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Última parte da saga Crepúsculo, 
Amanhecer - Parte 2, estreia hoje 
em várias salas de cinemas

Clientes podem unir sabor 
das massas e da pop arte em 
promoção de rede de fast food
Página 5

Domingos de Morais tem ciclofaixa
A bicicleta ganha cada 

vez mais espaço na região. 

Agora, todo o corredor 

que vai da Avenida Paulis-

ta até o parque do Ibira-

puera, passando por vias 

como Vergueiro, Domin-

gos de Moraes, Jabaquara 

e Indianópolis - o Parque 

das Bicicletas está tam-

bém neste roteiro, que 

agora ganhou quase 20 

quilômetros a mais. Vale 

lembrar que a ciclofaixa 

funciona aos domingos, 

entre 7h e 16h, e em al-

guns feriados. Motoristas 

precism ficar atentos, já 

que a pista exclusiva para 

bikes gera alterações viá-

rias. A CET diz que o ob-

jetivo é estimular o uso 

da bicicleta na cidade e 

cita pontos de interesse 

turístico na região aten-

dida, como a paróquia de 

São Judas e o  Esporte 

Clube Sírio. Aumentam 

também os pontos para 

aluguel gratuitos de bici-

cletas na Vila Mariana e 

Vila Clementino.P����� 3

Imagine ler uma carti-

nha emocionada de uma 

menina que vive em uma 

região muito pobre do Bra-

sil, pedindo simplesmen-

te uma boneca. Agora, 

imagine poder concreti-

zar este sonho dela ou de 

qualquer outra criança, 

facilmente. Basta ir até 

uma agência dos correios 

perto de sua casa, escolher 

a cartinha, comprar o pre-

sente e os Correios se res-

ponsabilizam pela entrega 

gratuita da doação. Saiba 

como participar. P����� 8 

Campanha Papai Noel 2012: 
Correios entregarão suas doações

Neste feriadão, boa 

dica é conferir o projeto 

MPBeatles, uma celebra-

ção dos 50 anos da pri-

meira graação do lendário 

grupo inglês que tanto 

influenciou a música no 

mundo. Haverá shows de 

Henrique Cazes Qaurteto 

e Carlos Malta, Vanguart 

e Duofel (foto). P����� 5

Fim de semana tem homenagem 
aos Beatles com Duofel e outros

O governador Geraldo 

Alckmin admitiu, esta se-

mana, que a ligação entre 

o Aeroporto de Congo-

nhas e a rede metroviária 

da capital, através da linha 

17 - Ouro (foto), não fi cará 

pronta antes da Copa no 

Brasil, em 2014. A previ-

são era de inaugurar o 

primeiro trecho da linha 

antes de junho. P����� 4 

Monotrilho: só depois da Copa
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• ACONTECE

O grande final da saga 
Crepúsculo chega agora aos 
cinemas. Após dar a luz a 
Renesmee, quase morrer e 
ser transformada em vam-
pira, Bella agora tem que 
proteger sua fi lha da ameaça 
dos Volturi, juntamente com 
a ajuda de seu grande amor 
Edward e seu melhor amigo 
Jacob. No elenco, Kristen 
Stewart e Robert Pattinson.

Estreia última parte 
da saga Crepúsculo

• CINEMA

• PROGRAMAÇÃO
Shopping Metrô Santa Cruz R. Do-

mingos de Morais, 2.564 - V. Mariana 
- Tel.: 3471-8063

• Sala 1 - 007: Operação Skyfall - 16 
Anos - 11h10 - 14h55 - 18h10 - 21h30 - 
00h30C 

• Sala 2 - Até Que A Sorte Nos Separe 
DIG - 12 Anos - 12h25 - 15h10 - 17h40 - 
20h30 - 23h00C  

• Sala 3 - Amanhecer - Parte 2 (Dub) 
- 12 Anos - 11h00 - 13h40 - 16h20 - 19h00 
- 21h40 - 00h15C  

• Sala 4 - Amanhecer - Parte 2 (Dub) 
- 12 Anos - 12h00 - 14h25 - 16h50 - 19h20 
- 22h00 

• Sala 5 - Violeta foi para o céu - 10 
Anos - 20h50P  • Sala 5 - Diário de Um 
Banana 3 (Dub) - Livre - 11h25 - 13h35 - 
18h40 • Sala 5 - Argo - 14 Anos - 15h45 
- 20h50L 

• Sala 6 - Amanhecer - Parte 2 DIG 
(Dub) - 12 Anos - 12h10 - 14h50 - 17h30 - 
20h10 - 22h45C  

• Sala 7 - Amanhecer - Parte 2 - 12 
Anos - 13h10 - 16h00 - 18h30 - 21h10 

• Sala 8 - Amanhecer - Parte 2 - 12 
Anos - 11h30 - 14h20 - 17h10 - 19h50 - 22h20 

• Sala 9 - Gonzaga de Pai para Filho 
- 12 Anos - 12h05 - 15h00 - 17h50 - 21h00 
- 23h50C  

• Sala 10 - Amanhecer - Parte 2 DIG - 
12 Anos - 12h40 - 15h20 - 18h00 - 20h40 
- 23h15C   

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

• Sala 1 - Amanhecer - Parte 2 DIG - 
12 Anos - 12h40 - 15h20 - 18h00 - 20h40 
- 23h15C  

• Sala 2 - Amanhecer - Parte 2 DIG - 
12 Anos - 16h50 - 19h30 - 22h00 • Sala 

2  Amanhecer - Parte 2 DIG (Dub) - 12 
Anos - 11h30 - 14h10 

• Sala 3 - Amanhecer - Parte 2 - 12 
Anos - 11h00 - 13h40 - 16h20 - 19h00 - 
21h40 - 00h15C   

• Sala 4 - Amanhecer - Parte 2 DIG 
(Dub) - 12 Anos - 12h10 - 14h50 - 17h30 - 
20h10 - 22h45C  

• Sala 5 - 007: Operação Skyfall - 16 
Anos - 12h20 - 15h30 - 18h40 - 21h45 

• Sala 6 - O Gato Do Rabino - 12 
Anos - 19h40G • Sala 6 - Diário de Um 
Banana 3 (Dub) - Livre - 10h30 - 12h45 - 
15h00 - 17h20 • Sala 6 - Argo - 14 Anos 
- 19h40V - 22h20 

• Sala 7 - Até Que A Sorte Nos Separe 
- 12 Anos - 13h00 - 15h10 • Sala 7 - Magic 
Mike - 16 Anos - 19h50 - 22h25 • Sala 7 
- Hotel Transilvânia (Dub) - Livre - 17h35 

Legendas: C - Esta sessão será exibida 
SOMENTE Sexta-feira (16/11) e Sábado 
(17/11); G - Esta sessão será exibida 
SOMENTE Quarta-feira (21/11) e Quinta-
-feira (22/11); L - Esta sessão NÃO será 
exibida Terça-feira (20/11) e Quinta-feira 
(22/11); P - Esta sessão será exibida SO-
MENTE Terça-feira (20/11) e Quinta-feira 
(22/11); V - Esta sessão NÃO será exibida 
Quarta-feira (21/11) e Quinta-feira (22/11). 

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

Programação de 16/11 a 22/11
• Hasta La Vista - Venha como você 

é - 12 Anos -  14h45A - 19h15-  
• Moonrise Kingdom- 12 Anos -  17h
Legendas: A- Esta sessão será exibida 

SOMENTE Sexta (16/11), Sábado (17/11), 
Domingo (18/11) e Segunda-feira (19/11). 
ATENÇÃO: Terça-feira (20/11) não haverá 
sessão. 

Ofi cina Musical
A Biblioteca Pública Raul 

Bopp promove a oficina gra-
tuita “Sons que vem do lixo”, 
que acontece até o dia 27 de 
novembro, todas as terças-
-feiras, das 8h às 11h. A ofi cina 
reúne conceitos de educação 
ambiental, percepção musical 
e elementos da cultura popular 
na construção de instrumentos 
musicais com materiais descar-
tados.  A  Biblioteca Raul Bopp 
fica na Rua Muniz de Sousa, 
1.155, Aclimação. Informações: 
3208-1895. 

Entidade pede 
Sacolinhas de Natal

As sacolinhas de Natal para 
crianças carentes região deJu-
quitiba e comunidades caren-
tes de São Paulo já estão sendo 
montadas pelo grupo Amor 
e Luz. A entidade precisa  da 
ajuda de todos, para montar 
as sacolinhas de natal,  arreca-
dando brinquedos, alimentos, 
roupas e produtos de higiene. 
Os interessados em ajudar 
também podem pegar  a saco-
la  para montar  e e entregar  
pessoalmente para a criança. 
Entre em contato pelo E-mail: 
amor.luz.caridade@hotmail.
com ou pelos telefones: 5071-
9285, 6967-2935 falar com Edna 
ou Marcia.

10ª Corrida Zumbi 
dos Palmares

No dia 18 de novembro, 
acontece a 10ª Corrida Zumbi 
dos Palmares / Disney Magic 
Run A corrida de 10 km terá a 
largada às 8h na Assembleia Le-
gislativa - Ibirapuera. São espe-
rados cerca de 10 mil pessoas, 
tanto para a caminhada quanto 
para corrida. A prova celebra 
o Dia da Consciência Negra, 
comemorado anualmente em 
20 de novembro.

Torneio de Tênis
O ATP Challenger Tour Fi-

nals. tem objetivo  de oferecer 
a jovens tenistas experiência in-
ternacional nos torneios da ATP 
(Associação de Tenistas Profi s-
sionais). A competição integra 
os sete melhores jogadores do 
ano e um tenista convidado 
do país-sede. O evento acon-
tece no Ginásio do Ibirapuera 
entre 27 de novembro e 1º de 
dezembro.

