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Cinemas têm estreia de “Aviões 2” 
e apresentações especiais de 
clássicos em cópias redigitalizadas

Batataria na Vila Mariana tem 
música ao vivo, bruschetas 
e várias opções de rösti
Página 6

Casa das Rosas discute 
presença de bebês em 
espaços culturais

Equipamentos e tecno-

logia trazidos da Europa 

e uma central construída 

em apenas um semestre, 

com investimento total 

de R$ 33 milhões, vão re-

presentar a duplicação 

da capacidade atual de 

reciclagem de materiais 

na cidade de São Paulo. 

Foi inaugurada esta se-

mana em Santo Amaro 

a Central Mecanizada de 

Triagem (CMT) Carolina 

Maria de Jesus, constru-

ída pela concessionária 

Ecourbis Ambiental para a 

Prefeitura. Terá capacida-

de para fazer a separação 

de 250 toneladas diárias 

de itens que podem ser 

reciclados. A central é pio-

neira na América Latina 

e, apesar de ser mecani-

zada, contará com o tra-

balho de cooperados, em 

uma proposta de atuação 

sócio-ambiental, já que 

aproveita a mão-de-obra 

dos catadores. De início, 

haverá ampliação de bair-

ros atendidos pela coleta 

e a intenção da Prefeitu-

ra é estender o serviço 

por todos os 96 distritos 

municipais.    P����� 5

As mães modernas 

adoram passear com seus 

bebê, em vez de tranca-

fi arem em casa. E já se foi 

o tempo, também, que o 

único passeio com os pe-

quenos era até a pracinha. 

Atualmente, há diversos 

eventos feitos para bebês 

e espaços adequados para 

receber crianças com pou-

cos meses de vida. O espa-

ço literário Casa das Rosas 

é um deles e promove, 

em agosto, o I Seminário 

Bebês no Museu: Experi-

ências, em parceria com 

o Lasar Segall. P����� 7

Ibirapuera é eleito oitavo 
melhor parque do mundo

O Parque do Ibirapuera 

é melhor que o VondelPa-

rk, em Amsterdã, na Holan-

da e vários outros parques 

famosos do mundo. O site 

especializado em turismo 

TripAdvisor anunciou que 

este que é um dos prin-

cipais pontos turísticos 

da cidade e que fica no 

distrito da Vila Mariana 

é o melhor do Brasil e da 

América do Sul e está na 

oitava posição do ranking 

mundial. Em agosto, o Ibi-

rapuera completa 60 anos 

de existência e não se con-

solidou apenas como área 

verde, mas como endere-

ço para prática de esportes 

e que concentra diversos 

espaços culturais, abri-

gando exposições e even-

tos constantes.  P����� 3

Central de triagem de recicláveis 
vai ampliar coleta seletiva na cidade

Fábio Arantes/SECOM
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Ofi cina de Dança 
de Salão

A Casa de Cultura Zalina 
Rolim promove ofi cina de Dan-
ça de Salão, todas as quartas 
e sextas-feiras, das 18h às 20h. 
A Casa de Cultura Zalina Rolim 
fi ca na Rua das Corredeiras , n° 
26. Fone: 5573-2606

Acupuntura nas 
Mãos: curso

O Centro de Estudos e Pes-
quisas - CEPAV, está promo-
vendo o curso de Acupuntura 
nas Mãos, com especialistas 
licenciados pelo Koryo Hand 
Therapy Institute. As novas 
turmas terão início em 18 de 
agosto. O curso possui cer-
tificação internacional, tem 
duração de seis meses, carga 
horária de 48 horas e aconte-
ce aos sábados, uma vez por 
mês, das 9h às 12h e das 13h às 
18h, nos níveis básico e avan-
çado. O Centro de Estudos 
e Pesquisas Atitude de Viver 
fi ca no Largo Dona Ana Rosa, 
29- Cj.102. Informações pelo 
telefone: 5083-8535  ou pelo 
site www.atitudedeviver.com.
br ou e-mail: atitudeviver@
gmail.com

Bazar Benefi cente 
A Associação dos Fami-

liares e Amigos dos Idosos 
(AFAI) realiza seu tradicional 
Bazar Benefi cente no dia 26 
de julho, sábado, das 9h às 
13h, em prol da manutenção 
do Centro Dia do Idoso. O 
bazar oferece roupas, calça-
dos, utensílios e brinquedos 
a partir de R$ 1,00. A AFAI fi ca 
na Rua Dr. Samuel Porto,299 - 
Saúde. Informações pelo fone 
2532-3803 ou através do e-mail 
afaicdi@hotmail.com ou pelo 
site www.centrodia.org.br

Reunião CONSEG 
Jabaquara

Dia 21 de julho, segunda-
-feira, às 19h30, acontece 
mais uma reunião do CONSEG 
Jabaquara. Os moradores da 
região  poderão se reunir  com 
Delegados Titulares do 35º e 
97º DP,  Comandantes da 1ª 
e 2ª.CIAs, integrantes do 3º 
BPM da Polícia Militar de SP, 
Inspetor Chefe da Guarda Civil 
Metropolitana e Subprefeito 
do Jabaquara  para discutir 
demandas comunitárias de se-
gurança. A reunião acontece 
na sede da Sociedade Amigos 
da Cidade Vargas, na Praça 20 
de setembro, 02. Informações 
pelo telefone: 5588-4986. 

Almoço e Bazar na 
Vila Mariana

A Associação Bem Estar 
Animal – Amigos da Célia 
(ABEAC) realizará no dia 20 
de julho,domingo, um almoço 
e bazar para arrecadar fundos 
e doações para os mais de 
mil cães mantidos pela insti-
tuição enquanto aguardam a 
adoção.  Um bazar imperdível 
começará  às 9h, a partir das 
12h haverá um almoço e um 
show de prêmios das 15h às 
17h.O convite custa R$ 60 e 
para adquirir é necessário 
efetuar depósito noBanco Itau 
Ag. 0772 ,c/c 52385-8, CNPJ: 
06.164.870/0001-82. Em segui-
da, enviar um e-mail para con-
vite@abeac.org.br, com cópia 
para marli01@abeac.org.br 
informando a data e o valor 
do depósito para que seja feita 
a sua reserva. O evento será 
realizado no Clube Osaka, que 
fi ca na Rua Domingos de Mo-
rais, 1581 - próximo ao metrô 
Vila Mariana. 

Cata-Bagulho na 
Vila Mariana

 A Operação Cata Bagulho 
tem início às 7h e termina às 
16h, aproveitem para descar-
tar os objetos inservíveis e aju-
dar a manter a cidade limpa! 
No dia 19 de julho, sábado, as 
equipes  percorrerão o quadri-
látero formado pelas Avenidas 
Profº. Ascendino Reis/ Rua 
Domingos de Morais/RuaLuis 
Gois/ Av. Sena Madureira

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza no sábado, dia 19de 
julho, das 7h às 11h,  Cata Ba-
gulho na região. As equipes  
percorrerão parcialmente as 
vias dos bairros V. do Encon-
tro, V. Fachini, V. P. Jabaquara 
e Americanopolis. A Operação 
Cata-Bagulho recolhe madei-
ras, móveis velhos, eletrodo-
mésticos quebrados, pneus, 
garrafas, colchões, entre ou-
tros materiais.

Chá Benefi cente
A Casa de Solidariedade 

promove um chá benefi cente 
julino no próximo sábado, dia 
19 de julho, a partir das 13h. 
O convite custa R$ 10,00 e 
dá direito a cinco cartelas de 
bingo + 1 kit lanche. A Casa de 
Solidariedade fi ca na Rua Gra-
vi, 60 - Praça da Árvore. Mais 
informações pelo telefone: 
5581-8727

• ACONTECE • HORÓSCOPO

• CINEMA

Áries - 21/03 a 20/04 
O ariano deve encarar as 

difi culdades com dignidade. Se 
tiver que dar meia volta, faça 
isso. Se precisar assumir um 
erro, assuma. E se precisar pe-
dir desculpas, não pense duas 
vezes . Ao fi nal, será vitorioso: 
com credibilidade.
Touro - 21/04 a 20/05 

Se tudo lá fora parece te 
indicar um caminho e você 
insiste em seguir por outro é 
sinal de que o taurino deve 
seguir seus instintos. É me-
lhor se arrepender do que 
fez, mesmo que errado, do 
que daquilo que deixou de 
fazer. É preciso coragem!
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Os olhos dos geminianos 
estarão totalmente voltados 
aos negócios. Então, procure 
ter em mente que toda sua 
vida profi ssional deve ser ins-
pirada nas relações humanas. 
Só assim se pode falar em 
realização.
Câncer - 21/06 a 21/07

Alivie as tensões através 
de conversas amenas e muito 
humor. Não é hora de ficar 
esmiuçando problemas, en-
contrando defeitos em tudo 
e em todos. Em resumo: não 
embarque no papo dos mais 
chatos... 
Leão - 22/07 a 22/08

O leonino terá de tomar vá-
rias decisões importantes e al-
gumas delas são bem difíceis. 
O importante é falar pouco e 
agir muito. Evite comentários 
sobre decisões que não lhe 
cabem. Respeite limites e seja 
paciente.
Virgem - 23/08 a 22/09

O chão parece estremecer 
toda vez que o virginiano tem 
contato com determinada 
pessoa. Ou porque está apai-
xonado ou porque causa al-
gum tipo de sentimento - que 
pode ser bom ou ruim. Fase à 
fl or da pele. 
Libra - 23/9 a 22/10

 O libriano não deve dei-
xar o ciúmes distorcer sua 
visão. Pequenas bobagens 
se transformam em mons-
tros, detalhes ganham poder 
altamente destruidor quan-
do nos deixamos cegar pela 
possessividade destruidora, 
pela falta de autoconfiança.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Como acontece em uma 
tempestade, aos poucos o 
vento se acalma, a chuva per-
de a força...Por mais que deixe 
alguns estragos, deixa tam-
bém a sensação de alma la-
vada, de que o pior já passou.
Siga em frente.
Sagitário - 22/11 a 21/12

O sagitariano não precisa 
se esconder atrás de histórias 
já passadas e esquecidas. É em 
sentimentos atuais que suas 
decisões se apoiam e é preciso 
deixar isso claro para todos. 
Não tenha medo de seus pró-
prios sentimentos.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

A criatividade parece res-
surgir das cinzas. Boas ideias 
não tem hora nem local para 
aparecerem e o capricornia-
no vai se lembrar disso essa 
semana. A intuição vai ajudar 
a colocar em prática só o que 
vale a pena...
 Aquário -21/01 a 19/02

O aquariano está tranquilo 
e consegue separar o joio do 
trigo. Sabe perceber quem 
está realmente ao seu lado e 
merece atenção e quem está 
apenas querendo se interferir 
onde não foi chamado. 
Peixes - 20/02 a 20/03

A fase é de muita precisão, 
de precaução com os mínimos 
detalhes. Os piscianos querem 
tudo em seu lugar, querem per-
feição. Como são caprichosos, 
mesmo que às vezes exagera-
damente, conseguirão. Devem 
cuidar para não se desgastar 
excessivamente.

• PROGRAMAÇÃO

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

• Sala 1 - Juntos e Misturados 
DIG - 10 Anos - 19h50 - 22h30 

• Sala 1 - Juntos e Misturados 
DIG (Dub) - 10 Anos - 11h30 - 14h25 
- 17h15 

• Sala 2 - A Culpa é das Estrelas 
DIG - 12 Anos - 15h30 - 18h20 - 21h30V 
• Sala 2 - Apenas Uma Chance DIG 
- 12 Anos - 21h30C 

• Sala 2 - Aviões 2: Heróis do 
Fogo ao Resgate DIG (Dub) - Livre 
- 11h00 - 13h00 

• Sala 3 - Transformers: A Era 
da Extinção DIG - 12 Anos -  12h30 - 
15h50 - 19h20 - 23h00E 

• Sala 4 - Como Treinar Seu 
Dragão 2 DIG (Dub) - Livre - 12h10M 
- 14h30M - 17h10 - 19h40U • Sala 4 - 
O Espelho DIG - 14 Anos - 22h10R • 
Sala 4 - O Poderoso Chefão DIG - 14 
Anos - 12h30F - 19h30B - 23h55C 

• Sala 5 - Anos Felizes DIG - 14 
Anos - 21h10P • Sala 5 - Vizinhos 
DIG - 16 Anos - 16h30 - 18h50 - 21h10I 
- 23h30E • Sala 5 - Causa e Efeito 
DIG - 14 Anos - 11h40 - 14h00 

• Sala 6 - Amazônia DIG - Livre 
- 13h10 - 15h10 • Sala 6 - Transfor-
mers: A Era da Extinção 3D - 12 
Anos - 17h50 - 21h20 

• Sala 7 - Transformers: A Era da 
Extinção 3D (Dub) - 12 Anos - 13h20 

- 16h50 - 20h20 - 23h50E 
• Sala 8 - Planeta dos Macacos: 

O Confronto 3D - 12 Anos - 22h20 • 
Sala 8 - Aviões 2: Heróis do Fogo 
ao Resgate 3D (Dub) - Livre - 11h50 
- 13h50 - 16h00 - 18h10 - 20h15 

• Sala 9 - Malévola DIG (Dub) - 10 
Anos - 11h20 - 14h05 - 16h20 • Sala 
9 - O Melhor Lance DIG - 14 Anos - 
19h00 - 22h05 

• Sala 10 - Violetta - O Show 
DIG - Livre - 11h10 - 13h05 • Sala 10 
- Transformers: A Era da Extinção 
3D - 12 Anos - 15h00 - 18h30 - 22h00 

                    
Pátio Paulista R. Treze de Maio, 

1947 -Arco N 501 - Paraíso. Tel.: 
3142-9242

• Sala 1 - Transformers: A Era 
da Extinção 3D - 12 Anos - 13h50V - 
17h30 - 21h00 

• Sala 2 - Planeta dos Macacos: 
O Confronto 3D - 12 Anos - 20h10 • 
Sala 2 - Aviões 2: Heróis do Fogo 
ao Resgate 3D (Dub) - Livre - 11h20 
- 13h30 - 15h40 - 17h45 

• Sala 3 - Transformers: A Era da 
Extinção 3D (Dub) - 12 Anos - 11h30 
• Sala 3 - Transformers: A Era da 
Extinção 3D - 12 Anos - 15h00 - 
18h30 - 22h00 

• Sala 4 - Malévola 3D - 10 Anos 
- 11h50 - 14h10 • Sala 4 - Transfor-
mers: A Era da Extinção 3D - 12 Anos 
- 16h30 - 20h00 - 23h30C 

• Sala 5 - Juntos e Misturados 
DIG - 10 Anos - 18h00 - 20h40 - 
23h20C • Sala 5 - Juntos e Mistu-
rados DIG (Dub) - 10 Anos - 12h40 
- 15h20 

• Sala 6 - A Culpa é das Estrelas 
DIG - 12 Anos - 11h10M - 14h00M 
- 16h40 - 19h40L - 22h30R • Sala 6 - 
Que Estranho Chamar-se Federico 
DIG - 16 Anos - 19h40P • Sala 6 - O 
Poderoso Chefão DIG - 14 Anos - 
12h30F - 19h30B - 23h55C 

• Sala 7 - Os Homens São De Mar-
te... E É Pra Lá Que Eu Vou DIG - 14 
Anos - 12h00 - 17h10 - 22h20 • Sala 
7 - Como Treinar Seu Dragão 2 DIG 
(Dub) - Livre - 14h30 - 19h50 
 Legendas:B-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Quarta(23);C-Esta 
sessão será exibida SOMENTE 
Sábado(19);E-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta(18) e 
Sábado(19);F-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Domingo(20);I-
-Esta sessão NÃO será exibida Se-
gunda(21) e Terça(22);L-Esta sessão 
NÃO será exibida Segunda(21), Ter-
ça(22) e Quarta(23);M-Esta sessão 
NÃO será exibida Domingo(20); P-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Segunda(21) e Terça(22);R-Esta ses-
são NÃO será exibida Sábado(19) e 
Quarta(23);U-Esta sessão NÃO será 
exibida Quarta(23);V-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado(19). 

Para as crianças, Aviões 2, para 
os adultos, clássicos do cinema

A Copa acabou, mas as fé-
rias ainda estão pela metade! 
Então, é hora de inventar pro-
gramas de lazer com a crian-
çada! Que tal conferir a estreia 
de Aviões 2, animação dos 
estúdios Pixar, da Disney, nos 
cinemas?

Desta vez, Dusty descobre 
que seu motor está severa-
mente danifi cado e nunca mais 
poderá participar de corridas. 
Após algumas adaptações ele 
acaba realocado na brigada aé-
rea de incêndio, onde conhece 
o veterano helicóptero Blade 
Ranger e a equipe terrestre 
conhecida como The Smoke-
jumpers. Enfrentando o fogo 

diariamente, Dusty fi nalmente 
entende o signifi cado da pala-
vra “herói”.

A exibição de clássicos do 
cinema na rede Cinemark co-
meçou em maio com fi lmes 
como Bonequinha de Luxo. O 
sucesso gerou uma segunda 
temporada, com cópias res-
tauradas e em alta defi nição 
de fi lmes que fi zeram sucesso 
e marcaram a história do cine-
ma: “Forrest Gump – O Conta-
dor de Histórias” (1994), “Im-
pério do Sol” (1987), “História 
Sem Fim” (1984), “O Poderoso 
Chefão” (1972), “Quanto Mais 
Quente Melhor” (1959) e “La-
wrence da Arábia” (1962).

As sessões acontecem 
sempre aos sábados, às 23h55, 
domingos, às 12h30 e quartas-
-feiras, às 19h30. Cada clássico 
será exibido três vezes ao lon-
go de uma semana, até o fi m 
do mês de agosto. 

Os ingressos poderão ser 
adquiridos no site da Rede 
(www.cinemark.com.br) ou na 
bilheteria. Clientes Cinemark 
Mania têm 50% de desconto no 
valor da entrada. Os ingressos 
têm valor fi xo de R$ 14,00 (in-
teira) e R$ 7,00 (meia).

A nova temporada começa 
neste sábado, com “O Podero-
so Chefão”, que tem apresen-
tações dias 19, 20 e 23.

VOCÊ PRECISA SABER INGLÊS
Professores Nati vos ou com Fluência Nati va

Aula Preços

Grupo
(entre 4 e
6 alunos)
Grupo com
3 alunos
Grupo com
2 alunos

R$ 25,00 por aluno, por hora

Individual R$ 65,00 por hora

R$ 30,00 por aluno, por hora

R$ 40,00 por aluno, por hora

Para maiores informações, contate George ou Rhonda.
Tels.: 9 9232-3993 / 9 6920-3883

E-mails: gh_ramos@yahoo.com / rhramos1@yahoo.com

NOVO ENDEREÇO:
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•TURISMO

Ibirapuera é o melhor Parque da América do Sul
A Copa acabou e trouxe 

grandes lições para a capital 
paulista sobre a importância 
de se valorizar o turismo. Nes-
te sentido, outra boa notícia 
para a região é que o Parque 
do Ibirapuera, localizado den-
tro do distrito municipal da 
Vila Mariana, foi eleito o me-
lhor parque da América do 
Sul e do Brasil pelo Travellers 
Choice 2014, além de oitavo 
melhor parque do mundo. 
O prêmio é promovido pelo 
site de viagens TripAdvisor, 
bastante visitado e que serve 
como referência para turistas 
do mundo todo na descoberta 
de pontos e serviços voltados 
a turistas. 

 O primeiro lugar fi cou com 
o Stanley, em Vancouver (Ca-
nadá). E ainda fi cou à frente 
de famosos pontos turísticos 
como o Parque do Retiro, em 
Madri (Espanha), o Jardim de 
Luxemburgo, em Paris (Fran-
ça), e o Vondelpark, em Ams-
terdã (Holanda). 

Nos recortes “América do 
Sul” e “Brasil”, o Ibirapuera li-
derou os dois rankings. Na pri-
meira categoria, fi cou à frente 
do Bosques de Palermo, em 
Buenos Aires, e do Parque 
General San Martín, em Men-
doza, ambos na Argentina. No 
Brasil, foi seguido por Mangal 
das Graças, de Belém, e do 

Parque Barigui, em Curitiba.
Até esta semana, mais 

de 6.000 viajantes avaliaram 
o parque. Desses, cerca de 
3.600 o classifi caram como 
excelente e mais de 2.100 
como muito bom. “Um ponto 
verde na selva de concreto. 
Relaxante e com uma paisa-
gem  linda. Aproveite o verde, 
os lagos e esqueça o cinza da 
cidade grande ao seu redor”, 
assim o TripAdivisor defi ne o 
Ibirapuera.

Mais do que um ponto 
verde, entretanto, o parque 
reúne em seus mais de 1,5 qui-
lômetros quadrados uma sé-
rie de monumentos e equipa-
mentos de esporte e cultura, 
além de cafés e lanchonetes. 

O local recebe ainda diver-
sas atrações artísticas e cultu-
rais de relevância nacional e in-
ternacional, tais como a Bienal 
de Artes, a Feira das Nações 
e a São Paulo Fashion Week. 
Alguns dos equipamentos ali 
instalados servem ainda como 
centro de convenções, atrain-
do seminários e fóruns volta-
dos ao setor de negócios.

Em agosto, o Ibirapuera 
completa 60 anos e continua 
sendo um referencial em ver-
de e lazer para a cidade toda. 
Mas vai além dessas atrações 
naturais de um parque: tem 
cultura e diversão de sobra. 

É aquele endereço onde se 
pode fazer um pic-nic pela 
manhã pela manhã, visitar um 
museu à tarde e assistir a um 
espetáculo musical à noite. 

Com tantas opções de la-
zer, esporte e cultura, não é 
por acaso que o parque rece-
be cerca de 220 mil visitantes 
a cada semana. Somente aos 
domingos, são em média 120 
mil visitantes. 

Entre os equipamentos 
instalados no Parque do Ibira-
puera, merecem destaque o 
Planetário, a Bienal da Artes, 
os Museus de Arte Contem-
porânea (MAC), de Arte Mo-
derna (MAM), Afro-Brasil e 
a OCA, além do Auditório do 
Ibirapuera.

