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Ficção científica é nova apos-
ta dos estúdios Disney: estreia 
“Guardiões das Galáxias”

Sucesso de receitas exclusivas faz 
restaurante self service abrir tam-
bém aos sábados no Planalto
Página 7

Vila Mariana receberá ossadas
A Vila Mariana já abrigou 

histórias tristes do tempo 

da ditadura militar, com 

tortura e morte de pes-

soas que se opunham ao 

regime. Agora, o bairro 

concentra projetos que 

representam homenagens 

às vítimas, como a ideia de 

transformar em memorial 

a antiga sede do Doi Codi, 

na Rua Tutóia, atualmente 

sede de uma delegacia. Ou-

tra ação importante que vai 

ser desenvolvida no bairro 

é a análise das mais de 1000 

ossadas encontradas em 

uma vala clandestina no 

cemitério de Perus, no ano 

de 1990. Em parceria com 

a Unifesp e contando com 

apoio de peritos internacio-

nais, será montado um la-

boratório em imóvel locado 

especificamente para esta 

finalidade no bairro e que 

agora começa a ser refor-

mado. Na semana passada, 

houve novas reuniões con-

vocadas pela Secretaria de 

Direitos Humanos da Presi-

dência da República, com 

participação da Universida-

de e da Secretaria de Direi-

tos Humanos e Cidadania 

da Prefeitura. Página 6

Quem estiver fora de 

seu domicílio eleitoral em 

5 de outubro, ainda assim 

poderá votar para presien-

te - desde que a cidade em 

que se encontra contar 

com colégio eleitoral su-

perior a 200 mil eleitores. 

É preciso se habilitar para 

votar em trânsito até dia 

21 de agosto nos cartó-

rios eleitorais. Página 4

Para presidente, 
eleitores podem 
votar em trânsito 

Na Semana da Amamentação, 
tem CineMaterna na região
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Doar tempo livre é uma 

ação sustentável, porque 

o voluntário contribui para 

desenvolver o conceito de 

cidadania e de coletivida-

de, além de deixar de ocu-

par o tempo ocioso com 

ações danosas ao meio 

como o consumo de supér-

fluos. E neste mês de agos-

to, a oportunidade é ainda 

melhor, já que é possível se 

inscrever para passar por 

treinamento e, entre 28 e 

31 de agosto participar de 

uma entre as dezenas de 

atividades programadas 

para a Virada Sustentável. 

A página “Meio Ambien-

te” também traz novas 

dicas sobre a importância 

de economizar água du-

rante a fase crítica vivida 

no presente.   Página 5

Voluntários podem se 
inscrever para participar 
de Virada Sustentável

De 1 a 7 de agosto, acon-

tece a Semana Mundial 

da Amamentação. Para 

comemorar, as mamães 

que oferecem leite mater-

no podem aproveitar para 

conhecer o projeto CineMa-

terna, em que podem levar 

seus bebês a uma sessão de 

cinema e contar com várias 

comodidades. Este ótimo 

programa, aliás, aconte-

ce mensamente na região 

e pode ser aproveitado 

por pais e mães com be-

bês até 18 meses. Página 3

Página 2

Marcelo Casal Jr/ABR

Fábio Arantes/Secom
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• ACONTECE

• CINEMA

• PROGRAMAÇÃO

Janice Maya

Dos estúdios Disney, surge 
Guardiões da Galáxia, uma 
ficção científica com classi-
fi cação etária para 12 anos e 
destaques no elenco como 
Benício del Toro e Glen Close. 

Nele, em uma Terra alterna-
tiva do século XXXI, o aventu-
reiro Peter Quill rouba uma es-
fera pertencente ao poderoso 
vilão Ronan, e passa a ser pro-
curado por vários caçadores 
de recompensas. Para escapar 
ao perigo, ele une forças com 
quatro personagens fora do 
sistema: Groot, uma árvore 

humanóide, a sombria e peri-
gosa Gamora, o texugo rápido 
no gatilho Rocket Racoon e o 
vingativo Drax, o Destruidor. 
Mas Quill descobre que a es-
fera roubada possui um poder 
capaz de mudar os rumos do 
universo, e logo o grupo de-
verá proteger o objeto para 
salvar o futuro da galáxia. 

Outra alternativa é confe-
rir o fi lme “Sem Evidências”,  
um drama para quem tem 
acima de 16 anos, com Reese 
Witherspoon e Colin Firth no 
elenco. O filme é baseado 

em um caso real e que cau-
sou bastante polêmica nos 
Estados Unidos: em 1993, os 
adolescentes Damien Echols, 
Jason Baldwin e Jessie Mis-
skelley Jr. foram acusados de 
assassinar brutalmente três 
crianças de oito anos. Em um 
julgamento repleto de polê-
micas e incertezas, eles foram 
condenados. Após uma longa 
batalha judicial, foram soltos 
no ano passado. O fi lme é uma 
adaptação do livro “The Devil’s 
Knot: The True Story of the 
West Memphis Three”.

Ficção científi ca da Disney 
chega hoje aos cinemas

• HORÓSCOPO

Curso Gratuito de 
Defesa Pessoal 

Dias 06, 07 e 08 de agosto, 
das 19h30 às 21h, o SESC Vila 
Mariana vai promover um cur-
so básico gratuito de defesa 
pessoal para mulheres. O curso 
é indicado para mulheres de 
todas as idades. As inscrições 
terão início no dia 29 de julho e 
as vagas são limitadas. O SESC 
Vila Mariana - Rua Pelotas, 141 - 
Vila Mariana. 

Acupuntura nas 
mãos: curso 

O Centro de Estudos e Pes-
quisas Atitude de Viver- CE-
PAV está promovendo o curso 
Acupuntura nas Mãos, com 
especialistas licenciados pelo 
Koryo Hand Therapy Institute. 
As novas turmas terão início 
em 18 de agosto. O curso tem 
certifi cação internacional, tem 
duração de seis meses, carga 
horária de 48 horas e acontece 
aos sábados,  uma vez por mês, 
das 9h às 12h  e das 13h às 18h, 
nos níveis básico e avançado. 
O CEPAV fica no Largo Dona 
Ana Rosa, 29 - conjunto 102. 
Informações 5083-8535 ou pelo 
site www.atitudedeviver.com.
br ou email atitudedeviver@
gmail.com.

Curso Gratuito 
“Imagem e Poesia”

Estão abertas as inscrições 
para o curso gratuito “Da Pala-
vra à Imagem da Palavra”, que 
será realizado no CEU Caminho 
do Mar,  todas as 2ª e 4ª feiras, 
das 16h30 às 19h30, com dura-
ção de 4 meses. Ao todo são 30 
vagas destinadas para alunos e 
interessados em geral, a partir 
de 12 anos. A proposta consiste 
em análise de imagens e de 
poesias. A inscrições podem ser 
feitas na Gestão do CEU, de 2ª 
a 6ª feira, das 7h às 19h. O CEU 
fica na Av. Eng. Armando de 
Arruda Pereira, 5241. Informa-
ções: 3396-5544.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza no sábado, dia 26 de ju-
lho, das 7h às 11h,  Cata Bagulho 
na região. As equipes  percor-
rerão parcialmente as vias dos 
bairros de Cidade Domitila, Jd. 
Itacolomi, Jd. Jabaquara e V. 
Sta Catarina. A Operação Cata-
-Bagulho recolhe madeiras, mó-
veis velhos, eletrodomésticos 
quebrados, pneus, garrafas, 
colchões, entre outros mate-
riais. Importante ressaltar que 
entulho não é recolhido.

CineDebate sobre 
publicidade para 
crianças

 Na próxima quinta-feira, dia 
7 de agosto, às 17 h, o jornalista 
Renato Godoy participa de um 
debate interativo na Incubado-
ra de Projetos da Secretaria de 
Direitos Humanos da Prefeitura 
de São Paulo. O evento é gra-
tuito. O debate será precedido 
da exibição do documentário 
“Criança, alma do negócio” 
(2008), que discute a polêmi-
ca dos anúncios dirigidos às 
crianças. As sessões acontecem 
na rua Otto Alencar, 270, Cam-
buci. Informações: 3208-2020 
ou comunicadh@prefeitura.
sp.gov.br

Café Científi co no 
Parque CienTec 

Dia 16 de agosto, às 15h, o 
Parque CienTec apresenta o 
Café Científi co com o tema “O 
Fenômeno El Niño: passado, 
presente e futuro, com o Prof. 
Dr. Tércio Ambrizzi, docente do 
Departamento de Meteorolo-
gia do IAG-USP que falará sobre 
o tema.Informações: 5077-6314 
e pelo site www.parquecientec.
usp.br . O Parqie Cientec fi ca na 
Av. Miguel Stéfano, 4.200 (em 
frente ao Zoológico).

Palestra  em prol 
do GRAAC

Dia 13 de Agosto, quarta-
-feira, das 19h30 às 22h30, acon-
tece a palestra de motivação 
pessoal “Desperte o Gigante 
que existe em você”, indicada 
para profi ssionais de todas as 
áreas, com a professora Maria 
de Lourdes Ferreira Machado,  
em benefício do Hospital do 
GRAAC. O ingresso é um pacote 
de fraldas descartáveis infantil 
tamanho G. A palestra será na 
Casa de Eventos São Paulo, à 
Rua Conde de Irajá, 131 - Vila 
Mariana. As vagas são limitadas 
à capacidade do auditório. Incri-
ções pelo telefone 2607-4912 
ou pelo site: www.planobtrei-
namentos.com.br.

Cata-Bagulho na 
Vila Mariana

 A Operação Cata Bagulho 
tem início às 7h e termina às 
16h, aproveitem para descartar 
os objetos inservíveis e ajudar 
a manter a cidade limpa! No 
dia 2 de agosto, sábado, as 
equipes  percorrerão o qua-
drilátero formado pela Av.dos 
Bandeirantes/Av.Helio Pelle-
grino/ Av.Ibirapuera/ Av.Quarto 
Centenário/ Av.Republica do 
Líbano/ Av.Santo Amaro

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

• Sala 1 - Transformers: A Era da 
Extinção DIG (Dub) - 12 Anos - 12h50 
- 19h50 • Sala 1 - Transformers: A 
Era da Extinção DIG - 12 Anos - 16h20 
- 23h20G 

• Sala 2 - Como Treinar Seu 
Dragão 2 DIG (Dub) - Livre - 11h00I 
- 13h30X - 15h50 - 18h30F2 

• Sala 2 - Planeta dos Macacos: 
O Confronto DIG (Dub) - 14 Anos - 
21h00F2 - 23h50B • Sala 2 - Império 
do Sol DIG - Livre - 12h30J - 19h30E 
- 23h55D 

• Sala 3 - Aviões 2: Heróis do 
Fogo ao Resgate DIG (Dub) - Livre 
- 11h50N • Sala 3 - Guardiões da 
Galáxia 3D - 12 Anos - 13h50 - 16h35 
- 19h20 - 22h20 

• Sala 4 - Guardiões da Galáxia 
DIG (Dub) - 12 Anos - 13h00 - 15h40 
- 18h40 - 21h30 

• Sala 5 - Juntos e Misturados 
DIG - 10 Anos - 15h10U - 20h30 - 
23h30G • Sala 5 - Juntos e Mistura-
dos DIG (Dub) - 10 Anos - 12h30U - 
17h50 • Sala 5 - Juntos e Misturados 
DIG (Dub) - 10 Anos - 14h10P 

• Sala 6 - Transformers: A Era da 
Extinção 3D - 12 Anos - 22h00 • Sala 
6 - Planeta dos Macacos: O Con-
fronto 3D (Dub) - 14 Anos - 13h10 
- 16h00 - 19h00 • Sala 7 - Apenas 

Uma Chance DIG - 12 Anos - 23h40G 
• Sala 7 - Guardiões da Galáxia 

3D (Dub) - 12 Anos - 12h00N - 14h50 
- 18h00 - 20h50 

• Sala 8 - Planeta dos Macacos: 
O Confronto 3D - 14 Anos - 12h10N 
- 15h20 - 18h20 - 21h50 • Sala 9 - 
Planeta dos Macacos: O Confronto 
DIG - 14 Anos - 16h45 - 19h40 - 22h30 

• Sala 9 - Sem Evidências DIG - 16 
Anos - 11h30N - 14h00 • Sala 10 - 
Guardiões da Galáxia 3D - 12 Anos 
- 11h20M - 14h30 - 17h20 - 20h05 
- 23h00G 

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

• Sala 1 - Guardiões da Galáxia 
3D - 12 Anos - 13h00F2 - 16h00F2 - 
19h00F2 - 22h00F2 

• Sala 2 - Planeta dos Macacos: O 
Confronto 3D - 14 Anos - 12h40F2 - 
15h40F2 - 18h40F2 - 21h40F2 

• Sala 3 - Planeta dos Macacos: 
O Confronto 3D - 14 Anos - 13h30 - 
16h30 - 19h30 - 22h30 

• Sala 4 - Guardiões da Galáxia 
3D (Dub) - 12 Anos - 12h00K - 15h00 
- 18h00 - 21h00 - 00h00D 

• Sala 5 - Juntos e Misturados 
DIG - 10 Anos - 16h50 - 19h40F2 - 
22h20Z - 22h30E • Sala 5 - Juntos 
e Misturados DIG (Dub) - 10 Anos 
- 11h20D - 14h00X • Sala 5 - Império 
do Sol DIG - Livre - 12h30J - 19h30E 

- 23h55D 
• Sala 6 - Transformers: A Era 

da Extinção DIG - 12 Anos - 13h10 
- 16h40 - 20h10 - 23h40D • Sala 
6 - Aviões 2: Heróis do Fogo ao 
Resgate DIG (Dub) - Livre - 10h50K 

• Sala 7 - A Culpa é das Estrelas 
DIG - 12 Anos - 17h10 • Sala 7 - Como 
Treinar Seu Dragão 2 DIG (Dub) - Li-
vre - 11h00D • Sala 7 - Guardiões da 
Galáxia DIG - 12 Anos - 14h10 - 20h00 
- 23h00D

 Legendas:B-Esta sessão será 
exibida só Sexta (01);D-Esta sessão 
será exibida só Sábado (02);E-Esta 
sessão será exibida só Quarta (06); 
G-Esta sessão será exibida só Sexta 
(01) e Sábado (02); I-Esta sessão 
será exibida só Quinta (31/07), 
Sexta (01) e Sábado (02); J-Esta 
sessão será exibida só Domingo 
(03); K-Esta sessão será exibida só 
Sábado (02) e Domingo (03); M-
-Esta sessão será exibida só Sexta 
(01), Sábado (02) e Domingo (03); 
N-Esta sessão NÃO será exibida 
Segunda (04), Terça (05) e Quarta 
(06); P-Esta sessão será exibida só 
Segunda (04); V-Esta sessão NÃO 
será exibida Segunda (04) e Quarta 
(06);X-Esta sessão NÃO será exi-
bida Domingo (03); Z-Esta sessão 
NÃO será exibida Domingo (03) e 
Quarta (06); F2-Esta sessão NÃO 
será exibida Quarta (06).

Áries - 21/03 a 20/04 
Arianos estarão vivendo 

como em uma montanha rus-
sa: momentos de calma abso-
luta são sucedidos por outros 
de muita adrenalina e medo. 
Encare esse momento com cal-
ma: como na montanha russa, 
tudo volta ao normal.
Touro - 21/04 a 20/05 

O espaço em que pretende 
entrar é realmente aberto a 
pessoas que pensam como 
você? O taurino deve se fa-
zer esta pergunta antes de 
tomar uma decisão abrupta e 
se arrepender depois. Poderá 
fazer invasões involuntárias, 
interferências desnecessárias 
ou inadequadas.
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Tudo tende a ficar bem. 
Desde que você esteja com 
a verdadeira disposição de 
resolver as coisas. Às vezes, 
o racional geminiano parece 
querer complicar o que há de 
mais simples. Não faça isso 
agora!
Câncer - 21/06 a 21/07

Fase positiva para tomar 
pequenas cautelas com a saú-
de, dedicar-se ao cuidado com 
o próprio corpo. A mente você 
tem exercitado, o coração tem 
sido alvo de carinho no plano 
espiritual. Mas, sem cuidar da 
parte física, de nada adiantará. 
Leão - 22/07 a 22/08

Mesmo com a melhor das 
intenções, mesmo sem que-
rer, o leonino pode estar in-
duzindo pessoas próximas a 
tomar decisões. Saia dessa 
rota - que é de colisão! Deixe 
que decidam por si mesmas. 
Confi e nelas! 
Virgem - 23/08 a 22/09

Para modificar suas pala-
vras, precisará antecipar-se 
a elas refletindo, medindo, 
evitando explosões e frases 
mal colocadas, na hora erra-
da. Semana intempestiva que 
pode trazer dificuldades em 
futuro breve.
Libra - 23/9 a 22/10

 Sua mente está aberta e 
capaz de transformar tudo 
que vê em novas ideias, pro-
jetos e ações daqueles que 
podem mudar uma vida para 
sempre. Para isso, o libriano 
deve   investir em conhecer 
lugares novos, viajar, desbra-
var...
Escorpião - 23/10 a 22/11

Uma situação mais delica-
da e difícil de ser enfrentada 
está nítida aos escorpianos. 
Você está sendo enfrenta-
do de forma radical, que dá 
pouco espaço à negociação. 
Argumentar não vai adiantar. 
Seja fi rme.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Se você está seguindo um 
conselho recente e vivendo 
um dia de cada vez, sabe que 
aquele velho ditado é válido: 
depois da tempestade, vem 
a bonança. E o sagitariano vai 
saber dar mais valor a cada 
raio de sol.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Momento de ter atitude...
Talvez não seja a que estejam 
esperando de você. Mas o 
capricorniano será autêntico e 
estará fazendo aquilo em que 
acredita, marcando posição. 
Pode apostar: mesmo que 
discordem, vão aprovar essa 
mudança de comportamento.
 Aquário -21/01 a 19/02

Muitas vezes, os erros nos 
ensinam, as decepções nos 
fortalecem. No entanto, há 
situações, como a que atraves-
sa agora, em que a surpresa 
da falha alheia nos abala a 
fé. Aprenda a acreditar em si 
mesmo e fi cará mais fácil lidar 
com esses momentos.
Peixes - 20/02 a 20/03

Tudo o que o pisciano pre-
cisa agora é de um ombro ami-
go, de um abraço apertado, 
um sorriso de compreensão. 
Precisa dos verdadeiros par-
ceiros. Mostre-lhes que bas-
tará estarem ali, ao seu lado, 
apoiando. 

