 
do evento.

Foram propostas visitas 
que durariam cerca de uma 
hora e tinham horário marca-
do, o primeiro às 9h e o último 
às 15h. O foco era incentivar 
uma discussão cultural en-
tre os participantes sobre o 
modernismo e sua influência 
tanto na arquitetura, quanto 
no paisagismo.

Os problemas começaram 
ainda na divulgação. Nada foi 
comentado ou indicado na 
programação oficial da virada 
cultural, somente o site do 
Museu da Cidade de São Pau-
lo continha informações, além 
de menções no site da secre-
taria da Cultura. No entanto, 
as visitas foram informadas à 
imprensa e o jornal São Paulo 
Zona Sul também divulgou.

A virada cultural está em 
sua sétima edição e atraiu,  em 
2011, sete milhões de pessoas. 
Mas, o destaque maior fica 
para os shows promovidos 
na região central da cidade e 
eventos em unidades do Sesc 
e espaços culturais tradicio-
nais, gerando esvaziamento 
em outros endereços que, 

de qualquer forma, estão no 
roteiro oficial.

Foi o que aconteceu com a 
Casa Modernista. Durante os 
dois dias, ninguém apareceu 
para participar do evento.  O 
Sítio da Ressaca, também lo-
calizado na região Sul, sofreu 
o mesmo problema e ficou va-
zio durante o final de semana.

Os únicos visitantes eram 
estudantes de arquitetura 
que procuram as casas para 
fazer pesquisas e trabalhos. 

“Geralmente recebemos 
visitas de estudantes e pesso-
as que passam na rua e se in-
teressam, até mesmo alguém 
que esteja no hospital aqui do 
lado (Santa Cruz) e precise 
espairecer. O problema desse 
final de semana foi a falta de 
divulgação. As visitas estão 
abaixo da média. Ainda mais 
para uma programação espe-
cial.”, disse funcionária que 
não quis se identificar.

O evento contava com 
somente um educador e nem 
mesmo em seu horário de 
almoço havia alguém para 
substitui-lo. Isso também atra-
palhou o bom andamento do 
evento, pois nesse meio tem-
po a recepção ficou fechada 
e a casa, sem orientação para 
os visitantes, que contavam 
apenas com seguranças para 
obter informações. 

A sinalização também é 
precária, não há placas para 
indicar a recepção ou banhei-
ros. 

“Sentimos falta de um 
guia, a casa é um pouco mal-
iluminada também, mesmo 

durante o dia. Mas a expo-
sição está muito boa, tem 
bastante informação. O maior 
problema é a falta de um guia 
que possa nos orientar para 
uma visita mais interessante”, 
diz a estudante de arquitetu-
ra, Michelle de Paiva, 20.

A exposição permanente 
contém placas com textos ex-
plicativos da história da Casa 
e informações dos ambientes, 
além de um bosque projetado 
por Mina Klabin, esposa de 
Gregori Warchavchik. 

Durante a semana, explica-
ram os funcionários, há mais 
guias para orientar o público 
e as visitas, que embora dire-
cionadas para adultos, podem 
ser adaptadas para crianças. 
Para grupos grandes, acima 
de 20 pessoas, é necessário 
prévio agendamento.

Mas, fica a pergunta: se a 
programação oficial previa a 
visita temática, por que não 
havia monitores e funciona-
mento a pleno vapor? Vale 
destacar que o roteiro da 
Virada falava em quatro horá-
rios diferentes para realização 
dos debates em cada uma das 
casas históricas do Museu da 
Cidade.

A Secretaria Municipal de 
Cultura foi procurada pela 
reportagem do jornal SP Zona 
Sul para se manifestar sobre a 
inexistência de monitores du-
rante o evento e sobre o furo 
na programação. Também 
apontamos as críticas feitas 
pelos estudantes, quanto 
às falhas na sinalização das 
casas. Mas, até o fechamen-
to desta edição, não houve 
explicações...

Casas históricas da região fi cam fora da Virada
Programação ofi cial previa visitas temáticas no Sítio da Ressaca e na Casa Modernista, mas não havia nem monitores sufi cientes nos horários previstos

 

• EVENTO ESPECIAL

À esquerda, a Casa Modernista, na Rua Santa Cruz, onde 
deveria ter ocorrido uma visita monitorada falando sobre 
o paisagismo de Mina Klabin. Abaixo, a casa do Sítio da 
Ressaca, no Jabaquara, onde o debate deveria ser em 
torno dos sons ouvidos na casa à época de sua construção, 
no longínquo ano de 1719

madrinha, este ano, a atriz Ní-
vea Stelmann, atualmente nas 
telinhas como Lavínia, na no-
vela global Morde e Assopra. 
A bela morena, sempre ante-
nada em moda, estampará 
toda divulgação do evento.

Os expositores trazem 
suas malhas de Monte Simão, 
Serra Negra, Ouro Fino, Águas 
de Lindóia, Campos de Jordão 
e Jacutinga. Outro destaque 
do evento é a moda couro, 
vinda do sul do país.

A Feira das Malhas sempre 
se preocupa, também, em 
oferecer peças que estão em 
sintonia com a moda Outono 

Inverno. Nessa edi-
ção, ganham espa-
ço os casacos com 
cintos, para definir 
a silhueta, luvas de 
couro, calças de ca-
murça e vestidos em 
tricô. Outra peça ba-
sica para o próximo 
inverno é o Trench 
Coat, casaco longo 
que garante charme 
a qualquer produção 
da estação mais ele-
gante do ano.

Há ainda preocu-
pação de expor pro-
dutos tradicionais, 
que agradem mães 
de todos os estilos, 

e ainda peças para a famí-
lia inteira, para pessoas de 
todas as idades. Há calças, 
cachecois, gorros, pulovers. 
A perfeição do acabamento 
de itens feitos manualmen-
te traz sofisticação que já 
conquistou milhares de ado-
radores. 

Parte da renda obtida com 
a venda dos ingressos da Fei-
ra no valor de R$ 5,00, será 
revertida em prol do GRAAC, 
Grupo de Apoio ao Adolescen-
te e à Criança com Câncer, lo-
calizada na Vila Clementino. 

O Centro de Exposições 
Imigrantes fica na Rodovia 
dos Imigrantes, junto ao via-
duto Mateus Torloni (secre-
taria da agricultura). O Centro 
também é próximo ao ter-
minal Jabaquara do Metrô e 
Aeroporto Congonhas. Será 
disponibilizado, aos visitan-
tes, transporte gratuito – es-
tação Jabaquara do Metrô 
ao Centro de Exposições Imi-
grantes/Metrô. Há amplo es-
tacionament no local. A Feira 
funciona de segunda a sexta, 
das 14h às 21h. Aos sábados, 
domingos e feriados das 12h 
às 21h. Formas de Pagamento: 
À vista dinheiro ou cheque; 
parcelamento no cheque e 
cartões de crédito Visa e Mas-
tercard .
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Combinação irresistível
Na compra de uma 
Colomba Cristallo,
GANHE um minipote 
de Geleia Queensberry.  

 W W W.CR I STA LLO.COM .BR

SABORES  INIGUALÁVE IS

Não é apenas Páscoa 

é PÁSCOA 
CRISTALLO

Diferenciados, com embalagens 
elegantes, os Ovos Cristallo 

são preparados com o cuidado 
artesanal e sem o uso de gordura 

hidrogenada, surpreendem 
pela consistência macia de seu 
chocolate que derrete na boca. 

Conheça a linha de PÁSCOA 
CRISTALLO E SURPREENDA.

Combinação irresistível
Na compra de uma 

Páscoa 

CRISTALLO

Lançamento: Ovos 
Baileys Flavours uma 
exclusividade Cristallo 
com recheios de 
menta, caramelo, 
café e tradicional.

Baileys Flavours uma 
exclusividade Cristallo exclusividade Cristallo 
com recheios de 
menta, caramelo, 
café e tradicional.

CRISTALLO VILA MARIANA |  PÇ. SANTA RITA DE CÁSSIA, 119 |  (11) 5078-7888

Linha vitrine: Deliciosos ovos em caixas sofisticadas com laço dourado

Linha Brillante: embalados em tules coloridos nos sabores 
Ao Leite, Crocante, Gianduia ou Diet

An_pascoa2011_vlMariana.indd   1 18/04/11   18:29
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Cães que vivem na região trazem histórias emocionantes 
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• PET

A partir desta edição, o 
jornal São Paulo Zona Sul co-
meça a publicar fotos e histó-
rias de animais de estimação 
dos leitores. Esses seres tão 
especiais na vida das famílias 
carregam histórias de afeto, 
de mudança, de superação. 
Amor incondicional recíproco 
costuma ser a síntese mais 
perfeita para defi nir essa re-
lação.

Se você já enviou sua foto 
e ele ainda não foi publicada, 
tenha paciência - em uma das 
próximas edições, seu bichi-
nho preferido estará aqui.

