
08 a 14 DE agosto DE 2014 - ano 55 - no 2.684telefone: 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br

Página 2

Comédia brasileira com 
Leandro Hassum estreia e 
invade salas de cinema da cidade

Como será que seu pai prefere 
celebrar o domingo? Veja dicas 
em roteiro gastronômico
Página 5

“De Braços Abertos” chega à região
Uma das beneficiárias 

do programa “De Braços 

Abertos” se emocionou 

em junho, quando o prín-

cipe Harry, da Inglaterra, 

esteve em visita ao Brasil 

e foi conhecer o projeto 

(foto). Esta semana, ela 

voltou a se emocionar por-

que recebeu sua carteira 

assinada: vai trabalhar em 

serviços de limpeza em 

uma unidade da Prefeitura 

na Vila Mariana. Mas esta 

não foi a única boa notícia 

para o bairro: o programa, 

que atende pessoas em 

situação de rua, muitas 

delas usuárias de crack, 

vai ser expandido para o 

bairro. A ideia é aproveitar 

um trabalho que já vinha 

sendo desenvolvido pela 

Subprefeitura de Vila Ma-

riana em conjunto com 

agentes de saúde, assis-

tentes sociais e Guardas 

Civis, nos baixos do viadu-

to Bandeirantes. E ampliar, 

oferecendo oportunidades 

de emprego e moradia 

aos atendidos.  Página 3

Ricardo Jafet terá três pistas 
interditadas por 90 dias

Região terá primeiro Centro de 
Arqueologia Forense do país

Mulheres têm poder no hip hop
O projeto Corpo Agre-

gado, no Sesc Vila Ma-

riana, vai mostrar que as 

mulheres já conquista-

ram espaço no cenário hip 

hop, com muito talento e 

sonoridade única. O show 

de Negra Li é o destaque 

do projeto e acontece no 

dia 17, às 18h, com par-

ticipação da igualmente 

MC, Flora Matos. Have-

rá ainda shows de Tássia 

Reis com Xênia França, e 

do grupo Atitude Femini-

na, de Brasília. Página 8

No dia 26 de junho, uma 

carreta ficou entalada sob 

o viaduto Saioá, na Av. 

Ricardo Jafet e danificou 

sua estrutura. As obras de 

reparo já começaram mas 

podem complicar o trân-

sito na região. Página 6

No prédio da reitoria da 

Unifesp, na Vila Clementi-

no, fica a sede provisória 

do primeiro Centro de An-

tropologia e Arqueologia 

Forense (CAAF) do país, 

criado através de portaria 

assinada dia 1 de agosto. 

Surge com um corpo inte-

lectual de 10 pessoas que, 

inicialmente, trabalharão 

na análise das ossadas en-

contradas em 1990 no Ce-

mitério de Perus.   Página 8
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SEMANA DO DIA DOS PAIS É AQUI
NA MAKIS CHÁCARA KLABIN

Rua Mauricio Francisco Klabin, 475 - loja 02
Domingo e Segunda: 11h às 00h 
Terça e Quarta: 11h às 02h
Quinta a Sábado: 11h às 05h

3589-6607

Venha com seu Pai e na compra de um temaki ele ganhará outro*.

*Não entra na promoção os temakis doces e os marcados com * no cardápio, não acumulativo com outras 
promoções. Apenas um temaki por dia/pessoa. (Válido de 10/08 a 16/08/14) 
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• ACONTECE

• CINEMA

• PROGRAMAÇÃO

Janice Maya

Anos atrás, seria difícil acre-
ditar que a estreia de um fi lme 
nacional ocupasse várias salas 
de cinemas muito frequenta-
dos da capital. Pois a chegada 
de Leandro Hassum com a 
comédia “Vestido para Casar”, 
esta semana, mostra que a 
realidade mudou. 

O fi lme vai estar em três sa-

las do Shopping Metrô Santa 
Cruz e outras duas do Pátio 
Paulista.  

No longa, Hassum é Fernan-
do que, bem no dia de seu ca-
samento, rasga sem querer o 
vestido de alta costura de uma 
mulher. O problema é que 
ela está acompanhada pelo 
amante e precisa, de qualquer 

jeito, voltar para casa com o 
vestido impecável.

No elenco estão também 
Fernanda Rodrigues, Tonico 
Pereira, Marcos Veras e ou-
tros. Classifi cação: 12 Anos. 

Na sessão Clássicos do Cine-
mark da semana, o fi lme a ser 
exibido é “História sem Fim”, 
de 1984. 

Comédia nacional ganha espaço

• HORÓSCOPO

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

• Sala 1 - Guardiões da Galáxia 
DIG (Dub) - 12 Anos - 12h40U - 
15h30 - 18h20D2 - 21h10D2 - 22h00D 
- 00h00B • Sala 1 - A História Sem 
Fim DIG - Livre - 12h30F - 19h30D - 
23h55C 

• Sala 2 - Vestido Pra Casar DIG 
- 12 Anos - 11h40I - 14h20 - 16h50 - 
19h10 - 21h40 

• Sala 3 - Vestido Pra Casar DIG 
- 12 Anos - 12h20I - 15h00 - 17h30 - 
20h00 - 22h30 

• Sala 4 - Vestido Pra Casar DIG 
- 12 Anos - 13h30 - 16h10 - 18h30 - 
20h50 - 23h30E 

• Sala 5 - Juntos e Misturados 
DIG - 10 Anos - 19h25 - 22h10 • Sala 5 
- Juntos e Misturados DIG (Dub) - 10 
Anos - 11h15I - 14h00 - 16h40 • Sala 
6 - Como Treinar Seu Dragão 2 DIG 
(Dub) - Livre - 11h00I - 13h20 - 18h50 

• Sala 6 - Planeta dos Macacos: 
O Confronto 3D - 12 Anos - 15h50 
- 21h30 

• Sala 7 - Planeta dos Macacos: 
O Confronto DIG - 12 Anos - 11h20I - 
14h10 - 17h10 - 20h10 - 23h00E 

• Sala 8 - Guardiões da Galáxia 
3D - 12 Anos - 12h00I - 14h50 - 17h40 
- 20h30 - 23h20E • Sala 9 - O Menino 
no Espelho DIG - Livre - 12h50 - 15h10 
- 17h05 - 19h40 

• Sala 9 - Transformers: A Era da 
Extinção DIG (Dub) - 12 Anos - 21h50 

• Sala 10 - Guardiões da Galáxia 
3D - 12 Anos - 11h05I - 13h45 - 16h30 
- 19h30 - 22h20 

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

• Sala 1 - Vestido Pra Casar DIG 
- 12 Anos 13h30 - 16h00 - 18h30 - 
21h00 - 23h30C 

• Sala 2 - Aviões 2: Heróis do 
Fogo ao Resgate DIG (Dub) - Livre 
10h50I • Sala 2 - Planeta dos Ma-
cacos: O Confronto 3D - 12 Anos 
12h40 - 15h25 - 18h20 - 21h20 • Sala 
2 - Amantes Eternos DIG - 12 Anos 
00h10C 

• Sala 3 - Planeta dos Macacos: O 
Confronto 3D - 12 Anos 22h20 • Sala 
3 - Guardiões da Galáxia 3D (Dub) - 
12 Anos 13h50 - 16h40 - 19h30 

• Sala 4 - Guardiões da Galáxia 
3D - 12 Anos 12h00I - 14h50 - 17h40 
- 20h30 - 23h20C 

• Sala 5 - Juntos e Misturados 
DIG - 10 Anos 16h30 - 19h00D2 - 
22h00C2 

• Sala 5 - Juntos e Misturados 
DIG (Dub) - 10 Anos 14h00U • Sala 
5 - A História Sem Fim DIG - Livre 
12h30F - 19h30D - 23h55C 

• Sala 6 - Vestido Pra Casar DIG 
- 12 Anos 12h30I - 15h00 - 17h30 - 
20h00 - 22h30 

• Sala 7 - Transformers: A Era da 
Extinção DIG - 12 Anos 21h40 • Sala 
7 - Guardiões da Galáxia DIG - 12 
Anos 12h50 - 15h40 - 18h40 

 Legendas:B-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta (08);C-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (09); D-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quarta (13); 
E-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Sexta (08) e Sábado (09); 
F-Esta sessão será exibida SOMEN-
TE Domingo (10); I-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (09) e 
Domingo (10); U-Esta sessão NÃO 
será exibida Domingo (10); C2-Esta 
sessão NÃO será exibida Sábado 
(09); D2-Esta sessão NÃO será exi-
bida Quarta (13).

Áries - 21/03 a 20/04 
É natural que o ariano 

tema interferir, ao dar opi-
niões sobre sentimentos 
alheios e ser inoportuno. Mas, 
se há alguém te contando 
segredos, é sinal de que pode 
estar pedindo diálogo. Com 
suavidade, não deixe de dizer 
o que pensa. 
Touro - 21/04 a 20/05 

É momento de buscar a 
estabilidade e a paz interior. O 
taurino se mostrará cansado 
de grandes aventuras e mu-
danças bruscas. Você vai pro-
curar pessoas mais tranqüilas, 
para estabelecer parcerias. E 
evitará surpresas.
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Impeça o ser humano de 
te causar decepções. Como? 
Evitando entrar em discus-
sões inúteis, que serão in-
termináveis, com pessoas 
que não têm a mesma visão 
de mundo que você. Mas, 
lembre-se: sem solidariedade, 
não há vida.
Câncer - 21/06 a 21/07

Se as sensações estão se 
modifi cando, os pensamentos 
também tendem a mudar e, 
logo em seguida, as ações. É 
bem provável que amigos e 
familiares passem a te ques-
tionar, por conta de atitudes 
renovadas. Não se intimide e 
siga em frente. 
Leão - 22/07 a 22/08

Este é um momento de 
crise e crises nem sempre 
são negativas. Elas nos fazem 
repensar, modifi car atitudes. 
Será que o leonino não está 
precisando se questionar? 
Mexer-se, em vez de apenas 
cobrar?
Virgem - 23/08 a 22/09

Seu desejo de mostrar in-
dependência continua forte e 
isso deve ser respeitado. Não 
reprima sentimentos nem 
economize palavras quando o 
assunto for autonomia. É hora 
de acreditar em si mesmo. 
Imponha-se ou fi cará perma-
nentemente frustrado!
Libra - 23/9 a 22/10

A astúcia será marca regis-
trada da semana dos librianos. 
Você perceberá com rapidez o 
que o momento exige e sabe-
rá responder com a mesma 
agilidade. Isso poderá render 
bons frutos profi ssionais.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Alguns fatos, muitos deles 
agradáveis, como viagens e 
eventos de lazer, estão difi-
cultando a concretização de 
projetos . Mas, calma, você 
também não pode deixar de 
ter momentos de relaxamen-
to, eles são necessários para 
repor as energias...
Sagitário - 22/11 a 21/12

É momento de investir. 
Dinheiro ou criatividade? Aí, 
depende de sua disponibili-
dade fi nanceira e ousadia. O 
fato é que a tendência é de 
resultados positivos, já que 
você evitará entrar em “barca 
furada”...
Capricórnio - 22/12 a 20/01

A vida tem reviravoltas. E a 
que vai acontecer na vida dos 
capricornianos será encarada 
com graça. A diversão é a pa-
lavra do momento. Para que 
se estressar, não é mesmo? 
Tudo pode ser uma grande 
brincadeira...
 Aquário -21/01 a 19/02

Uma lição importante será 
dada aos aquarianos na pró-
xima semana, relacionada a 
sentimentos. Você perceberá 
que frases inocentes podem 
magoar demais outras pesso-
as. Pena que vai aprender na 
prática..
Peixes - 20/02 a 20/03

Um sinal de alerta brilhou 
na mente do pisciano: ele 
precisa manter a proximidade 
com algumas pessoas sem, no 
entanto, pressioná-las. Dessa 
forma, o bom relacionamento 
e o amor ganham força...

