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Doze anos depois, Monstros S/A 
está de volta às telonas, só que 
em caprichada cópia em 3D

Região tem restaurantes 
que oferecem o autêntico 
churrasco argentino
Página 6

(11) 4304-4013 / 4304-4015

ACUPUNTURA • DIGITOPUNTURA • SHIATSU • DO-IN 
REFLEXOLOGIA • TUI-NA • QUICK MASSAGE

www.lotusmassagem.com.br
Rua Ten. Gomes Ribeiro, 182, cj. 33 (próximo ao Metrô Santa Cruz)

A DIGITOPUNTURA é um tratamento 
terapêutico que combina os princípios 
da massagem e da acupuntura, sem o 
uso de agulhas.
Oferece resultados imediatos, sem 
efeitos colaterais e sem contraindicações 
para tratamentos de: distensão muscular; 
costas; lombar; pescoço rígido; dor nos 
nervos; ciática; joelhos; pés; cotovelo 
e ombro.

ALÍVIO DA DOR E BEM-ESTAR

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aprova 
o tratamento com acupuntura e reconhece sua eficácia. 

Tá na hora da história

As obras ao redor da 

estação Santa Cruz vão 

entrar em nova etapa, com 

mais desvios pela região, e 

as interdições nas calçadas 

vão se estender por tempo 

além do previsto. Pedes-

tres reclamam da falta de 

espaço e também de tem-

po para travessia . Página 7

É comum, nos dias de 

hoje, ouvir os pais se quei-

xarem de que as crianças 

não têm mais infância e 

que passam tempo de-

mais em frente a televisão 

ou computadores. Mas, 

será que os adultos tam-

bém não precisam tomar 

a iniciativa e criar progra-

mas diferentes? Uma das 

melhores pedidas é gra-

tuita e divertida, além de 

poder ser aproveitada 

em vários endereços da 

região. Bibliotecas, mu-

seus e unidades do Sesc 

promovem contação de 

histórias com frequência, 

em geral aos sábados e 

domingos. Ao ar livre ou 

não, a aventura é garan-

tida para crianças de to-

das as idades.  Página 6

Fortes chuvas como a 

que caiu sobre a cidade 

no final da tarde de ontem 

ainda podem acontecer 

durante os próximos me-

ses. Além dos alagamen-

tos e desmoronamentos 

em áreas de risco, os tem-

porais podem provocar 

a queda de árvores que, 

por sua vez, geram outros 

transtornos: interdições 

de vias, destruição de car-

ros ou até ferimentos e 

morte, queda de energia... 

Já nos primeiros dias do 

ano uma árvore de grande 

porte caiu na Avenida Re-

pública do Líbano (foto), 

ao lado do Ibirapuera, 

uma região bastante ar-

borizada e onde muitos 

exemplares são antigos e 

inadequados para o meio 

urbano. A Prefeitura quer 

agir preventivamente e 

tem intensificado os ser-

viços de poda e remoção 

de árvores em situação de 

risco na região.  Página 5

Pedestres sofrem 
na Santa Cruz

A Universidade Fe-

deral de São Paulo tem 

um coral famoso e que 

monta ótimos espetácu-

los. Agora, estão abertas 

as incrições para partici-

par, gratuitamente, do 

grupo e não é necessá-

rio ser aluno, professor 

ou funcionário. Página 8

Coral na região
abre inscrições

Prefeitura quer evitar 
quedas de árvores
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• ACONTECE • CINEMA

• PROGRAMAÇÃO

Janice Maya

Áries - 21/03 a 20/04 
Converse mais com o seu 

par amoroso. Converse, escla-
reça dúvidas e peça informa-
ções. Troque idéias com eles 
enfi m. Pode comprar, vender, 
cobrar e negociar. Pode viajar, 
passear, se movimentar, fazer 
e receber visitas. 

Touro - 21/04 a 20/05 
É hora de se cuidar, cuidar 

da saúde, a começar pela ali-
mentação correta e sem exa-
geros. Coma para se alimentar 
e não para se empanturrar. 
Exercício físico pode lhe fazer 
muito bem. Lucros e bons ne-
gócios em vendas e negócio 
comissionado. 

Gêmeos - 21/05 a 20/06 
Arrisque em negócios de 

carro e eletrônicos. Pode dis-
putar cargos eleitorais tam-
bém. Assuntos públicos e po-
líticos estão em  destaque. 
Converse com superiores e 
autoridades e faça reivindica-
ções, para si e para terceiros. 

Câncer - 21/06 a 21/07
Conte com os amigos de 

Carneiro Áries e de Gêmeos, 
sempre abertos para lhe aju-
dar. Troque informações e 
idéias com os mais íntimos. 
Eles podem ser altamente 
úteis aos seus interesses. Tudo 
sob controle e deixe de ser 
ciumento.

Leão - 22/07 a 22/08
Cuide do seu dinheiro, dos 

seus meios de vida e de ven-
das, emprego, se é que está 
desempregado. É hora de sair 
e lutar para defender o seu 
direito ao trabalho e ao seu 
sustento. Os caminhos estão 
abertos para isso. 

Virgem - 23/08 a 22/09
Os problemas e o sufoco 

de dias passados, já foram 
embora e com eles muitas  
preocupações financeiras. 
Faça valer a sua vontade e os 
seus pontos de vista, naquilo 
que for solicitado. Mas não 
exagere em nada. 

Libra - 23/9 a 22/10
Não confi e demais nos ou-

tros e nem espere que alguém 
vai resolver suas questões fi-
nanceiras ou sufoco pessoal. 
O libriano pode resolver isso 
com o tempo, dentro de alguns 
dias. Agora é preciso ponderar, 
ouvir mais e falar menos. 

Escorpião - 23/10 a 22/11
O fim de semana revela 

muitas surpresas boas e visitas 
inesperadas, que vão enfeitar 
suas horas e lhe dar uma sen-
sação de conforto, de paz e 
de proteção divina. Idéias de 
renovação e de atualização 
no trabalho, podem vir num 
momento oportuno. 

Sagitário - 22/11 a 21/12
Os contatos com pessoas de 

fora, de longe e até mesmo do 
exterior, são muito produtivos. 
Comunique-se com alguém 
que não vê há muito tempo. 
Esclareça dúvidas e faça as pa-
zes, se for o caso. Na família, as 
questões são delicadas. 

Capricórnio - 22/12 a 20/01 
Pode ir em frente com os 

planos, apesar dos empecilhos 
e embaraços, na realização de 
uma viagem, de mudança de 
casa ou de mudança de rumo 
na vida. Mais cedo ou mais 
tarde tudo será resolvido a 
contento. Agora é só ter paci-
ência e ir com calma. 

Aquário - 21/01 a 19/02
Os acordos e conversas 

de entendimento, podem se 
estender por mais alguns dias, 
mesmo que o aquariano seja 
apenas o intermediário. Conti-
nue sendo diplomático e con-
ciliador e só assim vai chegar 
onde deseja. 

Peixes - 20/02 a 20/03 
As divergências, discus-

sões, confrontos e bate bocas, 
podem  continuar ocorrendo. 
Fique ao lado da justiça, do 
bom senso e do bom humor 
também, do contrário você 
pode se estressar. Não deixe 
que o ciúme possa estragar 
seus dias de felicidade.

Está previsto para 12 de 
julho deste ano o lançamento 
de Universidade Monstros, 
o novo filme da Pixxar que 
contará a história de como os 
amigos Mike e Sully se conhe-
ceram, ainda na faculdade. 
Mas, quem gostou do primei-
ro fi lme, Monstros S/A, já pode 
ir matando as saudades de 
rever a dupla em atuação nos 
cinemas. Está em cartaz nova-
mente o fi lme Monstros S/A, 
só que em 3D. A montagem 
de toda a película em terceira 
dimensão tem sido muito elo-
giada pela crítica e pode ser 
uma boa opção de programa 
cultural com a garotada.

O fi lme conta a história de 
uma empresa no Mundo dos 
Monstros, que dependia dos 
gritos assustados das crianças 
humanas para gerar energia 
para este universo paralelo. 
Os Monstros assustavam as 
crianças à noite para conse-

Monstros S/A volta a ser atração 
nos cinemas, agora em 3D

• HORÓSCOPO

• EMPREGO

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 segunda 
às  sextas-feiras, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h. A sede da entidadefica 
na Av. Jabaquara, 2876- conj. 
2 - ao lado da Estação São Ju-
das do Metrô. 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.

Cata-Bagulho em 
Cid. Domitila e
Vila Santa Catarina

No sábado dia 16 de feve-
reiro, a partir das 7h, os mo-
radores dos bairros de Cidade 
Domitila, Jardim Itacolomi e 
Jabaquara, e Vila Santa Catarina 
recebem o Cata-bagulho. Serão 
55 vias percorridas pelos agen-
tes. 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 Imigran-
tes que fi ca na Rua Opixé, s/n e 
funciona das 8h às 17h.

Pré Alistamento 
pela internet

 Todos os brasileiros do 
sexo masculino que completa-
rem 18 anos de idade em 2013, 
deverão realizar o Alistamento 
Militar entre os dias 1 de janeiro 
a 28 de junho. Este ano o jovem 
poderá optar por realizar o Pré-
-Alistamento pela internet no 
sítio www.sermilweb.eb.mil.br/
prealistamento. Este serviço já 
está disponível para quem resi-
de na capital paulista. Em caso 
de dúvida, consulte a página da 
4ª CSM na internet: www.4csm.
eb.mil.br.

Exposição 
sobre a fl ora do 
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. Informações 
pelo telefone 5083-0199.

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 - 12h55 - 15h00 - 
17h10 - 19h20 - 21h30 - 23h40C 

• Sala 2 - Os Miseráveis DIG - 14 
Anos - 13h20 - 16h35 - 20h20 - 23h50C 

• Sala 3 - O Voo - 14 Anos - 12h25G 
- 15h40 - 18h50 - 22h00 

• Sala 4 - Lincoln - 12 Anos - 15h50 
- 21h20 • Sala 4 - Para Maiores - 16 
Anos - 13h30 - 19h00 - 00h30C 

• Sala 5 - Meu Namorado é um 
Zumbi - 14 Anos - 11h20G - 13h40 - 
16h00 - 18h30 - 20h50 - 23h10C 

• Sala 6 - Django Livre DIG - 16 
Anos - 14h10 - 17h40 - 21h00K • Sala 
6 - My Way - O Mito Além Da Música 
- 12 Anos - 21h00N 

• Sala 7 - O Lado Bom da Vida - 12 
Anos - 12h40G - 15h20 - 18h00 - 20h40 

• Sala 8 - A Hora Mais Escura - 10 
Anos - 11h10G - 14h00 - 16h45 - 19h45 
- 22h30 

• Sala 9 - Inatividade Paranormal 
- 16 Anos - 22h10 - 00h20C  • Sala 9 - 

Tainá 3 - A Origem - 10 Anos - 12h15G 
- 14h20 - 16h15 - 18h10 - 20h05 

• Sala 10 - Monstros S/A 3D (Dub) 
- Livre - 15h10 - 21h55 • Sala 10 - As 
Aventuras de Tadeo 3D (Dub) - Livre 
- 13h00 - 17h25 - 19h40 

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

• Sala 1 - A Hora Mais Escura - 10 
Anos - 11h10G - 14h00 - 17h05 - 20h10 
- 23h20C  

• Sala 2 - João e Maria: Caçadores 
de Bruxas 3D - 14 Anos - 12h20G - 
14h55 - 17h15 - 19h30 - 21h50 

• Sala 3 - Elefante Branco - 16 
Anos - 20h50N • Sala 3 - Os Miserá-
veis - 14 Anos - 13h40 - 17h10 - 20h50K 

• Sala 4 - Django Livre DIG - 16 
Anos - 13h00 - 16h40 - 20h30 

• Sala 5 - De Pernas pro Ar 2 - 
12 Anos - 12h30 G - 15h00 • Sala 
5 - Lincoln - 12 Anos - 17h20 - 20h35 
- 23h50C  

• Sala 6 - Meu Namorado é um 
Zumbi - 14 Anos - 11h30G - 14h05 - 

16h30 - 19h00 - 21h30 - 23h55 C 
• Sala 7 - Caça aos Gângsteres - 16 

Anos - 19h50 - 22h30 • Sala 7 - As 
Aventuras de Tadeo (Dub) - Livre - 
11h00G - 13h05 - 15h20 - 17h30 

Legendas: C - Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta-feira 
(15/02) e Sábado (16/02); G - Esta 
sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (16/02) e Domingo (17/02); 
K - Esta sessão NÃO será exibida 
Terça-feira (19/02) e Quinta-feira 
(21/02); N - Esta sessão será exibi-
da SOMENTE Terça-feira (19/02) e 
Quinta-feira (21/02). 

