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Meu namorado é um Zumbi,  
recordista de bilheteria nos EUA, 
é opção para adolescentes

No Carnaval, aproveite para 
passear de táxi pela cidade e 
aproveitar caipirinhas e cachaças
Página 4

Há quem diga que o 

ano começa depois do 

Carnaval. Para quem não 

vai viajar, uma boa opção 

é aproveitar o feriadão 

para fazer uma limpeza 

no quintal e nos armários. 

Os bagulhos que ocupam 

espaço em casa, do pneu 

velho no quintal ao eletro-

doméstico quebrado no 

armário, podem ser gratui-

ta e corretamente levados 

pelas equipes de Cata-Ba-

gulho da Prefeitura. Esta 

e outras dicas na página 

Meio Ambiente, do São 

Paulo Zona Sul. Página 5

A expectativa é de que 

a estação Adolfo Pinheiro 

entre em operação, na 

linha 5 - Lilás, ainda este 

ano. O metrô anunciou 

esta semana que 85% dos 

trabalhos estão conclu-

ídos, mas ainda faltam 

a colocação de trilhos e 

impermeabilização dos 

túneis. O metrô também 

mantém a expectativa de 

inauguração de todo o 

trecho, ligando o Capão 

Redondo à estação Cháca-

ra Klabin, na Linha Verde, 

pasando pela estação San-

ta Cruz, na linha Azul, em 

2015. Quando isso aconte-

cer, o número de usuários 

vai mais do que triplicar: 

a média diária, que é hoje 

de 250 mil passageiros, 

vai para 771 mil. Para aten-

der tamanha demanda, a 

estação Santa Cruz, por 

exemplo, será duplicada, 

ou seja, haverá uma nova 

estação ao lado da atual. 

Quem passa pelo local, 

na esquina das ruas Pedro 

de Toledo e Domingos de 

Moraes, vê o ritmo inten-

so das obras que tomam 

meio quarteirão e fazem 

parte do lote 8.  Página 8

Cata-bagulho

Obras da Linha 5 do metrô avançam

A Barroca Zona Sul, es-

cola que surgiu na Vila Ma-

riana, entra na passarela 

do samba segunda-feira 

para cantar a relação da 

história do Jabaquara com 

quilombos. Atualmente a 

quadra da escola fica no 

bairro onde, especula-se, 

pode ter havido um pe-

queno agrupamento de 

escravos fugidos. Página 2

Barroca Zona Sul resgata 
história de quilombos

Subprefeito do Jabaquara 
fala de desafios da gestão

O novo subprefeito do 

Jabaquara, Dirceu Men-

des (foto), e o chefe de 

gabinete, Wander Geraldo 

da Silva, receberam o São 

Paulo Zona Sul para falar 

sobre os caminhos a serem 

trilhados na descentraliza-

ção na administração. O 

bairro estará em ebulição 

nos próximos anos, com a 

Operação Água Espraiada, 

a construção do monotri-

lho do metrô e de um com-

plexo no Centro de Exposi-

ções Imigrantes. Página 3
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Janice Maya

Áries - 21/03 a 20/04 
Popularidade, novas ami-

zades e  boa conversa, entre 
o ariano e pessoas da intimida-
de, do seu trabalho e da sua fa-
mília. Exponha seus pontos de 
vista e suas idéias, sem medo 
e sem receio. Uma amizade 
pode acabar se transformando 
em amor mais sério.

Touro - 21/04 a 20/05 
Procure a companhia de 

pessoas calmas, tranqüilas e 
otimistas, que têm boa von-
tade e que se mostram sim-
páticas e receptivas. Elas lhe 
serão úteis e prestativas. É 
hora também de cuidar da 
saúde seguindo as indicações 
médicas. 

Gêmeos - 21/05 a 20/06 
Continua favorável para o 

geminiano seguir a intuição 
e ouvir a voz da experiência. 
Peça os favores e reivindique 
seus direitos. Os caminhos es-
tão abertos. A pessoa amada 
é sua melhor amiga e vai lhe 
dar a mão, não precisa ficar 
inseguro.

Câncer - 21/06 a 21/07
Ligue-se um pouco mais 

nas necessidades da sua casa 
e da sua família. Coloque as 
contas domésticas em dia. 
Pague os impostos devidos e 
cumpra seus deveres à risca. 
O passado exige uma solução, 
uma atitude, um retrocesso, 
em busca do que é justo.

Leão - 22/07 a 22/08
Cuide do seu trabalho e 

não deixe para depois o que 
puder fazer hoje. As circuns-
tâncias exigem muita ação e 
rapidez nas atitudes e provi-
dências. Oportunidade para 
trabalhar e pagar as contas ao 
mesmo tempo. 

Virgem - 23/08 a 22/09
O virginiano vai liderar, dar 

ordens e ser acatado, do jeito 
que gosta. Mas é preciso ouvir 
também  os outros, antes de 
se impor. Assim não vai come-
ter exageros. Grandes idéias 
e inspirações divinas, podem 
lhe ocorrer, mas aos outros 
também.

Libra - 23/9 a 22/10
Oportunidade de lucrar 

com vendas e comissões. Fi-
que mais atento: ouça, analise  
e tire conclusões. Depois é que 
deve emitir sua opinião. Não 
é hora de fazer confi dências e 
nem de revelar seus segredos. 
Assim não corre riscos de se 
complicar. 

Escorpião - 23/10 a 22/11
A força da sabedoria está 

presente em sua vida neste 
momento. Ela vai trazer com-
preensão, esclarecer dúvidas 
e incertezas. Inspiração nas 
Artes e no  poder criativo, 
aproveite para evoluir no tra-
balho e nas relações humanas. 

Sagitário - 22/11 a 21/12
Sinais de progresso e de 

prosperidade, caso tenha 
seguido seus instintos  de 
organização e de pondera-
ção. Tudo o que for justo será 
conseguido, mas o que tem a 
pagar terá que pagar. Este é 
o momento dos acertos e dos 
ajustes. 

Capricórnio - 22/12 a 20/01 
Pode viajar, se comunicar 

com pessoas de longe e entrar 
em contato com estranhos ou 
de outro país até. Conclua tra-
balhos e situações pendentes 
e não deixe nada para trás. 

Aquário - 21/01 a 19/02
Procure melhorar as suas 

informações e conhecimentos 
a respeito das coisas que lhe 
interessam, no trabalho e na 
vida sentimental. Prepare-se 
para viver fase  progressista 
e mais moderna, que o colo-
quem em posição mais feliz.

Peixes - 20/02 a 20/03 
Divergência de ideias e dis-

cussões podem ser resolvidas 
se o pisciano souber argumen-
tar como deve. Quem está 
com a razão e a justiça não 
precisa apelar para a violência 
ou agressividade, mas apenas 
para o bem e a verdade. 

Quem não vai viajar no 
feriadão do Carnaval procura 
alternativas em programação 
cultural pela cidade e o cinema 
certamente está na lista. Espe-
cialmente para a curtição de 
crianças e adolescentes. 

Para os maiores de dez 
anos, a dica é conferir “Meu 
Namorado é um Zumbi”, co-
média com tons de romance 
e aventura para este público. 
O protagonista é o zubi But 
R, que tenta se adaptar à 
sua nova condição. Ele não 
faz ideia do que aconteceu, 
quem era ou mesmo seu 
nome. Em meio a esta crise 
existencial,encontra Julie, 
uma garota humana que ele 
precisa proteger desespera-
damente. E aos poucos ele 
retoma a vida. 

Para a criançada, a dica é 
conferir Tainá 3 - a Origem, 
fi lme nacional com a indiazi-
nha Wiranu Tembé no papel 
principal. Nele, piratas da 
biodiversidade invadem a área 

Crianças e adolescentes podem  
curtir estreias durante o Carnaval

• HORÓSCOPO

• CARNAVAL

Inscrições para o 
Coral Unifesp

Estão abertas as inscrições 
para o Coral Cênico e Oficina 
Vocal da UNIFESP. Situado 
na Vila Clementino, próximo 
ao metrô Santa Cruz, Coral e 
Ofi cina são gratuitos e forma-
dos por alunos, professores 
e funcionários da UNIFESP e 
também por pessoas da comu-
nidade. Inscrições e mais in-
formações no site www.coral.
unifesp.br

Cata-Bagulho em 
Americanópolis

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza mais um Cata-Bagulho 
no sábado de carnaval, dia 9 de 
fevereiro, em vias de America-
nópolis e Cidade Domitila, per-
correndo mais de 70 vias nesses 
bairros. Os materiais inservíveis 
como móveis e eletrodomésti-
cos, devem ser colocados até 
às 7h da manhã do mesmo dia 
na calçada do morador interes-
sado. O Cata-bagulho não cole-
ta entulho, nem lixo hospitalar 
ou doméstico. Para maiores 
descartes, a população deve 
procurar o Ecoponto.

Aulas Gratuitas de 
Boxe Chinês

O Clube Escola Vila Indepen-
dência no Ipiranga, está com 
inscrições abertas para aulas 
gratuitas de Boxe Chinês, um 
esporte de combate e autode-
fesa que se parece muito com o 
Kickboxing e com o Muay Thai.
aO Clube Escola fica na Rua 
das Municipalidades, 10. Ou-
tras informações pelo telefone 
2060-0814.

Exposição Design 
da Periferia

O Pavilhão de Culturas Bra-
sileiras recebe a exposição De-
sign da Periferia. A mostra, com 
objetos, fotografias e vídeos, 
está dividida em quatro módu-
los: “Rua”, “Casa” e “Corpo” 
A visitação estará aberta até 
29 de julho, de terça-feira a 
domingo, das 9h às 18h, com 
entrada até às 17h. A entrada 
gratuita. O Pavilhão das Cultu-
ras Brasileiras conta com uma 
equipe disponível para aten-
dimento de grupos escolares, 
organizações da sociedade 
civil,associações de moradores, 
entre outros. O agendamento 
pode ser feito pelo e-mail edu-
cativopcb@prefeitura.sp.gov.
br. Outras informações pelo 
telefone 5083-0199.

Baile da Melhor 
Idade

Sexta-feira, dia 22 de feve-
reiro,  das 14h às 17h,  o Centro 
Cultural Jabaquara promove o 
animado Baile da Melhor Idade. 
A entrada é gratuita. O Centro 
Cultural Jabaquara fi ca na Rua 
Arsenio Tavolieri, 45 - próximo 
ao metrô Jabaquara. Informa-
ções: 5011-2421.

Tarde Sertaneja no 
Jabaquara

Dia 16 de fevereiro,  sábado 
, das 16 às 19h, o Centro Cultural 
Jabaquara apresenta a Tarde 
Sertaneja . A entrada é gratuita. 
O Centro Cultural Jabaquara 
fica na Rua Arsenio Tavolieri, 
45 - próximo ao metrô Jaba-
quara. Mais informações pelo 
telefone: 5011-2421.

Carlos Reichenbach 
na Cinemateca

Até 17 de fevereiro a Cine-
mateca apresenta a “Retros-
pectiva Carlos Reichenbach, 
homem de cinema, incentiva-
dor de novos realizadores e 
que transmitiu a experiência 
que adquiriu em décadas de 
produção cinematográfica e 
cinefilia.  A Cinemateca apre-
senta  uma retrospectiva de sua 
obra, exibindo parte de seus 
fi lmes em novas cópias 35mm 
confeccionadas pela institui-
ção. Ingressos entre R$ 8,00 e 
R$ 4,00 (meia entrada). Confi ra 
a programação completa no 
site www.cinemateca.gov.br. A 
Cinemateca fi ca no Largo Sena-
dor Raul Cardoso, 207-próximo 
ao Metrô Vila Mariana.

Problemas com 
a bebida? 

O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segun-
da às  sextas-feiras, às 20h, 
sábados, domingos e feria-
dos, às 18h. A sede da enti-
dadefica na Av. Jabaquara, 
2876- conj. 2 - ao lado da Es-
tação São Judas do Metrô. 
Visite o site do AA: www.wix.
com/gruposaojudas/grupo-
saojudasaa. Inf: 3315 -9333.

Pesquisa sobre 
relação entre 
álcool e casamento

Uma pesquisa da Unifesp 
irá avaliar a relação entre o 
casamento e a dependência 
de álcool. Podem participar do 
estudo casais dos quais um dos 
cônjuges ou parceiros(as) faça 
uso abusivo do álcool, sem uso 
de outras drogas. Os casais 
serão convidados a participar 
de duas entrevistas e, caso 
tenham interesse, poderão re-
ceber tratamento.Os dados dos 
participantes serão mantidos 
em sigilo pela equipe de pesqui-
sadores, médicos e terapeutas 
envolvidos na pesquisa. Infor-
mações pelo telefone 5549-
2500, com Andreza ou Regina. 
As entrevistas serão realizadas 
na UDED , na Rua Napoleão de 
Barros, 1038 - Vila Clementino.