Como aproveitar a 
água da chuva?

 Na próxima quinta-feira, dia 
14 de agosto, das 14h às 17 h, a 
UMAPAZ promove uma pales-
tra com o tema “Estratégias 
para o aproveitamento da água 
da chuva”, com o engenheiro 
ambiental Conrado Liao Correa 
da Silva. A palestra tem o objeti-
vo de sensibilizar a comunidade 
para a importância de se utilizar 
água da chuva como recurso 
hídrico. A UMAPAZ fi ca na Av. 
Quarto Centenário, 1268 – Par-
que do Ibirapuera. Portão 7.

Retratos da Copa
Até 31 de agosto, das 10h 

às 21h acontece a exposição 
“Retratos da Copa”, no Shop-
ping Ibirapuera, Piso Moema. 
A visitação é gratuita e os vi-
sitantes poderão reviver os 
momentos mais marcantes da 
Copa no Brasil, por meio de 80 
imagens captadas pelas lentes 
de 57 fotógrafos de importan-
tes veículos de comunicação.  
O Shopping Ibirapuera fi ca na 
Av. Ibirapuera, 3.103 – Moema 
Informações: 5095 2300

Capoeira no Centro 
Cultural Jabaquara

Durante o mês de agosto, às 
terças, quartas e sextas às 18h, 
a Biblioteca Pública Paulo Duar-
te oferece uma ofi cina gratuita 
de Capoeira. O grupo Cativeiro, 
sob a coordenação dos mestres 
22 e Quati ,ensina no curso o 
maculelê, contos afro e história 
da capoeira. A idade mínima é 
de 5 anos. Rua Arsênio Tavollie-
ri, 45 -  Jabaquara. F 5011-7445. 

Dança do Ventre 
no CC Jabaquara

De 10 a 31 de agosto, aos do-
mingos, às 11h, o Centro Cultu-
ral Jabaquara oferece aulas de 
danças do ventre de diversos 
estilos: zaar (norte da África), 
tribal, clássica, moderna, dança 
do chá (Marrocos), hagallah 
(Líbia) e gawazze (Egito). Para 
maiores de 12 anos. Rua Arsênio 
Tavollieri, 45 -  Jabaquara. Infor-
mações 5011-8819 e 5011-7445. 

Tarde Sertaneja 
na Biblioteca 

Dia 16, sábado, às 16h, a Bi-
blioteca Paulo Duarte apresen-
ta a Tarde Sertaneja. O projeto 
propõe o resgate das raízes 
caboclas por meio de apresen-
tações de violeiros nas quais 
o público canta, faz poesias e 
propõe músicas.A entrada é 
grátis. A Biblioteca Paulo Duar-
te fi ca na Rua Arsênio Tavollieri, 
45 - Jabaquara. Informações: 
5011-8819 e 5011-7445. 

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 9 de agosto, sábado, as 
equipes  percorrerão o quadri-
látero formado pela Av. Pedro 
Álvares Cabral/Av. Profº Noé 
de Azevedo/ Av.Vinte e Três 
De Maio/ Rua.Sena Madureira/ 
Rua.Vergueiro

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza no sábado, dia 9 de 
agosto, das 7h às 11h,  Cata 
Bagulho na região. As equi-
pes  percorrerão parcialmen-
te as vias dos bairros de Vila 
Campestre e V. Sta Catarina. A 
Operação Cata-Bagulho reco-
lhe madeiras, móveis velhos, 
eletrodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões, en-
tre outros materiais.

Festa Recanto 
Nordestino

O CEU Caminho do Mar 
realizará no sábado, dia 16 de 
agosto, das 11h às 18h, a Fes-
ta Recanto Nordestino, com 
objetivo de valorizar a cultura 
típica do nordeste e a popu-
lação local. O tema central do 
evento será o rei do baião, 
Luiz Gonzaga. A festa contará 
com apresentações dos alunos, 
de Forró, Xote, Frevo, Arro-
cha, Axé, entre outros. Além 
disso, a comunidade poderá 
ainda desfrutar de barracas 
de comidas típicas, a preços 
especiais, como baião de dois, 
escondidinho, caldos, tapioca, 
bolos e doces além de cachorro 
quente, churrasco, pipoca, e 
também espaço de lazer com 
barracas de brincadeiras e brin-
quedos infláveis. A animação 
fi cará por conta dos artistas do 
projeto Grandes Violeiros, com 
sanfona, forró e moda de viola, 
além de uma atração surpresa. 
A entrada é gratuita. O CEU fi ca 
na Av. Eng. Armando de Arruda 
Pereira, 5241. Informações: 
3396-5544.

Palestra em prol 
do GRAAC

Dia 13, quarta, das 19h30 
às 22h30, acontece a palestra 
de motivação pessoal “Des-
perte o Gigante que existe em 
você”,em benefício do Hospital 
do GRAAC. O ingresso é um 
pacote de fraldas descartáveis 
infantil tamanho G. Rua Conde 
de Irajá, 131 - Vila Mariana. Ins-
crições: 2607-4912.

Clássicos do cinema alemão 
serão exibidos em bibliotecas

• CULTURA

O talento alemão não pode 
ser comprovado apenas nos 
campos de futebol. A quali-
dade técnica e inventiva do 
cinema germânico pode ser 
conferido também no cinema. 

Em agosto, as Bibliotecas 
Públicas Viriato Corrêa, na Vila 
Mariana, e Roberto Santos, no 
Ipiranga vão apresentar várias 
produções contemporâneas. 

Feita em parceria com o 
Goethe-Institut São Paulo, a 
mostra apresenta títulos sele-
cionados a partir da fi lmoteca 
da instituição. A ideia é cha-
mar atenção para produções 
que não tiveram lançamento 
comercial ou foram pouco 
divulgadas. 

Os primórdios do cinema 
contemporâneo não foram 
esquecidos. Concentrada na 
Viriato Corrêa, a lista inclui fi c-
ções e documentários, como 
“O país do silêncio e da es-
curidão” (1971), de Werner 
Herzog; “Poder dos senti-

mentos” (1983), 
de Alexander Klu-
ge; e “As lágrimas 
amargas de Petra 
von Kant” (1971), 
de Rainer Werner 
Fassbinder, um 
dos principais di-
retores do Novo 
Cinema Alemão. 

A Roberto San-
tos reúne só tra-
balhos realizados 
após 2010, como “Barbara”, de 
Christian Petzold; “A Nona”, 
de Pierre-Henry Salfati, um 
curioso documentário sobre a 
origem e recepção da “Nona 
Sinfonia”, de Beethoven; e o di-
vertido e comovente “Adeus, 
Lênin!”, de Wolfgang Becker.

A Viriato Corrêa exibe, tam-
bém, um panorama das ani-
mações realizadas no país. A 
mostra foi dividida em quatro 
programas que percorrem 
sua trajetória. Cada bloco se-
lecionado reúne vários curtas-

-metragens, relacionados aos 
períodos históricos do país. 

A programação completa 
pode ser conferida em http://
migre.me/kUBZS. 

A Biblioteca Pública Ro-
berto Santos (Temática em 
Cinema) fi ca na Rua Cisplatina, 
505, Ipiranga. Telefones: 2273-
2390 e 2063-0901. A Biblioteca 
Viriato Correa (Temática em 
Literatura Fantástica)fi ca na 
Rua Sena Madureira, 298, Vila 
Mariana. Telefones: 5573-4017 
e 5574-0389

Novo endereço:
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•URBANISMO

Vila Mariana terá programa “De Braços Abertos”
O trabalho está dando re-

sultados. A Subprefeitura de 
Vila Mariana vem liderando 
uma ação intersetorial, ou seja, 
envolvendo equipes de difer-
entes secretarias para mel-
horar o cenário sob o viaduto 
Bandeirantes, onde se reúnem 
pessoas para fazer uso de co-
caína em forma de pedra, o 
chamado crack. Agora, este 
esforço foi reconhecido pela 
Prefeitura de forma mais am-
pla: em seminário para divulgar 
os resultados positivos obtidos 
pelo programa De Braços Ab-
ertos, desenvolvido com os 
usuários na região central da 
cidade, foi anunciada a descen-
tralização da proposta e a Vila 
Mariana será uma das primeiras 
regiões a ser benefi ciada. 

Em outras palavras, isto sig-
nifi ca que o trabalho conjunto 
feito por equipes de assistentes 
sociais e agentes da saúde, com 
apoio da Guarda Civil Metro-
politana, e organizado pela 
Subprefeitura, ao longo do úl-
timo ano, foi considerado posi-
tivo e será ampliado. Como? O 
mapeamento que vem sendo 
feito pelas equipes agora ser-
virá para determinar os próxi-
mos passos. Assim, se houver 
necessidade de encaminha-
mento de usuários para hotéis 
na região, como acontece no 
centro, isso será providenciado. 

No entanto, uma análise 
prévia das condições no local 
indica que boa parte dos que 
se reúnem ali são usuários com 
residência e família. Muitos, al-
iás, são trabalhadores da região 
que apenas se dirigem aos baix-
os do viaduto em determinados 
momentos de folga, como no 
horário de almoço, para fazer 

uso eventual do crack. A análise 
poderá ainda indicar necessi-
dade de reaproximação com as 
famílias, portanto, ou busca por 
vagas em albergues.

Outra medida que repre-
senta novo passo para essas 
pessoas é a oferta de empre-
go e qualifi cação profi ssional. 
Com oportunidades, muitos 
dos usuários tendem a acei-
tar o processo de reinserção 
e deixar as ruas, mesmo que 
não consigam deixar de usar a 
droga imediatamente, ou seja, 
passam a ter vida social e ativa 
novamente. É o que se chama 
“redução de danos”, um dos pi-
lares do programa “De Braços 
Abertos”.

Além da Vila Mariana, inicial-
mente a descentralização vai 
contemplar regiões de Santo 
Amaro, Lapa, Santana e Cidade 
Tiradentes. Durante o semi-
nário Rede Sampa de Braços 
Abertos, que lotou o Anhembi 
no último fim de semana, foi 
também destacada a importân-
cia do trabalho intersetorial e 
do diálogo com a sociedade 
civil para o sucesso na região 
da Nova Luz. “Tínhamos uma 
fratura exposta na cidade, e o 
desafi o era saber como tratar. 
Para enfrentar o problema, 
defi nimos quais práticas não se-
riam adotadas e recusamos um 
tratamento de saúde mental 
com a privação da liberdade”, 
destacou o Secretário de Saúde 
José de Filippi Junior.

Além das secretarias de As-
sistência Social e Saúde, são en-
volvidas no programa envolv-
erá as secretarias municipais 
Trabalho e Empreendedoris-
mo (SDTE), Segurança Urbana 
(SMSU), Desenvolvimento Ur-

bano (SMDU) e Direitos Hu-
manos e Cidadania (SMDHC).

As equipes que trabalham 
junto aos ocupantes de baixos 
de viadutos na região - não só 
do Bandeirantes como também 
de outros onde se abrigam 
famílias, carroceiros catadores 
etc - alertam também para a 
importância de apoio da so-
ciedade. Compreender que 
este é um processo paulatino 
é de grande importância, mas 
contribuir para que estas pes-
soas não sejam estimuladas a 
permanecer nas vias públicas 
também. Assim, doações de co-
mida, roupa e outros bens não 
devem ser feitas às pessoas em 
situação de rua: o ideal é con-
tribuir sempre com entidades 
e preferencialmente aquelas 
que, igualmente, não fazem 
distribuições diretamente nas 
vias públicas. 