Roger Federer Tour
O evento de tênis mais 

aguardado do ano será reali-
zado no Ginásio do Ibirapuera, 
entre os dias 6 e 8 de dezem-
bro. As partidas contarão com 
Roger Federer, tenista número 
1 do mundo, além de Victoria 
Azarenka, também número 1, 
no feminino. Outros grandes 
nomes do esporte participarão 
da competição. Há 400 ingres-
sos extras colocados a venda, 
devido a enorme procura. Se-
rão três dias com muito tênis, 
sendo jogadas duas partidas 
em cada. 

Copa Internacional 
de Kung Fu

Nos dias 24 e 25 de novem-
bro, São Paulo recebe a10ª 
Copa Brasil Internacional de 
Kung Fu, realizada no Ginásio 
de Esportes Mané Garrincha. 
A previsão é que mais de 800 
atletas e 4.500 espectadores 
compareçam para prestigiar o 
evento. A expectativa para esta 
edição é reunir mais de 100 aca-
demias de todo Brasil e exterior 
O C.E.E Mané Garrincha fi ca na 
Rua Pedro de Toledo, 1651 – Vila 
Clementino.

Peneiras do Centro 
Olímpico

O Centro Olímpico de Pes-
quisa e Treinamento inicia em 
novembro o período de penei-
ras para suas principais modali-
dades, como atletismo, basque-
te feminino, futebol feminino e 
judô. Confi ra os dias e horários 
das seletivas pelo site http://
centroolimpico.ning.com. O 
Centro Olímpico fica na Av. 
Ibirapuera, 1315. Informações 
3396-6452 e 3396.6468.

Musicais inspiram 
mostra de Cinema

Até o dia 2 de dezembro, a 
Biblioteca Pública Temática em 
Cinema Roberto Santos realiza 
a mostra “Os Musicais”, que 
dedica a programação a vários 
títulos do gênero. Entre os 
diversos títulos selecionados, 
destaca-se “Amor, Estranho 
Amor”,  “A Roda da Fortuna”, 
“Dirty Dancing - Ritmo Quente” 
e “Era uma vez em Hollywood” 
. Pedro MacielGuimarães, crí-
tico e doutor em cinema pela 
universidade Sorbonne Nou-
velle, ministra palestra após a 
exibição de dois fi lmes - Núp-
cias Reais, de Stanley Donen, 
no dia 9 e Amores Parisienses, 
de Alain Resnais, no dia 23. 
A entrada é franca. Confira a 
programação completa. A Bi-
blioteca fi ca na Rua Cisplatina, 
505, Ipiranga. Informações: 
2063-0901 e 2273-2390

30ª Bienal de Artes
A 30ª edição da Bienal de 

São Paulo  acontece até 9 de 
dezembro no Pavilhão Ciccillo 
Matarazzono Parque Ibirapue-
ra. A mostra será dividida em 
quatro temas: Sobrevivências, 
Alteroformas, Derivas e Velo-
zes. Uma das novidades é a 
participação de museus e ga-
lerias de arte na programação 
do evento. 

Bazar da Paróquia 
Santo Inácio

De 6 a 9 de dezembro, das 
8h30 às 18h acontece o tradicio-
nal Bazar de Natal da Paróquia 
Santo Inácio. Estarão a venda 
peças artesanais produzidas 
pelas voluntárias da Oficina 
Santo Inácio. A Paróquia Santo 
Inácio de Loiola fica na Rua 
França Pinto, 115 - Vila Mariana. 
Informaçoes: 5571-1744

• COMUNIDADE

Eleição para conselho 
no programa de metas 
será realizada dia 25

A população teve apenas 
dois dias úteis para se organi-
zar, caso demonstrasse interes-
se em participar do Conselho 
Consultivo no Programa de 
Metas da Cidade de São Pau-
lo.  O Conselho Consultivo do 
Programa de Metas foi criado 
em 2009, por meio do Decreto 
50.996.

A publicação da convocação 
aconteceu na véspera do feria-
do de 2 de novembro e o prazo 
para inscrições se limitava aos 
dias 7 e 8 de novembro. As 
eleições estão marcadas para a 
próxima semana, dia 25.

Além do prazo curto, foi 
também criticada a forma de 
inscrições já que havia poucos 
pontos para registrar o interes-
se na cidade. 

O conselho é composto por 
17 pessoas e somente cinco 
delas são eleitas - sendo que 
uma por região. A publicação 
em Diário Oficial definia que 
a inscrição de candidatos a 
representantes da população 
local das regiões Norte, Oeste, 

Centro, Leste e Sul seria feita 
nas Praças de Atendimento das 
subprefeituras sedes de cada 
uma das regiões.

A relação dos candidatos 
habilitados foi divulgada no 
Diário Ofi cial da Cidade de São 
Paulo no dia 10 de novembro e 
agora deve estar divulgada nas 
subprefeituras para consulta.

As eleições acontecem dia 
25, domingo, das 8h às 17h, na 
Subprefeitura sede de cada 
região, sob a coordenação da 
Comissão  Eleitoral e presidên-
cia do Subprefeito. Ou seja, 
também para votar, moradores 
da zona sul da cidade deverão 
ir até a Subprefeitura de M’Boi 
Mirim, que fica na Avenida 
Guarapiranga, 1265. Esta região 
inclui as subprefeituras de Vila 
Mariana, Jabaquara e Ipiranga.

Os representantes eleitos 
terão mandato de dois anos 
e podem ser reeleitos. A pro-
clamação dos representantes 
eleitos será feita pela Secretaria 
Municipal de Coordenação das 
Subprefeituras.
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•URBANISMO

Ciclofaixa vai da Indianópolis à Paulista
Pelo menos aos domingos, 

já é possível pedalar em segu-
rança desde a região da Ave-
nida Paulista, passando pela 
Vila Mariana e pela Saúde, até 
o Parque do Ibirapuera. E o 
melhor: dá para fazer todo o 
trajeto sem enfrentar difíceis 
ladeiras, seguindo apenas 
pelo chamado “espigão” do 
planalto paulistano. Foi inau-
gurado no último domingo 
mais um longo trecho da ci-
clofaixa de lazer. São 19,2 km 
de ligação entre a Paulista e 
a ciclofaixa das zonas oeste 
e sul. O programa deverá 
interligar todas as regiões da 
cidade aos domingos e feria-
dos nacionais.

A ciclofaixa opera aos do-
mingos, entre 7h e 16h, e 
também em alguns feriados. 
Nestas datas, equipes da CET 
garantem a segurança, atra-
vés de agentes espalhados 
por todo o trajeto e também 
com sinalização diferenciada.  
Serão utilizados três apoios 
operacionais, 92 monitores de 
travessia, dois supervisores 
de campo e 48 agentes de 
trânsito, distribuídos em dois 
turnos. 

A interligação inaugurada 
neste domingo permite o 
acesso a pontos de interesse 

turístico e cultural como a 
Paróquia de São Judas Ta-
deu, o Parque das Bicicletas 
e o Shopping Metrô Santa 
Cruz. Na região atendida, 
estão situadas as estações de 
metrô Paraíso, Ana Rosa, Vila 
Mariana, Santa Cruz, Praça da 
Árvore, Saúde e São Judas. 
O novo facilita o acesso ao 
eixo Paulista-Centro, que liga 
a Avenida Paulista à Rua da 
Consolação e ao centro his-
tórico da capital. O percurso 
passa por pontos turísticos 
importantes, como o Teatro 
Municipal, o Viaduto do Chá, o 
Mosteiro São Bento, as praças 
Dom José Gaspar, Franklin 
Roosevelt e da Luz, conec-
tando-se ao Elevado Costa e 
Silva. Na região, há também 
pontos de interesse como o 
Shopping Metrô Santa Cruz, a 
Paróquia de São Judas Tadeu, 
o Colégio Arquidiocesano e os 
parques.

No total, a ciclofaixa das 
zonas oeste e sul possui 45km  
e passa pelos parques das 
Bicicletas, do Ibirapuera, do 
Povo, Villa-Lobos, pelas Av. 
Chedid Jafet, Rua Funchal, Av. 
Eng. Luís Carlos Berrini e Av. 
Jornalista Roberto Marinho 
(até o futuro Parque Clube do 
Chuvisco, no Jabaquara). 

O objetivo da Prefeitura é 
interligar todas as regiões da 
cidade. “Estamos preparan-
do a chegada do programa 
na represa Guarapiranga, na 
zona sul, e a integração da 
zona norte e da zona leste ao 
centro”, afirmou o prefeito 
Gilberto Kassab. “A expecta-
tiva é atingir já neste verão 
150 mil pessoas, circulando de 
bicicleta”, concluiu. 
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Bike Sampa ganha novas 
estações na região

Ao mesmo tempo em que as 
ciclofaixas de lazer ganham es-
paço pela região, estimulando 
famílias a pedalarem entre os 
parques e por toda região aos 
domingos, o uso da bicicleta 
tem outros estímulos na região. 

O projeto Bike Sampa, que 
foi instituído de forma pioneira 
na cidade na Vila Mariana, está 
se espalhando. Eram, inicial-
mente, 10 pontos e agora já são 
mais de 80 estações para quem 
quer pegar uma bicicleta - grá-
tis pelos primeiros 30 minutos 
de uso.

Agora, há vários endereços 
já em funcionamento na Vila 
Clementino e outros sendo im-
plantados no mesmo bairro, no 
Planalto Paulista e em Moema. 

Segundo o patrocinador 
da iniciativa, em três anos, o 
paulistano contará com 300 

estações e 3 mil bicicletas à dis-
posição em diferentes pontos 
da cidade. 