Quem estreia a coluna 

Horácio, o proprietário, 
conta que a mascotinha Jully 
é especial na vida da família 
Hirata. “Como ela conhece a 
rotina da casa, aguarda a che-
gada de cada membro da fa-
mília no horário correto. Não 
importa se chegamos em casa 
tarde da noite, ela sempre nos 
recepciona com o  rabinho 
balançando, dá uns pulinhos 
em cada um imitando um 
“abraço” e vai para a 

caminha sossegada que 
todos estão em casa”, diz.

Mas, a sensibilidade da 
pequena surpreendeu, em 11 

de março, dia do terremoto 
no Japão. “No exato mo-
mento em que a terra tremia 
do outro lado do mundo, ela 
nos acordou. Estava inquieta 
e me chamou para fora do 
quarto. Sem entender direito 
o que ocorria, a segui até 
a sala, onde ela começou a 
se acalmar”, relata Horácio. 
“Só pela manhã é que soube 
pelos noticiários sobre o ter-
remoto seguido de tsunami 
gigante”, completa. Horácio 
conclui que somos nós é que 
temos muito a aprender com 
os animais.

Já o casal Ana Maria Bittar 
Romanek & RogérioRomanek 
resolveu escrever uma mensa-
gem especialmente dedicada 
à Jade, uma Golden Retriever 
dourada que mudou a vida 
deles desde que chegou à fa-
mília. Ela tem dois anos e traz 
realmente brilho à casa.

“Importante é acordar 
todos os dias com alegria e 
cercado de carinho.

Importante é ter um olhar 
amigo quando todos os ou-
tros amigos estão ausentes.

Importante é ser compre-
endido e compreender com 

tanta clareza, mesmo sem 
falar uma palavra.

Importante é confiar e 
ter confiança de um ser tão 
dependente, e do qual, sem 
querer, também somos de-
pendentes.

Por isso tudo, e tudo mais 
que ainda representa em nos-
sas vidas, a Jade é o  tesouro 
vindo dos céus, para preen-
cher o vazio da tristeza,que 
nunca mais teve lugar para se 
instalar atrapalhando nossos 
sorrisos.

Por isso Jade, você é tudo 
de bom”

é a Jully, de sete anos, e a 
Jade, de dois. Envie fotos 
em boa resolução e relatos, 
com nome e idade do animal,  
para redacao@jornalzonasul.
com.br

• SEGURANÇA

July “sentiu” o terremoto Jade espantou a tristeza

Polícia vai ocupar área problemática no Jabaquara
Duas saídas de banco e um 

terminal extremamente mo-
vimentado, por reunir metrô, 
rodoviária, corredor EMTU, 
taxis... Assim é o entorno da 
estação Jabaquara. O cenário, 
que já atraía marginais, fi cou 
ainda mais perigoso depois 
que uma imensa área pública, 
que sediava uma Organização 
Não Governamental e abri-
gava dois estacionamentos 
particulares, foi desocupada. 
Livre e abandonado pelo po-
der público, o terreno na Rua 
Anita Costa foi invadido por 
moradores de rua e usuários 
de drogas.

Mas, agora tudo indica 

que o problema vai ser solu-
cionado. Na última reunião 
do Conselho Comunitário de 
Segurança (Conseg) do Jaba-
quara, o comando da Polícia 
Militar local informou à co-
munidade que vai passar a 
ocupar e vigiar a área. Depois 
de negociações com a Com-
panhia do Metrô, a área maior 
na confl uência das ruas Anita 
Costa, Comerciários e Nelson 
Fernandes será cedida à PM 
que, no futuro, instalará ali sua 
base. Atualmente, a PM ocupa 
uma casa alugada no bairro.

“É uma ótima notícia”, diz 
Miriam Bock, presidente do 
Conseg. “Mesmo que a obra 

de reforma ou construção da 
sede da PM leve anos, a par-
tir de agora haverá vigilância 
constante no terreno para 
evitar ocupação”, prevê. 

Vizinhos do prédio e terre-
nos vazios da Rua Anita Costa 
reclamam constantemente 
da falta de segurança com a 
ocupação por usuários de cra-
ck e também do abandono e 
mato alto no local. “Se antes 
o “Resgate” (ong que ocupa-
va a área) era um incômodo 
devido às bagunças causadas 
por diversas festas, hoje está 
pior com a imensa população 
de moradores de rua que ocu-
param o espaço”, diz Marina 

Barbosa que há 23 anos vive 
na Cidade Vargas e relata que 
foi assaltada na porta de sua 
casa, localizada próxima à Rua 
Anita Costa, recentemente. 
“Nunca vi o bairro numa cala-
midade como esta”.

Ainda não há expectati-
va de quando começarão 
as obras para transformar o 
antigo “Resgate” em sede 
da PM. 

O outro terreno, localizado 
junto às baias da EMTU, que 
era ocupado irregularmente 
por um estacionamento par-
ticular, deve ser usado pela 
Companhia do Metrô para 
“readequações do terminal”.

O metrô vai usar o terreno junto ao terminal para re-
adequar as baias da EMTU. O antigo “Resgate Civil” será 

sede da PM local, que já pretende desocupar a área atual-
mente invadida por moradores de rua e usuários de crack
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Sanduiches de carne fatiada e
Hamburguer de padrão artesanal 
acompanhado de deliciosa 
Maionese exclusiva Mix Burguer

Sanduiches de carne fatiada e
Hamburguer de padrão artesanal 
acompanhado de deliciosa 
Maionese exclusiva Mix Burguer

Av. Onze de Junho, 943 - Vila Clementino
De segunda a sexta das 11h30 às 23h - Sábado, Domingo e Feriados das 18h às 23h

Rodízio e a La Carte
Culinária Japonesa

2577-9289
2276-1451

Segunda a Sábado

das 11h30 às 15h00 e

das 18h00 às 23h00

2577-9289
2276-1451

Segunda a Sábado

das 11h30 às 15h00 e

das 18h00 às 23h00

Av. Fagundes Filho, 333 - São Judas
CONVÊNIO COM ESTACIONAMENTO

EM FRENTE, POR APENAS R$3,50

VENHA CONHECER
NOSSO RODÍZIO COMPLETO

Lula, Camarão, Polvo, Shimeji na Chapa, Temakis,
Hot Holls, Sushi, Sashimi, Tempurá e
diversos pratos quentes à vontade.

Atendimento rápido no delivery e salão.
Uma equipe efi ciente p/ melhor atendê-lo.

Na lista das melhores churrascarias da 
cidade, o Grill Hall Prazeres da Carne 
atrai não apenas os amantes dos cortes 
caprichados de carnes vermelhas como 
a picanha nobre (foto à esquerda), mas 
também apreciadores de frutos do mar 
(acima, camarão, abaixo, buff et com 
saladas, frutos do mar, etc). Casa 
ainda tem estação de massas e 
balcão de sushis e sashimis

Quem foi que disse que 
Páscoa não combina com 
churrascaria? Mesmo quem 
segue a tradição de não co-
mer carne na sexta-feira santa 
pode se surpreender com a 
refeição completa e diferen-
ciada que pode encontrar em 
um rodízio realmente comple-
to e de qualidade. Uma das 
mais tradicionais da região, o 
Grill Hall Prazeres da Carne é 
um dos melhores exemplos 
dessa diversidade de opções.

Ali, frutos do mar de pri-
meira linha ocupam uma ala 
do buffet de frios, com lula 
e salmão defumado, kani e 
outras opções que se revezam 
diariamente. Um balcão de 
especialidades da culinária ja-
ponesa não decepciona: ficam 
dispostos, à vontade, sunomo-
no, sashimis e sushis variados, 
sempre com destaque para o 
salmão. Ao lado dele, há uma 
estação de massas completa, 
com inúmeras combinações 
de recheios, molhos e tipos de 
massas. Há ainda risotos e ou-
tros pratos quentes prontos 
em um buffet com receitas a 
base de frutos do mar!

Queijos, saladas, carpac-
cios de legumes e frutas - não 
deixe de provar o irresistível 
carpaccio de manga comple-
tam o cenário em que a clien-
tela se esbalda à vontade. 

Mas não acabou por aí a 
lista de alternativas para quem 
quer evitar a carne vermelha. 
Da cozinha, vêm opções quen-
tes como o risoto de camarão, 
mozarela grelhada, camarões 
em diferentes versões, cas-
quinha de siri, arroz de funghi, 
mandioca, cebola à milanesa, 
batatas fritas, banana à milane-
sa, palmitos temperados etc...

E mesmo entre os espetos 
que fazem rodízio, há alterna-
tivas às carnes vermelhas, já 
que há aves e peixes: coxa de 
frango e tambaqui grelhado 

Churrascaria pode ser melhor opção 
para curtir Páscoa com boa comida

estão entre os mais pedidos. 
E especialmente no fim de 

semana, difícil será resistir aos 
tenros cortes vermelhos es-
peciais como entrecôte, bife 
ancho, picanha nobre etc 

Sem falar na ampla carta 
de vinhos, com mais de 300 
rótulos entre os oriundos da 
Itália, Portugal, França, Argen-
tina, Chile, Espanha e mesmo 
opções do Brasil fazem parte 
do exclusivíssimo rol. São 
mais de duas mil garrafas na 
adega, de diferentes safras.

Batidas, coqueteis, cai-
pirinhas, cervejas e muitas 
outras alternativas prometem 
agradar diferentes perfi s de 
público.