Centro
Na região central da cidade, 

onde centenas de pessoas per-
ambulavam pelas ruas - famílias 
inteiras, inclusive, o programa 
tem gerado bons resultados. 
No Seminário, alguns números 
impressionantes foram divul-
gados: mais de 11.850 aborda-
gens, 1.407 atendimentos mé-
dicos e 683 encaminhamentos 
para serviços de saúde foram 
realizados.

Também o consumo de 
crack entre os beneficiários 
foi reduzido acentuadamente. 
Para os especialistas, entre 
outros fatores, a redução se 
dá como consequência do res-
gate social e da inserção de 
atividades que organizam uma 
rotina diária, limitando assim 
o uso compulsivo da droga ao 
longo do dia, hábito que os ina-

bilitava para outras atividades, 
inclusive cuidados próprios 
com saúde, alimentação e hi-
giene. De uma média inicial de 
10 a 15 pedras por dia, o con-
sumo passou à média de cinco 
pedras diárias, concentrado 
no período noturno, segundo 
os relatos.

Lançado em janeiro, o pro-
grama “De Braços Abertos” 
oferece moradias em hotéis, 
emprego em frente de tra-
balho, renda de R$ 15 por dia, 
além de três refeições e curso 
de capacitação para 429 de-
pendentes químicos da região 
da Cracolândia. 

Os pilares são trabalho re-
munerado, alimentação e mo-
radia digna, com a diretriz de 
intervenção não violenta.

Emprego
Agora, o programa entrou 

em uma nova fase e, no total, 
16 benefi ciários foram encamin-
hados à empresa Guima Con-
seco para prestar serviços em 
equipamentos públicos munici-
pais. Eles receberão R$ 820 por 
mês, vale refeição de R$ 9,10 
por dia, cesta básica no valor 
de R$ 81,33 e Vale Transporte. 

A ideia é afastá-los da região 
da Luz, onde há ainda um foco 
de uso de drogas. “É um pro-
cesso de construção de auto-
nomia, mas ainda monitorado 
pela assistência social”, disse a 
secretária da Assistência e De-
senvolvimento Social, Luciana 
Temer.

No Centro de Referência em 
Assistência Social da Prefeitura 
na Vila Mariana, uma das ben-
efíciários do programa Braços 
Abertos vai começar a trabal-
har, com carteira assinada, 
como faxineira. 

Em junho, o príncipe Harry , da Inglaterra, veio conhecer o 
programa que propõe a reinserção social de usuários de crack, 

através de ação não violenta e com política de redução de danos
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•SAÚDE

Agência facilita contratação 
de cuidadores de idosos

•TERCEIRA IDADE

A Escola Municipal de Jar-
dinagem tradicionalmente 
oferece um Curso de Plantas 
Medicinais, voltado espe-
cialmente para profi ssionais 
da área de saúde - que este 
semestre já teve início em 2 
de agosto.

Mas, quem se interessa 
pelo tema ainda terá uma 
boa oportunidade de se in-
formar, no dia 20 de agosto, 
uma quarta-feira, quando será 
promovida uma palestra para 
o tema, na sede da Umapaz, 
no Ibirapuera.

Como o evento é bastan-
te procurado, é preciso fi car 
atento: há apenas 40 vagas e 
as inscrições só estarão aber-
tas a partir de 12 de agosto, a 
próxima terça, 9h.

Para se inscrever, é ne-
cessário preencher um for-
mulário disponível online, no 
endereço: http://migre.me/
kUxja. Depois, envie para o 
email  ofi cinasjardim@prefei-
tura.sp.gov.br

O objetivo da Palestra será 
apresentar informações bá-
sicas sobre as plantas medi-
cinais quanto à identifi cação 
botânica correta, cuidados 
nos usos e dicas sobre o cul-
tivo. Na segunda parte, será 
feita uma caminhada pelo 

Palestra orienta 
sobre plantas 
medicinais

desse trabalho mais buro-
crático. “Por outro lado, é 
importante ressaltar que não 
fazemos intermediação do 
salário do cuidador, por isso a 
família gasta menos”, conclui. 

Ele também aponta o 
quanto é importante para as 
famílias a estabidade dos pro-
fi ssionais contratados. “Não 
fazemos rodízio de cuidado-
res nas residências. Uma vez 
adaptado, o profi ssional não 
é remanejado a outras vagas, 
mantendo uma rotina sau-
dável com o idoso”, explica. 
Todavia, caso o profissional 
não se adapte à família ou 
vice-versa, a agência se com-
promete a suprir a necessida-
de de troca. 

Em síntese, a “Cuidadores 
da Vida” tem como objeti-
vo encontrar o profissional 
adequado para cada caso, 
analisando as especificida-
des em cada família. “Deve 
ser alguém para auxiliar na 
rotina, amparar e estimular o 
paciente, além de apto  para 
administrar medicamentos, 
manter a higiene pessoal e do 
ambiente”, resume Ary. “As 
famílias estão entendendo 
que é preciso um profi ssional 
qualifi cado para atender com 
paciência, dedicação e aten-
ção especializada um idoso 
com difi culdades de locomo-
ção ou doenças como Alzhei-
mer, Parkinson e outras”. 

A Cuidadores da Vida tem 

profi ssionais preparados para 
Cuidar da alimentação, plane-
jar as atividades cotidianas, 
ministrar medicações, cuidar 
da higiene pessoal e do am-
biente. Tudo isso conhecendo 
e respeitando a dinâmica do 
idoso e sua família, manten-
do os responsáveis sempre 
informados, priorizando a boa 
convivência.

A agência também pode 
providenciar profissionais 
especializados em terapia 
corporal e fi sioterapia.

Para mais informações, 
entre em contato: 4113-1838 
(fi xo TIM); 99543-4748 (Claro), 
99458-6000 (Oi), 95552-6363 
(Vivo). Ou pelo email conta-
to@cuidadoresdavida.com.br

A quem confiar os cuida-
dos de familiares idosos? Há 
um momento em que muitas 
famílias passam por esse dile-
ma. Querem manter seu ente 
querido bem cuidado e com 
todas as atenções que me-
rece, mas não sabem como: 
sobra amor, mas falta tempo 
ou até mesmo preparo sufi-
ciente para lidar a complexa 
situação, que envolve até 
conhecimentos técnicos em 
saúde.  

“Depois de muitos anos 
administrando cursos para 
cuidadores de idosos, per-
cebemos a apreensão das 
famílias e resolvemos criar a 
Cuidadores da Vida”, relata o 
diretor da agência,   Ary Sér-
gio Bertoluzzi. 

A experiência no preparo 
de cuidadores, aliada à sen-
sibilidade no trato com fami-
liares, fez com que a agência 
fosse criada seguindo uma 
linha diferenciada. São eles 
que formam, selecionam, 
preparam os cuidadores que 
atuarão na casa dos idosos. 

“A entrevista dos profis-
sionais é feita pessoalmente. 
Todos trazem documentos, 
atestados de antecedentes e 
comprovante de residência, 
além de referências de antigos 
trabalhos”, explica Ary, apon-
tando que a família é poupada 

Viveiro Manequinho Lopes, 
também localizado no Ibi-
rapuera,  para identificar di-
versas espécies de plantas 
medicinais.

A facilitação durante a 
palestra ficará a cargo do 
engenheiro agrônomo  Adão 
Luiz Castanheiro Martins 

A palestra acontece no dia 
20, das Horário: 9h às 12h, no 
auditório 1 da Sede UMAPAZ, 
junto à Escola Municipal de 
Jardinagem, no Parque Ibira-
puera. Acesso pelo portão 7, 
na Av. Quarto Centenário 1268.
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•BARES E RESTAURANTES

SABOR DE SAÚDE

Tudo o que você procura 
sem glúten e leite encontra na

Pães, bolos,  bolos confeitados, biscoitos, bolachas,  pão brasileiro,
pão  de queijo  sem  queijo,  massas,  salgadinhos assados, doces, 
chocolates, granolas, cerveja e muito mais!
Venha tomar café conosco!
Temos sucos naturais, suco de uva integral, café expresso orgânico!

Como é o seu pai? Aquele 
cara descontraído, que ado-
ra um ambiente espaçoso e 
simples, bem família, para se 
fartar com uma bela porção de 
frango grelhado acompanhada 
da polenta? Ou ele é vegetaria-
no e adoraria algo como um 
estrogonofe de abobrinha e 
beringela? Talvez ele seja mais 
do estilo barzinho, e esteja em 
busca do rótulo perfeito de 
cerveja importada! Mas, pode 
ser que prefira uma grande 
churrascaria, dessas com buff et 
farto, para se esbaldar no do-
mingão. Seja lá qual for o estilo 
a região reúne diversas opções 
para curtir com o paizão e o jor-
nal São Paulo Zona Sul reuniu 
algumas dicas. 

Vale lembrar, entretanto, 
que em nosso site (www.jornal-
zonasul.com.br) há muito mais  
dicas: procure a categoria “res-
taurantes” e consulte toda a 
diversidade disponível por aqui.

Uma boa pedida para aque-
les que curtem um clima sim-
ples e gostoso para bater papo 
com a família inteira é o Restau-
rante Puleiro. O destaque são 
os galetos e seus acompanha-
mentos, mas a casa também 
trabalha com outros grelhados: 
picanha, contra-filé, chuleta, 
linguiça, costela e até bacalhau

Massas estão no cardápio 

e à note a casa trabalha com 
rodízio de pizza: todas ótimas 
pedidas para curtir o Dia dos 
Pais. Fica na Rua Domingos 
de Morais, 2147 - Vila Mariana. 
Telefone: 5082 2362. 

Para o paizão que prefe-
re um boteco, há vários bem 
legais na região. Se a ideia é 
curtir uma geladíssima cer-
veja importanda, talvez uma 
boa pedida seja o Boteco São 
Francisco, onde há mais de 60 
rótulos de doze países dife-
rentes, entre opções gourmet 
de todo o Brasil até tchecas, 
inglesas, alemãs... O legal é 
que o Boteco tem tanto pratos 
completos quanto petiscos 
e porções. Sugestão: peça o 
bacalhau à moda (desfiado, 
com azeitonas, ovos, batatas, 
tomates, acompanhado de 
arroz e legumes. Para beber, 
pergunte ao pessoal da casa - 
talvez uma Erdinger Alemão, 
uma Estrela Galícia espanhola, 
uma Le Trappe holandesa.

O único detalhe é que a 
comemoração terá que ser na 
noite de sábado, já que o Bo-
teco não abre aos domingos. 
Fica na Avenida Jabaquara, 
1955, pertinho do metrô Saú-
de e de pontos de táxi. Fone: 
5584-9773.

Para o paizão mais tradi-
cional e que não abre mão do 

Para comemorar no domingo, o 
ideal é conhecer o estilo do pai

Buff et de sushis e sashimis do Restaurante Grill Hall: 
uma das inúmeras opções da região para curtir o Dia dos Pais

rodízio de carnes no seu dia, 
uma das melhores casas do es-
tilo na cidade está na região.  O 
Grill Hall Prazeres da Carne tem 
mais de 20 opções de carnes 
nobres no rodízio, mas também 
ganha pontos pelo buffet de 
saladas e frutos do mar capri-
chadíssimo: tem até uma mesa 
exclusiva de sushis e sashimis 
para os fãs da culinária japone-
sa se esbaldarem. A adega tem 
várias opções em vinhos e vale 
atenção. 