Mostra no  Parque 
Ibirapuera

A  Ibirá-Flora, exposição 
com curadoria do designer e te-
celão Renato Imbroisi, retrata a 
fl ora do Parque do Ibirapuera 
e é toda estruturada com 1800 
metros de tecidos feitos à mão 
no bairro rural do Muquém, 
município e Carvalhos, Sul de 
Minas Gerais.  Durante a per-
manência da exposição, serão 
realizadas diversas ofi cinas. A 
exposição está aberta até 29 de 
julho, de terça-feira a domingo, 
das 9h às 17h, com permanên-
cia até às 18h no Parque do 
Ibirapuera. Uma equipe está 
disponível para atendimento de 
grupos escolares, organizações 
da sociedade civil, associações 
de moradores, entre outros. O 
agendamento deve ser feito 
pelo e-mail educativopcb@pre-
feitura.sp.gov.br. F: 5083-0199.

Debate
Em 27 de fevereiro, às 10h, 

serão discutidas ações muni-
cipais para Cidade Vargas e 
Vila Guarani, na Subprefeitura 
do Jabaquara: Avenida Eng. 
Armando Arruda Pereira,  2314.

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

• Sala 1 - João e Maria: Caçadores 
de Bruxas - 14 Anos - 12h00G - 14h05 
- 16h00 - 18h10 - 20h25 - 22h30 

• Sala 2 - Os Miseráveis DIG - 14 
Anos - 13h35 - 16h50 - 20h10 - 23h30B 

• Sala 3 - O Voo - 14 Anos - 11h30P 
- 14h30 - 17h30 - 20h40 

• Sala 4 - Lincoln - 12 Anos - 13h30 
- 19h00 • Sala 4 - Inatividade Pa-
ranormal - 16 Anos - 16h40 - 22h10 
- 00h15B 

• Sala 5 - Detona Ralph (Dub) - 
Livre - 15h00 • Sala 5 - Para Maiores 
- 16 Anos - 12h40P - 17h20 - 19h35 - 
21h50 - 00h10B 

• Sala 6 - Django Livre DIG - 16 
Anos - 14h40 - 18h00 - 21h20M • 
Sala 6 - My Way - O Mito Além Da 
Música - 12 Anos - 21h20D 

• Sala 7 - O Lado Bom da Vida - 12 
Anos - 12h10P - 15h40 - 18h20 - 21h00 
- 23h40B 

• Sala 8 - Meu Namorado é um 
Zumbi - 10 Anos - 11h40P - 14h00 - 

16h10 - 18h30 - 20h50 - 23h10B 
• Sala 9 - Caça aos Gângsteres 

- 16 Anos - 21h40 • Sala 9 - Tainá 3 
- A Origem - 10 Anos - 13h20 - 15h15 
- 17h15 - 19h10 

• Sala 10 - Monstros S/A 3D (Dub) 
- Livre - 13h00 - 19h50 • Sala 10 - As 
Aventuras de Tadeo 3D (Dub) - Livre 
- 15h20 - 17h40 - 22h20 

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

• Sala 1 - João e Maria: Caçadores 
de Bruxas 3D - 14 Anos - 14h00 - 
16h20 - 18h30 - 21h00 

• Sala 2 - Meu Namorado é um 
Zumbi - 10 Anos - 13h30 - 16h00 - 
18h40 - 21h20 - 23h40B 

• Sala 3 - Os Miseráveis - 14 Anos 
- 13h40 - 17h10 - 20h30 

• Sala 4 - Django Livre DIG - 16 
Anos - 13h00 - 16h30 - 20h00 

• Sala 5 - Lincoln - 12 Anos - 11h30P 
- 14h50 - 18h10 - 21h30 

• Sala 6 - Elefante Branco - 16 
Anos - 20h20D • Sala 6 - Caça aos 
Gângsteres - 16 Anos - 11h20P - 15h00 

- 17h40 - 20h20M - 23h00B 
• Sala 7 - De Pernas pro Ar 2 - 12 

Anos - 20h15 - 22h50 B • Sala 7 - As 
Aventuras de Tadeo (Dub) - Livre - 
11h00P - 13h20 - 15h40 - 17h50 

 Legendas: B - Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta (08) e 
Sábado (09); D - Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quarta (13) e 
Quinta (14); G - Esta sessão NÃO 
será exibida Sábado (09), Domingo 
(10) e Terça (12); M - Esta sessão 
NÃO será exibida Quarta (13) e 
Quinta (14); P - Esta sessão NÃO 
será exibida Sexta (08), Quarta (13) 
e Quinta (14). 

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

Programação de 08 a 14/02
• Em evento feliz - 14 Anos - 17h 
• Argo- 16 Anos - 19h10
ATENÇÃO:
S á b a d o ( 0 9 / 0 2 ) ,  D o m i n -

go(10/02), Segunda-feira(11/02) 
e  Terça-feira (12/02) não haverá 
sessão.  

da fl oresta amazônica onde 
vive Maya, jovem índia que é 
vítima do ataque predatório, 
deixando órfã a bebê Tainá. 
Abrigada entre as raízes da 
Grande Árvore , a criança é 

salva e criada pelo velho e 
solitário pajé Tigê. Cinco anos 
depois, ele leva Tainá à aldeia 
do seu povo, onde está para 
ser escolhido o novo líder 
defensor da natureza.

Barroca vai levar história do 
Jabaquara ao sambódromo

Antes de sonhar com a vol-
ta à elite do Carnaval Paulista-
no, a escola de samba Barroca 
Zona Sul precisa vencer o 
desafi o de sair do Grupo 1 da 
UESP e desfi lar, no próximo 
ano, quando comemora 40 
anos de existência, no Grupo 
de Acesso da Liga. E para isto, 
preparou um desfi le que vai 
homenagear as origens do 
próprio Jabaquara e suas re-
lações com um quilombo que 
pode ter se formado ali.

A escola surgiu na Vila Ma-
riana, em 1974, mas atual-
mente tem sua sede no Jaba-
quara, sob o viaduto Aliomar 
Balieiro. Assim, muitos dos 
seus passistas são pessoas 
que moram ou trabalham no 
bairro.

O samba enredo da escola 
faz tanto citações à origem 
da própria Barroca Zona Sul, 
como na menção ao sambista 
fundador Pé Rachado, como à 
formação do bairro sobre um 
antigo quilombo.

A real existência deste qui-
lombo ainda é alvo de estudo 
por historiadores e poucas 
evidências até hoje compro-
varam o agrupamento de 
escravos fugidos na região. 
Entretanto, o próprio nome 
“Jabaquara” é um indício de 
que podem ter havido por 
ali abrigos de escravos. Entre 
as versões de tradução para 

o nome Jabaquara, a mais 
aceita é “o homem que voa”, 
o que poderia simbolizar a 
busca pela liberdade. “No ca-
minho do progresso, Yababa 
Kuara, templo dos quilombos, 
Jabaquara, raízes de um povo 
guerreiro”, cantarão os inte-
grantes da Barroca, ainda no 
início do samba.

Um dos maiores e mais 
famosos quilombos do país, 
na cidade de Santos, também 
levava o nome de Jabaquara. 

O Carnavalesco respon-
sável por levar esta história 
ao sambódromo é  Hernani 
Siqueira e o samba enredo 
é de  Felipe Barros, Marcelo 
Zola, Danilo Barros, Dário da 
Fazendinha e Régis Swing. 
Na direção da bateria, Mestre 
Barroquinha e Mestre Bagulé, 

e o intérprete será Douglas.
O desfi le da Barroca Zona 

Sul será o último entre as 
doze participantes do Grupo 
I da UESP, na virada da se-
gunda (11) para a terça-feira. 
A expectativa é de que a en-
trada da escola na passarela 
do samba aconteça já com o 
dia amanhecendo, por volta 
de 6h da terça, 12. O desfile 
da UESP começa às 20h da 
segunda, 11.

Até o fechamento desta 
edição, ainda havia ingressos 
disponíveis para todas as da-
tas dos desfi les. Eles podem 
ser adquiridos diretamente na 
bilheteria do Anhembi (Ave-
nida Olavo Fontoura, 1209) 
ou no Ginásio do Ibirapuera, 
antecipadamente (R. Manoel 
da Nóbrega, 1361).

Escola de Samba já fez parte do Grupo Especial, mas desfi la agora no Grupo 1 da Uesp
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• URBANISMO

Grandes obras no Jabaquara trazem 
desafi os para novo subprefeito

Quando moradores da 
região da Vila do Encontro 
ou Vila Fachini se dirigiam à 
Subprefeitura do Jabaquara, 
no ano passado, em busca de 
informações sobre a Opera-
ção Urbana Água Espraiada, 
em busca de informações so-
bre o projeto que provocaria 
desapropriações no bairro, 
decepcionavam-se. Especial-
mente pela falta de respostas. 
Apesar de o projeto ser uma 
das maiores ousadias da muni-
cipalidade na região, os dados 
não estavam disponíveis ali, 
pois a obra, de grande porte, 
está sob comando da Secreta-
ria de Infraestrutura Urbana. 
Mas, este é apenas um dos 
absurdos resultantes da falta 
de diálogo entre diferentes 
instâncias e departamentos 
na Prefeitura paulistana - e 
que vai no sentido contrário à 
proposta central das subpre-
feituras: descentralizar.

“Em 2013, o orçamento 
que temos já foi defi nido na 
gestão anterior. Mas será 
o momento de adotar uma 
nova postura administrativa, 
fortalecendo a ideia de des-
centralizar e facilitar a prática 
de cidadania pela população”, 
avalia Dirceu de Oliveira Men-
des, que assumiu a subpre-
feitura na gestão Fernando 
Haddad. “A discussão e a 
revisão do Plano Diretor da 
Cidade, fortalecendo os con-
ceitos de planejamento urba-
no, também vão facilitar que 
o morador possa acompanhar 
mais de perto as decisões so-
bre seu bairro”, complementa 
o novo chefe de gabinete, 
Wander Geraldo da Silva.

Dirceu e Wander recebe-
ram o São Paulo Zona Sul 
para falar não apenas da nova 
postura, em busca de maior 
participação popular, como 
também dos desafi os que sa-
bem que será necessário en-
carar nos próximos anos. Se o 
Brasil todo está em ebulição, 
o Jabaquara está em situação 
semelhante. 

Aliás, por lá as polêmicas 

envolvendo remoções de 
comunidades carentes e desa-
propriações de imóveis para 
a Operação Água Espraiada 
são apenas parte de um de-
bate que se estenderá não 
apenas até o próximo ano. 
O bairro ainda passará pela 
discussão sobre implantação 
de um mega parque linear de 
tamanho próximo ao do Ibira-
puera, construção de linha de 

• SEGURANÇA

Casa noturna é 
fechada em Moema

Já foi fechada uma casa 
noturna na região, por falta 
de condições de segurança. A 
boate CasaBlanca, na Alame-
da Iraé, em Moema, foi uma 
das primeiras a ser interditada 
provisoriamente, depois do 
início de uma operação con-
junta entre Prefeitura e Corpo 
de Bombeiros.

A ação deve continuar for-
te na região, já que o prefeito 
Fernando Haddad divulgou 
que a fi scalização em locais de 
reunião das subprefeituras da 
Vila Mariana, Santo Amaro, Sé 
e Pinheiros. São considerados 
locais de reunião qualquer 
casa noturna, auditório, tea-
tro, cinema ou até templo re-
ligioso com capacidade acima 
de 25o pessoas.

As equipes são compostas 
por um engenheiro, um agente 
vistor da Subprefeitura, um 

engenheiro do Contru e um 
bombeiro. Inicialmente, a pro-
posta é se concentrar em uma 
lista produzida pelo Corpo de 
Bombeiros, que vistoriou de-
zenas de estabelecimentos na 
cidade e relacionou 26 que es-
tão em situação considerada in-
segura. Mas, a Casablanca, nem 
mesmo estava nesta lista e foi 
também alvo de fi scalização. 

Por outro lado, o prefei-
to tem divulgado que não 
pretende constranger nem 
atrapalhar o trabalho de em-
presários da noite paulistana. 
A intenção é agir de forma 
preventiva e mantendo o diá-
logo com o setor. 

Por isso, os locais e ho-
rários não serão divulgados 
previamente. O grupo de tra-
balho quer evitar constrangi-
mentos indevidos a empresá-
rios e clientes. 

metro em elevado (o monotri-
lho da linha 17-Ouro), grandes 
obras que trazem impactos 
diretos e indiretos. Há ainda a 
proposta de se ampliar o Cen-
tro de Exposições Imigrantes, 
com construção de arena 
de shows, estacionamento 
e complexo hoteleiro que, 
embora não esteja dentro da 
área da subprefeitura (fica 
já em território do Ipiranga), 
trará consequências ao bairro. 

“O Arco do Futuro, prin-
cipal promessa de campanha 
do prefeito Fernando Haddad, 
tem estreita relação com todas 
estas obras e com a proposta 
de fortalecer outras regiões da 
cidade”, diz Dirceu, prevendo 
que a valorização da Avenida 
Cupecê, prevista no Arco do 
Futuro, também provocará 
mudanças positivas no bairro.