Tentador também é o car-
dápio que lista sobremesas 
para concluir uma refeição 
de primeira, assim como o 
carrinho de flambadas. São 
sorvetes, tortas, pavês, frutas 
in natura ou fl ambadas, mous-
ses, cremes e um caprichado 
petit gateau. Licores e cafés 
arrematam a pedida. 

Com mais de 400 lugares 
disponíveis e uma sala exclusi-
va para reuniões de negócios 
ou eventos (o espaço conta 
até com data show comple-
to), o Grill Hall é certamente 
hoje uma das churrascarias 
mais sofi sticadas da cidade. 

E uma Páscoa caprichada 
merece essa festa gastronô-
mica. Especialmente porque, 
como O Grill Hall está cele-

Na Vila Mariana, Grill Hall tem buffet de frutos do mar, peixe grelhado, estação de massas...

•BARES E RESTAURANTES

brando seus 20 anos, a casa 
está oferecendo desconto no 
valor do rodízio: de R$ 89 por 
R$ 69. Mas, atenção, o preço 
promocional é válido por tem-
po limitado!

O Grill Hall Prazeres da Car-
ne fi ca Rua Pedro de Toledo, 

nº 1361 - Vila Mariana, junto 
à Av. 23 de Maio e Ascedino 
Reis. Telefone:  5572-0018. 
Abre de segunda a sexta, das 
11h até 11h530 e das 18h até 
meia-noite; sábados  feriados 
das 11h até 0h; e aos domin-
gos das 11h até 23h
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Prédio comercial novo Zonal Sul.
Área total 1.158,25 m2

02 andares de escritórios - cada 258 m2 com 4 WC e recepção (Capacidade cada 30 postos de trabalho e sala de reuniões) - 
01 andar de estacionamento 285 m2  (12 vagas) - 02 andares serviços / depósitos -   355 m2  - Excelente localização – 

próx. Av. Abraão de Moraes (Imigrantes), Shopping Plaza Sul e Carrefour.Ônibus para 3 estações de Metro: Saúde, 
Pça Arvore e Imigrantes. Fácil acesso: Av. Bandeirantes - Av. Jabaquara - Rod. Imigrantes – Av. do Estado. Av. Cursino.

Acabamento fino, entrada trifásica, poço elevador e monta cargas, segurança total.
011 5073 3838 – www.cosimocataldo.com.br

APTO. - V. DAS MERCÊS
R$ 212 MIL

ótimo localização do bairro, c/ 2 
dormitórios, wc social, sala p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótima área útil de 

62 m2, lazer, ótima oferta - 
REF.: 10.537

TÉRREA - V. BRASILINA
R$ 215 MIL

boa localização, travessa da Rua Mq. 
de Lages, c/ 2 dormitórios, wc social, 
sala, cozinha c/ armários, lavanderia, 

quarto e wc p/ empregada, garagem p/ 
1 carro - REF.: 10.709

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

impecável, toda reformada, boa loca-
lização da rua Cônego José Norberto, 
vago, c/ 2 dormitórios, wc social, sala, 

cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro - REF.: 10.464

APTO. - MIRANDÓPOLIS
R$ 280 MIL

ótima localização da, travessa da rua 
das Rosas, reformado, ótimo acabto., 
c/ 2 dorm., wc social c/ hidro, living, 
cozinha c/ AE, lavanderia c/ AE, s/ 
garagem, condomínio R$ 317,00 - 

REF.: 10.631
APTO. - V. GUMERCINDO

R$ 290 MIL
excelente área útil de 82 m2, c/ 2 

dormitórios, wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha, lavanderia, quarto e wc p/ 

empregada, garagem p/ 1 carro, refor-
mado, ótima localização - REF.: 10.355

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 290 MIL

vago, próximo da Av. Bosque da 
Saúde X Av. do Cursino, c/ 3 dormitó-
rios, wc social, sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, qto. p/ empreg., garagem 
p/ 1 carro, terreno aprox. 5 x 27 mts., 

necessita reforma - REF.: 10.773
SOBRADO - V. BRAS. 

MACHADO - R$ 298 MIL
construção de 230 m2, 3 dormitórios, 

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

garagem p/ 2 carros, escritório, 
porão, terraço c/ churrasqueira, 

boa localização - REF.: 9875
SOBRADO - V. STO. 

ESTÉFANO - R$ 298 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 Saú-

de ou V. Gumercindo - REF. 10.354

SOBRADO EM VILA
JD. SAÚDE - R$ 320 MIL
em vila particular, na Av. N. S. da 

Saúde, c/ 2 dorm., wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha c/ AE, lavanderia, 
dep. p/ empreg, quintal, amplo salão, 

garagem p/ 1 carro, reformado . - 
REF.: 10.695

SOBRADO - V. GUMERCINDO 
R$ 320 MIL

impecável, todo reformado, ótimo 
local da rua Dom Bernardo Nogueira, 
c/ 2 dormitórios, wc soocial, living p/ 
2 amb., cozinha, lavanderia, wc p/ 

empregada, quintal, garagem
p/ 1 carro - REF.: 10.679

APTO. - BQ. DA SAÚDE
R$ 350 MIL

ótima localização do bairro, c/ 2 
dormitórios, wc social, living p/ 2 amb., 

cozinha planejada, despensa, dep. 
p/ empregada, área útil de 75 m2, 

garagem p/ 1 carro, estuda permuta 
apto. menor valor - REF.: 10.573

SOBRADO - BQ. DA SAÚDE 
R$ 369 MIL

excelente  localização, travessa da 
rua Samambaia, c/ 2 dormitórios, wc 

social, living p/ 2 amb., cozinha, lavan-
deria, dependências p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros - REF.: 10.696

APTO. - IPIRANGA
R$ 378 MIL

vago, ótima localização, próx. ao metrô 
Alto do Ipiranga, ótimo acabto., c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, living p/ 2 
amb. c/ sacada, lavabo, cozinha c/ AE, 
lavanderia, gar. p/ 2 carros, prédio c/ 8 

anos, lazer completo - REF.: 10.629
SOBRADO - V. GUMERCINDO 

R$ 388 MIL
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

SOBRADO - V. GUMERCINDO 
R$ 450 MIL

próximo ao Metrô A. do Ipiranga, 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 - ACLIMAÇÃO
R$ 495 MIL

reformado, impecável, c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, living, sala de Jantar, 
lavabo, cozinha, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro, quintal c/ churrasq.,
travessa da rua Lacerda Franco

REF.: 10.698

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 650 MIL

vago, terreno 10 x 30 mts., constr. 
330 m2, c/ 4 dorm., 1 suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., sala jantar, lavabo, 
copa, cozinha, dep. p/ empreg., quin-
tal, amplo salão nos fundos, garagem 

p/ vários autos - REF.: 10.669

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 840 MIL

vago, ótima local, terreno 504 m2, 
construção 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
TÉRREA (NOVA)

JD. SAÚDE - R$ 850 MIL
local nobríssimo, vago, terreno plano 
c/ 10 x 50 mts., amploquintal 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

COBERTURA DUPLEX
BQ. SAÚDE - R$ 900 MIL
3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. Planej., dep. p/ 
empreg., cobertura c/ ampla sl. TV, 

churrasq., piscina, terraço, garagem p/ 
4 carro, AU = 255 m2 - REF.: 10.675

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$ 980 MIL

local nobríssimo, impecável, terreno 410 
m2, c/ 4 dorm., suíte c/ hidro, living p/ 2 
amb. c/ lareira, sl. Jantar, lavabo, copa, 
coz., dep. emp, amplo quintal, mais edí-
cula c/ 1 dorm., sala, coz., wc, lavand., 

gar. p/ vários autos. - REF.: 10.209

SALA COMERCIAL
SÃO JUDAS - AU = 480 M2

novo, ótima localização da 
Av. Jabaquara, próx. Metrô, acabto. 
de alto padrão, c/ 12 vagas, opção 

p/ vários wc’s, pisos granito, portaria 
24 hs., gerador, espaço coffee break, 

consulte-nos - REF.: 10.604

SOBRADO - SAÚDE
R$ 570 MIL

ótima localização, próximo a rua Carnei-
ro da Cunha, terreno c/ 200 m2, AC = 
200 m2, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., sl. Jantar, lavabo, cozinha c/ AE, 
despensa, qto. p/ emp., amplo quintal, 
jardim, gar. p/ 2 carros - REF.: 10.598

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

APTO. - V. CLEMENTINO
R$ 620 MIL

3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, closet, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, lavabo, 
cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/ 

empregada, garagem p/ 2 carros, 
AU = 98 m2, prédio c/ 10 anos, lazer 

completíssimo - REF.: 10.711

APTO. - V. DAS MERCÊS
R$ 165 MIL

ótima oferta, somente para pagamento 
à vista, c/ 3 dormitórios, wc social, 

sala p/ 2 amb., cozinha, lavandeira, 
garagem p/ 1 carro, localizado na Rua 

Marques de Lages - REF.: 10.597

SALA COML. - METRÔ 
SAÚDE - R$ 269 MIL

excelente localização, ao lado do me-
trô Saúde, c/ 3 salas, recepção, copa, 
2 wc’s, garagem p/ 1 carro, portaria

24 hs., AU = 38 m2, ótimo para
diversas finalidades ou investimento e 

renda - REF.: 10.628

APTO. - METRÔ A. DO 
IPIRANGA - R$ 420 MIL

a 4 quadras do metrô A. do Ipiranga, c/ 
3 dorm., suíte, living p/ 2 amb., saca-
das, lavabo, cozinha c/ AE, lavand., 

dep. p/ empreg., garagem p/ 2 carros, 
AU = 87 m2, lazer completo.