Cine Segall (Museu Lasar Se-
gall) R. Berta,111 - V. Mariana - Tel.: 
2159-0400

Programação de 15/02 a 21/02
• Em evento feliz - 14 Anos - 17h 
• Argo- 16 Anos - 14h45A - 19h10
Legendas: A- Esta sessão será 

exibida SOMENTE Sábado(16/02) 
e Domingo(17/02).

ATENÇÃO: Terça-feira (19/02) não 
haverá sessão.

guir os gritos, mas acredita-
vam que não poderiam sequer 
ser tocados por elas, pois 
seriam “extremamente tóxi-

Baixo número de integrantes 
causa nova queda da Barroca

A Barroca Zona Sul, que já 
fez parte da elite do Carnaval 
Paulistano, amargou neste 
Carnaval mais uma derrota. 
Por ter levado poucos inte-
grantes ao sambódromo, a 
escola foi penalizada e, em 
2014, ano em que completa 
quatro décadas, terá de des-
fi lar pelo Grupo II das escolas 
de samba da UESP. 

Agora, para voltar ao Gru-
po Especial, a escola precisa 
vencer no Grupo II, para no 
ano seguinte voltar a desfi lar 
pelo Grupo I, depois tentar 
novamente uma das primeiras 
colocações para retornar ao 
Grupo de Acesso e, só em três 

anos, se tudo der certo, poder 
voltar a disputar uma vaga en-
tre as principais agremiações 
da Capital.

Este ano, a escola homena-

geou o próprio bairro com o 
enredo “No caminho do pro-
gresso, Yababa Kuara, templo 
dos quilombos, Jabaquara, 
raízes de um povo guerreiro”.

cas”. Até que uma pequenina 
invade o mundo dos monstros 
e se torna amiga da dupla 
Mike e Sully.

Mais de 500 vagas para vendedores
estão disponíveis no CAT

O Centro de Apoio ao Tra-
balho (CAT), da Secretaria 
Municipal do Trabalho e do 
Empreendedorismo (SEMTE) 
está com aproximadamente 
500 vagas disponíveis para 
profi ssionais na área de ven-
das. Os salários variam de R$ 
623,00 para o cargo de assis-
tente de vendas a R$ 1.200,00 
para consultor de vendas.

Há também oportunidades 
para vendedor de consórcio 
com 40 vagas, exigindo ensi-
no médio completo e salário 
de R$ 900,00. As pessoas 

com disponibilidade de ho-
rário podem se candidatar 
às 131 vagas de vendedor em 
domicilio ou porta a porta, 
que também exigem ensino 
médio completo e salários 
mensais de até R$ 763,00. 

As empresas que necessi-
tam de vendedores internos 
disponibilizam mais de 160 
vagas, exigindo escolaridade 
que vai do fundamental ao 
ensino médio completo. Os 
salários variam de R$ 700,00 
a R$ 1.096,00.

Os interessados podem 

se cadastrar em todas as uni-
dades fi xas e móveis do CAT 
espalhadas pela cidade, mu-
nidos de RG, CPF, Carteira 
Profi ssional e número do PIS. 

Outras informações estão 
disponíveis no site www.pre-
feitura.sp.gov.br/trabalho e 
na Central de Atendimento ao 
Munícipe pelo telefone 156.

Na região, há um posto do 
CAT na Subprefeitura do Jaba-
quara, à Avenida Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira, 
2314 - próximo ao terminal 
Jabaquara do metrô.

• CARNAVAL

Fernando Heise/SPTuris
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Saúde

Cuidadores

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.

Fisioterapia

Terapia
Alternativa

IMPLANTES
DENTÁRIOS

EM CURSO DE  
PÓS-GRADUAÇÃO

Somos um Centro de Dentis-
tas com experiência na área de 
Implantes Dentários, que tem 
por finalidade ajudar a população 
de nossa cidade e localiza-se na 
Vila Mariana (3 quadras do metrô 
Santa Cruz).

Oferecemos a todos implan-
tes de alto nível e última ge-
ração.

Com experiência de mui-
tos anos oferecendo serviços 
à comunidade, damos a to-
dos a oportunidade de repor  
dentes perdidos, ou substituir 
pontes móveis, dentaduras  
ou próteses mal adaptadas  
por dentes fixos, ou dentadu-
ras abotoadas.

Os dentes são importantes 
para a mastigação, fala e estética 
facial. Sua perda pode acarretar 
dificuldades físicas e até psicoló-

gicas e sociais.
Na primeira fase, recolocamos 

a sua raiz que foi perdida, através 
deste implante, que ficará em sua 
boca por aproximadamente 3 a 
4 meses, para daí iniciarmos a 
segunda fase que é a colocação 
das coroas ou próteses presas 
nestes implantes.

A colocação dos implantes é 
através de pequenas cirurgias, 
simples, sem dor, de modo que 
ninguém deixará de realizar 
seus afazeres no dia seguinte à 
colocação, nem ficará sem seus 
dentes provisórios.

O implante é uma raiz artifi-
cial que, depois de grudado ao 
osso, recebe uma nova coroa 
artificial e temos, assim, um 
novo dente.

Prof. Dr. Danilo J. Racy
CRO 37058

MARQUE UMA AVALIAÇÃO!!!
Todos os interessados favor entrar em contato pelos 

Telefones: 3277-2706 ou 3399-4399 (h.c.) 
c/ Rose ou Marcia, p/ marcarem avaliação.
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Idosos com Alzheimer merecem atenção integral e cuidados
•SERVIÇO

Só mesmo quem tem um 
pai, uma mãe, um ente que-
rido que sofre com o Mal de 
Alzheimer sabe como o co-
tidiano é difícil. Não apenas 
porque os pacientes precisam 
de atenção constante ou por-
que as alterações de humor e 
lapsos de memória tornam a 
convivência complexa. Mas, 
especialmente, porque estas 
pessoas são muito amadas 
pelos que as rodeiam.

Mas, existe já um sistema 
de day care, ou seja, os idosos 
podem ser cuidados durante 
o dia por profi ssionais espe-
cializados e voltam para casa 
à noite. O sistema foi implan-
tado pela Casa de Repouso 
Mamma Mia, criada por Mara 
Paiva. “Minha mãe também 
tem Alzheimer há cinco anos 

e sei como é difícil encontrar 
um lugar que ofereça ativida-
des saudáveis, diariamente, 
para benefi ciar os hóspedes”, 
conta a proprietária. Ela expli-
ca que fundou a Mamma Mia 
para acolher os idosos tanto 
com proposta de semi-inter-
nato como residencial, mas 
sempre com programação 
completa, com artesanato 
duas vezes por semana, músi-
ca uma vez por semana, além 
de audição de contos, leitura 
de poesias etc.

Paralelamente, a casa ofe-
rece profissionais especia-
lizados em geriatria, como 
auxiliares de enfermagem e 
uma enfermeira que fi ca em 
periodo integral para supervi-
sionar o trabalho. Fisioterapia 
e terapia ocupacional estão 

Jabaquara terá mutirões de castração
A castração de animais do-

mésticos é muito importante. 
Afi nal, ninguém consegue se 
responsabilizar pelo futuro da 
prole que seus melhores ami-
gos trarão ao meio urbano. 
E no Jabaquara, estão sendo 
promovidos alguns mutirões 
gratuitos de cães e gatos, 
pelaa Supervisão da Vigilância 
em Saúde Ambiental (Suvis)   
do Jabaquara, da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Os mutirões são direciona-
dos à população carente, em 
especial e, para participar é 
necessário fazer cadastro ante-
cipado. Haverá duas datas em 

fevereiro, mas para uma delas 
as inscrições já se esgotaram. 
Para o mutirão que acontece 
no CEU Caminho do Mar nos 
dias 23 e 24 de fevereiro, as 
incrições precisam ser feitas, no 
local, apenas no dia 20 de feve-
reiro.Os donos devem apresen-
tar, no dia do cadastramento, 
documento de identidade com 
foto, CPF e comprovante de en-
dereço atualizado. Cada inscri-
to poderá solicitar a castração 
de até dez animais.

O CEU Caminho do Mar 
fica na Avenida Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira, 
5241- Jardim Lourdes.

na relação de atendimentos 
oferecidos e há supervisão 
médica, com visita semanal ou 
de acordo com a necessidade. 
Destaque ainda para o traba-
lho de uma nutricionista, que  
elabora cardápio equilibrado 
e avalia semanalmente a hi-

giene e qualidade do trabalho 
na cozinha.

A casa fi ca na Rua Arizona, 
594 - no Brooklin. Telefones: 
5041-2282; 2275-9391. Outras 
informações no site: www.
casaderepousomammamia.
com.br 

No Brooklin, casa especializada oferece atendimen-
to especializado, com atividades culturais e de

lazer, apenas durante o dia ou em período integral

•PETS

Interessados devem obrigatoriamente cadastrar animais an-
tecipadamente, ano dia 20 de fevereiro, no Ceu Caminho do Mar
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Poda de árvores é intensifi cada na região
•MEIO AMBIENTE

Engana-se quem pensa que 
a época das chuvas está aca-
bando. Nos últimos anos, hou-
ve registros de grandes tem-
porais em março e abril,com 
grande número de árvores 
caindo, fiação arrebentada 
e falta de energia, Nesse ce-
nário, fica a pergunta: uma 
região repleta de áreas ver-
des e ruas de arborização 
antiga está pronta para estes 
possíveis vendavais e chuvas 
intensas?

O prefeito Fernando Ha-
ddad assumiu a prefeitura 
anunciando um plano contra 
enchentes e de ações pre-
ventivas aos danos que fortes 
tempestades podem trazer 
à cidade. E, neste cenário, 
uma das ações mais vistas 
pela região é o trabalho pre-
ventivo com árvores. Vários 
exemplares têm sido podados 
ou mesmo removidos, o que 
chegou a causar surpresa em 
alguns leitores. 

Mas o fato é que a Pre-
feitura está buscando evitar 
desastres com a queda de ga-
lhos ou exemplares inteiros. 
“Não dá para ter convicção 
de que nenhuma árvore vai 
cair, mas se pudermos agir 
com antecedência, de forma 
preventiva, certamente os 
problemas serão menores”, 
comentou o subprefeito de 
Vila Mariana, Luiz Fernando 
Macarrão, em visita recente 
ao São Paulo Zona Sul.

Ele sabe que os bairros da 
Vila Mariana, Saúde e Moe-
ma têm arborização antiga 
e muitas vezes resultante de 
escolhas erradas do passado: 
espécies inadequadas para o 

meio urbano, que adquirem 
grande porte ou cujas raízes 
quebram calçadas. E, seja pela 
idade ou pelo porte, muitas 
destas acabam não resistindo 
a grandes temporais. 

A meta é reduzir a deman-
da de pedidos acumulados 
nas subprefeituras e, para 
isto, uma das medidas esta-
belecidas pelo prefeito foi 
liberar podas ou cortes com 
o laudo do engenheiro agrô-
nomo da cada subprefeitura. 
Antes, em alguns casos, ár-
vores localizadas em bairros 
preservados como o Planalto 
Paulista, precisavam de lau-
do específico aprovado por 
engenheiro da Secretaria do 
Verde e do Meio Ambiente. 
“O engenheiro continuará 
se responsabilizando, por 
eventuais erros”, explica Luiz 
Fernando. 

A Prefeitura também ga-
rante que, não apenas duran-
te esta fase de intensifi cação 
dos trabalhos, prossegue com 
os serviços de manutenção, 
como poda e tratamento fi-
tossanitário (descupinização 
e remoção de pragas), entre 
outras. As esquipes deverão 
analisar a situação do logra-
douro, suas características, 
instalações, equipamentos e 
mobiliários e, simultaneamen-
te, respeitar as características 
da espécie, como dimensão, 
folhagem, raízes e frutos, 
de forma a adequar a arbo-
rização do local. Além disso, 
as intervenções sempre são 
orientadas por um profi ssio-
nal habilitado, com base em 
legislações municipais, esta-
duais e federais.

Em toda a cidade, Prefeitura quer evitar acidentes e interrupções no fornecimento de energia com quedas de árvores e galhos. Vila Mariana é uma das áreas prioritárias

Os moradores também de-
vem fi car atentos. De acordo 
com a Secretaria das Subpre-
feituras, sinais como ocos 
abertos, fungos, rachaduras 
e fendas longitudinais po-
dem indicar risco. O munícipe 
contate a Subprefeitura, para 
que a situação da árvore seja 
avaliada e o melhor manejo 
para o exemplar seja indicado. 
Vale ressaltar que um corte 
ou poda realizada por pessoa 
não habilitada ou autorizada 
pode gerar multa e ainda ser 
considerado crime ambiental.