Gestor de Transporte e 
Tráfego, Dirceu estudou e é 
apaixonado pelo tema mo-
bilidade urbana. “A criação 
de novas centralidades trará 
diversos benefícios para a ci-
dade”, diz ele. “Diversos pro-
blemas poderiam ser minimi-
zados com o fortalecimento 
de economias locais e é essa 
a ideia do Arco do Futuro”.

O subprefeito, Dirceu Oliveira, e o chefe de gabinete, Wander Silva, querem participação popular
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•BARES E RESTAURANTES

•CULTURA

Cachaçaria que investe em culinária 
brasileira é boa pedida para o Carnaval

Carnaval combina com 
descontração, combina com 
Brasil! E combina com cidade 
vazia, perfeita para dar um 
passeio tranquilo. A dica da 
semana, então, é curtir um 
passeio de taxi, para poder 
experimentar caipirinhas e 
cachaças sem tem que se pre-
ocupar - nem com a maior ri-
gidez e pesadas multas da Lei 
Seca, nem com os riscos de 
dirigir sob o efeito do álcool. 

Uma opção é conhecer um 
restaurante especializado em 
cachaças, a bebida brasileira 
que agora ganha o mundo.

A Cachaçaria Água Doce 
promete mesa farta, atrações 
musicais e bebidas especialís-
simas para os foliões, que po-
dem chamar à mesa delícias 
como Caipirinha, Caipirosca, 
Caipicerva e Caipirinha Neva-
da. “No Carnaval, aumenta 
a procura por essas bebidas, 
que ao mesmo tempo são 
marcantes e refrescantes”, 
explica Júlio Bertolucci, da 
rede Água Doce. A casa ainda 
conta um um diferencial - há 
até pedidas não alcoólicas!

A caipirinha feita com ca-
chaça é a versão mais tradicio-
nal. Entre as mais conhecidas 
tem a “Caipirinha Nega Fulo”, 
preparada exclusivamente 
com a cachaça de mesmo 
nome. Há ainda versões Caipi-
ríssima (preparada com rum); 

Caipirosca, que leva vodka na 
receita e a Caipinhaeger, feita 
com Steinhaeger.

E não para por aí. A Caipi-
cerva já conquistou fãs pela 
mistura inusitada com a cer-
veja. E a Nevada, uma versão 
frozen, pode ser feita com 
cachaça ou vodka. .

Entre as batidas, a de Ma-
racujá com vodka pode ter ou 
não leite condensado. Outro 
sucesso é a batida de Kiwi 
com saquê, resultando numa 
delícia exótica. 

Preparada com leite de 
coco, flocos de coco, leite 
condensado e cachaça natu-
ral, a batida de coco tem sa-
bor intenso. Outros frequen-
tadores da rede preferem 
a batida de Uva com vinho, 
porque avaliam que a combi-
nação de sabores com a mes-
ma origem é uma surpresa. 

Há ainda Batida de Aba-
caxi com Manjericão; Espe-
cial Guaraná (uma batida de 
frutas, sem álcool), Kiwi com 
champagne... No cardápio, 
coquetéis como o que leva o 
nome da casa, também têm 
destaque. O Água Doce leva 
Curaçao Blue, Coquinho, leite 
condensado e creme de leite. 

Pérola da Fazenda – Fei-
ta com cachaça Nega Fulô, 
mistura ingredientes frescos 
que combinam com o carna-
val: abacaxi, limão e hortelã 

fazem uma combinação sur-
preendente. 

Para comer, há várias delí-
cias da culinária nacional. Ex-
perimente o Filés Água Doce 
(mignon, de frango ou de 
tilápia empanados, cobertos 
por molho de tomates e gra-
tinados com queijo); a Carne 
de Sol Caipira (com molho 
de requeijão); as Costelinhas 
suínas (Água Doce e Mineira); 
o Tutu à Mineira; ou o Feijão 
Tropeiro e Arroz Carreteiro 
fazem a refeição mais do que 
completa.

A Família Escondidinho, 
grande sucesso da rede Água 
Doce, não poderia deixar 
de ser citada: Escondidinho 
(carne de sol coberta por 
cremoso purê de mandioca, 
requeijão e gratinado com 
mussarela), Arrumadinho (o 
mesmo preparo, levando o 
frango no lugar da carne de 
sol), Amontoadinho (de ca-
marão) e Portuguesinho (de 
bacalhau) são pratos de sabor 
inigualável!

Quem quer beliscar conta 
com Bolinho de Carne de Sol, 
Camarão Crocante; Filé Aperi-
tivo ou Linguiça na Chapa com 
Polenta; Ninho (fi lé de frango 
aperitivo com batatas fritas); 
Isca de Tilápia; Bolinho de 
Bacalhau; Casquinha de Siri; 
Caldos Verde, de Mandioqui-
nha, Camarão, Palmito, Carne 
de Sol com Mandioca e de 

A caipirinha de saquê com 
kiwi é um dos destaques da 

rede Água Doce, que também 
oferece coquetéis sem álcool

Já o Sesc Ipiranga investiu 
em uma proposta alternativa 
para quem não curte samba 
e Carnaval. O projeto ‘Rock 
Enredo’ acontece nos dias 9, 
10 e 12, quando as as bandas 
Patife Band, Thunderbird e 
Devotos de Nossa Senhora e 
Isca de Polícia trazem o me-
lhor do rock e pop no projeto 
Gangorra.

Patife Band 
Patife Band é composto 

por baixo, guitarra, piano e 
bateria. No repertório deste 
show, além do álbum ‘Corre-
dor Polonês’, músicas inéditas 
que farão parte do próximo 
trabalho. 

Com Paulo Barnabé (ba-
teria e voz), André Fonseca 
(guitarra), Matheus Leston 
(sintetizadores), Paulo Braga 
(piano) e Richard Firmino 
(sopros). 

Será dia 09, sábado, às 21h. 
Thunderbird 
O ‘Devotos de Nossa Se-

nhora Aparecida’, liderada 
por Luiz Thunderbird (VJ da 
MTV), completa 25 anos de 
existência. E para comemorar, 
lança o seu quarto álbum ofi -

cial: “Osciloscópio”, que traz 
algumas parcerias como a do 
jornalista e escritor Xico Sá e 
André Abujamra, com a letra 
de “Se Eu Fosse Ela”. 

Com Luiz Thunderbird (vo-
cal, guitarra e baixo), Pau-
lo Zinner (bateria), Binaghi 
(guitarra, baixo e backing 
vocals), Zeh Derliner (guitarra 
e backing vocals) e Ricardo 
Kriptonita (guitarra e backing 
vocals). 

O show é no domingo, 10, 
às 18h. 

Gangorra – Isca de Polícia
Projeto infantil da banda 

paulistana ‘Isca de Polícia’, 
que inclui bonecos e instru-
mentos feitos a partir de ma-
terial reciclado. 

O show apresenta treze 
músicas, todas de autoria de 
Vange Milliet e Paulo Lepetit. 
Com direção cênica de Natá-
lia Barros (Pequeno Cidadão 
e Marisa Orth) e cenografia 
de Gert Seewald (Cocoricó, 
Rá-Tim-bum e Vila Sésamo), 
o espetáculo explora cenica-
mente o potencial lúdico das 
canções, com pequenas cenas 
teatrais, brincadeiras e bone-

cos. Situações do cotidiano 
como brincar com carrinhos, 
empinar pipas, pular corda, 
são apresentadas de forma 
envolvente. Está presente 
também a observação de bi-
chos como sapo, tamanduá, 
papagaio, tartaruga, galo e 
mosquito e nossas relações 
com eles.

Com Vange Milliet e Mar-
cos Bowie (Karnak), nas vo-
zes; Paulo Lepetit, no baixo; 
Webster Santos (Zizi Possi e 
Zelia Duncan), nos violões; Le-
andro Paccagnella, na bateria; 
e Thomas Rohrer, na rabeca e 
fl autim. 

O show será dia 12/02. Ter-
ça, às 18h. 

Todas as apresentações 
acontecem no teatro do Sesc 
Ipiranga, que fica na Rua 
Bom Pastor, 822. . Ingressos 
à venda na Redesesc:  R$ 4,00 
(trabalhador no comércio 
e serviços matriculado no 
SESC e dependentes), R$ 8,00 
(usuário matriculado no SESC 
e dependentes, +60 anos, 
estudantes e professores da 
rede pública de ensino) e R$ 
16,00 (inteira).

Quem curte aquele Car-
naval mais tradicional, ideal 
para a garotada, tem que 
ficar atento à programação 
do Sesc Vila Mariana para o 
feriadão.

O projeto Carnaval é pura 
folia com as apresentações 
musicais de Maurício Pereira 
e Elizeth Rosa, que contam 
com tradicionais marchinhas 
e clássicos do samba. Outro 
destaque é  a ofi cina Confec-
ção de Máscaras compõe as 
atrações gratuitas para adul-
tos e crianças.

Maurício Pereira
Nos dias 9 e 11 de fevereiro, 

sábado e segunda, às 14h, o 
Carnaval Turbilhão promete 
chacoalhar. É um show-baile 
comandado pelo cantor e 
compositor paulistano Mau-
rício Pereira (Os Mulheres 
Negras, Pereirinha e Pereirão) 
que traz muita animação com 
as marchinhas clássicas do 
carnaval, como o Abre Alas 
(Chiquinha Gonzaga), Linda 
morena e O teu cabelo não 
nega (Lamartine Babo), Chi-
quita bacana e Touradas em 
Madri (Braguinha), Pierrô apai-
xonado (Noel Rosa), Aurora 
(Mario Lago), Alá-lá-ô (Haroldo 
Lobo) e tantas outras. 

Livre para todas as idades, 
o show acontece gratuita-
mente na Praça de Eventos.

Nos dias 10 e 12, domingo e 
terça, às 14h, será a vez de Eli-
zeth Rosa. A sambista nascida 
e criada no bairro do Bixiga, 
descendente de imigrantes 
italianos, já ganhou concurso 
de Samba de quadra na Escola 
de Samba Vai-Vai, uma das 
mais tradicionais do carnaval 
paulistano. Atualmente é inte-
grante da Ala de Composito-
res da Vai-Vai. Nestes shows 
de carnaval, a artista apresen-
ta marchinhas e clássicos do 
samba, em show igualmente 
livre para todas as idades e 
gratuito.

Ofi cina
Nos dias 9, 10, 11 e 12 de 

fevereiro, sábado a terça, às 
12h, haverá ofi cina de confec-
ção de máscaras e adereços 
relacionados ao universo do 
Carnaval, para crianças 

A atividade acontece na 
Sala Corpo & Artes e também 
é grátis. 

O Sesc Vila Mariana fi ca na  
Rua Pelotas, 143. Telefone: 
5083-3000.

Feijão à Mineira; Moela à Mi-
neira e as tradicionais polenta 
e batatas fritas e mandioca 
com bacon.

Em se tratando de cacha-
ças, a Água Doce oferece 
especialidades de diversos 
locais do Brasil, dando ênfase 
às melhores do País. Há, ain-
da, mais de noventa tipos de 
coquetéis com ou sem álcool

Na região, há uma uni-
dade na Av. Macuco, 655, 
em Moema. Telefone: 5056-
1615. Funciona de Segunda a 
auinta-feira das 18h às 24h. 
Sexta e Sábado das 18h às 2h. 
Almoço: De segunda a Sábado 
das 11h30 às 15h.

Sesc Vila Mariana terá Carnaval com 
marchinhas e ofi cina de máscaras

Sesc Ipiranga investe em rock como 
alternativa para o feriadão
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Pesquisa sugere reciclagem de livros didáticos

Quinzenalmente, o Jornal Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consciência ambiental em 
meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação � nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental 
S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte e destinação � nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área 
Sudeste da capital paulista, que abrange 18 das 31 subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a cons-
cientização e educação ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

Participe, discuta, reflita. Esta página é toda sua!

Danilo Verpa/Folhapress

Cerca de 140 mil toneladas de papel de apostilas e livros poderiam ser reaproveitados, anualmente

O  Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas 
(IPT) tem desenvol-

vido um projeto de pesquisa 
para avaliar as possibilidades 
de ampliar a reciclagem de 
miolo e capa de livros didá-
ticos descartados todos os 
anos. O objetivo é ampliar a 
reciclagem de papel no país. 
Para se ter uma ideia, o Brasil 
atualmente não recicla nem 
metade do papel consumido 
anualmente. Mais de cinco 
milhões de toneladas de papel 
acabam no lixo comum. 

Só de livros didáticos, são 
distribuídos anualmente cerca 
de 138 milhões de exemplares, 
segundo dados do Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação. De acordo 
com o IPT, isto representa 
um total de 123 mil toneladas 
de papel com potencial para 

reciclagem. O projeto do La-
boratório de Papel e Celulose 
do órgão foi proposto para es-
tudar este potencial. A equipe 
do laboratório utilizou vários 
equipamentos, entre eles a 
célula de destintamento por 
flotação, que é o principal 
método para a reciclagem de 
materiais impressos pela sua 
capacidade de retirar partí-
culas hidrofóbicas, ou seja, 
aquelas que repelem a água.