Para participar é preciso 
primeiro se cadastrar no site 
www.bikesampa.com, onde 
também estão registrados os 
endereços de todos os pontos 
em funcionamento e futuras 
estações. Depois, basta retirar 
a bicicleta em uma das esta-
ções e devolvê-la em outra. Os 
primeiros trinta minutos de 
utilização são gratuitos e, após 
esse período, serão cobrados 
R$ 5,00 a cada meia hora. 

Pedalar ajuda no condiciona-
mento físico, reduz o estresse 
e traz qualidade de vida. Não 
polui, diminui o engarrafamen-
to e possibilita uma convivência 
saudável com o espaço público. 
É uma opção benéfi ca para as 
pessoas e para o planeta.
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Aparelhos
Auditivos

Podologia Cuidadores

ALTO PODER
ESPIRITUAL

Consultas com Tarô dos Anjos.
Amarração para o Amor Definitivo.

30 anos de
Exitos e Soluções

Ligue já.
2228-1419

95796-1811(TIM) / 96484-9220(VIVO)

Trabalhos para todos os fins
em sua presença.

Serviços

ALTO PODER

Terapia
Alternativa

•URBANISMO

Obras do monotrilho atrasam e 
só serão entregues após a Copa

Em visita às obras da Linha 
Ouro - 17 do Metrô, o governa-
dor Geraldo Alckmin acabou 
confirmando que, diferente 
do previsto inicialmente, o 
trecho ligando Congonhas 
à malha ferroviária urbana 
não ficará pronto antes da 
Copa de 2014. Vários prazos 
já foram prometidos pela 
Companhia do Metropolitano 
para a linha - o primeiro deles 
apontava dezembro de 2010 
como início da circulação de 
trens em elevado entre a esta-
ção São Judas, na Linha Azul, 
e o Aeroporto. Mas, o projeto 
de ligação com São Judas foi 
até suspenso e, por enquanto, 
a ligação com a linha azul está 
prevista apenas para uma 
segunda etapa da obra, com 
previsão apenas para 2016, e 
ainda assim na estação Jaba-
quara, em vez de São Judas.

Alckmin esteve no canteiro 
de obras na avenida Jorna-
lista Roberto Marinho em 6 
de novembro, para conferir 
de perto a segunda etapa 
de concretagem de um dos 
capitéis de apoio das vigas do 
monotrilho da Linha 17-Ouro 
do Metrô. O secretário dos 
Transportes Metropolitanos, 
Jurandir Fernandes, também 
estava presente e afirmou 
que a previsão de conclusão 
das obras, agora, é para o 
segundo semestre de 2014. 

Para o governador, trata-se 
de uma obra “para a cidade” 
e não “para a Copa”. Alckmin 
ainda anunciou o lançamento 
dos editais para a constru-
ção de dois lotes da primeira 
etapa da obra, sendo quatro 
estações para cada lote. A 
linha Outro vai integrar o Ae-
roporto de Congonhas com 

a Linha 1-Azul, Linha 9-Esme-
ralda da CPTM, Linha 4-Ama-
rela e Linha 5-Lilás. Mas, a 
primeira etapa, prevista para 
ser inaugurada às vésperas 
das eleições para governo do 
estado e presidência vai ape-
nas contemplar a interligação 
entre Congonhas e a marginal 
Pinheiros, onde será feita co-
nexão com a linha Esmeralda 
de trens, da CPTM.

Segundo o metrô, será pos-
sível seguir do Aeroporto 
de Congonhas até a estação 
Morumbi da Linha 9-Esme-
ralda (CPTM) em 12 minutos. 
A primeira etapa da Linha 17-
Ouro compreenderá oito esta-
ções: Jardim Aeroporto, Con-
gonhas, Brooklin, Vereador 
José Diniz, Água Espraiada, 

Vila Cordeiro, Chucri Zaidan e 
Morumbi. Este trecho terá 7,7 
km. O acesso ao Metrô na re-
gião de Congonhas será pela 
Avenida Washington Luís.

No total, a Linha Ouro terá 
18 quilometrôs de extensão e 
18 estações. 

A segunda etapa prevê a 
ligação entre a estação Mo-
rumbi e estação São Paulo-
-Morumbi, que fará parte da 
Linha 4-Amarela. Esse trecho 
passará por Paraisópolis. Den-
tro da mesma etapa, será até 
2015 o trecho Jabaquara a 
Brooklin Paulista. 

A frota será composta por 
24 trens com capacidade para 
400 passageiros. O total de in-
vestimento até 2014 chegará a 
R$ 3,6 bilhões até 2014.
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•BARES E RESTAURANTES

Rodízio e a La Carte
Culinária Japonesa

Rodízio e a La Carte

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

Av. Fagundes Filho, 333 - São Judas

2577-9289
2276-1451 FAZEMOS EVENTOS EM SUA EMPRESA

OU RESIDÊNCIA. CONSULTE-NOS!!!

Visite nosso site: temakarianagai.com.br

Segunda a Sexta:
almoço das 11h30 às 15h00 e jantar das 18h30 às 23h00

Sábados e Feriados:
almoço das 13h00 às 16h00 e jantar das 18h00 às 23h00

Estamos funcionando também aos
domingos das 12 às 16hs e das 18 às 22hs

VENHA CONHECER
NOSSO RODÍZIO COMPLETO
Lula, Camarão, Polvo, Shimeji na Chapa,

Temakis, Hot Holls, Sushi, Sashimi, Tempurá
e diversos pratos quentes à vontade.

Para melhor atendê-los
ampliamos as nossas instalações,

agora são + de 60 lugares

Temos novidades no rodízio: 
Salmão Sul, Escondidinho de Camarão

e muito mais variedades.

•CULTURA

Mega feriadão em São 
Paulo? A receita para quem 
vai fi car aqui pelos próximos 
dias é apelar para a progra-
mação cultural, com shows, 
cinema, teatro, passeios em 
parques e, claro, praticidade 
na hora de se alimentar.

Além das boas pedidas na 
região para quem quer comi-
da em casa (tem sanduíches, 
pizza, pratos rápidos...) há 
bons restaurantes espalhados 
por toda região, especialmen-
te saúde e Vila Mariana.

Outra sugestão é dar um 
passeio pelos shoppings da 
região e curtir as praças de 
alimentação. A rede Spoletto, 
por exemplo, está com uma 
promoção interessante. A 
proposta é unir a gastronomia 
à arte. Os restaurantes ofe-
recem um cardápio especial 
com quatro opções exclusivas 
de refeição completa e, na 
compra de qualquer uma, o 
cliente leva um dos oito mo-
delos de pratos inspirados na 
Pop Art. Movimento artístico 
surgido no fi nal dos anos 50, 
a Pop Art continua até hoje 
a encantar artistas e público. 

Na promoção do Spoleto, 
os pratos são assinados pelo 
artista plástico e ilustrador 
paulistano Marcos Aurélio. 
Já as receitas foram elabora-
das pelo chef italiano Gianni 
Carboni, que criou quatro su-
gestões para compor o menu 

Promoção garante prato decorado a 
clientes que pedem refeição completa

temático. Todas tão coloridas 
e saborosas quanto a Pop Art. 

Há duas opções de massas 
secas, feitas com grano duro 
importado e selo de qualida-
de da Pasta Zara, e duas de 
massas frescas, de fabricação 
própria e elaboradas artesa-
nalmente na fábrica da rede 
de culinária, localizada na 
região do Vale do Paraíba, no 
Estado do Rio de Janeiro. 

As massas secas são ofe-
recidas com molho Alfredo 
e frango dourado ou com a 
tradicional receita “do seu jei-
to” (o cliente escolhe os oito 
ingredientes e molho de sua 
preferência)acompanhadas 
das deliciosas almôndegas 
de carne. Já as massas de 
fabricação própria recebem 
outras combinações: o tra-
dicional Gnocchicom molho 
de Camarão ao Vinho Branco 
ou o Capelletti “do seu jeito”  
acompanhado pelo suculento 
Browneto (brownie exclusivo 
do Spoleto). Todas as refei-

Gnocchi de camarão ao vinho 
branco é uma das receitas que 

dá direito a um prato decorado

Duofel e outros artistas da MPB 
celebram 50 anos dos Beatles em show

Feriadão em São Paulo é 
sinônimo de ruas mais calmas, 
mas também de efervescên-
cia cultural. Tem muito o que 
curtir por aqui e uma boa dica 
é conferir, nos dias 16, 17 e 18 
de novembro, o projeto MP-
BEATLES.

Com apresentações de 
Henrique Cazes Quarteto e 
Carlos Malta, Vanguart e Duo-
fel, o show celebra os 50 anos 
da primeira gravação do len-
dário grupo inglês que tanto 
infl uenciou a música mundial, 
o projeto promove a reunião 
de diferentes gerações e esti-
los musicais para interpretar 
parte de sua obra, com sota-
que brasileiro.

No palco do Sesc Ipiranga, 
Henrique Cazes (cavaquinho), 
Marcello Gonçalves (violão de 
7 cordas), Omar Cavalheiro, 
(baixo), Beto Cazes (percus-
são) e o multiinstrumentis-
ta de sopros Carlos Malta 
reúnem-se para interpretar 
diversas canções dos Bea-
tles em choro, uma ideia que 
veio de Renato Russo em 
1996. Seis anos mais tarde, 
o produtor e amigo de Rena-
to, João Augusto, convidou 
Henrique Cazes - músico de 
larga experiência no mundo 
chorístico - para produzir Be-
atles ‘n’ Choro. Cazes achou 
a ideia fascinante e aceitou a 
proposta. 

Já a banda Vanguart vai 
apresentar com exclusividade 
na capital paulistana um pro-
jeto paralelo intitulado Vang-
Beats, uma homenagem dos 
integrantes para os Fab Four, 
com músicas que passeiam 
por praticamente todas as fa-
ses da carreira dos britânicos. 