Aos domingos, em especial 
datas especiais como o Dia dos 
Pais, a espera costuma ser tra-
dicional, mas a clientela parece 
não se importar. Fica na Rua 
Pedro de Toledo, 1361 – Vila 

Mariana. Telefones: 5572-0018 
ou 5573-3169.

Para diversifi car ou atender 
às exigências do pai que não 
come carnes ou nada de ori-
gem animal, a dica é descobrir 
o restaurante O Vegetariano, 
que conta tanto com opções 
ovo-lacto-vegetarianas quanto  
veganas. 

Serve diariamente de 45 a 
50 pratos, como moquecas de 
banana e caju, curries e vários 
pratos de toque oriental, tortas 
de legumes, estrogonofe de 
beringela e abobrinha, vários 
tipos de saladas.

Fica na Avenida Jabaquara, 
1126. Telefones 5587-3785 e e 
2275-0359.

•CORREÇÃO

Endereço errado
Na edição anterior, a repor-

tagem “Restaurante faz sucesso 
com buff et e passa a abrir aos 
sábados” trazia um erro no en-
dereço. O Jorge´s Restaurante 
fi ca na Alameda dos Ubiatans, 
374, no Planalto Paulista.

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

ANIVERSÁRIOS, EVENTOS
E CONFRATERNIZAÇÃO.

VENHA FAZER COM A GENTE, 
VOCÊ GANHA DE PRESENTE 
O ESPAÇO. NÃO DEIXE PARA 

A ÚLTIMA HORA.
MÚSICA AO VIVO - TODAS AS 5ª E 6ª

CULINÁRIA  REGIONAL  BRASILEIRA
Comidas Típicas de 

vários Estados Brasileiros.
Do Oiapoque ao Chuí.
Do Litoral ao Pantanal.

Horário: 
2ª a 6ª Feira, das 11:30 às 15:00 h.

Sábados: das 12:00 às 16:00 h.
2ª a 6ª Feira, das 11:30 às 15:00 h.Al. dos Ubiatans, 374 - (travessa da Av. Indianópolis) 

Planalto Paulista - Tel.: 2577-0609

OPÇÕES P/ O SÁBADO
COMA A VONTADE
POR R$ 29,90 OU

R$ 4,39 A CADA 100g

OPÇÕES P/ O SÁBADO
COMA A VONTADE
POR R$ 29,90 OU

R$ 4,39 A CADA 100g

vários Estados Brasileiros.

OPÇÕES P/ O SÁBADOOPÇÕES P/ O SÁBADO
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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

•TRÂNSITO

Inspeção veicular: 
próxima à defi nição

Ricardo Jafet tem faixas interditadas
para reparos no viaduto Saioá

Quem puder, deve evitar 
trafegar pela Avenida Ricar-
do Jafet, no sentido bairro-
-centro, pelos próximos três 
meses, em horários de rush. 
Isto porque três pistas da via 
estão interditadas ao tráfego 
para obras de reparo no via-
duto Saioá, junto à estação 
Imigrantes do Metrô.

Uma carreta que fazia par-
te de um comboio de carre-
gamento de peças fi cou enta-
lada sob o viaduto na manhã 
do dia 26 de julho, um sábado, 
pois tinha altura superior à 
máxima permitida no local, 
que é de 4,6 metros. O veículo 
demorou o dia todo para ser 
retirado - o acidente ocorreu 
às 6h45 e a remoção só acon-
teceu às 17h, com liberação 
da pista por volta apenas de 
20h, já que havia concreto 
espalhado pela pista.

O acidente provocou a ex-
posição de ferragens, mas a 
Prefeitura garante que não há 
riscos imediatos. De qualquer 
forma, as obras emergenciais 
já começaram, seguindo re-
comendações técnicas e jurí-
dicas, para recuperação das 
vigas que fi caram danifi cadas. 

A Secretaria de Infraestru-
tura Urbana e Obras informou 
que as obras devem durar 
em torno de 90 dias. Outro 
reparo já havia sido realizado 
no local em 2012 pelo mesmo 
motivo.

No dia 28/07 (segunda-
-feira), uma equipe de técni-
cos da Siurb esteve no local 
para fazer uma vistoria e ve-
rifi cou a extensão dos danos 
no viaduto.Uma empresa foi 
contratada para executar um 
novo reforço na área atingida.

Durante o período da obra,  
a CET - Companhia de Enge-
nharia de Tráfego vai manter 
a interdição de três faixas a 
esquerda da via no sentido 
centro por causa do acidente. 

A faixa da direita sobre o 
Viaduto Saioá também foi 
interditada por questões de 
segurança e para utilização 
da equipe que irá executar as 
obras no viaduto.

Carros novos, com garan-
tia de fábrica, não devem 
passar pela inspeção veicular 
porque devem seguir normas 
de produção e não exceder 
limites de geração de poluen-
tes. Carros que forem aprova-
dos na inspeção, também não 
devem pagar a taxa. Para os 
veículos que têm de quatro 
a nove anos de fabricação, 
a inspeção deve ser feita a 
cada dois anos e para aqueles 
com mais de dez anos de uso, 
anualmente. 

Essas foram, basicamente, 
as novas regras defi nidas para 
a Inspeção Veicular na cidade 
de São Paulo pelo prefeito 
Fernando Haddad, que havia 
prometido ainda em campa-
nha eleitoral acabar com a 
cobrança da taxa. 

Este ano, efetivamente, a 
taxa foi suspensa, porém até 
agora não havia uma defini-
ção para o futuro da inspeção, 
propriamente dita, que garan-
tiria a retirada de circulação 
ou pagamento de multas para 
veículos que emitem quanti-
dade de poluentes acima do 
limite estipulado. 

Finalmente, a Prefeitura 
de São Paulo conseguiu no Tri-
bunal de Justiça a aprovação 
das novas regras.  

Para o procurador-geral do 
Munícipio, Robinson Barreiri-
nhas, a decisão foi uma vitória 
da Prefeitura, que verificou 
que a inspeção veicular da 
forma que era feita anterior-

mente não era adequada por-
que tratava todos os veículos 
igualmente. “A prefeitura ve-
rifi cou, pela sua experiência, 
que isso não era necessário e 
afastou, por meio de lei, a ins-
peção em relação aos veículos 
novos. O Ministério público 
entendeu que todos deve-
riam ser inspecionados e o TJ 
reconheceu a competência do 
legislador municipal de fi xar 
uma nova regra em relação a 
periodicidade e a frota alvo”, 
disse o procurador-geral.

A nova regra também pre-
vê que os veículos licenciados 
em outros munícipios que cir-
culam na cidade por mais de 
120 dias no ano sejam inspe-
cionados. Os automóveis com 
mais de quatro anos serão 
fi scalizados a cada dois anos e 
a partir do décimo a inspeção 
será obrigatória anualmente.

A licitação para contratar 
até quatro novas empresas 
para fazer a inspeção veicular, 
que serão distribuídas por re-
gião, está em curso e aguarda 
aprovação do Tribunal de 
Contas do Município.

Manutenção de 
construções garante 
sustentabilidade

Para especialista, a sus-
tentabilidade vai muito além 
do projeto e da execução, é 
preciso estar atento ao todo 
para manter a vitalidade da 
construção

Quando se fala em cons-
trução sustentável, logo são 
levantados questionamentos 
sobre a utilização de energia 
solar, reaproveitamento da 
água, uso racional de mate-
riais, dentre outros, mas o 
conceito de sustentabilidade 
é muito mais amplo. Para o 
especialista em avaliações 
e perícias, engenheiro civil 
Flavio Figueiredo, diretor da 
Figueiredo & Associados e 
conselheiro do IBAPE/SP, é 
preciso estar atento também 
para a correta utilização e 
manutenção das edifi cações 
para que o desempenho se 
mantenha de acordo com o 
estabelecido no projeto.

“É preciso pensar no todo, 
não só na fase de construção 
e nos materiais utilizados. 
Uma manutenção adequada 
é fundamental para manter a 
vitalidade da construção. Em 
construções antigas podemos 
observar os benefícios da cor-
reta utilização ao longo dos 
anos”, afi rma o engenheiro.

Um exemplo de edifício 
antigo que mantém boa vi-
talidade fica localizado na 
Ladeira Porto Geral, no centro 
de São Paulo. Construído na 
década de 30, pela família do 
engenheiro, o prédio de seis 
andares continua em ótimas 
condições. “Mesmo em uma 
época em que não existia a 
discussão sobre sustentabi-
lidade, os conceitos já esta-
vam implícitos, resultando na 
durabilidade da construção, 

aliada a facilidade e eficácia 
de manutenção.”

De acordo com Figueiredo, 
o número de prédios antigos 
em boas condições em São 
Paulo é pequeno, principal-
mente em decorrência da 
falta de manutenção adequa-
da. “O mesmo pode ocorrer 
daqui a alguns anos também 
com as construções atuais 
feitas nos padrões de susten-
tabilidade, caso não haja a 
preocupação com o uso cor-
reto”, declarou o especialista.

Para o engenheiro, só é 
possível analisar o custo x 
benefício de construções sus-
tentáveis se as formas de utili-
zação forem seguidas correta-
mente, segundo o que estiver 
estabelecido nos manuais 
de uso e manutenção. “Os 
gastos na construção, no con-
sumo de energia, água, gás, 
manutenção etc é que vão re-
velar se o custo global da edi-
fi cação é realmente vantajoso 
ou não”, explica Figueiredo.

Dentre exemplos de áreas 
que merecem verifi cação pe-
riódica por profi ssionais habi-
litados estão: Sistema elétrico 
– verifi car se há aquecimento 
ou mau contato na fi ação, evi-
tando aumento do consumo 
e riscos de incêndio; Sistema 
de gás – é preciso fi car atento 
a vazamentos; Bombas de 
água – para evitar a falta de 
abastecimento é necessário 
que o zelador esteja sempre 
atento ao correto funciona-
mento do equipamento; Áre-
as de lazer – playgrounds e 
piscinas devem ser checados 
constantemente para que se 
mantenham as adequadas 
condições de uso e se evitem 
riscos de acidentes.

Paulo Lopes/Futura Press/Folhapress
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A carreta fi cou entalada em 26 de julho (acima). Segundo a 
CET, três faixas permanecerão interditadas para que as obras 

de reparo sejam executadas, nos próximos 90 dias (abaixo)

Apenas os veículos com mais 
de dez anos deverão fazer 

a inspeção anualmente

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.
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•ELEIÇÕES

•PROBLEMAS EM SEU BAIRRO

Tronco de árvore é removido 
após 18 meses de queixas

Um ano e meio atrás, uma 
árvore na Rua Luís Góes foi 
removida pela equipe da Sub-
prefeitura de Vila Mariana. 

Entretanto, a vizinhança 
se queixava de que o serviço 
ficara incompleto, com um 
pedaço do tronco restando 
e buracos em torno de onde 
existia o exemplar.

Um comerciante vizinho re-
lata ter ligado diversas vezes 
para a Subprefeitura, sem suc-
esso. “Eu gostaria de deixar 
minha calçada padronizada, 
bonita, mas não está certo 
o serviço feito. Até porque 
eu nem poderia remover o 
restante do tronco”, comen-
tava o leitor.

Há algumas semanas, a 
queixa foi encaminhada ao 
jornal São Paulo Zona Sul, 
que repassou à Subprefeitura 
de Vila Mariana. Esta sema-
na, finalmente, o tronco foi 
removido e o comerciante 
garante que fará obras na 
calçada. “As pessoas corriam 
risco de queda, de tropeçar”, 
avalia o leitor. 