O resultado mostrou que 
este é realmente um nicho im-
portante a ser explorado pelo 
setor. Como as características 
dos livros são semelhantes, 
um dos processos, envolvendo 
cozimento com solução alca-
lina e destintamento, resultou 
em um papel quase tão branco 
quanto o já empregado na 
confecção de livros utilizados.

Já no método de desagrega-

ção, os papéis reciclados resul-
tantes � caram com alto teor de 
sujidade, mas, segundo o IPT, 
isto não descarta a reutilização. 
Podem ser feitos papelão on-
dulado e cartões multicamada.

O Instituto explica que, em-
bora represente uma redução 
no uso de recursos naturais, 
a reciclagem é um processo 
mais complexo em compa-
ração à obtenção de fibras 
virgens porque os papéis a 
serem recuperados consistem 
geralmente em uma mistura 
de diferentes fontes. Eles têm 
ainda em sua composição 
uma série de contaminantes, 
como corantes, revestimentos, 
tintas de impressão, lamina-
ções e adesivos, e materiais 
que acabaram sendo mistura-
dos durante o ciclo de vida ou 
coleta, como clipes, arames, 
elásticos e impurezas.

É TEMPO DE TIRAR OS
“BAGULHOS” DO QUINTAL

Entre as promessas feitas 
todo início de ano, a lim-
peza e reorganização das 
casas é uma das mais co-
muns. Desocupar armá-
rios, liberar quintais e ga-
ragens, retomar o projeto 
de um jardim são realmen-
te bons objetivos a concreti-
zar. Igual importância, en-
tretanto, têm duas tarefas 
paralelas: decidir o destino 
daquilo que foi retirado do 
imóvel e impedir que novos 
artigos inservíveis voltem a 
se acumular.  
A remoção dos chamados 
“bagulhos” de casa conta 
pontos também na atitu-
de ecologicamente res-

ponsável. Ambientes lim-
pos evitam a proliferação 
de animais e insetos que 
transmitem doenças, como 
pombos, ratos, moscas e 
mosquitos. Além disso, a 
sucata pode ser transfor-
mada através da recicla-
gem e o destino correto dela 
ainda evita sujeira em meio 
urbano e entupimento de 
bocas de lobo. 
Para se desfazer de artigos 
como pneus velhos, móveis 
quebrados, sofás e colchões 
já tomados pelo ácaro, ele-
trodomésticos e eletrônicos 
que não funcionam, o ide-
al é recorrer às chamadas 
“Operações Cata-Bagulho”.  

Promovidas regularmente 
pelas subprefeituras, elas 
permitem que o morador 
coloque em sua própria cal-
çada o objeto do qual pre-
tende se livrar - em geral 
aos sábados pela manhã, 
sempre obedecendo roteiro 
de ruas pré-determinado.
Os caminhões da Prefeitura 
passam então recolhendo 
tudo que foi descartado - 
só não pode colocar lixo 
comum, entulho e resíduos 
infectantes (hospitalar).  O 
serviço é gratuito e, para 
saber quando vai passar em 
sua rua ou em seu bairro, 
basta se informar pelo tele-
fone 156.

REUTILIZE

PASSEIO

Consumo cresce 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas está avaliando 
duas formas de recuperar o papel de livros que não 
podem ser repassados a novos estudantes

Móveis e eletrodomésticos quebrados, colchões velhos, pneus e 
outros objetos... Livre-se de tudo sem sujar a cidade, gratuitamente

Os moradores ainda têm 
outra alternativa para se ver 
livre de “bagulhos” gratuita-
mente. Basta levar aos ecopon-
tos da cidade, onde também o 
descarte é regular e gratuito, 
com encaminhamento correto 
garantido pela Prefeitura. Vale 
ressaltar que os ecopontos 
recebem também pequenas 
quantidades de entulho e re-
síduos de podas de árvore ou 
serviços de jardinagem.

Não confie na retirada 
feita por carroceiros, que 
podem acabar abandonando 
este material em qualquer 
esquina, de forma ilegal. 

Todos os Ecopontos fun-
cionam diariamente: de se-
gunda a sábado das 6h às 22h 
e aos domingos e feriados 
das 6h às 18h. Na região, há 
três deles:

Santa Cruz - Rua Santa 
Cruz, nº 1452 (Baixos Viad. 

Santa Cruz), na área da Sub-
prefeitura do Ipiranga.

Mirandópolis - Av. Senador 
Casemiro da Rocha, nº 1220  
(esquina com Av. José Maria 
Whitaker), na área da Subpre-
feitura da Vila Mariana.

Imigrantes - R. Opixe, s/
nº (esquina com R. Frederico 
Hoene), na área da Subprefei-
tura do Jabaquara.

Outras informações pelo 
telefone:  0800-7777156

Parque dá aula de história e preservação

Ecopontos recebem material gratuitamente, todos os dias

Na volta às aulas,  vale 
uma visita ao Parque da 
Independência.  Além de 
contato com a natureza, o 
passeio vai garantir uma 
viagem pela história nacio-
nal. Criado junto à colina 
do Riacho do Ipiranga, onde 
D. Pedro I declarou o país 
independente de Portugal 

em 1822, o parque abriga 
construções históricas e o 
Museu Paulista (USP), mais 
conhecido como Museu do 
Ipiranga. É muito agradável 
também passar um dia pelo 
jardim em estilo francês, 
que ainda abriga viveiro de 
plantas. 

Atualmente o Parque In-

dependência  está  sendo 
ampliado complementando 
as atividades já existentes 
e reforçando sua vocação 
histórica.

Fica na Avenida Dr.  Ri-
cardo Jafet, junto à Avenida 
Nazaré.  Funciona diaria-
mente, das 5h às 20h. Tele-
fone: 2273-7250.
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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 EM VILA 
V. GUMERCINDO

R$ 490 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

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

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Excelente localização do bairro, 
terreno 10 x 30 mts., construção 
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. 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

TÉRREA
CHÁCARA INGLESA

R$ 500 MIL
Local tranquilo, rua s/ saída, 
terreno plano c/ 10 x 30 mts., 
c/ 2 dorm., amplo living p/ 2 
amb., cozinha, despensa, 
local p/ 6 carros, fundos c/ 

edícula c/ 1 dorm., coz., wc - 
REF.: 12.044

SOBDRADO
V. GUMERCINDO

R$ 600 MIL
Excelente localização, próx. 
a rua Sta. Cruz, reformado, 
ótimo acabto., c/ 3 dorm., 
suíte c/ closet, wc social, 

living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 2 

carros - REF. 12.236

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.090 MIL

Ótimo local, trav. da rua Frei 
Rolim, AC = 255 m², impecá-
vel, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, sl. 
intima, living p/ 3 amb., lareira, 
lavabo, coz. c/ AE, despensa, 
qto. despejo, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 9 carros - REF. 11.134

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

TÉRREA 
JD. DA SAÚDE
R$ 950  MIL

Excelente localização, terreno 
335 m², AC = 258 m², sendo 3 
suítes c/ AE, living p/ 2 amb., 
sl. TV, lavabo, escritório, coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., sl. festa 
c/ wc, amplo quintal c/ 50 m², 
gar. p/ 3 carros - REF.: 12.071

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 378 MIL
Ótimo local, trav. da Av. Bq. 

da Saúde, excelente AU = 70 
m², bom acabto., c/ 2 dorm., 
1 suíte, wc social, living p/ 2 
amb. c/ sacada, coz. c/ AE, 

despensa, garagem p/ 1 carro 
REF.: 12.239

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Terreno 297 m², AC = 300 m², c/ 
4 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 3 
amb. c/ lareira, jd. inverno, lava-
bo, copa, coz. c/ AE, despensa, 
depósito, quintal c/ churrasq., 
edícula c/ 1 qto., sala, coz., 
wc, gar. 3 carros - REF. 11.586

APTO
IPIRANGA
R$ 300 MIL

Vago, c/ 2 dormitórios, wc so-
cial, lliving p/ 2 amb., cozinha, 
lavanderia, wc p/ empregada, 
garagem p/ 1 carros, bom aca-
bto., condomínio R$ 350,00, 
boa localização, próximo ao 

Museu - REF.: 12.265

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 420 MIL
Ótima localização, terreno 
c/ 7,9 x 20 m², construção 
de 111 m², c/ 2 dormitórios, 
wc social, living, cozinha, 

lavanderia, wc p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, esstuda 

propostas - REF.: 12.298

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

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. 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

SOBRADOS NOVOS 
 COND. FECHADO

R$ 750 MIL
Ótima rua da V. Monumento, 
trav. da R. Heitor Peixoto, c/ 
3 dorm, suíte, living, lavabo, 
copa / coz., despensa, gar. 

sub-solo p/ 2 carros, depósito, 
estuda imóvel menor valor - 

REF.: 12.320

APTO
IPIRANGA
R$ 750 MIL

Ótimo local da rua Gama 
Lobo, área útil de 115 m², c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, amplo 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 
escritório, cozinha planej., 

wc p/ empreg., garagem p/ 2 
carros - REF: 12.269

APTO
SAÚDE

R$ 389 MIL
Ótima localização da rua 

Bertioga, vago, c/ 2 dormi-
tórios, wc social, living p/ 2 

amb., cozinha, lavanderia, wc 
p/ empregada, área útil de 57 

m², condomínio R$ 420,00
REF.: 12.113

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 435 MIL
3 dormitórios c/ AE, amplo 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 
coz. planej., lavandeira, wc 
p/ empregada, garagem p/ 

2 carros, bom acabto., lazer 
completo, ótima localização

REF.: 12.334

TÉRREA
CHÁC. INGLESA

R$ 595 MIL
Assobradada, ótimo acabto., 
terreno 237 m², c/ 3 dorm., 

suíte, wc social, living c/ amplo 
terraço, coz. planej., despen-
sa, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 2 carros 

- REF.: 12.235

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 698 MIL
Ótima localização da rua
Dom Bernardo Nogueira, 

terreno em pequeno aclive 
medindo 10 x 30 mts., ótimo 

para diversas finalidades 
comerciais, ou mesmos resi-

denciais - REF.: 11.983

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Ótimo local, trav.da rua 

Tiquatira, 3 suítes, 1 máster c/ 
closet, hidro, living p/ 2 amb., 
sl. Jantar, lavabo, copa, coz. 
planej, qto. despejo, dep. p/ 
empreg., gar. p/ 6 carros - 

REF.: 12.332

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 580 MIL
3 dorm., AE, wc social, living 

p/ 2 amb., sl, jantar, escritório, 
lavabo, copa, coz. c/ AE, 

lavanderia, garage p/ 1 carro, 
ótimo acabto., ótimo local, 
próximo a rua Sta. Cruz - 

REF.: 12.333

APTO
IPIRANGA
R$ 600 MIL

Excelente localização, próx. ao 
Metrô A. do Ipiranga, impecá-
vel, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, am-
plo living p/ 2 amb. c/ sacada, 
coz. c/ AE, wc p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros, estuda apto. menor 
valor na região - REF: 12.318

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 suítes, 
living p/ 2 amb., sl. jantar, lavabo, 
coz., despensa, dep. p/ empreg., 
gar. 4 carros, amplíssimo salão no 

sub-solo - REF.: 11.340

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 649 MIL
Vago, terreno 9 x 27 mts., c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 

escritório, copa, cozinha, 
fundos c/ edícula c/ 2 dorm. 
e wc, garagem p/ 4 carros, 

quintal c/ churrasq., 
REF.: 11.472

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

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização do 

bairro, travessa da Av. Bq. 
da Saúde, terreno 10 x 37,50 
mts., ótimo para construtores, 

ou mesmo fins comerciais, 
estuda propostas

REF.: 12.289

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, reformada, bom acabto. 
REF.: 12.017

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 420 MIL
Vago, ótima localização do 
bairro, c/ 3 dormitórios, 1 c/ 

terraço, wc social, amplo living 
p/ 2 amb., cozinha, lavanderia, 

quarto e wc p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros - 

REF.: 12.270

COBERTURA DUPLEX
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Vago, excelene localização 

da Rua Vigário Albernaz, c/ 3 
dorm., suíte, living c/ sacada, 

cozinha, dep. p/ empreg., 
cobertura c/ sendo a suíte, 
mais uma ampla sala, wc e 

terraço - REF.: 12.021

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
JD. DA SAÚDE

R$ 640 MIL
Vago, 3 dorm.c/ AE, suíte c/ 

hidro, living p/ 2 amb., lavabo, 
copa, coz. c/ AE, quintal c/ 

churrasq., edícula tipo sobra-
do c/ 1 dorm., wc social, sala, 
lavabo, coz, gar. p/ 2 carros 

REF.: 12.342

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

TÉRREA
 V. GUMERCINDO

R$ 399 MIL
Ótima localização do bairro, 
terreno c/ 8 x 25 mts., c/ 2 

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

qto. despejo., garagem 
p/ 3 carros, estuda propostas.