O parque também con-
ta com uma série de opções 
de atividades esportivas. Há 
aparelhos de ginásticas, 11 
quilômetros de pistas para 
caminhadas e corridas, 3 qui-
lômetros de ciclofaixa, sete 
quadras poliesportivas para 
jogar vôlei, basquete e fute-
bol, além de dois playgrounds.

Mais de 200 espécies divi-
dem o espaço os usuários que 
visitam o parque diariamente. 
A vegetação local é formada 
de eucaliptal com sub-bosque, 
bosques heterogêneos, jar-
dins, gramados e alamedas de 
alecrim-de-campinas, alfenei-
ro, bambu-chinês, chichá, falsa-
-fi gueira-benjamim, guariroba, 
ipê-roxo, jerivá e seafórtia. Há 
conjuntos de carvalho-brasi-
leiro, jaqueira, pínus e sete-ca-
potes e exemplares isolados 
de espécies como fi gueira-de-
-bengala, pau-brasil, pau-ferro 
e tamareira-das-canárias.

Acesso
O parque possui 10 por-

tões com horários e formas de 
acesso diferenciados. Normal-

Fábio Arantes / Secom

mente, o parque abre às 5h e 
é fechado às 24h. Aos fi nais de 
semana, entretanto, o parque 
não é fechado e permanece 
aberto das 5h de sábado até 
24h de domingo.

Para pedestres: - Avenida 
IV Centenário, portões: 05, 06 
e 07A; - Avenida Pedro Álvares 
Cabral, portões: 02, 03, 04, 09 
e 10. - Avenida República do 
Líbano, portões: 07, 08 e 09A.

Para veículos: - Av. Pedro 
Álvares Cabral - Portões: 03 
(cartão zona azul) e 10 (so-
mente veículos credencia-
dos). - Av. República do Líba-
no - Portão 07 (cartão zona 
azul).

Horário dos portões: - Por-
tões: 02*, 03, 05 e 10*, das 5h 
às 24h; - Portões: 04, 06 e 09, 
das 5h às 22h; - Portões: 07, 08 
e 09A, das 6h às 20h; - Portão: 
07A, das 07h às 17h. * Portões 
2 e 10 aberto 24h de sábado 
para domingo.

O Parque do Ibirapuera foi eleito pelo site TripAdvisor como 
oitavo melhor do mundo e fi cou à frente de pontos turísticos 

famosos como o Vondelpark em Amsterdã, na Holanda
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Odontologia Casa de Repouso

Cuidadores

Terapia Alternativa
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Dra.

Av.Sen.CASEMIRO DA ROCHA,428

Andrea Hokama

2578-8213
Estética & Implantes

www.andreahokama.com.br
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Tratamentos:
• Dores em Geral • Diabetes

• Hipertensão  • Hérnia de disco
• Gastrite • Joelho  • Costas
• Constipação • Fibromialgia
• Ansiedade  • Dor de cabeça 

entre outras

corposemdorsp@hotmail.com
www.corposemdor.com.br

AVALIAÇÃO
GRATUÍTA

Rua Francisco Dias, 637-C - Jardim da Saúde

MASSAGEM ESPECIAL PARA DORES, 
ACUPUNTURA 

E TERAPIAS ALTERNATIVAS

Tel.: 2869-6147

 

 

 

  

• ODONTOPEDIATRA
• ORTODONTISTA
• ACUPUNTURISTA

Av. Piassanguaba, 1556
Planalto Paulista

Tel.: 2577-6248
Emergência: 2275-8374

E-mail: mcalpardo@hotmail.com

Dra. Madalena Calvo Pardo
(CRO 4168)

ALTO PODER
ESPIRITUAL

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

30 anos de
Exitos e Soluções

Ligue já.
2228-1419 / 96150-6348(OI)

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

Trabalhos para todos os fins
em sua presença.

Estética

•COMÉRCIO

Shopping tem liquidação e 
diversão para garotada

Uma liquidação é oportuni-
dade de dar uma renovada em 
roupas, artigos para casa, ele-
trônicos e outros apetrechos 
para o dia a dia, com economia. 
Na região, é o Shopping Plaza 
Sul que está promovendo uma 
semana de boas ofertas. Só 
até dia 20 de julho, acontece 
a LiquidaInsana, uma liquida-
ção especial, com milhares de 
produtos com descontos de 
até 70%. São itens de vestuário, 
calçados, brinquedos, eletroe-
letrônicos, acessórios, artigos 
para o lar, entre outros, que 
prometem atrair a atenção dos 
consumidores e lotar os corre-
dores do shopping.

Seguindo uma linha bem 
humorada, a campanha pre-
tende destacar para os con-
sumidores uma grande varie-
dade de produtos com preços 
bastante interessantes, au-
mentando o fl uxo de visitas 
dos shoppings e as vendas. 
“Lançamos uma nova campa-
nha, com maior duração, para 
chamar a atenção dos nossos 
clientes, depois de tanto tem-
po envolvidos exclusivamente 
com futebol, e destacar, de 
forma bem-humorada e inusi-
tada, as super promoções que 
as lojas estão preparando para 
o período”, afi rma Alessandra 
Daga, gerente de Marketing 
do Shopping Plaza Sul.

A expectativa para a Liqui-
daInsana é conquistar o públi-
co com um período maior de 
campanha. “Nossos registros 
indicam que a época é favorá-
vel para a realização de pro-
moções e a liquidação promo-
ve um aumento signifi cativo 
no fl uxo de clientes. Estamos 
confi antes que teremos resul-
tados bastante positivos”, fi -
naliza Alessandra Daga. 

As lojas funcionam de se-

gunda a sábado das 10h às 22h, 
e domingo das 14h às 20h.

Dia do Amigo
E por falar em diversão e 

bom humor, a Semana de Li-
quidação não é a única atração 
destas férias no Plaza Sul. Os 
visitantes podem comemorar 
o Dia do Amigo, celebrado em 
20 de julho, tirando fotos per-
sonalizadas utilizando diver-
sos acessórios divertidos. Ao 
fi nal da sessão, as fotos serão 
impressas e os participantes 
poderão levar a recordação 
para casa gratuitamente. As 
imagens também serão com-
partilhadas no Facebook com 
autorização prévia. A cabine 
fotográfi ca localiza-se no Piso 
Térreo (em frente ao Café Moi-
nho) e funciona nos dias 18, 19, 
das 10h às 22h e no domingo, 
20, das 14h às 20h. 

Arena Disney
Já para a garotada, a dica é 

aproveitar o clima futebolísti-
co e “bater uma bolinha” com 
Mickey, Minnie e sua turma. 
Até 27 de julho, diariamente 
das 14h às 20h, o empreendi-
mento abriga a Arena Disney 
e oferece diversas atividades, 
como chute a gol, vídeo game, 
pebolim, jogos e desenhos 
para colorir. As crianças tam-
bém participam de uma ofi cina 
de viseiras, onde aprendem a 

confeccionar o acessório para 
levar para casa e torcer pela 
Seleção Brasileira. A atividade 
está localizada em frente à loja 
C&A.

A Arena Disney, montada 
no piso Jardim Botânico, em 
frente à C&A, tem formato ins-
pirado nos estádios de futebol 
e é decorada com painéis com 
desenhos dos personagens 
preferidos da garotada, como 
Pluto e Zé Carioca. Os partici-
pantes podem aproveitar para 
tirar fotos divertidas em um 
painel dos personagens. O esti-
lo escolhido estimula a prática 
de atividades físicas e permite 
que a garotada, de 4 a 12 anos, 
sinta-se em uma competição, 
com muita diversão.

Para Alessandra Daga, ge-
rente de marketing do Sho-
pping Plaza Sul, as crianças 
podem aproveitar as férias 
para praticar atividades físi-
cas de uma forma leve e bem-
-humorada. “Aproveitamos o 
clima do maior campeonato 
de seleções do mundo e as fé-
rias escolares para promover o 
evento. Estamos certos de que 
a diversão está garantida”, 
afi rma. O evento é gratuito.

O Shopping Plaza Sul fi ca 
na Praça Leonor Kauppa nº 100 
– Saúde. Fone: 4003-7220. Site: 
www.shoppingplazasul.com.br.

•SAÚDE

Hospital Vila Santa Catarina 
terá atendimento 100% SUS

Divulgação/Sub-Jabaquara

O auditório estava lotado. 
Muita gente com dúvidas e 
querendo ter certeza de que a 
parceria entre a Prefeitura e o 
Hospital Albert Einstein vai re-
sultar em atendimento público 
de saúde com qualidade e gra-
tuito para a população paulis-
tana, em especial da Zona Sul 
da capital.

A audiência pública para 
discussão sobre a reabertura 
do antigo hospital Santa Ma-
rina, que passará a se chamar 
Hospital Municipal Vila Santa 
Catarina, reuniu cerca de 100 
pessoas, incluindo lideranças 
comunitárias, trabalhadores 
da Saúde, coordenação de 
Saúde da Região e morado-
res do bairro, no auditório do 
Hospital Municipal Arthur “O 
plano de governo do prefei-
to Fernando Haddad previa a 
construção de três hospitais, 
sendo um na zona Norte, um 
na Leste e outro no extremo 
Sul. O Vila Santa Catarina será 
o quarto hospital e esta é uma 
vitória de todos nós, em espe-
cial do SUS”, disse Wander da 
Silva, subprefeito do Jabaqua-
ra.

Já para a integrante do Mo-
vimento Popular de Saúde do 
Jabaquara, Maria Valvolina de 
Lima, conhecida como Lina, 

o movimento iniciou esta luta 
pela Municipalização do hos-
pital que estava fechado. Ela 
valoriza esta conquista pois o 
hospital atenderá não só o Ja-
baquara como toda a região 
sul da capital.

O Hospital deve ser aberto 
em até quatro meses e terá 250 
leitos no total e será gerencia-
do pelo grupo Albert Einstein, 
com antendimento realizado 
100% pelo SUS. Junto a ele, ha-
verá uma Unidade de Pronto 
Atendimento(UPA) com admi-
nistração direta e que começa 
a funcionar em novembro no 
mesmo complexo onde está 
localizado o Hospital Municipal 
Santa Catarina.

Histórico
Desativado desde 2011 por 

falência do grupo particular 
que administrava o antigo San-
ta Marina, o edifício irá abrigar 
um hospital geral com mater-
nidade e terá pronto socorro, 
atenderá 
pediatr ia 
e clínica 
m é d i c a , 
com a rea-
lização de 
cirurgias.

O novo 
h o s p i t a l 
público é 

uma demanda dos movimen-
tos sociais de saúde da zona 
Sul da cidade e foi fruto de um 
acordo entre a administração 
municipal e a empresa Amil. 
“Este hospital era privado, es-
tava fechado. Nós compramos 
o hospital, vamos reformá-lo 
e até o primeiro semestre do 
ano que vem ele já começa a 
funcionar pelo SUS”, afi rmou 
o prefeito Haddad.

Os investimentos na com-
pra do hospital foram de R$ 
59,4 milhões. “Quando este 
prédio foi a leilão para pagar 
os direitos trabalhistas dos 
ex-funcionários do Santa Ma-
rina, a Amil adquiriu o hospi-
tal. Um dia antes a Prefeitura 
tinha decretado a utilidade 
pública deste equipamento. 
Fizemos então um acordo em 
juízo para passar o hospital 
para a Prefeitura, com a inde-
nização do que foi pago pelo 
hospital”, disse Haddad.

Divulgação/Plaza Sul



Quinzenalmente, o Jornal Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consciência ambiental em 
meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação � nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental 
S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte e destinação � nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área 
Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a cons-
cientização e educação ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

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

M E I O A M B I E N T E
Inaugurada Central de Triagem de recicláveis

NOVA CENTRAL AMPLIARÁ COLETA SELETIVA

U ma verdadeira revo-
lução nos serviços de 
coleta seletiva está em 

andamento  na cidade. Esta 
semana, entrou em funciona-
mento a Central Mecanizada 
de Triagem Carolina Maria de 
Jesus, na Avenida Miguel Yu-
nes, em Santo Amaro. Cons-
truída pela concessionária 
Ecourbis (responsável pela 
coleta domiciliar nas zonas 
Sul e Leste) em um terreno de 
4,8 mil m2, tem capacidade de 
processamento de 250 tonela-
das/dia. 

O investimento no ma-
quinário e obra foi de R$ 33 
milhões. A construção foi 
concluída em apenas seis 
meses e já passa a funcionar 
imediatamente. O processa-

mento dos resíduos inicia-
-se com uma tecnologia que 
rasga os sacos. Em seguida, o 
material é encaminhado para 
um equipamento chamado 
Trommel, que faz a separação 
por dimensão por meio de 
um mecanismo semelhante 
a uma peneira. Ao longo do 
processamento, a Central Me-
canizada tem capacidade de 
separar 13 tipos diferentes de 
resíduos. Todo o trajeto dos 
materiais ocorre por mais de 
800 metros de esteiras auto-
matizadas.

Há somente uma etapa 
de separação manual, que 
também funciona como um 
controle de qualidade, ao � m 
do processo. O produto � nal é 
compactado em fardos e � ca 
armazenado em um galpão 

de 700 metros quadrados. 
Mesmo mecanizada, a central 
contará com o trabalho de 
uma cooperativa de catadores. 
A nova central emprega mem-
bros da Cooperativa de Coleta 
Seletiva de Capela do Socorro 
(Coopercaps), que atualmente 
trabalham no processo de ca-
libragem das máquinas.

Nesta primeira etapa de 
atividades, a operação será 
feita em um turno diário de 
sete horas, de segunda-feira 
a sábado, inclusive feriados, 
com mínimo de 42 trabalha-
dores, entre operadores de 
equipamentos, mecânicos, 
eletricistas e membros das 
cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis.

A estimativa de receita lí-
quida mensal da venda dos 

materiais processados é de 
R$ 1,6 milhão. “A receita da 
comercialização dos resíduos 
gerados pelas duas centrais 
viabiliza um fundo, que será 
é gerido por um conselho 
formado por catadores, pela 
sociedade e pelo governo mu-
nicipal. O fundo vai permitir a 
contratação de novos catadores 
e o pagamento dos serviços 
ambientais urbanos”, explicou 
Silvano Silvério, presidente da 
Autoridade Municipal de Lim-
peza Urbana (Amlurb).

O prefeito Fernando Ha-
ddad, por sua vez, destacou a 
importância da central para a 
educação ambiental. “Criamos 
uma passarela de visitação, 
para que as pessoas acreditem 
no processo de reaproveita-
mento deste material”, disse.

A intenção da Prefeitura 
é ampliar o volume de re-
cicláveis coletados dos atu-
ais 1,8% do total para 10%, 
até 2016, quando todos os 
96 distritos da cidade serão 
atendidos pela coleta seleti-
va. De imediato, só a Cen-
tral Mecanizada de Triagem 
Carolina Maria de Jesus já 
representa a duplicação da 
quantidade coletada em toda 
a cidade: atualmente, são re-
tirados das regiões atendidas 
cerca de 240 toneladas e a 
nova unidade fará a seleção 
de 250 toneladas/dia.

“Nós damos um salto de 
qualidade com a inaugura-
ção de centrais mecanizadas. 
Nossa capacidade de proces-
samento passa a beirar 750 
a 800 toneladas por dia.”, 
a� rmou o prefeito Fernando 
Haddad.

Com a instalação da nova 
central de triagem, a coleta 
seletiva será ampliada em 

2014 para mais oito distritos: 
Campo Limpo, Capão Redon-
do, Pedreira, Cidade Dutra, 
Grajaú, Ermelino Matarazzo, 
Ponte Rasa e Jardim São Luis. 
Em mais de 40 dos 75 dis-
tritos atualmente atendidos 
a coleta será universalizada 
para todas as ruas.  

“De todos os resíduos que 
a cidade produz, 12 mil to-

neladas por dia, os orgânicos 
são 50%. Cerca de 35% é 
resíduo seco com possibili-
dade de ser reciclado e tem 
ainda um porcentual que é 
rejeito. Se considerarmos 
somente a porcentagem de 
resíduos secos, com as cen-
trais nós vamos conseguir 
processar cerca de 45% deste 
material”, pontuou o secretá-

rio Simão Pedro (Serviços).
“É um avanço sem prece-

dentes, ingressamos em uma 
nova era”, garantiu Nelson 
Domingues Pinto Jr, presi-
dente da Ecourbis. “Trouxe-
mos a tecnologia de diversos 
países europeus epodemos 
dizer que a nova central está 
entre as maiores e mais mo-
dernas do mundo”, conclui.

Mecanizada, central terá capacidade para separar cerca de 250 toneladas diárias. Catadores atuarão através de cooperativa

Em 1937, aos 23 anos, desembarcava em São Paulo a mineira 
Carolina Maria de Jesus, vinda de uma comunidade muito po-
bre. Sem recursos, ela passou a trabalhar como catadora de papel 
para sustentar seus três � lhos. Até a casa em que a família viva, 
na antiga Favela do Canindé, às margens do Rio Tietê, era um 
barraco construído com madeira, latas, pedaços de telha e outros 
materiais que Carolina encontrava na rua.
Quando Carolina encontrava algum caderno com folhas em 
branco ou livros, levava para casa. Os livros, lia para os � lhos e, 
nos cadernos, escrevia contos, poesias e um diário sobre o que via 
e ouvia em seu cotidiano. Seu sonho era transformar as memó-
rias registradas em livros.
Em 1958, � nalmente, os cadernos foram entregues às mãos 
certas.: o jornalista Audálio Dantas e acabou se transformando 
no livro “Quarto de Despejo” , inspirado em frase de Carolina: 
“A favela é o quarto de despejo da cidade”. Antes de morrer, em 
1977, Carolina escreveu outros três livros. 

Quem foi Carolina Maria de Jesus
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•BARES E RESTAURANTES

Batata rösti ganha recheios em 
charmosa casa da Vila Mariana

Música ao vivo e comida 
saborosa, costumam sempre 
resultar em sucesso em bares 
e restaurantes da cidade. No 
caso da Santa Clara Batataria, 
outro diferencial está no car-
dápio, que traz a tradicional 
receita europeia da batata 
rösti. 

O clima descolado da casa 
combina bem com o charme 
da receita, que aqui ganhou 
mais graça com a diversifi ca-
ção de recheios, saladinhas 
acompanhando... Quem vai à 
Batataria não pode deixar de 
chamar à mesa também as 
já famosas bruschettas, que 
conquistaram os frequenta-
dores. 

Esses pratos leves e ide-
ais para curtir devagarzinho 
deram à Batataria aquele ar 
de ponto ideal para um bate-
-papo descontraído entre 
amigos, ao mesmo tempo 
que se tornou endereço que-
ridinho também entre casais 
em busca de um momento 
romântico. 

Para começar bem a noi-
te, portanto, o ideal é pedir 
pelas bruschettas. Além da 
clássica, com tomate, man-
jericão e parmesão, tem 
montagens tão inusitadas 
quanto deliciosas: a de cogu-
melo, por exemplo, tem shi-
meji, shitake, cogumelo paris 
e queijo brie. O forte queijo 
de cabra está mesclado com 
tomate assado e amêndoa 
em outra boa bruschetta. A 
cebola caramelizada dá um 
toque incrível à bruschetta 
que tem como ingrediente 
principal o gorgonzola. 

Mas, claro que o que tor-
nou a Santa Clara referência 
nacional em batataria são 
as rösti. São 20 opções de 
sabores inspirados na culi-
nária francesa e com estes 
recheios que todo brasileiro 
ama. Então, só mesmo indo 
até lá para provar e descobrir 
todos os sabores. 

Uma das mais pedidas é a 
de três queijos, com provo-
lone, mozarela e requeijão à 
conhecida batata raladinha 
e crocante, assim como a de 
ricota com nozes e pesto de 

rúcula ou a de espinafre com 
mozarela de búfala. Outros 
sabores mais exóticos estão 
no cardápio, como frango ao 
curry com amendoim ou fi let 
mignon com cheddar. Opção 
picante é a de Chili, que leva 
carne com tomate e pimenta 
- forte ou fraca conforme pe-
dido do cliente.

Até frutos do mar inspi-
ram algumas receitas: tem 
batata de bacalhau e de ca-
marão com pupunha.  

Para quem abre mão da 
carne, a dica é chamar a Ve-
getariana, com a abobrinha, 
berinjela, alho poró, cenoura 
e couve.

As batatas rösti pequenas 
são acompanhadas de salada 
verde, caprese ou brie.

E por falar em saladas, 
combinações semelhantes 
de ingredientes estão nas sa-
ladas que podem ser pedidas 
de acompanhamento. Como 
por exemplo a de Cogume-
los, em que as folhas verdes 
ganham a companhia de 
queijo de cabra, cogumelos 
salteados e amêndoas

Mas há pedidas únicas, 
como a salada de Salmão 
Defumado, com alface ameri-
cana, agrião, salmão defuma-
do, damasco, ricota e limão 
siciliano. Ou a de frango, com 
radiccio, alface roxa, gorgon-
zola, nozes e frango, que leva 
no molho mel e vinagre bal-
sâmico.

Como a casa tem este ar 
descontraído e música ao 
vivo, a lista de bebidas segue 
o astral de barzinho, com ca-
chaças, cervejas long neck e 
caipirinhas gourmet. Prove a 
de Uva com Pimenta Rosa ou 
a de Laranja com Alecrim. 

A lista de sobremesas é 

uma atração à parte. Com-
binando com o astral euro-
peu e charmoso, tem Crepe 
de Nutella com sorvete, 
Brownie com creme mon-
tano ou sorvete, Pastel de 
Santa Clara e quindim, Tar-
te Tartin com sorvete, Tor-
ta folhada clássica de maçã 
verde, Sorvete com calda 
de chocolate e farofa e Sor-
bet de tangerina com calda 
de cachaça

A Batataria Santa Cla-
ra fica na Rua Áurea, 361 
- Vila Mariana. Telefone: 
5575.9504. Funciona das 
18h as 23h30 (domingo 
a quinta), das 18h as 24h 
(sexta e sábado) e almoço 
de sexta a domingo das 12h 
às 16h. 