Já a famosa dupla forma 
da por Fernando Melo e Luiz 
Bueno, com mais de 30 anos 
de carreira, apresenta show 
baseado em seu segundo 
DVD, com repertório intei-
ramente dedicado à banda 
inglesa. No show Duofel plays 
Beatles, há versões instru-
mentais, com pitadas de ex-
perimentalismo e rock pro-

gressivo. No repertório, clássi-
cos como “Got to get you into 
my life”, “Lady Madonna”, 
“And the Bird can sing”, “It´s 
Only Love”, “ A day int he 
life”, “Eleanor Rigby”, “She´s 
leaving home”, “Here comes 
the sun”. 

Henrique Cazes Quarteto 
e Carlos Malta se apresentam 
hoje, sexta (16), às 21h. O 
Vanguart sobe ao palco no 
dia  17, sábado, às 21h. O show 
do Duofel acontece dia 18, 
domingo, às 18h.

O SESC Ipiranga fica na 
Rua Bom Pastor, 822. Ingres-
sos de R$ 4,00 a R$ 16,00 (in-
teira). Classifi cação etária: 10 
anos. Fone:  3340-2000.

ções devem ser acompanha-
das de bebidas.

As refeições, que custam a 
partir de R$ 24,00, são o Fet-
tuccine Alfredo (molho espe-
cial à base de queijo parmesão 
e creme de leite) com Frango 
dourado e bebida; o Capelletti 
(massa fresca) com Browne-

to (o brownie do Spoleto) e 
bebida; a Massa Tradicional 
(spaghetti, fettuccine, penne 
ou fusilli) com Almôndegas 
do Chef e bebida; e o Gnocchi 
de Camarão ao Vinho Branco 
(massa da casa com o molho 
especial de camarão desen-
volvido pelo Chef Gianni) e 
bebida. 

Na região, o Spoletto tem 
lojas nos shopping centers 
Paulista, Metrô Santa Cruz, 
Plaza Sul e no Carrefour Ja-
baquara.
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ADVOCACIA

Cível, Acordos, Adoção, Inventários, 
Consumidor, Família, Previdenciário, 

Imobiliário, Planos de Saúde.
Dra. Karina Gonçalves da Silva

Tel.: 2574-7227 - Cel.: 97227-4886
email: kagsster@gmail.com

ASSeSSoriA e ConSulToriA JuríDiCA

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

 

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

email: moveisnpb@terra.com.br

COMPRO
MÓVEIS USADOS

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 - J abaquara,

FAZ SABER que pretendem casar-se   e apresentaram 
os documentos exigidos pelo Código Civil.

 

Atendimento com prévio agendamento

 ADVOCACIA
• Dr. Caio Sanches - OAB/SP: 231551  

caiosanches@hotmail.com
• Dra. Kátia Pratt OAB/SP: 185665

katiapratt@hotmail.com

rua Madre Cabrini, 275 - V.Mariana - Cep 04020-000
Tel./Fax: 5085-0136 - Cel.: 96340-3121

99916-3931 / 3168-9672 / 3167-0695

• Criminal • Família
• Trabalhista • Cível • Tributário

ADVOGADO

rcbranco@lcb.adv.br

Dr. Renato Castelo Branco

VenDA loCAÇÃo

ANUNCIE: SÃO PAULO ZONA SUL
5072-2020

Ganhos de R$ 1.000,00 
a R$ 5.000,00

Agendar entrevista
Tel.: 3487-0203

RENDA EXTRA

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

4 dorms. c/AE, 2 salas, 
edícula completa, terraço, 

quintal e garagem
r$ 780.000,00

SOBRADO 
PL. PAULISTA

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

4 dorms., (2 suítes), 3 
salas, copa-cozibnha, 

edícula completa, quintal, 
6 vagas. Linda!!! 
r$ 1.300.000,00

SOBRADO 
PL. PAULISTA

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

2 dts. c/AE, sala grande, 
quarto e banheiro empr., 

área serv., gar. Lazer 
completo. Ao lado metrô 

r$ 1.600,00

APARTAMENTO
SAÚDE

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

2 dorms. c/AE, (suíte), 1 
sala revers, lavabo, sala 
2 ambs. coz. plan. AS, 
garagem. Impecável!!!

 r$ 3.500,00

APARTAMENTO
PLANALTO PAULISTA

2 dorms., sala gde., lavabo, 
quarto de hóspede c/banheiro, 

lavandeira, 2 vagas.
Impecável!!! r$ 550.000,00

SOBRADO
PLANALTO PTA

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

2 dorms. c/AE´s, living c/saca-
da, quarto e banh. de emprega-
da, área serv. e garagem, 76m2 
A.U.. Lindo. Próximo ao metrô. 

r$ 440.000,00

APARTAMENTO 
CONCEIÇÃO

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447
 Fone: 2276-3539

2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds c/ AE, 

03 salas, copa-cozinha, 
edicula completa, 

quintal, piscina e vaga 
para 06 autos.
 r$ 6.000,00

Tel.: 3884-7306

Terreno 10x40m., 600m2 

de construção, 11 inquili-
nos, rende R$ 7.000,00. 

Ac. troca imóvel. 
Valor r$ 800.000,00

Ver r. Francisco Dias, 313 

PRÉDIO JARDIM 
DA SAÚDE

170m2 a.c, 3 dts. gdes. c/
AE´s sendo 1 ste, 2 sls, 

coz., 2 banhs., lavabo, qto. 
empr. c/wc, lavand.,  2 vgs. 

Venda: r$ 700.000,00
locação: r$ 3.000,00

SOBRADO
RESIDL./COML. 

PLANALTO PAULISTA

Tr. Tel. 2275-2133

Próximo ao Parque do 
Ibirapuera, 64m2, dep. 
empregada, mobiliado

APTO. 
2 DORMS.

VILA MARIANA

www.2dorm.weebly.com
3241-2344 / 99948-8278

Dr. eustachio

77m2, 3 dorms., 2 banhs., 
sala, terraço gourmet, coz., 
área serv., 1 vaga, c/lazer 
total, piscina, academia, 

brinquedolandia, salão fes-
tas, churrasq. r$ 390.000,00

APTO. SANTOS
PONTA DA PRAIA

Tr. Tels. 99363-4700
ou 99676-1300

Tel.: 98682-3653

2 dormitórios., sala, 
cozinha, banheiro, 

1 vaga, lazer 
+  salão de festas 

Valor r$ 175.000,00
Condomínio r$ 230,00

APTO. INTERLAGOS
PX. AV. TEOTÔNIO VILELA

 

Lindo Sobrado Comercial/Residencial.
Ótimo para renda - Av. Itaboraí.

Excelente Ponto Comercial
Para Clínicas e Escritórios

 SOBRADO BOSQUE DA SAÚDE
OPORTUNIDADE R$ 315.000,00

Com Proprietário - 97955-0577

RADAR IMÓVEIS 
Tel.: 5072-2999
ou 96077-2577

creci 66.269F

JABAQUARA
PARA INVESTIDOR

R$ 170.000,00
2 dorms., sala, coz., e 

gar., precisa peq. reforma.
Sala, dormitório, 

cozinha, banheiro 
1 vaga, imperdível, 

33m2

2578-1999 - 2578-9047 
ou 97270-1439 creci 19.519

APARTAMENTO
METRÔ SAÚDE

 R$ 230.000,00
3 dormitórios, 
sala, cozinha, 
wc, 1 vaga, 

2578-1999 - 2578-9047 
ou 97270-1439 creci 19.519

APARTAMENTO
VILA MORAIS

 R$ 235.000,00

Tel.: 3884-7306
Horário comercial

2 dorms., sala, coz., wc, 
garagem. R. Deocleciano 

Fonseca, 35, casa 1. 
r$ 1.550,00

Aceita depósito

CASA
SÃO JUDAS

Tel.: 3884-7306
Horário comercial

Bom p/Salão de Beleza 
2 salas, reformada, wc, 

próximo metrô. 
R. Fagundes Dias, 400

r$ 1.100,00
Aceita depósito

CASA COMERCIAL
METRÔ SAÚDE

1 dormitório, sala, 
cozinha c/arms., área serv., 

banh. c/box, garagem 
demarcada livre

r$ 1.100,00
CELSO AMARAL

2765-8857/99262-3405 
creci 61998

APTO. SAÚDE
BOCA DO METRÔ

ABANDONO DE EMPREGO  
Solicitamos o comparecimento da Sra. Maria Joi-
ce Vieira da Silva, CTPS nº 93946 - Série 178-SP, 
em nosso departamento pessoal com Urgência, 
à Rua Hilário Ribeiro, 87 - Cidade Vargas, no 
prazo de 3 dias. O seu não comparecimento ficará 

caracterizado o Abandono de Emprego, 
conforme Artigo 482 Letra I da CLT.

Com experiência, para trabalhar na
região do metrô Jabaquara.

gerencia@seminaeducativa.com.br
Tratar: 3019-1299

AUXILIAR DE VENDAS

Rua Doutor Diogo de Faria, 558  •  Vila Clementino  São Paulo  SP  (11) 5087-0997  www.donadorinaoutlet.com.br•  •  •  •  

... e 
muito 
mais!

O ANO TODO COM

DESCONTOS DE ATÉ 

85%

Suas compras serão
totalmente revertidas 
para o atendimento
especializado às
pessoas com 
deficiência visual.
Compre e ajude!

DONA DORINA OUTLET MULTIMARCAS | Segunda a sexta-feira das 10h às 19h | Sábado das 10h às 14h

Aqui,
preço baixo 
tem valor.