REF.: 10.817

SOBRADO - METRÔ A. DO 
IPIRANGA - R$ 480 MIL
- excelente localização, próximo ao 
Metrô Ipiranga, 3 dormitórios, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., cozinha, 

lavanderia, dep.p/ empreg., garagem 
p/ 3 carros, terreno 8 x 20 mts., cons-

trução 200 m2 - REF.: 10.494

SOBRADO NOVO
 JD. SAÚDE - R$ 980 MIL 
construção de 2 anos, excelente ar-

quitetura e acabto., c/ 4 dorm. c/ AE, 2 
suítes, closet, living 2 amb., sl. Jantar, 

lavabo, despensa, cozinha planej., 
amplo sóton, quintal, terreno 10 x 25 

mts., constr. 286 m2 - REF.: 9963

APTO. - JD. CELESTE
R$ 163 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$ 299,00 
- REF.: 10.244

SOBRADO  - R$ 270 MIL
V. GUMERCINDO

boa localização, travessa da 
Rua Pedrália, c/ 2 dormitórios, wc 

social, sala, cozinha, lavanderia, wc 
p/ empregada, garagem p/ 1 carro, 
estuda propostas - REF.: 10.312

TÉRREA + EDÍCULA
V. MERCÊS -  R$ 275 MIL

reformada, boa acabto., c/ 3 dorm. c/ 
AE, living, lavabo, coz. c/ AE, dep. p/ 
empreg., quintal c/ churrasq., garagem, 
edícula nos fundos c/ 2 dorm.,, sala, co-
zinha, wc, lavand., ótimo p/ duas famílias 

ou outras finalidades - REF.: 10.593

SALA COMERCIAL - RUA 
STA. CRUZ - R$ 210 MIL

ótima local da Rua Sta. Cruz,
próximo a rua Pedrália, estilo
sobreloja, ótimo p/ diversas

finalidades comerciais,
área construída de 43 m2, reformado, 

ótimo acabamento - REF.: 9692

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/ sa-
cada, cozinha planejada, lavanderia, wc 
p/ empreg., área útil de 80 m2, garagem 

p/ 1 carro, lazer - REF.: 10.361

APTO. - BQ. DA SAÚDE
R$ 350 MIL

ótima localização, travessa da Av. Bq. da 
Saúde, impecável, 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha planejada, dep. p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, área útil de 89 m2, 
lazer, depósito privativo - REF.: 10.432

SOBRADO - BQ. DA SAÚDE 
R$ 370 MIL

4 dormitórios, wc social, sala p/ 2 
amb., lavabo, cozinha, lavanderia, 
garagem p. 1 carros, terreno 5 x 28 

mts., construção 160 m2, travessa da 
Av. Bosque da Saúde - REF.: 9764

SOBRADO
JD. AEROPORTO - 370 MIL
terreno 6 x 30 mts., ac = -+180m2, c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, living 

p/ 2 amb., sl. jantar, lavabo, coz. c/ AE, 
despensa, depend. p/ empreg., amplo 

quintal, garagem p/ 2 carros
REF.: 10.564

SOBRADO - V. GUARANI
R$ 399 MIL

a 800 mts. do metrô Conceição, c/ 3 
dormitórios, (2) wc’s sociais, living p/ 2 
amb., escritório, lavabo, cozinha c/ AE, 
despensa, lavanderia, wc p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, quintal, terreno 5 x 
25 mts., AC = 174 m2 - REF.: 10.827

PRÉDIO COM.
BQ. SAÚDE - R$ 485 MIL

ótimo local, travessa da rua Tiquatira, 
AC = 240 m2, sendo térreo c/ salão 
c/ 2 wc, 1o piso c/ 3 salas e 3 wc, 2o 

piso c/ 3 salas e 2 wc, 3o piso salão c/ 
wc, ótimo para diversas finalidades - 

REF.: 10.184

SOBRADOS NOVOS
M. CONCEIÇÃO - R$ 650 MIL

ótima localização, próx. Metrô, c/ 3 
dorm., suíte, living, jd. de inverno, 
lavabo, copa, cozinha, lavanderia, 

garagem p/ 4 carros, amplo quintal, 
ótimo acabto. - REF.: 10.787

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
R$ 1.100 MIL

arquitetura e acabto. de primeira, vago, c/ 
4 suítes c/ AE, 2 closet’s, hidro, living p/ 3 
amb., pé-direito duplo, lavabo, coz. planej., 
dep. p/ empreg., ampla adega, gar. p/ 4 car-
ros, terreno 331 m2, AC = 307 m2, estuda 

imóvel menor valor - REF.: 10.639

APTO. - IPIRANGA
R$ 190 MIL

ótima localização da rua Brigadeiro 
Jordão, prédio s/ elevador, s/ gara-
gem, condomínio R$ 120,00, c/ 2 

dormitórios, wc social, sala p/ 2 am-
bientes, cozinha, lavanderia, área útil 

de 68 m2 - REF.: 10.285

(2) CASAS - V. GUMERCINDO 
R$ 300 MIL

ótimo p/ renda ou  outras finalidades, ter-
reno plano c/ 5 x 41 mts., ótimo local da 
rua Dom Bernardo Nogueira, uma casa 
c/ 2 dorm., sala, cozinha, wc, lavanderia, 
e outra c/ 1dorm., sala, coz., wc, lavand, 

gar p/ 1 carro - REF.: 10.594

APTO. - CHÁCARA INGLESA 
R$ 310 MIL

ótima localização, próximo a rua 
Guiratinga, reformado, impecável, 

mobiliado, c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 
living c/ sacada, coz. Planejada,

lavanderia, wc p/ empregada, 
garagem p/ 1 carro - REF.: 10.671

TÉRREA - JD. DA SAÚDE
R$ 478 MIL

terreno plano c/ 10 x 35 mts., cons-
trução 220 m2, c/ 4 dorm., wc social, 
living, jd. Inverno, copa, coz., lavand., 
dep. p/ empreg., garagem 5 carros, 

jardim, quintal, estuda imóvel de 
menor valor - REF.: 10.623

APTO. - METRÔ A. DO 
IPIRANGA - R$ 480 MIL
excelente localização, ao lado do 

metrô A. do Ipiranga, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 

planej., wc p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 
prédio c/ 4 anos, lazer completo, cond. 

somente R$ 380,00 - REF. 10.615

APTO. NOVO - V. GUARANI 
- R$ 585 MIL

excelente área útil de 129 m2, c/ 
3 dorm., 1 suíte, wc social, living 2 

amb., sacada goumert, lavabo, cozi-
nha, dep. p/ empregada, garagem p/ 2 

carros, lazer completíssimo
REF.: 10.363

SOBRADO C/ PISCINA - BQ. 
DA SAÚDE  - R$ 645 MIL

amplo qtal. c/ jardim, piscina c/ 42 m2 
e churr., AT = 343 m2, AC = +-350 m2, 
4 vagas, c/ 2 suítes, 1 máster c/ hidro e 
closet, ampla sl. íntima p/ 3 amb. c/ la-
reira, living p/ 2 amb., escritório, lavabo,  

estuda imóvel (-) valor. REF.: 9888

APTO. - BQ. DA SAÚDE
R$ 730 MIL

semi-novo, lazer completíssimo, ótima 
localização, AU = 121 m2, excelente 
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb. c/ sacada goumert, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia, dep. 
p/ emp., gar p/ 2 carros - REF.: 10.687

SOBRADO JD. DA SAÚDE 
R$ 900 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

SOBRADO - JD. DA SAÚDE 
- R$ 990 MIL

local nobre do bairro, c/ 4 suítes, 2 
closet’s, living p/ 3 amb., lareira, escritó-
rio, lavabo, copa, coz planej., despensa, 
dep. p/ empreg., gar p/ 8 carros, amplo 

qtal c/ churr., terreno 10 x 32 mts., 
construção de 440 m2. - REF.: 10.393

SOBRADO 3 DTS
JABAQUARA -  REF.V0661 
3 dts, sala, coz. 2 w/c,  1 vg         

R$ 300.000,00

APTO 3 DTS 72 M2

M. CONCEIÇÃO – REF.V0756 
3 dts, sala 2 amb. c/ sacada, 

coz., 2 w/c, 1 vg – Lazer 
completo. R$ 265.000,00

APTO 2 DTS
M. JABAQUARA – REF.V0927 
2 dts, sala 2 amb. c/ sacada, 
coz., a/s,  w/c, 1 vg - Lazer       