Av. Senador Casemiro da Rocha, 301 (Px. Igreja Sta. Rita)
Tel.: 4305-0005 -   f Casimiro’s Bar

Av. Senador Casemiro da Rocha, 301 (Px. Igreja Sta. Rita)

De Seg. a Sáb. das 11h30 às 24h00

VENHA ASSISTIR AOS JOGOS DO 
BRASILEIRÃO NO MAIOR TELÃO 

DA REGIÃO.

MÚSICA AO VIVO DE 4a a 6a
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•CULTURA

Casa das Rosas: portas 
abertas para os bebês

Estão abertas as inscri-
ções para o I Seminário Bebês 
no Museu: Experiências, que 
acontece na Casa das Rosas – 
Espaço Haroldo de Campos de 
Poesia e Literatura nos dias 6, 
7 e 8 de agosto. Para a realiza-
ção do evento, juntaram-se o 
Museu Lasar Segall a Casa das 
Rosas, instituição da Secretaria 
de Estado da Cultura do Gover-
no do Estado de São Paulo.

O seminário será conduzi-
do pelo Educativo do Museu 
Lasar Segall – vencedor do 
prêmio “Melhores Práticas do 
CECA/ICOM”, do Conselho Na-
cional dos Museus, com o pro-
jeto “Bebês no Museu” – e o 
da Casa das Rosas. O objetivo 
é discutir as experiências que 
cada instituição vem desenvol-
vendo destinadas à visitação 
de bebês em museus e institui-
ções culturais.

Para a seleção, o núme-
ro de vagas será distribuído 
entre educadores que atuam 
em museus e espaços exposi-
tivos, educadores sociais, pro-
fessores de Educação Infantil 
da rede pública e particular, 
estudantes e interessados em 
geral, priorizando a heteroge-
neidade do grupo e buscando 
profi ssionais que atuem em 
áreas e instituições diversas. Já 
as ações para famílias com be-
bês terão seleção por ordem 
de inscrição (primeiros inscri-
tos).

O seminário que acontece-
rá nos dias 6, 7 e 8 de agosto 
na Casa das Rosas, abre inscri-
ções entre os dias 15 de julho 
a 1º de agosto pelo e-mail edu-
cativo@casadasrosas.org.br 
ou na Recepção da Casa das 
Rosas, sendo que é possível 

se inscrever para mais de uma 
atividade. A lista dos selecio-
nados sairá no site da Casa das 
Rosas no dia 4 de agosto, lem-
brando que haverá certifi cado 
eletrônico de participação.

Confi ra a programação
completa:

6/08 – 10h às 13h:  Museu e 
Criança Pequena; Com Maria 
Isabel Leite – 60 vagas.

6/08 – 14h30:  Ofi cina Fa-
zendo Fanzines com os Bebês;  

Na Casa das Rosas e Matri-
ce – 20 vagas; 7/08 – 10h às 13h:  
Relatos de experiências ; Com 
os educativos da Casa das Ro-
sas, MAM-SP e Escola Primeira 
– 60 vagas.

7/08 – 14h30:  Museu Pri-
meiros Olhares para bebês e 
suas famílias; Com Museu La-
sar Segall – 20 vagas.

8/08 – 10h às 13h:  Relatos 
de experiências com os educa-
tivos; Com Museu Lasar Segall, 
Casa Daros, CEU Alvarenga e 
Museu Internacional de Arte 
Naif – 60 vagas.

8/08 – 14h30: Dança Ma-
terna ; Com Tati Tardiolli, para 
mães com bebês de colo e en-
gatinhantes – 20 vagas.

8/08 – 15h:  Visita canguru; 

Com os educativos do Museu 
Lasar Segall e Casa das Rosas – 
20 vagas.

O 1º Seminário Bebês no 
Museu: Experiências acontece 
nos dias 6, 7 e 8 de agosto das 
10h às 16h30. Inscrições desde 
o dia 15 de julho até o próximo 
1º de agosto pelo e-mail edu-
cativo@casadasrosas.org.br 
ou na Recepção da Casa das 
Rosas.

Sobre a Casa das Rosas 
A Casa das Rosas – Espaço 

Haroldo de Campos de Poesia 
e Literatura é uma instituição 
da Secretaria de Estado da Cul-
tura gerenciada pela POIESIS 
-Instituto de Apoio à Cultura, à 
Língua e à Literatura. 

Sua missão é promover o 
conhecimento, a difusão e a 
democratização da poesia e 
da literatura, incentivando a 
leitura e a criação artística, pre-
servando e problematizando 
o patrimônio histórico-cultural 
que abriga, tanto o arquitetô-
nico quanto o acervo Haroldo 
de Campos.

A Casa das Rosas - Espaço 
Haroldo de Campos de Poesia 
e Literatura fi ca na Av. Paulis-
ta,37. Fone: 3285-6986.

Divulgação/Casa das Rosas

Escola de Astrofísica abre dia 22 as 
inscrições para segundo semestre

A Escola de Astrofísica do 
Ibirapuera vai abrir, na próxi-
ma semana, as incrições para 
seus cursos gratuitos do se-
gundo semestre de 2014. Have-
rá cursos de Astronomia Geral 
(vespertino e noturno), Funda-
mentos da Astronomia Esféri-
ca, Astronomia Solar e Tópicos 
de Astronomia

Para se matricular, é preci-
so ir pessoalmente à Escola a 
partir de 22 de julho,  às terças, 
quartas e quintas-feiras das 
14h às 19h30min até o término 
das vagas ou o início das aulas, 
na Escola Municipal de Astro-
física, situada ao lado do Pla-
netário Municipal (Parque do 
Ibirapuera). Não serão aceitos 
pedidos de inscrição via e-mail 
ou telefone, ou ainda fora dos 
dias e horários estipulados.

Os interessados deverão 
comparecer com documento 
de identidade.

Só poderá frequentar e as-

sistir às aulas o aluno que esti-
ver devidamente matriculado, 
não havendo aberturas para 
alunos ouvintes ou qualquer 
outra categoria que não seja 
pelo processo acima descrito.

Os cursos da Escola Munici-
pal de Astrofísica também são 
isentos de taxa de inscrição. 
Quem é servidor público deve 
entregar  uma cópia do último 
holerite no ato da inscrição e 
os maiores de 65 anos de idade 
devem apresentar uma cópia 
da cédula de identidade no ato 
da inscrição. Os participantes 
dos cursos terão direito a certi-
fi cado, desde que tenham nota 
igual ou superior a 5 e frequên-
cia mínima de 70% das aulas mi-
nistradas.

A Escola
A Escola Municipal de As-

trofísica Professor Aristóte-
les Orsini foi inaugurada em 
janeiro de 1961 como espaço 
onde seriam ministrados cur-

sos de astronomia, demanda 
em grande parte estimulada 
pelas sessões do Planetário do 
Ibirapuera , inaugurado quatro 
anos antes. Hoje são ofereci-
dos cursos de níveis variados, 
desde introdutórios, que bus-
cam dar visão geral da astro-
nomia, até outros mais apro-
fundados, como Astronomia 
do Sistema Solar, Evolução Es-
telar ou Cosmologia.

A Escola conta hoje com 
três salas de aula e um auditó-
rio com 100 lugares. Há ainda 
uma sala especial para o curso 
de construção de telescópios, 
um espaço para exposições e 
sala de leitura. O foco principal 
da escola é o ensino e a divul-
gação de Astronomia e ciên-
cias afi ns.

A Escola fi ca no Parque do 
Ibirapuera, com entrada pelo 
portão 10 (pedestres) ou 3 (ve-
ículos) da Av. Pedro Álvares 
Cabral, s/n. 

www.anglobrasileiro.com.br

Rua Coronel Lisboa, 697
(próx. ao metrô Santa Cruz) 5549-8188

Aqui se ensina. Aqui se aprende.

Escola parceira

Filhos em férias?
O Cólegio Anglo-Brasileiro tem muita cultura e diversão

para a garotada em julho.
Nosso Curso de Férias está aberto até mesmo,

para alunos de outras escolas.

Informe-se e garanta atividades para as crianças
durante o mês todo!
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Saúde

apto, suíte c/hidro – r$ 760 mil
Excelente, 3 dts c/arm, suíte, coz.c/
arm, sac, 2vgs, lazer. Ref: JA8880

Vila Mariana

apto amplo,  - r$ 570 mil
ótima localização, 2 dts c/arm, coz. c/
arm, 1vg, sac, lazer, 80m². Ref: JA10932

Vila Guarani

Ótimo apto, - r$ 360 mil      
próx. metrô 2 dts, coz.c/arm, sala, 

1wc, 1vg, 55m². Ref: JA10833

Jabaquara

apto, repleto arms. - r$ 310 mil
Excelente, 1 dorm. c/arm, coz.c/

arm, sac, 1vg, lazer . Ref: JA10705

Vila das Mercês

excelente sobrado, - r$ 550 mil
ensolarado, 4 dts, suite, coz.c/arm, 
3vgs, qtal, 235m². Ref: JA10867

Jardim da Saúde

nova, c/churr. - r$ 490 mil
Linda casa, 3 dts, suíte, coz,  2vgs, 

qtal, sac, 113m². Ref: JA10847

São Judas

conj. com.,  - r$ 320 mil
a 250 mts. do metrô, 1 sala, 2wcs, 

1vg, 36,50m². Ref: JA10566

Saúde
apto espaçoso, – r$ 950 mil

fácil acesso, 3 dts c/arm, suíte, dep.

emp, 2vgs, sac, lazer. Ref: JA10856

Saúde
excelente apto - r$ 760 mil      

repleto de arms, 3 dts c/arm, suíte, 2vgs, 

sac. gourmet, 84m². Ref: JA10169

São Judas
apto impecável - r$ 760 mil

Andar alto, 3 dts c/arm, suíte, closet, 

1vg, sac, lazer, 121m². Ref: JA7442

São Judas
Ótimo apto - r$ 643 mil 

ao lado do metrô 3 dts c/arm, suíte, 

2vgs, sac, lazer, 82m². Ref: JA9641

Vila Mariana
apto reformado, - r$ 590 mil

oportunidade, 3 dts, 1 suíte, dep.

emp, copa, 1vg, 97m². Ref: JA10538

Saúde
apto impecável,  - r$ 550 mil

repleto de arms., 2 dts c arm, suite, coz. 

c/ arm, 1vg, sac, lazer. Ref: JA9536

Vila Guarani
apto a 300m. do metrô - r$ 490 mil

2 dts c/arm, suite, coz.c/arm, 1vg, 

sac, lazer  . Ref: JA10630

Saúde
apto amplo,  - r$ 480 mil                     

a 100m. do metrô, 2 dts, coz.c/arm, 

1vg, 1wc, sac, 65m² . Ref: JA10895

Vila Guarani
apto ao lado do metrô - r$ 455 mil

2 dts c/arm, dep emp, 1vg, sac, 

lazer. Ref: JA10846

Saúde
excelente apto, - r$ 425 mil

reformado, 2 dts c/arms, coz.c/

arm, 1vg, sac, lazer. Ref: JA9060

Vila Guarani
apto reformado, - r$ 410 mil

living c/sac., 2 dts c/arm, suite, coz, 

sac, 1vg, lazer, 66m² . Ref: JA9527

Vila Guarani
apto ensolarado, - r$ 395 mil

50m. do metrô, 2 dts c/arm, coz, sac, 

2wcs, 1vg, sac, 55m². Ref: JA6722

Vila Guarani
apto novo, - r$ 375 mil

pronto p/ morar, 2 dts, coz, sala, 

1wc, 1vg, lazer. Ref: JA9798

Mirandópolis
apto andar alto, - r$ 340 mil

de frente, 1 suíte c/arm, coz.c/arm, 

sac, lazer, 1vg. Ref: JA10955

Jabaquara
apto ensolarado,  - r$ 320 mil 

Reformado, 2 dts c/arm, coz.c/arm, 

1vg, lazer, 60m². Ref: JA8915

Jabaquara
lindo apto - r$ 318 mil

c/ sac. gourmet 1 dorm c/arm, closet, 

coz. c/ arm, 1vg, lazer. Ref: JA10309

Jabaquara
excelente apto,  - r$ 330 mil

oportunidade, 2 dts c/arm, coz.c/

arm, 1vg, sac, lazer . Ref: JA9954

Vila Guarani
apto ensolarado,  - r$ 298 mil

px. metrô, 1 dorm, coz, sala, 1wc, 

1vg, 40m². Ref: JA8102

Vila Babilônia
apto. lazer completo - r$ 240 mil

oportunidade, 2 dts c/arm, coz.c/arm, 

1vg, sala, 1wc, 58m². Ref: JA9748

Vila Mariana
excelente sobrado, - r$ 1 milhão

Amplo, 3 dts, suíte, dep.emp, copa, 

3vgs, 196m². Ref: JA10591

Vila Guarani
excelente sobrado, - r$ 850 mil

Amplo 3 dts c/arm, suíte, dep.emp, 

2vgs, qtal, 240m². Ref: JA9117

Vila Guarani
lindo sobrado,  - r$ 550 mil

Repleto de arms. 3 dts c/arm, closet, 

suíte, 2vgs, qtal, 120m². Ref: JA9721

Vila Guarani
sobrado novo, - r$ 540 mil

próx. metrô, 3 dts, suite, copa, qtal, 

2vgs, sac, 110m². Ref: JA9593

Jabaquara
sobrado - r$ 450 mil

bem amplo e arejado, 2 dts, coz.c/arm, 

2wcs, 1vg, qtal, 112m². Ref: JA9011

Jabaquara
sobrado c/ churr. - r$ 445 mil

Ar cond., 3 dts c/arm, suíte, dep.emp, 

2vgs, qtal, 150m² . Ref: JA10467

Vila Santa Catarina
sobrado, reformado, - r$ 400 mil                            

bem localiz., 3 dts c/arm, dep.emp, 

2vgs, qtal, 100m². Ref: JA6599

Cursino
sobrado, rua tranquila - r$ 400 mil 

2 dts, dep.emp, copa, 2vgs, 

qtal,116m². Ref: JA10681

Americanópolis
sobrado c/ sacada - r$ 330 mil    

3 dts c/arm, coz.c/arm, 1vg, qtal, 

120m². Ref: JA9818

Vila Fachini
apto. acesso fácil – r$ 1.000,00

1dt. living, coz. Wc, área de serviço

Ref. 90045

Jabaquara
apto. - r$ 1.100,00

Imed. Metrô conceição, 1dt. c/ae, living c/

sac., coz c/ ae 1vg. Ref.: 90159

Vila Guarani
apto, Ótima localização – r$ 1.200,00

2dts.living, coz, área 1vg.

Ref.: 90017

Vila Santa Catarina
apto, pronto p/ morar- r$ 1.300,00

2dts.1c/ae, Living, coz. c/ae 1vg. 

Ref.: 89618

Vila Gumercindo
apto, ampla estrutura – r$ 1.700,00

2dts 1 c/ae, living c/sac, coz.c/ae ,1vg.

Ref: 88806

Monte Alegre
apto, imed. metrô– r$ 1.700,00

2dts 1 st, living c/sac coz. , 1vg.

Ref: 13599

Mirandópolis
apto, imed. pça. árvore– r$ 1.800,00

2dts c/ae, living, coz. (Mobiliado)

Ref.: 90049

Chácara Inglesa
apto, imed. luís GÓes – r$ 2.400,00

2dts c/ae, living, coz. c/ae, 1 vg. 

Ref.: 89750

Ipiranga 
apto. sacada Gourmet – r$ 2.500,00

2dts c/ae,living/sac. coz c/ae 1 vg.

Ref: 88974

Jabaquara
apto. 900 m metrô – r$ 2.000,00

3dts c/ae, 1st, living, coz. c/ae 1vg.

Ref.: 14045

São Judas
apto. cobertura – r$ 4.500,00

3dts c/ae 1 st, living c/sac, coz. c/ae 

3vgs. Ref.: 90101

Saúde
casa – imed. metrô saúde - r$ 800,00

1dt, banheiro, área de serviço.

Ref.: 90325

Cidade Domitila
casa. - rua tranquila – r$ 1.600,00

2dts, living, coz, quintal 2vgs.

Ref.: 90266

Vila Agua Funda
casa Ótimo acesso- r$ 1.800,00

2dts, living, coz. , área de serviço 6vgs.

Ref.: 90183

Jardim Oriental

apto, rua tranquila– r$ 900,00
2dts c/ae, living c/sac, coz. c/ae 1vg.

Ref.: 13132

Jardim Celeste

apto. luGar arborizado - r$ 1.000,00
2dts c/ae, living, coz, c/ae 1 vg.

Ref.: 89846

Vila Santa Luzia

apto – r$ 1.000,00
px. Rod. dos Imigrantes 2dts 1c/ae, living 

c/sac, coz. c/ae 1vg. Ref.: 90379

Vila Guarani

apto, more c/ sofisticação– r$ 3.900,00
2dts, 1st, living c/sac Gourmet, coz c/ae, 

2vgs. Ref.: 89913

Jabaquara

apto– repleto de arms r$ 1.300,00
3dts 2 c/ae, living c/sac, coz c/ae 1vg.

Ref: 89568

Morumbi

apto, lazer completo– r$ 2.000,00
3dts 1st, living c/ sac, coz. 2vgs.

Ref.: 90378

Saúde

sobrado - r$ 3.000,00
3. ótima Localização,m dts c/ae, living c/ 
2 ambiente, coz. c/ae 1vg. Ref.: 90374

Vila Guarani

espetacular sobrado - r$ 1.070 mil
Aprox.:279m², 3dts, 3sts hidro/closet, edícula c/ste e 
escr, qtal c/churrq. permuta interior Sp. Ref: bI 11246

CIDADE VARGAS

casa tÉrrea - r$ 750 mil
com plantão, 3dts, suíte, living c/2 ambs, 

lavabo, 4vgs. Ref: bI 11998

Saúde

sobrado coml/res. - r$ 1.500 mil
próximo ao metro, ótimo para clinicas, 
8vagas, excelente localização. Ref: bI 10788

Saúde
apto. seminovo - r$ 500 mil

Aprox.:64m², terraço, piso madeira, 
3dts/ste, lazer completo, condução uma 

quadra p/ metrô. Ref: bI 12221

Vila Guarani 
apto clima do parque - r$ 810 mil

3dts, ste, terraço gourmet, possui
armários, lazer de clube. 

Ref: bI 12413

Vila Guarani
200m metro jabaquara - r$ 430 mil
cond.Armando A. pereira, apto 2dts, AES, 
dto empreg, sala 2ambs, 2wcs, cozinha, 

vg, lazer. Ref: bI 12308

Saúde
ensolarado - r$ 490 mil

apto reformado c/3dts, 2banhos, 1vg, 
lazer e gerador
Ref: bI 12229

Vila Guarani
300m metro conceição - r$ 450 mil

2dts, sala 2ambs., sacada, coz.
planejada, lazer total, 1vg, aprox.: 55m².

Ref: bI 12372

Ipiranga
apto 2qdras do museu - r$ 550 mil

apto aprox.:84m², 2dts, 1 suite,
2 banhs e 2 vagas

Ref: bI 12371

Chácara Inglesa 
px metrô pça. árvore - r$ 555 mil
Apto, 2dts, sala 2 ambs, sacada, 2vgs cob,

 aprox.: 62m², lazer, ensolarado, AES.
Ref: bI 12022

Vila Clementino
no miolo do bairro - r$ 565 mil

Apto c/2dts, AES, dep.Emp., 1vg demarc., 
AU=aprox.:70m²

Ref: bI 12368

Conceição
apto lado metro, - r$ 425 mil

sac, mobiliado! Amplo, decorado, com 
sacada, repleto de arms, lazer c/piscina, 
ótimo local, 2mins metro!. Ref: bI 12420

100M Shop. Interlagos
sob em cond, 3vGs cobertas - r$ 550 mil
Aprox.:110M², 3dts, 1ste, terraço gourmet 
c/ churrasq, sala, coz. americana, lavabo, 

depósito. Ref: bI 11717

Planalto Paulista 
prÓx. av. dos bandeirantes - r$ 640 mil

sobrado com 3dts, 1ste, varanda 
com churrasq, dep. empr, 2vgs, 
aprox.:150m²au. Ref: bI 12322

Jardim da Saúde 
excel. sob semi novo - r$ 490 mil

3dts, 2vgs, lavabo, wc social, churr, piso 
madeira, AES na coz, pronto p/morar, 

fotos site. Ref: bI 11566

Jardim da Saúde
lindo sobrado - r$ 1950 mil

estilo clássico, vitral c/iluminação natural, 
jardins, salão de festas, qtal social  c/

churrasq. Ref: bI 12329

Mirandopolis
px. metro pça arvore -  r$ 430 mil

sobrado 2dormitórios, banh.social 
completo, quintal, área construída 

aprox.:101 m². Ref: bI 12378

Vila Brasilina
oportunidade sobrado reformado

Rua Tranquila, 80m², 2dts, 1vg,
ótima planta, abaixo valor de mercado, 

reformado, AES. Ref: bI 12267

Jardim Aeroporto
ensolarado - r$ 580 mil

Sobr., 3dts, suíte, copa, coz, 2vgs, quintal

Ref: bI 7465

Vila Gumercindo
tÉrrea reformada - r$ 590 mil

Aprox.:125m², 2dormitórios, 2vagas

Ref: bI 8098

Saúde
cASA dE VILA - R$ 880 MIL

Ao lado do matrô, aprox.:165m²,
4dormitórios, 4vagas.