O pedido pode ser feito 
pelo site da prefeitura (www.
capital.sp.gov.br) ou pesso-
almente, na praça de atendi-
mento da própria subprefei-
tura. A de Vila Mariana fi ca na 
Rua José de Magalhães, 500, 
(3397-4100). No Jabaquara, a 
Subprefeitura está na Av. Eng. 
Armando de Arruda Pereira, 
2314, (3397-3200). A Subpre-
feitura do Ipiranga fica na 
Rua Lino Coutinho, 444 (fone: 
2808-3600).

Foto de arquivo mostra árvore 
cortada na Cidade Vargas, em 
2012. Houve questionamento 

dos moradores, que considerar-
am remoção desnecessária 
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•BARES E RESTAURANTES

•CULTURA

Região tem restaurantes que oferecem 
verdadeiro churrasco argentino

Para elaborar um bom 
churrasco, os argentinos ra-
ramente usam espetos. Eles 
preferem espalhar grossos e 
saborosos bifes sobre uma 
grelha, a que chamam de 
parrilla. Há muitos fãs de uma 
boa carne que garantem que 
este método deixa a carne 
mais tenra e saborosa. Quer 
testar e dar sua opinião? Na 
região, há vários restaurantes 
que oferecem a autêntica par-
rilla! Tem até show de tango!

Tango
No Jardim Aeroporto, o 

restaurante Parrilla Mister 
Tango oferece vários cortes 
famosos, tem opções de pra-
tos infantis e outra forte atra-
ção é o show de tango que 
ocorre aos sábados, depois 
das 21h. Mas, para quem quer 
ver a apresentação, a dica é 
reservar mesa - o que pode 
ser feito, com visualização 
do mapa da casa, pelo site 
www.mistertango.com.br. A 
gerência garante que a casa 
foi pensada para que clientes 
em todas as mesas tenham 
visão do palco.

Oferece o Bife de Chorizo,  
Tapa de Cuadril (que é a pica-
nha argentina), Bife Ancho 
Noix, Bife de Tira... Destaque 
para pratos diferentes como 
o “Casa Rosada”, que traz 
Miolo da picanha com abaca-
xi grelhado; ou a Costelleta 
de Cordeiro com molho de 
hortelã.

Abre de terça a quinta, 
11h30 às 15h30, 18h30 às 23h; 
sábado, 19h à 0h; domingo, 
das 11h às 17h.  Endereço: Av 
Dr. Lino de Morais Leme, 181. 
Telefone: 5034-5252.

Jabaquara
Outra boa opção para 

quem quer conferir o sabor 

de uma carne feita na par-
rilla está meio escondidinha, 
em um endereço improvável 
atrás do hipermercado Wal 
Mart de São Judas.

O La Parrilla Argentina  
oferece os principais cortes, 
como bife ancho, bife chorizo 
(miolo do contra-filé) , mas 
tem também outros menos 
conhecidos como o Cejas del 
Ojo, e carnes para outros pa-
ladares, como a costeleta de 
porco ou o salmão grelhado.

Destaque na casa também 
para os acompanhamentos e 
entradas. A empanada de car-
ne é bastante elogiada pelos 
frequentadores da casa, assim 
como as batatas ou aspargo 
verde de acompanhamento. 
Conta com mais de 450 rótu-
los na carta de vinhos.

Fica na R. Prof. Sousa 
Barros, 493. Telefone: 2577-
6616 Funciona de segunda a 
quarta, das 11h30 às 15h00; 
quinta a sábado, das 11h30 às 
23h00; domingo e feriados: 
das 11h30hs às 17h00. 

Vila Mariana
Também a Vila Mariana 

conta com uma casa especia-
lizada em carne preparada do 
modo argentino. Ambiente 
simples e atendimento rápido 
são atrativos para os clientes 
fi éis do Dr. Tche La Parrilla de 
la Vila. 

As carnes também têm o 
toque tenro e saboroso típico 
das parrillas e são elaboradas 
sob o comando de um gaú-
cho apaixonado pela arte do 
churrasco, o dr. Tchê, que dá 
nome à casa. 

Assado de tira, tapa de 
cuadril, bife de chorizo e bife 
ancho, claro, estão no cardá-
pio. Mas há ainda linguiças, 
Corazón del cuadril (miolo da 

Acima, Bondiolla do La Parrilla Argentina, em São Judas. 
Abaixo, carne, salada e acompanhamentos no Dr. Tchê

Os pais muitas vezes recla-
mam que os fi lhos não deixam 
de mirar um monitor - seja 
ele da tevê, do videograme, 
do celular, do computador. 
Mas, será que estão traba-
lhando no sentido contrário, 
ofertando opções diferentes 
à garotada?

Uma boa ideia pode ser 
resgatar o hábito de encantar 
as crianças através de histó-
rias. E nem mesmo é preciso 
ter o dom de conta-las.

Vários espaços na região 
contam com uma programa-
ção rica em lendas, magias ou 
até fatos reais com gostinho 
de aventura único na voz dos 
contadores.

As bibliotecas municipais 
eventualmente contam com 
programação neste sentido, 
mas vale também fi car atento 
a outros endereços.

Até em libras
O Centro Cultural São Pau-

lo, nos dias 16,17, 23 e 24/2, Va-
nessa Meriqui e seus convida-
dos agitarão, com a contação 
de histórias, a Sala de Leitura 
Infanto-juvenil falando sobre 
“Um pouco de tudo”. Haverá 
histórias de princesas, contos 

brasileiros, de terror, entre 
outros temas que prometem 
divertir as crianças (e os adul-
tos também!).  Os encontros 
acontecem sempre às 14h30 
na Sala de Leitura Infanto-
-juvenil da Biblioteca Sérgio 
Milliet. Nos dias 23 e 24/2, ha-
verá interpretação em Libras.

O CCSP fica na Rua Ver-
gueiro, 1000, no Paraíso. A 
entrada é grátis.

Mário de Andrade 
e Monteiro Lobato
Diversas atividades (em 

sua maioria gratuita) em ho-
menagem a Mário de Andrade 
acontecem no mês de feverei-
ro e início de março, no Sesc 
Vila Mariana. 

Entre elas, haverá con-
tação de histórias “Será o 
Benedito!”, livre e gratuita, 
para crianças, com Amanda 
Amorim. Será nos dias 16 e 23, 
sábados, às 15h30, na Praça 
de Eventos.

Também no Sesc Vila Ma-
riana, a programação infantil 
do mês prevê o espetáculo 
Zé Preguiça, Zé Preguiça, dia 
16, às 17h, também gratuito e 
livre na Praça de Eventos. 

Com palhaçadas, malaba-

rismos e contação de história, 
o Grupo Namakaca narra as 
peripécias de ‘Zé Preguiça’ – 
um camponês indolente que, 
ao ser forçado a trabalhar, 
se envolve em uma série de 
trapalhadas e situações inu-
sitadas. 

A peça infantil é uma in-
fi el adaptação de Lazy Jack, 
conto folclórico britânico que 
imortalizou a fi gura arquetípi-
ca do preguiçoso presente em 
diversas culturas, inclusive no 
Brasil, onde o escritor Montei-
ro Lobato criou o emblemá-
tico Jeca Tatu, baseado nos 
caboclos pobres e sossegados 
do interior paulista. 

O Sesc fi ca na Rua Pelotas, 
141 - telefone: 5083-3000.

Com música e dança 
As Trapalhadas da Onça, 

Contos da Natureza e Contos 
Surpreendentes é um projeto 
de Contação de Histórias, da 
atriz e contadora Ana Paula 
Gonçalves, que pesquisa his-
tórias clássicas, populares e 
de outras partes do mundo, 
com o diferencial de sempre 
manter uma conexão com 
a cultura popular brasileira, 
através de músicas, cantos 

Rodas de histórias encantam crianças. De graça!

alcatra), carré de cordeiro, 
fi let de pollo. 

A clientela também pode 
encomendar, com antece-
dência, uma parrillada. Ex-
perimente também as bem 
elaboradas saladas da casa. 

Fica na R. França Pinto, 489 

Vila Mariana. Telefone: 5575-
9625. Site: www.drtche.com.
br. Abre para almoço de terça 
a sexta, das 12h às 15h; sábados 
e feriados das 12h às 16h; e 
domingos das 12h às 17h. Para 
o jantar, funciona de terça a sá-
bados e feriados das 18h às 13h.

e danças, criando sempre 
um ambiente prazeroso e 
de refl exão no momento da 
contação.  

Com duração de 45 minu-
tos, a atividade é livre e gratui-
ta e acontecerá no quintal do 
Sesc Ipiranga dias 17 e 24/02, 
domingos, às 16h. 

O Sesc fica na Rua Bom 
Pastor, 822. Fone: 3340-2000.

Histórias e ofi cinas 
no Jardim do Museu
Aproveitando o ambiente 

dos jardins do Museu Lasar 
Segall, crianças, adolescentes 
e adultos de todas as idades 
se reúnem para ouvir as mais 

diversas histórias. 
São histórias clássicas ou 

contemporâneas, de várias 
regiões do Brasil e do mundo. 
O evento ocorre sempre no 
primeiro domingo do mês, 
às 15h, com uma hora de du-
ração.

No mesmo dia, às 16h, No 
ateliê do museu, a garotada 
ainda pode participar de uma 
ofi cina de artes. Adolescentes 
e adultos também podem 
participar, experimentando a 
partir de materiais e técnicas 
diversas e a cada mês há uma 
nova proposta com a orienta-
ção de uma educadora.  

Os visitantes podem parti-
cipar de ambos ou apenas de 
um deles. as crianças devem 
ter no mínimo cinco anos de 
idade e as menores de 12 anos 
devem estar acompanhadas 
de adultos. 

O limite máximo de par-
ticipantes é de 30 pessoas 
e as inscrições são gratuitas 
e realizadas na recepção do 
Museu no mesmo dia da visi-
ta a partir das 14h. Sócios da 
Associação de Amigos podem 
reservar vagas por telefone.

O Museu fi ca na Rua Berta, 
111 - Vila Mariana. Telefone: 
2159-0400.
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Pedestres apontam difi culdade de circular 
no entorno da estação Santa Cruz

•TRÂNSITO

O metrô e a CET ainda não 
dão detalhes, mas o fato é 
que vai se prolongar a in-
terdição da calçada na Rua 
Domingos de Moraes, junto 
à estação Santa Cruz. Mais 
do que isso: novas obras já 
começaram por ali, desta vez 
na ilha central da pista, que 
está sendo demolida, com 
novos tapumes e sinalização 
de estreitamento da pista. 

No início de janeiro, em 
comunicado à imprensa, a 
Companhia do Metropolitano 
informou que uma faixa de ro-
lamento da Rua Domingos de 
Morais, nas proximidades da 
Rua Pedro de Toledo, fi caria 
interditadas durante 30 dias. 

A interdição seria necessá-
ria para criar uma passagem 
para pedestres, já que a cal-
çada original  seria ocupada 
pelas obras de construção da 
nova estação Santa Cruz, que 
fazem parte da expansão da 
Linha 5 - Lilás, do Metrô. 

No entanto, o prazo ter-
minaria na segunda-feira de 
Carnaval e a interdição do pas-
seio continua. A Companhia 
de Engenharia de Tráfego 
já antecipa que nesta nova 
etapa de obras o desvio para 
pedestres será mantido.

A empresa também infor-
mou que outras novas interdi-
ções serão feitas no entorno 
da estação Santa Cruz e que, 
neste momento, está sendo 
feita a preparação para os 
bloqueios que deverão ocor-
rer na via.

As informações completas, 

segundo a empresa, só serão 
divulgadas quando a nova eta-
pa efetivamente tiver início. 

A situação dos pedestres 
tem provocado diversas quei-
xas de leitores. O trecho é 
muito movimentado, em es-
pecial nos horários de entrada 
e saída das empresas e esco-
las da região.

Por ali também circulam 
muitas pessoas de acessibili-
dade reduzida, por conta da 
existência de entidades para 
pessoas com defi ciência e de 
hospitais e ambulatórios de 
saúde que prestam atendi-
mento no bairro.

Os defi cientes visuais, por 
exemplo, precisam passar pelo 
trecho criado pela CET segu-
rando suas guias, que acaba 
esbarrando nos pedestres que 
vêm em sentido contrário.

Outro problema é a falta 
de semáforos para pedestres 
na região, em diversos cruza-
mentos, ou do tempo redu-
zido destinado à travessia. A 
maior queixa é relacionada 
ao semáforo existente na Rua 
Pedro de Toledo, esquina com 
Rua Tenente Gomes Ribeiro. 

A Pedro de Toledo, vale 
ressaltar, está com uma das 
calçadas completamente in-
terditada no trecho lateral à 
estação. Os pedestres, por-
tanto, precisam obrigatoria-
mente atravessar na faixa de 
segurança existente na es-
quina com a Tenente Gomes 
Ribeiro, mas o tempo é consi-
derado insufi ciente por quem 
passa por ali diariamente. 