O pretendente: álvaro de Souza Júnior, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico instalador de tv a cabo, estado civil solteiro, nascido em Jaquariaiva, PR, 
no dia 11 de novembro de 1989, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, 
filho de Álvaro Antônio de Souza e de Maria José de Souza. A pretendente: Karina 
Estevo Rosa, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 08 de fevereiro de 1991, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Márcio Rosa e de Sônia Regina Estevo.
O pretendente: Clayton Costa Barata, de nacionalidade brasileira, profissão 
consultor de vendas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 14 
de dezembro de 1975, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de 
Antônio Milton Barata e de Terezinha Costa Barata. A pretendente: Elaine Cristina 
Nascimento, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 06 de abril de 1973, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Iraci Cristina Nascimento.
O pretendente: Bruno Marcos Augusto, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 27 de junho 
de 1983, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Carlos 
Augusto e de Maria Beatriz Loução Marcos Augusto. A pretendente: Rosilaine 
da Silva Oliveira, de nacionalidade brasileira, profissão consultora, estado civil 
solteira, nascida em Contagem, MG, no dia 28 de novembro de 1981, residente 
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Jospe da Silva Oliveira e de 
Maria Faustino de Oliveira.
O pretendente: danilo Machado de Paula, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de suporte, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 01 de 
maio de 1984, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Airton de 
Paula e de Vera Cristina Machado de Paula. A pretendente: Anahi Vitória Macedo 
Aureliano, de nacionalidade brasileira, profissão analista de crédito, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 12 de dezembro de 1982, residente 
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Pedro Aureliano e de Genilda 
Pereira Macedo Aureliano.
O pretendente: José Maria de Oliveira Filho, de nacionalidade brasileira, profissão 
economista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 09 de março 
de 1975, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de José Maria de 
Oliveira e de Glaucia Maria Nogueira de Oliveira. A pretendente: Roberta Bojo, de 
nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 28 de março de 1979, residente e domiciliada Jabaquara, 
São Paulo, SP, filha de Elias Bojo Filho e de Tereza Batista.
O pretendente: darsayev Yokoo, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 26 de junho de 1986, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Sérvio Tatsuo Yokoo 
e de Tânia Maria Yokoo. A pretendente: Karina Castelhano Tassinari, de nacio-
nalidade brasileira, profissão assistente técnica, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 19 de abril de 1985, residente e domiciliada Jabaquara, 
São Paulo, SP, filha de Ubirajara Tassinari e de Leonice Castelhano Tassinari.
O pretendente: Eraldo de Souza, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, 
estado civil solteiro, nascido em Brejo Santo, CE, no dia 21 de maio de 1979, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Antônio de Souza e 
de Maria Ana de Souza. A pretendente: Silvia Ramos Dias, de nacionalidade 
brasileira, profissão esteticista, estado civil solteira, nascida em Icoaraci, PA, no 
dia 17 de janeiro de 1978, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, 
filha de Teresa Ramos Dias.
O pretendente: Marcos Siqueira, de nacionalidade brasileira, profissão policial, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 26 de janeiro de 1976, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Irineu Manoel de 
Siqueira e de Maria José de Siqueira. A pretendente: Fabiana Bezerra de 
Andrade, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira, 

nascida em São Paulo, SP, no dia 22 de abril de 1985, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Mathias de Andrade e de Maria do Socorro 
Queiroz Bezerra de Andrade.
O pretendente: Renato Antônio Santos, de nacionalidade brasileira, profissão 
construtor civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 06 de 
agosto de 1976, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de 
Antônio Ananias Santos e de Angelita Maria Santos. A pretendente: Nilza da Silva 
da Cruz Santos, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de enfermagem, 
estado civil divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 29 de março de 1966, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de João da Cruz Santos 
e de Aparecida de Jesus Silva.
O pretendente: Rogério Oliveira Magalhães, de nacionalidade brasileira, profissão 
representante comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 
25 de outubro de 1977, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de Valquir de Oliveira Magalhães e de Nanci do Prado Magalhães. A pretendente: 
Tatiana Barbosa da Silva, de nacionalidade brasileira, profissão analista financeiro, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 26 de agosto de 1984, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Emídio Bezerra da 
Silva e de doralice Barbosa da Silva.
O pretendente: Stênio Marques Batista, de nacionalidade brasileira, profissão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 11 de dezembro 
de 1987, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Batista Filho e de Maria do Carmo Marques Batista. A pretendente: Beibiana Meira 
de Oliveira, de nacionalidade brasileira, profissão assistente administrativa, estado 
civil solteira, nascida em Bom Jesus da Serra, BA, no dia 25 de abril de 1988, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Delisvaldo Francisco 
de Oliveira e de Etelvina de Souza Meira Oliveira.
O pretendente: Antônio Pereira de Souza Júnior, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar de manutenção, estado civil solteiro, nascido em Araripe, CE, 
no dia 04 de julho de 1976, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, 
filho de Antônio Pereira de Souza e de Antônia Vicentina de Jesus. A pretendente: 
daiane Alencar da Silva, de nacionalidade brasileira, profissão babá, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 13 de fevereiro de 1995, residente e 
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de José Antônio da Silva e de Tânia 
Aprigio de Alencar.
O pretendente: danilo Machado de Paula, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de suporte, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 01 de 
maio de 1984, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Airton de 
Paula e de Vera Cristina Machado de Paula. A pretendente: Anahi Vitória Macedo 
Aureliano, de nacionalidade brasileira, profissão analista de crédito, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 12 de dezembro de 1982, residente 
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Pedro Aureliano e de Genilda 
Pereira Macedo Aureliana.
O pretendente: Rodrigo Paulo da Silva, de nacionalidade brasileira, profissão 
construtor civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 13 de julho 
de 1988, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Paulo Damião 
da Silva e de Maria de Lourdes Faleiros Silva. A pretendente: Lilliane Bruna da 
Silva, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 21 de agosto de 1989, residente e domiciliada Jabaquara, 
São Paulo, SP, filha de Francisco da Silva e de Maria da Graça Martins Silva.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª FEIRA DAS 08 ÀS 19HS;
• SÁBADOS E FERIADOS DAS 08 ÀS 17HS.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTO

GERALDO ALVES
5581-33235583-0021C
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www.geraldoalvesimoveis.com

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 33 ANOS

SOBRADO
SAÚDE

R$ 600 MIL
Seminovo, c/ apenas 1 ano, c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb. c/ lareira, lavabo, coz. 
c/ AE, wc p/ empreg., quintal 
c. churrasq., jardim, gar. p/ 
4 carros, trav. Da Rua Luís 

Góes - REF.: 11.335

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 590 MIL
Vago, amplo imóvel, constru-
ção de 185 m², c/ 3 dorm., 2 
wc´s sociais, living, sala de 

jantar, cozinha, qto. Despejo, 
dep. p/ empreg., quintal, 

jardim, garagem p/ 2 carros, 
ótimo local - REF.: 11.553

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 350 MIL
Boa localização do bairro, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 
sala, escritório, cozinha c/ 
AE, despensa, lavanderia, 
wc p/ empregada, garagem 
p/ 1 carro, reformanda, bom 

acabto. - REF.: 12.017

APTO - METRÔ 
IMIGRANTES
R$ 429 MIL

próximo ao Metrô Imigrantes, 
vago, c/ 3 dorm. c/ AE, wc so-
cial, living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha c/ AE, lavanderia c/ 
AE, wc p/ empregada, garagem
p/ 1 carro, prédio c/ lazer, cond.

R$ 530,00 - REF.: 11.580

APTO.
V. GUMERCINDO

R$ 335 MIL
Ótima localização da Rua 

Vigário Albernaz, vago, c/ 2 
dorm., wc social, living p/ 2 
amb., cozinha, lavanderia, 

garagem p/ 1 carro, reforma-
do, bom acabamento, estuda 

propostas - REF.: 11.725

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Vago, ótima oferta, acabto. de 1ª, 
AC = 350 m², c/ 4 dorm., suíte c/ 
hidro e closet, living p/ 2 amb., 
sl. Jantar, lavabo, despensa, 

escritório, gar. p/ 4 carros, jardim, 
quintal c/ churr., estuda imóvel 
menor valor - REF.: 11.505

SOBRADO EM VILA 
V. GUMERCINDO

R$ 470 MIL
Impecável, todo reformado, 
vago, c/ 2 dormitórios c/ ar con-
dicionado, wc social, living p/ 2 
amb., cozinha, quarto e wc p/ 
empregada, garagem coberta 
p/ 2 carros, vila em excelente 

localização - REF.: 12.043

PRÉDIO COM.
BQ. DA SAÚDE

R$ 510 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

APTO
 METRÔ ANA ROSA

R$ 550 MIL
Excelente localização da Rua 
Conselheiro Rodrigues Alves, 
área útil de 100 m², 2 apto. por 
andar, c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 
living p/ 2 amb., coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 1 carro, es-
tuda propostas - REF.: 11.986

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 620 MIL
Local nobre, rua Antônio Car-
los da Fonseca, terreno plano 
c/ 386 m2, c/ 3 dorm., living 

p/ 2 amb., sl. Jantar, cozinha, 
amplo quintal, garagem p/ 4 

carros, p/ reformar.
REF.: 11.027

SOBRADO COM. / RES.
BQ. DA SAÚDE

R$ 470 MIL
Ótima localização da Av. Bq. 
da Saúde, bom p/ moradia, 
ótimo p/ fins comerciais, c/ 3 
dorm., wc social, living p/ 2 
amb., coz., dep. p/ empreg., 

gar. p/ 2 carros, terreno  
5 x 32 mts. - REF.: 11.042

SOBRADO
JD. DA GLÓRIA

R$ 650 MIL
Ótimo local, trav. da rua Claudio 
Rossi, impecável, reformado, 
ótimo acabto., tudo amplo, AC = 
170 m², c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ amb., copa, coz. c/ AE, 
wc p/ emp., quintal c/ churrasq., 
gar. p/ 2 carros - REF. 11.805