Novo endereço:

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
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Cine Materna: mamães e bebês vão ao cinema
É bem verdade que não são 

só as mamães que participam 
do projeto Cinematerna. Os 
papais também podem acom-
panhar os bebês em sessões 
de cinema feitas para que os 
adultos estejam lá com seus 
pequenos, curtindo um progra-
ma cultural sem que ninguém 
reclame do choro do bebê, 
nem que se sintam eles pró-
prios “atrapalhando” os outros 
espectadores... Mas, é igual-
mente verdadeiro que são elas, 
as mães, que são as grandes 
benefi ciárias da proposta que 
permite levar, a uma sessão 
especial os pequeninos com 
idade de até 18 meses como 
acompanhantes de uma sessão 
suave, para se distrair, deixar 
de lado as preocupações coti-
dianas, as tarefas e correrias do 
dia a dia que fi cam ainda mais 
complexas com essa turminha 
tão querida e que demanda 
tanta atenção. 

Foi-se o tempo, aliás, em que 
as mães fi cavam integralmente 
em casa durante os primeiros 
meses de vida das crianças. 
Além de trabalharem fora e 
dividirem as tarefas com os 
companheiros, as mães têm 
também oportunidade de pas-
sear, amamentar, ocupar o 
espaço público ao lado desses 
cidadãos mirins!

De 1 a 7 de agosto, aconte-
ce a a Semana da Mundial da 
Amamentação (ou Aleitamento 
Materno) e talvez seja uma 
boa ideia para quem esteja 
alimentando seus bebês com 
leite materno ir até o cinema 
e demonstrar a importância 
desse ato. Recentes ações em 
espaços públicos ou mesmo 
empreendimentos culturais 
e grandes centros comerciais 

foram na contramão desse 
processo: funcionários repreen-
diam mães que amamentavam 
seus filhos em público, o que 
na verdade deve ser um ato 
estimulado para que cada vez 
mais pessoas percebam que 
é importante para a saúde do 
bebê. 

Se não estimularmos as 
mães a oferecerem o leite sem-
pre que for necessário ao bebê, 
mesmo que ela esteja em es-
paço público, como estaremos 

incentivanto essa prática tão 
natural e tão saudável?

Na região, há uma sessão 
agendada do Cine Materna 
para a próxima segunda-feira, 
dia 4, 14h, no Shopping Me-
trô Santa Cruz, quando será 
exibido o fi lme “Juntos e Mis-
turados”, dublado, com Drew 
Barrimore e Adam Sendler.

A sessão acontece sempre 
no Santa Cruz na primeira se-
gunda-feira do mês, às 14h. O 
filme é escolhido de maneira 

interativa no site www.cinema-
terna.com.br, pela votação das 
mães: basta se cadastrar. Em 
setembro, a exibição será no 
dia 1. Ali, o projeto já acontece 
desde 2012. 

Ao final do filme, há um 
bate-papo na Praça de Alimen-
tação e todos os espectadores 
podem participar.

Como é?
O projeto Cine Materna foi 

criado em 2008 e é um grande 
sucesso. Hoje se espalha por 
quase 40 cidades em todo o 
país e são promovidas cerca de 
70 exibições de fi lmes. Mais de 
200 mães participam da orga-
nização ou de forma voluntária 
para o sucesso do projeto. 

Os fi lmes são sempre desti-
nados ao público adulto, mas 
buscam a leveza: nunca são 
programados fi lmes de terror 
ou violência.

Há várias outras caracterís-
ticas especiais na exibição do 
CineMaterna: o volume é redu-
zido, enquanto a iluminação é 
um pouco mais intensa do que 
a tradicional. O ar condicionado 
também é mais ameno e a sala 
não fi ca tão fria quanto tradi-
cionamente. 

São posicionados trocado-
res na sala, de forma que as 
mães não precisem sair do 
cinema durante a exibição do 
filme. E mais: abaixo da área 
das poltronas, é montado um 
grande tapete em EVA, para as 
mães que preferem fi car com 
seus bebês sentadas no chão 
e permitindo que eles engati-
nhem ou brinquem. 

Como as salas não fi cam lo-
tadas, é possível movimentar-
-se e nem é preciso comprar 
pela internet, com antece-
dência.

Há trocadores colocados dentro das salas de cinema, para 
que as mães não precisem sair durante a exibição do fi lme

Irene Chissa Nagashima/CineMaterna

Em plena Semana Mundial da Alimentação, haverá sessão de fi lme dublado na região. Programa é boa oportunidade de promover a prática da amamentação

Incluso: ônibus turismo, guias credenciados Mtur, seguro, 
lanches, tour de compras em Pedreira “Capital da 

Porcelana”, almoço, ingresso Expofl ora - Exposição de 
Flores, jardinagem, danças típicas holandesas, parada das 

fl ores, chuva de pétalas e muita diversão...

Informações e reservas
Família Eventos e Turismo

contato: 99737-1741 vivo / 96991-2472 oi
99778-8151 vivo / 2988-4915

www.familiaturismo.com.br

20/09/2014
sábado

R$ 145,00 À vista por pessoa
(ou em 2 x R$ 77,50)

2014
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Casas de RepousoOdontologia

Cuidadores
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Terapia Alternativa
 

 

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.

Aparelhos Auditivos

Estética

Eleitores poderão votar para presidente 
mesmo fora de domicílio eleitoral

Este ano, as eleições terão 
uma novidade: o eleitor que 
estiver fora de seu domicílio 
eleitoral, porém em uma cidade 
com mais de 200 mil habitan-
tes, poderá praticar o chamdao 
“voto em trânsito”. Mas, ele 
só poderá votar para presi-
dente - os demais cargos em 
disputa este ano não estarão 
disponíveis para votação fora 
do domicílio eleitoral. 

Assim, por exemplo: uma 
pessoa que tem seu título elei-
toral em uma pequena cidade 
do centro-oeste mas estiver 
vivendo ou passando dias em 
uma das capitais poderá parti-
cipar das eleições. Outra situa-
ção: uma pessoa que tem título 
eleitoral aqui de São Paulo mas 
que no dia da eleição estiver 
em qualquer outra cidade com 
mais de 200 mil habitantes, 
também poderá ir às urnas no 
dia 5 de outubro.

Mas, atenção: para isso, será 
preciso se cadastrar. O Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP) já começou a receber 
cadastros dos interessados 
em 15 de julho e o prazo termi-
na em 21 de agosto. Até uma 
campanha publicitária está 
sendo veiculada para estimular 
a participação de eleitores em 
trânsito no pleito deste ano.

No total, a decisão do Tri-
bunal Superior Eleitoral sobre 
o voto em trânsito para pre-
sidente e vice-presidente da 
República nas eleições gerais 
de 2014 abrangerá 85 municí-

pios brasileiros, com mais de 
200 mil eleitores cada, que 
juntos correspondem a 43% do 
eleitorado do país. Entre eles, 
além das capitais, há cidades 
como Ribeirão Preto e São José 
dos Campos, no estado de São 
Paulo, Niterói e Nova Iguaçu, 
no Rio de Janeiro, ou Juiz de 
Fora (MG), Caxias do Sul (RS), 
Feira de Santana (BA), Olinda 
(PE), Vila Velha (ES)... A relação 
completa está no site do TSE.

Os ministros do TSE apro-
varam em dezembro do ano 
passado a resolução sobre atos 
preparatórios para as eleições, 
com essa inovação.

O eleitor interessado preci-
sará indicar a cidade em que 
pretende votar já neste cadas-
tramento junto à Justiça Eleito-
ral. A habilitação será realizada 
mediante a apresentação de 
documento ofi cial com foto e 
será admitida apenas para os 
eleitores que estiverem com 
situação regular no cadastro 
eleitoral.

Uma vez cadastrado para 
o voto em trânsito, o eleitor 
estará automaticamente apto 
a votar na seção instalada para 
este fi m, mas será desabilitado 
para votar na sua seção de 
origem. A alteração ou o cance-
lamento da habilitação poderão 
ser requeridos até o término do 
prazo para o pedido do voto 
em trânsito.

Ficará a cargo dos Tribunais 
Regionais Eleitorais (TREs) re-
gistrarem as seções especiais 

e os locais, nas capitais dos 
Estados e nos municípios com 
mais de 200 mil eleitores, onde 
serão instaladas as urnas. 

A relação das “mesas re-
ceptoras de voto em trânsito” 
deverá ser publicada até 5 de 
setembro de 2014, no Diário da 
Justiça Eletrônico e no portal 
do TSE (www.tse.jus.br).  A 
seção destinada à recepção do 
voto deverá conter no mínimo 
50 e no máximo 600 eleitores.    

O voto em trânsito passou 
a vigorar por meio da Lei nº 
12.034/2009 que acrescentou o 
Artigo 233-A ao Código Eleitoral 
(Lei nº 4.737/1965), com a se-
guinte redação: “Aos eleitores 
em trânsito no território nacio-
nal é igualmente assegurado 
o direito do voto nas eleições 
para Presidente e Vice-Presi-
dente da República, em urnas 
especialmente instaladas nas 
capitais dos Estados e na forma 
regulamentada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral.”

Nas eleições gerais de 2010, 
essa possibilidade fi cou restrita 
às capitais. Naquele ano, 80.419 
eleitores registraram o pedido 
de votar no primeiro turno e 
76.458 no segundo turno.

Justifi cativa
O eleitor que estiver fora de 

seu domicílio eleitoral no dia da 
eleição e não votar em trânsito 
terá de justifi car sua ausência 
por meio do formulário Re-
querimento de Justificativa 
Eleitoral (RJE), que deve ser 
devidamente preenchido e en-

tregue no dia da votação. Essa 
obrigatoriedade estende-se ao 
eleitor que tiver se cadastrado 
para o voto em trânsito, mas 
não comparecer à seção.

Nas eleições gerais de 2006 
o número de justifi cativas regis-
tradas nas capitais e nos muni-
cípios com mais de 200 mil elei-
tores, somando os dois turnos 
de votação, foi de 4.636.896. 
Em todos os municípios do país 
o total foi de 17.235.953. Já nas 
eleições gerais de 2010 as justi-
fi cativas nas capitais e municí-
pios com mais de 200 mil elei-
tores somaram 4.986.442. O 
total nacional foi de 17.246.033 
ausências justifi cadas.

•ELEIÇÕES 2014

Para ter este direito, eleitores precisam se habilitar em cartórios eleitorais até dia 21 de agosto

SPA
SAÚDE & BEM ESTAR

Terapeutas:
Marisa - 95959-5962 
Vânia - 95241- 6814
Cida - 98448-9625

MASSAGENS TERAPÊUTICA, 
ESTÉTICA E PODOLOGIA

Rua Professor Sousa Barros, 140 
Planalto Paulista

Tel.: 3462-3612

Trabalhamos com agendamento.

Podóloga:
Sandra - 98501-3930
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Insti tuto Akatu/DivulgaçãoKelsen Fernandes/Divulgação

Nível de represas continua baixando e consumidores devem aprender a valorizar bem precioso com ações de curto e longo prazo

Asituação da água está 
a cada dia mais crítica 
no estado de São Paulo, 

em especial na capital, e a ver-
dade é que o povo paulista pode 
� car sem água ainda este ano se 
a natureza não contribuir com 
significativas chuvas. Talvez 
esta realidade complexa seja 
um alerta para que o bem mais 
precioso e responsável pela 
existência de vida no planeta 
passe a ser mais valorizado.

De acordo com pesquisas 
e levantamentos feitos pelo 
Instituto Akatu de Consumo 
Consciente, se todos os consu-
midores da cidade reduzirem 
seu consumo em 20 minutos 
por dia, ganha-se o su� ciente 
para abastecer a cidade por 
mais um dia. O Instituto, aliás, 
traz várias dicas interessantes e 
novas para economia de água.

A primeira delas é colocar 

dentro das caixas d’água aco-
placas aos vasos sanitários uma 
garrafa pet cheia e fechada, 
com dois litros de água. Dessa 
forma, economiza-se dois litros 
a cada descarga. Outro conselho 
interessante é o de diminuir a 
periodicidade com que se lavam 
roupas e carros. “É realmente 
necessário lavar nossas roupas 
a cada uso? Não podemos vestir 
aquela peça mais uma vez? É 
preciso lavar o carro em uma 
situação como a que vivemos? 
Uma imagem terrível que me 
vem à mente é a de pessoas 
sofrendo com a falta de água, 
andando em veículos reluzentes 
e vestindo roupas lavadas a cada 
uso.”, diz Helio Matar,  presiden-
te do Instituto Akatu. 

Para ele, os consumidores 
também devem passar a repen-
sar investimentos presentes que 
possam signi� car a economia 

futura. Instalar redutores de 
vazão do bocal dos chuveiros 
ou troca por aparelhos de me-
nor vazão, descarga com dois 
� uxos diferentes e até sistemas 
de tratamento e reuso da água. 

A Sabesp também solicita a 
colaboração para que sejam de-
nunciados vazamentos de água, 
através do telefone 195 (emer-
gência) ou 0800-011-9911. Ou 
pelo site www.sabesp.com.br. 

Outra forma de contribuir 
para evitar o desperdício e 
agressões ao meio ambiente é 
não aceitar e denunciar igual-
mente as ligações clandestinas. 
Nesse caso, é possível usar tam-
bém o disque-denúncia, já que 
a Sabesp mantém parceria com 
o serviço. Estima-se que só nos 
primeiros cinco meses deste 
ano foram desviados 1 bilhão 
de litros, su� ciente para abas-
tecer 250 mil domicílios.

COMO ESCOLHER PRESENTE PARA O DIA DOS PAIS?
Pensar de forma sustentável 

não quer dizer que as pessoas 
amadas não possam ser pre-
senteadas, principalmente em 
datas já consagradas como o 
Dia dos Pais, que se aproxima. 
O importante é evitar o supér-
� uo, o produto pouco usado, o 
artigo inadequado. 

Assim, o principal a se ava-
liar é se o artigo escolhido é ne-
cessário realmente. Por exem-
plo: se o pai tem um celular 
em funcionamento, para que 
presenteá-lo com um modelo 
mais novo? A vida útil de todos 
os artigos que temos deve ser 
aproveitada ao máximo, evi-

tando novas agressões ao meio 
ambiente. Quando não for mais 
possível, o ideal é reaproveitar, 
ainda que através de doações, 
ou encaminhar à reciclagem o 
material que compõe o artigo. 

Outra dica importante é 
compartilhar com o pai esta 
decisão, demonstrar que o co-
nhece e sabe de suas reais ne-
cessidades na atualidade. É de 
um perfume que ele está preci-
sando? Demonstre saber disso 
e conhecer suas preferências. 
Evite ainda embalagens que vão 
acabar descartadas: use alguma 
que possa ser reaproveitada e 
evite sacolinhas da loja.

Aliás, quando se fala em pre-
sentear, o fundamental é trans-
mitir sentimentos, não valores 
materiais ou que perpetuem a 
equivocada noção de que con-
sumir é mais importante do que 
viver. Assim, presentear o pai 
pode ser uma grande oportuni-
dade de celebrar a vida: ir a um 
restaurante, um cinema, fazer 
uma viagem ou um passeio 
podem ser ótimas alternativas 
para valorizar a convivência e 
reduzir o impacto ambiental 
do ato de presentear. É possível 
ser original e programar um 
passeio pela cidade, visitando 
museus, restaurantes, parques... 