•SOCIEDADE

CET já avisou que uma nova etapa das obras de expansão da Linha 5 - Lilás terão início nos próximos dias

Quer melhorar a vida 
no Jabaquara? Saiba 
como participar

Tempo de travessia na esquina entre as ruas Pedro de Toledo e 
Tenente Gomes Ribeiro é considerado insufi ciente,em especial 

pela interdição de uma das calçadas. A passagem criada na Domin-
gos de Moraes também é alvo de críticas por ser estreita e, difer-

ente do anunciado inicialmente, será mantida por mais tempo. Em 
nova etapa de obras, ilha central também será inteditada e novos 

desvios serão implantados na região

Quem mora no Jabaquara 
e acredita que o bairro tem 
problemas - sejam eles de 
manutenção, planejamento ou 
até de segurança - precisa fi car 
atento. Passado o período de 
férias e Carnaval, o ano come-
ça em relação aos debates e 
encontros com autoridades 
para discutir ações e planejar 
melhorias.

Na próxima segunda-fei-
ra, 18, acontece a primeira 
reunião do ano do Conselho 
Comunitário de Segurança, 
mais conhecido por Conseg. 
Como sempre, o encontro será 
na sede da Sociedade Ami-
gos da Cidade Vargas e terá 
participação de representan-
tes das Polícias Civil e Militar, 
Guarda Civil Metropolitana, 
Subprefeitura do Jabaquara, 
entre outros. As reuniões são 
mensais e acontecem sempre 
na terceira segunda-feira, às 
19h30. A participação é aber-
ta a qualquer interessado e 
podem ser feitas denúncias 
sobre problemas com tráfi-
co de drogas, assaltos, etc. 
Também é possível conhecer 
os delegados e comandantes 

da PM responsáveis pela área 
e descobrir que ações estão 
sendo feitas.

A Sociedade Amigos da 
Cidade Vargas fica na Praça 
20 de Setembro, 2 - ao fi nal da 
Rua Onze de Fevereiro. 

Na Subprefeitura do Ja-
baquara, também neste fi nal 
de mês serão retomados os 
fóruns locais. A ideia é debater 
projetos e problemas de cada 
bairro do distrito Jabaquara. 
Durante os debates, os pedi-
dos são avaliados pela equipe 
de coordenadores, que está 
em todas as reuniões junta-
mente com o subprefeito. 
Participam ainda representan-
tes da Supervisão de Saúde, 
Coordenadoria de Educação, 
CET, Ilume, Sabesp, Eletropau-
lo e outros órgãos.

A presença também é livre 
a qualquer interessado e basta 
ao morador comparecer na 
data do Fórum Local do seu 
bairro. O primeiro encontro 
será no dia 27, às 10h, para 
debater o setor formado pela 
Vila Guarani e Cidade Vargas.  A 
Subprefeitura fi ca na Av. Eng. 
Armando Arruda Pereira, 2314.
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BELLO ESPAÇO Decorações
& Projetos

CARPETES - PISOS LAMINADOS - CORTINAS
PERSIANAS - DIVISÓRIAS - FORROS EM PVC

DRYWALL- PAREDES ACÚSTICA - TAPEÇARIAS
BOX - ESPELHOS - SINTEKO -  MARCENARIA
www.belloespacosp.com.br / espacobelodecor@yahoo.com.br

R. das Rosas, 482 - Pça. da Árvore

2807-0797 / 3486-7774

•SOLIDARIEDADE

Evento na região discute como 
investir em acessibilidade

•DECORAÇÃO •REFORMA •CONSTRUÇÃO

Sua empresa está prepa-
rada para atender pessoas 
com necessidades especiais? 
Deficientes físicos, pessoas 
com visão reduzida, audição 
comprometida... Com a proxi-
midade de eventos de grande 
porte no país e com o cres-
cimento econômico, várias 
destas questões ganham cada 
vez mais importância.

Em especial a hotelaria e 
quem trabalha com recepção 
de turistas precisa fi car atento 
para receber com qualida-
de e atençao pessoas com 
diferentes características e 
necessidades. 

No próximo dia 26, a Fun-
dação Dorina Nowill para Ce-
gos vai promover um evento  
gratuito para discutir o tema: 
“Soluções em Acessibilidade 
– Como se preparar para aten-
der pessoas com defi ciência”. 
Será no auditório da Funda-
ção Dorina, na Vila Clementi-
no, das 9h30 às 12h.

Durante o encontro, pro-
fissionais de hotéis terão a 
oportunidade de aprender 
sobre acessibilidade e ade-
quação de espaços, além de 
preparação de equipes para 
o atendimento à pessoa com 
defi ciência visual.

A condução será de Ro-
bson Gonzales, arquiteto e 
urbanista especialista em 
acessibilidade, da VSB- Vi-
vendo sem Barreiras, e Eliana 
Cunha, ortoptista da Funda-
ção Dorina, com mais de 20 
anos de experiência na área 
de reabilitação para pessoas 
com defi ciência visual.

“Hoje, um serviço diferen-
ciado e exclusivo é o que 
torna um hotel, por exemplo, 

mais competitivo e com maior 
qualidade do que seus concor-
rentes. A pessoa com defi ci-
ência faz parte de um público 
consumidor que faz refeições 
fora de casa, viaja, passeia, 
consome lazer e diversão. É o 
momento da área olhar para 
esse público do modo ade-
quado”, explica Eliana.

O setor de turismo repre-
senta hoje para o Brasil 2,6% 
do PIB nacional e movimen-
ta 400 bilhões de dólares 
por ano, segundo dados do 
Ministério do Turismo.  Só o 
turismo interno representa 
80% da movimentação nesse 
setor. Segundo dados do IBGE 
de 2010, no Brasil, mais de 6,5 
milhões de pessoas têm algu-
ma defi ciência visual. Entre as 
defi ciências declaradas, a de 
maior incidência foi a visual, 
atingindo 3,5% da população.

O evento “Soluções em 
Acessibilidade – Como se pre-

parar para atender pessoas 
com defi ciência” é uma inicia-
tiva da Fundação Dorina em 
parceria com a VSB- Vivendo 
sem Barreiras.

O programa prevê: Welco-
me Coffee às9h30, abertura 
às 10h, palestra sobre acessi-
bilidade no meio hoteleiro às 
10h05, palestra sobre orien-
tações para o atendimento 
à pessoa com deficiência às 
10h40; Visita guiada pela Fun-
dação Dorina às 11h20 e encer-
ramento às 12h.

A participação é gratuita e 
aberta a interessados, mas o 
número de vagas é limitado. 
Portanto, para participar é ne-
cessário confi rmar presença 
antecipadamente pelo telefo-
ne 5087-0943  ou pelo e-mail 
rsvp@fundacaodorina.org.br. 

O Auditório da Fundação 
Dorina fica na Rua Doutor 
Diogo de Faria 558 – Vila Cle-
mentino 

Fundação Dorina Nowill, na Vila Clementino, trabalha pela 
inserção de pessoas com defi ciência visual há mais de 60 anos

•CULTURA

Coral da Unifesp está com 
inscrições abertas até março

Soltar a voz, desestressar, 
conhecer pessoas novas... São 
muitas as razões que têm fei-
to pessoas de diferentes ida-
des participarem do Coral da 
Unifesp, na Vila Clementino.

Tanto o coral quanto a ofi -
cina vocal promovida pela 
equipe são gratuitos e podem  
ter como membros não ape-
nas os alunos, professores e 
funcionários da Universidade, 
mas também pessoas que 
moram na região. 

Criado em 1967 pelo Dr. 
David Reis, o Coral UNIFESP 
tem cerca de 50 integrantes. 
Seu repertório abrange mú-
sica popular brasileira – re-
presentada em espetáculos 
coral-cênicos. 

Em 1998, o espetáculo 

“Os Saltimbancos e outros 
bichos” foi lançado em CD, 
com renda de comercializa-
ção revertida para o Projeto 
Solidar, que arrecada fundos 
para o Hospital São Paulo. 
Em 2008, foi lançado o CD do 
espetáculo “Afro-sambas” de 
Baden Powell e Vinícius de 
Moraes.

Atualmente, o Coral UNI-
FESP tem direção musical e 
regência do maestro Eduardo 
Fernandes. A combinação en-
tre a atitude cênica/corporal 
e a música propriamente dita 
é um dos diferenciais do coro, 
sendo cada canção interpre-
tada também com recursos 
de cena que se sucedem e 
formam o conjunto do espe-
táculo.

Ofi cina Vocal
Já a ofi cina vocal é um pro-

jeto didático realizado entre 
os meses de abril e junho. 
Consiste em um curso de três 
meses de duração, com uma 
aula de uma hora e meia por 
semana, para pessoas com 
pouca ou nenhuma experiên-
cia em canto.

Nas aulas da Oficina são 
abordados aspectos de técni-
ca vocal, percepção musical 
e prática de repertório bus-
cando sempre o aprendizado 
teórico da música por meio 
da prática do canto coral. Os 
ensaios acontecem às terças-
-feiras, das 18h às 19h30.

Inscrições e mais infor-
mações no site www.coral.
unifesp.br.
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5079-2139
Av. Dr. Altino Arantes, 516

Vila Clementino
www.jaoki.com.br
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Imóveis

J.AOKI A MÁQUINA DE VENDER IMÓVEIS

LOCAÇÃO

2ª à 6ª feira: das 8:30 às 18:30h - Sábado: das 9:00 às 16:00h

CONSULTE O
NOSSO SITE E

VEJA MUITO MAIS
OFERTAS DE

IMÓVEIS

SAÚDE
APTO 3DTS – STE – 2GARS

R$ 498 MIL
liv. 2 ambs, terraço, rico armários, 
cond.baixo, excelente negócio, 
lazer completo, prédio novo, 
px.metrô, não deixe de conhecer!

2ª à 6ª feira: das 8:30 às 18:30h - Sábado: das 9:00 às 16:00h

J.AOKI

BQ. DA SAÚDE
APTO 3DTS – STE – 2GARS

R$585 MIL
living  2amb, terraço, 108m2 au, 

repleto armários, dep.emp, 
face norte, linda vista, lazer c/

piscina, maravilhoso, belíssimo!!

PÇA ÁRVORE
APTO 3DTS – STE – 2GARS

R$ 848 MIL
living 2ambs, terraço, 115m2au,

dep. emp, repleto armários, 
edifício magnífi co, lazer completo, 
belíssimo, espetacular! px.metrô

METRÔ SAÚDE
APTO 3DTS – STE – 2 GARS

R$ 849 MIL
liv. 2 ambs, terraço, 160m2at, 
dep. emp, cozinha equipada, rico 
armários, lazer completo, construtora 

renomada, entrar e morar!

V.CLEMENTINO
COBERT.DUPLEX – 166M2 AU

R$ 905 MIL
3dts, ste, 2 gars, living 2ambs,
terraço, lavabo, escritório, coz.
Planej., rico arms, lareira, chur-

rasqueira, piscina, px. Ibirapuera.

METRÔ STA CRUZ
APTO 2DTS – OPORTUNIDADE

R$400MIL
living 2ambs, gar., armários 
embutidos, lazer c/piscina, 
localização privilegiada, px.

metrô, imperdível!

V.GUMERCINDO
APTO 2DTS – 2GARS – LINDO!

R$ 415 MIL
liv.2ambs, terraço, repleto

armários, reformado, impecável,
ótimo edifício c/lazer total, 10

minutos à pé metrô Alto Ipiranga.

V.MARIANA
APTO 2DTS – STE – GAR

R$630MIL
junto metrô Sta Cruz, living

2ambs, terraço gourmet, rico
armários, lazer completo,

lindo, pronto p/morar!

JD.SAÚDE
APTO 3DTS – STE – 3GARS

R$645MIL
living 2ambs, sanca em gesso, 
terraço, and.alto, 90m2au, pré-
dio novo, armários, piso lami-
nado, lazer total, muito bonito!

PÇA ÁRVORE
APTO 2DTS – GAR – 63M2AU

R$460MIL
liv.2ambs, terraço, armários,

face norte, and.alto, coz.planej.,
reformado,  entrar e morar!

excelente localização, px.metrô.

 SAÚDE
APTO 2DTS – GAR 

R$ 370 MIL
living 2ambs, terraço, reple-
to de armários planejados, 

and.alto, lazer c/piscina, en-
trar e morar! ótimo negócio!

METRÔ PÇA ÁRVORE
APTO  2DTS – GAR – LINDO!

R$ 395 MIL
living 2ambs, cozinha ameri-
cana, rico armários, todo re-
formado, face norte, pronto 

p/morar! isento IPTU.

PÇA ÁRVORE
APTO 2DTS – GAR – 87M2 AU

R$ 400 MIL
living 2ambs, quintal, rico 
armários planejados de 1º
linha, lazer de clube, ótima 

localização, impecável!