Ref: bI 11021

Saúde

apto todo modernizado - r$ 660 mil
3dts, 1st, 2vgs, 82M², lz, px Metrô

Ref: bI 12302

Saúde

casa tÉrrea - r$ 1.300 mil
3dts, 1st, 4vgs, 150M², edícula, quintal e 

jardim. Ref: bI 12293

Vila Guarani

terreno c/ casa tÉrrea - r$ 850 mil 
508M²  9x59 px metrô conceição

Ref: JA 8993

Metrô Conceição
apto c/ sac Gourmet - r$ 850 mil

3dts 1st 2vgs 97M² lz

Ref: bI 11427

Chácara Inglesa
apto em local tranqÜilo - r$ 950 mil

3dts, 1st, sl 2ambs, 3vgs, 102M², lz,

px metrô. Ref: bI 11826

Saúde
apto px metrô - r$ 290 mil

2dts, ARMS, 50M², vg livre

Ref: bI 12399

Ipiranga
apto impecável - r$ 350 mil

2dts, 1vg, 58M², sac, cond. baixo 330,00, 

lz. Ref: bI 12067

Vila Guarani
apto decorado - r$ 480 mil

2dts, 1st, 1vg, 61M² px metrô conceição

Ref: bI 10753

Moema 

apto reformado - r$1.050 mil

2dts 1st 1vg 107M² lz lado pássaros

Ref: bI 12334

Saúde
apto andar alto – r$ 435 mil

px metrô, 2dts, sl c/ sac, 1vg livre e lz

Ref: bI 10911

São Judas
apto em rua tranqÜila – r$ 700 mil

px metrô, 3 dts(1st), sl c/ sac 2vgs, lz

Ref: bI 12179 

Saúde
apto bem localizado - r$ 649 mil

3dts, st, sl 2 ambs c/ sac 2vgs QE

Ref: bI 11054 

Residencial Tamboré
sobrado alto padrão - r$ 2.750 mil

5dts, 4sts, 6vgs, 700M², projeto

diferenciado. Ref: bI 11099 

Rua Pelotas
sobrado Ótima localiz. - r$ 1.700 mil

2dts, 2sls, 2vgs, 2wc, res/coml, 110M²

Ref: bI 11264

Saúde
casa tÉrrea - r$ 830 mil

3dts, st, ARMS, 109M², 2vgs,

px metrô saúde.m Ref: bI 12401

Vila Gumercindo
sobrado novo - r$ 790 mil

3dts, st, 3vgs, 100M²

Ref: bI 10954

Ipiranga
sobrado fino acabto - r$ 870 mil

3sts, 4vgs, 228M² churrasq. Quintal, 

Sótão, Entr. Lat. Ref: bI 10952

Vila Gumercindo
sobrado novo - r$ 650 mil

3dts,1st,2vgs,105M², fino acabamento,

px metrô. Ref: bI 8901

Saúde
imÓvel para renda – r$ 850 mil

salão coml c/ 3 casas px metrô t:6x36

Ref: bI 5587  

Jardim Aeroporto
sobrado c/ amplos ambs - r$ 850 mil

4dts, 2sts, sl 3 ambs, piscina, QE, 4vgs

Ref: bI 9071

Vila Sta Catarina
sobrado mobiliado - r$ 490 mil

4dts, 2sts, 2vgs, 240M²  

Ref: bI 10525

Brás

renda r$14 mil
prédio esquina 1544m². 18 aptos e 4 lojas

Ref: bi 11719

Pinheiros
renda r$9 mil

Loja na pedroso de Morais 212m²

Ref: bi12416

São Judas
av. indianÓpolis

Térrea, 4 vgs, 266M², 20m de frente, 

Vende/Aluga. Ref: bI 12115

Mirandópolis
prÓx metrô pça da árvore

Sobrado 374m², 4 vgs

Ref: bi 12335

Jabaquara
conj coml ao lado do metrô

preço Imbatível de R$350 Mil por R$280 

Mil. 1 wc e 1 vg Ref: bi 9280 

Bosque da Saúde
excelente sobrado

240m² AU. baixou para vender hoje

de R$650 Mil por R$520 Mil Ref: bi10599

Cupecê
renda r$ 8 mil

Loja 450m², 5 salas, 8 vgs.

ótima localização. Ref: bI 12299
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Consulte-nos: 2578-8244
plantão AOS SÁBADOS ATÉ AS 15:00 HORAS

Se preferir, ligue 24h: 99971-3485
R. Paracatu, 449 - Saúde (estac. gratuito: R. Paracatu, 531) - email: contato@takaki.com.br

VENDA - casas IMÓVEL COMERCIALVENDA - Apartamentos

LOCAÇÕES

SAÚDE - PX. AO METRÔ!!! EXCELENTE – 02 VAGAS!!!
02 dormitórios c/ ae, wc social, sala 2 ambs. c/ 
sacada, cozinha c/ ae, wc emp., lazer.. Apenas 

R$ 2.150,00!!!  (Cod. FE)
PLANALTINHO

Plantão no local!!!. R mario 
paranhos pederneiras, 206.

AC 356 / AT 330, frente 
com 11 mts. 4 dts, 

(sendo 2 suites). 4 vagas.  
Consulte-nos. (Cod. AT) 

VILA MONUMENTO
R. OUVIDOR PORTUGAL!!

p/ empresas, locar reservado, AT: 410 m2, 280 m2 
AC., 2 dts, sala, coz., salão c/ churrasq., forno de 
piz., + 01 dorm., sala, coz. wc, as, Terraço, canil, 4 

gar. Apenas R$ 950 mil!!!  (Cod. AT/JJ)

PRÉDIO COMERCIAL
SÃO JUDAS400 MTS DO METRÔ!!!
7 andares, elevador, 1.308 m2 a.c.,

entrada lateral, 15 wcs, copa e
cozinha, ampla recepção, salas amplas.

R$ 42 mil!!! (Cod TH)

SÃO JUDAS
EXC. APTO - 160M2 au

4 dts (ste), sala 3 ambs 
+ lav, coz planej, dep 

empr+WC, 2 vgs + dep.
R$ 980 MIL. (Cod. JJ).

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

SOBRADO – R$ 760 MIL!!!
5 X 38 de Terreno!!! 

3 dts, sala 2 ambs. + 
lavabo, quintal, edícula 
nos fundos c/ quarto 

e cozinha, 2 garagens. 
(Cod. JH)

SAÚDE - R. PARACATÚ!!! PX. AO METRÔ!!!
2 dts, sala 2 ambs. c/ sacada, wc social, coz. c/ 
armários, área de serviço, dep. empregada, 1 vaga, 
cond. baixo!. Só R$ 1.700,00!!! – (Cod. FE)

CONCEIÇÃO - MOBILIADO - PX. COMPLEXO ITAÚ!!!
41 ms2, 1 dorm. c/ ae, sala, coz. c/ ae,

fogão e geladeira, a.s., máq. de lavar, 1 vg.
R$ 1.350,00!!!!!! – (Cod. FE)

SAÚDE
350 M DO METRÔ!!!

RUA NOBRE!!! 45 M2 AU!!!
1 dormitório amplo
c/ ae planejados,

sala 2 ambs. c/ sacada, 
wc social, as, wc emp., 

1 vaga.
Apenas R$ 370 mil!!!

(Cod JJ)

SÃO JUDAS
PX. AO METRÔ!!!

40 M2 AU – 1 VAGA LIVRE!!!

1 dormitório, sala 2 ambs, 
wc social, área de serviço, 

coz. Apenas R$ 330 mil!!!
(Cod JH/TH)

V. MARIANA
R. AFONSO CELSO!!!

T: 6 X 22 – AC: 155 M2!!!
Com. Ou res., 3 dorms, 

sala 2 ambientes grande, 
coz., entrada lateral,

4 garagens.
Apenas R$ 880 mil!!!

(Cod. CE)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!
70 MS2 AU!!! – 

OPORTUNIDADE!!!
3 dormitórios, sala 2 

ambientes, cozinha c/ 
armários, lazer, 1 vaga.
 Apenas R$ 425 mil!!!

(Cod. TK/RO)

PLANALTO PTA
SOBRADO AT: 120 M2

AC: 140 M2

Reformado!!! 3 suítes, 
sala 3 ambientes + 
lavabo, cozinha, wc 

empregada.
Apenas R$ 750 mil!!!

(Cod. SE)

PÇA. ÁRVORE
SOBRADO NOVO!!!

4 VAGAS!!!

AC: 147 m2,AT: 5 X 30, 03 
stes c/ sac, sala 3 ambs 

c/ lavabo, coz, jd. inverno, 
qtal.R$ 795 mil!!! (Cod. JJ)

ACLIMAÇÃO
SOBRADO EXC. P/ COM 
!!! EXCLUSIVIDADE!!!

Rua Júpiter X Rua Castro Alves, 
AC: 150 ms2 au, a 01 quadra 

da Av. Aclimação, diversas 
salas, 03 wcs, jardim.

R$ 1.500.000,00!!! (Cod. AT)

SAÚDE
450M DO METRÔ!!!

EXC. OPÇÃO!!! 01 VG LIVRE!!!
03 dormitórios (1 ste), 

sala 2 ambs. c/ sacada, 
wc social, coz.,

armários embutidos,  
lazer completo!!!

Só R$ 528 mil!!!
(Cod. TK/JJ)

SAÚDE
RICO EM AE!!!

02 QUADRAS DO METRÔ!!!
Ótimo estado!!!

03 dormitórios (1 suíte), 
2 wcs, sala 2 ambientes, 

2 garagens.
Só R$ 760 mil!!!

(Cod. CE)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

TÉRREO C/ QUINTAL!!!
98 M2 AU!!!

2 dormitórios, sala 2 
ambientes, cozinha,
wc social, 1 vaga.

Apenas R$ 460 mil!!!
(Cod. TK/JH)

SAÚDE
250 M DO METRÔ!!!

FACE NORTE!
ÚLTIMO ANDAR!

3 dormitórios (1 suíte), 
ótimo estado, 97 m2 au, 

2 vagas.
Apenas R$ 645 mil!!!

(Cod. SE)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

2 DTS – 01 SUÍTE!!!
Sala 2 ambientes 

c/ sacada, cozinha 
planejada, repleto em 
ae, andar alto, lazer 
completo, 1 vaga.

Apenas R$ 535 mil!!!
 (Cod. JH)

SALA COMERCIAL
SAÚDE - 220 M2!!! PX. METRÔ!!! 
Recepção e vão livre p/ diversas 
divisórias, 06 banheiros, 2 copas, 08 
vagas!!! R$ 10.500,00 – (Cod. TH)

CAMBUCI
OPORTUNIDADE!!! 129 M2 AU 

SEM CONDOMÍNIO!!!

3 dts(2 suítes), sala 2 
ambs., cozinha c/ ae,
área de serviço. Só

R$ 560 mil!!! (Cod.TK/TH)

JABAQUARA SOBRADÃO 
R$ 2.700,00!!! COM OU RES!!!
AT: 10 X 23, 200 mt2, 3 dts c/ terraço, 

3 wcs, quintal c/ churr., edícula,
portão aut., 4 gar. – (Cod. TH)

SÃO JUDAS
83 M2 AU!!!

02 VAGAS DEMARCADAS 
+ DEP.!!!

2 dormitórios (1 suíte) 
+ 3º reversível, sala 2 
ambientes c/ sacada, 
cozinha c/ armários,

lazer. Só R$ 565 mil!!!
(Cod. JH)

SÃO JUDAS
02 VAGAS FIXAS!!!

RUA MAJOR FREIRE!!!
79 m2 au c/ 03 

dormitórios (1 suíte), 
piso em madeira, sala

2 ambientes c/ sacada.
Só R$ 490 mil !!!

(Cod. SE) 

CAMBUCI – 1 DORMITÓRIO
EXCLUSIVIDADE TAKAKI!!!

Rua Antonio Tavares!!! 55 m2, sala
2 ambientes c/ sac., coz, as, sem 

vaga de gar. R$ 1.400,00!!! – (Cod. TH)

AV. BQ. SAÚDE
COMERCIAL SOBRE LOJA
DE ESQUINA!!!
Exc. Takaki, 70 mt2, 03 salas, 
recepção, 2 wcs, coz., a.s.
Só R$ 2.100,00!!! – – (Cod. TH)

SAÚDE
250 M DO METRÔ!!!
LAZER COMPLETO!!!
02 dormitórios, sala 02 
ambientes c/ sacada, 
armários embutidos, 
cozinha, wc social,

1 vaga.
Apenas R$ 410 mil!!!

(Cod. JJ)

V. MARIANA
NOVO!!!

CONST. TARJAB!!!
2 VAGAS LIVRES!!!

65m2 au c/ 02 
dormitórios (1 suíte), 
sala 2 ambientes c/ 

terraço, lazer completo.
Apenas R$ 580 mil!!!

 (Cod. FA)

JD. SAÚDE
COND. BAIXO!!!

APENAS R$ 320 MIL!!!
60 m2 c/ 2 dormitórios 

(1 suíte), sala 2 
ambientes, cozinha,

1 vaga fixa,
IPTU isento!!!

(Cod. SE) 

V. MARIANA
NOVO!!!

CONST. TARJAB!!!
37 m2, 1 dormitório, 
1 vaga livre, lazer 

completo, com toda
a mobília fixa!!!

Apenas RS 398 mil!!!
(Cod. TH/FA)

JD. SAÚDE
PX. AO SHOP. PLAZA SUL!!!

CONST. TARJAB!!!
EMPREEND. CLUBE!!!

Novo!!! 80,85 m2 au c/ 
03 dormitórios, sala 2 

ambientes c/ terraço, 2 
vagas demarcadas c/ 

depósito privativo.
Apenas R$ 650 mil!!!

(Cod. FA)

CHÁC. INGLESA
107 M2 AU!!!

RUA TRANQUILA E 
ARBORIZADA!!!

3 dormitórios, home 
office, lavabo, suíte, 

3 vagas demarcadas, 
fachada pastilhada, 

lazer completo, c/ toda 
mobília fixa. Apenas

R$ 995 mil!!! - (Cod. FA)

JABAQUARA
SOBRADO PX. AO

METRÔ – 2 VAGAS!!!
Esquina c/ Eng. 

Armando A. Pereira, 
Terreno 7 x 26, 128 m2 
AC, 3 dormitórios, sala 
2 ambientes, quintal. 

Apenas R$ 800 mil!!! - 
(Cod. JH/TH)

SAÚDE
SOBRADO 300 

METROS DO METRÔ!!!
Exc. oportunidade!!!

170 m2 AC, 140 m2 AT, 
03 dts (1 suíte), sala 

02 ambs, coz, copa, wc 
social, lavabo, quintal, 

corred. lateral, 04 gars!!!
Apenas R$ 780 mil!!!

(Cod. JJ)

SAÚDE – CASA TÉRREA SOMENTE COML
Px. Shop., px. ao Carrefour!!! Recepção + 02 salas, 
02 wcs, coz, 3 gars, jardim, isolada. Ótimo estado de 
conservação!!! Apenas R$ 3.900,00!! - (Cod. RO)

MIRANDÓPOLIS
REFORMADO

PX. METRÔ PÇA. DA ÁRVORE

69 m2 au, apto. térreo,
2 dts, sala, coz., 2 wcs, s/ 

gar, cond. R$ 150,00.
Apenas R$ 355 mil!!!

(Cod. TH/JH)

SAÚDE
650 MTS DO METRÔ!!!

EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO!!!

64 m2 au bem distrib., 
02 dts (1 ste), sala 
2 ambs., wc social, 

sacada, a.s., 1 vaga, 
const. nova, entrega p/ 

10/2014. R$ 568 mil!!!
(Cod. JJ)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

TERRAÇO C/ 
CHURRASQUEIRA!!!

122m2 au c/ 03 suítes, 
sala 2 ambientes c/ 

terraço gourmet, dep. 
emp, lazer completo, 2 
vagas. R$ 1.200,000!!! 

– (Cod. JH)

SAÚDE
450 M DO METRÔ!!!

CASA TÉRREA!!!
2 GARAGENS!!!

AT: 10,70 X 24 mts = 
257 ms2, 3 dormitórios, 

corred. lateral, 
churrasqueira, salão, 

quintal. R$ 1.110,00!!!
– (Cod. SE)

Rua Francisco Dias, 205 - Jd. da Saúde 
www.imperiumweb.com.brCr
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AtenDimento De 2A A 6A DAS 8 àS 18H  -  SábADoS DAS 9 àS 16H  -  DomingoS DAS 9 àS 12H

ESTAMOS CONTRATANDO CORRETOR (A) DE IMÓVEIS - Contato c/ Débora - Cel: 9 8795-9010                                                         

5067-0906
REGULARIZAMOS

SEU IMÓVEL

TÉRREAS E SOBRADOS

APARTAMENTOS

TERRENOS E GALPÕES

LOCAÇÕES

Apto 
próxIMo 
Metrô 
SAúde 

r$ 458 MIl
 2 dorms ,repleto de Armários , 

Lazer Comp. , Negociável , 1 vg,  
Confira!  Ref: 8398

Srs. proprIetÁrIoS
• Regularizamos

o seu imóvel
• Retificação de área

• Alvará de
funcionamento

Apto próx 
Metrô 
SAúde 

r$ 435 MIl
2 dorms ,  

sla 2 amb , face norte , 
piso frio , 1 vg,  
Lazer Comp.  

Ref 8400

Apto 
Novo 
Jd. dA 
SAúde 
685 MIl

3 dorms, 1 ste,  sacada gourmet , 
deposito , 81m2 ,  lazer comp , 

2 vagas . Ref: 8143

Apto 
Jd. 

SANtA 
eMílIA

r$ 240 MIl
 2 dorms , Lazer Comp , 

Todo Reformado , 1 vg, cond 
baixo, Confira ! Ref: 8247

Apto 
Jd 

SANtA 
eMIlIA 

r$ 285 MIl
2 dorms , sanca de gesso , 

lazer comp , 2 vgs , 
Agende Sua Visita . Ref: 8528

Apto 

SAúde 

r$ 650 MIl

3 dorms , 1 ste , sla 2 amb , coz c/ 
armarios , 85m2 , lazer comp , 

2 vgs . Ref: 7753

Apto 
px. Metrô 

pçA dA 
Arvore 

r$ 640 MIl
2 dorms , sla 2 amb ,

 1 Vga C/ Depósito , 75 m2 . 
Ref 8511

Apto 
Jd dA 
SAúde 

MobIlIAdo 
r$ 640 MIl

3 dorms , 1 ste , sacada gourmet , 
85m2 , lazer comp , 2 vgs . 

Ref: 8376

Apto Novo  
Jd CeleSte 

140 MIl + 
débItoS
3 dorms , 1 ste ,

 68m2  , 
espaço gourmet , 

sac , 2 vgs. 
Ref: 8269

lINdo 
Apto prox 
Metrô pçA 
dA Arvore  
r$ 350 MIl 

2 dorms ,  sla , 
coz , 1 banh , 
c/ lazer , 1 vg . 

Ref: 8282

Apto 
SAúde 
Novo 

r$ 590 MIl
 2 dorms , 1 ste ,  

65 m2 , 
repleto de armários , 

lazer comp , 
1 vg . Ref: 8503

Apto vl 

verMelhA  

r$ 490 MIl
 3 dorms , 1 ste  ampla  

c/ Armários , sla 2 amb , 
lazer comp , 
Negociável  
Ref : 5692

Apto 
Novo No 

J. StA. Cruz 
r$ 230 MIl
2 dorms, 1 sacada, 

1 vaga, cozinha 
americana, condomìnio 
R$ 200,00, imperdivel.

Ref: 7976

 CoNfIrA 
Apto  

Metrô 
StA Cruz

3 dorms , 1 ste , sla 2 
amb , 2 vgs , 94 m2 , 

Lazer Comp , 
Preço Sob Consulta . 

REF: 8499

CASA 

ANtIgA NA 

AClIMAção
4 dorms , 2 stes, 2 wcs, 

closet, quintal, 1 vg, 
Preço Sob Consulta 

Ref: 8371

SobrAdo

IpIrANgA
3 stes , sla 2 amb , 

closet , coz , 
ótimo quintal , 
4 vgs , preço 
sob consulta . 

Ref: 7956

Sob prox 
Metrô pçA 
dA Arvore 
r$  530 MIl

2 dorms , 2 banheiros , 
edicula , 

terreno de 5,17 x 18 ,  
1 vg . Ref: 8540

lINdo 
SobrAdo 
boSque 

dA SAúde 
r$ 425 MIl

2 dorms 1 ste, terraço, 
dep emp, 3 salas, ótima 

coz com A.E, 1 vg.
 Ref : 7853

SobrAdo 
boSque 

dA SÁude 
r$ 840 MIl 

3 dorms , 1 ste , coz 
c/ armarios , quintal c/ 

churrasq ,  2 vgs . 
Ref: 8264

SobrAdo
reforMAdo  

Alto do 
IpIrANgA 
r$ 450 MIl

2 stes, sla, coz, 
lavand,  2 vgs . 

Ref: 7484

Sob 
IpIrANgA 

preço 
Sob 

CoNSultA
 3 dorms, 1 ste, 4 wc,  

quintal, lavand, 
edícula, 3 vgs . 

Ref: 8159

Sob 
vIlA 
NAIr 

r$ 550 MIl
3 dorms , sla, 
coz ,  quintal ,  
3 wc , 2 vgs . 

Ref: 8187

térreA 
Jd dA 
SAúde  

r$ 600 MIl
3 dorms , coz 

c/ ármarios , Depen. 
De Empregada , peq. 

quintal , 1 vga . 
 REF: 8504

terreA 

J dA SAúde 

r$ 890 MIl
 4 dorms , edicula , 4 vgs 

, terreno de 15 x 30 ,
 Em Exposição 

R. Francisco Dias , 894 
Confira ! 

IMperdível 
SobrAdo 
MoINho 
velho

4 dorms , 2 ste , sla 2 
amb , coz planj , quintal 

, 4 vgs , Preço Sob 
Consulta . REF 8507

térreA re-
forMAdA A 

100 M2 do 
MuSeu IpIrANgA 

r$ 850 MIl
3 dts c/ arm, sala 

3 ambs c/ lareira, coz, 
3 wc,2 vgs, ent.lat, 
quintal. Ref 8171

SobrAdo 
próx. 

Ao Metrô 
IpIrANgA 
r$ 470 MIl
3dts, 1 vg, 2 wcs, 

112m2, edícula c/ quintal, 
copa, coz, 1 vaga. 