R$ 240.000,00

COB. DUPLEX 3 DTS 200 M2

M.S. JUDAS – REF. V0954 
3 dt., sala, coz, 3 w/c, 3 vg – 
Terraço com churrasqueira   

R$ 550.000,00

CASA TÉRREA 2 DTS
M. CONCEIÇÃO –  REF. V0873 

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

R$ 300.000,00

APTO 2 DTS
V. CAMPESTRE - REF. V0936 
2 dts., sala, coz.,w/c, 1 vg – 
Lazer comp. R$ 180.000,00

APTO 2 DTS 73 M2

M. CONCEIÇÃO –  REF. V0818 
2 dts. sala, coz., 2 w/c, a/s,

1 vg. R$ 250.000,00

APTO 2 DTS C/3º REV.
M. CONCEIÇÃO –  REF. V0934 
2 dts, 3º opcional, sala, coz., 

2 w/c, a/s, 1 vg        
R$ 250.000,00

APTO 1 DT 50M2

JABAQUARA – REF. V0913 
1 dt., sala, coz, w/c, vg – 

Cond: R$ 100,00   
R$185.000,00

APTO 2 DTS C/ LAZER COMPLETO 
JABAQUARA - V0747 

2 Dts., sala, coz.  w/c, 1 vg 
R$ 190.000,00

APTO 1 DT  NOVO
M. CONCEIÇÃO -  REF. V0969 

1 dt., sala, coz, w/c, 1 vg  – 
Lazer c/ piscina.
R$ 180.000,00

APTO 2 DTS – M. CONCEIÇÃO 
REF. V0908 

2 dts, suíte, sala c/ sacada, 
coz., w/c, 1 vg – Lazer com-

pleto. R$ 275.000,00

APTO 2 DTS – M. CONCEIÇÃO  
REF.V0698 

2 dts., sala, coz.,w/c, 1 vg – 
Excelente local! 
R$ 250.000,00

APTO 2 DTS - VL. STA. 
CATARINA  – REF.V0808 
2 dts., sala, coz, a/s, w/c,

1 vg  – Cond. 298,00 
R$ 212.000,00

SOBRADO 3 DTS C/ 2 VGS
M. CONCEIÇÃO - REF. V0863 

3 dts., dep. de emp. suíte, 
sala, coz, w/c, 2 vgs, quintal. 

R$ 395.000,00

SOBRADO 2 DTS
VL. GUARANI – REF. A0968  

2 Dts., sala, coz., w/c.,
quintal, edícula, 2 vgs.

R$ 1.500,00

APTO 2 DTS
M. JABAQUARA -  REF.A0972 

2 Dts., sala, coz., w/c., a/s,
1 vg. R$ 1.200,00

SOBRADO 3 DTS
VILA GUARANI -  REF. A0941
3 Dts., suíte, sala, coz., copa, 

2 w/c., 1 vg. R$ 1.600,00

APTO 1 DT – CONCEIÇÃO
REF. A0951 

1 Dts., sala, coz., w/c., a/s,
1 vg. R$ 950,00

APTO 3 DTS
M. CONCEIÇÃO - REF. A0950 
3 dts, sala, coz, 2 w/c, 1 vg  

R$ 2.300,00
(Aluguel  + Cond)

APTO 2 DTS
M. CONCEIÇÃO – REF. V0966 
2 Dts., sala, coz., 2 w/c., a/s, 

1 vg  R$  1.600,00

SOBRADO 4 DORMS
NO JABAQUARA

R$ 550 MIL
Condominio fechado mara-
vilhoso com suíte, todos os 
dorms com armários, sala 

ampla 2 ambs, lavabos, copa, 
cozinha planejada, garagem 

para 4 ou mais autos, salão de 
festas amplo com churrasq. , 
varanda e despensa. Condo-

mínio com piscina play ground 
e quadra. 43-1935

APTO - R$ 450 MIL
VILA MASCOTE

3 dormitorios c/suite , 
AE´s,sala 2 ambientes com 
sacada, cozinha com armá-

rios, 92 m2 úteis,dependencia 
de empregada, lazer
completo. 43-1975

CONDOMÍNIO FECHADO 
VILA CAMPESTRE

R$ 320 MIL
Lindo sobrado! 03 dorms,
01 suíte, sala 02 amb c/ 
lavabo, área de serviço, 

churrasqueira, 02 vagas, lazer 
completo! 43-1939

SOBRADO COML/
RES.R$ 285 MIL

Bom sobrado na Vila Guarani 
– Jabaquara com 100 m2 de 
área construída. Com 02 dor-
ms, 01 vaga, boa localização 
apenas R$ 285 Mil, estuda 

proposta! 43-1556

SOBRADÃO
R$ 450 MIL

Sobrado com 03 dorms, 01 
suíte, 04 vagas, 200 m2 de 

área construída, localizado na 
cidade Vargas, o melhor custo 

beneficio. 43-115
APARTAMENTO

JABAQUARA
R$ 175 MIL

Reformado, pronto para 
morar! 02 dorms, banheiro, 

sala, cozinha,área de serviço, 
01 vaga. Lazer total, 60 AÚ. 

43-1909

SOBRADO CONCEIÇÃO
S. JUDAS – R$ 325 MIL 
03 dorms, 01 suíte, próx. Do 

metrô São Judas, sala 02 
amb, lavabo, cozinha ampla, 

quintal lateral, Q.E + WC. 
Ótimo preço! 43-1898

SOBRADO V. CAMPESTRE
R$ 185 MIL

02 dorms, banheiro,
sala 02 amb, cozinha grande, 

lavanderia, WC + amplo, 
quintal, terreno 5,25 x 35 ,

02 vagas. 43-1876

APTO PROX. METRÔ 
V.GUARANI R$ 275 MIL
02 dorms com AE´s, sala 2 

ambs com sacada ,cozinha c/ 
AE, banheiro com box, 63 m2 
de Area útil 01 vaga demar-

cada , semi mobiliado. Otima 
oportunidade. 43-1879

APTO PRÓX.
AV. MIGUEL STEFANO
01 dorms,  sala , cozinha , 

banheiro, terraço, condominio 
R$147,00 ,não possui vaga 

de garagem . R$ 150 MIL. 
43-1983

CASA TÉRREA
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 320 MIL
02 dorms + quarto de em-

pregada, sala, cozinha, WC, 
lavanderia, corredor lateral, 01 

vaga. 43-1910

SOBRADO JABAQUARA
R$ 300 MIL

Prox. Ao Metro ,02 dorms, 
sala enorme, cozinha, 2 

banheiros, dependencia de 
empreg.,quintal ,02 vagas. 

Reformado! 43-1983

APTO-V.GUARANI
R$ 200 MIL 

Próx. Metro ,  2 dorms,sala 
2 ambs,cozinha, área de 

serviço,1 vaga de garagem 
, condomínio R$ 125,00.   
Oportunidade 43-1986

APTO DUAS QUADRAS 
DO METRÔ
R$ 255 MIL

Belíssimo apto em fino 
acabamento, textura na 
sala, cozinha repleta de 

armários, 02 dorms c/ AE, 
banheiro, bonita rua, e 

lazer completo. Somente 
R$ 255 MIL, oportunidade!  

43-1953

R$ 410 MIL – CASA 
TÉRREA AO LADO DO 
METRÔ JABAQUARA

Excelente casa térrea a 01 
quarteirão do metrô, boa lo-
calização, rua bonita com 03 
dormitórios, terreno de 08x25. 
Excel. oportunidade!! 43-1623 

MARAVILHOSO SOBRADO 
JABAQUARA R$ 300 MIL

2 dorms , sala ampla p/ 2 
ambs,cozinha , área de 

serviço , 2 banheiros, quintal  
e 2 vagas de garagem.Imóvel 
em excelente estado , Òtimo 

negócio. 43-1984

SOBRADO VILA 
CAMPESTRE R$ 260 MIL

2 dorms, boa sala, cozinha 
planejada , banheiro,quarto e 
banheiro de empregada, + 1 

dormitorio, quintal e garagem, 
ótimo imóvel , boa localização. 

43-1742

METRO CONCEIÇÃO
SOBRADO – R$ 510 MIL
Muito bem localizado , ótimo 
investimento com 03 dorms, 
01 suíte c/ arms, sala ampla, 

copa/cozinha c/ AE, 02 vagas, 
quintal. Terreno 7,5 x 36. 

43-1905

GALPÃO COML. COM 
RENDA DE  R$ 87.500,00

Para investimento , em 
Jundiaí, bem localizado , 
com 8 mil m2 construídos 

num terreno de 13 mil metros 
quadrados . rendimento 

excelente. 43-1989
APTO - R$ 230 MIL

VILA GUARANI
Reformado, próx. Ao metro 

Jabaquara  com 2 dorms, sala, 
banheiro, cozinha americana 
, área de serviço, 01 vaga, 70 
m2 de area útil  . Condominio 

baixo, só  R$ 260,00! 43-1998 
TERRENO  10X40

VILA GUARANI
R$ 450 MIL 

Òtimo terreno com casa velha  
400 metros quadrados próx. 
ao metro Jabaquara , ótimo 

para construtores/investidores. 
43-2001

SOBRADO
V. MASCOTE  R$ 550 MIL

3 dorms,suíte ,  sala 02 am-
bientes, lavabo, copa /cozinha 

, quintal, edícula completa, 
área de serviço, 02 vagas de 

garagem, entrada lateral, local 
tranquilo. 43-1134

CASA TÉRREA
R$ 350 MIL  

Na região do metro imi-
grantes, casa terrea com 3 

dormitirios , 4 vagas ,a poucas 
quadras do metro, Excelente 
região , otima  oportunidade! 