Outra boa ideia é investir em 
um almoço com produtos orgâ-
nicos, fazer valer aquele sabor 
de antigamente, com muitos 
alimentos naturais e nada in-
dustrializado. Tome cuidado 
ainda para evitar o desperdício. 

O essencial é perceber que 
um mundo sustentável só será 
possível se a sociedade valori-
zar o consumo que gera bem-
-estar e não acúmulo. Pesquisas 
recentes feitas pelo Instituto 
Akatu pelo Consumo Cons-
ciente mostram que muitas 
empresas já estão adotando 
esta percepção no diálogo com 
consumidores.

VOCÊ SABIA?

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
Água: situação crítica ensina a economizar

SISTEMA CANTAREIRA ATINGIU O MAIS BAIXO NÍVEL DE 
SUA HISTÓRIA E PODE FALTAR ÁGUA PARA ABASTECER 
COMÉRCIO E RESIDÊNCIAS AINDA ESTE ANO

PASSEIOS

A Ciclofaixa de lazer está 
crescendo na cidade e já é 
bastante conhecida por quem 
mora na cidade. O que muita 
gente não sabe, especialmente 
os que não tiveram a opor-
tunidade de ir fazer um pas-
seio por ela, é que é possível 
pegar uma bike emprestada 
para passear pela ciclofaixa. 

Há 120 bikes em tendas no 
Parque das Bicicletas e na 
Avenida Paulista, esquina 
com Consolação, ou seja, 
bem pertinho das estações 
Paulista e Consolação. Basta 
deixar um documento e fazer 
o empréstimo por uma hora. 
Para quem não tem o hábito 
e busca uma alternativa de 

lazer e saúde para o domingo, 
que respeita o meio ambiente, 
é uma ótima alternativa. A 
ciclofaixa funciona aos do-
mingos, das 7h às 16h. 

Outras informações sobre a 
ciclofaixa e os empréstimos 
nos sites:   
www.ciclofaixa.com.br e 
www.movimentoconviva.com.br

Vá de bike emprestada

REUTILIZE

Em que uma pessoa preo-
cupada em desenvolver ações 
sustentáveis deve investir 
seu tempo livre? Em vez de 
sair em busca do consumo 
que causa impactos no meio 
ambiente, que tal doar seu 
tempo livre a atitudes de 
conscientização pelo meio 
ambiente? Tanto empresas 
quanto pessoas físicas podem 
contribuir para o sucesso da 
próxima Virada Sustentável, 
que acontecerá no último � m 

de semana de agosto em São 
Paulo, apoiando o evento ou 
se tornando um voluntário. 
Projetos que dependam de 
recursos financeiros para 
serem incluídos já não po-
dem mais ser inscritos. O 
evento se estenderá de 28 a 
31 de agosto e seu objetivo 
é apresentar o conceito de 
sustentabilidade a partir de 
uma abordagem positiva, 
inspirando mudanças, e não 
provocando medo ou culpa. 

Os voluntários passarão por 
treinamento no próximo dia 
7 de agosto e, durante o even-
to, receberão kit lanche com 
produtos naturais e camiseta 
da Virada. Participarão de 
atividades com temas ligados 
a consumo consciente, mu-
dança climática, cidadania, 
água, biodiversidade e mobi-
lidade urbana. 

Outras informações e 
inscrições no site www.
viradasustentavel.com

Doe tempo livre

01 A 07 DE AGOSTO DE 2014 PÁG. 05



01 A 07 DE AGOSTO DE 2014PÁG. 06

•HISTÓRIA

Ossadas de vala clandestina começarão a ser 
analisadas em imóvel locado na Vila Mariana

Já começaram os trabalhos 
de identifi cação das 1049 os-
sadas encontradas, em 1990, 
em uma vala clandestina no 
Cemitério de Perus, zona nor-
te de São Paulo. A perícia não 
será realizada no IML, mas sim 
em um imóvel especifi camente 
locado para esta finalidade, 
conforme desejo das famílias 
de desaparecidos políticos no 
período da ditadura. O imóvel 
foi locado na Vila Mariana, 
próximo à Unifesp, pois parte 
dos peritos que vão trabalhar 
na análise são da Universidade 
localizada na mesma região. O 
bairro, aliás, tem forte histó-
rico relacionado aos tempos 
sombrios da ditadura, já que 
foi na antiga sede do DOPS, 
na Rua Tutóia, onde está atu-
almente a sede da 36a. dele-
gacia de polícia. Ali, deve ser 
construído um memorial em 
homenagem às vitimas tortu-
radas e mortas nos porões da 
repressão.

A ministra de Direitos Hu-
manos, Ideli Salvatti, informou 
que os peritos nacionais con-
tratados pela Secretaria de 
Direitos Humanos visitaram na 
semana passada a casa onde 
fi cará instalado o laboratório 
de análise das ossadas para 
orientar as reformas que preci-
sam ser feitas. “Alugamos um 
imóvel porque houve rejeição 
das famílias à possibilidade 
de se fazer esse trabalho no 
IML [Instituto Médico-Legal]. 
Como não temos um banco de 
DNA completo dos familiares, 
hoje eles já iniciam a coleta do 
material, mesmo antes da re-
forma da casa”, explicou Ideli.

Segundo a ministra, em 

setembro ou outubro, come-
çará a remoção das ossadas 
do cemitério para o imóvel, 
mas a identifi cação dos restos 
mortais deve continuar até o 
ano que vem.

O projeto conta com apoio 
do Ministério da Educação e 
Cultura e tem parceria com a 
Universidade Federal de São 
Paulo. Segundo a ministra, as 
duas instituições já tem um 
projeto em andamento para 
a criação de um centro de 
informações em antropolo-
gia forense. “É um trabalho 
extremamente delicado, o de 
confrontação de DNA. Ape-
sar de ser algo antigo, para 
as famílias envolvidas, é uma 
questão decisiva”, disse Paulo 
Sérgio Pinheiro, um dos mem-
bros da Comissão Nacional da 
Verdade (CNV).

Unifesp
A reitora da Universidade 

Federal de São Paulo (Uni-
fesp), Soraya Smaili, esteve 
presente,na reunião de abertu-
ra dos trabalhos de análise das 
ossadas de Perus, convocada 
pela Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República (SDH/PR). Rafael 
Schincariol, Coordenador Geral 
da Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos Polí-
ticos (da SDH/PR), abriu a ce-
rimônia, seguido do secretário 
de Direitos Humanos e Cidada-
nia da Prefeitura de São Paulo, 
Rogério Sottili, e da reitora.

Schincariol iniciou a cerimô-
nia anunciando a contratação 
ofi cial dos peritos nacionais e 
internacionais especializados 
em antropologia forense, que 
agora constituem a equipe res-

ponsável pelo levantamento 
antemortem dos desapareci-
dos políticos que podem estar 
entre as 1049 ossadas encon-
tradas em 1990, no Cemitério 
Dom Bosco, em Perus. “A equi-
pe antemortem vai fazer dois 
trabalhos: a defi nição precisa 
daqueles desaparecidos que 
estariam possivelmente na 
vala clandestina de Perus e o 
levantamento dos dados des-
ses desaparecidos”, explicou. 

Ele também falou sobre o 
momento delicado da aborda-
gem das equipes de investiga-
ção com os familiares das víti-
mas, que contará com o auxílio 
da Cruz Vermelha. “Queremos 
reestruturar a relação dessas 
famílias com o Estado, que foi 
perdida há muito tempo”.

Além da reunião de aber-
tura, outras duas foram rea-
lizadas para decidir questões 
técnicas do processo de inves-
tigação das ossadas.

Sottili afirmou que a Se-
cretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania consi-
dera o processo de análise das 
ossadas de Perus fundamental 
para que o Estado recupere a 
memória das vítimas da dita-
dura, e que a pasta está par-
ticipando ativamente das tra-
tativas desta questão através 
da Coordenação de Direito à 
Memória e à Verdade, chefi ada 
por Carla Borges. “Queremos 
deixar um legado para esta 
cidade, que é o compromisso 
com os familiares dos mortos 
e desaparecidos políticos”, 
pontuou.

A reitora da Unifesp, Soraya 
Smaili, finalizou a cerimônia 
ressaltando a grande respon-

sabilidade do trabalho que 
será realizado e agradeceu, 
também, aos ministros Ideli 
Salvatti (Direitos Humanos), 
Henrique Paim (Educação) e 
Eleonora Menicucci (Políticas 
para as Mulheres), que tiveram 
papel fundamental na concreti-
zação do protocolo que defi ne 
o estudo das ossadas de Perus. 
“Estamos muito conscientes da 
responsabilidade que temos 
pela frente e da história, para 
qual precisamos dar respostas 
e escrever um novo capítulo”, 
ponderou. A iniciativa de análi-
se das ossadas de Perus é fruto 
de um protocolo assinado em 

março entre a Unifesp, a Se-
cretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, a 
Comissão Especial sobre Mor-
tos e Desaparecidos Políticos, a 
Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania de São 
Paulo e a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara 
dos Deputados.

Segundo Soraya, a licitação 
da empresa que fará a reforma 
do imóvel locado para implan-
tação do laboratório onde 
serão feitos os estudos das 
ossadas, está em andamento. 
“Não será uma reforma sim-
ples, pois é preciso realizar ins-

talações específi cas, que deem 
segurança ao nosso trabalho. 
O prazo para conclusão é de 
três meses”, disse.

A Unifesp ainda destacou 
uma sala, no prédio da reitoria, 
que já está à disposição da 
equipe de investigação ante-
mortem, para que os trabalhos 
sejam iniciados. A reitora men-
cionou, também, dois pontos 
importantes a serem discutidos 
nas próximas reuniões, que 
dizem respeito à segurança 
do laboratório de análises e 
do sigilo das informações que 
serão obtidas pela equipe de 
investigação.

O bairro de Vila Mariana tem concentrado algumas importantes ações no sentido de 
esclarecer pontos obscuros desse período triste da história brasileira, bem como na 
valorização de homenagens às vítimas. Em 31 de março, houve cerimônia por conta 
dos 50 anos do Golpe Militar na antiga sede do DOPS, na Vila Mariana (foto acima), 

onde se pretende construir um memorial. O bairro também sediará uma obra de 
arte no Ibirapuera e receberá as ossadas encontradas na vala clandestina descober-

ta em 1990, no cemitério de Perus: entre eles, deve haver desaparecidos políticos
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•BARES E RESTAURANTES

Um restaurante self service 
que atende grandes empre-
sas da região está caindo no 
gosto de outras pessoas que 
moram, trabalham e estudam  
nas redondezas. O Jorge’s res-
taurante montou seu buffet 
exclusivamente com ingredien-
tes frescos e de primeira, para 
atender uma clientela exigente 
e o público todo da região pare-
ce ter descoberto essa mescla 
de sabores.

A localização é privilegiada, 
porque o Restaurante está no 
coração do bairro nobre do Pla-
nalto Paulista, mas ainda assim 
próximo à região de São Judas 
e ao Jardim Aeroporto, onde 
existem diversas empresas li-
gadas ao ramo de transportes, 
remessas e aviação civil.  Uma 
breve pesquisa na internet 
mostra que algumas opiniões 
são comuns entre os clientes, 
como os elogios ao frescor, ao 
sabor e à diversidade dos pra-
tos oferecidos na casa.

O Jorge’s se especializou 
em buffet e por isso atende 
apenas em horário de almoço, 
de segunda a sábado, com pre-
ço bastante competitivo. “Sem-
pre gostei de viajar e conhecer 
culturas diferentes, pelo Brasil 
e pelo mundo”, conta Jorge 
Martins, que comanda a casa 
desde 2011, ano em que voltou 
a morar em São Paulo depois 
de ter visitado todos os estados 
do Brasil e mais de 40 países, 
entre eles muitos de culinária 
exótica e rica como Chile, mar-
rocos, Tailândia, Austrália... “As 
viagens despertaram em mim o 
sonho de ter um restaurante, 
o que se concretizou há três 
anos”, relembra. 

Os pratos que se revezam 
no dia-a-dia encantam a cliente-
la. Baby beef com champignon, 
lasanha à bolonhesa, feijão 
tropeiro, batatas doré, arroz in-
tegral, frango grelhado, carnes 
grelhadas, pescada, linguiças 
de frango ou suína, salgadinhos 
e bolinhos variados, pasteis , 
batata e mandioca frita, inú-
meras opções em salada... Dá 
para perceber que a intenção 
é sempre oferecer opções para 
diferentes públicos. “Procurei 
ter como filosofia servir uma 
comida saborosa e variada por 
um preço justo”, diz o proprie-
tário Jorge. “Servimos cerca de 
25 tipos de saladas e 30 pratos 
quentes todos os dias”, relata.

A feijoada às quartas é in-
crivelmente leve, mas farta 
em sabor e tempero no ponto 
certo para os amantes do típi-
co prato brasileiro. Às quintas, 
como outros restaurantes por 
quilo, a casa investe em diver-
sidade de massas - o molho é 
saborosíssimo! Tem produções 
especiais como a lasanha de 

Restaurante faz sucesso com buffet 
e passa a abrir aos sábados

brocolis ou a de carne seca com 
abobora. Fazem sucesso tam-
bém o rondeli e conchilhone 
recheados de frango catupiry, 
mas o espagueti alho e oleo 
tem igualmente uma legião 
de fãs!

Outro destaque que atrai 
boa clientela ao Jorge’s é o 
buff et da sexta: camarões, ba-
calhau, salmão e outros frutos 
do mar compõem pratos bem 
elaborados e caprichados.

Aos sábados, a casa vai in-
vestir em pratos típicos regio-
nais brasileiros, em um esque-
ma ligeiramente diferente. 
O preço é fixo por pessoa, e 
cada cliente pode se servir à 
vontade. O mais interessante é 
que diversos pratos que fazem 
sucesso ao longo da semana 
estarão lá, em esquema livre 
com preço único por cliente.

A ideia é aproveitar a rique-
za da culinária brasileira e criar 
um ambiente diferente aos 
sábados, quando é possível 
almoçar mais calmamente, 
aproveitando o ritmo menos 
intenso para saborear receitas 
e temperos nacionais.Durante 
a semana atendemos mais os 
clientes corporativo da regiao 
e de grandes empresas como 
os executivos da Tam de con-
gonhas, Serasa Expirian e a 
GM. Faz um bom tempo varios 
moradores e clientes habituais 
pediam para abrir aos sabados 
para poderem trazer familiares 
ou mesmo ter mais um dia para 
frequentarem o Jorge’s restau-
rante e a partir de agosto resol-
vemos atender esses pedidos, 
conta o proprietário Jorge. 

Entre os pratos planejados, 
estão o arroz com pequi, feijão 
tropeiro, farofa com bacon e 
amendoim, torta de frango 
caipira,  pirão de peixe, purê de 
mandioquinha, escondidinho 
de carne seca, espagueti alho 
e óleo, lasanha ao sugo, creme 
de milho com camarão, banana 
a milanesa, abacaxi à milanesa, 
medalhão de filé mignon, filé 
de frango, frango com quia-
bo, rabada com agrião, fi lé de 
peixe com molho de camarão. 
Claro que a feijoada, típica dos 
sábados, também estará lá, nas 
versões light e completa.

Para acompanhar, chame à 
mesa uma cerveja geladinha: 

tem Bohemia, Original, Serra 
Malte e a bela Stela Artois. Se 
preferir, a caipirinha pode ser 
preparada no capricho com 
frutas variadas e cachaça Saga-
tiba ou Vodka. Sucos naturais 
e refrigerantes também estão 
à disposição. Para encerrar a 
refeição, há pudim, mousse, 

merengue e frutas, como so-
bremesa. 

O Jorge’s Restaurante fun-
ciona de segunda a sexta, das 
11:30 as 15h, e aos sábados das 
12h às 16h.  Fica na Alameda 
Ubiatans, 374 - Planalto Paulista 
(travessa da Avenida Indianó-
polis). Telefone: 2577-0609.

A  Feijoada é servida no 
capricho, que faz a fama 
do Jorge’s Restaurante, 

nas versões light e comple-
ta, em panelas de ferro e 

barro.São mais de 25 tipos 
de saladas e 30 pratos 

quentes durante a semana. 
Aos sábados,  a casa 

passará a oferecer almoço 
em sistema de preço fi xo, 

com grande diversidade

•EMPREGO

Nem sempre o talento ou 
o conhecimento são sufi cien-
tes para alguém conquistar 
um bom emprego ou mesmo 
evoluir dentro de uma empre-
sa. É preciso também saber 
demonstrar essas qualidades 
e se portar diante de uma 
entrevista para a conquista 
da vaga. 

No Jabaquara, na próxi-
ma semana, uma oficina vai 
procurar treinar pessoas que 
buscam essa nova postura, 
gratuitamente. O evento 
será promovido no Centro 
de Apoio ao Trabalho (CAT), 
da Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo (SDTE), 
que tem um posto de atendi-
mento dentro da Subprefeitu-

ra do Jabaquara, e acontece 
no dia 6, quarta, às 9h.