REF.: 12.372

TÉRREA
IPIRANGA
R$ 490 MIL

Boa localização, travessa da 
rua Agostinho Gomes, terreno 
8 x 26,5 mts.,c/ 3 dorm., sala, 
coz., wc., garagem p/ 2 carros, 
fundos c/ edícula c/ 1 dorm., 

coz., wc, mais salão - 
REF.: 12.275

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 500 MIL
Terreno 8 x 25 mts., AC = 

144 m², casa toda reformada, 
porém inacabada, sendo 2 
dorm., wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha, des-

pensa, qto. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros - REF.: 12.302

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

sala de jantar, lavabo, cozinha, 
despensa, qto. despejo, qto. e 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 12.186

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 589 MIL
Impecável, reformado, exce-
lente local, c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha planejada, despensa, 

lavanderia, garagem p/ 3 
carros, estuda propostas - 

REF.: 12.314

TERRENO
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente localização da rua 

Prisciliana Duarte, terreno 
plano c/ 10 x 35 mts., c/ casa 
antiga c/ 4 dorm., área cons-
truída de 220 m², ótimo para 
construir ou mesmo reformar 

REF.: 12.262

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL 
3 dorm. c/ AE, suíte, living, 
sl. jantar, coz. c/ AE, dep. p/ 
empregada, garagem p/ 2 
carros, ótimo local, terreno 

5,80 x 25 mts., construção de 
R$ 184 m², estuda propostas - 

REF.: 12.325

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 760 MIL
Terreno c/ 187,50 m², AC = 
207 m², c/ 4 dormitórios, 2 

suítes, living p/ 2 amb., lava-
bo, cozinha, dep. p/ empreg., 
amplo quintal, garagem p/ 4 
carros, estuda propostas - 

REF.: 11.846

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 870 MIL
Padrão Cyrella, AU = 121 m², 
c/ 3 dom. c/ AE, suíte, living 
p/ 3 amb., sacada goumert,  

coz. planej., depósito, gar. p/ 
2 carros, lazer completíssimo, 
estuda imóvel menor valor - 

REF.: 12.370
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TÉRREA VILA DAS MERCÊS  – 1 DORM., SALA, COZ. WC, LAV....................  R$ 750,00 + IPTU
TÉRREA PRAÇA DA ÁRVORE - 1 DORM., COZ., WC, LAV............................... R$ 800,00 + IPTU
TÉRREA VILA DAS MERCÊS  – 2 DORMS., SALA, COZ. WC, LAV. 2 VGS. - R$ 1.000,00 + IPTU
TÉRREA IPIRANGA  – 3 DORMITÓRIOS, (1 SUÍTE) SALA, COZINHA,  WC. LAV. QTAL., 4 VGS., 
FUNDO C/EDÍCULA.......................................................................................... R$ 3.500,00 + IPTU
ASSOBRADADO RESIDL./COML. JABAQUARA  – 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA,  WC E 
LAVANDERIA..................................................................................................... R$ 1.000,00 + IPTU
ASSOBRADADO VL. BRASILINA  – 2 DORMS., SALA, COZ., WC E LAV.................. R$ 1.300,00
ASSOBRADADO JD. SAÚDE  – 2 DTS, (1 SUÍTE), SALA, COZ, WC E LAV.. R$ 1.600,00  + IPTU
SOBRADO VILA BRASILINA  – 2 DORMITÓRIOS, (1 SUÍTE), SALA AMPLA,  COZINHA, 1 WC, 
1 LAVABO, LAVANDERIA, 2 VAGAS.................................................................. R$ 2.300,00 + IPTU 
SOBRADO V.MORAES  – 3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA , COZINHA, WC, 1 LAV. EDICULA,  
2 VAGAS............................................................................................................ R$ 2.700,00 + IPTU
APARTAMENTO JD. STA CRUZ  – 2 DTS, SALA 2 AMB, COZ, WC, LAV. E 1 VAGA.. R$ 1.400,00 
SALAS COMERCIAIS IPIRANGA  – 35m2, C/RECEPÇÃO, 2 SALAS, 1 WC.................. R$ 900,00
SALAS COMERCIAIS PÇA.ÁRVORE  – 35m2,C/2 SLS, COPA, 1 WC CADA......R$ 1.000,00 + IPTU
SALAS COMERCIAIS JARDIM  DA SAÚDE  – C/RECEPÇÃO 3 SALAS, COZINHA , 2 WC´S, 
LAV. C/DESPENSA............................................................................................ R$ 2.500,00 + IPTU
SALÃO COMERCIAL IPIRANGA  – COM 40m2 + WC........................................ R$ 800,00 + IPTU
SALÃO COMERCIAL VILA BRASILINA  – COM 60m2 + 2 WC´S................... R$ 1.000,00 + IPTU
SALÃO COMERCIAL V. STO. ESTÉFANO  – COM 70m2 + 1 SALA E WC..... R$ 1.300,00 + IPTU

SOBRADO 
MIOLO DO JARDIM 

DA SAÚDE
R$ 1.400.00,00

(7)  TERRENOS
JABAQUARA

Sendo: todos c/matrículas 
separadas, planos; os do 

meio que são 5, cada um no 
valor de R$ 140.000,00, os 
da ponta, cada um no valor 
de R$ 160.000,00. Dá para 

fazer Sobrados de 80m2 
cada. REF: 002

CASA TÉRREA 
MIOLO JD. DA SAÚDE

R$ 800.000,00
São 3 dts., 2 wc´s 

sociais, sala coz. gde., 
qtal. c/churr., lavand., 

qto. e wc empr., salão 3 
vgs. entr. lateral dos 
2 lados. REF: 003

CASA TÉRREA 
JD. DA SAÚDE
R$ 560.000,00

2 dts. sl. 2 ambs., coz. wc 
soc., edícula sendo 1 qto. c/
wc na parte de baixo e 1 qto 

c/wc na parte de cima; na 
parte superior da casa tem 
uma varanda gde. e 1 sala, 

2 vagas. REF: 004

SOBRADOS NOVOS 
PX. METRÔ SACOMÃ

R$ 590.000,00
3 suites, sala 2 ambs. c/
Jd. Inverno, lavabo, coz. 
as, qtal. peq. c/churr. 4 

vgs., aquec. solar e por-
tão automático, Lindo!!! 

REF: 005

SOBRADO NOVO 
VILA DAS MERCÊS

R$ 540.000,00
Lindo c/3 suítes, sendo 
1 c/Jd. Inverno, sala la-
vabo, coz. qtal. peq., as, 
4 vgs. aquec. solar, port. 

automático. Confira!!! 
REF: 006

COBERTURA DUPLEX 
PX. METRÔ PÇ.ÁRVORE

R$ 355.000,00
Com 60m2 de área a 

cobertura, é um Studio, 
c/1 suíte, cozinha, wc, 
uma varanda grande 

com hidro.
REF: 007

SOBRADO IPIRANGA
PRÓXIMO AO MUSEU

R$ 400.000,00
Residl./Coml.

São 3 dorms. lavabo, wc. 
social, coz., área serv.
c/wc empreg., varanda 

c/churrasqueira.
REF: 008

APARTAMENTO
PARQUE BRISTOL
R$ 200.000,00

São 2 dormitórios, 
sala 2 ambientes, 

wc social, cozinha, área 
de serviço e 1 vaga de 

garagem coberta.
REF: 009

Sala 3 ambientes, 
cozinha grande, 
3 dormitórios, 

sendo 
(1 suíte), wc social, 

8 vagas de garagem, 
com piscina, 

e edícula.
REF: 001

Horário de atendimento:
de Segunda à Sexta das 8h00 às 17h30

Sábado das 9h00 às 12h00

SOBRADO NOVO AO LADO 
DO PARQUE NABUCO

R$ 300 MIL
2 dormitórios, sala, cozinha 

com armário embutido,
banheiro, quintal, lavabo,

1 vaga. 015-2244

SOBRADO – 480 MIL
VILA GUARANI

3 dormitórios com armário em-
butido, 1 suíte com armário em-
butido, sala, copa/cozinha com 
armário embutido, dependência 
de empregada, entrada lateral, 

terraço, 2 vagas. 016-2395

APARTAMENTO
VILA CAMPESTRE

R$ 300 MIL
3 dormitórios, 1 suíte com ar-
mário embutido, sala, cozinha, 
2 banheiros, 1 vaga, 79 m2 de 

área útil. 016-2401

CASA TÉRREA
R$ 450 MIL

JARDIM JABAQUARA
Bom  para investimento!!!
Terreno 9x28, saída para 

2 ruas. 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, quintal e

4 vagas. 016-2371

APARTAMENTO DUPLEX 
METRÔ PRAÇA DA 

ÁRVORE – R$ 385 MIL
2 suítes, sala, cozinha, 

lavanderia, 1 vaga. 014-2425

TERRENO VILA GUARANI 
PRÓXIMO AO METRÔ

R$ 430 MIL
Terreno com 3 casas, 2 vagas 

e quintal. 016-2333

SOBRADO JABAQUARA
R$ 380 MIL

3 dormitórios sendo 1 suíte, 
todos com armário embutido 
e ar condicionado, sala, coz. 
planejada, 3 banheiros, quintal, 
dep. emp, 2 vagas, corredor 

lateral, 5x25. 016-2415
SOBRADO JABAQUARA

R$ 370 MIL
3 dormitórios, sala 2 ambien-

tes com sacada, cozinha, 
banheiro social, banheiro 

de empregada, lavanderia, 
pequeno quintal, 3 vagas. 

REF.:   016-2403

APTO PRÓX. METRÔ 
JABAQUARA –R$ 500 MIL

3 dormitórios sendo 1 suíte, 
todos c/ AE, sala com sacada, 
cozinha planejada, banheiro, 
dependência de empregada, 
2 vagas, 100 metros de área 

útil, lazer. REF.: 016-1481

APTO – JABAQUARA
R$ 280 MIL

2 dorms, sala com 2 ambientes, 
coz. c/ arm, banh. c/ box, 

piso laminado, 57m2 AU, gás 
encanado, 1 vaga, lazer, salão 
de festas, quadra, academia,
s. jogos. Cond. R$ 320,00, 

prédio tranqüilo com 11 anos 
Quitado!!! Pronto pra morar!!! 

Ref. 016-2444

APTO – R$ 350 MIL
CIDADE VARGAS

2 dormitórios, 2 banheiros, 
1 suíte, sala, cozinha, 

área de serviço, 1 vaga, 
70 metros de área útil.

REF 016-2112

SOBRADO – R$ 450 MIL
VILA GUARANI

4 dormitórios, 1 suíte, 3 
banheiros, sala, copa cozinha, 

lavanderia, dependência de 
empregada mais banheiro, 

entrada lateral, terraço, 
2 vagas. REF. 016-2080

SOBRADO
PARQUE JABAQUARA

R$ 375 MIL
Próximo ao metrô Conceição.

2 dormitórios com terraço, 
sala, cozinha, banheiro,

2 vagas. Todo em granito. 
016-2480

IPIRANGA –PROX.AO 
MUSEU – R$ 450 MIL

Casa térrea com terreno
(4,5x24), bem localizado no mio-
linho comercial (Clube CISPLA-
TINA, SALA VIP, REST.NICO, 

Buffet,SUP.HIROTA), 2 dormitó-
rios, sala, copa cozinha, quintal e 

garagem. REF.: 016-2239
METRÔ JABAQUARA

3 DORMS - R$ 350 MIL  
OPORTUNIDADE

APTO com 3 dormitórios, suíte 
com AE´S, sala 2 ambs, coz. 
com armário, banheiro, dep. 
de empregada e vaga para 
automovel. REF.: 016-2461

CASA TÉRREA BONITA 
CID. VARGAS - R$ 750 MIL
3 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala com 2 ambientes, banheiro 
social, copa cozinha nos fundos, 
quintal, quarto suíte, churras-
queira, forno à lenha, 6 vagas. 

Reformado!!! REF 016-2427

5 DORMITÓRIOS - CASA 
TÉRREA ASSOBRADADA 

R$ 520 MIL
Próx.Hospital Bosque da Saú-
de5 dorms sendo 2 stes, sala 
com 2 ambtes, copa, coz, lavan, 
qto emp. c/ banh. nos fundos, 
qtal, 3 vagas. REF.: 014-2432

CASA TÉRREA
R$ 500 MIL

VILA GUARANI
Terreno : 8x35 , 2 dormitórios, 
1 suíte, sala, cozinha, quintal 
com churrasqueira, edícula, 

entrada lateral, 2 vagas. 
016-2440

LINDO SOBRADO
R$ 550 MIL - JABAQUARA

TODO REFORMADO!
3 dormitórios, 1 suíte, 2 salas, 

copa – cozinha planejada, 
quintal, lavanderia, sótão com 

armário embutido, 2 vagas. 
Vago! 016-2470

LINDO APTO – JARDIM 
CELESTE –R$ 210 MIL
Próximo ao Jd.Zoológico.

2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, 1 vaga, lazer, salão 
de festa, playground, salão de 
jogos, cond. R$ 350,00, 62 me-
tros de área útil. REF.: 016-2350

APTO DUPLEX COBERTURA 
200M DO METRÔ 

CONCEIÇÃO - R$ 800 MIL
3 dorms, 1 suíte c/ arms, banh. social, 
sala liv. c/ sacada, coz. c/ arms, janela 
anti ruido, dispensa mais salão e banh, 
escrit. c/ banh, aquec. á gás, lustres 
em todo o apto, 3 vagas, lazer compl. 