Renovação não é 
apenas o nome do Co-
légio, mas carrega tam-
bém a proposta de aliar 
t radição com o que 
há de mais moderno, 
sempre em educação. 
Partindo dessa fi losofi a, 
atingir a marca dos 30 
anos é motivo de muita 
comemoração para a 
equipe que dirige a es-
cola, localizada na região 
do Jardim da Saúde, no 
Cursino. Esta semana, foi 
realizada um grande jan-
tar seguido de festa para 
celebrar as três décadas e re-
lembrar todas as histórias de 
sucesso que tiveram início ali, 
com alunos se transformando 
em cidadãos e profissionais 
de sucesso.

O jantar foi realizado no 
Clube Juventus, na Mooca, 
e teve como mote a década 
de 1980, famosa pelo nas-
cimento de uma identidade 
nacional jovial na música, pela 
intensidade da moda, pela 
redemocratização do país. 
Além de animação garantida, 
o tema também representou 
com precisão o início da histó-
ria de sucesso do Renovação.

O Colégio Renovação foi 
fundado em 1984, a partir de 
uma pequena escola existen-
te no bairro: o Jardim Escola 
Polimanti. Aquela classe de 
pré-escola se transformou 
em uma única primeira série 
e, aos poucos, o casal Ezio 
e Sueli Conti viu repercutir 
positivamente a proposta 
educacional baseada em cari-
nho, dedicação, participação 
da família e, claro, constante 
renovação para acompanhar 
o ritmo intenso da globaliza-
ção e das novas gerações que 
surgiram.

Aos poucos, o colégio cres-
ceu, ganhou nova unidade no 

Colégio Renovação comemora 
30 anos com grande festa

•EDUCAÇÃO

Eleitorado cresceu em São Paulo
Maior colégio eleitoral do 

país, o Estado de São Paulo 
conta com 31.998.432 elei-
tores aptos a votar nas próxi-
mas eleições gerais de outu-
bro. 

Os dados, divulgados no 
fi nal de julho pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), indicam 
aumento de 2,4 % no eleito-
rado do Estado em relação às 
eleições de 2012.

Mulheres continuam sen-
do a maioria e representam 

52,37% dos votantes do Es-
tado, enquanto os homens 
somam 47,47%. Entre os elei-
tores com voto facultativo, 
231.076 são jovens entre 16 
e 17 anos e 2.519.149 estão 
acima dos 70 anos. Os analfa-
betos representam 2,61% do 
total com 835.607 eleitores.

Os cinco maiores eleito-
rados do Estado são a capi-
tal, com 8.782.406 eleitores, 
número que supera o de 
23 unidades da federação, 

Guarulhos (868.254), Campi-
nas (807.537), São Bernardo 
do Campo (594.698) e Santo 
André (561.783). 

Dos 645 municípios do Es-
tado, 26 superam os 200 mil 
votantes e poderão sediar 
seções especiais de voto em 
trânsito para a eleição presi-
dencial.

O eleitorado paulista rep-
resenta 22,4% do total bra-
sileiro que é de 142.822.046 
eleitores.

Denúncias sobre campanhas 
podem ser feitas pela internet

Há um mês, mais especi-
ficamente desde 6 de julho, 
os candidatos às próximas 
eleições estão liberados para 
fazer campanha e divulgar 
suas candidaturas e números.  
Mas, há uma série de regras 
que precisam ser cumpridas 
por eles. 

Para evitar que as normas 
sejam descumpridas, o Tri-
bunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE-SP) criou um 
sistema de denúncia online, 
para que os eleitores possam 
indicar aqueles que estão 
extrapolando as permissões 
legais. 

O canal exclusivo da in-
ternet foi desenvolvido para 
receber reclamações sobre 
irregularidades de propagan-
da de rua. Desenvolvido pelo 
Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo (TRE-SP) em 
2002, o sistema já está dispo-
nível para as eleições deste 
ano desde 26 de maio no site 
www.tre-sp.jus.br. Já foram 
feitas mais de 60 denúncias 
até agora.

A maior parte delas rece-
bidas trata de propaganda 
na região metropolitana de 
São Paulo (a maioria vem da 
capital; em seguida vêm São 
Caetano do Sul, São Bernardo 
do Campo e Campinas).

Das reclamações recebi-
das pelo sistema, 41 já estão 
concluídas, sendo a maioria 

Para tais acusações, o elei-
tor deve acionar a Procurado-
ria Regional Eleitoral  (www.
presp.mpf.mp.br), que pode 
apresentar uma representa-
ção para que a Justiça Elei-
toral aprecie e decida o caso.

Também não são registra-
das reclamações de proprietá-
rios por conta de propaganda 
realizada em seus imóveis 
sem a devida autorização. 
Nestes casos, o proprietário 
deverá procurar a Justiça 
Estadual, através do Juiza-
dos Especiais de Pequenas 
Causas.

Como denunciar
Para denunciar, qualquer 

pessoa pode entrar no siste-
ma por meio do site www.
tre-sp.jus.br, mas deve se 
identificar, pois é vedado o 
anonimato. O TRE-SP garante 
o sigilo do denunciante. O 
caso é encaminhado ao juiz 
da zona eleitoral onde houve 
a propaganda. 

Se constatar a irregulari-
dade, o magistrado notifica 
o responsável para a retira-
da em 48 horas. Cumprida a 
exigência, arquiva-se o pro-
cedimento. Caso contrário, a 
ocorrência é encaminhada à 
Procuradoria Regional Eleito-
ral para providências cabíveis.

O sistema, disponível para 
todo o Estado, permite o 
acompanhamento do anda-
mento da denúncia.

arquivada por se tratar de 
propaganda regular e de pro-
paganda não encontrada. 

Antes de denunciar, o inte-
ressado pode conferir no pró-
prio link do serviço que tipo 
de propaganda é irregular e 
qual pode ser comunicada 
pelo sistema.

O sistema
O objetivo do Denúncia 

On-Line é coibir a propaganda 
eleitoral de rua irregular, ou 
seja, em vias públicas, em lo-
cais de uso comum (cinemas, 
centros comerciais, templos, 
etc) e em bens particulares. 

O sistema não atende de-
núncia de propaganda irre-
gular veiculada nos meios 
de comunicação (rádio, TV, 
jornais, revistas, internet) ou 
mesmo que trate da distribui-
ção de brindes, o que também 
é vedado pela lei. 

Até semana passada, tronco de 
árvore removida atrapalhava a 
calçada. Comerciantes pediam 

também a substituição, que foi 
fi nalmente feita esta semana

mesmo bairro, novos prédios 
foram construídos para dar 
suporte a grande procura ge-
rada. Hoje, são quatro unida-
des na mesma região e ainda 
há uma unidade na cidade de 
Indaiatuba. 

A festa desta semana con-
tou com a participação de 
lideranças do bairro, famílias 

que viram o colégio crescer, 
autoridades, empresários 
parceiros... Enfi m, todos que 
viram o crescimento rápido e 
sólido do Colégio Renovação.

Mais informações sobre 
o Colégio Renovação na R. 
Bento de Faria, 129 - Jardim 
da Saúde. Telefone: 5073-5231. 
Site: www.renovacao.com.br. 

Fotos: Wilson Vieira

Sueli e Ezio Conte criaram o Colégio há 30 anos e ali formaram 
sua família, desenvolveram uma proposta educacional inova-

dora. A  festa de 30 anos teve como tema a década de 1980 
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Região vai abrigar o primeiro 
Centro de Antropologia e 
Arqueologia Forense do país

•HISTÓRIA

O estudo das ossadas en-
contradas na vala clandestina 
de Perus, em 1990, e que 
devem revelar identidades 
de desaparecidos políticos 
da época da ditadura, serão 
feitos na Vila Mariana, em 
um imóvel especificamente 
locado e que está sendo refor-
mado para esta fi nalidade. O 
trabalho, entretanto, não vai 
apenas trazer como resultado 
positivo a identificação dos 
restos humanos de mais de 
mil pessoas. 

Na última sexta, dia 1, foi 
assinada uma portaria que ofi -
cializa a criação do  primeiro 
Centro de Antropologia e Ar-
queologia Forense (CAAF) do 
Brasil. Inicialmente, o grupo 
trabalhará na análise e identi-
fi cação das 1049 ossadas, mas 
expandirá para outros casos 
gradativamente.

O centro, que nasce com 
corpo intelectual de 10 pes-
soas, entre estudiosos, do-
centes da Unifesp e mem-
bros da Comissão da Verdade 
Marcos Lindenberg (CVML), 
tem como objetivo criar um 
ambiente intelectual para o 
desenvolvimento de estudos, 
pesquisas, protocolos cientí-
fi cos voltados à identifi cação 
de vítimas de repressão ins-
titucional do passado e do 
presente, além de colaborar 
com organismos de direitos 

humanos, prestando assistên-
cia técnico-científica nestas 
áreas, reforçando a democra-
cia do país. A coordenação do 
CAAF está a cargo do profes-
sor Rimarcs Gomes Ferreira, 
coordenador do curso de 
Medicina da Unifesp.

O Centro pretende, ainda, 
recuperar a experiência in-
ternacional e as recomenda-
ções de grupos estrangeiros 
como a Equipe Argentina de 
Antropologia Forense e Equi-
pe Peruana de Antropologia 
Forense, com a qual os mem-
bros da CVML desenvolveram 
uma ofi cina de trabalho.

A criação do CAAF é mais 
um fruto do protocolo assi-
nado em março deste ano 
entre a Unifesp, a Secretaria 
de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República (SDH/
PR), a Comissão Especial so-
bre Mortos e Desaparecidos 
Políticos, a Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos e 
Cidadania de São Paulo e a 
Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias da Câmara dos 
Deputados, para identifi cação 
das ossadas de Perus. 

Legado
“O CAAF será um legado 

que deixaremos para a uni-
versidade e que vai continuar, 
não só no caso de Perus, mas 
também para os desapare-
cidos de hoje. O país não se 

preparou para isso e nós va-
mos dar esta contribuição”, 
avaliou a reitora da Unifesp, 
Soraya Smaili. Ela ainda espe-
ra que o CAAF entre na grade 
curricular de alguns cursos e 
que inspire a criação de pós-
-graduação da Unifesp nessa 
área.

De acordo com este pro-
tocolo, cabe à Unifesp dispo-
nibilizar local adequado para 
a realização dos trabalhos, 
destacar representantes de 
seu corpo técnico/docente 
para acompanhar o trabalho 
científi co a ser desenvolvido 
pelos arqueólogos forenses 
nacionais e internacionais 
contratos pela SDH/PR, além 
de realizar a contratação de 
técnicos, laboratórios, espe-
cialistas e demais profi ssionais 
que atuarão para a implemen-
tação destas ações. 

O espaço que abrigará 
o laboratório de análises já 
foi locado pela Unifesp e 
aguarda a licitação da em-
presa que será responsável 
pela realização das reformas 
necessárias.

A princípio, a sede do 
CAAF fi cará localizada no pré-
dio da reitoria da instituição, 
na Rua Botucatu, 738, na Vila 
Clementino. Assim que o la-
boratório de análises for con-
cluído, também será a sede 
do centro.

•CULTURA

Mulheres do hip hop ganham 
espaço no Sesc Vila Mariana

A mulher pode ser prota-
gonista da cena hip hop? O 
projeto Corpo Agregado, no 
Sesc Vila Mariana, vai com-
provar que sim. Um dos des-
taques será a apresentação 
das MC´s brasileiras Negra Li 
e Flora Matos, que vão trazer 
um show inédito no dia 17 de 
agosto, 18h. Mas quem quiser 
conferir, precisa se apressar 
porque as vendas já começa-
ram na terça, dia 5.