Ref: 7454

lINdo 
SobrAdo 

J dA SAúde 
r$ 580 MIl 
3 stes, sla 2 ambs,  

coz planej ,  rico em 
armários, 2 vgs, 

Ref : 7518

Sob Ao 
lAdo do 
Metrô 

SACoMã 
r$ 690 MIl 

3 stes , coz , 
sla , lavand , 

peq quintal , 4 vgs . 
Ref: 7320

SobrAdo  
Novo 

Alto do 
IpIrANgA
3 stes , sla , coz ,

 quintal , lavand , 4 vgs 
Preço sob consulta 

Ref: 7157

terreA 
Jd. dA
SAúde 

r$ 900 MIl
4 dts, c/ arm, 2 stes, 

sala 3 ambs, escritório, 
quintal c/ churrasq, 
terraço. Ref 8245

ótIMo Sob  

Jd dA SAúde 

r$ 690 MIl
3 stes , sla 2 amb , 

coz americana , 
edicula c/ churrasq , 
terreno 5 x 33 , 3 vgs 

Ref: 7262

SobrAdo 
vIlA 

guMerCINdo 
r$ 620 MIl 

3 stes , sla , 
coz c/ armarios , 
lavand , 4 vgs . 

Ref: 8523

CoNd. 
feChAdo 

NA 
CurSINo 

r$ 420 MIl
3 amp.dts, 1 ste, 1 wc 
social, sla boa, copa, 

coz,A.S 2 vgs, c/ 
churrasq. Ref: 8393

SobrAdo 
vIlA 

guMerCINdo 
r$ 350 MIl

3 dorms , sla , 
coz planej, 

todo reformado, 
1 vg. Ref: 8457

SobrAdo
 Alto do 
IpIrANgA 
r$ 670 MIl 
3 dorms , 1 ste , 

sla 2 amb , 
coz americana , 
2 vgs . Ref: 8521

oportuNIdAde 
próx . 

ShoppINg 
plAzA Sul
   2 casas em bom 
estado , terreno de 

7 x 26 ,  R$ 500 Mil , 
Agende Sua Visita . 

Ref: 8524

lINdo 
SobrAdo 

NA 
vl NAIr 

r$ 610 MIl
4 dorms, 2 vagas, 

2 wc, área de serviço, 
quintal, Dep. Emp, ótima 

localização. Ref 7377

oportuNIdAde 

JAbAquArA
terreno de 10 x 52 ,  

face norte , 
c/ 3 casas antigas ,  
preço sob consulta , 
Agende Sua Visita. 

REF 8502

terreNo 
v. prudeNte 
preço Sob 
CoNSultA 

ÁreA totAl 
700 M2

próximo a 
Av. do Estado,

consulte-nos. Ref : 5717

terreNo 
10x40 SAúde 

r$ 750 MIl 
CoM CASA 

ANtIgA
próximo a 

Ricardo Jafet. 
Ref: 8278

terreNo 
IpIrANgA px 
A SIlvA bue-
No 500 MtS 
preço Sob 
CoNSultA

Confira. 
Ref: 8171

terreNo 

10 x 32 

r$ 650 MIl
próximo Ao 

shopping plaza sul , 
com casa antiga , 
agende sua visita. 

Ref: 5246

terreNo

 IpIrANgA

 r$ 420 MIl 
terreno de 10 x 25 
com casa antiga ,  

Confira ! 
Ref : 7537

terreNo 
8x33 r$ 420 
MIl NA vIlA 

CArIoCA CoM 
CoM 4 CASAS 

velhAS
confira agende 

sua visita . Ref : 7587

terreNo 
vIlA 

guArANI 
r$ 650 MIl

Com 2 Casas Antigas 
, Doc OK , 270m2 de  
Área Total , Confira . 

Ref:  8494

SAlão 
CoMerCIAl 
e SAlA No 
MIolo do 
IpIrANgA 
r$ 430 MIl
Salão + 2 salas de 
esquina. Ref 7966

terreNo 
vIlA 

CleMeNtINo 
r$ 700 MIl
terreno 10 x 21 , 
com área total de 

212,70m2 , 
Doc Ok . Confira 

Ref: 8497

terreNo 

MoINho 

velho
 8 x 63 , 

área total de 504m2,  
estuda proposta ,

 preço sob consulta . 
Ref: 8520

gAlpão
 vIlA 

SANto 
eStefANo

6 salas , 4 banheiros , 
amplo quintal , 

terreno 10 x 32 , 20 vgs 
.preço sob consulta. 

Ref:  5319

Apto 

Jd MArIA 

eStelA
 2 dorms , sla , 

coz , área de serv , 
1 wc , 1 vg 

R$ 1.300,00 ( pacote)  
ref: 8505

CoberturA 
MIolo dA 

vl MArIANA  
r$ 6.000,00

4 dorms , 1 ste , repleto 
de armários , piscina , 

churrasq , 4 vgs 
Ref: 7539

MArAvIlhoSo 

Apto 

Jd dA SAúde
 4 stes , 320m2 de área 
útil , repleto de armários 

lazer comp , 4 vgs . 
R$5.000,00 REF: 8491

terreA 
pArque 
brIStol
 r$ 700,00  

1 Dormitorio , 
Cozinha e Banheiro .  

Aceita Deposito , 
Seguro Fiança ou 
Fiador  Ref: 8537

Apto 

vIlA dAS 

MerCêS
3 dorms , 1 ste ,  

sla 2 amb , copa , coz ,  
2 wc , 1 vaga . 

2.580,00 ( pacote ) 
Ref : 5692

Sob Alto 

do IpIrANgA

 r$ 1.900,00
2 dorms , 1 ste ,1 

mezanino ,  coz planej , 
quintal , 3 banheiros ,

1 vg  Ref : 8512

SobrAdo 
pArque 
brIStol  

r$ 1.200,00
2  dorms amplos  , sla ,  
coz ,  varanda , 1 vaga . 
Aceita deposito , seguro 

fiança ou fiador . 
Ref: 8538

Apto Ao 
lAdo do 
Metrô 

vl MArIANA
3 dorms , 1 ste , repleto 

de  armarios , lazer 
comp , 2 vagas , 

R$ 3.000,00  + Taxas 
 Ref: 8444

CoberturA 
MIrANdópolIS 

160 M2 
r$ 2500,00

2 dts, 2 wcs, copa, coz 
completa, sla 2 ambs, 
piso frio, terraço com 

churrasqueira, doc. OK. 
Ref: 8389

Apto próx. 
Ao Metrô 
prAçA dA 
Árvore 

r$ 2.300,00
3 dts, 1 ste, 1 vg,

 3 wcs, 100m2, 
repletos de armários.

Ref 8383

lINdo 
Apto

JArdIM 
CeleSte 

MobIlIAdo
2 dorms , sala , coz , 
lazer comp , 1 vg , 

R$ 1.500,00 ( PACOTE)  
Ref: 8530

Apto 
próxIMo

Av do 
CurSINo

2 DORMS, SLA 2 AMB 
COZ C/ AE, LAZER 

COMP, 1 VAGA. 
R$ 1.600,00 (PACOTE) 

REF: 1431



18 a 24 DE JULHO DE 2014PÁG. 10

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 34 ANOS
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CRECI 017.070

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 1.150 MIL
Terreno 212 m², constr 204 

m², reformado, tudo novo, c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 

cozinha, dep. p/ empreg., 
escritório, jardim quintal 

gramado, churrasq., gar. p/ 2 
carros - REF.: 12.299

SALÃO COML.
BQ. DA SAÚDE

R$ 229 MIL
Ótima localização, situado 
na rua Guararema, n° 388, 

excelente para diversas 
finalidades comerciais ou

renda, salão com área útil de 
27,30 m², estuda propostas.

REF.: 12.844

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

Ótimo acabto., prédio semi-
novo, AU = 121,5 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, closet, living 
p/ 2 amb., sacada goumert, 

lavabo, cozinha planej., wc p/ 
empreg., depósito, gar. p/ 2 

carros - REF.: 13.276

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.040 MIL

Empreendimento Cyrela, AU 
= 121,5 m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, closet, living p/ 2 

amb.c/ ampla sacada gourmet, 
lavabo, cozinha planej., dep. 

p/ empreg., depósito, gar. p/ 3 
carros - REF.: 12.971

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Reformado, bom acabto., boa 

localização da Av. N. S. da 
Saúde, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 13.311

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
Próximo ao metrô Alto do 

Ipiranga, c/ 3 dorm., 1 suíte, wc 
social, living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, lavanderia, garagem 

p/ 2 carros, estuda propostas - 
REF.: 12.561

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local, travessa da Rua 
Tiquatira, AU = 117 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ sacada, lavabo, coz.

planej, despensa, dep. p/ emp, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 12.884

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 498 MIL
3 dormitórios, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, lavanderia, garagemp/ 
2 carros, construção de apenas 

8 anos, ótimo local, trav. da 
Rua Tiquatira - REF.: 12.574

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 430 MIL
Terreno plano c/ 8 x 21 mts., 

construção 116 m², vago, c/ 2 
dormitórios, wc social, living., 
cozinha, despensa, lavanderia, 
quintal, jardim, garagem p/ 5 

carros - REF.: 13.328

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 595 MIL
3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha planejada, quarto p/ 

empreg., gar. p/ 2 carros, AU = 
86 m², boa localização da Rua 
Calógero Calia - REF.: 13.399

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 880 MIL
Excelente localização, c/ 3 
dorm., 2 suítes, wc social, 

living, sl. jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros, 
estuda propostas - REF.: 12.204

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
AT = 370 m², AC = 330 m², 

c/ 3 dorm., 2 stes. c/ AE, living 
2 amb., sl. jantar, lavabo, coz. 

c/ AE, dep. empreg., gar. 4 
autos, qtal. c/ jardim, churrasq., 
+ ampla edícula c/ 2 dorm. - 

REF.: 13.554

COBERTURA 
DUPLEX - SAÚDE

R$ 1.280 MIL
Seminovo, AU = 142m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ sacada, lavabo, coz. 
c/ AE, despensa, cobertura c/ 
sl. TV, sl. Jantar, escritório, 

wc, terraço c/ churrasq., gar. 3 
carros, depósito - REF.: 12.691

SOBRADO
V. STA. CATARINA 

R$ 460 MIL
Ótima oferta, ótimo local, trav. 

da Av. Sta. Catarina, c/ 3 dorm., 
wc social, living, cozinha c/ AE, 
lavanderia, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros.
REF.: 12.998

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótima localização, travessa da 
rua Tiquatira, terreno plano c/ 

7,5 x 20 mts., c/ 3 dormitórios, 
wc social, living, copa, coz, qto. 

despejo, lavand, wc p/ emp, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 13.061

APTO - METRÔ
ALTO DO IPIRANGA

R$ 690 MIL
A 900 mts. do Metrô A. do 
Ipiranga, prédio semi-novo, 

AU = 87m², c/ 2 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada gourmet, escritório, coz. 
c/ AE, gar. p/ 2 carros, cond. 
R$ 563,00 - REF.: 13.496

SOBRADOS NOVOS
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
4 dormitórios, 2 suítes, living 
p/ 2 amb., sl. jantar, lavabo, 

cozinha, despensa, dep. 
p/ empreg., amplo quintal, 

garagem p/ 4 carros, terreno 5 
x 37 mts., construção 210 m² - 

REF.: 12.593

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 245 MIL
Ótimo local da rua Angaturama, 

condomínio somente R$ 
240,00, c/ 2 dormitórios (1 c/ 
AE), wc social, living, cozinhA 
c/ AE, garagem p/ 1 carro, sl. 
Festa, churr. - REF.: 13.515

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

3 suítes, 1 c/ hidro, living, 
lavabo, copa / cozinha, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 5 carros, 

estuda permuta c/ apto. de 
menor valor - REF.: 10.913

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 645 MIL
Seminovo, prédio c/ apenas 3 
anos, vago, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 
c/ sacada gourmet, cozinha 

planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, condomínio

R$ 450,00 - REF.: 13.563

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 900 MIL
Terreno 10 x 30mts., constr. 

248 m², c/ 3 dorm., suíte, living 
p/2 amb., coz. c/ AE, despensa, 
qto. Despejo, dep. p/ empreg., 
fundos c/ edícula c/ 1 suíte, 

sla, coz, wc, lavand., gar. p/ 5 
carros - REF.: 12.963

APTO
KLABIN 

 R$ 1.500 MIL
AU = 174 m², c/ 4 dormitórios 
c/ AE, suíte c/ closet, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ lareira e c/ 
sacada, coz.planej., dep. p/ 

empreg., garagem p/ 3 carros, 
ótimo acabto - REF.: 13.568

SOBRADO
V. GUARANI
R$ 360 MIL

Boa localização da Av. Leonardo 
da Vinci, c/ 3 dormitório, suíte, 
wc social, living, jd. inverno, 

cozinha c/ AE, despensa, 
garagem p/ 1 carro, bom 
acabto. - REF.: 12.036

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 425 MIL
Ótimo local do bairro, trav. da 
rua Tiquatira, terreno, c/ duas 
casas antigas, medindo 8 x 
22,50 mts. = 180m², ótimo 

para construir ótima residência, 
ou mesmo para dois sobrados - 

REF.: 12.759

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 570 MIL
Ótima localização da Av. 

Miruna, vago, c/ 3 dormitórios, 
2 wc´s sociais, living p/ 2 

amb., sala de jantar, lavabo, 
copa / cozinha, garagem p/ 2 

carros - REF.: 12.551

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 650 MIL

Ótimo local da rua Oliveira 
Melo, AC = 170 m², reformada, 

impecável, c/ 2 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., 

cozinha, lavanderia, depósito, 
wc p/ empreg., garagem p/ 1 

carro - REF.: 13.529

COBERTURA DUPLEX
BQ. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Ótimo local, trav. da R. 

Tiquatira, gar. p/ 3 carros, c/ 2 
dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., sala TV, lavand., 

dep. p/ empreg., cobertura c/ 
piscina, churrasq., lavabo, coz. 

c/ AE - REF.: 13.094

APTO
V. CLEMENTINO

R$ 715 MIL
Ótimo local da rua Dr. Altino 
Arantes, vago, área útil 87 

m², c/ 3 dorm., suíte, closet, 
wc social, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 13.348

SOBRADOS NOVOS
CH. INGLESA
R$ 860 MIL

Excelente acabto., próx. a 
Igreja Sta. Terezinha, c/ 3 

suítes, living p/2 amb., lavabo, 
cozinha, jd. de inverno, gar. 

p/ 4 carros, estuda imóvel de 
menor valor - REF.: 13.096

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Ótimo local, terreno 10 x 29 

mts., construção de 200 m², c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., sl. TV, coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., amplo 

quintal c; churrasq., garagem p/ 
4 carros - REF.: 12.555

APTO
JD. CELESTE
R$ 245 MIL

Boa localização do bairro, área 
útil 58 m², cond. R$ 420,00, 

c/ 2 dormitórios, 1 c/ armários 
embutidos, wc social, living p/ 
2 ambs, cozinha, lavanderia, 

gar. p/ 1 carro - REF.: 13.533

APTO
CAMBUCI

R$ 296 MIL
Ótima localização da rua 

Lacerda Franco, c/ 2 dorms, wc 
social, living, cozinha, lavan, 
prédio c/ portaria, elevador, 

mas sem gar, cond. R$ 380,00 
REF.: 13.339

APTO
V. VERA

R$ 375 MIL
Vago, 3 dormitórios, closet, 

wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha c/ AE, lavand, 
garagem p/ 1 carro, área útil 70 

m², ótima localização da rua 
Vergueiro - REF.: 12.458

TERRENO
SAÚDE

R$ 395 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, boa localização do 
bairro, travessa da rua Serranos, 
terreno medindo aprox. 8,60 x 
30 mts., ótimo para construir 
dois sobrados geminados - 

REF.: 13.585

SOBRADO COND.
FECHADO - V. NAIR

R$ 420 MIL
Seminovo, c/ 2 dormitórios. Wc 

social, living p/ 2 ambientes, 
lavabo, cozinha americana, 

lavanderia, depósito privativo, 
garagem p/ 1 carro + uma vaga 

p/ visitante - REF.: 12.900

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 495 MIL
Ótimo local, c/ 2 dormitórios, 
wc social, living p/ 2 amb., 
copa, cozinha, lavanderia, 

dependência p/ empregada, 
garagem p/ 1 carro, terreno 4 x 
26 mts., construção 170 m² - 

REF.: 12.880

TERRENO
9 X 35 M

R$ 550 MIL
Ótima localização, próximo 

da Av. Bq. da Saúde x Av. do 
Cursino, terreno limpo, plano, 
medindo 9 x 35 mts., ótimo 
para construtores, podendo 

construir 2 sobrados novos - 
REF.: 12.931

SOBRADO COM. / RES.
BQ. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
Ótimo local 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
IPIRANGA
R$ 690 MIL

Excelente localização da rua 
Barão de Loreto, próximo ao 
Museu, vago, c/ 3 dorm., wc 
social, living 2 amb., cozinha, 

lavanderia, quintal c/ churrasq., 
sl. Festa, gar. p/ 5 carros - 

REF.: 13.607

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 695 MIL
Ótima oferta, excelente área útil 
127 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 
c/ closet e hidro, liv. p/ 2 amb. 
c/ sacada, lav, coz. planej., dep. 
p/ emp., gar. p/ 3 carros, lazer 

completo - REF.: 12.741

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 725 MIL
Ótimo local, prédio seminovo, 

cond. só R$ 394,00, lazer 
completíssimo, c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte c/ closet, living p/ 2 

amb. c/ sacada, coz. Planej., wc 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 12.485

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 

Albernaz, ótimo residencial ou 
comercial, terreno 5 x 32m, AC 
= 147m², c/ 3 dorm., living p/ 
2 amb., coz. c/ AE, depósito, 

dep. p/ empreg., gar. p/ 2 
carros - REF.: 12.643

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Ótimo local, terreno 10 x 30 m², 

AC =  180m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha c/ AE, lavanderia, qto. 
Despejo, dep. p/ empreg., gar. 

p/ 2 carros - REF.: 13.290

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Local nobre do bairro, terreno 
10 x 30 mts., construção 235 
m³, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb., lavabo, copa, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., gar 

p/ 4 carros - REF.: 13.075

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Excelente localização, terreno 
10 x 30 mts., construção 220 
m², c/ 3 dorm., suíte, living 
p/ 2 amb., jd. inverno, copa, 
coz. c/ AE, despensa, dep. p/ 
empreg., gar. p/ 3 carros, qtal 

c/ churr. - REF.: 11.034

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., 

vago, c/ 3 suítes, 2 c/ AE, hidro, 
living p/ 2 amb., lavabo, copa, 

coz. planejada, lavanderia c/ AE, 
dep. p/ emp, qtal c/ churr, gar. 

p/ 2 carros - REF.: 12.802

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Terreno 297 m², AC = 300 m², c/ 
4 dorm. c/ AE, ste, liv. p/ 3 amb. 

c/ lareira, jd. inverno, lavabo, 
copa, coz. c/ AE, despensa, 
depósito, quintal c/ churr., 

edícula c/ 1 qto., sala, coz., wc, 
gar. 3 carros - REF. 11.586

SOBRADO C/ 
PISCINA KLABIN

R$ 980 MIL
4 suítes, todos c/ AE, hidro, 

living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 3 carros, cobertura 
c/ piscina e churraq., estuda 

oferta - REF.: 11.700

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 1.080 MIL
a 800m do Metrô, terreno 

9,15 x 21,40m,  AC = 215 
m², c/ 3 dorm., suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, copa, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., quintal 

c/ churrasq., jardim na frente, 
gar.p/ 2 carros - REF.: 13.466

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

4 suítes c/ AE, living p/ 3 amb., 
lavabo, copa, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., adega, sl. Festa, 
edícula c/ 2 dorm., gar. p/ 5 
carros, terreno 10 x 36 mts.,

AC = 410 m² - REF.: 11.738

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.580 MIL

Acabto. de 1ª, AT = 314 m², 
AC = 312 m², c/ 3 suítes 
c/ AE, living p/ 3 amb., sl. 

TV, copa, coz. c/ AE, dep. p/ 
empreg., amplo quintal, lindo 

espaço gourmet, gar. p/ 5 
carros - REF.: 12.473
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Sobrado– R$ 650 Mil
Saúde

3 dormitórios, sala, cozinha, 
lavabo, entrada lateral, terraço 
com piscina e churrasqueira,

2 vagas de garagem.
Ref: 92-2701

Sobrado Jabaquara
R$ 410 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. Ref  61-2415

Apto – Vila Guarani
R$ 450 Mil

3 dormitórios, sala 2 ambs 
com sacada, cozinha 

comarmários, 2 banheiros, 
area de serviço , 2 vagas.  

Ref 61-2662

CASA TÉRREA – Vila Sta 
Catarina- R$ 400 MIL

3 dormitórios, sala de estar 
e jantar, cozinha, 6 vagas 

de garagem, quintal, jardim, 
edícula completa, num amplo 
terreno de 10 x 25.  Oportuni-

dade .  REF.: 14-1181

Casa Térrea p/ Coml/res. 
Jabaquara – R$ 600 Mil

Òtimo negócio p/ renda, são duas 
moradias indeps e um salão, a 
casa principal c/ 4 dorms, sala, 

coz, peq. qtal, 2 vagas, + um 1 
dormitório c/ gar. e salão 
independ.  Proximo metrô.

Ref  13-2756

Sobrado Impecável 
Cidade Vargas – R$750 Mil

3 dormitórios com armários, 
suíte, sala  3 ambientes, 

cozinha planejada, quintal 
com churrasqueira, 2 vagas 
de garagem a 500 metros do 

Metrô.  Ref. 61-2639

APTO Jabaquara
(METRÔ) R$ 400 mil

2 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes,cozinha, 

lavanderia,e garagem. 
REF.: 21-2792

APTO Vila Guarani
(Metrô) só R$ 530 mil
3 dormitórios, suíte, todos 

com armários embutidos , sala 
com sacada, lazer completo,

2 vagas de garagem, 
depósito e condomínio baixo. 