43-2007

APTO AO LADO
METRO CONCEIÇÃO

Apto a 50 metros do Metro 
com 90 m2 de area, 2 dormito-
rios, 1 vaga ,excelente locali-
zação, apenas  R$ 310 MIL. 

43-1891

SOBRADO – JABAQUARA 
R$ 340 MIL

No Jardim Oriental com 03 
dormitórios, sala de estar/
jantar, cozinha, quintal, 02 

vagas, dependência de 
empregada, amplo salão. 

43-1871

APTO NOVO – SAÚDE
PRÓX. METRÔ PRAÇA 

DA ÁRVORE
03 Dorms, 01 suíte, sala 
c/ sacada, dep de em-

pregada, 02 vagas, lazer 
com piscina , play ground 
, churrasqueira , quadra 
, salão de jogos e festas, 

ótima moradia com condo-
mínio baixo. R$ 480 MIL

43-1806

CASA TÉRREA
VILA GUARANI PRÓX. 
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 350 MIL
03 dorms, sala 02 amb,

cozinha piso frio, 8.50 x 25.
 Plano, quintal lateral e 02 

vagas. 43-1745

APTO METRÔ SAUDE
R$ 900 MIL 

03 dorms,suíte com arm.
embutidos,terraço, sala

02 amb, lavabo, 125 m2 A.U., 
03 vagas  + depósito.

 43-1906
VILA GUARANI

SOBRADO
R$ 540 MIL

04 dorms, 01 suíte c/ arms, 
sala ampla, copa/cozinha
c/ AE, 04 vagas, quintal. 
Terreno 06 x 42. 43-801

APTO IMPECÁVEL
R$ 330 MIL

02 dorms, sala 02 amb c/ 
sacada, cozinha planejada, 
WCs + Wc empregada, 02 

vagas. 43-1820

APTO METRÔ JABAQUARA
R$ 270 MIL

02 dorms (01 suíte), + 
escritório, sala 02 amb, cozinha 

c/ AE, 01 lavadeira + WCs e
01 vaga. 43-1933

APTO –V.GUARANI
SÓ R$ 180 MIL

Próx. Metro Jabaquara 01 dorm. 
Com armários, sala, cozinha com 
armários, banheiro1 vaga de ga-
ragem , pronto para morar. Ótima 

oportunidade!. 43-1996

OPORTUNIDADE RARA ! 
APTO 3 DORMS

R$ 235 MIL
Venha conhecer este imóvel ,03 
dorms,suíte, sala, cozinha, 01 
vaga , condomínio de apenas 

R$ 286,00 , bem perto do Metro 
Jabaquara.  43-2000

APTO– R$ 160 MIL
AMERICANÓPOLIS

Ùltima chance para comprar  um  
imóvel com 2 dorms, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço, com 
01 vaga, condomínio R$ 224,00. 

43-1997

ATENÇÃO
APTO R$ 220 MIL

A 750m do metro , raro imóvel de 
2 dorms com sacada e gar, lazer 
c/ piscina ,quadra salão, cond. 
apenas R$ 212,00, excel. localiz. 
no Jabaquara, Imperdível oportu-

nidade, não perca! 43-2015

APTO – VILA GUARANI 
R$ 240 MIL

REFORMADO!
02 dorms com AE, sala

02 amb, cozinha planejada, 
sacada, andar alto. 43-1965

CASA TÉRREA
R$ 350 MIL – V.GUARANI
Próx. Metro Conceição  ,Tereno 
de 8x25 com 2 casas :frente 
com 2 dormitorios , sala ,coz., 
banheiro , A.S. e quintal ; fundos 
com 1 dorm.sala ,coz. Banh., 

A.S e quintal. 43-2014
SOBRADO

V. CAMPESTRE 
R$ 260 MIL

Otima localização , bom 
imóvel com 2 dorms, sala 
2 ambs, cozinha ,quintal, 

garagem. Piso frio , terraço e 
lavanderia.43-1987

APTO VILA GUARANI
02 DORMS R$ 215 MIL
70 m2 AU, 01 vaga, cond. 

R$ 220,00. Próximo do metrô 
Jabaquara, sala 02 amb, ótima 

cozinha, banheiro completo. 
Ótimo estado, pronto pra 

morar! 43-1874
APARTAMENTO

VILA CLEMENTINO
R$ 340 MIL

02 dorms c/ AE, cozinha AE, 
sala, banheiro, 85 m2 AÚ.

Não possui garagem ,
IPTU isento. 43-1923

APARTAMENTO NOVO PÇA 
DA ÁRVORE - R$ 440 MIL

03 dorms 01 suíte, sala 02 amb no 
contra piso, cozinha, lavanderia, 

WCE, depósito, 02 vagas c/ lazer! 
43-1814

APARTAMENTO
METRÔ SAUDE

R$ 770 MIL
Mobiliado, 113 m2 úteis  com 03 
dorms, 01 suite, sala 02 amb c/ 
sacada, cozinha c/ AE, lavande-
ria, 03 vagas, andar alto , lazer 

completíssimo.  43-2003
SOBRADO COM

RENDA DE R$ 4.500,00
Para investimento na Vila Guarani 

, bem proximo ao metro , renda 
podendo chegar a R$ 6.000,00,  
Retorno excelente  investindo

só  R$ 430 mil. 43-1994

SOBRADO – JABAQUARA/
VILA MIRA- R$ 286 MIL

02 dorms com armarios, sala 2 am-
bientes, lavabo, cozinha com armá-
rios, banheiro, quintal, salão de fes-
tas, portão automático,dependencia 
de empregada, 02 vagas.Toda 

reformada. 43-1960
BELÍSSIMO APTO

R$ 300 MIL
V. GUARANI  (METRÔ)

3 dorms com armarios embuti-
dos, sala 2 ambs com sacada, 
lavabo, cozinha planejada,  2 
vagas para auto, 72m2 úteis, 

lazer completo. 43-1620
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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

PASSO O PONTO 
LAN HOUSE COMPLETA

Aproximadamente 100m² c/20 pcs, lanchonete, mesa 
de sinuca e pepolin. Aluguel barato e boa clientela, 

ótima localização.  Estuda Troca 
Av. Jabaquara, 307 - Tel. 7863-6289 c/ Elias

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 

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 Jaba-
quara 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 preten-

dem casar-se  e apresentaram osdocumentos exigidos pelo Código Civil:
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ADVOGADOS E ASSOCIADOS
AURO TOSHIO IIDA

Trabalhista - Previdenciário (Aposentadoria, 
Revisões, Doenças Profissionais) Civil

(Inventários, Divórcio, Separações)
Contratos em geral - Indenização

Danos morais e materiais.
Rua Afonso Celso, 1221, sala 131

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

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Assessoria Empresarial * Imobiliária
Ações Cobrança * Despejo * Divórcio

Inventário * Criminal e Trabalhista
Tels. 5584-7181 - 7889-6628 (9*52580)

R. das Orquídeas, 344 - sala 2 - Pça. Árvore

Dr. Fábio Ricardo de Souza

COMPRO 
GIBIS ANTIGOS

Entre 1935 a 1970
LOBINHO, TARZAN, 

MICKEY, SUPERMAN 
GURI, AI MOCINHO 

E OUTROS.
 pago bem

2966-9294 c/ Marco

REFORMAS E 
CONSTRUÇÕES
Executamos serviços de 
pedreiros azulegistas e 

pinturas em geral.
9781-2529 - 5687-

4697 c/ Cavalcante
www.obrasxavier.

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

ATENDENTE (FEMININO)
POR TELEFONE

Comparecer Av. 11 de Junho, 761, 
após 16h.

Com conhecimentos em
computação.  Salário R$ 650,00, 

hor. das 18 às 24 h.

ARMÁRIOS 
DOZIL USADOS

Fone: 9404-2332 falar com Fábio

Vendo para 
Consultório Dentário

CURSO DE LINGUA 
JAPONESA

3208-5308/9357-6980 
tanakacurso@yahoo.com.br

www.tanakacurso.com/
cursos.htm

Comunicação, escrita e 
leitura para todas idades. 

O professor nativo. 
Av. Liberdade, 486 13º and., 

sala 1301 Liberdade.