METRÔ V.MARIANA
APTO 2DTS – S/GAR - 85M2AT

R$ 445 MIL
liv. 2ambs, terraço, armários, 
isento IPTU, ampla cozinha, 
todo reformado, piso granito, 
colado ao metrô, imperdível!!

CHÁC.INGLESA
APTO 3DTS – STE – 3GARS

R$ 530 MIL
living 2ambs, terraço, 80m2au,

and.alto, repleto armários, closet, 
lazer completo, pronto para morar, 

modernizado, impecável!

MIRANDÓPOLIS
CASA TÉRREA – 3DTS

R$ 540 MIL
2grs., quintal, dep.emprega-
gada, área de serviço, entra-
da lateral, ótima localização, 

px.metrô Pça Árvore.

CHÁC. INGLESA
APTO 3DTS – STE – 2GARS

R$ 619 MIL
Oportunidade!! Impecável!

liv.2amb, terraço, dep.empr.,
rico armários, ótima locali-

zação, lazer completo, lindo!

METRÔ STA CRUZ
APTO 3DTS – STE – 2GARS

R$ 620 MIL
living 2ambs, 85m2au, rico ar-

mários, 2 banhs., piso laminado, 
ótimo estado de conservação, 

lazer c/piscina, px.metrô.

MIRANDÓPOLIS
APTO 3DTS – STE – GAR

R$ 650 MIL
living 2ambs, terraço envidraçado rico 

armários planej., excelente e 
ampla área de lazer c/piscina, quadra 

tênis... espetacular! Edif.cobiçado

METRÔ CHÁC. KLABIN
3DTS – STE – 2GARS

R$ 700 MIL
colado ao metrô, living 2ambs, 
terraço, suíte c/ hidro, prédio

magnífi co c/ lazer de clube, ex-
celente negócio!! Não perca!

V.MARIANA
SOBRADO 3STES – 4GARS

R$ 750 MIL
semi-novo, varanda, amplo 
liv., entr.lateral, armários de 

1º, quintal c/ churrasq.coberta, 
impecável!px.metrô Sta Cruz.

PÇA ÁRVORE
COBERT.DUPLEX – 250M2AU

R$ 779 MIL
novo, 3dts, 2stes, 3gars., terraço
 c/churrasq., jacuzzi, padrão da 
construtora, excelente negócio, 

lazer total, px.metrô

V.CLEMENTINO
APTO 2DTS – 2GRS 

R$ 499 MIL
living 2ambs, terraço, dep.
empreg., face norte, repleto
armários, lazer c/piscina, ex-
cel.local, px.metrô Sta Cruz.

PÇA ÁRVORE
APTO 2DTS – GAR .

R$ 360 MIL
living 2ambs, terraço, 2banhs.,
closet, and.alto, piso laminado, 
lazer total, excelente localiza-

cão, ótimo investimento!

V.GUMERCINDO
LINDO APTO 2DTS – GAR.

R$ 450 MIL
liv. 2ambs, escrit., arms planej.,

ensolarado, and.alto, vista 
privilegiada, lazer clube, junto 
metrô Imigrantes, impecável!

METRÔ SAÚDE 
APTO 2DTS-STE – GAR

R$ 485 MIL
prédio semi-novo, liv.2ambs, 
terraço gourmet, armários, pi-

so porcelanato, and.alto, excel.
local, impecável! é só mudar!

V.CLEMENTINO
APTO 3DTS – GAR – 86M2 AU

R$ 575 MIL
liv.2ambs, totalmente refor-

mado, impecável! c/armários,
dep.empregada, local nobre, 

lazer c/churrasq., entrar e morar!

V.CLEMENTINO
APTO 3DTS - STE – GAR

R$ 600 MIL
living 2ambs, terraço, face 

norte, repleto armários, todo 
reformado, ótimo edifício c/
lazer total, local privilegiado.

METRÔ S. JUDAS
APTO 3DTS-STE – 2GRS

R$ 640 MIL
Living  2amb, terraço, 96m2
úteis, and.alto, piso lamina-
do, pronto para entrar e mo-
rar! marque já a sua visita!

V.CLEMENTINO
APTO 2DTS C/3ºREVERS.

R$ 650 MIL
living 2ambs, 2grs, terraço, 
rico armários, and.alto, fa-

ce norte, lazer c/sl.ginástica, 
excelente local, imperdível!

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO COND.FECHADO

R$ 680 MIL
novo, living 2ambs, 3dts, ste
2grs, 155m2a.constr., quintal,
churrasqueira, px.metrô Pça 
Árvore, lindo! ótimo negócio!

SÃO JUDAS
APTO 3DTS-STE – 2GARS

R$ 800 MIL
belíssimo!!maravilhoso! liv.

2ambs, terr.grill fechado c/vi-
dro, , rico arms planej., ar con-

dicionado, lazer clube, px.metrô.

MIRANDÓPOLIS - SOBRADO
R$1.600,00.

p/fi ns coml., 3 salas, 2banhs.,
terraço, entr.independente,

px.metrô Pça Árvore.

PÇA ÁRVORE – APTO
R$1.700,00.

2dts, gar., liv.2ambs, ter-
raço, piso taco, lazer c/
piscina, isento IPTU.

V.CLEMENTINO – APTO
R$1.800,00.

2dts, gar., 76m2úteis,
armários, cond.baixo,

ótimo local! isento IPTU.

MIRANDÓPOLIS – COML.
R$2.500,00.

salão c/ escritório, coz., banh.,
3 entradas, todo reformado,

impecável! ótimo local.

CHÁC INGLESA – APTO
R$2.500,00.

3dts, ste, 3grs., living 2amb,
105m2au, terr., reformado,

armários, and.alto, lazer total.

V.GUMERCINDO
APTO 3STES – 3GARS – 137M2AU

R$ 980 MIL
prédio novo, 800mts metrô Alto

Ipiranga, liv.ampliado, terr.gour-
met, arms planej., finamente 
decorado por arquiteto, lazer clube.

V.CLEMENTINO
APTO 3DTS - STE – 3GRS

R$ 695 MIL
living 2ambs, terraço, dep.

empregada, repleto de armários, 
lindo! é entrar e morar! 
excelente localização!

• VENDAS • 2198-4955 • VENDAS • 2198-4955 • VENDAS • 2198-4955 • VENDAS • 2198-4955 • VENDAS • 2198-4955 •

• LOCAÇÃO • 2198-4999 • LOCAÇÃO • 2198-4999 • LOCAÇÃO • 2198-4999 • LOCAÇÃO • 2198-4999 • LOCAÇÃO • 2198-4999 •
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ASSESSORIA GRATUITA EM FINANCIAMENTO BANCÁRIO E LIBERAÇÃO DE FGTS

PLANTÃO  AOS  SÁBADOS,  DAS  9  ÀS  15H

Imobiliária Nova São Paulo
www.imobiliarianovasaopaulo.com.br

42 ANOS
2198-4955
2198-4999

CURSINO
APTO, FÁCIL ACESO – R$ 210 MIL

2dts c/Arm., coz. planej., 1vg
REF: JA7115

JABAQUARA
APTO, FÁCIL ACESSO - R$ 240 MIL

2 dts, sala, coz., 1vg.
REF: JA6292

VILA MARIANA
APTO, IMED. DO METRÔ – R$ 270 MIL

1dorm. c/AE, coz. c/AE. Impecável
REF: JA7026

SÃO JUDAS
APTO, PROX. METRO - R$ 380 MIL

2dts c/AE, coz. planej, 1vg, lazer
REF: JA6989

SAÚDE
APTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO – R$ 430 MIL

2dts, sacada, AE, lavabo, 1vg.
REF: JA6137

SAÚDE
APTO NOVO, PX. METRÔ – R$ 690 MIL

3dts, living c/sac. Gourmet, 2vgs, 
lazer REF: JA5393

ALTO DO IPIRANGA
APTO NOVO, PX. METRÔ  - R$ 750 MIL

3 suítes, sac. gourmet, 2vgs, lazer
REF: JA6995

VILA GUARANI
APTO, PX. METRO – R$ 350 MIL

2dts, living c/sac, rico em Arm., 1vg
REF: JA6369

SAÚDE
APTO, PRÓX. METRÔ  – R$ 540 MIL

3dts, suíte, living c/sac, 2vgs, 96m²
REF: JA6730

CONCEIÇÃO
SOB, PX. METRÔ - R$ 645 MIL

4dts, suíte, dep. emp, qtal, 4vgs
REF: JA1696

PLANALTO PAULISTA
SOB, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO  – R$ 425 MIL

2dts, 2 salas, 1vg, 120m² AU
REF: JA4626

SAÚDE
SOB, IMED. DO METRÔ – R$ 510 MIL

3dts, suíte, dep. emp, churrasq., 2vgs
REF: JA7122

IPIRANGA
SALÃO COMERCIAL – R$ 1.200,00

52m², wc. Px. metro Alto do Ipiranga
REF:16653

BOSQUE DA SAÚDE
SALÃO COMERCIAL – R$ 2.000,00
95m², 2wcs, area de serviços.

REF: 16436

SAÚDE
SALÃO COMERCIAL - R$ 3.500,00
120m², cozinha, 2wcs, 2vgs

REF: 16638

SÃO JUDAS
APTO, PRÓX. METRÔ - R$ 330 MIL

2dts, living c/sac, 2wcs, 1vg
REF: JA6684

CONCEIÇÃO
APTO, OPORTUNIDADE – R$ 370 MIL

2dts c/AE, sac, coz. planej, 1vg, 
lazer. REF: JA6976

SAÚDE
APTO, OPORTUNIDADE – R$ 450 MIL

2dts, living c/sac, 1vg. 
Reformado REF: JA6515

PTO. PAULISTA
SOB, FÁCIL ACESSO – R$ 390 MIL

2dorms, dep. emp, lavabo, 1vg
REF: JA6731

JABAQUARA
APTO, SEMI-MOBILIADO – R$ 1.300,00

1dorm. c/AE, living c/sac. gourmet, 1vg
REF: 14544

SÃO JUDAS
APTO, PX. METRO – R$1.500,00

1dorm., living c/sac, coz c/AE, 1vg
REF: 12657

SAÚDE
APTO, IMED. DO METRÔ – R$ 2.000,00

1dorm, living c/sac, 1vg, lazer
REF: 16714

SAÚDE
APTO, IMED. DO METRÔ – R$1.650,00

2dts, living c/sac, despensa, 1vg, lazer
REF: 10240

CONCEIÇÃO
APTO, OPORTUNIDADE – R$1.700,00

2dts, suíte, living 2 amb. c/sac, 1vg
REF: 14705

SÃO JUDAS
APTO, SEMI-MOBILIADO – R$ 1.900,00

2dts c/AE, living c/sac., coz c/AE, 1vg 
REF: 16698

SAÚDE
APTO, PRÓX. AO METRÔ  – R$ 2.300,00

3dts, suíte, living c/sac, dep. emp, 2vgs
REF: 10165

VILA CAMPESTRE
SOB, FÁCIL ACESSO – R$ 1.600,00

2dts, living, 1vg, quintal + galpão (10x4)
REF:12661

PRAÇA DA ÁRVORE
TÉRREA, PRÓX. METRÔ – R$ 1.700,00

2dts, living, dep. emp., 1 vg
REF: 11512

CUPECÊ
SALÃO COMERCIAL - R$ 800,00

50m², wc, mezanino. Reformado
REF: 12437

VILA GUARANI
APTO, PROX. METRO – R$ 605 MIL

3dts, suíte, closet, living c/sac, 
2vgs REF: JA7020

SAÚDE
COBERTURA DUPLEX  – R$ 650 MIL

2dts, suíte, fi no acabamento, 1vg 
REF: JA7019

SAÚDE
APTO, OPORTUNIDADE – R$ 970 MIL

3dts, 2suítes, sac. gourmet, 
3vgs, lazer. REF: JA5943

CHAC. KLABIN
APTO, PRÓX. METRÔ – R$ 1.400.000,00

3 suítes amplas, 3vgs, 184m²
REF: JA1929

VILA CAMPESTRE
APTO, IMED. DO METRÔ- R$ 1.200,00

2dorms, living c/sac., 2wcs, 1vg, lazer 
REF: 16637

SÃO JUDAS
APTO, PRÓX. METRÔ - R$1.500,00

2dts c/AE, living 2 amb., coz c/AE, 1vg
REF: 10113

INDIANÓPOLIS
APTO, OPORTUNIDADE - R$ 2.000,00

2dts c/AE, living c/sac, coz c/AE, 1vg 
REF: 16505

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO, PROX. AO METRÔ – R$ 2.200,00

2dts, suíte, 2salas (1c/sac.), coz., 2vgs
REF: 16685

SÃO JUDAS
APTO, FÁCIL ACESO – R$ 1.850,00

3dts c/AE, living 2 amb., 2wcs, 1vg
REF: 16546

PLANALTO PAULISTA
APTO, OPORTUNIDADE – R$ 2.100,00

3dts, suíte, living 2 amb.,dep. emp, 1vg
REF: 13783

CONCEIÇÃO
APTO, PX. METRÔ – R$ 2.500,00

3dts, suíte c/closet, living c/sac, 2vgs
REF:14717

CONCEIÇÃO
APTO, OPORTUNIDADE – R$ 3.300,00

3dts, suite, living c/sac.,2vgs, lazer
REF: 14389

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA, FÁCIL ACESSO – R$ 2.200,00

2dts, living, qtal, ent. lateral, 2vgs, 150m²
REF: 16564

IPIRANGA
ASSOB, FÁCIL ACESSO – R$ 2.900,00

2dts, 2 salas, 2wcs, 2vgs, salao c/22m²
REF: 10101

JABAQUARA
SOB., FÁCIL ACESSO – R$ 300 MIL

2dts, lavabo, dep. emp, qtal, 
2vgs REF: JA5847

CONCEIÇÃO
SOB, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO  – R$ 450 MIL
2dorms, qtal, 1vg, 160m². Px. metrô

REF: JA6644
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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
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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, cozi-

nha, 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

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

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

TARJAB, MRV, 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

Não existem atalhos no caminho para 
a conquista, se VOCÊ não souber exa-
tamente onde quer chegar, fatalmente 

não vai chegar a lugar nenhum!