Oportunidade .  REF.: 21-2788

Salão coml  - R$ 600 mil 
V. Sta Catarina

Òtimo salão , terreno  8x31, 
6m de pé direito e sala de 
tv,cozinha, piscina, 2 banheiros 
e churrasqueira no pavimento 
superior. Muito bem localizado! 

Fácil acesso!  REF. 21-2793

CASA TÉRREA
Metrô Jabaquara

R$ 490 mil
Otimo terreno de 200m2, 2 

dormitórios, sala, cozinha com 
armários, garagem , quintal 
e nos fundos uma edícula. 

REF.: 22-2802

OTIMO SOBRADO
JABAQUARA R$ 500MIL

2 Dormitórios, sala 2
ambientes, cozinha, terraço, 
3 vagas de garagem + duas 

moradias nos fundos.
Ótimo investimento ou renda!  

Ref.: 31-2811 

5 min. do Metrô
CONCEIÇÃO- APTO 

REFORMADO R$ 380mil
2 dorms, c/ arms, sala 2 ambs c/ 
sacada, ban. c/ gabinete, box, coz. 
planej, vaga de gar, impecável aca-
bto em porcelanato e carp. mad, 

entrar e morar!  REF.: 31-2815

CASA TÉRREA
Jd Oriental R$ 450 mil
2 dormitórios, sala 2 ambien-

tes, cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia e edícula completa, 
amplo terreno de 6x39, exce-
lente quintal.   REF.: 31-2798

CASA TÉRREA   Metrô 
Jabaquara R$ 750 mil
Òtimo para uso comercial ou 

para locação, terreno com 
349 m2, 2 dormitórios,sala, 
cozinha , lavanderia, 2 wc, 

quintal e vagas de garagem.  
REF.: 31-2808

Apto METRÔ
JABAQUARA

R$ 325MIL
3 dormitórios, sala

2 ambientes,cozinha,
lavanderia e vaga de

garagem. REF.:33-2823

APTO Jd. CELESTE
R$ 285 MIL

3 dorms c/ arms, coz. com 
arms planejs, sala 2 ambs c/ 
sacada, 1 vaga de gar., piso 
em madeira, s. festas, quadra, 
s. jogos,academia e churr.  Apto 
c/ ótimo acabto. REF.: 41-2829

CASA TÉRREA  R$ 450 MIL
V. Santa Catarina

Amplo terreno de (9x28m), 
frente para 2 ruas, 2 dormitó-
rios , sala ,cozinha,banheiro 
e quintal + dependencia para 
empregada, garagem para

4 carros. REF.:41-2398

Casa Térrea – Próximo
ao metrô Jabaquara

R$ 650 Mil
3 dormitórios, sala, cozinha, 

banheiro, salão, edícula com-
pleta, pomar, 2 vagas, terraço, 

terreno 8x50. Ref. 61-2507

APTO –R$ 500 MIL
ao lado do METRÔ

Jabaquara, TODO REFOR-
MADO com 3 dormitórios, 

suíte, armários embutidos ,
sala 2 ambs com sacada,

lavabo, coz. c/ arms,86m2 e gar. 
REF.:45-2838

COBERTURA DUPLEX
Metrô São Judas / 

Conceição R$ 650 mil
3 dorms + 1 ste, terraço c/ sl. 
grande + sl. almoço + churr, 
lazer completo, muito bem 

localizado. Òt. aproveitamento 
da cobertura.REF.: 45-2748

APTO METRÔ
S. JUDAS R$ 440 MIL

À 10 minutos do metrô com 3 
dorms com arms, o´tima sala 
2 ambs , 2 banheiros . box, 
1 vaga de gar. localização 

privilegiada com proximidade 
ao comercio .REF.: 43-2833

OFERTA  só R$ 220 mil 
prox. metrô Conceição
Casa de vila “REFORMADO” 
com 1 suíte, sala , cozinha, 
banheiro, area de serviço e 
vaga de gar. independente . 
Excelente negócio, oportuni-
dade única! REF.: 47-2816

EXCELENTE CASA 
TÉRREA  R$ 350 mil 

3 DORMITÓRIOS, 2 SUÍTE, 
SALA para 2 ambientes, copa-
-cozinha, lavanderia , quintal e 

2 vagas de garagem.
REF.: 47-2845

SOBRADO R$ 480MIL
JABAQUARA

Bairro residencial, 3 dormi-
tórios, sala 2 ambientes, co-
zinha com AE´s, quintal com 

depósito e wc,churrasqueira e 
3 vagasde gar. Òtima oportu-

nidade!  REF.:47-2844

2 CASAS- R$ 380 mil 
Vila Sta Catarina 

Ótimo terreno de 7,5x22 ,
2 casas térreas 

(1 e 2 dormitórios),
muito bom investimento, 

para renda ! REF.: 22-2803

Apto Jabaquara  /
Metrô - último R$ 285 mil
2 dormitórios, 1 com armário, 
sala 2 ambientes, sanca, co-
zinha com armários, vaga de 
garagem, cond. baixo, portas 
articuladas, ótimo imóvel para 
investimento. REF.: 51-2850

Finíssimo APTO
Metrô Jabaquara
Semi novo! Tudo lindo! 

Belíssimo acabamento em 
porcelanato, gesso , etc.........; 
semi mobiliado com armários 
de qualidade com pouco tem-
po de uso, 2 dormitórios,suíte 
com hidro, sala 2 ambientes, 

sacada com fechamento 
em blindex, cozinha com 

armários, vaga de garagem 
. Não tem nada igual!!  Para 

pessoas de fino gosto, venha 
conhecer!  REF.: 52-2855

EXCELENTE TERRENO!!!  
R$ 650 mil

Metrô Jabaquara com (8x50) 
400 m2 com casas velhas no 
local , excelente oportunidade 
de investimento ou construção 

de condominio de casas, galpão 
comercial ou outras finalidades 

diversas, localização estratégica.  
REF.: 52-2790

APTO SÃO  JUDAS
R$ 425 mil

Próx. do Metrô com 2 
dormitórios, armários 

embutidos,acabamento  em 
porcelanato, sala 2 ambien-
tes, cozinha, area de serviço 
e garagem.  REF.: 52-2857

APTO 3 dorms
Jabaquara R$ 585mil
3 dormitórios, suíte,sala 2 

ambientes, sacada,cozinha, 
condominio com lazer

 completo, ótima localização!  
REF.: 52-2852

APTO R$ 430 mil à 10 
min. Metrô Jabaquara 

IMPERDÍVEL! 3 dormitórios, 
suíte com armários, sala 2 am-
bientes, cozinha com armários, 
sacada, 2 banheiros,garagem 
para 2 autos + depósito, face 
norte, lazer .  REF.: 52-2842

SOBRADO NOVO
R$ 320 MIL

Cidade Ademar com 
2 dormitóriossuítes, sala, 

cozinha  e garagem. 
REF.: 52-2853

Apto V.Guarani
R$ 300 mil

Prox. Ao Metrô com
2 dorms, sala 

,cozinha,lavanderia, 
1 vaga, condominio baixo.

Ref. : 2696

SOBRADO
JABAQUARA R$ 650 MIL

Prox. Metrô com 3 dorms c/ 
arms, suíte, sala 2 ambs , lav, 
coz. c/ arms, dep.+ wc, churr, 

terraço, entrada lateral, salão de 
festas, saída para duas ruas e 3 

vagas de gar.  REF  53-2867

BELÍSSIMO SOBRADO 
R$ 550 mil

Jabaquara, perto do Metrô c/ 3 
dorms, 1 ste c/ closed , sala 2 
ambs, ampla coz, porcelanato, 
lav, qtal c/ terraço, AS , qto. e 

banh. emp, 2 vagas de gar,  Tudo 
bem cuidado e moderno, Vale a 

pena visitar. REF.: 55-2868
APTO EXCELENTE

LOCALIZAÇÃO  R$ 345 mil
À 5 MINUTOS DO Metrô Con-
ceição, ótima oportunidade,2 

dormitórios com armários,cozinha 
com armários,sala 2 ambientes, 

vaga livre e fixa.Lazer total, quadra, 
piscina, jogos ,academia, salão de 
festas e churrasqueira. Portaria 24 

horas.  REF.:55-2862

SOBRADO NA 
VILA CAMPESTRE

R$ 500 MIL
3 dormitórios, 1 suíte com

closet, sala ampla, 
copa,cozinha , 

lavanderia , salão no
sub solo, quarto para
empregada com wc,

churrasqueira e
garagem para 
2 automóveis.
 Ref 61-2873

APTO SAÚDE
R$ 535 MIL

2 dormitórios, 1suíte com 
armários, sala 2 ambien-
tes com sacada, cozinha 
com armários, sacada, 2 

banheiros,garagem para 2 
automóveis.  REF.: 61-2878

BELÍSSIMO APTO
VILA GUARANI

R$ 460 Mil
Prox. Metrô !  NOVO! 

Nunca habitado!
2 dormitórios com

 armários sala 2 ambs,
cozinha planejada,
garagem e lazer.
Oportunidade!. 
Ref 61- 2875

APTO –R$ 390 MIL
JABAQUARA/Campestre
3 dormitórios , suíte, sala 2 

ambientes , sacada, cozinha 
com armários, 76 m2,

2 vagas de garagem . Lazer 
completo. Ótimo negócio!

Venha conferir.  Ref.: 62-2851

CASA TÉRREA
ISOLADA R$ 940 mil

CIDADE VARGAS
Bairro residencial! PRÓX. Metrô 

Jabaquara com 4 dorms, ste,sala 
2 ambs, coz, qtal, edícula, saída 

para 2 ruas, 6 vagas de gar, terreno 
amplo de 450 m2 ,casa totalmente 
isolada e arejada!.  REF63-2886

SOBRADO – R$330 Mil 
OPORTUNIDADE,

Jabaquara/Americanópolis
Próx. a Igreja São José,
3 dormitórios,  banheiro ,
sala, cozinha, quintal com 
terraço entrada lateral e
1 vaga . Ref  63- 2805

SOBRADO R$ 350 MIL 
ao lado do Parque

2 dormitórios, sala, 
cozinha,lavabo, lavanderia, 
vaga de garagem,  ao lado

do Parque do Nabuco.
REF.: 71-2244

Vila Guarani  - RENDA
2 casas térreas
por R$ 460 mil

2 dormitórios, sala 2 ambs, 
cozinha, banheiro, 2 vagas 

em terreno 5x45, ótimo
para 2 famílias.
REF.: 71-2783

SOBRADO R$ 285 mil
Metrô Jabaquara
Próx. bombeiros com 3 

dormitórios, sala 2 ambientes, 
cozinha, terraço,

escritório e garagem.
REF.: 71-2779

Apto – Metrô
Jabaquara – R$ 395 Mil
2 dormitórios, sala 2 ambien-

tes, cozinha com AE, lavande-
ria, 1 vaga de gar. Muito bem 
localizado, ruas arborizadas 
com segurança dentro do 
condomínio. Ref  71- 2840

APTO  R$ 420mil
Vila Guarani  

Ótima localização, 
2 dormitórios, sala 2 

ambientes com sacada, 
cozinha, vaga de garagem,
65 AU,  VAGO.Visite hoje!  

REF.: 53-2866

Belísima CASA TÉRREA 
– R$ 870 Mil - Òtimo inves-
timento 3 dorms, 1 ste, arms, 
ampla sala para 3 ambs, copa 
coz, banh, 3 gars, portão aut, 
dep. emp compl, qtal amplo c/ 
piscina e área coberta elevada 

com churr. Ót. localiz, próx. 
Metrô Jabaquara! Ref 82- 888

SRS. PROPRIETÁRIOS - CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.
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CAIXA MELHOR CRÉDITO
Você que é servidor da Prefeitura de
São Paulo têm as melhores taxas na 
CAIXA. AS MELHORES TAXAS DE 

JUROS DO MERCADO PRAZO DE 72 MESES
Confira as vantagens do Crédito 

Consignado com as Melhores taxas
 PRESTAÇÃO APARTIR DE*

R$    107,68
R$    215,37
R$    430,75
R$    646,13
R$ 1.076,89

 VALOR DE CRÉDITO*
R$  5.000,00
R$ 10.000,00
R$ 20.000,00
R$ 30.000,00
R$ 50.000,00

*Valores sujeitos a alteração devido
a juros de acerto e aprovação de crédito.

*Para cliente que trouxer sua
Conta-Salário para CAIXA.

CASA SAÚDE
R$ 1.100,00- 1 dorm, 
1 sala,1 coz, 1 banh.,

 area de serv.,
quintal, 35m² - 

REF: 3369

APTO
PRAÇA DA ÁRVORE
R$ 2.700,00 + Cond.+ 
IPTU - 3 dorms., 1st., 
1 sl., 1 coz., 2 banhs., 
AS, 2 vgs., mobiliado, 

85m²- REF: 2111

APTO CURSINO
R$ 1.350,00+ Cond. + 
IPTU – 2 dorms, coz, 
sl c/ sacada, 2 vgs – 

60m² - REF: 1453

CASA
VILA GUMERCINDO

R$ 2.000,00 + 
IPTU- ótimo estado, 
reformada, 2 dorms., 
1 coz., 1 sl., 1 banh., 
AS, quintal , 2 vgs – 
50 m² - REF- 3345

SOBRADO 
MIRANDÓPOLIS
R$ 3.600,00 + IPTU 
- 3 dorms., 1 sl., 1 

coz.c/ arms, 2 banhs.,1 
área de serv., qtal, 2 

vgs., 145m- REF: 3347

APTO  J. SAÚDE
R$.1.750,00 + Cond. 
+ IPTU – 2 dorms, 1 

st, 1 sl, 1 banh, 1 coz, 
1 área de serv, 2 vgs, 

60m² - REF: 3269

APTO
VILA GUARANI

R$ 1.450,00 + Cond. 
+ IPTU – 1 dorm, 1 sl, 
1 coz, 1 banh, 1 área 
de serv,1 vg, 42m²- 

REF:3146

SOBRADO 
CHÁCARA INGLESA

R$ 4.000,00 + IPTU
3 dorms., 2 sls., 1 

coz., 2 banhs.,1 área de 
serv., qtal, 1 lav, 2 vgs., 

200m²- REF: 3383

SALA COMERCIAL 
BELA VISTA

R$ 800,00 + IPTU 
+ Cond.- 1 sala, 2 

banhs., 1 vg., ar cond., 
piso frio,  38m².

 REF: 3067

SALA COMERCIAL
SAÚDE

R$ 3.000,00 - 3 salas, 
1 banheiro, 1 copa. 
Reformado. 34m².

REF:3256

APTO JABAQUARA
R$ 1.900,00 + Cond. 
+ IPTU - 1 dorm., 1 
coz., 1 sl., 1 banh., 
1 área de serv.,1vg, 
mobiliado, 34m².

REF: 3116

SOBRADO COML.
SAÚDE

R$ 2.900,00 + IPTU-
4 dorms, 1st, 1 sl,

1 coz, 3 banhs,
1 área de serv, 1 vg - 

REF: 3217

APTO SAÚDE
R$ 670.000,00 –

3 dorms.,1 st., 1 coz.,
2 banhs.,  área de serv.,

dep. de empregada,
2 vgs., 92m² - REF: 3382 

APTO JABAQUARA
R$ 341.000,00 – 2 dorms.,

1 sl., 1 coz., 1 banh.,

1 área de serv., 1 vg.,

47m² - REF: 3371

APTO  MIRANDÓPOLIS
R$320.000,00 –

1 dorm., 1 sl., 1 banh.,

1 coz., 1 área de serv.,   

47m² - REF: 3377

APTO  J. SAÚDE
R$425.000,00 – 2 dorms.,

1 st., 1 sl. c/sacada,
1 banh., 1 coz.,

1 área de serv., 2 vgs.,  
60m² - REF: 3268

SALA COMERCIAL
V. NOVA CONCEIÇÃO

R$ 250.000,00 – 

3 salas, 1 copa, 1 banh.

REF: 5144

CASA DE
VILA - SAÚDE

R$ 880.000,00 – 4 dorms., 
1 st., 1 sl., 1 coz., 3 banhs., 
1 copa, 1 dep. empregada + 
WC,  1 área de serv., 4 vgs., 

165m² - REF: 3286

APTO  BELÉM
R$ 447.000,00 -

2 dorms., 1st., 1 sl.,
1 coz., 1 banh., 1 área de 

serv., 1 vg. , 60m².
REF: 3312

SOBRADO
BOSQUE DA SAÚDE

R$320.000,00 – 2 dorms.,
1 sl., 2 banhs., 1 coz.,
 área de serv.,  80 m².

REF: 3272

APTO
ÁGUA FUNDA

R$ 288.000,00 - 2 dorms.,
1 sl., 1 coz., 1 banh.,
1 área de serv., 1 vg. ,

60m² - REF: 3330

SALÃO  COMERCIAL 
MIRANDÓPOLIS
R$ 341.000,00 -

Salão  com mezanino,
2 banheiros, 55 m².

REF: 3257

APTO SAÚDE
R$ 590.000,00 – mobiliado, 

2 dorms.,1 st., repleto 
de armários, 1 coz. toda 

equipada, 1 banh.,
área de serv., 1 vg., 68m².

REF: 3213

SOBRADO  SAÚDE
R$479.000,00 – 4 dorms.,

2 sts., 1 sl., 1 banh.,
1 lavabo,  1 coz.,

1 área de serv., 126 m².
REF: 3384
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SOMOS O CAMINHO MAIS CURTO PARA O SEU IMÓVEL!
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MIRANDÓPOLIS
SOBRADO EXCELENTE!

3 DTS, STE, 2 GRS
R$ 3.000

Localizado na Av. Senador Case-
miro da rocha, liv. 3 ambs, copa, 

coz, área serviço, ótimo para 
comércio ou residência.

PTO. PAULISTA
CASA DE VILA!

2 DTS, GAR, 87M² AC
R$ 2.400

Próx. Ceci,  liv. 2 ambs, 
lavabo, coz. equipada, 

qtal, dp empregada, 
pronto p/ morar.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO, É SÓ MUDAR!

2 DTS, GAR. 90M² AC
R$ 2.700

Junto ao metrô, liv. 2 ambs, 
coz. equip, rico em arms, 

ótimo edif. c/ piscina. 
Confira!

TATUAPÉ
APTO NOVO! 2 DTS, STE, GAR

LINDO, MARAVILhOSO!
R$ 2.500

Local excelente, liv. 2 ambs, coz. 
planejada, rico em arms, repleto 
de arms, andar alto, 73m² AU, 

edif. de cinema c/ lazer de clube.

VILA MARIANA
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

ESPETACULAR!
R$ 2.200

Próx. metrô Sta Cruz, 
Liv. 2 ambs, terraço, coz.

 equipada, rico em arms, edif. 
moderno c/ quadra.

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

DE CINEMA!
R$ 2.900

Px. Hosp SP, 100m² úteis, liv. 3 
ambs, lavabo, copa, coz. equip, 
rico em arms, dp empr. Edif. c/ 

lazer de clube!

V. MARIANA
2 DTS, STE, 2 GRS

MOBILIADO!
R$ 2.500

Px. metrô Sta Cruz, 90m² úteis, 3 
DTS, reversível, liv. 2 ambs, coz. 
equip., rico em arms, magnífico 
edif. c/ lazer. Super cobiçado.

V. MARIANA
SOBRADO LINDO!

3 DTS, 2 GRS, 173M² AC
R$ 3.000

Ótimo local, liv. 2 ambs,
 lavabo, coz. equipada, 

rico em arms, ótimo acbto, 
não perca!

MIRANDÓPOLIS
APTO 2 DTS, GAR

É SÓ MORAR!
R$ 1.300

Próx. metrô, liv. 2 ambs, terraço, 
cozinha equipada, rico em arms, 
dp empregada, local maravilhoso, 

edif. c/ piscina.

PARAÍSO
SALA COMERCIAL!

EDIf. ALTO LUXO!
R$ 2.500

Próx. metrô, 34 mts ou 68 mts, 
acbto espetacular, elegância e 

sofisticação c/ garagem, 
não perca!

V. CLEMENTINO
SOBRADO COMERCIAL

3 DTS, STE, 2 GRS
R$ 3.600

Ótimo para qualquer tipo de 
comércio, local excelente, 

liv. 2 ambs, coz. equip, + edícula 
c/ 2 salas, é só mudar!

JD. SAÚDE
APTO 2 DTS, GAR, 62M² AU

SUPER CONSERVADO!
R$ 1.400

Próx. Shopping Plaza Sul, 
Liv. 2 ambs, terraço, 

coz. equp, rico em arms, 
dp empr, ótimo edif.

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS, STE, GAR, 

72M² AU - PRÓX. hOSP SP
R$ 1.800

Local, magnífico, 
liv. 2 ambs, terraço, closet, 

boa cozinha, dp empr, 
ótimo edif.

MIRANDÓPOLIS
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

MARAVILhOSO!!!
R$ 3.500

Local excelente, 101m² AU, liv. 2 
ambs, terraço, copa, coz. equip., 
rico em arms, dep. Empr. Acbto 

alto alto luxo, lazer c/ sauna.

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS, STE, 2 GRS

70M² ÚTEIS, REfORMADO!
R$ 2.100

Próx. metrô, liv. 2 ambs, 
coz. equipada, rico em arms, 

dp empregada, 
ótimo edifício.

METRÔ ANA ROSA
APTO 3 DTS, STE, GAR

MUITO CONfORTO COM 
131M² AU!
R$ 3.000

Ótimo local, living 3 ambs, closet, 
copa, cozinha, rico em arms, 
magnífico edif. c/ lazer total.

CAMPO BELO
APTO 2 DTS, GAR

BELíSSIMO!!!
R$ 2.700

Local espetacular, liv. 2 ambs, 
coz. planejad, rico em arms, 

edif. magnífico, 
vale a pena conferir!

MIRANDÓPOLIS
APTO 2 DTS, GAR, 72M² AU

SUPER DECORADO!
R$ 1.800

Ótimo local, liv. 2 ambs, 
terraço, copa, coz. equip, 

rico em arms, 
edif. c/ lazer total.