Negra Li iniciou sua carreira 
integrando o grupo RZO e 
logo depois partiu para uma 
bem sucedida carreira solo 
sendo a primeira cantora 
brasileira de hip hop a ser con-
tratada por uma multinacional 
(Universal Music). Flora Matos 
é considerada uma das maio-
res MC´s brasileiras. Nascida 
em Brasília e criada em uma 
família de artistas, assim que 
chegou a São Paulo teve como 
parceiros musicais os princi-
pais DJ´s da cena do hip hop.  
Além da dupla, o show conta 
com as DJs Nenê e Naomi. 

Classificação etária livre, 
com ingressos a R$ 32,00 (in-
teira);  R$ 16,00 (usuário inscri-
to no Sesc e dependentes, +60 
anos, estudantes e servidor de 
escola pública com compro-
vante);  R$ 6,40 (trabalhador 
no comércio de bens, serviços 
e turismo matriculado no Sesc 
e dependentes)

Tássia Reis
No mesmo projeto, Tássia 

Reis apresenta seu primeiro 
EP com composições próprias 
que trazem forte infl uência do 

R&B, Jazz, MPB e da música 
negra como um todo. Já par-
ticipou de projetos musicais 
com Rashid e foi convidada 
pelo cantor Marcelo D2 para 
cantar Feeling Good música 
do seu primeiro DVD. 

Nesta apresentação conta 
com a participação de Xênia 
França, cantora baiana voca-
lista do grupo Aláfi a, que rea-
liza um trabalho infl uenciado 
pelos ritmos da África, funk 
dos anos 1970 e pelo Hip Hop 
americano.

O show será no dia 20, 
quarta, às 20h30 e contará 
também com a participação 
da DJ Dedé 3D (toca-discos), 
e de Lívia Máfrika (apoio voz).

Os ingressos começam a 
ser vendidos online no dia 12 
e nas bilheterias dia 13. Não 
recomendado para menores 
de 12. Custam R$ 12,00 (intei-
ra);  R$ 6,00 (usuário inscrito 
no Sesc e dependentes, +60 
anos, estudantes e servidor de 
escola pública com compro-
vante);  R$ 2,40 (trabalhador 
no comércio de bens, serviços 
e turismo matriculado no Sesc 
e dependentes)

Atitude Feminina
Ainda como parte do Corpo 

Agregado, no dia 21, quinta, 
ás 20h30, será a vez do grupo 
brasiliense Atitude Feminina.

Formado em 2000, apre-
senta repertório que tem 
como característica o enga-
jamento contra a violência 
doméstica e contra a discrimi-
nação das mulheres de classes 
mais humildes da sociedade. 

Com participação de Ani-
nha, Helen, Ricardo Bap e DJ 
Raff a.  

A venda de ingresso online 
começa dia 12/8 e nas bilhete-
rias dia 13.  Venda limitada a 
seis ingressos por pessoa. O 
show, que acontece no audi-
tório, é livre e tem ingressos 
a R$ 12,00 (inteira);  R$ 6,00 
(usuário inscrito no Sesc e 
dependentes, +60 anos, es-
tudantes e servidor de escola 
pública com comprovante);  
R$ 2,40 (trabalhador no co-
mércio de bens, serviços e 
turismo matriculado no Sesc 
e dependentes)

O Sesc Vila Mariana fi ca na 
Rua Pelotas, 14e. Telefone: 
5080-3000. 

Portaria para criação do CAAF foi assinada na sexta, dia 1, sob coordenação da Unifesp
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Consulte-nos: 2578-8244
plantão AOS SÁBADOS ATÉ AS 15:00 HORAS

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

VENDA - casas IMÓVEL COMERCIALVENDA - Apartamentos

LOCAÇÕES

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

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

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

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

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

VILA MONUMENTO
R. OUVIDOR PORTUGAL!!

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

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

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

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

R$ 42 mil!!! (Cod TH)

SÃO JUDAS
EXC. APTO - 160M2 au

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

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

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

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

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

e cozinha, 2 garagens. 
(Cod. JH)

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

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

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

SAÚDE
350 M DO METRÔ!!!

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

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

1 vaga.
Apenas R$ 370 mil!!!

(Cod JJ)

SÃO JUDAS
PX. AO METRÔ!!!

40 M2 AU – 1 VAGA LIVRE!!!

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

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

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)

Realização: Construção:

OBRAS ACELERADAS

MORE NO MELHOR 
INVESTIMENTO DA SAÚDE

01 e 02 
DORMITÓRIOS 

COM SUÍTE

02 
DORMITÓRIOS 

COM SUÍTE

A 07 MINUTOS DO METRÔ CONCEIÇÃO

01 OU 02 
VAGAS

OPORTUNIDADES ÚNICAS.
VENHA CONFERIR!

MORE NO MELHOR 

Mensais a 
partir de 

R$ 410,00*

Mensais a 
partir de 

R$ 610,00*
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LANÇAMENTO

Rua São Venceslau, 301- Conceição
Informações: 11 4172-5900
www.edificiofirenze.com.br

Intermediação:

Rua Dom Bernardo Nogueira, 340 - Saúde
Informações: 11 4172 9200

www.edificioportofino.com.br
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www.fitimoveis.com.br
Av. Onze de Junho, 296
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V E N D A S  V E N D A S  V E N D A S
MIRANDÓPOLIS
Apto 3dts,ste,sala 2 ambi-

entes ,repleto de arms 79 m2 
au,1vg, prédio novo,lazer com, 
mobiliado com extremo bom 

gosto. R$ 640 MIL –REF 5190

V. CLEMENTINO
Locação Comercial  3dts, 1ste,3salas , lavabo, 

cozinha , edícula com WC e QE. 8 vagas.
AL. R$ 7 MIL. Excelente localização.

Rua Luis Gois. REF. 13895

V. CLEMENTINO
Apto 3dts,1ste,varanda, 

2vg,Predio cobiçado, em região 
nobre da Vila Clementino

Lazer Completo.
R$ 1050 MIL  - REF 16068

V.  CLEMENTINO 
Apto 1dt, c/aes, cozinha c/ aes, 

AS, Sala, wc, mobiliado,1vg. 
Impecavel. R$ 2 MIL, Cond 
290,00. Av. Onze de Junho.

REF.16242

V. CLEMENTINO
Cobertura, alto padrão, 188m2, 

3dorm/2stes/3vgs , varanda, 
reformada, Proximo ao Metrô 

e Shopping Santa Cruz (2 
quadras). R$1820 MIL

REF 15488

SAÚDE
Apto 1dt,ste,sacada c/churr, 
1vg, Lazer, apto novo, 41 au. 

AL. R$ 2.100 MIL,
cond 360,00 Rua Dias de 

Toledo. REF. 15805

V. CLEMENTINO
ABAIXO DA AVALIAÇÃO

3dorm, 1 ste, sala para 2 ambi-
entes, 2 vgs. 2 varandas.80m2. 
Excelente Local.Venda rápida

R$ 645 MIL - REF.14109

V. CLEMENTINO
Apto 2dts, 1ste c/aes, 1vg, 

lazer, Próx. metro. 
AL. R$ 2.700 MIL,

cond 598,00 - Rua Machado
Bittencourt  REF.3052

MIRANDÓPOLIS
Oportunidade Sobrado, no 

melhor local do bairro, com 3 
dorm/1 ste/2vgs. Dep. Empre-
gada, escritório, Excel. Padrao.

R$ 1250 MIL REF.15699

PLANALTO PTA
Sobrado 2dts, sacada, sala, 
cozinha, 2 vgs, quintal, chur-
rasqueira e salao de festas. 

R$ 750 MIL. ESTUDA 
PROPOSTA. – REF 16005

MIRANDÓPOLIS
Negocio de Ocasiao, Casa 

terrea 3dts, ste, sala, cozinha, 
lavanderia ,wc social, churr, 
semi isolada, entrada lateral, 

2 vg. R$ 650 MIL. Estuda 
Proposta. REF 15105

V. CLEMENTINO
Sala Comercial, Edifico Novo, 46m2 , 2 banheiros, 

copa , varanda, 1 vg. Estacionamento rotativo , 
portaria 24hs. Ao lado do Metrô Santa Cruz. 

R$ 600 MIL - REF.15314
VILA CLEMENTINO

Casa de Vila, Terrea, 2dts, sala, coz, Edicula, sem vaga . 
160m2. Necessita de reforma total. Não há possibilidade 

de criar vaga. Vila com 2 casas.Otima localização.
R$ 570 MIL. REF. 16016

VILA MARIANA
PREDIO COBIÇADO. Apto 3 

dts, suíte, sala 2 ambs, sacada, 
cozinha,wc e QE., varanda, 

2vgs., 95m2, ar condic, mobili-
ado. Lazer completo.

R$ 1.340 MIL - REF. 16056

CHAC. INGLESA
Apto andar intermediario,

2 dorm/1vg/varanda,
area util  de  53m. Excelente 

estado. R$ 397 MIL - 
REF.4095

V. CLEMENTINO
Apto em local nobre,

proximo a Metrô.
1dorm, 1 escrit, 1 vg.

Vale a pena conhecer!
R$ 522 MIL REF 16330

VILA CLEMENTINO
Apto,localização nobre,  prox. 

metrô Santa Cruz, 2 dorm/1s / 2 
vgs   , repleto de armarios, var-
anda, predio moderno, c/ lazer. 

R$ 640 MIL- REF. 16418

MIRANDÓPOLIS
Apto 4 dorm/1s/2vg/ DE , 

lazer, varanda, 140m. Proximo 
ao metrô e a todo comercio 
da região. AL. R$ 3500,00, 
COND 1120,00 - REF.16413

L O C A Ç Ã O

R. Luis Góes, 1466 - Cj. 04 - Mirandópolis
E-mail: alpha.imoveis@uol.com.br

 • VENDA • LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

5071-9999

 •  APARTAMENTOS • APARTAMENTOS • APARTAMENTOS • APARTAMENTOS • APARTAMENTOS • CASA E SOBRADOS

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

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 34 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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$ 1.040 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

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

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

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
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
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

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

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
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

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

APTO
JD. CELESTE
R$ 245 MIL

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

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

gar. p/ 1 carro - REF.: 13.533

APTO
JD. CELESTE
R$ 245 MIL

 Todo reformado, excelente 
acabamento, c/ 2 dormitórios, 
wc social, sala p/ 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, garagem 

coberta p/ 1 carro, condomínio 
R$ 429,00 - REF.: 13.619

SOBRADO
V. MORAES
R$ 350 MIL

Boa localização da rua 
Evolução, terreno 3,72 x 21 m, 
construção 90 m², vago, c/ 2 
dormitórios, wc social, sala, 

cozinha, lavanderia, quintal, gar. 
p/ 1 carro - REF.: 13.227

TERRENO
JD. BOTUCATU

R$ 490 MIL
Ótimo terreno, medindo 10 x 
25 mts., ótimo para construir 

2 sobrados, boa localização do 
bairro, contendo um sobrado c/ 
2 dorms, wc, sala, lavabo, coz, 
amplo quintal, gar. p/ 4 carros - 

REF.: 13.114

COBERTURA 
DUPLEX - V. VERA 

R$ 550 MIL
Prédio de 2 anos, vago, c/ 2 

dorm. c/ AE, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
lavand. c/ AE, cobertura c/ sala 

TV, wc, terraço c/ churrasq., 
gar. p/ 2 carros, estuda imóvel 
menor valor - REF.: 12.855

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
MIRANDÓPOLIS

R$ 565 MIL
Ótima localização, trav. da rua 

das Orquídeas, AU = 74 m², c/ 
2 dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., coz. c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 13.135

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Reformado, bom acabto., boa 

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

REF.: 13.311

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

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

TÉRREA
IPIRANGA
R$ 690 MIL

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

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

REF.: 13.607

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 725 MIL
Ótimo local, prédio seminovo, 

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

wc p/ empreg., gar. p/ 2 carros 
- REF.: 12.485

SOBRADO - 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

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
V. GUMERCINDO

R$ 1.080 MIL
a 800m do Metrô, terreno 9,15 
x 21,40m,  AC = 215 m², c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., quintal c/ churrasq., 
jardim na frente, gar.p/ 2 carros 

- REF.: 13.466

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 1060 MIL
Próx. ao Metrô A.do Ipiranga, 

c/ 4 dorm. c/ AE, 2 suítes, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, coz. planej., 
despesa, wc p/ empreg., 3 

vagas, lazer completo, prédio c/ 
7 anos, cond. R$ 650,00

COBERTURA DUPLEX
BQ. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Ótimo local, trav. da R. 