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

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

Telefax: 5575-7251
R. Il Sogno Di Anarello, 86

Vila Mariana
e-mail: bsampaimov@ig.com.br

www.bsampaio.com.br

VILA MARIANA
SobRAdo c/ terraço – Prox Ibirapuera

2 salas / lavabo / 3dts / suíte / edícula / quintal
3 gar -255m2AC - R$ 1.200.000,00

VILA MARIANA
KIT Próximo Metro Paraiso / Ana Rosa

32 metros – cozinha, 1 vaga de garagem 
R$ 310.000,00 – condom. R$ 220,00

MoEMA
APTo - Ap. R. Jacutinga – 109m2 a.u. - Sl 2 
ambs, 3 dts/st, coz, a. serv, Dep. Emp - arms

1 vaga. R$ 3.200,00 - cond R$ 660,00

VILA MARIANA
APTo. Metrô - Semi mobiliado

Sala 2 ambs / 2dts / gar / qt. emp. 71m2 
R$ 3.100,00 (PACOTE)

VILA CLEMENTINo 
CoNj. CoMERCIAL Próx. Hosp. São Paulo

 ideal para médico- 3 salas / 2wc / gar.
R$ 1.900,00 + IPTU + cond.

VILA MARIANA
SobRAdo CoML./RES. Rua Sta Cruz - 2 sls / 
copa / coz. / 3 dorms. / 3 wc, qtal, edic, gar. 

157m2 AC -  R$ 4.000,00 + IPTU

VILA MARIANA
APTo. R. Pelotas próx. Ibirapuera - gar - Sala, 

coz. c/ arms., 2 dorms, wc, 70m2 a.u.
R$ 1.600,00 - condom. R$ 600,00

 STA. PAULA – S. C. do SUL
APTo. - Próx. Escola Villaré – Rua Piauí - 2 dorms, sala 

c/ sac., coz. c/ arms. Área serv. - Dep. empr., piso frio - gar. 
70m2 a.u. - R$ 1.200,00 - condom. R$ 480,00

VENdA - VENdA - VENdA - VENdA - VENdA - VENdA - VENdA - VENdA - VENdA - VENdA - VENdA - VENdA LoCAÇÃo - LoCAÇÃo - LoCAÇÃo - LoCAÇÃo - LoCAÇÃo - LoCAÇÃo

 SAÚdE
APTo. Próx.  Metrô Pça. Árvore – 54m2 a.u

2 dorms., sala, coz, banheiro e garagem
R$ 310.000,00 – condom. R$ 408,00

VILA MARIANA
APTo. Próx. Ibirapuera - 3 dorms / ste., coz, gar, 

arms. Aceita permuta casa/ap maior na região
R$800.000,00 – condom. R$ 600,00

jd. PATENTE - NoVo/SACoMÃ
SobRAdo 5 quartos - 3 banheiros - 2 cozs.
2 salas- gar / 2 carros - 198m2 AC - terr. 6x20 

R$ 600.000,00

VILA MARIANA
APTo. R. STA. CRUz (ANTIgo Cj. bANCARIoS) 97m2 – sl 2 ambs, lav.,

 3 dorms - arms - Wc soc - coz. a.s - 1 vg - cond. baixo - Totalmente reform. - s/ elevador/
3°and  a.s. - 1 vg. - R$ 480.000,00 - condom. R$ 270,00

jARdIM dA gLoRIA
SobRAdo - Próximo Av. Ricardo Jafet

136m2 AC - semi-reformada - 3 dorms. - 2 sls. - copa
coz. 2 banh., lav., vaga gar. - R$ 485.000,00

PARAISo 
PX. METRo PARAISo/ANA RoSA - Sala 2 ambs, 
lav, 3 dorms/suíte, coz, Área de serv,  dep emp, 

1 gar. 110m2 totalm. reform.  R$ 650.000,00 

VILA STA. CATARINA
APTo. Prox .Hospital Santa Marina - 69 m2

2 dorms / suite - sala - sac. - coz. - banh. social, wc. empr. 
lazer total - R$ 350.000,00 - condom. R$ 500,00

SOBRADO NOVO AO LADO 
DO PARQUE NABUCO

R$ 300 MIL
2 dormitórios, sala, cozinha 

com armário embutido,
banheiro, quintal, lavabo,

1 vaga. 022-2244

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. 022-2395

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. 022-2401

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. 022-2371

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. 022-2333

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. 022-2415
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.:   022-2403

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.: 022-1481

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. 022-2444

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 022-2112

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. 
022-2480

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.: 022-2239
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.: 022-2461

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 022-2427

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. 
022-2440

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! 022-2470

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.: 022-2350

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. 022-2483

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.: 022-2273

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 022-2481

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.: 022-1904

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. 022-2318

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: 022-2447

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 022-2390

APARTAMENTO
R$ 300 MIL – CONCEIÇÃO

2 dormitórios, sala,
banheiro, cozinha,

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

lado do metrô!!!
REF 022- 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: 022-2493

APTO – AO LADO
DO METRÔ
R$ 265 MIL

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

1 vaga. REF. 022-2495

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.: 022-2421

SOBRADO – R$ 500 MIL 
JABAQUARA

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

 Ref 022-2503

SOBRADO
EM CONDOMÍNIO

VILA GUARANI
R$ 530 MIL

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

quintal, 1 vaga  Ref: 022-2471

APTO NOVO – SACOMÃ
R$265 MIL

2 dormitórios com
área externa, cozinha

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

completo, condomínio baixo. 
REF.: 022-2283

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 - 022-018X

SOBRADO
R$ 420 MIL
JABAQUARA

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

Terreno 4.90x20  ref 022-2501

CASA TÉRREA
 CIDADE VARGAS

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

quintal grande, edícula
 completa, mais atelier. 

Terreno 10x48. 022-2276

SOBRADO NOVO
CIDADE VARGAS

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

nha, 2 vagas. REF. 022-2454

CASA TÉRREA
R$ 640 MIL

CIDADE VARGAS
Terreno com 402,03 m2 

de área total. Ótimo para 
investimento, localização 

privilegiada!  REF.: 022-2288

TERRENO
R$310 MIL

VILA GUARANI
Próximo à Rodovia
dos IMIGRANTES.

Ótimo para investimento!
Terreno 7x31,5.
REF.: 022-2193

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 022-2490

APARTAMENTO DUPLEX 
METRÔ PRAÇA DA 

ÁRVORE – R$ 385 MIL
2 suítes, sala,

cozinha, lavanderia,
1 vaga.  Ref 22-2425

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 022-2514

TERRENO
CIDADE VARGAS

R$ 410 MIL
Excelente terreno

com 268 m2 de área útil.
Ref 022-2505

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 022 - 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. 022-2510

CASA TÉRREA – PRÓX. 
METRÔ JABAQUARA

R$ 650 MIL
3 dormitórios, sala, cozinha, 

banheiro, salão, edícula com-
pleta, pomar, 2 vagas, terraço, 
terreno 8x50. Ref. 022-2507

SOBRADO
VILA GUARANI

2 dormitórios sendo 1 suíte, 
banheiro social, lavabo, sala 2 
ambientes, terraço, gás de rua, 

1 vaga.Pronto para morar!!! 
Ref  022- 2514 
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2198-4955
VILA DAS MERCES
APTO, FÁCIL ACESSO – R$ 270 MIL

2dts, suite, living 2 amb., coz. c/AE, 1vg
REF: JA6631

JABAQUARA
APTO, FÁCIL ACESSO – R$ 280 MIL

1dorm, sac. gourmet, coz c/AE, 2vgs
REF: JA6978

SAÚDE
APTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO – R$ 280 MIL
2dts c/AE, coz. c/AE, 1vg, lazer

REF: JA5588

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO, FÁCIL ACESSO – R$ 290 MIL

1dorm, sala, coz. c/AE, 1vg
REF: JA5957

VILA GUARANI
APTO, IMED. DO METRÔ  – R$ 290 MIL

1dorm, coz. c/AE, 1vg, 42m². Reformado
REF: JA4908

JD. PREVIDENCIA
APTO, FÁCIL ACESSO – R$ 310 MIL

2dts, suíte, sala 2 amb., 1vg, lazer
REF: JA6763

VILA MARIANA
APTO, FÁCIL ACESSO – R$ 350 MIL

1dorm, sala, coz, sem vaga, lazer
REF: JA6601

VILA GUARANI
APTO, PX. METRÔ – R$ 380 MIL
2dts, living c/sac, 1vg, lazer

REF: JA3186

VILA GUARANI
APTO, PX. METRÔ – R$ 400 MIL

2dts, suíte, living c/sac, 1vg, lazer
REF: JA6554

SAÚDE
APTO, PROX. METRO – R$ 410 MIL

2dts, suíte, coz. c/AE, 2vgs, lazer
REF: JA6885

SAÚDE
APTO, PRÓX. METRÔ – R$ 460 MIL

3dts, suíte, despensa, dep. emp, 1vg
REF: JA5764

VILA CLEMENTINO
APTO, OPORTUNIDADE – R$ 510 MIL

2dts, living sac, coz. americana, 1vg.
REF: JA5974 

SÃO JUDAS
APTO, PRÓX. METRÔ – R$ 550 MIL

3dts, suíte, sac, 2vgs, lazer, 84m²
REF: JA6115

SAÚDE
APTO, PROX. AO METRO – R$ 580 MIL
3dts, suíte, 2vgs, lazer, 85m² AU

REF: JA5941

VILA GUARANI
APTO, FÁCIL ACESSO – R$ 620 MIL

3dts, suíte, sac, 2vgs, lazer
REF: JA6955

SAÚDE
APTO, OPORTUNIDADE – R$ 680 MIL
3dts, suite, dep. emp, 2vgs, lazer

REF: JA6803

CONCEIÇÃO
APTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO – R$ 650 MIL

3dts, living c/sac, 2vgs, depósito
REF: JA6433

VILA MARIANA
APTO, PROX. AO METRÔ - R$ 700 MIL

3dts, suíte, sac, dep. emp, 2vgs, lazer
REF: JA6792

INDIANÓPOLIS
APTO, FÁCIL ACESSO – R$ 700 MIL
3dts, suite, sac, coz. c/AE, 2vgs

REF: JA6654

PRAÇA DA ARVORE
APTO, PROX. AO METRO – R$ 725 MIL

3dts, ste, sac, dep. emp, 2vgs – 90m²
REF: JA6204

SAÚDE
APTO, PX. METRO – R$1.100.000,00

3 suítes, 2 salas, sac. gourmet, 4vgs
REF: JA6933

VILA CAMPESTRE
SOB, IMED. DO METRÔ – R$ 400 MIL

3dts, suíte, lavabo, coz, c/AE, qtal, 2vgs
REF: JA6230

VILA CLEMENTINO
TÉRREA, OPORTUNIDADE – R$ 480 MIL
2dts, suíte, coz. c/AE, 1vg, 78m² AU

REF: JA6993

VILA MARIANA
PRÉDIO COMERCIAL – R$ 1.150.000,00 MIL
Prédio Com. de esquina, salão + salas 

REF: JA6304

VL. STº. ESTEFANO
APTO, FÁCIL ACESSO – R$ 450 MIL
3dts, suíte, sac, coz. c/AE, 2vgs, 

lazer. REF: JA7016

SÃO JUDAS
APTO, PX. METRÔ – R$ 500 MIL

3dts, coz. c/AE, 2wcs, 1vg, lazer
REF: JA7032

VILA MARIANA
DUPLEX, PROX. METRO – R$ 800 MIL
2dts, living c/sac, coz. c/AE, 1vg, 

lazer. REF: JA7054

BELA VISTA
APTO, PX. METRÔ TRIANON

R$ 1.600.000,00 MIL
3dts, suíte, sac, dep. emp, 1vg, 

170m². REF: JA6528

JABAQUARA
TÉRREA, IMPECÁVEL  – R$ 430 MIL

3dts, suíte, piscina, churrasq, 2vgs, 
130m². REF: JA4456

JABAQUARA
APTO, FÁCIL ACESSO – R$ 260 MIL

2dts, living c/sac, 1vg.
Ref: JA6974

IPIRANGA
APTO, PROX. METRÔ – R$ 435 MIL

2dts, suíte, sac. gourmet, 1vg, lazer
REF: JA1009

IPIRANGA
APTO, PROX. METRO – R$ 930 MIL

3suítes, living 2 amb., 2vgs, 133m²
REF: JA5856

SAÚDE
APTO 122M², PX. METRÔ – R$ 860 MIL
3dts, suíte, living c/sac, 3vgs, lazer

REF: JA6392

VILA GUARANI
SOB.,PRÓX. METRÔ– R$ 320 MIL

2dts, suíte, copa/coz., 1vg, 120m²
REF: JA7006

VILA GUARANI
SOB, FÁCIL ACESSO – R$ 345 MIL
2dts, coz. c/AE, dep. emp, 1vg.