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS, GAR, 115M² 

AT - JUNTO AO METRÔ
R$ 424 MIL

Ótimo local, liv. 2 ambs, terraço, 
coz. equip, rico em arms, DP 

empregada, ótimo acbto, edifício 
c/ piscina.

CHAC. INGLESA
APTO 2 DTS, GAR, 97M² AT

VAGO C/ PISCINA
R$ 418 MIL

Próx. metrô, Liv. 2 ambs,
coz. equip. rico em arms, 

pronto p/ morar,
edif. moderno c/ lazer, confira!

METRÔ STA CRUZ
APTO 1 DT, GAR, 78M² AT

MOBILIADO
R$ 424 MIL

Próx. Unifesp. Bom living, 
coz. equipada, rico em arms, 

andar alto, edif. super cobiçado 
c/ piscina.

PÇA DA ÁRVORE
APTO 2 DTS S/ GAR, 90M² 

AT - ESPETACULAR, LINDO!
R$ 350 MIL

Junto ao metrô, liv. 2 ambs,
 coz. equip, rico em arms, 

super decorado, cond. baixo, 
ótimo edifício.

METRÔ STA CRUZ
APTO 4 DTS, 3 STES, 3 GRS

NOVO, O MELhOR!
R$ 1.450 MIL

Local nobre, Liv. 2 ambs, terraço 
gourmet, lavabo, copa, cozinha, 

230m² AT de luxo e requinte, o mais 
lindo edif da região c/ lazer de clube!

V. GUMERCINDO
APTO 2 DTS, CLOSET, GAR
MARAVILhOSO, BELíSSIMO!

R$ 399 MIL
Local espetacular, 

acbto alto luxo, liv. 2 ambs, terr, 
coz. americana, equip. ótimo edif. 

tudo de bom!

PÇA ARVORE
APTO 2 DTS, GAR, 90M² AT
A fELICIDADE MORA AQUI!

R$ 395 MIL
Próx. metrô, Liv. 2 ambs, 

terraço, cozinha americana 
equipada, rico em arms, 
edif. moderno c/ piscina.

V. CLEMENTINO
APTO 1 DORM. GAR

PARA VENDER hOJE!!!
R$ 298 MIL
Próx. Hosp SP, 

Semimobiliado, pronto p/ morar! 
Ótimo edif. não deixe

de conhecer.

PÇA. ÁRVORE
APTO 2 DTS, GAR

COM PISCINA
R$ 430 MIL

Próx. metrô, ótimo local,
liv. 2 ambs, terraço, 

coz. equipada, rico em arms, 
andar alto, ótimo edifício.

METRÔ PÇA ÁRVORE
APTO 3 DTS, STE, 3 GRS

BELíSSIMO!
R$ 670 MIL

Próx. metrô 150m² AT, liv. 2 ambs, 
terr, coz. planejada, repleto de 

arms, andar alto, magnífico acabto, 
edif. moderno, seminovo c/ lazer.

 V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

BELíSSIMO!!!
R$ 799 MIL

Ótimo local, 140m² AT, Liv. 2 ambs, 
terraço, coz. planejada, repleto de 
arms, closet, acbto espetacular, 

edif. magnífico c/ lazer.

METRÔ S. JUDAS
SOBRADO NOVO!

4 DTS, 4 GRS C/ PISCINA
R$ 848 MIL

Maravilhoso, próx. metrô, liv. 3 
ambs, copa, coz. equip, rico em 
arms, acbto, alto luxo, qtal, chur-

rasqueira, não deixe de conhecer.

METRÔ STA CRUZ
APTO 3 DTS, STE, GAR

UM ShOw!!!
R$ 625 MIL

Próx. metrô, liv. 2 ambs, terraço, 
lavabo, coz. equip, dep. Empr, 

rico em arms, 
edif. seminovo c/ lazer total.

V. CLEMENTINO
APTO 4 DTS, 2 STES, 3 GRS

LINDO MEDITERRâNEO
R$ 1.200 MIL

Local nobre, seminovo 200m² AT, 
liv. 3 ambs, terr. Coz. equip, rico 
em arms, edif. maravilhoso c/ pi-

scina aquecida. Não perca!

V. CLEMENTINO
APTO 4 DTS, 2 STES, 2 GRS

ESPETACULAR!!!
R$ 999 MIL

Próx. ao Ibirapuera, liv. 2 ambs, 
terraço, coz. equipada, repleto de 
arms, ótimo acabto, edifício super 

cobiçado c/ lazer de clube.

KLABIN NOBRE
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

124M² AU ESPETACULAR!!!
R$ 999 MIL

Melhor local, Liv. 2 ambs,
terraço, closet, copa, 

coz. equipada, rico em arms, 
alto luxo, edif. magnífico c/ lazer.

VILA MARIANA
SOBRADO NOVO!

4 DTS, 2 STES, 4 GRS
R$ 1.250 MIL

Ótimo local, liv. 2 ambs, 
lavabo, copa, cozinha, 
qtal c/ churrasqueira, 

acabto alto luxo, magnífico!

MIRANDOPOLIS
APTO 3 STES, 3 GRS, 188M² 

AU - DE CINEMA !!!
R$ 1.399 MIL

Próx. metrô, Liv. 3 ambs, lavabo, 
copa, coz. planej, closet, dep. Empr. 

Repleto arms, andar alto, acbto 
maravilhoso! Edif belíssimo c/ lazer.

VILA MARIANA
APTO 4 DTS, 2 STS, 3 GRS

300 MTS DE LUXO E REQUINTE!
R$ 1.590 MIL

Próx. metrô semi novo, liv. 3 ambs, 
copa, coz. planejada, repleto de 
arms, ste empr. Acabto maravil-

hoso! Edif. belíssimo c/ lazer total.

PARAÍSO
APTO 4 DTS, 3 STES, 3 GRS

ALTO LUXO, 184M² AU
R$ 1.900 MIL

Ótimo local, mediterrâneo, semi novo, 
indiscritivel, liv. 3 ambs, amplo terr gour-
met, coz. equip, lavanderia, repleto de 
arms, Belíssimo edif. c/ lazer de clube.

JD DA SAÚDE
APTO 2 DTS, GAR, 120M² AT

PRONTO P/ MORAR!
R$ 447 MIL

Ótimo local, liv. 2 ambs, 
terraço, coz. equip, rico em arms, 

não deixe de conhecer. 
Ótimo edif.

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS, GAR, 93M² AU

ENORME!!!
R$ 585 MIL

Local nobre, living 2 ambs, 
terraço, ampla cozinha, 
rico em arms, dp empr, 

entrar e morar, ótimo edif.

MIRANDÓPOLIS
EXCELENTE SOBRADO

3 DTS, STE, 2 GRS
R$ 670 MIL

Ao lado do metrô Pça da árvore, 
ótimo para residência ou 
comércio. É só mudar, 
não deixe de conhecer.

PÇA ARVORE
SOBRADO MAGNIfICO!

3 DTS, STE, 4 GRS
R$ 1.150 MIL

Próx. metrô, liv. 2 ambs, lavabo, 
copa, coz. planejada, repleto de 

arms, acbto alto luxo, edícula c/ 3 dts, 
qtal, TR. 330m², acabto maravilhoso!

V. GUMERCINDO
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

NOVO C/ TERRAÇO GOURMET!
R$ 719 MIL

Local espetacular, 178m² AT, Liv. 2 
ambs, terraço gourmet, coz. planej. 

Repleto de arms, acbto maravilhoso, 
andar alto, edif. belíssimo c/ lazer.

PTO. PAULISTA
SOBRADO VILA NOVO!

3 STES,4 GRS, 206M² AC.
R$ 1.590 MIL

local nobre, acbto alto luxo, 
liv. 3 ambs, lavabo, copa, coz,

ste de empre. Lindo jardim,
TR 10x25 de cinema.

METRÔ STA CRUZ
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

JUNTO AO ShOPPING.
R$ 640 MIL

Local espetacular, 125m² AT, liv. 
2 ambs, coz. equip, rico em arms, 

ótimo acabto, andar alto, edif. 
moderno, não perca!

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS, GAR, 128M² AT

EDIf. COBIÇADO!
R$ 635 MIL

Melhor rua, liv. 2 ambs, 
terraço, coz. planej. 

Andar alto, entrar e morar. 
Edif. maravilhoso!

METRÔ S. JUDAS
APTO 3 DTS, GAR, 118M² AT

COM LAZER TOTAL!
R$ 538 MIL

Ótimo local, liv. 2 ambs, terraço, 
coz. equipad, rico em arms, tudo 
de bom! Andar alto, ótimo edifí-

cio, venha conferir!

METRÔ S. JUDAS
APTO 2 DTS, STE, 2 GRS

MORE BEM 84M² AU.
R$ 488 MIL

300 mts do metrô local tranqüilo, 
Liv. 2 ambs, coz. equip. rico em 

arms, acbto excelente, ótimo edif.
cond. baixo.

METRÔ SAÚDE
APTO 3 DTS, STE GAR

VENhA SER fELIZ!
R$ 530 MIL

Próx. metrô com 112m² AT, Magnifico, 
liv 2 ambs, terr. Coz. planejada, rico 

em arms, ótima localização, conforto, 
segurança, edif. moderno c/ piscina.

METRÔ STA CRUZ
APTO 2 DTS, GAR, 100M² AT

PRONTO PARA MORAR!
R$ 500 MIL

Excelente local, liv. 2 ambs, coz. 
equipada, rico em arms, andar 

alto, ótimo edifício, não deixe de 
conhecer.

PÇA ARVORE
APTO 4 DTS, STE, 2 GRS

SEMINOVO!
R$ 795 MIL

Próx. metrô, Const. Tarjab, 
Belíssimo liv. 2 ambs, terr, 

coz. equip. rico arms, 97m² AU.
Lindo edif. c/ lazer total.

V. MARIANA
APTO  3 DTS, STE, 2 GRS

LINDO, C/ TERR. GOURMET.
R$ 790 MIL

Próx. metrô, seminovo, Belís-
simo, liv. 2 ambs, coz. equipada, 

rico em arms, 138m² de puro 
bom gosto, edif. c/ lazer de clube!

METRÔ 
CONCEIÇÃO

SOBRADO DE VILA!
2 DTS, GAR, 80M² AC

R$ 399 MIL
900 mts do metrô. Belíssimo, liv. 2 
ambs, copa, coz. planejada, qtal, 
DP empregada. Vila com portaria.

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS, STE, GAR

100M² ÚTEIS PX hOSP SP
R$ 620 MIL

Ótimo local, Liv. 2 ambs, 
cozinha equip, rico em arms, 

amplas dependências, 
excelente edif. c/ quadra.

METRÔ STA CRUZ
APTO 3 DTS, STE, 2GRS

JUNTO AO ARQUI
R$ 611 MIL

Local espetacular, liv. 2 ambs, 
coz. euipada, rico em arms, ótimo 

acbto, andar alto, 125m² AT, 
edif. moderno.

VILA MARIANA
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

AMOR A PRIMEIRA VISTA!
R$ 610 MIL

Próx. metrô sta cruz, liv. 2 ambs, 
terraço, coz. equip. rico em arms, 
super decorado edif. moderno c/ 

quadra.

MIRANDÓPOLIS
LINDO SOBRADO!
3 DTS, STE, GAR

R$ 599 MIL
Local espetacular, liv. 2 ambs, 
coz. equipada, rico em arms, 

qtal totalmente reformado com 
muito bom gosto.

PÇA. DA ÁRVORE
SOBRADO – OCASIÃO!

3 DTS, 2 GRS, 120 M² AC
R$ 575 MIL

Junto ao metrô, liv. 2 ambs, 
coz. equip, lavabo, rico em arms, 

qtal, ste de empregada, 
lindo pronto p/ morar!

oFeRta Da semana!!!
miRanDóPoLis

soBRaDo maGnÍFico
PRóX. PÇa. sta. Rita

R$ 415 miL
Local extraordinário, próximo
metrô, 2 amplos Dts, 2 wcs, 

ótima coz., liv. 2 ambs, quintal, 
lavand. Pronto p/ morar, único.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO MAGNIfICO!
1º  QUE VER COMPRA.

R$ 550 MIL
Local espetacular, Próx. metrô,

2 DTS, Liv. 2 ambs, 
coz. equipada, qtal,

terreno de 6x25, entrar e morar.

KLABIN
APTO 2 DTS, GAR, 90M² AT

JUNTO AO METRÔ.
R$ 549 MIL

Excelente localização, 
liv. 2 ambs, coz. equipada, 
rico em arms, andar alto, 
ótimo edif. entrar e morar!

coRRetoRes (as)
com ou sem experiência, 

venham fazer parte da empre-
sa que mais vende na região.
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SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA 
(COMERCIAL)

Sobrado, 02 ds, sala 
grande, edicula completa, 
entrada lateral, 02 vagas. 

Otima localização.
R$ 3.000,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds
c/ AE, sala grande,
a.serv., garagem.

Lindo. Otima localização.
R$ 1.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds (01 

suite), sala 02 ambs, lavabo, 
escritório, garagem. Semi 

mobiliado. Impecavel.
R$ 2.200,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds, 

escritório, sala grande, 
02 banheiros, a. serviço e 
garagem. Junto ao Metro. 

R$ 1.500,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds c/ AE, 
sala 02 ambientes, sacada, 
quarto e wc de empregada, 
a.serv., garagem. Impeca-

vel. R$ 1.900,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

grande, edícula completa, 
02 vagas. Rica em
armários. Lindo.

R$ 2.300,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, 

sala 02 ambientes, edicúla 
completa, 02 vagas. Portão 

Automático. Excelente 
Localzação. R$ 790 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds c/ AE,

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

Otima localização.
R$ 1000 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),

02 salas, edicula
completa, quintal, 02 vagas. 

Localização excelente.
R$ 900 mil.

LOCAÇÃOVENDA

A família cresceu?

Está na hora de acreditar, 

de realizar o sonho

da casa própria. 

Seu futuro pode estar 

em um dos imóveis 

anunciados nesta edição. 

Ou da próxima.

Consulte sempre os 

classificados do jornal 

S.Paulo Zona Sul.

Desde 1960 gerando bons 

negócios na Vila Mariana. 

Saúde, Jabaquara
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www.pecorari.com.br VENDEMOS E ALUGAMOS SEU IMÓVEL C/EFICIÊNCIA E RAPIDEZ - ACLIMAÇÃO • LIBERDADE • CAMBUCÍ • PARAISO • BELA VISTA

PECORARI

LOCAÇÃO COMERCIAL
RESIDENCIAL E VENDAS

5579-3535

Locação Residencial Locação Comercial Venda
PQ ACLIMAÇÃO

APTO
170 M2

R$ 1.800.000

PARAISO
APTO

3 DORMS
R$ 475.000

BQ. SAÚDE
APTO

2 DORMS
R$ 425.000

MOOCA
APTO

2 DORM - 70 m2

R$ 280.000

SOBRADO
NOVO

SANTO ANDRÉ
R$ 750.000

ACLIMAÇÃO
APTO
155M2

R$ 800.000

CAMBUCI - APTO
2 DORMS
R$ 1.100

BELA VISTA - APTO
1 DORM, 1 VG

R$ 1.100
CONSELHEIRO FURTADO

APTO
2 DORMS - R$ 1.800

ACLIMAÇÃO - APTO
3 DORMS, 1 VG

R$ 2.250

ACLIMAÇÃO - APTO
3 SUITES, 3 VGS

R$ 6.500

CASA DE VILA
1 DORM
R$ 1.300

CURSINO APTO
2 DORMS
R$ 1.500

ACLIMAÇÃO - APTO
2 DORMS
R$ 1.750

ACLIMAÇÃO - APTO
2 DORMS
R$ 1.500

METRO VL MARIANA
CJ. COML. 55M2

R$ 1.750
DOMINGOS DE MORAES

CJ. COML.
R$ 1.400

V. MARIANA
SOBRADO NOVO

R$ 3.500

ACLIMAÇÃO CASA
280 M2

R$ 3.200

ACLIMAÇÃO CASA
200 M2

R$ 9.800

ACLIMAÇÃO - CASA
300 M2

R$ 3.600

VILA MARIANA APTO
2 DORMS, 1 VG

R$ 2.100

CENTRO - APTO
1 DORM.
R$ 1.000

METRÔ
VILA MARIANA

50 M2

R$ 1.600

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

SOBRADO MIRANDÓPOLIS - TERRENO 
C/400 m2 - R$ 1.700.000,00

 Miolo do bairro, c/4 dts, (2 sts), sl. ampla 3 
ambs, copa, coz, qtal. c/churr.  local p/picina.

LIBERDADE - PARA INVESTIDOR
LINDA LOJA - R$ 290.000,00

Com 45m2 A.U., c/2 portas, reformada, 
piso em porcelanato branco

LOCAÇÃO V. CLEMENTINO COML. 
SOBRADO R$ 3.500,00

Exc., px. Hosp.SP, 3 dts. 2 banhs, sala 
ampla 2 ambs. coz. banh. qtal. edícula 1 vg. 

LOCAÇÃO MIRANDÓPOLIS
 TÉRREA R$ 3.000,00

C/240m2 terreno c/2 csas térreas: Uma c/2 dts. 2 sls. coz. 
banh. as, 2 vgs.; e outra c/1 dt. sl. coz. banh. as, 1 vg

MIRANDÓPOLIS
(SALAS)  R$ 2.200,00

Próximo Metrô, 3 salas amplas, 2 banhs., 
sala de recepção, cozinha planejada 

c/fogão e geladeira, 2 vagas rotativas.

LOCAÇÃO

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA -  R$ 1.200.000,00

290m2 AU, exc. imóvel no miolo do bairro, 
3 dts. c/AE´s, sala, coz. plan. edícula AS, qtal. 

amplo c/entr. lat. e local p/piscina. Est. Proposta

MIRANDÓPOLIS -  R$ 550.000,00
Sobrado c/2 dorms. c/arms., sasla p/2 

ambs, espaço p/1 sala, coz. qtal. edícu-
la, 2 vagas, terreno 6 mts. de frente

MIRANDÓPOLIS  - R$ 1.280.000,00 
Sobrado semi isolado, bem localizado, 

terreno 8x30, c/3 suítes, 2 salas amplas 
lavabo, coz. qtal. edícula, vaga p/3 autos

MIRANDÓPOLIS COMERCIAL
R$ 2.500.000,00

Projeto diferenciado, c/410m2 A.C., 
300 mts. terreno, na parte superior 

c/3 salas amplas, 3 banhs.; na parte 
inferior c/sala medindo 9x12 e outra 

c/5x6, banhs., excelente quintal, 
passagem lateral, e vagas p/4 autos. 

A obra está em fase final. 

MIRANDÓPOLIS COML.
SOBRADO R$ 4.000,00

Impecável, ideal p/Consultório, na parte 
superior: 2 salas e banh. na parte inferior: 

2 salas, cozinha quintal. 1 vaga.

LOCAÇÃO

VILA CLEMENTINO 
(SALAS) -  R$ 4.000,00

Impecável,100m2 de área útil, com 
2 banheiros, copa, 2 vagas de garagem.

Estuda Proposta

LOCAÇÃO

MIRANDÓPOLIS COMERCIAL
SOBRADO IMPECÁVEL

R$ 3.500,00
LOCAÇÃO

Ao lado do Metrô 
Praça da Árvore, 3 dormitórios. 2 

salas, cozinha, 2 banheiros, edícula 
c/1 sala e banheiro, quintal, 

lavanderia 2 vagas.

PLANALTO PAULISTA
EXC. APTO.  R$ 2.600,00

Com 3 dorms. c/arms., sala ampla p/2 ambs 
cozinha planejada, dep. empeg., 

salão de festas, playgorund, 1 vaga

LOCAÇÃO

MIRANDÓPOLIS
APTO.  R$ 2.200,00

Impecável, c/2 suítes c/arms., sala ampla 
p/2 ambs. c/varanda, coz. plan., AS, 

wc empreg., 1 vaga, pisc., churr., s.festas.

LOCAÇÃO CASA 
CHÁCARA INGLESA R$ 1.350,00

1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, 
quintal, 1 vaga de garagem.

LOCAÇÃO

MIRANDÓPOLIS  - R$ 760.000,00 
Exc. Sobrado semi isolado, 3 dts. 1 

suite, banh. c/box blindex, piso laminado, 
coz. qtal. c/churr., edícula, 2 vagas.

APARTAMENTO SAÚDE
R$ 1.750,00

Impecável, próximo ao Metrô, c/2 dorms. 
c/arms., 2 banhs., sala com varanda, 

cozinha planejada, 1 vaga.

LOCAÇÃO

VILA MARIANA  - R$ 480.000,00 
Excelente Apto. c/60m2, 2 dormitórios, 
1 suíte, sala p/2 ambientes c/varanda, 

2 vagas gar., piscina, salão festas

SAÚDE  APARTAMENTO  
R$ 2.300,00

Novo, 2 suítes c/armários, sala p/2 ambs. 
com varanda gourmet, cozinha planejada, 

aquecimento 1 vaga, lazer total.

LOCAÇÃO

ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL.
5072-2020

2 dormitórios, wc social, sala, copa, cozinha,
jardim inverno, quintal, jardim, 1 vaga, 5x25=125m2, 

reformada, rua sem saída.  Só R$ 490.000,00

PLANALTO PAULISTA 
CASA TÉRREA

cr
ec

i 5
49

21

Tel. 99233-0673 
Eduardo 

 APARTAMENTO SAÚDE
A 10 minutos do Metrô

2 dormitórios, sala 2 ambientes, 
coz. c/armários planejados,

impecável!!! gar. demarcada livre 
R$ 265.000,00

 5058-0800 ou 96428-0663
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 3 dormitórios, 1 suite, 
varanda, sala, coz. c/arms. 

lavabo completo, lavanderia, 
1 vaga, port. autom. Estuda 
proposta e financiamento

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO GEMINADO
VILA GUARANI
R$ 360.000,00

Informações:  97041-5978

Crédito 300 mil - Entr. R$ 12 mil - Parc. R$ 1.440,
Crédito 400 mil - Entr. R$ 16 mil - Parc. R$ 1.920,
Crédito 500 mil - Entr. R$ 20 mil - Parc. R$ 2.400, 
Confira plano por tempo limitado para idosos, 

empresas e policiais Crédito R$ 500 mil 
com parcelas de R$ 1.300,00

CARTA DE CRÉDITO IMÓVEIS

3 dorms., 1 banh. social, 
sala, coz., lavabo, + qto. 

coz. banh., 4 vagas. 
Aceito permuta Apto. 
menor valor próximo.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO 200 mts. 
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 550.000,00

Vendo ou Alugo Sobrado, 
reformado, vago, próximo 
ao metrô Santa Cruz, c/2 
suítes, armários, 2 salas, 

garagem, cozinha, 
lavanderia, quintal, 

quarto e wc empregada.
97343-7777 e 5539-6363

com proprietário 

VILA CLEMENTINO!