A Ofi cina ‘Empregabilida-
de e Mercado de Trabalho’ 
traz aos inscritos orientações 
para planejar metas profi ssio-
nais e trabalhar a valorização 
das habilidades e competên-
cias que possuem. 

Para aqueles que buscam 
o primeiro emprego, haverá 
dicas para facilitar o ingresso 
no mercado de trabalho, além 
de atitudes positivas para a 
manutenção da carreira.

Para participar, é necessá-
rio ter, no mínimo, 16 anos de 
idade, e comparecer a uma 
das unidades do CAT citadas 
acima com RG, CPF, carteira 
de trabalho e PIS, no dia da 
Ofi cina. 

Este tipo de ofi cina e ou-
tras palestras de orientação 
ocorrem periodicamente em 
unidades do CAT espalhadas 
pela cidade. 

Vale lembrar que o CAT 
também concentra uma tabe-
la com vagas em várias áreas 
do mercado de trabalho, na 
cidade toda, que podem ser 
consultadas nessas unidades, 
que ainda ajudam com a docu-
mentação (carteira de traba-
lho, preparo de currículo, etc. 

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

O CAT Jabaquara fica na 
Av. Eng. Armando de Arruda 
Pereira, 2.314.

Como conquistar um emprego: aprenda no Jabaquara
Divulgação/SDTE

Fotos Fabio Menotti  

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

POP ROCK
NACIONAL E INTERNACIONAL

Com o CANTOR
WAGNER FERR
VENHA FAZER UM

HAPPY HOUR

A PARTIR DAS 19:00 HS,

NESTA SEXTA-FEIRA
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Saúde

APTO – R$ 660 MIL
C/ vista panorâmica 3 dts c/arm, suíte, 

2vgs, sac, 85m². Ref: JA10633

Vila Mariana

APTO AMPLO E AREJADO - R$ 570 MIL      
2 dts c/arm, coz.c/arm, sac, 1vg, 80m²                     

Ref: JA10932

Vila Mariana

APTO ENSOLARADO, - R$ 548 MIL
Bem locali. 3 dts c/arm, suíte, dep.

emp,1vg, 71m². Ref: JA11005

Vila Guarani

APTO A 200 M. DO METRÔ - R$ 450 MIL 
2 dts c/arm, suite, 1vg, sac, lazer, 58m²                                                                             

Ref: JA10778

Jabaquara

EXCELENTE APTO - R$ 330 MIL
2 dts c/arm, coz.c/arm, 1vg, sac, 56m²                                                                           

Ref: JA9954

Jabaquara

SOBRADO, COND. FECHADO - R$ 600 MIL
3 dts c/arm, suíte, coz.c/arm, 2vgs, 

198m². Ref: JA7633

Saúde

SALA COM., ÓTIMA LOCALI. - R$ 500 MIL
1 sala, 1 vg, 1wc, 38m².

Ref: JA10645

Vila Gumercindo
APTO BEM LOCALIZADO - R$ 630 MIL 

3 dts, suíte, coz.c/arm, 2vgs, sac, 95m²                                                                    

Ref: JA10857

Vila Guarani
APTO A 100M. DO METRÔ - R$ 620 MIL                            

3 dts c/arm, suíte, 2vgs, sac, lazer, 67m²                                              

Ref: JA10979

Saúde
ÓTIMO APTO PX. METRÔ – R$ 500 MIL

3 dts, coz, sala, 1vg, sac, lazer, 68m²                    

Ref: JA10951

Saúde
APTO MODERNIZADO - R$ 500 MIL

2 dts c/arm, coz.c/arm, 1vg, sac, 68m²                                                              

Ref:JA10293

Vila Guarani
ÓTIMO APTO C/ SACADA - R$ 460 MIL

2 dts c/arm, coz.c/arm, 1vg, sac, 57m²                                                                   

Ref: JA10060

Saúde
APTO BEM LOCALIZADO - R$ 430 MIL

2 dts c/arm, coz.c/arm, copa, 1vg, 56m²                                                                                                   

Ref: JA11065

Saúde
APTO, PX. METRÔ - R$ 420 MIL                     

Rua tranquila, 2 dts c/arm, suite, 2vgs, 

sac, 63m². Ref: JA10673

Vila Guarani
Apto reform., - R$ 410 mil

Living c/sac., 2 dts c/arm, suite, sac, 1vg, 

lazer, 66m². Ref: JA9527

Jabaquara
APTO REPLETO DE ARMS. - R$ 400 MIL

3 dts c/arm, coz, sala, 1wc, 1vg, 100m²

Ref: JA10113

Vila das Mercês 
APTO IMPECÁVEL, B- R$ 385 MIL

em locali. 3 dts c/arm, suite, coz.c/arm, 

1vg, lazer . Ref: JA11052

Jd. Previdência
APTO REFORMADO, - R$ 385 MIL

Rico em arms., 2 dts c/arm, coz.c/arm, 

sac, 1vg, 58m². Ref: JA11050

Vila Guarani
APTO NOVO, BOA LOCALI. - R$ 375 MIL

2 dts, coz, sala, 1wc, 1vg, lazer                                                                                                                         

Ref: JA9798

Vila das Mercês
APTO AMPLO, IPTU ISENTO - R$ 300 MIL

2 dts c/arm, coz.c/arm, 1vg, lazer, 52m²                                         

Ref: JA10503

Vila Guarani
APTO C/SAC, PX. METRÔ - R$ 298 MIL

1 dorm, coz, sala, 1wc, 1vg, 40m²                                                              

Ref: JA8102

Mirandópolis
APTO, OPORTUNIDADE - R$ 298 MIL

1 dorm, coz.c/arm, sala, 1wc, 42m²                                                                                                                  

Ref: JA9630

Jd. Santa Emilia
APTO ENSOLARADO - R$ 298 MIL

3 dts, coz.c/arm, 1vg, sac, lazer, 65m²                                                                            

Ref: JA11021

Jardim Oriental
APTO, LOCAL ARBORIZADO - R$ 245 MIL

1 dorm, coz, 1vg, sala, 1wc, 45m²                                                                       

Ref: JA10596

São Bernardo do Campo
APTO NOVO C/ SACADA - R$ 240 MIL

2 dts, coz, sala, 1wc, 1vg, lazer, 47m²                                                                                            

Ref: JA11064

São Judas
SOBRADO NOVO, PX. METRÔ - R$ 920 MIL

3 suítes c/arm, copa, 2vgs, qtal, 190m²                            

Ref: JA8355

Vila Guarani
EXCELENTE SOBRADO, AMPLO - R$ 850 MIL

3 dts c/arm, suíte, dep.emp, 2vgs, qtal, 

256m². Ref: JA9117

Jabaquara
SOBRADO AMPLO E AREJADO - R$ 800 MIL

3 dts c/arm, suíte, dep.emp, 3vgs, qtal, 

250m². Ref: JA11059

Saúde
SOBRADO AMPLO, BOA LOCALI. - R$ 650 MIL

3 dts c/arm, suíte, dep.emp, 2vgs, qtal, 

130m². Ref: JA7852

Vila das Mercês
EXCELENTE SOBRADO, - R$ 550 MIL                            

Ensolarado, 4 dts c/arm, suite, dep.emp, 

3vgs, qtal, 235m². Ref: JA10867

Mirandópolis
SOBRADO REFORMADO - R$ 540 MIL

2 dts c/arm, coz.c/arm, sala, 1wc, 80m²                                                                                            

Ref: JA8304

Cursino
SOBRADO, RUA TRANQUILA - R$ 400 MIL 

2 dts, dep.emp, copa, 2vgs, qtal,116m²                                                   

Ref: JA10681

Vila Santa Catarina
SOBRADO REFORMADO - R$ 400 MIL

3 dts c/arm, dep.emp, 2vgs, qtal, 100m²                     

Ref: JA6599

Vila Campestre
SOBRADO AMPLO,  - R$ 400 MIL

Rico em arms. 2 dts c/arm, coz.c/arm, 

qtal, 2vgs, 120m². Ref: JA9898

Jardim Miriam
SOBRADO NOVO C/2 SUÍTES - R$ 340 MIL                                    

2 dts, coz, sala, 3wcs, qtal, 1vg, 85m²                                                                         

Ref: JA8212

SALA COMERCIAL - R$ 2.000,00
Modernizada, c/ 56m2, copa, 2 Vgs.

Ref.90428

Saúde

CASA– AMPLA DE VILA R$ 2.990,00
3dts 1 c/ae, 1st, coz c/ae 2vgs.

Ref.: 89946

Vila da Saúde

APTO, AMPLO - R$ 2.500,00
Bem localizado, 4dts, 3 c/ae, 1st, living c/

sac, coz, 3vgs. Ref.: 90437

Saúde

APTO, – R$ 2.300,00
Prédio Novo Modernizado, 3dts c/ae, 1st, 
living c/sac, coz. c/ae 2vgs. Ref.: 89512

Morumbi

APTO.  - R$ 2.300,00
Px. Avenida do Cursino, 2dts, 1 c/ae, 1st, 
living c/sac, coz. c/ae 2vgs. Ref.: 90440

Vila Brasilio Machado

APTO,  – R$ 2.200,00
Px. Trav. R. Santa Cruz, 2dts 1c/ae, living 

c/sac, coz. c/ae 1vg. Ref.: 90234

Vila Gumercindo

APTO. ACOCHEGANTE - R$ 2.200,00
2dts 1st c/ae, living c/sac, coz, c/ae 1 vg.

Ref.: 90322

Praça da Árvore

Vila Guarani
APTO.  – R$ 1.300,00

Infraestrutura de Comércio 1dt. c/ae living, 

coz, c/ae, área de serviço. Ref.90391

Indianópolis 
APTO. SEMI –  - R$ 2.250,00

Mobiliado, 1dt. c/ae, living, coz c/ ae 1vg. 

Ref.: 89155

Ipiranga
APTO, PX. METRÔ– R$ 1.500,00

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

Ref.: 14322

Vila Mercês
APTO. LAZER COMPLETO – R$ 1.600,00

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

Ref: 90279

Vila Gumercindo
APTO, AMPLA ESTRUTURA – R$ 1.700,00

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

Ref.: 88806

Saúde
APTO,  – R$ 1.700,00

Px. Carneiro da Cunha 2dts. Living, coz. c/

ae 1vg. Ref.: 90386

Mirandópolis
APTO, – R$ 1.800,00

Imed. Praça da Árvore, 2dts c/ae, living, 

coz. (Mobiliado). Ref.: 90049

Saúde
APTO, LUGAR TRANQUILO - R$ 1.800,00

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

Ref.: 90385

Chácara Inglesa
APTO, IMED. LUÍS GÓES – R$ 2.400,00

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

Ref.: 89750

Jabaquara
APTO. 900M DO METRÔ – R$ 2.000,00

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

Ref.: 14045

Cidade Ademar
APTO - R$ 2.000,00

Px. Shopping Interlagos, 3dts c/ae, living c/

sac, coz c/ae, 1vg. (Mobiliado). Ref.: 16162

Cidade Adhemar 

APTO. –  - R$ 2.000,00

Px. Shopping Interlagos, 3dts c/ae, living c/

sac, coz c/ae, 1vg. (Mobiliado). Ref.: 16162

Saúde
APTO. LAZER COMPLETO – R$ 2.900,00

3dts c/ae 1 st, living c/sac, coz. c/ae 2vgs.

Ref.: 90393

Americanópolis
CASA – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 700,00

2dts, living, coz. Área, coberta, quintal.

Ref.: 90119

CURSINO

APTO. MOBILIADO - R$ 260 MIL
AES, sala c/sac, 2dts, aprox.:49m², 1vg, cond. 
bx, condução à porta p/metrô. Ref: BI 8748

Vila Mascote

COBERTURA DUPLEX - R$  1.400 MIL 
4 suítes, 4 vagas, com Lazer Completo, 

Excelente Localização. Ref: BI 8619

CIDADE VARGAS

CASA TÉRREA - R$ 750 MIL
3dts, suíte, living c/2 ambs, lavabo, 4vgs

Ref: BI 11998

Moema
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 1100 MIL

3dts, 1suíte, 1vg, totalmente reformado, 
pronto para morar, aprox.:117m²

Ref: BI 11654

Vila Santa Catarina
APART 2 DTS - R$ 285 MIL

1vaga, aprox.:69m², piso frio, bem 

localizado. Ref: BI 12214

Vila Gumercindo
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 395 MIL
Apto, 2dts, 1vaga fixa, aprox.:65m²,

ensolarado, próx.comércio,
pronto p/morar! Ref: BI 12449

Bosque da Saúde 
OPORTUNIDADE! APTO C/ 2 DTS - R$ 390 MIL

2vgs e lazer, condução á porta p/ 3 
estações de metrô. proximidades shop. 

plaza sul. Ref: BI 12506

Vila Gumercindo
OPORTUNIDADE VAGO - R$ 350 MIL

Apto, 3dts, com AES, sala 2ambs., coz 
planejada, garagem, lazer

Ref: BI 12385

Saúde
ENSOLARADO - R$ 490 MIL

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

Conceição
APTO LADO METRO, SAC, - R$ 425 MIL
Mobiliado! Amplo, decorado, com saca-

da, repleto de arms, lazer c/piscina, ótimo 
local, 2mins metro!. Ref: BI 12420 

Jardim Celeste
O MAIS BARATO DA REGIÃO  - R$ 200 MIL

apto aprox.:54m², com 2dts, sala, 
cozinha, 1banh e 1vaga

Ref:  BI 11044

Vila Mariana
AO LADO METRO VILA MARIANA

Requinte e sofisticação Aprox.:140m²,
3 dts, 1ste, lazer, ótima planta e localização,

fino acabamento, AES. Ref: BI 12271

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 
no site. Ref: BI 11566

Ipiranga
COM TERRAÇO - R$ 810 MIL

Sobrado, 3dts, 3suítes, 4vagas, AES 
planejados, hidro

Ref: BI 12452

Interlagos
CASA EM CONDOMÍNIO - R$ 550 MIL
Sobrado novo, aprox.:110m², perto do 
colégio Santa Maria, Shoppings, 3dts, 

1suíte, 3vgs. Ref: BI 11716

Ipiranga
CASA COMERCIAL - R$ 800 MIL

Pronto para comércio, com alarmes, 
câmeras, ar condicionado.

Ref: BI 12002

Jardim Prudência
BAIRRO CASA PALMA - R$ 650 MIL 

Sobrado, 3Dts, 2vagas, Oportunidade

Ref: BI 10627 

Planalto Paulista
EXCELENTE SOBRADO - R$ 1490 MIL
lindo sob, 4sts, 1master, sala 3ambs, 

sala TV, WC/dto empg, coz planej, 4vgs, 
espaço gourmet. Ref: BI 12432

Moema
AV. DOS IMARÉS - R$ 640 MIL

sobrado com 3dts, 1ste, dep. empr, qtal,
2 vgs, var c/churrasq, aprox.:150m²au

Ref: BI 12322

Vila Brasilina
OPORTUNIDADE SOBRADO REFORMADO

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

reformado, AES.m Ref: BI 12267

Saúde
CASA DE VILA /LADO METRO - R$ 880 MIL

Aprox.:165m², 4dormitórios, 4vagas

Ref: BI 11021

Planalto Paulista

CASA TÉRREA – R$ 720 MIL
Reformada, ótima localiz! 3dts, 1 suite, 
4 vgs, 144m²au, 250m²at. Ref: BI 11168

Metrô Saúde!