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Vago, excelente localização, 
c/ 3 dormitórios, suíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 
lavanderia, amlpo quintal, 

jardim, garagem p/ 4 carros, 
terreno 12 x 20 mts., constru-
ção 140 m² - REF.: 11.952

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 469 MIL
Vago, ótima localização, im-
pecável, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha planejada, garagem p/ 
2 carros, prédio de 8 anos, lazer 
completo, cond. R$ 480,00 - 

REF.: 11.574

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 300 MIL

Travessa da rua Dr. Odilon, 
próx.a rua Evolução, c/ 3 dorm., 
wc social, living, lavabo, cozi-
nha c/ AE, qto. Despejo, qto. 
empreg., terraço c/ churrasq., 
sem garagem, construção 

de 177 m² - REF.: 12.085

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 430 MIL
A 500 mts. do Metrô Santa 

Cruz, área útil de 94 m², 
reformado, c/ 2 dormitório, wc 
social, amplo living p/ 2 amb., 

cozinha c/ AE, lavandeira, 
dep. p/ empregada, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 11.913

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 640 MIL
Terreno 5 x 37,5 mts., const. 
Aprox. 280 m², ótimo p/ moradia 
ou fins comerciais, sendo 3 suí-
tes, living p/ 2 amb., sl. jantar, lav, 
coz., despensa, dep. p/ emp., 
gar. 4 carros, amplíssimo salão 

no sub-solo - REF.: 11.340

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 900 MIL
Ótimo local, terreno 397 m², 

construção 220 m², c/ 3 dorm., 
suíte, closet, living p/ 2 amb., 
escritório, lavabo, cozinha c/ 

AE, dep. p/ empreg., depósito, 
amplo quintal, garagem p/ 

vários autos - REF.: 12.130

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 225 MIL
Ótima oferta, ocalizado na rua 
Dr. Nicolau Alberto Defina, 
vago, c/ 2 dormitórios, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, escritório, wc p/ 
empregada, garagem p/ 1 carro, 
AU = 65,50 m² - REF.: 12.125

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
3 suítes, living p/ 2 amb., 

lavabo, cozinha, laanderia, 
quintal c/ churrasq., garagem 
p/ 4 carros, terreno 5,5 x 25 

mts., AC = 150 m², excelente 
localização, estuda propostas 

REF.: 11.903

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 378 MIL

Vago, boa localização do bairro, 
reformado, c/ 2 dormitórios, 
wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha c/ AE, lavanderia, dep. 
p/ empreg., quintal, garagem p/ 
2 carros, terreno 6 x 20 mts., 

Ac=110 m² - REF.: 11.609

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 425 MIL
Ótimo local da Rua Vigário Al-
bernaz, refromado, impecável, 
ótimo acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, 
wc social, liv.2 amb. c/ sanka, 
sacada, coz. planej., wc e qto. 
p/ emp. (despensa), gar. para-
lelas p/ 2 carros - REF.: 12.211

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 529 MIL
Local nobre do bairro, re-

formada, bom acabto., c/ 2 
dorm., suíte c/ closet, living p/ 
2 amb., lavabo, copa, coz. c/ 

AE, dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros, quintal c/ 

churrasq. - REF.: 11.391

TERRENO - AV. JOSÉ 
MARIA WHITAKER

R$ 650 MIL
Excelente localização co-
mercial da Av. José Maria 

Whitaker, terreno de esquina, 
plano c/ 240 m², ótimo para di-
versas finalidades comerciais, 

estuda propostas - 
REF.: 11.420

TERRENO
RUA LOEFGREEN

R$ 850 MIL
Ótima localização da rua 

Loefgreen, terreno c/ 10 x 30 
= 300 m², ótima para diversas 
finalidades comerciais, escri-
tórios, etc., estuda propostas, 
venha conferir pessoalmente -

 REF.: 11.337

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Excelente localização do bair-
ro, terreno 10 x 30 mts., cons-
trução de 250m², c/ 3 dorm., wc 
social, living p/ 2 amb., sala de 
TV, lav, coz, despensa, dep. p/ 
emp, edícula, amplo quintal, 
gar. p/ 5 carros - REF. 12.157

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 259 MIL
3 dormitórios, wc social, sala p/ 2 
amb., cozinha, ampla lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, condomínio 
R$ 390,00, boa localização do 
bairro, na rua Marquês de Lages, 
estuda permuta apto. menor valor 

REF.: 12.149

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 695 MIL
Ótimo local, reformado, bom 
acabamento, c/ 3 dormitórios, 
suíte, wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha planejada, dep. p/ em-
pregada, quintal c/ churrasq., 
garagem p/ 2 carros, estuda 

propostas - REF.: 11.857

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 695 MIL
Uma das melhores ruas do 

bairro, terreno plano c/ 10 x 27 
= 270 m², AC = 204 m², vago, 
tudo amplo, c/ 3 dorm., living 

p/ 2 amb., ampla cozinha, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 6 
carros, quintal - REF.: 11.714

SOBRADOS NOVOS
BQ. DA SAÚDE

R$ 695 MIL
terreno c/ 187,50 m², AC = 
207 m², c/ 4 dormitórios, 2 

suítes, living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, dep. p/ empreg., 

amplo quintal, garagem p/ 4 
carros, estuda propostas - 

REF.: 11.846

SOBRADO EM VILA 
V. GUMERCINDO  

R$ 340 MIL
Ótima vila fechada c/ portão 
automático e interfone, vago, 

c/ 2 dormitórios, wc social, 
sala, cozinha, lavanderia, qto. 
e wc p/ empregada, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 12.231

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 470 MIL
Ótima localização, próximo ao 
Metrô Imigrantes, 3 dormitó-
rios, wc social, sala de estar, 
sala de jantar, lavabo, cozi-

nha, despensa, qto. despejo, 
qto. e empreg., garagem  
p/ 1 carro - REF.: 12.186

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 490 MIL 
Excelente área útil de 98 m², 
c/ 3 dormitórios c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha planejada, 
dep. p/ empeg., garagem p/ 
2 carros, ótima localização - 

REF.: 12.221

SOBRADO + EDÍCULA
V. GUMERCINDO

R$ 548 MIL
Vago, terreno 5 x 57 mts., 

ac = 191 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 
wc social, living , sl. Jantar, 
coz. c/ AE, garagem p/ 2 
carros, mais edícula c/ 1 

dorm., suíte, sala, coz., wc, 
lavand. REF.: 11.729

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 595 MIL
Construção de 9 anos,  

travessa da Av. Bq. da Saúde, 
c/ 3 dorm., suíte, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. planej., 

dep. p/ empr., gar. p/ 6 carros, 
qtal. c/ churrasq., 

AC = 215 m2 - REF.: 11.035

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$  650 MIL
Ótimo local, trav. da rua Tiquatira, 
AC = 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/ empreg., 
escritório, quintal c/ churrasq., gar. 

p/ 3 carros. - REF.: 10.682

APTO
SAÚDE

R$ 310 MIL
A 900 mts. do metrô Pça. da 
Árvore, vago, c/ 2 dormitório, 
suíte, living p/ 2 amb. c/ saca-
da, cozinha c/ AE, lavanderia, 
wc p/ empreg., garagem p/ 1 
carro, área útil 65 m², ótima 

oferta - REF.: 12.240

APTO
BQ DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Impecável, acabto. de 1a, AU 

= 127 m2, ótimo local, gar. 
p/ 4 carros, 3 dorm. c/ AE, 

suíte c/ hidro, living p/ 2 amb., 
sacada, lavabo, coz. planej., 

dep. p/ emp., lazer.
REF. 11.157 

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
AT = 370m², AC = 330 m², c/ 
3 dorm. c/ AE, 2 suítes, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

gar. p/ 4 carros, fundos c/ 
ótima edícula independente c/ 

2 dorm., sala, coz., wc 
REF. 10.235

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 690 MIL
4 dormitórios, suíte, living 

p/ 2 amb., sl. TV, escritório, 
lavabo, cozinha, wc p/  

empreg., quintal, ótimo local, 
trav. da rua Assungui, terreno  

8 x 26 mts., AC = 220 m2.
REF.: 11.392

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Impecável, ótimo acabto., AT 
= 206 m2, AC = 240 m2, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, qto. 
despejo, dep. p/ empreg., sl. 