Frente. 016-2483

ÚLTIMO SOBRADO 
METRÔ – SÓ R$ 350 MIL 
Urgente na Cidade Vargas com 
2 dormitórios, sala 2 ambientes, 
cozinha, 2 banheiros,1 vaga, 
quintal, corredor lateral, portão 
automático, piso frio e lavande-
ria, próx. metrô. REF.: 016-2273

APTO DUPLEX COBERTURA 
À 50 M DO METRÔ 

CONCEIÇÃO – R$ 480 MIL
2 dorms c/ arm, sala livi, coz. c/ 
arm, AS, banh. emp, 1 vaga c/ ma-
nobrista, em cima salão com, área 
churr, banheiro, 113 m2 AU. Ótima 
vista! Bom Negócio! REF 016-2481

APTO
METRÔ JABAQUARA

R$ 300 MIL
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, condo-
mínio baixo R$ 320,00, salão 
de festa, 1 vaga, à 5 minutos 

do metrô a pé. REF.: 016-1904

APTO VILA GUARANI
PRÓXIMO AO METRÔ 

JABAQUARA – 295 MIL
2 dorms, 1 suíte, sala, coz, 
banh, AS, lazer, piscina, quadra, 
play groound, salão de festas, 
churr, prédio novo no contra 

piso. REF. 016-2318

APTO – METRÔ 
CONCEIÇÃO- R$490 MIL

Prox. ao FIORINO , local 
tranqüilo , prédio bonito com 2 
dormitórios, 1 suíte, sala com 
sacada, cozinha planejada, 1 

vaga, lazer, condomínio baixo. 
REF: 016-2447

SOBRADO REFORMADO
METRÔ JABAQUARA

R$ 430 MIL
2 dormitórios, sala com 2 

ambientes, lavabo, cozinha, 
planejada, quintal e edícula 

com quarto, banheiro e lavan-
deria, 1 vaga.REF 016-2390

APARTAMENTO
R$ 300 MIL – CONCEIÇÃO

2 dormitórios, sala,
banheiro, cozinha,

área de serviço,1 vaga.
Condomínio R$ 400,00.Ao 

lado do metrô!!!
REF 016- 2449

SOBRADO 
CONDOMINIO FECHADO

 VILA GUARANI
R$ 560 MIL

3 dormitórios, 1 suíte com 
armário, sala, cozinha planeja-
da completa, lavabo, pequeno 

quintal com Zeta Flex, condomí-
nio R$ 165,00, à 5 minutos do 

metrô a pé, 2 vagas. 
Pronto para morar!!! 

Ref: 016-2493

APTO – AO LADO
DO METRÔ
R$ 265 MIL

1 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro social, lavanderia,

1 vaga. REF. 016-2495

V. MASCOTE-  APTO C/ TERR. 
GOURMET – R$ 700 MIL

Finíssimo apto com 4 dormi-
tórios sendo 2 suítes, todos 
com armário embutido, sala 

com sacada gourmet, 3 vagas, 
lazer completo, 116 metros de 

área útil. REF.: 016-2421

SOBRADO – R$ 500 MIL 
JABAQUARA

TERRENO 5X25
3 suítes, sala, cozinha,
banheiro, dependência 
mais banheiro, 4 vagas.

 Ref 016-2503

SOBRADO
EM CONDOMÍNIO

VILA GUARANI
R$ 530 MIL

4 dormitórios, sala de estar e 
jantar, cozinha, 2 banheiros, 

quintal, 1 vaga  Ref: 016-2471

APTO VILA GUARANI
5 MINUTOS DO METRÔ

R$405 MIL
3 dormitórios com armário, 

sala, banheiro com Box, 
cozinha com armário, carpete 
de madeira, área de serviço, 

lazer completo. 016-2297

APTO NOVO – SACOMÃ
R$265 MIL

2 dormitórios com
área externa, cozinha

planejada, sala, área de 
serviço, 1 vaga, lazer

completo, condomínio baixo. 
REF.: 016-2283

SOBRADO CIDADE 
VARGAS –R$ 1200 MIL  
Estrutura em concreto com 4 
dormitórios ,2 suítes, 2 salas 
com 2 ambientes cada , piso 
em tábuas , copa, cozinha 

espaçosa, lavabo, iluminação 
natural perfeita , janelas 

amplas para todos os ambien-
tes ,acabamento de primeira 
qualidade , escritório , salão 

de festas , quintal com jardim 
,  garagem para 4 autos , area 

com churrasqueira e dep. 
Empregada. Tudo maravilho-
so, para pessoas exigentes. 

Ref - 016-018X

SOBRADO
R$ 420 MIL
JABAQUARA

2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, quintal, 1 vaga

Terreno 4.90x20  ref 016-2501

CASA TÉRREA
 CIDADE VARGAS

R$ 630 MIL
2 dormitórios, suíte, 3 vagas, 

quintal grande, edícula
 completa, mais atelier. 

Terreno 10x48. 016-2276

SOBRADO NOVO
CIDADE VARGAS

R$ 690 MIL
3 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala com 2 ambientes, cozi-

nha, 2 vagas. REF. 016-2454

CASA TÉRREA
R$ 640 MIL

CIDADE VARGAS
Terreno com 402,03 m2 

de área total. Ótimo para 
investimento, localização 

privilegiada!  REF.: 016-2288

TERRENO
R$310 MIL

VILA GUARANI
Próximo à Rodovia
dos IMIGRANTES.

Ótimo para investimento!
Terreno 7x31,5.
REF.: 016-2193

APARTAMENTO VILA 
MARIANA – LOCAL 

NOBRE – R$ 450 MIL
2 dormitórios, sala com 2 am-
bientes, cozinha com armário 
embutido, banheiro social, quar-
to e banheiro de empregada, 79 
m de área útil. Ref 016-2490

APARTAMENTO DUPLEX 
METRÔ PRAÇA DA 

ÁRVORE – R$ 385 MIL
2 suítes, sala,

cozinha, lavanderia,
1 vaga.  Ref 16-2425

5 DORMS  -CASA TÉRREA 
ASSOBRADADA –R$ 520 MIL
Próximo ao Hospital Bosque da 
Saúde, 5 dormitórios sendo 2 
suítes, sala com 2 ambientes, 
copa, cozinha, lavanderia, quar-
to de emp. c/ banh. nos fundos, 
quintal, 3 vagas. Ref 16-2432

SOBRADO JABAQUARA
R$ 340 MIL

2 dormitórios, sala,
cozinha, lavanderia,

mais 2 quartos nos fundos,
1 vaga. Ref 016-2514

TERRENO
CIDADE VARGAS

R$ 410 MIL
Excelente terreno

com 268 m2 de área útil.
Ref 016-2505

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI – R$ 650 MIL
1.200 km do metrô Conceição! 
Pronto para morar! 3 dorms 
sendo 1 suíte, mais closed com 
armário e 1 banheiro, sala, coz. 
c/ arm, qtal, 3 vagas, arejada, 
ótima sacada!! Ref 016 - 2515

APTO – R$ 320 MIL
JABAQUARA

Localizado na Avenida prin-
cipal! 2 dormitórios, sala com 
sacada, cozinha, banheiro, 

lazer, 1 vaga, 67,5 de área útil. 
Condomínio R$ 370,00.

Ref. 016-2510

CASA TÉRREA – PRÓX. 
METRÔ JABAQUARA

R$ 650 MIL
3 dormitórios, sala, cozinha, 

banheiro, salão, edícula com-
pleta, pomar, 2 vagas, terraço, 
terreno 8x50. Ref. 016-2507
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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

 

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 - 

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

ABRA SUA EMPRESA
COM BAIXO CUSTO

ricardo
Tel.: 2577-0070

www.cpaonline.com.br
email: contábil@
cpaonline.com.br

CONTABILIDADE

Com conhecimentos 
em manicure. 

Garantia de 60%, 
p/ região da Saúde.

Tels. 2083-8503 
ou 99194-9067

CABELEIREIRA
PRECISA-SE URGENTE

Ajustes, Reparos, Reformas, Confecção, 
Cortinas, Fantasias, Almofadas decorativas.

• Barra de Calça...................................R$ 15,00
• Troca de Zíper...................................R$ 18,00 

Visite nosso site: www.ctroficinadecostura.com.br 
Tel. 95888-0843 ou costuranota10@gmail.com

CTR - OFICINA 
DE COSTURA

loCAÇÃo

VenDA

Entre o metrô Vila Mariana e Santa Cruz, 
amplo espaço, bem equipado e conservado, 
com 3 cadeiras de cabeleireiro, 2 lavatórios, 

sala de depilação e espaço para 2 manicures. 
ligar para 95785-9664

PASSO O PONTO
SALÃO DE CABELEIREIRO

ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

REGULARIZO IMÓVEIS
NA PREFEITURA: HABITE-SE

E REGISTRODE IMóVEIS

NA RECEITA FEDERAL: CND DE IMóVEIS

www.regularizoimoveis.com.br
Projetos - Plantas - Fone: 2947-6044

USUCAPIÃO - ADMINISTRAÇÃO - DIREITO IMOBILIÁRIO - ASSESSORIA PARA CORRETORES - CONTRATOS - INVENTÁRIOS 

ADVOCACIA - IMOBILIÁRIA
OAB/SP 72.760  -  CRECI 38.298

acdepaula@ig.com.br
www.antoniocarlosdepaula.jur.adv.br

5071.5700 / 99356.2710 FAÇA O SEU PEDIDO!!!
VILA CLEMENTINO E REGIÃO, Aptos. de varia-
dos tamanhos e localização no miolo do bairro. 

LIGUE AGORA www.imoveisacp.com.br
5071-5700 - 99356-2710

TIRO NO ESCURO!!!
É vender ou comprar imóveis

sem a orientação e participação de um profis-
sional competente. www.imoveisacp.com.br 

5071-5700 ou 9.9356-2710

IMÓVEIS NA PLANTA 
 CYRELA-LOPES-TRICURY-ESSER-PDG, ABYARA, 

TARJAB, e demais incorporadoras 
www.imoveisacp.com.br 5071-5700/9.9356-2710

O LUGAR CERTO
Onde realizar seu negócio imobiliário com 

tranquilidade e segurança.  
www.antoniocarlosdepaula.jur.adv.br 

5071-5700  

VILA MONUMENTO 
Sobradão moradia/comércio, 330m2 const., 

9 salas, 3 wc´s, 6 vagas, churrasq. 
Mais detalhes www.imoveisacp.com.br 

Cód. VM35. Ligue 5071-5700

NOSSA MISSÃO
Prestar serviços de intermediação imobiliária 
buscando harmonizar interesses das partes, 

de forma cordial e juridicamente segura.
5071-5700 

CASAS E APARTAMENTOS
SAÚDE, NIRANDÓPOLIS, STA. CRUZ, VILA 

MARIANA, KLABIN, PLANALTO, CONCEIÇÃO
www.imoveisacp.com.br

5071-5700 - 99356-2710

PARQUE VILA LOBOS
Novinho, ZERO KM, 2 vagas, terraço, 

bem pertinho do shopping. IMPERDÍVEL!!!
www.imoveisacp.com.br - Cód. ZO87. 

QUER MUDAR DE BAIRRO?
Zona Oeste, Lindo 0KM, 2 dorms., 2 vagas, 

terraço. próx. Shopping Villa Lobos, lazer total. 
R$ 550 Mil.  www.imoveisacp.com.br

Cód. ZO87. - 5071-5700

MIRANDÓPOLIS
Casas e Apartamentos. Temos as mais variadas 

opções de preço, metragem e localização.
 Ligue 5071-5700 - 9.9356-2710 

www.imoveisacp.com.br

METRÔ  SAÚDE
Temos várias opções de Casas e Apartamentos 

nessa região. Consulte-nos.
www.imoveisacp.com.br 5071-5700 ou 9.9356-2710

Trace seu plano de ação, detalhe o planejamento 
e execute o plano. Não se esqueça que VOCÊ 
é o autor do roteiro e o artista principal do filme 

da sua vida!

TEMPO É DINHEIRO!
Use o nosso tempo para cuidar de qualquer 
assunto referente a compra/venda/locação 

de imóveis e a sua regularização.
5071-5700 

APTO. ALTO PADRÃO
265m2 área total, impecável, 3 DORMS., 

SUÍTE, 2 VAGAS, depósito, IMPERDÍVEL 
www.imoveisacp.com.br

Cód. k58.  5071-5700 - 99356-2710

PRAÇA DA ÁRVORE
Lindo Apto. 2 dorms., sala, cozinha, wc, ótima 

localização, andar alto. R$ 430 Mil
www.imoveisacp.com.br 5071-5700 - 99356-2710

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PTA
Sobrado, 04 ds c/ AE, 02 
salas, edicula completa, 

terraço, quintal e garagem. 
R$ 780 mil

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PTA
Sobrado, 04 ds (02 suites), 

03 salas, copa-cozinha, 
edicula completa,

quintal, 06 vagas. Linda.
R$ 1.300.000,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PTA
Sobrado Estilo Normando, 

03 ds (suite), jardim,
 quintal grande, 04 vagas. 