APTO - IMPECÁVEL! – R$ 660 MIL
3 dts, suíte, sala 2 ambientes, sacada,

2 vgs, lazer, Ref: BI 12302

Vila Gumercindo

SOBRADO - IMPECÁVEL! - R$ 575 MIL 
px. metro imigrantes, vago, 2 dts,

sala 2 ambts, 3 vagas. Ref: BI 9359

Vl Sta Catarina
SOBRADO – 2 CASAS - R$ 495 MIL

oferta imperdivel!  240m²,  3 vagas,

1º - 3 dts, 1suite, 2º - 2 dts. Ref: BI 10525

Cursino
SOBRADO - IMPECÁVEL – R$ 725 MIL 

amplo, 3 dts, 1 suite, repleto de armarios, 

2 vgs. Ref: BI 7066

Vl. Basilio Machado 
SOBRADO - R$ 500 MIL

Resid. Ou coml, ótima localização, px. de 
comércio, bancos e metrô, 3 Dts, 1 vg, 

140m², T: 4 x 30. ref: BI 11959

Saúde
SALÃO + 3 CASAS NOS FUNDOS - R$ 850 MIL

Imovel para renda, reformado, vagos, 

duas quadras do metro. Ref: BI 5587

Saude 
CASA DE VILA - TÉRREA - R$ 830 MIL

3dts, suite, 109m², 2 vgs,churrasqueira, 

Ref: BI 12401

Saúde 

SOBRADO - TERRAÇO - R$ 530 MIL

2 dts, edícula, quintal, 1 vaga

Ref: BI 10416

Ipiranga 
SOBRADO - R$ 870 MIL

5 min. Do metrô Lindo! 3 dts, 3 suítes,
4 vgs, sótão e churrasqueira, 228m²

Ref: BI 10952

Vila Nair 
SOBRADO - NOVO!  – R$ 550 MIL

Impecável, px Vergueiro e Alto do Ipiranga! 
3 dts, 1 suite, 2 vgs, 157m²

Ref: BI 9374

Jd. Aeroporto 
SOBRADO - R$ 850 MIL

Oportunidade! piscina aquecida, bem 
localizado, 4 dts, 2 suites, living 3 

ambientes, 4 vgs. Ref: BI 9071

Conceiçao
APTO - CLASSE A - R$ 850 MIL

cond. clima bothanico, semi novo, sac. 
gourmet, ar cond, 97m²

Ref: BI 11427

Bosque Da Saude
APTO - PRÉDIO SEMINOVO – R$ 860 MIL 

agende sua visita!  armarios, 4 dts,
1 suite,  sala c/ sacada, 2 vgs, lazer

Ref: BI 12324

Jd. da Saúde 
APTO - PX DO SHOPPING - R$ 600 MIL
Local Seguro e Tranquilo, 3 Dts, 1 Suite,

2 Vgs, 2 por andar, 111m²
Ref: BI 7802    

Santa Cruz 
APTO - PENTHOUSE - R$ 1.498.000,00
lazer com piscina interna, vago, 4 dts,

2 sts, 3 vagas + depósito, 175m²
Ref: BI 10917 

Vila Gumercindo
APTO - PX 2 METRÔS - R$ 750 MIL 

4 dts, 2 suites, 3 vgs, 112m², lazer total

Ref: BI 12234

Jabaquara 
ÓTIMA VAGA - R$ 250 MIL

2 dts, sala 2 ambientes, 62m²,
dependência de empr.c/wc, 

Ref: BI 12538

Paraíso 
APTO – R: ABÍLIO SOARES – R$ 850 MIL

10 min. do metrô, 2 dts, 1 vaga fixa e livre

Ref: BI 12511 

Vila Mariana 
APTO - VARANDA GOURMET – R$ 540 MIL

Novo! Ao lado do metrô V. Mariana! 1dt,

1 vg. Ref: BI 12531

Moinho Velho 
APTO - LZ COMPLETO - R$ 395 MIL

3 dts, suíte, sla 2 ambientests c/ varanda, 
coz. planejada, 1 vg

Ref: BI 12396

Saúde

EXCELENTE PRÉDIO COML/IND
Elevador e laje sobrecarga alta

724m², 3 andares Ref: Bi 10690

Jabaquara
SOB AO LADO DO METRÔ

2 dorms, 2 vgs. Comercial ou Residencial

R$400 Mil Ref: BI 10279

Mirandópolis
SOB PRÓX METRÔ PÇA DA ÁRVORE

374m², 4 vgs

Ref: Bi 12335

Saúde
PRÉDIO PRÓX METRÔ

964m², 2 andares, 12 vgs

C/ entrada lateral Ref: Bi12362

Cursino
RENDA R$12 MIL

700m², 6 lojas alugadas

Imperdível Ref: Bi12181

Pinheiros
RENDA R$9 MIL

Loja na Av Pedroso de Morais

Ref: Bi12416

São Judas
PRÓXIMO AO METRÔ

Terreno com 300m², 10m de frente

Ref: Bi12488
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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)

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
PX. AO METRÔ!!!

TÉRREO C/ QUINTAL!!! 75 M2 AU!!!

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)

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)

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) 

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)

SAÚDE
NOVO!!! ANDAR ALTO

FACE NORTE!!!

2 dts (1 suíte), sala 2 ambs 
c/ sacada, coz, 2 vagas!!! 
Apenas R$ 559 mil !!! 

(Cod. FA)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!
 RUA NOBRE!!!

45 m2 au c/ 01 dorm., sala 
2 ambs. c/ sacada, wc social, 

cozinha c/ ae, 1 vaga.
Só R$ 348 mil!!! (Cod. TH/JH)

SAÚDE
2 VGS + DEP. !!!

CONST. TARJAB!!!

Novo!!! 3 dts (1 suíte), sala 
2 ambs. c/ terraço gourmet 
c/ churrasq., lazer completo.

Apenas R$ 649 mil!!!
(Cod. TK/FA)

SAÚDE
MARAVILHOSO!!!

NOVO!!!
600M DO METRÔ!!!
41 m2 au c/ 01 dorm.,

sala c/ terraço gourmet, 
lazer comp., 1 vg livre. 
Apenas R$ 440 mil!!!

(Cod. FA) 

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

EXCLUSIVIDADE TAKAKI!!!

Lindo! 46 m2 au c/ 01 dt, sala 
2 ambs. c/ sacada, coz, 2 wcs, 
1 vaga, Só R$ 381 mil!!! - 

(Cod. TK/RO)

CHÁC. INGLESA
107 M2 AU!!! PX. AO 

METRÔ PÇA. ÁRVORE!!!

03 dts (1 ste),sala 2 ambs. c/ 
terraço, lavabo, repleto em ae, 

home office, 3 vgs. demarcadas, 
lazer comp., fachada pastilhada. 

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

SAÚDE
SOBRADO RES. OU COM.!!!

AT: 154 m2 – AC: 145 m2.
150 mts do metrô 

Saúde, 2 dormitórios 
+ 2 cômodos na parte 

inferior, 2 salas, cozinha, 
quintal, 1 vaga

Apenas R$ 700 mil!!!
(Cod. SE)

SAÚDE
SOBRADO PX. METRÔ!!!

AT: 5 x 25, 03 dts. (1 suíte), 
sala 2 ambs., lavabo, copa e 
coz, entr. lat. qtal, wc emp., 2 
gar. R$ 644 MIL!!! (Cod. TH/JH)

IPIRANGA
SOBRADO AC: 160 M2 

AT: 4,8 X 23!!!
Oportunidade!!! 

03 suítes, 
100 mts do 

metrô Sacomã, 
novo, nunca 

habitado, fino 
acabamento,
04 garagens.

Só R$ 720 mil!!! (Cod. FA) 

SAÚDE EXCLUSIVIDADE!!!
SOBRADÃO COMERCIAL!!!

AT: 10 X 20. Rua José Cucê, ao lado do 
metrô! Recepção + 10 salas, 04 wcs, 03 

vgs, excelente para escritórios, consultórios, 
etc. R$ 7.000,00!!! (Cod. TH)

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

Apenas R$ 400 mil!!!
(Cod. TK/JH)

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
Apto. pAdrão 

SAúde
r$ 930 mil 

3 dts, 1ste, living 
c/ sac, copa, coz, 

4 vgs, churras, 
pisc, salão de 
festas,130m2. 

Ref: 8268 

lindo Apto. 
JArdim dA 

SAúde  
r$ 750 mil 

 95m2, 3 dorms, 
1 ste, sala 2 
ambs, lazer 

completo, 2 vgs. 
Ref: 7219

Apto. novo 
no Jd. StA Cruz  

r$ 230 mil  
2 dorms sendo 

1 c/ sac., 1 vaga, 
coz. americana, 

cond. R$ 226,00, 
imperdível. 
Ref: 7976 

lindo Apto. 
próx Shop 
plAzA Sul 
r$ 700 mil

 C/ 95m área útil, 
3 dorms sendo 

1 suite, sala e coz. 
amplas, repleto 
em arms, 2 vgs. 
Melhor lazer da 

região - Ref: 8483

Apto. Alto 
pAdrão no 

miolo bAirro 
ipirAngA 

preço S/ ConSultA 
C/140ms úteis, 3 

ótimas suites, sala 
estendida, coz, dep.

emp, despensa, 
4 vgs e lazer com-

pleto Ref: 8368

Apto. nA 
v. Clementino 
por r$ 440 mil 

Com 2 dorms, 
sala, coz., 2 wc´s, 
1 vaga. 60ms de 

área útil, condom. 
c/ valor baixo e 

bom lazer. Ótima 
localização. 
Ref: 8534 

lindo Apto. 
r$ 287 mil 

Jd.StA emíliA 
Todo reformado 
c/ gesso e sanca 

2 vgs, lazer 
compl., 65m2, 
estuda permuta, 

casa até R$ 350 mil. 
oportunidade!. 

Ref: 8528 

lindo Apto. 
r$ 250 mil 

Jd.StA emíliA 
Todo reformado, 

1º andar, c/elevador 
2 dorms, móveis 
planj, isento de 

IPTU, 64m2, 
salão de festa, 

cond. R$ 285,00. 
Ref: 8391 

imperdível 
Apto. novo 

vl. CArAguAtá 
r$ 310 mil 

3 dorms, 1ste, 
varanda gourmet, 
lazer completo, 
piso laminado, 

cond. R$ 350,00, 
face norte. 
Ref: 7628 

Apto. próx 
Ao metrô 
SAComã 

r$ 280 mil 
2 dorms, 

2 wc´s, sala, 
coz., lav., 1 vaga, 
salão de festa , 

portaria 24 horas. 
Ref: 7259 

Apto. 
próx metrô 

pçA dA árvore 
r$ 640 mil 

2 dorms, 
sla 2 ambs, 
1 vaga c/ 

depósito, 75 m2. 
Ref: 8511 

Apto. 
São João 
ClimACo 

r$ 350 mil 
2 dorms, 1 ste, 

2 wc´s, 1vg, A.E, 
piso em madeira, 
aceita permuta. 

Ref: 8172 
Apto. 

A 50 metroS 
do metrô 

vilA mAriAnA 
r$ 385 mil 

1 dorm. amplo, 
1 vaga fixa, 

repleto de arms, 
negociável. 
Ref: 8584

Apto. 
vilA dAS 
merCêS 

r$ 285 mil 
3 dorms, 

sala 2 ambs, 
cozinha, 2 wc´s, 
cond. R$ 370,00. 

Ref: 4970 

Apto. 
novo 51m2 

Jd. novA SAúde 
r$ 320 mil 

2 dorms, sala 2 
ambs, 1 vg, lazer 

comp, perfeita 
localização, 

cond. R$ 250,00. 
Ref: :7836 

lindo Apto. 
próximo 
metrô 

pçA dA árvore 
r$ 350 mil  
2 dorms, sla, 

coz, 1 wc, 
c/ lazer, 1 vg . 

Ref: 8282 

Apto. novo 
próx. Ao 

metrô SAúde 
r$ 590 mil 

2 dorms, 1 ste, 
65 m2, repleto de 
armários, lazer 

comp, 1 vg. 
Ref: 8503

Apto. novo
 Jd dA SAúde 

r$ 685 mil 
3 dorms, 1 ste, 
sacada gourmet 

81m2, lazer 
comp, 2 vagas 

c/ depósito 
Ref: 8143 

Apto. 
vl dAS merCêS 

r$ 480 mil 
3 dorms, 1 ste 

ampla c/ Armários, 
sla 3 ambs, 
lazer comp, 
negociável. 
Ref : 5692

Apto. 
mobiliAdo no 
pArq. briStol 

r$ 300 mil 
3 dorms, 1 vg, c/ 
embutidos, sanca 

e gesso, lazer 
completo, acesso 

a comércio e 
transporte, 68m2. 

Ref: 7977

Apto. Jd. 
mAriA eStelA 

r$ 235 mil 
2 dorms, c/ ges-
so, sanca e piso 
laminado, 1 vg, 
lazer completo, 

cond. R$ 270,00, 
48m2. Confira ! 

Ref: 8247

ótimo Apto. 
no 

bq. dA SAúde 
r$ 400 mil 

Com 2 dorms 
grandes, sala 2 
amb, espaçosa 

coz., á. de serv. e 
wc, 2 vgs e bom 
lazer. Condom. 

Baixo. Ref: 7971  

Apto. 
SAúde 

r$ 650 mil 
3 dorms, 1 ste, 

sla 2 ambs, 
coz c/ arma-

rios, 85m2, lazer 
comp, 2 vgs . 

Ref: 7753

Apto.
Jd dA SAúde 
mobiliAdo 
r$ 640 mil 

3 dorms, 1 ste, 
sacada gourmet, 

85m2, lazer 
comp  2 vgs.

Ref: 8376 

Sob. SAComã 
r$ 415 mil 

3 dts, 1ste, wc, 
sla 2 ambs, lav, 
copa, coz, quin-

tal, edicula, 2vgs, 
T. 5x25, repleto 

de armários. 
Ref: 8375 

Sob. metrô 
pçA dA árvore 

r$ 570 mil 
3 dts, 1ste,living, 

2 ambs, lav, 
copa, coz planej, 
home office c/ wc, 
4 vgs, ent.lateral 

com varanda. 
Ref: 8319

oportunidAde 
úniCA 

Jd. dA SAúde 
r$ 750 mil 

3 dts, 1 ste, wc 
, living 3 ambs, 
lav, copa,coz 

planej, quintal, 
ent. lateral, home 

office, 3 vg. 
Ref: 2407 

Só pArA 
rendA 1% 

Só r$ 475 mil 
4 casas, terreno 
em bom estado 
c/ salão comer-
cial, alugados, 
venha conferir, 

3 vgs. Ref: 8315

SobrAdo 
de vilA nA 

gumerCindo 
r$ 355 mil 

3 dorms,1 ste, 
boa sala, copa e 
coz planej, A.S 
coberta, vaga. 

Ref: 8457 

Sob. Antigo 
ótimA 

loCAlizAção 
no miolo dA 
AClimAção 

Quintal, 329m2, 
4 dts, 2 stes, 1vg, 

2wc´s. preço 
sob consulta. 

Ref: 8371
térreA

 terreno 15x30 
r$ 850 mil 

4 dorms, 2 wc´s, 
1 lav, coz c/arm, 

sala 2 ambs, corre-
dor lateral, dícula, 
lindo jardim, 4 vgs.

Ref: 8513

lindA mAnSão 
J. dA SAúde 
preço Sob 
ConSultA 

4 dorms, 3 ste, 
4 vgs, copa,coz 
c/ arm, sal de 

estar e jantar,livg 
4 ambs, c/ pisc, 

sauna. Ref: 6168 

SobrAdo 
J. dA SAúde 
r$ 720 mil 

3 stes c/ arms, 
3 vgs, 2 wc´s, 
copa, cozinha 

americana, dep.
emp, qtal, sala 2 
ambs. Ref: 7262

lindo SobrAdo 
modernizAdo 
Jd. StA. Cruz 

r$ 440 mil 
2 dorms, 2 vgs, 

dep.emp. c/ ótima 
localiz., terreno 

08x20, estuda per-
muta. Apto ou Chá-

cara em Atibaia. 
Confira!. Ref: 8305 

lindo SobrAdo 
reformAdo 

no 
Jd. mAriStelA 

r$ 330 mil 
2 stes sendo 1 

c/ sac, 1 vg, qtal 
c/ churr. próx a 

comércio, trans-
portes e posto de 
saúde. Ref: 8575 

lindo Sob. 
próx. A 

vl. dAS merCêS 
r$ 360 mil 

3 dorms, 3 vgs, qtal 
e lavanderia, ótima 
localização, estuda 
permuta em apto 
valor menor na 

região. Ref: 8462 

lindo 
SobrAdo nA 

vl. nAir 
r$ 610 mil 

4 dorms, 2 wc´s, 
quintal, Dep. 

Emp, 2 vagas, 
ótima localiz. 

Ref: 7377 

ComerCiAl 
loCAl 

nobre do 
ipirAngA 
r$ 220 mil 

2 salas c/ wc, 
50m2 cada, 

aceita proposta. 
Ref: 8370 

Sob. próximo 
Ao metrô 

pçA. dA árvore 
r$ 530 mil 

2 dorms, 
2 wc´s, edícula, 

terreno de 
5,17 x 18, 1 vg. 

Ref: 8540 

CASA térreA 
AntigA 

ipirAngA 
r$ 480 mil  

P/ Construtores. 
Terreno 10x31, 
próx. Extra a 10 

minutos a pé 
metrô Imigrantes. 

Ref: 8587  

SobrAdo 
reform. 