REF: JA5362

JABAQUARA
SOB, IMED. DO METRÔ – R$ 350 MIL

2dts, living 2 amb., dep. emp, 2vgs, 
250m². REF: JA7113

JABAQUARA
SOB., IMED. DO METRÔ - R$ 520 MIL 

4dts, suíte c/sac, 1vg, 230m²
REF: JA5878

JABAQUARA
TÉRREA, OPORTUNIDADE – R$ 900 MIL

3dts, suíte, 16vgs, 230m² AU
REF: JA3847

PLANALTO PAULISTA
SOB, OPORTUNIDADE – R$ 800 MIL
3dts, suíte,copa, dep. emp, qtal, 

3vgs. REF: JA6605

VILA CAMPESTRE
APTO, FÁCIL ACESSO – R$ 320 MIL

3dts, living 2 amb., coz. c/AE, 1vg
REF: JA6175

SÃO JUDAS
APTO, IMED. DO METRÔ – R$ 375 MIL

2dts, suíte, living, 1vg, 62m²
REF: JA6483

JABAQUARA
APTO, IMED. DO METRÔ – R$ 450 MIL
3dts, suíte, dep. emp, 1vg, lazer

REF: JA6906

PQ. PRIMAVERA
TÉRREA, FÁCIL ACESSO – R$ 220 MIL

2dts, living 2 amb., ent. lateral, 2vgs
REF: JA7159

PÇA ARVORE
SOB. OPORTUNIDADE – R$ 640 MIL

3dts, suíte, dep.emp, lavabo, 2vgs, 
197m². REF: JA5811

VILA GUARANI
SOB, PRÓX. METRÔ – R$ 540 MIL

3dts, suíte, living 2 amb, qtal, 4vgs
REF: JA5721

Consulte-nos: 2578-8244
PLANTÃO AOS SÁBADOS ATÉ AS 16:00 HORAS

Se PRefeRiR, Ligue 24h: 999971-3485
R. Paracatu, 449 - Saúde (estac. gratuito: R. Paracatu, 531) - email: contato@takaki.com.br

VeNDA - cASAS imóVeiS cOmeRciAiSVeNDA - APARTAmeNTOS

LOcAÇÕeS

SAÚDe
SOBRADO 

2 MIN DO METRO!
P/ COM. OU RES., 03 

DTS AE, BANH C/ HIDRO, 
SALA 2 AMBS+LAV, COZ, 

QUINTAL + EDÍCULA, 
ENTR. LATERAL, 02 

VAGAS. Só R$ 750 miL.
(COD LIA/RS).

SAÚDe
SOBRADO

SÓ R$ 545 MIL!
3 dts (sendo 01 suite), 

banh. social, 
sala 2 ambs + lavabo,

coz, entr. lateral,
2 vagas. (Cod. RS).

PÇA. ÁRVORe
PX METRO

 2 dts, 2 banhs, 
sala 2 ambs, coz planej, 

gar, 60 m² úteis.
Apenas R$ 335 mil.

(COD JJ)

ViLA mORAeS
APENAS R$ 560 MIL!

Sobr com 04 dts 
(ste+hidro), escr,
sala 2 ambs+lav, 

entr lateral, coz planej, 
quintal + edícula. 

2 vagas, lindo! 
consulte-nos. (Cod Lia/Rs).

SAÚDe
EXCLUSIVIDADE 

TAKAKI!
Na rua Arthur Thire, 
2 dts (ste), sala 2 
ambs+lav, coz AE, 

entr lateral, 02 vgs.
Apenas R$ 525 mil.

(Cod RS).

SAÚDe
600 MTS DO METRO

2 VGS.
Face Norte, 3 dts (ste), 

sala 2 ambs+sac,
02 banhs., coz AE,

73 ms2 úteis.
Só R$ 455 mil.

(COD JJ / JH).

cASA TÉRReA
ALTO DO IPIRANGA

2 dormitórios (1 suíte), 
sala, cozinha, wc social, 
quintal, sem garagem.

Só R$ 320 mil.
(COD RS)

PÇA. ÁRVORe
SOBRADO

CASA DE VILA
3 dormitórios (1 suíte), 

sala 2 ambientes,
copa e cozinha, quintal, 

1 garagem.
R$ 550 mil!!
(Cod. Jh/Ce)

miRANDóPOLiS 
SOBRADO

TERRENO 11 X 35!!!
3 dormitórios (1 suíte c/ 
armários), wc social, sala 
de jantar, sala de estar, 
copa/coz. planejada, 
lavabo, qtal, edícula, 

salão de festas, 4 gar.
R$ 1.500,000,00

(Cod. Rs)

SAÚDe
5 MIN. DO METRÔ / 

COND. BAIXO
3 dormitórios (1 suíte c/ 
ae), cozinha c/ ae, sala 
2 ambs. c/ terraço, wc 
social, dep. empregada, 
2 vagas, lazer completo. 
R$ 685 mil – (COD. RS)

SAÚDe
600 MTS DO METRÔ

EXC. OPÇÃO
2 dormitórios, sala, 
cozinha, armários 

embutidos, wc social,
wc emp., 55m2 au. 

Apenas R$ 338 mil. 
(COD. JJ)

SAÚDe
4 ANOS DE USO
PX. AO METRÔ

120 m2 au c/ 3 suítes c/ 
closet, armários, sala ampla 
c/ terraço gourmet e lavabo, 
coz. planejada, 2 vagas, 

lazer completo, lindo!!!
R$ 960 mil - (COD. RS/AT)

STA. cRuZ
PX. AO METRÔ

128 M² AU – NOVO!!!
ANDAR ALTO

3 Suítes, sala 2 
ambientes c/ lavabo 

e terraço gourmet, wc 
empregada, 2 vagas, 

lazer completo!!!
R$ 1.050.000,00

(COD. RS/AT)

SAÚDe
PX. AO METRÔ

SEMI NOVO
2 DORMITÓRIOS 
(1 SUÍTE), SALA 

2 AMBIENTES C/ 
SACADA, 1 VAGA, LAZER 
COMPLETO. R$ 400 miL

(COD JH/CE)

V. SHOP STA. cATARiNA
AV. SANTA CATARINA Nº 1.889
LOJAS DE 10 À 30 MTS AU., SEGURANÇA, 
ESTACIONAMENTO, PÇA. DE ALIMENTAÇÃO. 
A PARTIR DE R$ 1.500,00 C/ ÁGUA, LUZ 
E COND. INCLUSO!!! – (COD AT/TH)

SAÚDe
PRÓXIMO AO 

METRÔ!!! 2 VAGAS!!!
 Rua nobre, 93 m2 au c/ 
3 dormitórios (1 suíte), 
sa la 2 ambientes c/ 
sacada, cozinha, área de 

serviço, wc social,
R$ 625 miL!!! – (COD LI/RS)

SAÚDe
PX. AO METRÔ!!! APTO. 

EM BOM ESTADO!!!
58 M2 au c/ 2 

dormitórios, sala 2 
ambientes, repleto em 
armários, cozinha, wc 

social, face norte, 
R$ 390 miL!!!

(COD LI/CE)

SAÚDe
5 MINUTOS DO 

METRÔ!!! LINDO!!!
Rua tranquila 58 ms2 
au c/, 2 dormitórios, 
sala 2 ambientes, wc 

social, cozinha.
APeNAS R$ 305 miL!!!

(COD CE)

SAÚDe
PX. AO METRÔ!!! 

RUA PARACATÚ!!!
Repleto em armários, 
122 m2au c/ 3 dorms 
(1 suíte c/ closet), sala 
2 ambientes c/ sacada, 
dep. Empregada, coz. C/ 
armários, 2 vagas, lazer.

 R$ 860 miL
(COD JH/CE)

V. guARANi
SOBRADO 

PX. ROD. IMIGRANTES
2 Dormitórios + 

escritório, sala 2 
ambientes, cozinha, 2 

wcs, 1 garagem, terreno 
4 x 20, 80 m2 ac. 

R$ 350 miL
(COD JH/RO)

SAÚDe
PRÓXIMO AO METRÔ!!! RUA FIAÇÃO DA 

SAÚDE!!! PARALELO A AV. JABAQUARA!!!
ÓTIMO INVESTIMENTO, CONJUNTO COMERCIAL C/ 
50 M2 AU, 2 WC, 1 VAGA, R$ 410 miL!!! (COD JH)

PÇA ÁRVORe
FINO ACABAMENTO / 

108 M2 AU!!!

Vale a pena visitar, apto. total. 
reformado, 3 dts (ste + sac+a.c.), sala 
2 ambs. c/ sac + lav, piso em madeira 

de demolição, boa coz, lindo!!!
R$ 800 mil (Cod. ATJJ)

AeROPORTO
EXCELENTE SOBRADO 

4 GARAGENS

196 m2 a.c., 3 dts (1 ste), 
sala 2 ambs. c/ lavabo, copa 
e coz., wc social, edícula c/ 
dorm.+wc, a.s., churrasq., 

quintal, corredor lateral.
R$ 628 mil!!! (Cod JJ)

PÇA. ÁRVORe
PRÓX. METRÔ!!!

3 dormitórios (1 suítes 
c/ armários), wc social, 

sala 2 ambientes c/ 
terraço, escritório, 

cozinha c/ armários,
03 vagas, lazer.

R$ 660 mil!!! (cod. RS)

SAÚDe
PRÓX. METRÔ!!!

02 dormitórios,
 sala 02 ambientes,

02 wcs, 01 vaga,
cond. Baixo, lazer,

APeNAS R$ 370 miL!!!
(cod. JH)

JD. ceLeSTe
PX. AO SIMBA SAFÁRI

03 dormitórios,
sala c/ sacada,

cozinha, wc social,
01 vaga, lazer.

apenas R$ 240 mil!!!
(cod. JH/CE)

SAÚDe 
5 MIN. DO METRÔ!!! VAGO!!!
RUA NOBRE / 71 M2 AU!!!
3 dormitórios (1 reversível), 
sala 2 ambs., wc social e 
emp., cozinha, face norte, 
andar alto, lazer, 1 vaga. 

R$ 445 mil
(cod. JJ/CE)

miRANDóPOLiS
SOBRADO / SEMI-NOVO

PRÓX. METRÔ SAÚDE
03 suítes, sala 2 

ambientes + lavabo, 
copa, cozinha, dep.

empregada, 4 garagens.
R$ 750 mil
(cod. JH/RS)

SÃO JuDAS
PRÓXIMO AO METRÔ!!!

59 ms2 au, 02 
dormitórios, sala 2 

ambientes c/ sacada, 
wc social, coz. planejada, 

1 vaga. Lindo!!!
Apenas R$ 385 mil!!!

(Cod Li)

JD. DA SAÚDe
COBERTURA DUPLEX

135 M2 AU!!!
EXCEL.LOCALIZAÇÃO
03 dts. (1 ste c/ sacada), 

sala 2 ambs c/ sacada em 
“L”, wc social, lavabo, rico 

em armários planj., churras. 
e piscina privativa, dep. 

emp., 3 vagas fixas, lazer 
completo. Só R$ 790 mil!!!

(cod JJ/CE)

PÇA. ÁRVORe
COBERTURA DUPLEX

200 METROS DO METRÔ
Opor tunidade! ! !  T ipo 
studio, 02 dirmitórios (1 
suíte), sala c/ sacada, 
coz. americana, terraço c/ 
deck, lavanderia coletiva, 

1 vaga livre, lazer. 
Apenas R$ 398 mil!!!