Revestido em tijolo 
cerâmico. Imperdivel. 

R$ 1.600.000,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

 PLANALTO PTA
Sobrado, 03 ds c/ AE, 

sala grande, copa-cozinha, 
edicula completa, 02 vagas. 

Otima localização.
R$ 900 mil

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds, 

sala grande, edicula 
completa, garagem p/ 
02 autos. Linda. Rua 
tranquila. r$ 580 mil

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds c/ AE, 
sala 02 amb.,edicula 

completa, jardim, 
entrada lateral e 

garagem. Oportunidade. 
r$ 700 mi

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

SAÚDE
Apto., 02 ds c/ AE, sala 

grande, quarto e banheiro 
de empr., área de serv., 

garagem. Lazer completo. 
Junto a Estação Saúde.

R$ 1.600,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PTA
Apto 02 ds C/AE (suite), 

3º reversivel, lavabo, sala 
02 ambientes, cozinha 

planejada, area de serv., e 
garagem. Impecável.

R$ 3.500,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PTA
Mini-mansão, Estilo

Classico-Contemporaneo,
04 ds, 03 salas, piscina,

sl. festas, garagem
p/ 06 autos. 450 m2.

R$ 6.000,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

SÃO JUDAS
Sala comercial. 31 m2.

Otima localização.
Prédio ótimo padrão.

R$ 1.450,00

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

PLANALTO PTA
Sobrado, 03 ds c/ AE,

sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada, edicula 
completa, salão de festas, 
quintal e garagem. Linda.

 R$ 3.500,00

CONCEIÇÃO
Apto. 02 ds c/ AE, sala 

02 ambientes c/ sacada, 
cozinha planejada, quarto 
e banh. empreg., a. serv., 
garagem. Lindo. Junto ao 

metro. R$ 1.600,00.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

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

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

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. Aceita Permuta

MIRANDÓPOLIS - R$ 400.000,00 
Apto. c/110m2 AU, em frente metrô Sta. Cruz, 
2 dorms. c/arms. sala ampa p/2 ambs, coz. 

AS, DE, 1 vaga, condomínio R$ 360,00

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

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

MIRANDÓPOLIS - R$ 780.000,00
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 

MIRANDÓPOLIS - R$ 670.000,00
Sobrado impecável, travessa da 

Rua das Rosas, c/3 dorms., 2 salas, 
cozinha, banheiro, edícula, 2 vagas.

MIRANDÓPOLIS - R$ 880.000,00
Maravilhoso Apto. c/130m2 A.U., 3 dts., 1 ste, sl. ampla p/3 
ambs. c/varanda, coz.planej., rico arms., AS, DE, prédio c/7 

andares, lazer compl, churr. 2 piscinas,  pista de cooper, 
sauna, quadra fitness, sl. festas, jogos home cinema, etc.

MIRANDÓPOLIS - R$ 420.000,00
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$ 650.000,00
Sobrado c/2 dormitórios., sala, cozinha, 

banheiro, edícula, 2 vagas, 
158m2 terreno

MIRANDÓPOLIS - R$ 620.000,00
Sobrado ao lado da Igreja Santa Rita, 
pronto para morar, c/3 dorms., 2 salas, 

cozinha, área serviço, 2 vagas.

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 - TÉRREA 
R$ 1.500.000,00

Linda Casa, semi isolada,
toda reformada, c/3 dorms., 1 suite, todos 
c/arms., sala ampla p/2 ambs. integrada 

ao jardim c/churrasqueira, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia, 
quintal, 3 vagas, terreno 10x30

CHÁCARA INGLESA - R$ 740.000,00 
Sobrado impecável, c/3 dormitórios,

(1 suíte) sala para 2 ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, 4 vagas.

MIRANDÓPOLIS - R$ 520.000,00
Sobrado em rua plana, no miolo do 

bairro, com 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, edícula, 1 vaga garagem.

ACLIMAÇÃO - R$ 580.000,00
Lindo Apto. c/90m2 AU, 3 dormitórios,

1 suite, sala p/2 ambs. c/varanda, 
cozinha planejada, 2 vagas

MIRANDÓPOLIS 
TERRENO MEDINDO 6 x 20

R$ 530.000,00
Com Casa velha. Estuda Proposta

MIRANDÓPOLIS R$ 1.200.000,00
Lindo Sobrado em Estilo Europeu, c/3 dorms., (1 
suíte), todos com arms., sala ampla p/2 ambs., 

escritório, copa-coz., edícula, exc. qtal., 4 vgs.

O pretendente: Cassio Tadeu José da Rocha, de nacionalidade brasileira, 
profissão comprador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no 
dia 27 de maio de 1961, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, 
SP, filho de Feliciano José da Rocha e de Jovina Alves Alcantara Rocha. 
A pretendente: Imaculada Joana Ferreira, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxliar administrativa, estado civil solteira, nascida em Grota, 
MG, no dia24 de junho de 1965, residente e domiciliada Jabaquara, São 
Paulo, SP, filha de Joaquim Ferreira de Ramos e de Adelia de Souza Reis.
O pretendente: Celso Aparecido Fonseca, de nacionalidade brasileira, 
profissão técnico de pneus, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, 
no dia 27 de agosto de 1977, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, 
SP, filho de Pedro Guedes fonseca Filho e de Ilda de Lourdes Fonseca. A 
pretendente: Andréia Elaine Merenda, de nacionalidade brasileira, profissão 
auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 02 de setembro de 1985, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Jonas Merenda e de Marlene da Costa Merenda.
O pretendente: Edimilson Pereira de Castro, de nacionalidade brasileira, 
profissão operador de estacionamento plemp, estado civil solteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 19 de maio de 1975, residente e domiciliado 
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Raimundo Pereira de Castro e de 
Edileuza Francelino da Silva. A pretendente: Silvania Alves da Silva, de 
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços em gerais, estado 
civil solteira, nascida em Bom Conselho, PE, no dia 18 de junho de 1975, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Alfredo Manuel 
da Silva e de Natalia Alves da Silva.
O pretendente: Francisco Enildo da Silva, de nacionalidade brasileira, 
profissão garçon, estado civil solteiro, nascido em Lastro, PB, no dia 20 de 
setembro de 1982, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de Francisco Antônio da Silva e de Maria Dolorosa da Silva. A pretendente: 
Pauliane Duarte Ferreira, de nacionalidade brasileira, profissão encarregada 
de serviços em gerais, estado civil solteira, nascida em Penedo, AL, no dia 
11 de outubro de 1982, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, 
filha de José Ferreira e de Josefa Geilza Duarte Ferreira.
O pretendente: Leandro Fernandes, de nacionalidade brasileira, profissão 
assistente de encarregado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, 
SP, no dia 23 de novembro de 1983, residente e domiciliado Jabaquara, 
São Paulo, SP, filho de Marciano Fernandes e de Sônia Maria Fernandes. 
A pretendente: Alyne Geórgia Alves de Lima, de nacionalidade brasileira, 
profissão assistente administrativa, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 12 de outubro de 1987, residente e domiciliada Jabaquara, 
São Paulo, SP, filha de Marluz Alves de Lima.
O pretendente: Leandro Nito, de nacionalidade brasileira, profissão policial 
militar, estado civil divorciado, nascido em Sorocaba, SP, no dia 19 de 
outubro de 1979, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de 
José Maria Nito e de Maria Dirce de Camargo Nito. A pretendente: Josilenne 
da Silva CArvalho, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado 
civil divorciada, nascida em Ipiranga do Piauí, PI, no dia 19 de janeiro de 
1980, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de João 
Nogueira de Carvalho e de Raimunda da Silva Pimentel.
O pretendente: Mauro Silveira Frug, de nacionalidade brasileira, profissão 
enfermeiro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 18 de 
maio de 1972, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de 
Eduardo Ribeiro Frug e de Maria Celi da Silveira Frug. A pretendente: Cleia 
Guilherme Andrade, de nacionalidade brasileira, profissão administradora, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 13 de novembro de 
1983, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Manoel 
Soares Andrade e de Ereni Guilherme Martins Andrade.
O pretendente: Michail Gerontaris, de nacionalidade grega, profissão 
designer gráfico, estado civil solteiro, nascido em Grécia, no dia 30 de 
julho de 1987, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de 
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2 dorms., Ae´s, sala, coz. 
c/Ae´s, banh. completo, 

AS, corredor lateral, 
3 vagas com depósito

r$ 495.000,00 Ac. 
permuta por apto.

2275-6481 / 2276-3671 
ou 97592-9946

JARDIM AEROPORTO 
CASA TÉRREA NOVA

À 200 mts. do metrô, 
2 dorms., 1 suite, banh. soc., 

sala c/varanda,  coz. 
lavand. 1 vaga, 66m2 A.U., 

lazer. Confira!!!!

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. NOVO
METRÔ CONCEIÇÃO 
R$ 410.000,00

3 dormitórios,
 2 suítes, sala, 

cozinha, lavabo, 
2 vagas

SOBRADO
MIRANDóPOLIS

R$ 1.150.000,00

Tr. Tel. 3341-4886

2 dorms. 60m2 AU + 
deps. 1 vaga. r$ 310 Mil

3 dorms. 90m2 AU  + 
deps.2 vagas. r$ 400 Mil

2275-6481 / 2276-3671 
ou 97592-9946

APTOS. VAGOS METRÔ 
JABAQUARA - FRENTE

P/PÃO DE AÇÚCAR

 

À 200 metros do metrô, com 60m2 A.U., 
2 dormitórios com armários, 2 banheiros, 

sala com varanda, cozinha planejada, 
1 vaga garagem, lezer completo., 

condomínio R$ 450,00 - r$ 435.000,00

 APARTAMENTO 
METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

Tels. 5071-9572 - 97140-8252

Av. Sen. Casemiro da 
Rocha, 3 dorms. c/AE´s, 

suíte, 4 banhs., todos c/ar 
cond. e aquec., 2 salas gdes, 

cozinha. 1 vaga, A.S., 
portão autom., churrasqueira

r$ 600.000,00

SOBRADO
MIRANDóPOLIS

PX. METRÔ PÇA. ÁRVORE

Tr. Tel. 97119-9820

3 dorms., (suíte), tudo 
novo!!!, sala 2 ambs., 
gar. p/2 autos + moto, 

quintal c/wc, área serviço 
+ 2 salões de 40m2 cada, 

outra rua. r$ 380 Mil

TÉRREA - JABAQUARA
JARDIM ORIENTAL

Tr. Tel. 97020-5095
Corretor

 

Ótimo sobrado em terreno de 125m2 de área, 
c/3 dorms., banh. sala, coz. plenaj., lavabo, 
qto. empreg., wc e quintal, entrada cobertas 

p/2 autos fechada c/2 portões automatizados.   
r$ 500.000,00

 SOBRADO PARQUE JABAQUARA
IMEDIAÇÕES DO METRÔ CONCEIÇÃO

Agendar visitas com Caetano creci 06723
Tel.: 2157-3187 ou Cel: 99292-6972

 

Rua Padre Machado, 114 - Apto.132, 
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 

tudo repleto de armários. 
Só r$ 1.500,00

 APTO. VILA MARIANA
PRóX. METRÔ SANTA CRUZ

Tratar Tel.: 97255-8817

Trabalhe com microfranquia nas horas vagas. 
Ganhe de R$ 900,00 à R$ 3.600,00

Conheça nossa empresa, 
produtos e serviços.

99886-2222 (Tim) ou 2275-7304
Contato@lourdinha.g3w.com.br

PRECISANDO DE UMA 
OPORTUNIDADE ?