A. ipirAngA. 
r$ 450 mil  

Próx. Metrô c/ 2 
suites, sala coz-
inha americana, 

lavanderia e 
2 vgs. Ref: 7484 

SobrAdo em 
ruA pArtiCulAr, 

próx. 
muSeu ipirAngA 

Preço s/ con-
sulta. 3 dorms 
sendo 1 suite, 

sala ampla, coz. 
planej., qtal, 

edícula e 3 vgs 
Ref: 8159

SobrAdo 
novo Ao 

lAdo metrô 
SAComã

r$ 690 mil  
Lindo c/ 3 suites, 
sala 2 ambientes, 
cozinha ampla, 
lavanderia, peq. 
Quintal e 2 vgs - 

Ref: 7320 

SobrAdo 
novo Cond. 

feChAdo 
moinho velho 

r$ 750 mil 
Ótima construção 
a 800 ms Metrô 

Sacomã c/ 3 
dorms, ótimas 

sala e cozinha, 2 
vgs - Ref: 7534

mArAvilhoSo 
SobrAdo novo 
A 400 mS metrô 

A. ipirAngA  
Preço s/ consulta. 
3 Suites, ótimas 
sala e cozinha, 

entr. Lateral, quin-
tal, edícula c/ WC e 
4 vgs - Ref :7158  

novíSSimo 
SobrAdo 
v. merCêS 
r$ 600 mil  

Ao lado do EXTRA 
Tancredo, rua tran-

quila c/ 3 dorms 
sendo 1 suite, sala 
e cozinha grandes, 

quintal e 2 vgs
Ref: 8274  

ASSobrAdA 
Jd. dA SAúde 

r$ 420 mil  
2 dorms, sala, 
coz,wc,quintal 
com 1 dorm 
nos fundos, 

1 vg. 
Ref: 4968 

Só pArA Con-
StrutoreS 
Terreno plano 
10X30  R$ 490 
mil No metrô, 

8x25 R$ 265 mil 
Trav. da cursino, 
10x31 R$ 620 mil 

Saúde. 
Ref : 6582 

terreno 
nA SAúde 

10x30 
r$ 550 mil 

C/ ótima 
localização, 
bom para
construtor. 
Ref: 7626 

terreno 
Com térreA 

13x20 
Próx. ao metrô 
Conceição por 
apenas r$ 550 
mil, bom para 

construtor. Con-
fira!. Ref: 8549 

terreno 
10x25 A 10 
minutoS 

do metrô 
imigrAnteS 
r$ 450 mil 

com casa antiga.
Confira ! 

Ref: 7537 

terreno 
vl prudente 
preço Sob 
ConSultA  

Área total 700 
m2 próximo a 
Av. do Estado. 
Consulte-nos. 

Ref: 5717

terreno
 ipirAngA 

1000m2  
Próximo a Rua 
Silva Bueno, 
preço Sob 
Consulta.
Confira!. 
Ref: 8171 

oportunidAde 
px. plAzA Sul

r$ 500 mil  
Sobrado e Térrea 
em bom estado, 
cada uma delas 

com 2 dorms, sala, 
cozinha e WC. 
Bom quintal e 

2 vgs - Ref: 8524  

TERRENOS E GALPÕES

LOCAÇÕES
Apto. ChAC. 

ingleSA 3 dtS, 
1 Ste, 2 vgS, 
r$ 2.700,00 
Repleto de 

armários,lazer 
completo,sala 
com terraço. 

Ref: 8446 

Apto. 
mArAvilhoSo 

São JudAS 
r$ 3.300,00 

2 stes, 2 vgs, 2 
wc´s, 81m2 , lazer 
completo, ótima 

localização.
 Ref: 8372 

lindo Sob. 
próx. Ao 

metrô 
pçA dA árvore 

r$ 4.500.00 
2 stes, 3 vgs, 

4 wc´s, 315m2, 
copa, coz, 

lavand, quintal, 
sala de estar. 

Ref: 7683

CASA 
ASSobrAdAdA 
Jd. dA SAúde 

r$ 1.900,00 
3 dorms,1 vg,

1 wc, coz, quin-
tal, sac, 2 salas 
grandes, terreno 
10x15. Ref: 8308

CASA 
SobrAdo 

bq. dA SAúde
 r$ 3.500,00 

3 dts,1ste, sala 
3 ambs, 3 wc´s, 

3 vgs, ampla 
varanda, 220m2. 

Ref: 8443 

Apto. próx. 
Ao metrô 
SAComã 

r$ 1.400,00 
2 dorms, 2 wc´s, 
sala, cozinha, la-
vanderia,1 vaga, 
salão de festa, 

portaria 24 horas. 
Ref. 6183 

Apto. próx. 
Ao metrô 

pçA. dA árvore
 3 dorms, 1 ste, 
3 wc´s, repletos 

de armários, 
1 vg. 

r$ 2.200,00 
Ref: 8383

Sob. Alto. 
do ipirAngA 

r$ 1.900,00 
2 dorms. sendo 

1 c/ terraço, 1 ste 
c/ mezanino, coz 
planej, dep.emp, 
quintal, 3 wc´s, 
1 vg. Ref: 8512

Sob. 
Sub. diStr. 

SAúde 
r$ 1.200,00 

2 dorms. 
amplos, sla, coz, 
varanda,1 vaga. 
Aceita deposito, 
seguro fiança ou 
fiador. Ref: 8538 

térreA 
Sub. diStr.  

SAúde 
r$ 700,00 

1 dormitorio, 
cozinha e wc. 

Aceita depósito, 
seguro fiança ou 
fiador Ref: 8537

ótimA CASA 
térreA 

Jd. dA SAúde 
r$ 1.500,00 
Com 2 bons 

dormitórios, sala, 
cozinha ampla, 

4 vagas. 
Ref: 8585 

mArAvilhoSo 
Apto.

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

de armários, 
lazer comp, 4 

vgs. r$ 5.000,00.  
Ref: 8491

gAlpõeS nA 
v. gumerCindo 

r$ 5.000,00 
360m2, 2 ent, 2 wc´s, 

local seguro todo 
em vão livre. Temos 

opções por R$ 10 mil 
10x30 coberto, pé 

direito de 4,5 metros. 
Ref: 8310

mArAvihoSo 
SobrAdo 
Jd. SAúde 
r$ 2.300,00 

3 dorms, 1ste, 
2 vgs, 130m2, 
terreno 5x25, 

local arborizado 
sem igual com 
segurança 24 

horas. Ref: 8533 

Apto. 
vl dAS merCêS 
r$ 2.000,00 3 

dorms, 1 ste am-
pla c/ Armários, 

sla 3 ambs, 
lazer comp, 
negociável 
Ref: 5692 

lindo SAlão 
de feStAS 

A 5 minutoS 
do metrô 

JAbAquArA 
r$ 4.000,00 

Todo mobiliado per-
feita localização, c/ 

capacidade para 200 
pessoas. Ref: 8576

CASA térreA 
bq. dA SAúde 

r$ 1900,00
C/2 amplos 
dormitórios, 

sala 2 ambientes, 
com vaga de 

garagem. 
Ref: 8586 

Apto. póx. 
Av. do CurSino 

2 dorms, 
sala 2 ambs, 

coz. c/AE, lazer 
compl, 1 vaga. 
r$ 1.600,00 
( pACote) 
Ref: 1431



01 A 07 DE AGOSTO DE 2014PÁG. 10

Rua Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.onixbrasil.com

5588-3366/3453-7370Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

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 – PRÓX.
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 S. 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

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

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 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

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

CASA TÉRREA
ISOLADA R$ 940 mil

CIDADE VARGAS
Bairro residencial! PRÓX. Metrô 
Jabaquara com 4 dormitórios, 

suíte,sala 2 ambientes, cozinha , 
quintal,edícula, saída para 2 ruas, 

6 vagas de garagem, terreno amplo 
de 450 m2 ,casa totalmente isolada 

e arejada!.  REF63-2886

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

Apto – Metrô
Jabaquara – R$ 415 Mil
2 dormitórios, sala 2 ambien-

tes, cozinha com armário 
embutido, lavanderia, 1 vaga 

de garagem. Muito bem 
localizado, ruas arborizadas 
com segurança dentro do 
condomínio. Ref  61- 2840

BELÍSSIMO APTO
V. 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 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
APTO EXCELENTE

LOCALIZAÇÃO  R$ 345 mil
À 5 MINUTOS DO Metrô Concei-
ção, ótima oportunidade,2 dorms 
com arms,coz. com arms,sala 2 

ambs, vaga livre e fixa. Lazer total, 
quadra, piscina, jogos, academia, 
salão de festas e churrasqueira. 
Portaria 24 horas.  REF.:55-2862

APTO - R$ 420 MIL
VILA GUARANI  
Ótima localização,

2 dorms, sala 2 ambientes 
com sacada, cozinha,

vaga de garagem, 65 AU,  
VAGO.Visite hoje!

REF.: 53-2866

APTO  R$ 285 MIL
SUA CHANCE!

Próximo ao Metrô!  2 dormitó-
rios com armários, reformado 

com piso ceramico,portas 
articuladas, sala 2 ambientes, 

cozinha, vaga de garagem.  
REF.: 52-2850

APTO JABAQUARA
METRÔ– ÚLTIMO R$ 285 MIL
2 dormitórios, 1 com armário, 

sala 2 ambientes, sanca, 
cozinha com armários, vaga 
de garagem,condomínio bai-
xo, portas articuladas, ótimo 

imóvel para investimento.
REF.: 51-2850

VILA GUARANI
RENDA- 2 CASAS

TÉRREAS - R$ 430 MIL
2 dormitórios, sala 2 ambs, 

cozinha, banheiro, 2 vagas em 
terreno 5x45, ótimo para

2 famílias.  REF.: 31-2783

SOBRADO R$ 265 MIL
METRÔ JABAQUARA

Próx. bombeiros com 3 
dormitórios, sala 2 ambientes, 
cozinha, terraço, escritório e 

garagem. REF.: 14-2779

BELÍSIMA CASA
TÉRREA – R$ 850 MIL
Òtimo investimento, 3 dorms, 1 

ste, arms, ampla sala para 3 ambs, 
copa coz, banh, 3 gars, port. aut, 
dep. comp.  emp, qtal amplo com 

piscina e área coberta elevada 
com churr. Óti. localiz, próx. Metrô 

Jabaquara! Ref 82- 777

APTO  JABAQUARA 
SÓ R$ 300 MIL

Ótimo apto com 2 dormitórios, 
sala para 2 ambs, 1 vaga. 

Ref 82-2665

OPORTUNIDADE ! 
APTO só R$220mil
Próx. à Av. Miguel Estéfano , 
V. Moraes com 1 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro, boa 

área, rua tranquila, fácil trans-
porte, não possui garagem.  

REF.:66-2908
TERRENO

R$1.600 Mil
OPORTUNIDADE, Jabaquara
Excelente localização , próx. 
ao Novo Edifício Comercial 

e Metrô com 800 m2 de 
área. Bom para construções 

comerciais. Ref  65- 2893

ÓTIMO SOBRADO
R$ 550 mil  -  METRO

Jabaquara , perto do
Metrô com 3 dormitórios,

1 suíte com closed ,
sala 2 ambientes, ampla 
cozinha , porcelanato,

lavabo, quintal com terraço, 
AS , quarto e banheiro
de empregada, 2 vagas
de garagem,  Tudo bem

cuidado e moderno,
Vale a pena visitar.

REF.: 55-2868

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

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

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

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

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

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

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
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

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

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

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

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
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
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

APTO
V. MORAES
R$ 260 MIL

Bom local do bairro, trav. da 
Av. do Cursino próximo a Rua 
D. Villares, c/ 2 dorm. c/ AE, 

wc social, sala, cozinha c/ AE, 
lavanderia, gar. p/ 1 carro, cond. 

R$ 368,00 - REF.: 13.452

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

IMÓVEIS
ÓTIMO P/ RENDA

R$ 550 MIL
Boa localização, Av. Inhaíba, 

74 - 80, terreno 10 x 20 = 200 
m², sendo um salão comercial 

c/ aprox. 45m² c/ wc, e em 
cima duas casas térreas c/ 2 

dorm., sala, coz, wc
REF.: 13.182

APTO - METRÔ
A. IPIRANGA
R$ 590 MIL

Ótimo local, prox. ao metrô e 
toda infraestrura, c/ 3 dorm. 

c/ AE, suíte, amplo living p/ 2 
amb. c/ sacada, coz. c/ AE, wc 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 
estuda apto. menor valor na 

região - REF: 12.318

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 695 MIL
Terreno c/ 6 x 40 mts., AC = 

200 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., escritório, 

amplo quintal, garagem p/ 2 
carros - REF.: 12.369

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
Terreno 9 x 20 = 180 m², 

AC = 200 m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, living p/ 2 amb., 

escritório, lav, coz, depósito, 
dep. p/ emp., gar. p/ 2 carros, 
estuda permuta por apto. até 
mesmo valor - REF.: 13.082

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótima localização da Av. Bq. da 
Saúde, ótimo acabamento, c/ 2 
dorm., 1 c/ AE, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 13.110

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

SOBRADO COND.
FECHADO - V. NAIR

R$ 440 MIL
Seminovo, c/ 2 dormitórios wc 
social, living p/ 2 ambientes, 
lavabo, cozinha americana, 

lavanderia, depósito privativo, 
gara. p/ 1 carro mais 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, dep.
emp, gar. p/ 1 carro, terreno 4 
x 26 mts., construção 170 m² - 

REF.: 12.880

APTO.
V. BRAS. MACHADO

R$ 495 MIL
Prédio de apenas 4 anos, AU 
= 67 m², c/ 2 dorm., suíte, 

wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 2 carros, lazer 

completo, cond. R$ 550,00 - 
REF.: 13.262

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 535 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 COND. 
FECHADO - JABAQUARA

R$ 600 MIL
a 500 mts. do Metrô Jabaquara, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 
qto. Despejo, wc p/ empreg., 

gar. p/ 2 carros, cond. R$ 
260,00 - REF,: 12.482

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

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, lavand, 

depósito, wc p/ emp., gar. p/ 1 
carro - REF.: 13.529

APTO. - METRÔ 
A. IPIRANGA
R$ 690 MIL

A 900 mts. do Metrô A. do 
Ipiranga, prédio seminovo, 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

SOBRADO - METRÔ 
IMIGRANTES
R$ 750  MIL

- Ótimo local, a 700 mts. do 
Metrô, terreno 5 x 40 m, AC 
= 160 m², c/ 3 suítes, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

despensa, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 4 carros - REF.: 13.285

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

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$ 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
BQ. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
Ótimo acabto., prédio 

seminovo, AU = 121,5 m², c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, closet, 

living p/ 2 amb., sacada 
gourmet, lavabo, cozinha 

planej., wc p/ empr, depósito, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 13.276

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Terreno 10 x 32 mts., AC = 
365 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 

c/ hidro, living p/ 3 amb., sl. 
TV, lavabo, coz. c/ AE, depósito, 
dep. p/ empreg., amplo quintal, 
piscina, jardim , gar. p/ 5 carros 

- REF.: 12.095

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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PROPRIETÁRIOS:

DEVIDO A GRANDE
DEMANDA,

ESTAMOS PROCURANDO 
APARTAMENTOS DE

2 DORMITÓRIOS 
E UMA VAGA DE GARAGEM 

PRÓXIMO AO METRÔ.
ENTRE EM 

CONTATO CONOSCO!

SOBRADO
VILA GUMERCINDO

R$ 677.000,00 – 3 dorms, 
1 st, 1 sl, 1 coz. c/ armários 
planejados e toda equipada, 
1 banh.,1 lavab, 1 área de 

serv, churrasq.,2 vgs, 110m². 
REF: 3245

APTO
VILA GUARANI

R$ 590.000,00 – 3 dorms, 
1 (st), 1 sl, 1 coz, 1 banh, 1 
área de serv,  2 vgs, 72 m² - 

REF: 5052

APTO  SAÚDE
R$350.000,00 – 2 dorms.,

1 sl.,  1 banh., 1 coz.,
1 área de serv., 1 vg,  50m² 

REF: 3310 

APTO
VILA GUMERCINDO

R$ 510.000,00 - 3 dorms.,
1 dep., 1 sl., 1 coz.,

2 banhs., 1 área de serv.,
1 vg. , 75m² - REF: 3267

SOBRADO
SAÚDE

R$ 375.000 – Próx. Av. 
Bosque, 2 dorms, piso frio, 
área de serv, 1 vg – 74m² - 

REF: 7037

APTO
BOSQUE DA SAÚDE

R$370.000,00 – 2 dorms.,
1 st., 1 sl,  2 banhs.,

1 coz., 1 área de serv.,
2 vgs.,  60m² - REF: 3297

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

SOBRADO
BOSQUE DA SAÚDE

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

REF: 3272 

SALA COMERCIAL
V. NOVA CONCEIÇÃO

R$ 250.000,00 – 
3 salas, 1 copa, 1 banh.

REF: 5144

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 

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$320.000,00 – 1 dorm.,
1 sl., 1 banh., 1 coz., 
1 área de serv., 47m².