CRECHE NOSSA SENHORA MÃE DA IGREJA....
CNPJ 45.762.234/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE
RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2010

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍBILIDADES
CAIXA                                                                      7.919,75
BANCOS                                                              178.546,27
OUTROS                                                               15.290,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE
PERMANENTE
BENS IMÓVEIS                                                   143.586,86
BENS MÓVEIS                                                      27.858,44
(-) DEPRECIAÇÕES                                             19.073,08
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                          18.859,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS                                            470,71
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                         1.233,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL                                        222.370,41
RESERVAS    
SUPERAVITS ACUMULADOS                            111.194,66
CONTAS DE RESULTADO
RECEITAS
RECEITAS
RECEITAS BRUTA
RECEITAS SUBVENCIONADAS (gratuidade)   307.303,70
RECEITAS ORAGANIZADAS     (gratuidade)        1.650,00
RECEITAS FINANCEIRAS                                     6.627,42
RECEITAS DIVERSAS                                           4.933,52
CONTAS DE RESULTADO
DESPESAS
DESPESAS BRUTA
DESPESAS GERAIS  (gratuidade)                       38.840,93
DESPESAS C/ PESSOAL(gratuidade)                174.511,89
DESPESAS ENCARGOS TRAB.(gratuidade)       64.826,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            9.191,14
DESPESAS FISCAIS                                                 943,60
DESPESAS FINANCEIRAS                                       237,90
DEPRECIACOES                                                    7.283,77
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São Paulo, 31 de dezembro de 2010

MARIA REGINA A.CAMARGO PIRES
presidente

MAGALI DALTRO CRUZ
contadora CRC 1SP 120.258/O5

VENDA LOCAÇÃO
APTO. METRÔ 
CONCEIÇÃO

Tels. 2771-1776 
ou 8132-6610

2 dorms. c/arms., sala 2 
ambientes com sacada, 

coz. c/arms., 1 vaga, 
próximo metrô.  
R$ 250 Mil

SOBRADO 
JABAQUARA

Tels. 2771-1776 
ou 8132-6610

Exc. sobrado, 2 dorms. 
c/AE´s, terraço, wc. 

soc., living 2 ambs., coz. 
projetada, 3º dorm. opc. 
2 vagas, a 10 min. do 
metrô R$ 255 Mil

2 dorms., sala am-
pla, c/arms., gar. p/1 
auto. R$ 1.150,00 
com condomínio
Tels. 2841-8053
ou 7889-6628

APTO. 
JARDIM CELESTE

1 quarteirão do metrô, 
3 dorms. sendo 1 suíte, 
sala, lavabo, coz., salão 
festa, entr. lateral, gar. 

p/2 autos R$ 2.500,00
Tels. 2841-8053
ou 7889-6628

SOBRADO SAÚDE

PLANALTO PTA
Sobrado, 03 ds, sala 

grande, edicúla completa, 
quintal, 02 vagas. Otimo 

estado. R$ 2.000,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PTA
Sobrado, 04 ds (suite), 

sala 02 ambientes, 
edicúla completa, quintal, 

02 vagas. Impecável. 
R$ 2.500,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PTA
Casa térrea, 02 ds (01 
suite), sala, lavanderia, 
quintal, 01 vaga. Vila 
fechada (03 casas).

R$ 1.200,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SÃO JUDAS
Sobrado, 03 ds, sala, 
copa-cozinha, edicúla 

completa, quintal e gara-
gem. Otima Localização. 

R$ 1.600,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Sobrado, 03 ds (suíte), 

sala grande, edicúla 
completa, quintal c/ 

churrasqueira, 02 vagas. 
Linda. R$ 2.000,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

VILA MARIANA
Sala Comercial com re-

cepção, banheiro, cozinha 
e garagem. Nova. Otima 
Localização. R$ 1.600,00.

PLANALTO PTA
Térrea em 10X40, 03 

ds (suite), sala grande, 
quintal, jardim e garagem. 

Otima Localização.
R$ 3.500,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

O pretendente: Eduardo Lourenço Marques de 
Oliveira, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciário, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 18 de abril de 1977, residente 
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de Manoel Marques de Oliveira e de Nilza Maria 
Lourenço Marques de Oliveira. A pretendente: 
Carla Roque da Silva, de nacionalidade brasilei-
ra, profissão comerciante, estado civil solteira, 
nascida em Santo André, SP, no dia 25 de abril 
de 1979, residente e domiciliada Jabaquara, São 
Paulo, SP, filha de José Oliveira da Silva e de 
Neusa Roque da Silva.
O pretendente: Leandro Novais Queiroz, de nacio-
nalidade brasileira, profissão serralheiro, estado 
civil solteiro, nascido em Princesa Isabel - Distrito 
de São José, PB, no dia 01 de dezembro de 1989, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, 
SP, filho de José Alves Queiroz e de Lelia Novais 
Silva. A pretendente: Juliana Ferreira da Silva, de 
nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado 
civil solteira, nascida em Diadema, SP, no dia 26 de 
maio de 1993, residente e domiciliada Jabaquara, 
São Paulo, SP, filha de Cícero Grande da Silva e 
de Maria de Fátima Ferreira da Silva.
O pretendente: Marcos Antônio Cruz, de nacionali-
dade brasileira, profissão eletrotécnico, estado civil 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 16 
de agosto de 1962, residente e domiciliado Jaba-
quara, São Paulo, SP, filho de Altino Luíz Cruz e de 
Antônia de Almeida Cruz. A pretendente: Lucimeire 
dos Santos, de nacionalidade brasileira, profissão 
auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 16 de agosto de 1972, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Carlos dos Santos e de Natalia Maria 
Ferreira dos Santos.
O pretendente: Marcos Manoel dos Santos, de 
nacionalidade brasileira, profissão professor, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no 
dia 30 de maio de 1982, residente e domiciliado 
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Manoel Abílio 
dos Santos e de Maria de Lourdes Silva Santos. A 
pretendente: Lívia Freitas dos Santos, de naciona-
lidade brasileira, profissão professora, estado civil 
divorciada, nascida em Diadema, SP, no dia 15 de 
março de 1982, residente e domiciliada Jabaquara, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Felismino dos 
Santos e de Maria José Pereira de Freitas.
O pretendente: Paulo Renato Gomes Alves, de 
nacionalidade brasileira, profissão empresário, es-
tado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 
27 de dezembro de 1982, residente e domiciliado 
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Dalton Athaíde 
Alves e de Ires Pereira Gomes Alves. A preten-
dente: Danielly Suzuki Caetano, de nacionalidade 
brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 05 de setembro 
de 1986, residente e domiciliada Jabaquara, São 
Paulo, SP, filha de Gilberto De Oliveira Caetano e 
de Rosângela Akiko Suzuki Caetano.
O pretendente: Ricardo Antônio Januário, de 
nacionalidade brasileira, profissão Administrador 
de empresas, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 18 de junho de 1972, residente 
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de 
Antônio Francisco Januário e de Elvira Ferreira 
Januário. A pretendente: Regiane de Fátima 
Domenicis Marques, de nacionalidade brasileira, 
profissão musicoterapeuta, estado civil solteira, 
nascida em Campinas, SP, no dia 15 de maio de 
1977, residente e domiciliada Jabaquara, São Pau-
lo, SP, filha de Nicolau Lopes Rodrigues Marques 
e de Miriam Ruth Domenicis Marques.
O pretendente: Rodrigo Brasiliense De Souza 
Campos, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em Belo 
Horizonte, MG, no dia 10 de maio de 1982, resi-
dente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, 
filho de Laércio Brasiliense Campos e de Maria 
Goretti de Souza Campos. A pretendente: Eneliza 
Rodrigues SoareS, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 09 de janeiro de 1985, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Herivelton Beserra Soares e de Joseli 
Alves Rodrigues Soares.
O pretendente: Virgílio Gomes da Silva Filho, de 
nacionalidade brasileira, profissão engenheiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, 
SP, no dia 20 de novembro de 1962, residente 
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de Virgílio Gomes da Silva e de Ilda Martins da 
Silva. A pretendente: Edileuza Pimenta de Lima, 
de nacionalidade brasileira, profissão servidora 
pública federal, estado civil solteira, nascida em 
Rio De Janeiro, RJ, no dia 29 de novembro de 
1984, residente e domiciliada Jabaquara, São 
Paulo, SP, filha de Edimilson Rodrigues de Lima 
e de Berenice Pimenta de Lima.

ANUNCIE.
SÃO PAULO
ZONA SUL 
5072-2020

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum 
PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de AJUDA URGENTE, 
peça esta ajuda a Santo Expedito. Este Santo é invocado nos ne-
gócios que demandam. Pronta solução e cuja invocação é tardia. 
Oração: Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda 
por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora 
de aflição e desespero. Vós que sois o Santo guerreiro, vós que 
sois o Santo dos aflitos, vós que sois o Santo dos desesperados, 
vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, ajuda-me, 
dai me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido. “Fazer 
o pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja a 
minha família, atenda ao meu pedido com urgencia. Devolva a paz e 
a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto da vidada 
e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito obrigado. Rezar um Pai 
Nosso, uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz.  D.K.L.