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

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

c/ AE - REF.: 13.094

APTO
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 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

SOBRADO
V. DAS MERCÊS

R$ 630 MIL
Bom local do bairro, terreno 6 x 
24 m, construção 152m², c/ 3 

dorm., suíte, wc social, living p/ 
2 amb., lavabo, copa, cozinha, 
dep. p/ empreg., churrasq., gar. 

p/ 2 carros - REF.: 13.086
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Sobrado– r$ 650 Mil

Saúde

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

2 vagas de garagem.
Ref: 92-2701

SOBRADO
JABAQUARA R$ 410 MIL

3 dormitórios sendo 1 suíte, 
todos com armário embutido 

e ar condicionado, sala, 
coz. planejada, 3 banheiros, 
quintal, dep. emp, 2 vagas, 

corredor lateral, 5x25. Ref  61-2415

APTO – VILA GUARANI
R$ 450 MIL

3 dormitórios, sala 2 ambs 
com sacada, cozinha 

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

Ref 61-2662

CASA TÉRREA – VILA 
STA CATARINA- R$ 400 MIL

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

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

dade .  REF.: 14-1181

CASA TÉRREA P/ COML/RES. 
JABAQUARA – R$ 600 MIL

Òtimo negócio p/ renda, são duas 
moradias indeps e um salão, a 
casa principal c/ 4 dorms, sala, 
coz, peq. qtal, 2 vagas, + uM 1 
dorMitório c/ gar. e Salão 

independ.  Proximo metrô.
Ref  13-2756

SOBRADO IMPECÁVEL 
CIDADE VARGAS – R$750 MIL

3 dormitórios com armários, 
suíte, sala  3 ambientes, 

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

Metrô.  Ref. 61-2639

APTO JABAQUARA
(METRÔ) R$ 400 MIL

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

lavanderia,e garagem. 
REF.: 21-2792

APTO VILA GUARANI
(METRÔ) SÓ R$ 530 MIL

3 dormitórios, suíte, todos 
com armários embutidos , sala 
com sacada, lazer completo,

2 vagas de garagem, 
depósito e condomínio baixo. 
Oportunidade .  REF.: 21-2788

SALÃO COML  - R$ 600 
MIL V. STA CATARINA

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

Fácil acesso!  REF. 21-2793

CASA TÉRREA
METRÔ JABAQUARA

R$ 490 MIL
Otimo terreno de 200m2, 2 

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

REF.: 22-2802

OTIMO SOBRADO
JABAQUARA R$ 500MIL

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

moradias nos fundos.
Ótimo investimento ou renda!  

Ref.: 31-2811 
5 MIN. DO METRÔ

CONCEIÇÃO- APTO 
REFORMADO R$ 380MIL

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

entrar e morar!  REF.: 31-2815

CASA TÉRREA
JD ORIENTAL R$ 450 MIL
2 dormitórios, sala 2 ambien-

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

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

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

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

CASA TÉRREA
CIDADE VARGAS

Próx.  metrô– R$ 650 Mil
Na melhor parte do Jabaquara 
, terreno de 400m2, com 3 dor-
mitórios, sala, cozinha, banh, 
qtal, edícula, 3 vagas, terreno 

10x40. Ref. 81-2917

 CASA TÉRREA
V. GUARANI - R$ 320 MIL 

Ótimo investimento, próx.
Metrô   com terreno de 170 
m2, 2 dorms,sala, coz , lav, 

2 wc, quintal e 2 vagas. Para 
reforma. REF.: 81-2916   

APTO  R$ 250 MIL
VILA MARIANA

Excelente localização,
próximo a tudo!!!
Com 1 dormitório,
sala 2 ambientes,

cozinha, banheiro e
area de serviço,

condomínio de R$ 260,00, 
não possui vaga

de garagem . Não perca
esta oportunidade!

REF.: 81-2910



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 
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

ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL.
5072-2020

LOCAÇÃO

Telefax: 5575-7251
VENDAS - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
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Rua II Sogno Di Anarello, 86
Vila Mariana

e-mail:bsampaimov@ig.com.br
www.bsampaio.com.br

ESTAMOS ADMITINDO
CORRETORES COM EXPERIÊNCIA

SB IMÓVEIS

V E N D A L O C A Ç Ã OV E N D A
V.MASCOTE 

APTO. Rua Latif Fakhouri, sala 2 
ambientes, 2 dorms/suíte, coz, wc, 
área de serviço, arms, gar, piscina, 

play, salão, churr, 68m2 . R$ 1.700,00 
+ cond R$ 620,00 + IPTU R$ 78.

S. JOÃO CLIMACO
SOBRADO, R.Boiçununga/Via 

Anchieta, sala ampla, 3 dorms,2 wc, 
casa de 1 dorm , edícula,  quintal, 
2gar cozinha, área serviço,170m2 

R$ 3.000,00 + IPTU

CAMPO BELO
APTO. Rua Edison, sala ampla 3 

ambientes, lareira, sacada, lavabo, 
3 stes com arms, copa/ cozinha, 
AS, 2gar. 200m  R$ 4.000,00 + 

cond R$ 3.000,00 + IPTU 810,00

VILA MARIANA
SOB.COML. pronta PIZZARIA 
deliveri, Prox Ibirapuera/Tutoia, 
salão,cozinha, forno a lenha,

balcão, 3 dorm, gar,120m
R$ 5.000,00 +  IPTU

VILA MASCOTE 
APTO. Rua Arapá, 01 dorm.,

sala ampla, cozinha com
armarios, a.serv., gar,48m2.

LOCAÇÃO R$ 1.300,00
+ cond.R$ 600,00+ IPTU

VILA MARIANA
CASA de fundos- Rua Pelotas,

Prox. SESC 01 dorm, sala,
copa, banheiro, 40m2 

Aluguel R$ 1.400,00 + 250,00 
despesas

MOINHO VELHO
APTO. R. Americo Samarone,
02 dorms, sala, cozinha, wc,

área de serv.,armários,gar, 100m2 
R$ 1.200,00 + cond. R$ 350,00

VILA MASCOTE
APTO. Rua Damasceno Vieira,

sala 2 ambientes, 2 dormitorios com 
3º reversivel, wc social, cozinha, 
AS, wc empregada, 01 gar, 75m2  
R$ 1.800,00, cond. R$ 720,00

VILA MARIANA
APTO-Prox Metro Ana Rosa, 

sala 2 ambientes com sacada, 
3 dorms/suite, cozinha., area serv., 

dep empregada, 1 gar,  98m2.

 R$ 978.000,00 cond. R$ 840,00

VILA MARIANA 
APTO.R Eça Queiroz, sala 2 ambs,
2 dorms,  3º revers,cozinha,wc emp.

Reformado. R$ 550.000,00 – 
condomínio R$ 700,00

VILA MARIANA 
APTO. Rua Eça de Queiroz, 
3 dorms/suite,  sala 2 ambs,

cozinha, dep. emp., a.ser, gar.115m2

R$ 850.000,00 – cond. R$ 1.000,00

S. JOÃO CLIMACO
SOBRADO, R.Boiçununga/Via 

Anchieta, sala ampla, 3 dorms,2 wc, 
casa de 1 dorm , edícula,  quintal, 
2gar cozinha, área serviço,170m2

R$ 700.000,00 + IPTU 

VILA MARIANA
APTO. Rua Pelotas, prox 

Ibirapuera, sala, 2 dorms, cozinha 
americana, wc, a.serv.61m2.

R$ 590.000,00  +
 cond R$ 658,00 + IPTU

IPIRANGA
SOBRADO. Metro Ipiranga.Rua sal-
vador Simões, Sala ampla, lavabo, 

varanda 3 suites, escritório, coz 
americana, área gourmet com churr. 

02 gar. 180ac. R$ 890.000,00

SAÚDE
APTO. Rua Ramalho Ortigão – 

sala 2 ambientes, piso frio, 2 dorms, 
cozinha, a. serviço, armários, gar., 

82m2  R$ 430.000,00
COND. R$ 700,00

MORUMBI
APTO. Av. Guilherme D. Vilares, 
Sala 2 ambs com sacada, 2 dor-

mitorios, cozinha, AS, wc de emp, 
armários, cond fechado. 70m2 –

R$ 420.000,00 cond. 520,00

V. STA CATARINA
APTO. Rua Arapá, Sala 2 ambi-

entes com sacada, 3 dorm, cozinha 
com aramrios, 2 banheiros,  2 gar., 
90m2. R$ 710.000,00 cond. 700,00 

– IPTU 120,00 

V. STA CATARINA
CASA TÉRREA, Rua Belfort 

Duarte, sala ampla, 2 dormitorios, 
cozinha com armários, quintal, 
edícula, entrada lateral, 3 gar, 

110ac. R$ 550.000,00

SAÚDE
COBERTURA DUPLEX. R Visconde 

Inhauma, Sala ampla, terraço gourmet, 
lavabo, 03 dorms sendo 2 suites, dep. 
Emp, piscina privativa. 03 gar., 200au. 
R$ 1.350.000,00 cond. R$ 1.230,00

V. DAS MERCÊS
SOBRADO. Rua Simão Lopes, 
sala ampla, 2 dormitorios, 2 ter-
raços, cozinha, edícula, quintal, 
entrada lateral, 2 gar. 120 ac.

R$ 550.000,00

VILA MARIANA
APTO. Rua Caravelas, prox 

Ibirapuera, sala com sacada, 2 
dorms sendo 1 suite, cozinha, área 

de serviço, 2 gar, 53m2.
R$ 650.000,00 cond. R$ 550,00.

VILA MASCOTE
APTO. Av. Mascote, Sala em L com 
sacada, piso porcelanato, 03 dorms/

suíte, cozinha, área de serv,.
wc emp. gar, 82m2 

R$ 565.000,00 - cond R$ 640,00.

V. GUMERCINDO 
APTO. Rua Vigario Albernaz- 
Prox Ricardo Jafet, 02 dorms,
sala 2 ambientes com sacada,
coz., a.serviço, gar 60m2 a.u. 

R$ 450.000,00- cond. R$ 600,00 

VILA MARIANA
SOBRADO COML. Rua Joaquim 

Tavora, 5 salas, cozinha, 4 wc,
area de serviço, edícula, 2gar, 

200m2 R$6.000,00 IPTU 330,00

VILA MARIANA 
APTO- Rua Pelotas, sala com 

varanda gourmet, lavabo,
3 suites, copa/cozinha, dep.,

emp, 3 gar, 128au. R$ 1.650.000,00  
cond. R$ 1.200,00 

HIGIENOPOLIS/
SANTA CECILIA

APTO. Prox Metro Marechal - Rua S. 
Vicente de Paulo, 1 dorm. c/ arms, sala 
c/ sacada, lav, coz. americana c/ arm, 
banho/box gar, 45m2 – R$ 1.800,00 + 

cond. R$ 705,00 IPTU R$ 8,00

V. STA CATARINA
CONJ. COMERCIAIS- Av. Santa 
Catarina -vários com sala, copa,

 wc e duplex de 30 a 60 m2
DE R$ 1.250,00 A R$ 1.700,00 

MAIS COND. R$ 60,00/R$ 120,00

S. JOÃO CLIMACO
APTO. Estrada das Lagrimas
prox Largo de S. J. Clímaco - 

2 dorms, sala, cozinha, wc, com
quintal, andar térreo, gar.