Festa, quintal, gar. p/ 3 carros  
REF.: 11.402

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 895 MIL
Excelente localização, próxi-
mo a rua Tiquatira, c/ 4 dorm. 

c/ AE, 2 suítes, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, 

cozinha c/ AE, dep. p/ empreg. 
c/ AE, garagem p/ 4 carros, 

ótimo acabto. - REF.: 12.153

APTO
JD. CELESTE
R$ 210 MIL

Boa localização da Av. do 
Ourives, vago, c/ 2 dormitórios 

c/ AE, wc social, sala p/ 2 
amb. c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 

prédio c/ lazer, condomínio 
R$ 300,00 - REF. : 11.884

APTO
IPIRANGA
R$ 460 MIL

Ótimo local da Rua Lino Cou-
tinho, área útil de 80 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, co-
zinha c/ AE, garagem paralelas 
p/ 2 carros, depósito privativo, 
prédio c/ lazer - REF.: 12.104

SOBRADO
MOINHO VELHO

R$ 456 MIL
Excelente oferta, ótima rua 

do bairro, terreno 7 x 21 mts., 
Ac = 165 m², c/ 3 dorm., 1 
closet, wc social, living p/ 2 

amb., lavabo, cozinha, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros 

REF.: 12.162

SOBRADO
V. MORAES
R$ 520 MIL

Impecável, ótimo acabto., ótima 
localização, próximo a Rua 
Democracia, AC = 260 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., amplo salão, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 11.673

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 575 MIL
Impecável, reformado, amplo 
quintal c/ churraq., terreno 5 x 
37,5 mts., c/ 3 dorm., suíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. planej., 
wc p/ empreg., garagem p/ 2 car-
ros, ótima localização, travessa 
da rua Tiquatira - REF.: 12.170

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 590 MIL
Reformado, fase final de 

acabto., c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
living, lavabo, copa / cozinha, 

dep. p/ empreg, gar. p/  
5 carros, ótimo local, estuda 

imóvel de menor valor
REF.: 10.913

SOBRADO
MOINHO VELHO

R$ 630 MIL
Impecável, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb. c/ lareira, lavabo, 

copa, coz. planej., despensa, 
escritório, adega., quintal c/ 
churrasq., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 12.241

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 649 MIL
Vago, terreno 9 x 27 mts., c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
escritório, copa, cozinha, fun-
dos c/ edícula c/ 2 dorm. e wc, 
garagem p/ 4 carros, quintal c/ 

churrasq., REF.: 11.472

SOBRADO NOVO
IPIRANGA
R$ 795 MIL

Ótimo local, a 800 mts. do 
Metrô Imigrantes, c/ 3 suítes, 1 
máster c/ closet e hidro, living p/ 
2 amb., jd. inverno, lavabo, coz, 
qtal c/ churr., dep.p/ empreg., 
gar. p/ 4 carros, aq.central, 
ótimo acabto. - REF.: 11.645

MARCIA RAMOS IMÓVEIS Rua das Camélias, 86 - Mirandópolis 
E-mail: ramosmarcia08@yahoo.com.br - (creci 101501)Tels: 99330-6118 / 2578-0159

MIRANDÓPOLIS - R$ 1.100.000,00
Sobrado impecável, ao lado metrô, 3 dorms. 

(1 suite), sala 2 ambs c/exc. varanda, 4 banhs. 3 
vagas, dep. empr., lavand. entr. lateral, AU 170m2

MIRANDÓPOLIS - R$ 480.000,00
Sobrado bem localizado com 2 dormitórios 

sala, cozinha, banheiro, edícula, 
2 vagas, terreno 5 x 24

V. CLEMENTINO - R$ 2.200.000,00
Sobrado ao lado do metrô, 350m2 AC, 

várias salas, 15 vagas. 
Estuda Proposta  

MIRANDÓPOLIS - R$ 750.000,00 
Sobrado coml/res. c/ 7 salas,

3 banhs, 4 vagas, precisa de reforma, 
terreno 8X24

MIRANDÓPOLIS COML. R$ 1.500 Mil
Excelente Sobrado, próx. ao metrô, c/copa, sala 

de reunião c/banh., 3 vagas peralelas, 15 salas.
Estuda Proposta.

MIRANDÓPOLIS - R$ 430.000,00
Exc. Apto. ao lado do metrô c/70m2 A.U., 2 
dorms. c/arms., sala p/2 ambs., coz. planej. 
DE, 1 vaga demarc., sl. festas e ginástica.

PÇA. DA ÁRVORE - R$ 490.000,00
Sobrado ao lado do metrô, 

c/2 dormitórios sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, quarto empreg., 1 vaga

MIRANDÓPOLIS - R$ 450.000,00
Excelente Terreno com 190m2, 

8 metros de frente, com casa velha, 
travessa da Rua das Rosas.

MIRANDÓPOLIS - R$ 315.000,00
Apartamento com 1 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço, 

1 vaga de garagem.

MIRANDÓPOLIS - R$ 750.000,00
Sobrado, terreno 7x24, 3 dorms., 
sala p/2 ambs., lavabo, coz., qtal., 
edícula c/lavand., 2 qtos., 2 banhs.

PRAÇA DA ÁRVORE  - R$ 1.500,00
Ao lado do metrô Casa Térrea 

com 1 dormitório, grande sala, cozinha, 
banh. área serviço, 2 vagas. 

MIRANDÓPOLIS - R$ 680.000,00
Impecável Apto. c/110m2, px. metrô, 3 
dts. c/arms. (1 ste), sala ampla p/2 ambs 
lavabo, coz. plan. 1 vg. dep. andar alto

VILA CLEMENTINO - R$ 10.000,00 
Sobrado Comercial c/4 dts., 2 sts, sala 
ampla p/vários ambs, qtal., edícula c/2 

dts. 2 sls. 2 banh. 4 vgs. Est. Proposta!!!

MIRANDÓPOLIS - R$ 385.000,00
Sobrado com 3 dorms., 2 salas, 

cozinha, quintal, edícula, sem vaga, 
próx. ao metrô Pça. da Árvore.

MIRANDÓPOLIS -  R$ 2.500,00
Excelente Sobrado na Rua das Rosas, 
c/2 dorms., (1 suite), 2 salas, cozinha 

+ edícula e 1 vaga.

MIRANDÓPOLIS - R$ 300.000,00
Apto. reformado, travessa da

Rua das Rosas, c/63m2 AU, 2 dorms., 
sala, coz. banh., sem vaga.

MIRANDÓPOLIS - R$ 950.000,00
Maravilhoso Apto. c/130m2 A.U., 3 dorms., 
1 suíte, sala ampla p/3 ambs. c/varanda, 

coz. planej., rico em arms., AS, DE, prédio 
c/7 andares, lazer completo, churrasqueira, 

2 piscinas,  pista de cooper, sauna, 
quadra fitness, salão festas, jogos 

home cinema, etc.

MIRANDÓPOLIS - R$ 3.300,00
LOCAÇÃO - SOBRADO semi-isolado, impecável, c/ 
3 stes, sendo 1 c/ hidro, sla. 2 ambs, coz. planej, 

edícula, 2 vagas, aquec. solar, por. aut.

MIRANDÓPOLIS - R$ 750.000,00
Sobrado, impecável, c/projeto diferenciado, 
3 dts. 1 ste c/hidro, rico arms. sl. TV, lareira, 

sl. jantar, coz. plan. qtal. c/churr. 2 vgs. 

MIRANDÓPOLIS - R$ 360.000,00
Excelente Apto. c/62m2  A.U., próximo ao 

metrô, 2 dorms. c/arms., sala, coz., 
2 banhs., 1 vaga.

MIRANDÓPOLIS - TÉRREA R$ 720 Mil
C/155m2 terreno, reformada, 3 dorms. 

c/closet, sala p/2 ambs, escrit. coz. ampla  
AS, 2 vgs. port. eletr., 5,5 mts. de frente 

30 ANOS DE TRADIÇÃO
MORUMBI - RUA EDWARD JOSEPH, 122 - CONJ.96 - FONE: 3742-1084

S. B. DO CAMPO - R. GINO AMADEI, 220 - V. PAULICÉIA - FONE: 4173-2451

5581-5887 AV. BOSQUE DA SAÚDE, 376
METRÔ PRAÇA DA ÁRVOREKOYAMA Imóveis

www.koyama.com.br

SRS. PROPRIETÁRIOS - CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.

L
O
C
A
Ç
Õ
E
S

V
E
N
D
A
S

30 ANOS DE TRADIÇÃOC
R

EC
I 2

46
3-

J

CORRESPONDENTE

BANCÁRIO

FINANCIAMENTO

HABITACIONAL

CONSÓRCIOS

APTO JD.VERGUEIRO 
(SACOMÃ)

295 mil - Cond 
R$ 300,00 - 3 dorms 
- Rico em Armários - 

Sacada - 1 vg - Área de 
Lazer - Ref: 8523

APTO SAÚDE
 600 mil – COND. 

BAIXO: R$ 420,OO,
 3 dorms (1st) - repleto 

de arms – 2 vagas - 
88 m² - REF: 8524

APTO SAÚDE
445 mil - 2 dorms com 
30 reversivel - 1 vgs – 
coz ampla - repleto de 

arms – 74 m² - 
REF: 8525

APTO SAUDE
340 mil - 1 dorm.- 
2 salas- 1 banh.- 

1 área sç.- 1 vg. 48m²
( 5 min. metrô) - 

REF 5180

APTO MORUMBI
340mil - 2 dorms. 

1 st.- 2 salas- 2 banhs- 

1 área sç.- 1 vg. 68m² 

-. REF 5139.

APTO 
MIRANDÓPOLIS
370 mil - 1 dorm,

 1 st., 1 sala - varanda 
- 1 banh. social - 

1 area. sç. 1 vg. 40 m² 
-  REF  5181

SOBRADO
VILA CLEMENTINO

850 mil - 4 dorms,
 3 sts,  5 banhs,  2 sls, 

1 lav, 1 copa, 1 coz, 
1 a.sç. - 1 Q.E + 1 wc. 