(Cod JJ/JH)

SAÚDe
PRÓXIMO AO METRÔ!!!

02 dormitórios,
sala 2 ambientes,

wc social, lavabo, 1 vaga 
livre, cond. Baixo,

lazer completo.
Apenas R$ 368 mil!!!

(Cod JJ)

PÇA. ÁRVORe MOBILIADO 
COND. BAIXO!!! 55 m2 au, 01 dorm. 
c/ arms, sala c/ ar condc., co. c/ ae, 
wc social reform, 1 vaga fixa, lazer. 
Apenas R$ 1.350,00!!! – (cod TH)

cONceiÇÃO
450M DO METRÔ!!! COND.  R$ 300,00!!!

2 DORMS (1 C/ AE), WC SOCIAL, SALA 2 AMBS, 
COZINHA, WC EMP., AS, 1 VAGA LIVRE.

R$ 1.500,00 – (cOD fe/TH)

BOSQue DA SAÚDe
SOBRADO COM. OU RES.

3 dormitórios, wc social, varanda coberta, ótima 
sala, copa/cozinha, área de serviço, 1 garagem. 

R$ 2.200,00. (cod fe/Jj)

iPiRANgA
COMERCIAL OU RESIDENCIAL

03 dorms c/ ae (1 suíte), sala 2 ambs., hall c/ wc, 
coz. grande c/ ae, área de serviço, dep. emp. + wc, 
edícula grande, 4 gars. R$ 3.200,00 – (cod. RO)

SAÚDe
PX. AO METRÔ!!!

03 dorms (1 ste c/ closet), wc social, sala 2 ambs c/ 
sacada + lavabo, coz. c/ arm, dep. emp. c/ wc, 2 vagas, 

lazer completo.  Apenas R$ 2.500,00 – (cod fe)

SAÚDe
ÓTIMO CONJ. COMERCIAL / PX. AO METRÔ

CONSTRUÇÃO TARJAB
54m2 au, 2 banhs, recepção, 2 vagas c/ depósito. 

R$ 2.650,00. (cod. fe/Jj)

SAÚDe
SOBRE-LOJA COMERCIAL

Rua tranquila, 240 metros de A.C., 03 banheiros, 
01 vaga, cozinha, R$ 4.250,00!!! – (cod TH)

SAÚDe
PX. AO METRÔ!!! 75 M2 AU!!!

3 Dormitórios (1 suíte), sala 2 ambientes c/ sacada, 
wc social, coz. C/ armários, área de serviço, wc. Emp., 

1 Vaga, apenas r$ 1.700,00 – (cod fe)
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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

ABRA SUA EMPRESA
COM BAIXO CUSTO

ricardo
Tel.: 2577-0070

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

CONTABILIDADE

VenDA

REGULARIZO IMÓVEIS
NA prEfEITurA: HABITE-sE

E rEgIsTrODE ImóVEIs

NA rECEITA fEDErAL: CND DE ImóVEIs

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

 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

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

loCAÇÃo





PIANO CLÁSSICO
POPULAR • TECLADO
• Método americano rápido e agradável
• 1 música por aula • Qualquer idade
• Musicaterapia 


Professoradiplomada emNova Iorque5572-6074

 Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci 2447

sAÚDE
Apto., 02 ds, sala grande, 

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

Rico em armários. Lazer. 
Prox. a Estação Saúde.

r$ 1.600,00.

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

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$ 385.000,00
Sobrado com 3 dorms., 2 salas, 

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

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$ 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.

MIRANDÓPOLIS - R$ 380.000,00 
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

EXCELENTE SALÃO
IDEAL P/RESTAURANTELOCAÇÃO

com 252m2 A.U.,  totalmente montado
VILA CLEMENTINO  Próx. Hosp. S.P.

LOCAÇÃO

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.

APTO. V.CLEMENTINO

C/120m2 AU, p/ escritório. Cond. R$ 200,00 
não tem vaga. Fiador ou Seg. Fiança

PX. HOSP. S.P. R$ 1.800,00

DINÂMICA
ESTE NOME JÁ DIZ TUDO - DEPTO. JURÍDICO PRÓPRIO

VENDA • LOCAÇÃO • ADMINISTRAÇÃO

Rua Felipe Cardoso, 413 - Jardim da Saúde - imob.dinamica@terra.com.br

2659-6050
PLANTÃO: 96366-0018

35 ANOS
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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. MORAES – 2 DORMS, SALA, COZ, WC, LAV E 01 VAGA....R$ 1.200,00 + IPTU
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

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

Sábado das 9h00 às 12h00

SOBRADO IPIRANGA 
COMERCIAL OU 
RESIDÊNCIAL 

 R$ 400.000,00
Próximo ao Museu, são 3 dts, 

sendo 2 na parte de cima, mais 
terraço c/ churrasqueira, e 1 dt 
na parte de baixo, sala, lavabo, 
wc social, coz, as c/wc empr., 

sem vaga de garagem. 
REF:01

CASA TÉRREA 
JARDIM DA SAÚDE 

R$ 900.000,00
Terreno 12x41 são 3 casas; a 
principal c/3 dts, sala, coz, wc, 
as, qtal. peq., 4 vgs; a 2ª casa 
c/2 dts, sala, coz, wc, quintal 
peq, e a 3ª c/1 dt, sala,coz, 
wc, todas independentes. 

Excelente para renda confira.
REF: 02

SOBRADO 
MIOLO DO  

JARDIM DA SAÚDE 
R$ 1.400.000,00
Sala 2 ambientes, 
lavabo, copa/coz, 
são 3 dormitórios

sendo 1 suite 
grande, wc social, 

entrada lateral, 
piscina, edícula, 

garagem 
para10 carros 
+ adega e wc

REF: 03

(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 pra fazer 

sobrados de 80 m2 cada 
REF: 04

CASA TÉRRREA 
MIOLO JD. DA SAÚDE 

R$ 800.000,00
São 3 dts, 2 wc sociais, sala, 

cozinha grande, quintal c/ 
churrasqueira, lavandeira, 

quarto de empregada + wc, 
salão,3 vagas, entrada lateral 

dos dois lados 
REF:05

CASA TÉRREA 
JD. SAÚDE - REFORMADA 

R$ 560,000,00
Sala 2 ambs, coz., wc social, 2 
dts, edícula sendo 1 quarto c/ 

wcna parte de baixo; e 1 quarto 
c/ wc na parte de cima, na 

parte superior da casa tem uma 
varanda gde. e 1 sala, 2 vagas. 

REF:06

SOBRADOS NOVOS 
PRÓXIMO AO METRÔ 

SACOMÃ R$ 590.000,00
São 3 suites, sala 2 ambientes 

c/ jd. De inverno, lavabo, 
cozinha, as, quintal peq, c/ 
churrasqueira, 4 vagasm 

aquecimento solar e portão 
automatizado lindo!

REF:07

SOBRADO NOVO 
VILA DAS MERCÊS 

R$ 540.000,00
Lindo c/ 3 suites sendo 1 c/ 
Jd. Inverno, sala, lavabo, 

coz., qtal. peq., as, 4 vagas, 
c/ aquecimento solar e portão 

automatizado. Confira!!! 
REF:08

COBERTURA DUPLEX 
PRÓXIMO AO METRÔ 
PRAÇA DA ÁRVORE 

R$ 355.000,00
Com 60 m2 de área. A 

Cobertura é um Studio c/ 
1 suite, cozinha, wc, uma 
varanda grande c/ hidro 

REF:09

loCAÇÃo

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 m. do metrô, pto. p/
morar, 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$ 390.000,00

 

8º andar, 2 dormitórios, (1 suíte), 1 vaga, 
garagem, academia, piscina, churrasqueira, 

salão de festas. 
Endereço: Av. Cupecê, 1784  

Jardim Prudência. 
Pagamento: Sinal r$ 140 Mil

Financ. com Construtora: r$ 250 Mil 
Total: r$ 390 Mil

 ApArTAmENTO NOVO 
prONTO pArA mOrAr
Área Total: 103,97m2 

Área Útil: 64m2

Tel.: 94100-2122
email: figacp@gmail.com

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

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

 

Ótimo sobrado em terreno de 125m2 de área, 
com 3 dormitórios, banheiro, sala, cozinha planejada, 

lavabo, quarto empregada, wc e quintal, entrada coberta 
para 2 autos fechada com 2 portões automatizados.   

r$ 500.000,00

 sOBrADO pArQuE JABAQuArA
ImEDIAÇÕEs DO mETrÔ CONCEIÇÃO

Agendar visitas com Caetano - Tel.: 2157-3187 ou Cel: 99292-6972
e-mail: cofaraone@ig.com.br
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BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 2 dts. gdes. 
b.box, sl. 2 ambs, coz. 

gde. c/AE, qtal. gde. desp., 
QE/WC, 3 vgs. terr. 4x30,  
250m2 AC.  r$ 649.000,00 

mIrANDópOLIs
px. Col. rui Bloen

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dorms., arms. 
b.box, living. 2 ambs. 
coz./AE, despensa, 

gar. privativa.
r$ 339.000,00

mIrANDópOLIs 
px. pça. sta. rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 3 dorms. b.box, 
sl. 2 ambs. lav. copa/coz. 

entr. lat. escrit., 2 vgs. 
fte. p/Praça, exc. local.

r$ 699.000,00

mIrANDópOLIs 
pça. sta. rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 200m2 AU, 3 dts. (ste), 
closet, arms., b.box, liv. 4 

ambs, lav. terraço panoram., 
sl. almoço, coz. c/AE, QE/

WC, 3 vgs. c/dep., andar alto
r$ 1.780.000,00

ACLImAÇÃO
frente. p/parque

Ótimo, com lazer, 
2 dorms., repleto de 

arms., sala 2 ambs. c/sa-
cada, cozinha planejada 
área de serv., garagem

r$ 445.000,00

ApTO. 
pÇA. DA ÁrVOrE

Tr. Tel. 99824-3693
Falar c/inês ou raimundo

VILA CLEmENTINO
prÉDIO NOVO - 300m2 A.C.

Para área da Saúde. Melhor ponto.
Rua Marselhesa, 400 mts. do metrô Santa Cruz, 

200 mts. do Hospital São Paulo, 
com 10 salas, 4 banheiros, 3 vagas. 

Aceito adaptação das salas.
Tels.: 99438-9234 - 5539-2283 c/edna

 

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

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dorms., arms., terraço, 
b.box, sala 2 ambs., 

jardim  inverno, coz. gde. 
quintal, QE/WC, gar. 

r$ 2.700,00 

mIrANDópOLIs
sobrado

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, Coml./Residl., 
2 dorms., terraço, 
sala grande, coz. 
A.S., QE/WC, gar. 

r$ 2.600,00 

VILA CLEmENTINO 
rua Luis góis

ANuNCIE:
sÃO pAuLO
ZONA suL
5072-2020

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

INfOrmÁTICA
pArA ADuLTOs 

E ApOsENTADOs

Curso Individual 
e Personalizado

com Martha 
2275-9089/5072-2448
e.mail: tangelss@uol

com.br

Para região da Saúde
Tr. Tel. 2577-9288

com osmar

• BALCONISTA

• FAXINEIRA

LuCAr pArTEs ADmITE

c/experiência auto partes Com registro em carteira, 
horário das 18 às 24h. 

Comparecer
Av. 11 de Junho, 761, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

mOTOQuEIrO  
p/pIZZArIA

Com experiêcia, 
Masculino/Feminino, 

das 18 às 24h. 
 Comparecer

Av. 11 de Junho, 761, 
após 16 hs.

Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE 
DE pIZZArIA
p/DELIVErY

Ambas com prática, 
para região da 
Vila Mariana.

Tr. Tel. 5571-1947
falar com lúcia

CABELEIrEIrA
mANICurE

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

ANuNCIE:
sÃO pAuLO
ZONA suL
5072-2020

ANuNCIE:
sÃO pAuLO
ZONA suL
5072-2020

sImpATIA pArA EmAgrECEr CHICO XAVIEr
4ª feira pela manhã, encha 1/2 copo de água, coloque dentro dele 
o número de grãos de arroz correspondentes aos quilos que você 
deseja perder. Não coloque grãos a mais do que deseja, pois os 
quilos perdidos não serão recuperados. À noite, beba a água, 
deixando os grãos, complete novamente 1/2 copo de água. 5ª feira 
pela manhã, em jejum, beba a água deixando os grãos, completando 
com 1/2 copo de água. 6ª feira pela, em jejeum, beba a água com 
os grãosde arroz junto. Obs: Conserve o mesmo copo durante o 
processo, não faça regime, pois a simpatia é infalível. Tirar o número 
de cópias correspondentes aos quilos que deseja perder, comece na 
4ª feira, após distribuir.  Publique na mesma semana.  Boa sorte. F.L.

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