5588-3366 / 3453-7370

R. Getulio Vargas Filho, 348
Metrô Jabaquara

MARAVILHOSO
SOBRADO

JABAQUARA
R$ 300 MIL

2 dorms , sala ampla
p/ 2 ambs,cozinha ,

área de serviço , 2 banheiros, 
quintal  e 2 vagas de garagem.
Imóvel em excelente estado , 

Òtimo negócio. 43-1984
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APTO
V. GUMERCINDO

R$ 290 MIL
Ótima localização, traves-
sa da R: Vigário Albernaz, 

c/ 2 dts, sendo 1 c/ AE, 
WC soc, liv. 2 ambs, 
varanda, coz. planej, 

lavand, c/ WC. gar. 2 vgs. 
Fones: 5062-1989

4304-5839 c/ Wilma

Fones: 5549-5003 - 5081-4613

PRECISA-SE URGENTE

Para região da Vila Mariana

2 MANICURES 
1 DEPILADORA

ÉTICA Consultoria Empresarial

• Contabilidade • Regularização fiscal
• Administração de Imóveis e Aluguéis

• Assessoria tributária • Imposto de renda PF e PJ
• Abertura e encerramento • Orientação trabalhista

• Folha de Pagamento

www.eticaconsultoria.net

Rua Pitangueiras, 158 - (Metrô Pça. da Árvore)
Tel.: 2308-6244

SIMPATIA
Durante 9 dias acen-
der uma vela, rezar 
9 Ave-Marias e 9 Pai 
Nossos e apaga-se 
a vela no último dia. 
Deixa-las acesa até 
acabar, logo em se-
guida publicar o mes-
mo anúncios A.F.
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V. CLEMENTINO 
03 DORMS-  01 SUITE - VAGA

110 M2 área útil , armários , 
dep . empregada , lazer c/

quadra , coração do bairro !!!
R$ 480 MIL

SAÚDE 
02 DORMS - 02  VAGAS

Piso Mad, Reform, Repl de 
Arms, Ensolarado , Excelente ! 

R$ 320 MIL

V.MARIANA 
02 DTS C/ 3 OPC - 01 VG
Amplo apto c/ 82 m2 , sl 2 
ambs , bem localizado ,   

R$ 395 MIL 

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

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

V.MARIANA
03 DTS- 1 STE-2 VGS 

Sacada, 105 m2 de área útil, dep. 
empregada, arms embutidos, 

lazer, px metrô

MIRANDÓPOLIS
DUPLEX C/ 04 DTS - 3VGS

Suite master c/ closet, rico 
arms, liv 3 ambs, 220 m2 a.ú

R$ 950 MIL 
PLAN. PAULISTA

03 DTS-  1 STE - 2 VGS
 Lazer total, ensolarado, 140 

m2 a.ú, ver e comprar !!!

V.CLEMENTINO 
04 DORMS - 2 SUITES -3 VAGAS

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

R$ 980 mil

CHAC. INGLESA  
02  DTS  -  01 VAGA

Liv com  sacada, ampla suite, 
andar alto , lazer
R$ 320 MIL

 SÃO JUDAS  R$ 330 MIL
 SOBR- PRONTO P/ MORAR

Reformado , sala, copa, 
cozinha, dependência de 

empregada, amplo, lavanderia 
coberta, piso frio, 01 vaga

V. GUMERCINDO 
04 DTS - 03 STES - 3 VGS 
Novo, sacada gourmet, 141 

m2 a.ú, vago, pisc cob c/
raia, lazer total , aproveite !!

R$ 652 MIL

MIRANDOPOLIS 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!!

V.MARIANA
 3 DTS -  01 STE - 2 VGS
04 dt foi aberto, amplo living , 

dep empregada, aproveite
R$ 700 MIL

V.MARIANA
04 STES - 206 M2 A.Ú

Amplo apto com 82 m2 úeis,
2 salas , escritório, rico arms

CHAC. INGLESA
04 DTS - 2 STES - 3 VGS
   Living com sacada , lavabo, dep 
emp, arms , er comp, condominio 

baixo !!! R$ 535 MIL

 MIRANDÓPOLIS  
03 DTS - 01 STE - 150 m2 a.ú
living 3 ambs, dep emp, am-
plo terraço, cond baixo, único 
no bairro !!! R$ 549 MIL

V.CLEMENTINO
02 DORMS-  01 SUITE
Liv c/ sac, arms, piso em 

mad, lazer, px metrô e hosp 
SP. R$ 350 MIL 

R$ 559 MIL

R$ 550 MIL 

R$ 800 MIL

 v. MARIANA  
02 DORMS - 01 VAGA
Amplo Living, cozinha com 
armários, excelente local

R$ 300 MIL

V. CLEMENTINO
 03 DTS - 1 STE- 2 VGS   
 Sala com varanda , 
escritório , depósito , prédio 
novo, lazer total , belíssimo!!

R$ 848 MIL
MIRANDOPOLIS 
03 DTS- STE- 1 VG 

Apto duplex , suite c/
banheira, and alto ,

lazer completo
R$ 550 MIL

PARAISO
02 DTS - 01 VG - 110 m2 a.ú  
Prox ao shoppins paulista , 2 
baneiros, arms, embutidos

R$ 440 MIL

 BOSQ. DA SAÚDE
3 DTS - 1 SUITE - 2VGS
106 m2 área útil , sacada , 

repleto de armários, cozinha 
planejada , imperdível !!!

R$ 430 MIL

V. CLEMENTINO
02 DTS- 1 VAGA

 78 m2 área útil, dep emp, 
reformado, arms embutidos

 R$ 370 MIL

MIRANDOPOLIS  R$ 398 MIL
RESID / COML

05 Salas , 02 vagas paralelas, 
terreno 6 x 22 , Excelente para 

investidor, proximo do metrô

IPIRANGA R$ 479 MIL
  SOBRADÃO - 03 DTS

Suíte, reformado, ambientes 
amplos, lavabo, dep emp. ent 

lat,  2 vgs, 150 m2 a.c

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. GUMERCINDO  R$ 650  MIL
SOBR  - 03 DTS -  2 VGS 

Suite . repleto de armários, copa 
e cozinha, semi isolada , ótimo 

local , finamente decorada , 
aproveite !!! 

V. MARIANA R$ 560 MIL
 SOBRADO COML/RES
Ótima localização ,px metrô, 2 
salas, copa, cozinha, dep de 

emp, pequeno quintal, 01 vaga

V.CLEMENTINO  R$ 1.800
Apto c/ 02 dorms, wc social, 

sala 2 ambs, coz. as, 01 vaga, 
63 m2, Ref: 3219

CHAC. INGLESA  R$ 1.400
Apto c/ 2 dts, reform, armarios, 

ec social, cozinha, 01 vaga , 
oport , Ref: 21298

 V.CLEMENTINO  R$ 2.800
Apto Amplo c/ 167 m2, 3 dts, 
suite, sala 3 ambs, armários,

2 vgs, Ref: 20844

SAÚDE  R$ 2.000
Apto com 82 m2, 02 dts c/ 3 rev 
, Sl 2 ambs, coz planej 2 wc’s, 

01 vg, Ref: 20858

V.CLEMENTINO    R$ 2.200
Apto c/ 03 dorms ( 01 suite), liv 
2 ambs em desn, arms, 2 wc’s, 

110 m2, Ref: 3909

V. CLEMENTINO  R$ 2.600
Apto c/ 03 dts, suite, liv 2 ambs  
c/ sacada, coz planej, 2 vagas, 

laz total, Ref: 21118

 V.CLEMENTINO R$ 2.200
    Sobr Coml , 5 salas, 2 wc’s, 
cozinha, 01 vaga, ótimo estado 

, exc local,Ref: 15830

V.CLEMENTINO    R$ 5.800
Casa Térrea, impecável, 6 sa-
las , 4 wc’s , 3 vagas, 300 m2 , 

exc local, Ref: 21157

V.CLEMENTINO  R$ 3.000
Sobrado coml, 6 salas, wc, copa, 
2 vagas, próx. metrô Santa Cruz 
, excelente local , Ref: 21066

MRANDÓPOLIS  R$ 2.300
Sobr 3 dorms, wc, living

3 ambs, coz, lavand, dep emp, 
6 vgs, 300m2, Ref: 3513

MIRANDOPOLIS    R$ 2.500

V. CLEMENTINO  R$ 9.300
Sobe Comlc , 8 salas, coz,
253 m2, quint ,edic, 4 vgs, 

xc, ót. ponto coml, Ref:21035

Casa Térrea, 3 dorms, 2 slas,
2 wc’s, coz ampl quint,

dep emp,2 vgs,Ref: 21200

V. S. CATARINA R$ 260 MIL
Apto c/ 2 dts,

01 Suite, sala em “L”,
sac c/ vista panorâmica, 

lazer total

IPIRANGA R$ 240 MIL
 Apto c/ 02 dts,

Sala 2 ambientes c/
sacada, cozinha planej,

01 vaga

V. DAS MERCES R$ 198 MIL
Apartamento c/ 3 dorms , 
Reformado, coz planejada, 
01 vaga, condomínio baixo, 
lazer, excelente mercadoria, 

não Perca !!!

MIRANDÓPOLIS R$ 250  MIL 
Apto c/ 2 dorms,

65 m2 úteis , sem vaga, 
dep emp , ensolarado, 

prox ao metrô ,
excelente !!!

SACOMÃ  195  MIL
Apto com 2 dormitorios, 
01 Vaga, scada, cozinha, 
arms, aquec a gáz, préd 2 
anos , lazer, aproveite !!!  
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