145 m² - REF 5142

APTO SAUDE
R$ 310 mil – 2 dorms. 
– 1 vaga – 72 andar – 

58 m² - cond. R$ 300,00 
– próx. metrô – 

REF. 6405

APTO PÇA ARVORE 
COLADO METRÔ

R$ 270 mil – 2 dorms. 
– sem vaga e sem 

elevador – andar térreo 
– cond. R$ 176,00 – 

REF. 6452

SOBRADO TIPO 
STUDIO

MIRANDÓPOLIS
R$ 249 mil – sl 

conjugada com dorm, 
coz., 1 vg – 30 m² -  

ótima local – uso coml 
ou resid. - REF. 6464

APTO SACOMÃ
R$ 180 mil – 1 dorm. – 
1 vg – 20 andar – 34 m² 
- cond. R$ 280,00 – 2 
km do metrô Sacomã – 

REF. 6550

APTO JD. SAUDE
R$ 380 mil – 2 dorms. 
– 2 vgs – 90 andar – 
58 m² - Ensolarado – 

próx. metrô – 
REF. 10024

APTO PÇA ARVORE 
COLADO METRÔ

R$ 710 mil – 4 dorms. 
1 suite – 2  vagas – 

andar alto – face norte 
- cond. R$450,00 - 

REF. 10071

APTO. SAÚDE
R$ 586 mil – 2 

dorms.+office (1 suíte) , 
2 vgs  – 68 m²- prédio 
novo  – lazer completo 

– REF. 10055

APTO 
PÇA. DA ARVORE 
R$ 860 mil – 3 dorms 

(suíte c/ closet) , 3 
vgs +depósito – ótimo 
estado – próx. Metro 

–   REF. 10081

EXCELENTE 
APTO
SAUDE

R$ 1.600,00 + 
Cond.+ IPTU –
 2 dorms, arms 

coz, sl c/ sacada 
- 1 vg – 60 m² - 

REF: 1180

APTO CURSINO
R$ 1.200,00+ IPTU + 

Cond  -  2 dorms ,

1 coz, 1 wc, 1 vg – 

65m2 .REF: 351

OTIMO APTO 
SAUDE

R$ 1.300,00 + Cond. – 
2 dorm , 1 wc, 1 coz,  
- sem vg garagem -
90 m2 - REF: 1240

APTO PRÓX. 
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 1.400,00+ cond. - 
1 dorm , 1 wc,

1 área sç,  - 50 m2 - 
REF: 195

EXCELENTE APTO 
VILA DAS MERCÊS
R$ 1.400,00 + Cond + 

IPTU. – 3 dorms, 2 sls, 
1 vg – lazer completo-  

68m2 - REF: 1363

APTO SAÚDE
R$ 1.450,00 + IPTU+ 

Cond. – 2 dorms  1 wc,. 
1 area de serviço, 1 vg 

-  67m2 - REF: 40

APTO SAUDE 
REFORMADO

R$ 1500,00 + Cond + 
IPTU – 1 dorms, coz,

1 vg  – 48 m² -
REF: 1979

AMPLA CASA 
SAUDE

R$ 1700,00 – 2 doms,  

1 sl, coz, 2 wcs, 1 vg 

–  90 m² - REF: 364

APTO SAUDE
5 MIN. METRO

R$ 1.700,00 + Cond. + 
IPTU - 2 dorms, com 

armários, 1 wc, 2 vgs – 
58 m2 - REF: 8529

EXCELENTE APTO 
IPIRANGA

R$ 2.300,00 + IPTU + 
Cond. – 2 dorms, coz. 
c/ arms, 1 vg – 70 m²  

-  REF: 1900

SALA COMERCIAL 
200 MTS METRO 

PÇA ÁRVORE
R$ 1.000,00 + IPTU – 

2 wcs – 30 m² - 
REF: 1339

SALÃO COMERCIAL 
MOEMA

R$ 1.200,00 + IPTU –
 1 wc – 25 m² - 

REF: 295

SALA COMERCIAL 
– EM FRENTE 

SHOPPING P. SUL
R$ 1.800,00 – 

1 lavabo - 37m² - 
REF: 1399

SOBRADO 
COMERCIAL 
IPIRANGA

R$ 3.250,00 + IPTU 
-   2 wcs, 3 vgs – 
354 m² - REF: 1396
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• CONSTRUÇÃO E REFORMA

Áries - 21/03 a 20/04 

Em fase ainda marcada pe-
las dúvidas, o ariano terá, esta 
semana, algumas luzes brilhan-
do em seu caminho e trazendo 
respostas. Elas provavelmente 
virão de novas e talvez inespe-
radas amizades.

Touro - 21/04 a 20/05 

O taurino poderá enfren-
tar crises, especialmente em 
relacionamentos amorosos. 
Nem sempre trazem resultados 
ruins: se provocarem o fi m de 
um romance, avalie que pode 
ter sido o melhor para seu 
coração.

Gêmeos - 21/05 a 20/06 

O geminiano estava dis-
posto a ousar, mostrar sua 
criatividade. Mas, percebeu 
que as pessoas próximas estão 
receosas dos ventos da mudan-
ça. Terá que optar: ou muda 
tudo sozinho ou deixa as coisas 
como estão.

Câncer - 21/06 a 21/07

A forma de encarar as tare-
fas continua marcando a vida 
dos cancerianos. A descontra-
ção e o bom humor poderão 
fazer milagres na vida daqueles 
que souberem antecipar as 
atividades, sem trocar os pés 
pelas mãos.

Leão - 22/07 a 22/08

Habitue o olhar a novas pai-
sagens. O leonino terá clareza, 
nos próximos dias, de que pre-
cisa mudar de ares para ganhar 
energia e inspiração. Saberá 
também que será preciso mirar 
em novas direções...

Virgem 23/08 a 22/09

Para recuperar o equilíbrio 
desejado, o virginiano deverá 
prestar atenção ao que tem a 
dizer a pessoa mais próxima a 
ele na atualidade. Seu melhor 
amigo poderá indicar coisas 
que nem você está enxergando.

Libra - 23/9 a 22/10

A vontade de fazer compras 
pode trazer complicações fu-
turas: não só com dívidas, mas 
também com a sensação que a 
vida é feita apenas de alegrias 
materiais. Saiba dosar seus de-
sejos consumistas, agora.

Escorpião - 23/10 a 22/11

Deixar de lado alguns pudo-
res será essencial para o escor-
piano que pretende aumentar 
seu grau de felicidade. Não se 
deixe barrar por preconceitos  
que nunca foram seus. Mesmo 
que alguns resistam, você pre-
cisa lutar sempre...

Sagitário - 22/11 a 21/12

Não há nada de errado em 
questionar pessoas desconheci-
das que aparecem com propos-
tas estranhas. Ao se mostrarem 
ofendidas, é preciso explicar 
que negócios devem ser enca-
rados com racionalidade. Ou 
correrá sérios riscos.

Capricórnio - 22/12 a 20/01 

Evite se aventurar em com-
petições e jogos de azar. A 
fase não é positiva para riscos 
que envolvam, principalmente, 
as relações numéricas. Por 
outro lado, os momentos a 
dois estão favorecidos e trarão 
felicidade.

Aquário - 21/01 a 19/02

O trabalho está te incomo-
dando? É preciso avaliar até que 
ponto vale a pena se acomodar 
com a situação e manter a cara 
feia e a improdutividade. Não 
seria melhor encarar a mudan-
ça de emprego ou rumos? 

Peixes - 20/02 a 20/03 

O pisciano deve enfrentar 
turbulências no campo finan-
ceiro. Evite investimentos des-
conhecidos e excesso em com-
pras. O momento pede cautela 
para que depois não seja neces-
sário recorrer a amigos...

• HORÓSCOPO • SOLIDARIEDADE

Quer ser o Papai Noel de uma criança?
São duas as formas de cola-

borar com a campanha Papai 
Noel 2012, lançada esta se-
mana pelos Correios. É possí-
vel ser um ajudante do bom 
velhinho, lendo, cadastrando 
informações e separando as 
cartas com pedidos de Natal, 
ou tornar-se um padrinho, 
“adotando” uma das cartas 
e concretizando o sonho de 
uma criança, presenteando-
-a. Os correios se respon-
sabilizam pela entrega dos 
presentes.

Realizada há mais de 20 
anos, a campanha tem como 
principal objetivo responder 
às cartas das crianças que 
escrevem ao Papai Noel e, 
sempre que possível, atender 

aos pedidos de presentes 
daquelas que se encontram 
em situação de vulnerabili-
dade social. Nos últimos três 
anos, em todo o País, foram 
recebidos quase 4,5 milhões 
de cartas destinadas ao Papai 
Noel dos Correios.  Desse 
total, 2.041.014 atendiam aos 
critérios da campanha e 71% 
delas, 1.459.927 cartas, foram 
adotadas. Desde 2010, os Cor-
reios estabeleceram parcerias 
com escolas públicas, creches 
e abrigos que atendem crian-
ças em situação de vulnerabi-
lidade social. O objetivo é que 
ações como desenvolver a 
habilidade da redação de car-
ta, endereçar e usar o CEP e o 
selo postal sejam trabalhadas 

nas escolas por meio da carta 
ao Papai Noel.

Não são selecionadas car-
tas que pedem cestas básicas 
ou produtos eletro-eletrôni-
cos, por exemplo. Isto porque 
o objetivo é priorizar brin-
quedos ou material escolar. 
Assim, pedidos de computa-
dores, celulares, máquinas 
digitais e outros similares não 
são atendidos na campanha. 

Para participar, basta ir até 
uma das agências dos cor-
reios onde é possível se ins-
crever como selecionador ou 
fazer a adoção de uma carta. 
Na região, estão cadastradas 
as seguintes unidades (em 
todas, o atendimento é das 
9h às 17h):

- Indianópolis - Avenida Iraí, 
666

- Ipiranga - Rua Greenfeld,, 
25

- N. S. Saúde - Rua do Bo-
queirão, 320

- Saúde - Avenida Jabaqua-
ra, 1195

- Vila Mariana - Rua Domin-
gos de Moraes, 68

- Jabaquara - Avenida Jaba-
quara, 2763

Há ainda agências no Sho-
pping Ibirapuera e no Aero-
porto de Congonhas. A lista 
completa das agências na ci-
dade e outras informações 
sobre a campanha estão em 
www.correios.com.br\papai-
noelcorreios2012 ou pelos 
telefones 3003 0100.
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