Para final de sema.
Tratar com 
Rosângela 

Tel. 98309-2373

OFEREÇO-ME
COMO 

PASSADEIRA

Com experiência, que 
resida na região da 

Zona Sul. 
e-mail: recrutamento2 
recursoshumanos@

gmail.com

REPOSITOR (A)
COM MOTO

Ofereço: Vale transporte, 
Vale refeição, Benefícios, 

próximo ao metrô 
Vila Mariana  

R. Dr.Neto de Araújo, 357
Tel. 5575-9968

FAXINEIRA 
P/COMÉRCIO

Spyridon Gerontaris e de Vasileia Kataleifou. A pretendente: Anna Carolina 
Nicoletti, de nacionalidade brasileira, profissão gastronômica, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 06 de junho de 1989, residente 
e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Edson Nicoletti e de 
Márcia Fátima Capelli.
O pretendente: Paulo Cezar Diniz, de nacionalidade brasileira, profissão 
autonomo, estado civil solteiro, nascido em Cambara, PR, no dia 02 de 
agosto de 1959, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho 
de Genésio Canuto Diniz e de Áurea Justo Diniz. A pretendente: Milene 
Mateus Paschoal, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 08 de outubro de 1979, 
residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de José Ferreira 
Paschoal e de Maria Aparecida Mateu Paschoal.
O pretendente: Rodrigo Vitória de Souza, de nacionalidade brasileira, 
profissão técnico eletrônico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, 
SP, no dia 06 de janeiro de 1981, residente e domiciliado Jabaquara, São 
Paulo, SP, filho de Manoel Rodrigues de Souza e de Dulce Vitória de Souza. 
A pretendente: Tavanya Patrícia de Souza, de nacionalidade brasileira, 
profissão do lar, estado civil solteira, nascida em Jaboatão, PE, no dia 
20 de novembro de 1983, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Romildo Ferreira de Souza e de Zuleide Aparecida da Silva.
O pretendente: Rodrigo Lionel Barbosa, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão funcionário público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, 
no dia 06 de abril de 1982, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, 
SP, filho de Lionel Barbosa e de Claudeli Falaschi Barbosa. A pretendente: 
Adriana Rinaldi Gullo, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 14 de fevereiro de 
1984, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Antônio 
Augusto Gullo e de Ana Lúcia Rinaldi Gullo.
O pretendente: Tiago Vieira Oliveira, de nacionalidade brasileira, profissão 
delegado de polícia, estado civil solteiro, nascido em Uberlândia, MG, no 
dia 02 de outubro de 1984, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, 
SP, filho de Aloísio de Oliveira e de Margarida Maria Vieira de Oliveira. A 
pretendente: Aline Santos Souza, de nacionalidade brasileira, profissão 
bancária, estado civil solteira, nascida em Uberlândia, MG, no dia 20 de 
abril de 1988, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha 
de Vaedesson Pereira de Souza e de Sandra Maria dos Santos Souza.
O pretendente: Anderson Rodrigo da Silva Vieira, de nacionalidade brasi-
leira, profissão assistente de contabilidade, estado civil solteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 17 de junho de 1988, residente e domiciliado 
Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Aristídes Vieira Ferro e de Terezinha 
da Silva Vieira. A pretendente: Rosana Claudia Ribeiro, de nacionalidade 
brasileira, profissão auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida 
em Itaporanga, SP, no dia 17 de outubro de 1973, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de José Fernandes Ribeiro e de Maria 
Daise Ribeiro.
O pretendente: Marcílio Soares Pinto, de nacionalidade brasileira, profissão 
vigilante, estado civil solteiro, nascido em Assunção, CE, no dia 12 de junho 
de 1990, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Luiz 
da Mota Pinto e de Maria de Fátima Soares Pinto. A pretendente: Maria 
Breda Mesquita Rodrigues, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, 
estado civil solteira, nascida em Assunção, CE, no dia 17 de dezembro de 
1991, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de José Airton 
Pereira Rodrigues e de Antônia Coelho de Mesquita.
O pretendente: Rafael do Nascimento Quixabeira, de nacionalidade brasi-
leira, profissão auxiliar de passagem, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia , residente e domiciliado Jabaquara, Diadema, SP, filho 
de Geraldo Quixabeira e de Maria Rogéria do Nascimento Quixabeira. A 
pretendente: Ariana Gomes da Silva, de nacionalidade brasileira, profissão 
assistente de contas a pagar, estado civil solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 25 de março de 1990, residente e domiciliada Jabaquara, São 
Paulo, SP, filha de José Ferreira da Silva e de Marlene Gomes da Silva.
O pretendente: Tácio Maia Degrazia, de nacionalidade brasileira, profissão 
estudante, estado civil divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 04 
de novembro de 1985, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, 
filho de Marcelo Augusto Degrazia e de Lucila Maia da Silva Degrazia. 
A pretendente: Clarinda Catarina Alfredina de Araújo, de nacionalidade 
brasileira, profissão técnica em enfermagem, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 25 de agosto de 1983, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Eleutério Medeiros de Araújo e de Maria 
das Graças Moreira Barbosa.

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.
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CORRESPONDENTE

BANCÁRIO

FINANCIAMENTO

HABITACIONAL

CONSÓRCIOS

APTO 
JABAQUARA
R$ 1.400,00 – 
Cond + IPTU 
– próximo ao 

metro Conceição 
+ 2 dorm. Pisc. 

Aquecida – 50m²- 
REF -191

APTO V. MARIANA
R$ 1.600,00 – 

Cond + IPTU – 2 dorm 

, 1 vaga – 73m² -

 REF : 380

APTO JABAQUARA
R$ 1.600,00 – Cond + 

IPTU – 2 dorm , 1 suítes 

, 2 salas – 68m² - 

REF : 1427

APTO SAÚDE
R$ 1.700,00 – Cond + 

IPTU – 2 dorm ,  2 sala 

, 1 vagas – 68m² -

REF 2013

APTO SAÚDE
R$ 1.800,00 – Cond 

+ IPTU – 1 dorm , 1 

vagas, com piscina – 

50m² - REF 2005

APTO SAÚDE 
R$ 1.400,00 – 

2 dorm , 1 vaga,  

1 wcs – 48m² - 

REF 1433

APTO CURSINO
R$ 2.000,00 – 

3 dorm , 2 wcs , 

2 vagas  - 140m² - 

REF 8531

SOBRADO 
MIRANDOPOLIS

R$ 3.700,00 – 3 dorm 
c/ arms. ,  coz c/ arm , 
sala 3 amb , 2 wcs , 

2 vagas – 180m²
REF 2035

APTO SAÚDE
R$ 1.400,00 – 

1 dorm – salas 2 dorm, 

1 vagas , piscina – 

50m² - REF 2040

APTO SAÚDE
R$ 1.800,00 – IPTU 

+cond – 2 dorm , sala 

2 amb, 1vaga , lazer 

completo – REF 1402

SALA COMERCIAL 
SAÚDE

R$ 1.600,00 – IPTU + 
cond – 1 copas – 
1 vagas – 36m² - 

REF 1418

LOJA  NA SAÚDE
R$ 1.800,00 - 

loja térrea - 37 m² 

com 1 lavabo – 

REF 1399

SOBRADO SAÚDE
R$2.500,00 + IPTU 

204,00 – 2 dorm , 

1 sala, 2 vagas  – 

REF 1455

COMERCIAL SAÚDE
R$ 4.000,00 + 200,00 

-  3 dorm , 2 wcs ,  

2 vagas – 

REF 1431

APTO SACOMÃ
R$ 215mil -  2 dorm 
c/ arm. , 1 vg, , piso 
laminado, coz planj, 
oportunidade-  60m²  

REF 11156

APTO CURSINO 
R$ 350 mil -  2 

dorm c/ arm. , 1 vg,  
piso frio, coz planj, 

oportunidade - 58m² -
REF 11158

APTO SÃO JUDAS
Incrível !! Metrô São 

judas, R$520mil, 3dorm 
c/ arm. (1 Ste ), 1 vg, 
Coz. plan.  - 90m2 - 

REF 11155

APTO CURSINO
Muito Barato !! Casa  
, 3 dorm ( 1 Ste ) , 
2 vg, Piso frio com 

porcelanato. Varanda e 
churrasqueira -113m2 

REF 11146

APTO CURSINO
R$ 500 mil – 3 dorms. 

(1 suíte) – 2 vagas 
– 100 andar – 81 m² - 

cond. R$ 750,00 – 
REF 6586

APTO V. MARIANA
R$ 950 mil – 3 dorms.   
4 vagas + depósito - 
cond. R$ 1.000,00 - 

1000 m² -– REF. 6380

APTO SAUDE
R$ 270 mil + Cond. –

 2 dorms. , sem vaga  – 
ao lado metrô P. Arvore 

- 55 m² – REF 6452

APTO SACOMÃ
R$ 280 mil – 

3 dorms., 20 andar , 
cond. R$ 290,00 - 

65 m²  – REF : 6515

APTO SAÚDE
R$ 445 mil - 2 dorms 
com  30 reversivel - 
1 vgs – coz ampla - 
repleto de arms – 
74 m² - REF: 8525

APTO SAÚDE
R$ 600 mil – COM -  

3 dorms (1st) - repleto 
de arms – 2 vagas - 
88 m² - REF: 8524

APTO JD. VERGUEIRO 
(SACOMÃ)

R$ 295 mil - Cond R$ 
300,00 - 3 dorms - Rico 
em Armários - Sacada 
-1 vg - Área de Lazer - 

Ref: 8523

CASA
VILA DAS MERCÊS
R$ 870 mil - 3 suites 

com closet - Coz ampla 
com espaço Gourmet - 
Sala c/ 3 ambs - 6 vgs 

– Ref: 8528 

APTO
PÇA DA ARVORE

R$ 530 mil – 3 dorms.  
2 vagas – 30 andar –- 

cond. R$ 530,00 – 
87 m² – REF 10047

APTO
PÇA DA ARVORE

R$ 950 mil – 3 dorms. 
–  4 vagas + depósito - 

140 m² - cond. 
R$ 850,00 – REF. 10003

APTO SAÚDE
R$ 580 mil – 2 dorms. 
2 VGS. – 70 andar – 

67 m² - cond. R$ 
570,00 – REF. 10055

PLANALTO PAULISTA
Apartamento 02 ds c/ AE, sala grande, a. 
serviço, 02 banheiros e garagem. Lindo. 

Codominio Baixo. r$ 1.700,00.

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO
creci 2447

loCAÇÃo
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S�ú�� � es�é�ic�
Casas de RepousoOdontologia

P�r� ���n�i�� �es�� e�paç�, �nf����-�� ��l� ���ef���: 5072-2020

Terapia
Alternativa

Saúde

Dra.

Av.Sen.CASEMIRO DA ROCHA,428

Andrea Hokama

2578-8213
Estética & Implantes

www.andreahokama.com.br

ESP. EM PRÓTESE UNICAMP
REABILITAÇÃO ORAL USP

ALTO PODER
ESPIRITUAL

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

30 anos de
Exitos e Soluções

Ligue já.
2228-1419 / 99403-6819(CLARO)

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

Trabalhos para todos os fins
em sua presença.

Acupuntura

Cuidadores

•TRANSPORTE

Número de passageiros na Linha 5 vai triplicar
A previsão é de que a esta-

ção Adolfo Pinheiro, primeira 
a ser concluída na expansão 
da Linha 5 - Lilás, entre em 
funcionamento ainda este 
ano. É bem verdade que os 
prazos foram descumpridos 
várias vezes, mas o metrô 
divulga que o ritmo das obras 
está intenso - não só na Linha 
5, que faz parte do primeiro 
lote, como nos demais sete. 

Estão em andamento os 
serviços do lote 2 (estações 
Alto da Boa Vista e Borba Gato 
e dois poços de ventilação), 
do lote 3 (estação Brooklin, 
três poços de ventilação, um 
poço e dois túneis singelos), 
lote 4 (estação Campo Belo e 
um poço de ventilação), lote 
5 (estações Eucaliptos e Moe-
ma e um poço de ventilação), 
lote 6 (estações AACD-Ser-
vidor e Hospital São Paulo, 
um poço de ventilação e um 
estacionamento de trens), 
lote 7 (estações Santa Cruz e 
Chácara Klabin, três poços de 
ventilação e um túnel duplo) e 
lote 8 (pátio de manutenção e 
manobras Guido Caloi).

O trecho prolongado to-
taliza 11,5 km e 11 estações e 
previsão de conclusão para 
daqui dois anos. A estimativa 

é que a demanda diária tri-
plique, passando dos atuais 
250 mil para 771 mil usuários. 
Para atender o novo trecho, a 
empresa já adquiriu 26 novos 
trens. 

A linha foi anunciada pelo 
metrô há 23 anos, em um 
projeto inicial que seria mo-
dificado. Depois, em 2002, 
foi finalmente inaugurado 
um primeiro trecho, entre o 
Capão Redondo e o Largo 13, 
mas sem integração à malha 
metroviária da cidade, o que 
tornou a linha subutilizada.

O traçado completo aten-
derá hospitais, parques, equi-
pamentos públicos, shopping 
centers e áreas comerciais. 
Serão 11 estações: 11 estações: 
Adolfo Pinheiro, Alto da Boa 
Vista, Borba Gato, Brooklin, 

Campo Belo, Eucaliptos, Mo-
ema, AACD-Servidor, Hospital 
São Paulo, Santa Cruz e Chá-
cara Klabin.

As novas paradas têm sido 
projetadas para garantir não 
apens um visual moderno, 
como também acessibilidade 
e sustentabilidade. 

Na estação Adolfo Pinhei-
ro, por exemplo, as cobertu-
ras dos acessos serão estru-
turas metálicas, preenchidas 
com vidro, que possibilitarão 
a entrada de luz e ventilação 
naturais, resultando em eco-
nomia de energia. Contará 
com elevador, rampas de 
acesso, sanitários exclusivos, 
piso tátil e comunicação em 
Braille. Na área externa, have-
rá intervenções no viário, com 
alargamento do calçamen-

to e trabalhos paisagísticos.
Novo trecho
O metrô também anunciou 

recentemente que a Linha 5 
será expandida em direção 

ao extremo sul da cidade, 
porém não há prazos defi ni-
dos para que isto aconteça. 
A ampliação irá da estação 
Capão Redondo até o bairro 

de Jardim Ângela, com mais 
3,7 quilômetros de extensão 
e três estações: Parque San-
to Dias, São José e Jardim 
Ângela.
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