 APARTAMENTO
METRÔ SANTA CRUZ

43m2, andar alto de frente, 1 dormitório 
c/sacada, sala 2 ambs., cozinha, salão de 

festa, sala de ginastica, churrasqueira 
e lavanderia, 1 vaga garagem

R$ 320.000,00
Local Av. Jabaquara, 144 - direto c/proprietário

 Tr. 5016-1329 - 95249-1327

2 dormitórios c/arms., sala, 
coz. c/arms., banh., área 
serv., 1 vaga demarcada, 
pequeno lazer, quadra, 
playgrond, port. 24 h.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. PRÓXIMO AO 
SHOPPING PLAZA SUL 

R$ 280.000,00

CARO AMIGO: COMPRANDO, VENDENDO OU ALUGANDO
FAÇA EXCELENTE NEGÓCIO EM PARCERIA HONESTA

valente47317@creci.org.br

PLANALTO PAULISTA
SOBRADO RESIDENCIAL
3 dts. (ste), sacada,2 sls. 
copa/coz., Q.E., 5 gars.
190/325m2 - Av. Nhandú 

Vendo/Troco  R$ 8 Mil o m2

METRÔ SANTA CRUZ 
SOBRADO COMERCIAL
Frente 9 mts. = 225m2

várias salas e garagens
Ver Rua Luis Goes, 700

Vendo R$ 6 Mil o m2

VILA MARIANA/KLABIN
SOBRADÃO C/3 PISOS

8 Salas., 2 coz., 4 wc, 2 gar.  
160/230m2.  R. Conde Irajá, 254 

Alugo R$ 6.000,00
Vendo/Troco R$ 8 Mil o m2

TÉRREA PX. M. V. MARIANA 
DORMS. ASSOBRADADOS 
3 dts. (ste), 3 sls. c/lareira

s/festas, churr., Q.E. 3 gars.
280/295m2. R. Pero Correia
Vendo/Troco  R$ 5 Mil o m2

METRÔ SANTA CRUZ 
SOBRADOS COMERCIAIS

Rua Estado de Israel, 168
Rua Sena Madureira, 221
Rua Sena Madureira, 180 

Alugo R$ 4.000,00
VILA MARIANA 

SOBRADOS COMERCIAIS
Rua Loefgren, 619

Rua Conde de Irajá, 254
Rua Joaquim Távora, 709 

Alugo R$ 6.000,00
METRÔ SANTA CRUZ

SOBRADÃO C/3 PISOS
9 sls. 2 coz. 5 wc´s, 2 gar.

175/250m2 R.Loefgren, 619 
Vendo/Troco R$ 8 Mil m2 

Alugo R$ 6.000,00

www.valentenegocios.com

* VENDAS *

VALENTE IMÓVEIS
Rua Sena Madureira, 180 - Metrô V. Mariana

99976-1423 - 5082-2234 
CRECISP 47.317 - OABSP 93.417

* LOCAÇÕES *

SEDE PRÓPRIA
19 ANOS

METRÔ VILA MARIANA 
IMÓVEIS COMERCIAIS

3 sls. Dom. Morais R$ 1.700, 
Loja  R. Berta, 45  R$ 2.200, 
Loja R. Cunha 108 R$ 2.200,
80m2 R.Sena, 200 R$ 3.000,

 SOBRADO NA SAÚDE
VILA ÁGUA FUNDA

3 dormitórios, sala, cozinha, 
2 banheiros. edícula, 

amplo quintal, 2 vagas.
Apenas R$ 390.000,00

 5058-1088 ou 99840-5332

cr
ec

i 1
93

51

 CASA TÉRREA
TATUAPÉ

Terreno 7x22, 2 dormitórios, 
2 banheiros, 3 vagas, próximo metrô, 

500 mts. da Praça Silvio Romero.
R$ 490.000,00

 Tratar Tel.: 94108-5413

 

Próximo ao metrô, 550m2 A.U., 
10 mts. de frente, construção nova, 

mazaninos, 4 wc´s, escritório, 
portas automáticas, 4 vagas. 

 LOJA COMERCIAL
CONCEIÇÃO

VENDO OU ALUGO

Fone: 99911-3071

Impecável, 2 dorms., 
sala grande, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
quarto empregada,

1 vaga gar. Moleza !!!
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

APTO. 20O mts. 
METRÔ SAÚDE 
R$ 450.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dorms., b.box, sala, 
coz., AS, WC, s/garagem

Oportunidade R$ 280.000,00
Cond. R$ 100, IPTU R$ 30,

Temos outros

SÃO JUDAS
À 100 mts. do Metrô

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 42m2 AU, 1 dt. arm. 
b.box, sl. coz. As, s/gar. 
todo reform. ensolarado

R$ 305 Mil Cond. R$ 260,00 
IPTU isento. Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Px.Pça. Sta. Rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. (ste) c/closet liv. 
2 ambs. c/sac., coz. amer. 

b.box, gar. c/dep. lazer compl. 
R$ 639.000,00
Temos Outros

VILA MARIANA
Chácara Inglesa

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 4 dts. (ste), arms. 
b.box, 2 sls. lav. sl. almoço, 

copa-coz. entr. lat. qtal. qe/wc, 
2 vgs. R$ 879.000,00

Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Trav. R. das Camélias

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 4 dts. (2 sts) arms. b.box, 
sl. 2 ambs. lav. coz. plan. as, qe/

wc, qtal c/churr.alarme, ptão autom. 
3 vagas, c/ou s/mobilia. 

Melhor Condição de Preço.
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Melhor Rua do Bairro

 CASA TÉRREA PRÓXIMO
SHOPPING PLAZA SUL 
2 dormitórios. sendo 1 suíte, 

quintal, 2 vagas coberta 
R$ 380.000,00

 5058-0800 ou 96428-0663

cr
ec

i 1
36

.9
93

ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL.
5072-2020

1 dorm, coz., banh., la-
vanderia, c/ ou s/ quintal, 

água e luz separados.
Rua Caucaia,198 

Depósito ou Fiador. 
R$ 1.050,00

2275-6481/ 2276-3671

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE 

EM CONDOMÍNIO 

 

2 dormitórios e demais dependências, 
1 vaga de garagem coberta, 

800 mts. do metrô Conceição. 
Aluguel: R$ 1.700,00 + IPTU

 ASSOBRADADO NOVO
VILA GUARANI

Tratar: 5012-4848 - 5017-2777

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado Comercial, 6 salas, 
terraço, b.box, showroom, 

qtal. edícula, 2 vagas.
R$ 5.000,00 

Fiador/Seg. Fiança
Temos outros

MIRANDÓPOLIS
Rua das Rosas

5083-7587 (resid)
96838-5519 (tim)

Boca do Metrô Saúde/Brig. 
Luis Antonio, ótima locali-
zação p/rapaz sem vícios, 
ambiente familiar e cristão

ALUGA-SE
QUARTO/SUÍTE

GRANDES
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ADVOCACIA
Dra. Juliana Brassoli

9.7217-0908

OAB 232.714
PREVIDENCIÁRIO (INSS)

FAMÍLIA - CÍVEL

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 345
Próximo ao metrô Conceição

Dra. Karina Gonçaves da Silva
Tel.: 2574-7227 - Cel. 97227-4886

ADVOCACIA
http://advocacia-goncalves-e-uelze.webnode.com//

Serviços prestados por profissionais 
devidamente qualificados em diferentes 

áreas de Direito: 
FAMÍLIA • CÍVEL • CONSUMIDOR 

IMOBILIÁRIO • ACORDOS

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL.
5072-2020

 

Repertório (Brasileiro/Internacional)
TÉCNICA • LEITURA • TEORIA • SOLFEJO

Professor: Waldir Júnior
Celular: 99761-7791 (vivo)

 AULAS DE VIOLÃO
(Clássico e Popular)

 
• Iniciação ao instrumento

• Improvisação e criação de grooves 
(levadas)

• Repertório em música Brasileira, 
Jazz, Rock, Pop

Professor: Vinicius Echeverria
 Celular: 99496-2107 (claro)

 AULAS DE BATERIA

PANFLETEIRO/
AUX. ESCRITÓRIO
Acima de 16 anos, 
morar próximo ao 
metrô São Judas. 
Tels: 2837-1945 / 

2839-8809 
ou 96065-5705

 

Para serviços gerais em consultório 
odontológico, que more nas 

imediações do Planalto Paulista.
Tratar Tel. 2577-6248

 ATENDENTE PARA 
CONSULTÓRIO

CORRETORES 
DE IMÓVEIS

Imobiliária com mais de 30 anos 
de mercado. Vagas para todas as 

regiões da grande São Paulo.  
Contratamos com ou sem experiência 

*damos treinamento* 
Agende sua entrevista
TULI - 98151-6522 (tim) 

tuli.corretoraa@gmail.com

 
 De preferência moças, acima de 40 

anos, com experiência em atendimento 
telefônico, recepção e digitação, boa 

aparência e comunicativa, para trabalhar 
em imobiliária, de segunda à sábado, 

salário de R$ 900,00/mês. 
Enviar currículo para: 

escoladecorretores@uol.com.br

 RECEPCIONISTA

 

 Conversação, leitura e escrita em japones; 
Para adultos ou crianças acima de 10 anos;

*Curso prático de japones business
*Portuguese conversat. for Foreigners

Rua Loefreen, 1291- 11º andar, s/113 
(próximo ao Shopping Santa Cruz) 

Tel. 2369-3256 - Cel. 99177-0334

 NIHONGO 
AO SEU ALCANCE

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS

Curso Individual 
e Personalizado

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

com.br

 
MATEMÁTICA, QUíMICA E FíSICA

 Acompanhamento e Aulas de Reforço Escolar 
para Fundamental I e II e Ensino Médio. 

Aulas ministradas para Concursos Públicos, 
Vestibulares e ENEM. 

Prof. Gilberto (ex Aluno Bandeirantes/Engenheiro.)
email: gmakul@uol.com.br

Tels.: 5583-2368  ou 99453-3021 (tim)

 AULAS DE REFORÇO

 Ateliê de Costura
PASSO PONTO

Próximo Metrô Ana Rosa, 
ótimo local, bons maquinários, 

clientela de 15 anos
Tratar Tel.:  5083-0220

email: contato@costuraeconsertos.com.br

ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL.
5072-2020

Motivo mudança para outro estado, 
próximo metrô, ótima clientela formada 
ha mais de 12 anos no mesmo local. 

Preço muito baixo.
Tel. 98592-9020

SALÃO DE BELEZA
VENDO  URGENTE!

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.

ABANDONO DE EMPREGO
Empório Freesurf Ltda-ME, CNPJ: 
73.022.451/0001-01, solicita o compa-
recimento da Sra. Maria Samara da 
Silva Dias, CTPS nº 0034903 - Série 
00040-CE, em nosso departamento 
pessoal com urgência, à Av. Engº. de Ar-
mando Arruda Pereira, 1081, Jabaquara, 
desde o dia 31/05/2014, no prazo de 3 
dias. O seu não comparecimento ficará 
caracterizado o Abandono de Emprego, 
conforme o Artigo 482 letra I da CLT.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTO AGNELO
CNPJ: 58.371.451/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO ENCERRADO 31/12/2013

ativo                                               passivo
CIRCULANTE
   DISPONIBILIDADES
   Caixa .....................................................................3,16
   Bancos c/Movimento ................................... 74.814,11
   Aplicações ....................................................17.548,91

REALIZÁVEL CURTO PRAZO
   Conta a Receber ............................................1.268,74
   Adiantamento Férias ....................................17.548,91

PERMANENTE
   Imóveis .......................................................254.244,78
   (-) Depreciação Imóveis ............................-101.697,69
   Móveis e Utensílios ......................................51.788,44
   (-) Depreciação Móveis e Utensílios ...........-29.048,92
   Veículos ........................................................36.800,00
   (-) Depreciação Veículos .............................-14.720,00
   Computadores e Periféricos .........................12.140,89
   (-) Depreciação Computador e Periféricos.. -10.835,60
   Instalações .....................................................4.645,00
   (-) Depreciação Instalações ..........................-4.289,50
   Softwere ............................................................400,00
   (-) Depreciação Softwere .................................-400,00

TOTAL DO ATIVO .........................................315.519,36   

CIRCULANTE
   VALORES EXIGÍVEIS
   Contas a Pagar ..............................................2.354,86
   Salários a Pagar ..........................................26.498,75
   Encargos a Pagar ........................................16.800,58

EXIGÍVEL A LONGO PRAZ0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
   Patrimônio Social .......................................274.914,05
   Déficit/Superavit do Exercício .......................-5.048,88
  

TOTAL DO PASSIVO ....................................315.519,36   

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PERÍODO ENCERRADO 31/12/2013
RECEITAS
   Subvenções Municipal .........................................................................................................................950.854,56
   Receitas Financeiras ................................................................................................................................1.753,38
   Outras Receitas ......................................................................................................................................48.302,03
TOTAL RECEITA LÍQUIDA ..................................................................................................................1.000.909,97

DESPESAS OPERACIONAIS
   Despesas Operacionais .......................................................................................................................421.726,45
   Despesas Trabalhistas .........................................................................................................................577.259,98
   Despesas Tributárias ...............................................................................................................................4.488,85
   Despesas Financeiras ..............................................................................................................................2.483,57
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS ........................................................................................1.005.958,85

SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO ...........................................................................................................-5.048,88

Pedro Pereira dos Santos
Presidente

Marlus Wilton Ferreira Vieira
Contador - CRC 1SP159308/O-0

HIDRO 2 EKO EQUIPAMENTOS IN-
DUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, 
torna público que recebeu da CETESB 
a Licença Prévia, de Instalação e de 
Operação Nº 33000547, válida até 
16/07/2018, para Artefatos para esporte, 
n.e.; fabricação de à AVENIDA EUCLI-
DES, 71, VILA FACHINI, SÃO PAULO.
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• CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

BELLO ESPAÇO Decorações
& Projetos

www.belloespacosp.com.br
2807-0797 / 3486-7774

R. das Rosas, 482 
Praça da Árvore

Carpetes • Pisos Laminados • Cortinas
Persianas • Divisórias • Forro de PVC
Drywall Forros e Paredes • Tapeçarias

•HISTÓRIA

SP Zona Sul chega aos 54 anos 
com visão jornalística renovada

Em 26 de Setembro deste 
ano, junto com a chegada da 
Primavera, os leitores do São 
Paulo Zona Sul vão receber 
um veículo de comunicação 
renovado em mãos - e vão ver 
novidades online também! O 
SPZS foi distribuído pela pri-
meira vez em um domingo, no 
dia 17 de julho de 1960, já com 
a proposta de ser semanal. 
Durante esses 54 anos, muitas 
transformações ocorreram, 
não só refl etindo as mudanças 
atravessadas pelo país e pela 
sociedade, como também as 
inovações tecnológicas. 

Anos depois, o jornal passa-
ria a ser distribuído às sextas-
-feiras, escolha que se mantém 
até hoje por conta da facili-
dade de leitura que gera aos 
moradores. Se inúmeras trans-
formações ocorreram, uma 
proposta se mantém fi rme 
com o passar dos anos: buscar 
o debate, incentivar a parti-
cipação comunitária, sempre 
visando a melhorias na quali-
dade de vida local. O jornal luta 
pelas demandas da comunida-
de, mas acredita que a respon-
sabilidade e as respostas não 
estão apenas na mão do poder 
público e muito menos de par-
tidos ou políticos, mas sim nas 
mãos da sociedade. 

O jornal já enfrentou crises, 
falhou, encarou mudanças difí-
ceis. Mas todos esses proces-
sos apenas contribuíram para 
que as mudanças fossem efe-
tivas e contribuíssem para um 
novo olhar sobre a cidade, so-
bre os bairros de distribuição. 
E, por que não, um novo olhar 
sobre o jornalismo. 

Se na atualidade, a impren-
sa enfrenta questionamentos 

que vão do posicionamento 
no cenário político ao enfren-
tamento da crise no mundo 
globalizado e dominado pela 
rapidez e democracia da inter-
net, o jornalismo em si tende a 
se tornar cada vez mais impor-
tante.

O Jornal SP Zona Sul acre-
dita que o jornalismo vai se 
fundamental para fi ltrar e dar 
dicas e direções para o leitor. 
A internet nada mais é do que 
uma grande aliada, represen-
ta a abertura para o cidadão 
se informar e se expressar da 
maneira mais democrática pos-
sível. Pode opinar imediata-
mente, debater, ter seu ponto 
de vista valorizado. Os jornais, 
por sua vez, podem trazer di-
cas de navegação, de como 
descobrir esse novo mundo - 
especialmente porque 50% da 
população brasileira ainda não 
têm acesso à rede mundial de 
computadores. Mesmo com 
consciência de que essa por-
centagem é menor na região 
de distribuição do jornal, ainda 
é bastante representativo o 
número de pessoas sem aces-
so o com pouca habilidade em 
navegar pelo mundo virtual e 

dele coletar informações.
Neste aniversário de 54 

anos, o jornal está novamente 
se preparando para inovar. Já 
fi zemos outras alterações no 
projeto gráfi co antes, mas em 
setembro ela virá acompanha-
da de uma transformação vi-
sual também em nosso site na 
internet, deixando-o em sinto-
nia com portais de informação 
ágeis do mundo todo. 

As buscas, as dicas de lazer 
e gastronomia, a história da re-
gião de Vila Mariana, Saúde e 
Jabaquara continuarão lá, mas 
com visual mais leve e convi-
dando o internauta a passeios 
cada vez mais interessantes 
em nosso site. Como sempre, 
nosso objetivo de conhecer e 
debater o passado para enten-
der o presente e melhor pla-
nejar o futuro é alvo da trans-
formação.  O fortalecimento 
nas redes sociais também será 
percebido pelos leitores, com 
novidades e conteúdo exclusi-
vo na internet. 

Um novo mundo pede um 
novo jornal. Mas com toda a 
experiência de quem atua e 
tem posição na região há mais 
de meio século!

Prefeitura oferece curso gratuito de 
auxiliar de cabeleireiro e manicure, 
além de cursos na áre de escritório

A Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo, em par-
ceria com a Associação Paulis-
ta de Apoio à Família (APAF), 
recebe inscrições para os cur-
sos de auxiliar de cabeleireiro 
e de manicure e pedicure até 
o dia 21 de julho. As aulas es-
tão programadas para come-
çar em 11 de agosto.

O curso tem em média qua-
tro meses de duração, sendo 
160 horas para manicure e pe-
dicure e 140 para auxiliar de 
cabeleireiro. São 50 vagas vol-
tadas para mulheres em situa-
ção de vulnerabilidade social. 

As alunas contam com 
bolsa, por meio Programa 
Operação Trabalho da SDTE, 
no valor de R$ 202,72 para as-
sistente de cabeleireiro e R$ 
304,08 para manicure e pedi-
cure. 

 Durante o aprendizado, 
as participantes receberão 
capacitação em aulas teóricas 
e práticas. Também contarão 
com o módulo de Educação 
para o Trabalho, Autoestima 
e Cidadania que aborda entre 
outros temas Apresentação 
Pessoal, Currículo Profi ssio-
nal, Emprego Formal, Família 
e Ambiente de Trabalho, Hie-
rarquia de Trabalho, Lei Maria 
da Penha, entre outros. 

O curso ainda conta com 
as parcerias do Senac, unida-
de Aclimação, Projeto Tesou-
rinha e salão Jacques Janine.

Outras informações pelo 
telefone 3120-4639 ou na pró-
pria APAF, na rua Avanhanda-
va, 485 – Bela Vista.

Escritório
Outros cursos oferecidos-

pela SDTE, em parceria com 
oo Sescon-SP, são na área de 
trabalho em escritórios. As 
inscrições foram prorrogadas 
até 1 de agosto para os cursos 
gratuitos de Departamento 
Pessoal e Escrita Fiscal. A par-
ceria tem o objetivo de capaci-
tar jovens de 16 a 20 anos para 
exercerem atividades em áre-
as técnicas de escritório. 

São 80 vagas direcionadas 
aos jovens com ensino médio 
completo ou a concluir, que 
residam na Capital. Nos dois 
cursos os alunos adquirem co-
nhecimentos básicos de por-
tuguês e matemática.

Para se inscrever, o in-
teressado deve dirigir-se a 
unidade Luz do Centro de 
Apoio ao Trabalho (CAT), na 
Avenida Prestes Maia, 913, 

Centro, das 8h às 17h. É ne-
cessário apresentar RG, CPF, 
comprovantes de endereço 
e de escolaridade. O curso é 
realizado na própria unidade 
CAT Luz. 

O curso de Departamento 
Pessoal tem 40 vagas e come-
ça em 4 de agosto. As aulas 
acontecem das 8h00 às 12h00 

O curso de Escrita Fis-
cal também tem 40 vagas e 
começa no dia 4 de agosto, 
mas as aulas acontecerão das 
13h00 às 17h00.

O CAT também oferece 
regularmente a Oficina ‘Pro-
cesso Seletivo e Entrevista’, 
em que são fornecidas ins-
truções sobre o tema, com 
o intuito de auxiliar os candi-
datos que estão à procura de 
emprego.

•EMPREGO

Para anunciar neste espaço,
informe-se pelo Telefone: 5072-2020
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