REF: 3377

APTO
JABAQUARA

R$ 341.000,00 – 2 dorms., 
1 sl., 1 coz., 1 banh., 

1 área de serv., 1 vg., 47m². 
REF: 3371

APTO SAÚDE
R$ 1.800,00 + Cond. + 
IPTU- 2 dorms, closet, 
1 sl, 1 coz  americana, 
1 banh, 1 AS, 1 vg , 

mobiliado, 65m².
REF: 3117

APTO  IPIRANGA
R$ 2.200,00 + Cond.+ 
IPTU - 2 dorms., 1 st, 
1 sl., 1 coz., 1 banh., 
1 área de serv., 1 vg., 

próx. ao metrô Sacomã. 
64m² - REF: 3413 

CASA S.BERNARDO
COND.FECHADO

R$ 1.200,00 + Cond. + 
IPTU – 3 dorms., 1st., 
1 coz., 1 sl., 1 banh., 

1 área de serv., 1 vg. – 
70m² - REF: 94946

CASA SAÚDE
R$ 1.100,00- 1 dorm,
1 sala,1 coz, 1 banh.,
1 AS, quintal , 35m²

REF: 3369

APTO PÇA. ÁRVORE
R$ 2.700,00 + Cond.+ 
IPTU - 3 dorms., 1st., 
1 sl., 1 coz., 2 banhs., 
1 área de serv., 2 vgs., 

mobiliado, 85m².
REF: 2111.

APTO SAÚDE
R$ 2.500,00+ Cond. + 
IPTU – 3 dorms, 1 st, coz, 
sl c/ sacada, 2 vgs – 

96m². REF: 3403

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

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
BOSQUE DA SAÚDE

R$ 1.700,00 + IPTU 
- 3 dorms., 2 sls., 1 

coz., 2 banhs.,
1 AS, sacada , 2 vgs., 

148m²- REF: 3420

SALA COMERCIAL
BELA VISTA

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

banhs., 1 vg.,
 ar cond., piso frio,  
38m² - REF: 3067

CASA SAÚDE
R$ 1.500,00 + IPTU -

casa de fundos, 2 
dorms,v1 sl, 1 coz, 1 

banh, 1 área de serv, 2 
vgs, 45m². REF: 3405
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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.

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS, GAR, 75M² AU.

PRÓX. hOSP. SP
R$ 2.950

Ótimo local, apto todo 
reformado,liv. 2 ambs, 

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

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!

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!!!
metRÔ sta. cRuZ

aPto 2 Dts, ste, 2 GRs
90m² Úteis, BeLÍssimo!

R$ 475 miL.
Próx. ao shop. sta cruz, 
amplas depends., liv. 3 

ambs, coz. equip, rico em 
arms, dep. emp, andar alto, 
linda vista, magnífico edif.

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!

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

MARAVILhOSO!
R$ 660 MIL

Local espetacular, 140m² AT, liv. 2 ambs,
 2 terraços, coz. planej. Rico em arms, 

andar alto, acabto de 
1ª. Edif. moderno c/ lazer total!

METRÔ SAÚDE
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

SEMINOVO!
R$ 630 MIL

Próx. metrô, maravilhoso! 170m² 
AT, liv 2 ambs, terraço, coz. 

planejada, rico em arms, and. 
Alto, Belíssimo edif. com quadra.

METRÔ STA CRUZ
APTO 2 DTS, GAR, 

98M² AT - MOBILIADO!
R$ 2.000

Próx. metrô, liv. 2 ambs, 
coz. equipada, rico em arms, 
ótimo edifício c/ lazer total. 

Magnifico!

V. MARIANA
APTO 3 DTS, STE, GAR.

ESPETACULAR!
R$ 2.200

Próx. Metrô Sta Cruz, 
Liv. 2 ambs, terraço, 

coz. equipada, rico em arms, 
edif. moderno com 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!



PÁG. 12 01 A 07 DE AGOSTO DE 2014

VENDA
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BOSQUE  DA SAÚDE
Apto. 1 dts,1vg, living 2amb, rua 
tranquila, ótimo local, condominio 

baixo, próximo ao metrô 
Praça da Árvore. R$ 260 Mil

VILA MARIANA
Apto. 2 dts, 1vg, living 2 amb, vago, 

reformado, ótima localização, 
impecável próximo ao metrô

Santa Cruz e Shooping. R$ 370 Mil

MIRANDÓPOLIS
Apto. 2 dts, 1vg, living 2 amb, 

lazer, ótima localização, reformado, 
impecável, prédio de 4 andares, 

condomínio R$180,00. R$ 390 Mil

SÃO JUDAS
Apto. 3 dts,1 vaga, living 2 amb, 
lazer, piscina, quadra, salão de 
festas, ótimo estado, andar alto, 

face norte, ótimo local, próximo ao 
metrô São Judas. R$ 445 Mil

VILA CLEMENTINO
Apto. 2 dts. 3º reversivel.,1vg, living

2 amb, 78 au, vago, reformado,
ótima localização, próximo metrô 

ao Santa Cruz.  R$ 430 Mil

VILA MARIANA
Apto. 3 dts,1 vg, living 2 amb, lazer, 
salão de festas, 68 au, repleto de 
armários, totalmente reformado,

ótimo local, px. metrô. R$ 588 Mil

VILA CLEMENTINO
Apto. 3 dts,1ste, 2 vg, living, ter-

raço, lazer com piscina, ótimo local, 
vago, ótima localização impecável, 

próximo ao Metrô e 
Shooping Santa Cruz. R$ 658 Mil

PRAÇA DA ÁRVORE
Apto. 3 dts,1ste, 2 vg, living, terraço, 

lazer, piscina,100 au, andar alto, 
ótimo local, impecável, ao lado do 
metrô Pça. da Árvore. R$ 679 Mil

VILA MARIANA
Casa Terrea, residl./coml., 3 dts, 6 
grs, 3 wc, entrada lateral, terreno 
10x30, quintal com edícula, vago, 

ótima localização, px. Metrô.
R$ 1.300.000,00 Mil

MIRANDÓPOLIS
Casa térrea, 3 dts, 3 grs, 2 salas, 
terr.10x20, quintal reformada, ot. 

localização, aceita permuta por apto. 
de 2 dts. na região até R$ 500 Mil, 

ao lado do metrô. R$ 730 Mil

PLANALTO PAULISTA
Casa terrea, 3 dts, 2 grs, living, 
lavabo, cozinha  ampla, repleto

de armários, vaga, entrada lateral, 
quintal, ótimo local. R$ 680 Mil

VILA CLEMENTINO
Sobrado 2 dts, sala 2 ambs,
cozinha grande, dois quartos 
grandes, conservados, ótima

localização. Rua Luis Goes, bom
para comércio. R$ 550 Mil

E.mail: contato@imobliariaigral.com.br
Site: www.imobiliariaigral.com.br

Fone: 5012-1200
Cel: 9.8359-5000 Vendas 
Cel: 9.9649-8236 Locação
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 1075

- Metrô Conceição -

* VEJA FOTOS EM NOSSO SITE *

- VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - - ALUGA - ALUGA - ALUGA - ALUGA - ALUGA - ALUGA - ALUGA - ALUGA -
CONCEIÇÃO  VAGO  

R$ 440 MIL
Ao lado do metro APTO 65 m2 -

2 dorm, sala c/ varanda,  coz. planej. 
w/c 1 vaga grande, lazer.

 Cond R$ 500,00 AP01271

JABAQUARA VAGO 
R$ 320 MIL

APTO 50 m2  -  2 dorm,, sala,
coz, wc1 vaga  Reformado.

 Cond R$ 420,00 - AP01369

CONCEIÇÃO
R$ 350 MIL

APTO 70 m2  -  3 dorm,
sala, coz, wc  s/ vaga   

Cond R$ 250,00  - AP01358

CONCEIÇÃO
R$ 340 MIL

APTO 1 DORM 43 M2 , sala, 
cozinha, 1 w/c 1 vaga,  

Cond. R$ 350,00 AP01398

CONCEIÇÃO
R$ 630 MIL

APTO 3 DORM(1 suite), 
varanda  3 w/c 2 VAGAS

Cond. R$ 430,00 AP01452

SOBRADO NOVO
R$ 550 MIL - VL. GUARANI

3 dorm (1 suite), sala com lavabo, 
coz,+ 2 w/c portão automático
2 vagas ac financ– CA01387

JD. ORIENTAL
R$ 1.600,00

TERREA  3 dorm,
sala, coz, w/c 1 vaga

AP01401

JD. ORIENTAL
R$ 1.200,00

TERREA   1 dorm, sala, coz,
w/c  4 vagas amplo quintal.

CA1403

CONCEIÇÃO
R$ 1.600,00

APTO  2 dorm SUITE, sala 2 amb 
Varanda coz, planej. 3 w/c 1 vaga

Cond. R$ 608,00  AP01450

RUA BOTELHO
R$ 1.800,00

APTO 2 dorm suite, sala,
coz, 2 w/c  1 vaga Lazer

R$ 660,00  AP01029

RUA MARACA
R$ 1.400,00

APTO 2 dorm, sala, coz,
w/c semi mobiliado Lazer

cond. R$ 420,00 AP01403

VILA GUARANI
R$ 1.600,00

Pacote incluso cond e
iptu 1 dorm, sala, coz,
1 vg lazer mobiliado
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CAMBUCI - APTO
2 DORMS
R$ 1.100

BELA VISTA - APTO
1 DORM, 1 VG

R$ 1.100
ACLIMAÇÃO - APTO

2 dts. 1vg.
R$ 1.800

ACLIMAÇÃO - APTO
3 DORMS, 1 VG

R$ 2.250

ACLIMAÇÃO - APTO
3 SUITES, 4 VGS

R$ 6.500
CENTRO - APTO

1 DORM
R$ 1.250

ACLIMAÇÃO - APTO
2 DORMS
R$ 1.750

ACLIMAÇÃO - APTO
2 DORMS
R$ 1.500

METRO VL MARIANA
CJ. COML. 55M2

R$ 1.750

METRO VL MARIANA
CJ. COML., 55M2

R$ 1.750

ACLIMAÇÃO - CASA
COM. 300 M2

R$ 3.600

ACLIMAÇÃO - CASA
400 M2

R$ 9.800

CURSINO - APTO
2 DORMS
R$ 1.500

BRÁS - GALPÃO
240 M2

R$ 6.000

V. MARIANA - APTO
2 DORMS, 1 VG.

R$ 2.100

JD. DA GLORIA - CASA
3 DORMS.
R$ 2.800

V. CLEMENTINO - APTO
2 DORMS.
R$ 1.800

ACLIMAÇAO - APTO
1 DORM.
R$ 1.400

AEROPORTO - APTO
2 DORMS.
R$ 2.500

TATUAPÉ - CASA
260M2

R$ 450.000

V. MARIANA - SOBRADO
3 DORMS.
R$ 3.500

ACLIMAÇÃO - CASA
COM. 350 M2

R$ 4.000

PQ ACLIMAÇÃO - APTO
170 M2

R$ 2.100.000

ACLIMAÇÃO - APTO
118 M2

R$ 640.000

ACLIMAÇÃO - APTO
155M2

R$ 800.000

PARAÍSO - APTO
3 DORMS

R$ 475.000

BQ. SAÚDE - APTO
2 DTS

R$ 425.000

V. MARIANA - APTO
2 DTS, 70M2

R$ 410.000

SOBRADO LINDO !!!
SANTO ANDRÉ

R$ 750.000

PARAÍSO - APTO
61M2

R$ 400.000

CAMBUCI - APTO
1 DT

R$ 285.000

MOÓCA - APTO
2 DORMS, 70M2

R$ 275.000

V. CLEMENTINO - APTO
2 DORMS., VGS.

R$ 2.200

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$ 2.000,00

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.
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.

SALÃO COMERCIAL 
MIRANDÓPOLIS R$ 1.800,00

Com 60m2 área útil, 1 banheiro, 
1 vaga, rua de ótimo movimento

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

APTO. CHÁCARA INGLESA 
R$ 5.500,00

Lindo c/3 dorms. (1 suíte c/closet e hidromassa-
gem), sala ampla c/varanda. coz. planj. área c/arms 

wc empr. 3 vgs. lazer total, muito jdim., cond. bx.

LOCAÇÃO

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
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Tel. 99233-0673 
Eduardo 

 

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

 

2 dormitórios, sala cozinha, banheiro, 
escritório, quintal e garagem para 

2 autos, terreno 7x20.
R$ 350.000,00

 CASA TÉRREA
JABAQUARA

Contato: 5012-4848 ou 5017-2777

RF
CRECI: 16.516 Rua Urânio, 181 - Metrô Saúde

5585-2929 - 2276-5663
VENDAS ** VENDA ** VENDA ** VENDA

Administração, Locação,
Compra e VendaIMÓVEIS

LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO 

2 dormitórios, sacada gourmet, 1 vaga, lazer. R$ 515.000,00
APARTAMENTO NOVO METRÔ PÇA. DA ÁRVORE

Rua Ibaté, 2 dorms. sala, coz. banh. qtal.  R$ 2.100,00
SOBRADO COML/RESIDL. METRÔ PÇA.ÁRVORE

Rua Ituxi, 73, 3 dts. arms. novos, 2 gars. R$ 2.950,00
TÉRREA DE VILA  RES./COM. METRÔ SAÚDE

Rua Urânio, 100, vão livre 160m2, 2 gars.  R$ 3.600,00
SALÃO - METRÔ SAÚDE

Rua Augusta, 2 dorms. arms. s/gar., 64m2. R$ 2.000,00
APARTAMENTO METRÔ CONSOLAÇÃO

10x22m, 3 dormitórios, edícula, 3 vagas. R$ 750.000,00
CASA TÉRREA METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

SOBRADO RESL./COML - METRÔ SAÚDE
Rua Urânio, 3 dorms. escrit. qe, qtal. 3 gar. R$ 880.000,00 

R. Vuturuma, 3 dorms., suíte, edícula, 3 gar.  R$ 840.000,00 
LINDO SOBRADO - SAÚDE

3 dormitórios, suíte, sacada, 2 gars., lazer.  R$ 510.000,00 
ÓTIMO APARTAMENTO - METRÔ SÃO JUDAS

APARTAMENTO METRÔ SAÚDE
R. Samuel Porto - 2 dormitórios, qe/wc + gar. R$ 445.000,00

1 dormitório, sacada, 2 banhs, gar., ót. local. R$ 350.000,00
ÓTIMO APARTAMENTO METRÔ SAÚDE

Rua Aroeiras - 2 dormitórios, garagem. R$ 285.000,00
APARTAMENTO METRÔ CONCEIÇÃO

150m2, Ótimo local.  R$ 285.000,00
TERRENO PLANO - METRÔ CONCEIÇÃO

Mezanino e banheiro, porta de aço.  R$ 195.000,00
2 LOJAS - METRÔ SÃO JUDAS

 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
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 CONDOMÍNIO - JD. DA SAÚDE
4 DORMS./SUÍTE, 3 GARAGENS
Sala 4 ambientes, Lavabo, Cozinha, 

Quintal, Depósito, 127m2 A.U.
Local Nobre. Próx. ao Metrô Ipiranga.
R$ 890.000,00 Tr.: fone: 99618-8597

 

3 dorms. (1 suíte), 1 lavabo, 1 banh., 
sala de estar e jantar, coz. grande, 
edícula c/banh., lavand., quintal, 

jardim, 5 vagas

 SOBRADO JABAQUARA
ÓTIMO P/CLÍNICA - PX. AO METRÔ 

TERR. 11x30 - R$ 620.000,00

5593-3340 - 94727-7866 - 97182-4225 cr
ec
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 APARTAMENTO
METRÔ SANTA CRUZ

Próx. Luis Góis, 43m2, andar alto de frente, 
1 dormit. c/sacada, sala 2 ambs., cozinha, 
salão de festa, sala de ginastica, churras-

queira e lavanderia, 1 vaga garagem 
R$ 300.000,00

Local Av. Jabaquara, 144 - direto c/proprietário

 Tr. 5016-1329 - 95249-1327

 APTO. SAÚDE 
ANDAR ALTO COM SACADA 

R$ 285.000,00
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
2 vagas demarcadas, lazer completo, 

salão com churrasqueira
 5058-0800 ou 96428-0663
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 APARTAMENTO
METRÔ SÃO JUDAS

R$ 365.000,00
1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, 

1 vaga de garagem
 Tratar Tel. 99800-7022

falar com Jair

 

 GG IMÓVEIS
5011-1527 - 97287-0596

SOBRADO CONCEIÇÃO
R$ 800.000,00

3 dormitórios com suíte, salão de 
festas, garagem p/4 autos, lindíssimo, 

200 mts. do Metrô

 

 GG IMÓVEIS
5011-1527 - 97287-0596

SOBRADO VILA GUARANI
R$ 370.000,00

2 suítes grandes, ampla sala, copa, 
cozinha, banheiro, garagem para 2 

autos. Próximo ao Clube.

 

 GG IMÓVEIS
5011-1527 - 97287-0596

GALPÃO JABAQUARA
R$ 1.900.000,00

100 mts. do metrô, Sabrado + Galpão, bom 
para Loja de Carros, Escritório. Academia 
ou Igreja. localizada em Av. movimentada 

 

 GG IMÓVEIS
5011-1527 - 97287-0596

LANCHONETE PRAÇA DA ÁRVORE
R$ 150.000,00

Mal trabalhada e com amplo salão 
nos fundos, no coração da 

Praça da Árvore

2 dormitórios 
sala, cozinha, 
2 banheiros, 
lavanderia 

1 vaga demarcada
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

APTO. METRÔ PÇA DA 
ÁRVORE/AV. BOSQUE

R$ 380.000,00
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

 

 GG IMÓVEIS
5011-1527 - 97287-0596

TERRANO JABAQUARA 1500m2

R$ 2.800.000,00
BOM PARA PRÉDIO RESIDENCIAL 

OU CONDOMÍNIO, 
PRÓXIMO AO METRÔ

 

 GG IMÓVEIS
5011-1527 - 97287-0596

APARTAMENTO SAÚDE - 36m2

R$ 230.000,00
1 dormitório, piso frio, vazio, 
Condomínio ( R$ 120,00 ) 

IPTU (isento)

 

 GG IMÓVEIS
5011-1527 - 97287-0596

TÉRREA VILA GUARANÍ
SÓ R$ 300.000,00

2 dormitórios, ampla sala, cozinha, 
banheiro, sem garagem

 

 GG IMÓVEIS
5011-1527 - 97287-0596

GALPÃO JABAQUARA
R$ 1.200.000,00

Próximo ao Mercado Assai, 11x32, 
localizado em avenida movimentada 

 

 GG IMÓVEIS
5011-1527 - 97287-0596

TÉRREA VILA GUARANÍ
R$ 750.000,00

Toda reformada, 3 dormitórios, com suíte, 
sala ampla, copa cozinha, banheiro social, 

garagem p/4 autos. Nada a fazer.

 APARTAMENTO - AEROPORTO
R$ 400.000,00 

78m2, 9º andar, 2 dormitórios + 3º 
opcional, salão festas, piscina, 
1 vaga, condomínio R$ 850,00 

 Tels. 2275-2617 - 3205-3818
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 GG IMÓVEIS
5011-1527 - 97287-0596

TERRENO JABAQUARA 16x50
R$ 950.000,00

COM 2 FRENTES, BOM PARA 
CONDOMÍNIO, PRÓXIMO AO METRÔ
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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
 

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

Distribuidora de Alimentos, 
na zona Sul, 

procura Vendedor Interno.
Fixo + comissões 

+ bônus + benefícios.
Horário fixo

Segunda a sexta-feira
Enviar CV – rh@laporcela.com.br

VENDAS





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


Professoradiplomada emNova Iorque5572-6074

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.

veNDas

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 
Sobrado, 03 ds (suite), 

02 salas, lavabo, edicula 
completa, quarto de 

hospedes, quintal, 02 vagas. 
Perfeito. R$ 3.000,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

sauDe
Apartamento, 3ds (suite), 

sala 02 ambientes, lavabo, 
a. serv., despensa, 01 vaga. 
Repleto de armários. Junto 

ao metro. R$ 3.500,00

 

 GG IMÓVEIS
5011-1527 - 97287-0596

aPtO. viLa MaRiaNa -  51m2

R$ 390.000,00
1 dormitório, todo em porcelanato, 

mobiliado, próximo ao Metrô 
Ana Rosa.

 

 GG IMÓVEIS
5011-1527 - 97287-0596

casa tÉRRea - teRReNO  6x20 PLaNO 
R$ 270.000,00

Casa simples, 3 dorms. pequenos, vaga 
p/2 autos e 1 vaga para moto, vazia, 
isenta de IPTU, boa boa vizinhança.

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 

Rua das Hortências, 
próximo ao metrô Praça 
da Árvore, c/3 dormitó-

rios. sendo 1 suíte, 
2 garagens, piscina. 

R$ 3.500,00 a combibar
T. 2577-6248 c/Madelena

aPtO.
MiRaNDÓPOLis

Em clínica 
odontológica. 

Período integral 
ou mensal

T. 2577-6248 c/Madelena

aLuGa-se 
saLas 

PLaNaLtO PauLista

 

2 dormitórios e demais dependências, 
1 vaga de garagem coberta. 

800 mts. do Metrô Conceição. 
R$ 1.700,00 + IPTU

 assOBRaDaDO NOvO
viLa GuaRaNi

Contato: 5012-4848 ou 5017-2777

 aLuGO - tÉRRea - PL. PauLista
3 DORMS./SUÍTE, TODOS C/ARMÁRIO

Ampla Sala, Copa/coz, Quintal c/
Churr., Lavanderia Jardim, 

Gar. 3 autos., 136m2 a.c. Reformada 
Próxima ao Metrô Saúde. R$ 3.000,00.

Tratar fone: 99618-8597

 aPaRtaMeNtOs
sÃO JuDas

2 e 3 dorms., 2 banhs., 1 e 2 vagas. 
A partir de R$ 1.600,00

Fotos no Site

 www.dmarquesimoveis.com.br
Cel. 97073-2694

cr
ec

i8
30

35

 aPaRtaMeNtO
PRaÇa Da áRvORe

2 dormitórios, com armários embuti-
dos cozinha planejada, 2 sacadas, 1 
vaga, lazer completo. R$ 1.800,00

 Tratar Tel. 98528-2948 
falar com Claudia

SALA COMERCIAL
PRAÇA DA ÁRVORE/

SANTA CRUZ
Próximo ao Metrô, 
com 94m2 de A.U., 

4 vagas c/ manobrista, 
4 banheiros e copa, 

ar doncidionado Split, 
percianas, 

condomínio c/ auditório,
segurança 24 h.

R$ 5.400,00/mês.
Tratar direto com 

o proprietário
Tels.: 5071-2700 - 

99984-8728

aNuNcie:
sÃO PauLO
ZONa suL.
5072-2020

LOcaÇÃO

aDM/secRetaRia 
RecePÇÃO

Urgente, ótimo 
ambiente, próximo 
Metrô Santa Cruz. 
Enviar C.V. para:

andrea.netrh@gmail.com
96351-8791 (tim)

 

Bons conhecimentos do pacote Office/Internet. 
As entrevistas serão realizadas dia 05/08/2014 

(terça-feira), Horário: 08:30 às 16:00 hs. 
Comparecer a Rua Dom Vilares,1712   

Vila das Mercês (próx. Delec. 26ª 
(Via Anchieta) - Trazer Curriculum com foto.

 RecePciONistas
(Moça Maior)

 
LavaDORes De MOtO
Início imediato, horário de segunda 

a sábado, das 8:30 às 18:00 h.
Salário R$ 1.000,00

 2537-8540 ou 5594-0894

RecePciONista
1/2 PeRíODO

seNHORa aPOseNtaDa
(com  ou  sem  experiencia)

fone: 2275.7304
Distr. de Alimentos 

Orgânicos Liofilizados.
Compareçer a Rua 

Correia de  Lemos, 115
 metrô Praça da Árvore

RECEPCIONISTA
COM CONHECIMENTOS DE 

INFORMÁTICA, PARA 
TRABALHAR DE 2ª A SÁBADO, 

SALÁRIO COMPATÍVEL + BENEFÍCIOS 
Av. Dr. Altino Arantes, 1091

Vila Clementino - Tel. 3297-5922

CONQUISTA IMÓVEIS
Admite:

cLiO 2008
FLeX

COMPLETO
R$ 16.500,00
Tratar direto c/

proprietário
Tel. 97287-0596

PáLiO 
WeeKeND

98
1.5, 

portas automáticas, 
bom estado.

Tratar direto c/propr. 
Tel. 97287-0596

vectRa
99

Gasolina, 3º dono, 
excelente estado.

Bom Preço a Vista
Tratar direto 

c/proprietário 
Tel. 97287-0596

D I V E R S O SD I V E R S O S

 PLaNNeR sYsteM
• Automatização e Manutenção 

(Portão Automático)
Alarme e Elétrica • Cerca Elétrica

• Câmeras de Segurança acesso a internet
CONSULTE O NOSSO SITE:

www.plannerserv.com.br
97303-1595 (claro) 98077-0045 (vivo)

CONVERSA COM DEUS - 9 DIAS
Meu Deus, em Vós depositei toda aminha confiança, 
vos sabeis de tudo Pai e Senhor do Universo, sois o Rei 
dos Reis, vós que fizestes o paralítico andar, o morto 
voltar a viver, o leproso sarar, vós ledes as minhas 
angustias, as minhas lágriumas bem sabeis. Divino 
amigo, como preciso alcançar de Vós esta grande 
graça (pede-se a graça com fé) a minha conversa con-
vosco Mestre, me dá ânimo de viver, só de Vós espero 
com fé e confiança (pede-se a graça com fé), fazei 
Divino Jesus que antes de terminar esta conversa que 
terei convosco, durante nove dias eu alcaçe esta graça 
que peço com fé, com gratidão.Publicarei esta oração 
para que outros aprendam a ter fé e confiança na Tua 
Misericórdia, ilumina meus passos assim como o sol 
ilumina o amanhecer e testemunha a nossa conversa. 
Jesus tenho confiança em Vós, cada vez mais aumenta 
a minha fé, Por graças recebidas. Amém - A.T.I.

 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

MáQuiNa 
De LavaR cONsuL

JasmiM, 6 kg. seminova - R$ 200,00 
Tel.: 99407-6818 com Roberto

NL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., 
torna público que requereu na CETESB 
a Renovação da Licença de Operação 
para Fabricação de Instrumentos e 
utensílios não-eletrônicos para laborató-
rios médicos, sito à R.Vigário Albernaz, 
367/371-Vila Gumercindo São Paulo/SP.

MDF INDÚSTRIA COMÉRCIO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 
EPP, torna público que requereu na 
CETESB a Renovação da Licença de 
Operação para Serviços de Usinagem 
e Solda, sito à Arcipreste Ezequias, 
187, Vila São José, São Paulo/SP.

 veNDe-se 
RestauRaNte 
Na BeLa vista

Rua da Abolição, 105, 
próximo a Câmara Municipal. 

Porteira Fechada
 Tel.: 96701-6768 c/Paulo

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!

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

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

aGRaDeciMeNtO
Agradeço à Santo Expedito 
por uma graça alcançada.

A.L.P.

aNuNcie:
sÃO PauLO
ZONa suL.
5072-2020

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.

 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
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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

HelpSistem
S I S T E M A S

criando segurança desde 1997

NOVIDADE PARA SUA SEGURANÇA
Fazemos armazenagem on line das imagens de CFTV

em nossos servidores na nuvem.
Benefícios
• Cópia em tempo real das imagens
• Imagem integra mesmo com roubo
  ou destruição de equipamentos
• Imagem dos últimos 7 dias 24 horas por dia
• Grave quantas câmeras
  desejar (mín. 2 câmeras)
• Aviso de perda de sinal por e-mail
• Sigilo das imagens

2105-3290
www.helpcftv.com.br

CONSTRUÇÕES ?

ATIVA Construções Ltda.
96686-8265 - 99377-1935

c/Araújo

FUNDAÇÕES, ALVENARIA, REBOCO,
CIMENTO QUEIMADO, TELHADO,
PORTAS, JANELAS, HIDRÁULICA, 

ELÉTRICA, AZULEJO,
PISO CERÂMICO, PORCELANATO,

PINTURA e GRAFIATO,
FORRO DE PVC E MADEIRA.

•CULTURA

Cinemateca promove 
mostra sobre a fantasia

Ainda dá tempo de conferir 
clássicos do cinema mundial, 
que integram o acervo da 
Cinemateca Brasileira, na Vila 
Mariana, e que foram reuni-
dos em uma mostra sobre 
a fantasia. Os filmes já vêm 
sendo exibidos desde 17 de ju-
lho, mas muito ainda pode ser 
visto na programação que se 
estende até dia 10 de agosto. 

“Imaginação ao poder!” Di-
zia uma palavra de ordem dos 
estudantes nas ruas de Paris, 
em maio de 68. E é com esse 
mote que foi criada a mostra, 
já que, desde o princípio, o ci-
nema esteve povoado de dire-
tores que se dedicaram à fan-
tasia e ao cinema fantástico. 

O curador, Sérgio Silva, 
escolheu fi lmes pouco vistos 
no cinema como Bocage – O 
Triunfo do Amor, de Djalma 
Limonge Batista, uma bio-
grafia do poeta português 

Manuel Maria Du Bocage; ou 
o clássico Sinfonia Amazônica, 
de Anelio Latini, a primeira 
animação de longa-metragem 
brasileira.

Outros destaques são os 
delírios de Buñuel e do pintor 
surrealista espanhol Salvador 
Dali no clássico O cão andaluz. 
De Almodóvar, A lei do dese-
jo (um de seus filmes mais 
importantes), e o erotismo 
misturado à fi cção científi ca 
em Elas só transam no disco, 
de Ary Fernandes.

Os irmãos Cohen resgatam 
o cinema de Frank Capra, na 
fábula de Na roda da fortuna 
e um grupo de mestres do 
cinema americano da década 
de 1980 (Joe Dante, John 
Landis, George Miller e Ste-
ven Spielberg) refaz episó-
dios da série de TV Além da 
Imaginação, em No limite da 
realidade.

A fantasia surge também 
nas imagens de Sônia Braga 
em O beijo da mulher aranha, 
de Hector Babenco (foto aci-
ma).

Os desenhos animados 
estão presentes na progra-
mação: o francês A profecia 
dos sapos, de Jacques-Rémy 
Girerd e Mundo proibido, 
divertida experiência que 
mistura animação e live-action 
de Ralph Bakshi. Finalizando 
a seleção, temos o mítico 
romantismo de O morro dos 
ventos uivantes, adaptação 
de William Wyler do célebre 
romance de Emily Brontë.

Confira a programação 
completa em http://migre.me/
kJROf.  A Cinemateca fi ca no 
Largo Senador Raul Cardoso, 
207, próximo ao Metrô Vila 
Mariana. Outras informações: 
3512-6111 (ramal 215) ou em 
www.cinemateca.gov.br

A Umapaz existe para fo-
mentar a paz, a proteção ao 
meio ambiente, uma integra-
ção mais harmônica entre 
as pessoas e o meio em que 
vivem. E não é só de temas 
diretamente relacionados à 
natureza que vive a institui-
ção. Prova disso é a oficina 
que será realizada em agos-
to e setembro, sempre às 
segundas-feiras, já a partir de 
4 de agosto. 

Na “Oficina da Palavra: 
Arte Literária do Brasil”, os 
participantes vão poder com-
partilhar o conhecimento da 
Literatura Brasileira e contri-
buir para a formação do cida-
dão-leitor contemporâneo. 

A ideia é trabalhar a lingua-
gem literária como forma de 
reintegração à uma base cul-
tural e à construção da cultura 
de paz. A literatura alimenta a 
leitura: quanto maior a dimen-
são cultural do leitor, melhor 
ele poderá ler, compreender 
e interpretar o mundo.

Nos encontros, a facilita-
dora professora dra. Cladir 
C. Gabriel-Garcia, vai ajudar 
os participantes a identifi-
car os recursos culturais e 
lingüísticos utilizados pelos 
autores brasileiros e o en-
trelaçamento com valores 
da cultura de paz. A ofi cina 
também vai buscar oferecer 
reflexões que possam pro-
mover a melhor expressão da 
crítica e da sensibilidade do 
participante nas produções 
escritas e orais, assim como 
a atualização do gosto pela 
leitura .

A professora Cladir é gra-

duada em História e Letras, 
com mestrado e doutorado 
em Filologia e Linguística pela 
USP/São Paulo e foi profes-
sora de História do Brasil, 
Língua Portuguesa, Litera-
tura Brasileira e Portuguesa, 
na rede do ensino estadual 
e professora de Teorias do 
Texto e Redação nos cursos 
de Letras, Jornalismo, Radio 
e TV das faculdades FIAM/
FMU e Anhembi-Morumbi. 
Além disso, é frequentadora 
da UMAPAZ na qualidade 
de participante das Danças 
Circulares e de alguns even-
tuais cursos oferecidos pela 
entidade.

A coordenação é de Estela 
Gomes, Mirian Okada e There-
za Rosa. Aberta ao público em 
geral, a ofi cina é especialmen-
te interessante para agentes 

culturais e educadores sociais.
Para se inscrever, é neces-

sário preencher um formulá-
rio que pode ser baixado pela 
internet, no endereço: http://
migre.me/kJStf. Depois, envie 
o formulário para inscricoesu-
mapaz@prefeitura.sp.gov.br. 
A oficina vai acontecer nos 
dias  04, 11, 18 e 25 de agosto, 
1 e 8 de setembro de 2014, 
sempre segundas-feiras, das 
9h às 12h

A Umapaz fi ca no Parque 
Ibirapuera, com entrada pela 
Av. Quarto Centenário, 1268. 
Pedestres têm acesso pelo 
portão 7A e o estacionamen-
to pode ser feito na própria 
Quarto Centenário ou no por-
tão 7, com entrada pela Aveni-
da República do Líbano - nos 
dois casos usando cartões de 
Zona Azul. 

Ofi cina da palavra discute 
arte literária do Brasil

Para anunciar neste espaço,
informe-se pelo telefone: 5072-2020
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