R$ 1.500,00 cond. R$ 260,00

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.

Creci no 16.581
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO - ADVOCACIA

LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO- LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO- LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO
SOBRELOJA COMERCIAL - MIRANDOPOLIS
(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ARVORE)

240,0 Mtª, 03 banheiros, cozinha e
 depósitos. ALUGUEL R$ 3.500,00 - 
Av. Sen. Casemiro da Rocha, 698.

ASSOBRADADO COM/RES – VILA MONTE 
ALEGRE (PRÓXIMO AO METRÔ SÃO JUDAS)

Sala grande com sacada, 02 dormitórios, 
cozinha, banheiro, área de serviço e 
garagem. ALUGUEL: R$ 2.000,00 
Av. Fagundes Filho, 705 Conj. 01.

SALÃO COMERCIAL – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRO PÇA. DA ARVORE)
Salão com 40,0 Mtª, banheiro, quintal, 

vaga para carro e entrada lateral. 
ALUGUEL: R$ 1.500,00

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 909.

APARTAMENTO - VILA CLEMENTINO 
(PRÓXIMO AO METRO STA. CRUZ)

01 suite com closed,  sala 02 amb. grande, 
cozinha c/ae e fogão, banh. social, AS 
fechada e gar. ALUGUEL: R$ 1.800,00
Rua Pedro de Toledo, 544 Apto. 505.

SOBRADO COM/RES – JD. DA GLORIA
(PRÓX. A AV. LINS DE VASCONCELOS)

Sl. grde. 2 ambs, 03 dorms c/ae sendo 1 suite, 
coz. c/ae, banh. soc., AS, qtal grde, dep. emp. 
comp., piscina 6X4 e gar. p 4 carros. ALUGUEL: 

R$ 4.000,00 - Rua Pereira Caldas, 54.

APARTAMENTO – JARDIM SANTA CRUZ
LIVIEIRO (PRÓXIMO A VIA ANCHIETA)

02 dormitórios, sala c/sacada, cozinha
c/ae e fogão, banheiro, área de serviço e 
vaga para carro. ALUGUEL: R$ 1.100,00 

Rua C. 21 Bloco 34.

APARTAMENTO – ENSEADA - GUARUJÁ
(PRÓXIMO AO AQUÁRIO E DA PRAIA)

01 dormitório, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço e garagem. ALUGUEL: 
R$ 1.000,00 - Rua Chile, 315 Apto. 33.

ASSOBRADADO – MIRANDOPOLIS
(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ARVORE)
02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 

área de serviço e quintal 
pequeno. ALUGUEL: R$ 1.500,00 
Av. Sen. Casemiro da Rocha, 964.

APARTAMENTO – VILA CLEMENTINO
(PRÓXIMO AO METRO STA. CRUZ)

03 dormitórios c/ae sendo 01 suite, sala 02 amb. 
grande, coz. c/ae e fogão, banh. social, área de 

serviço, dep. de emp. completa e gar. ALUGUEL: 
R$   1.500,00 - Rua Altino Arantes, 776 Apto. 12.

APARTAMENTO – PLANALTO PAULISTA
(PRÓXIMO AO METRO SÃO JUDAS)

01 dormitório c/ae e balcão,  sala, cozinha c/ae, 
banheiro social c/ae, área de serviço e garagem.
ALUGUEL: R$ 1.500,00 - Al. Dos Guaiós, 479 

Apto. 33.
APARTAMENTO – MIRANDÓPOLIS

(PRÓXIMO AO METRO PÇA. DA ARVORE)
03 dormitórios c/ae, sala grande, cozinha c/ae, 

banheiro social, lavabo, área de serviço, dep. de 
empregada completa e garagem. ALUGUEL:
R$   1.900,00 Rua Dos Lírios, 195 Apto. 11.

CONJUNTO COMERCIAL – JD. DA SAÚDE 
(PRÓXIMO A LOJA NIPPON)

03 salas, 01 banheiro e 01 vaga de 
estacionamento(área total 68,0 Mtª).

ALUGUEL: R$ 1.700,00 - Av. do Cursino, 1367 
Fundos.

CASA TÉRREA DE FUNDOS
VILA AGUA FUNDA (PRÓXIMO A C/C)

01 dormitório, cozinha, banheiro,
área de serviço e quintal. ALUGUEL: R$   400,00

Rua Mario Schiopa, 96 casa 07.

SOBRADO COM/RES – SAÚDE
(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ARVORE)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, terraço, 
área de serviço, garagem e quintal.

ALUGUEL: R$ 1.800,00 - 
Av. Bosque da Saúde, 688.

SOBRADO – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ARVORE)
02 dormitórios sendo 01 suite, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço, quintal, dep de 
empregada e entrada lateral. ALUGUEL:

R$ 1.700,00 - Rua Apolônia Pinto, 134 casa 02.

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

PECORARI

LOCAÇÃO COMERCIAL
RESIDENCIAL E VENDAS

5579-3535
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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$ 1.600

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. CLEMENTINO - APTO
2 DORMS, 2 VGS.

R$ 2.200

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$ 740.000,00 
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

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

LOCAÇÃO MIRANDÓPOLIS
 SOBRADO  R$ 3.500,00

Com 3 dormitórios c/armários, sala para 2
 ambientes, copa, cozinha, edícula, 5 vagas.

 

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

 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

 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

5068-2871 - 99558-0717
Alameda dos Apetubas, 520 - sala 1 - Planalto Paulista 

Atendimento de 2ª a 6ª das 09:00 às 12:00 / 13:00 às 17:00 h
Facebook: imobiliaria ouro do campo

IMOBILIÁRIA 
OURO DO CAMPO

CASA PL. PAULISTA
3 dorms. c/arms., sala 
2 ambs. c/sacada, 3 

banhs. (1 lavabo), coz. c/
arms., qtal. c/lavand. e 
edícula, gar. p/2 carros 
c/port. elétr., reformada. 

R$ 680.000,00

CASA NOVA 
VILA DAS MERCÊS 

3 sts, 1 c/sac., sala, coz. 
americ., 3 banhs., as,  qtal., 
wc empr., 2 vgs, (próx. Mer-

cados, Escola, etc.). Detalhe: 
os qtos. estão s/piso, único 

detalhe. R$ 725.000,00

APTO. VL. MARIANA 
R. Diogo de Faria, 69m2, 
2 dorms. c/arms. banh. 
c/box, sala 2 ambs. coz. 

americ. c/arms. AS, 
banh. empr. closet, 

2 vagas. 
R$ 3.000,00

KITCHENETTE
CONSOLAÇÃO

34m2, banh., coz., sala e 
qto. conjugado c/guarda-
-roupas e cama, vista p/o 
futuro Pque. da Augusta, 

13º and. R$ 1.000,00

CASA 
PLANALTO PAULISTA

4 dorms. (1 ste), sala c/
lareira, copa, coz., qtal. 

pequeno, wc empr., 
lavand., gar. p/2 carros.

R$ 2.700,00

KITCHENETTE
PRAIA GRANDE 

BOQUEIRÃO
1 quarto, cozinha, 

banheiro, semi-mobilia-
do, sala individual.
Pacote R$ 700,00

   VENDAS       LOCAÇÕES 

APTO. VILA GUARANI 
62m2, sala p/2 ambs., 

3 dorms. c/arms., banh. 
social, coz. c/arms., 
lavand., wc empr., 

1 vaga. 
R$ 420.000,00
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APTO.VILA GUARANI
2 dorms. c/arms. sala 2 
amb. c/sac. banh. coz.c/
móveis plan. lavan., qto./
banh. empr., área lazer, 
acad., quadra., próximo

Escola, Mecado, Padaria 
e outros Comércios. 

R$ 600.000,00

APTO. IPIRANGA
78m2, 3 dorms., 

(1 suíte), arms., coz. 
c/arms., sala em “L”, 
impecável, 1 banh., 
varanda, área serv., 

3 vagas, todo c/armários. 
R$ 650.000,00

APTO.PRAIA GDE. 
PRÓXIMO 

CENTRO OCEAM 
Mobiliado, 

1 dorm. sala, coz., 
banh., 1 vaga.

Pacote R$ 1.400,00

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

valente47317@creci.org.br

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

Vendo/Troco  R$ 8 Mil o m2

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

várias salas e garagens
Ver Rua Luis Goes, 700

Vendo R$ 6 Mil o m2

VILA MARIANA/KLABIN
SOBRADÃO C/3 PISOS

8 Salas., 2 coz., 4 wc, 2 gar.  
160/250m2.  R. Conde Irajá, 254 

Alugo R$ 5.500,00
Vendo/Troco R$ 8 Mil o m2

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

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

METRÔ SANTA CRUZ 
SOBRADOS COMERCIAIS

Rua Estado de Israel, 168
Rua Mairinque, 171 - 5 Salas

copa/coz. 4 wc, 1 vaga
Alugo R$ 4.500,00
VILA MARIANA 

SOBRADOS COMERCIAIS
Rua Loefgren, 619

Rua Conde de Irajá, 254
Rua Sena Madureira, 180 

Alugo R$ 5.500,00
METRÔ SANTA CRUZ

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

175/300m2 R.Loefgren, 619 
Vendo/Troco R$ 7 Mil m2 

Alugo R$ 5.500,00

www.valentenegocios.com

* VENDAS *

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

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

* LOCAÇÕES *

SEDE PRÓPRIA
19 ANOS

METRÔ VILA MARIANA 
IMÓVEIS COMERCIAIS

1 sl. Dom. Morais R$  950,00
2 sls. D. Morais  R$ 1.150,00 
3 sls. D. Morais   R$ 1.600,00
Loja  R. Berta, 45 R$ 2.150,00

 

SALAS COMERCIAIS 32m2  TIPO 57 m2,
LOFT, 68 e 73 m2 PENTHOUSE, 

PRÓXIMO AO METRÔ VERGUEIRO, 
COM O m2 MAIS CONVIDATIVO DA REGIÃO

 

CONSULTOR IMOBILIÁRIO D’ÁVILA
Tels.: 96837-9674 - 95774-4019
e-mail: jrdavila@creci.org.br

ÚLTIMAS UNIDADES
ACLIMAÇÃO

CASTRO ALVES X 
PIRES DA MOTA

 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

 

Endereço: Rua Rodrigo Vieira, 499
Vila Mariana

 SALÃO COMERCIAL COM 
170m2 DE ÁREA CONSTRUÍDA

98588-1409 / 97639-9848 Renato
99101-7362 / 97641-4043 Jorge

 

Endereço: Rua Itaoca, 130
Saúde

 SALÃO COMERCIAL COM 
250m2 DE ÁREA CONSTRUÍDA

E 400m2 DE TERRENO

98588-1409 / 97639-9848 Renato
99101-7362 / 97641-4043 Jorge

Consultório: Psicologia 
e Psicopedagogia, 
ótima localização: 

Vila Mariana 
(metrô Ana Rosa)

Contato: 5572-3876

ALUGA-SE 
SALAS 

E PERÍODOS

 

Na Av. Miguel Estéfano, são 2 conjuntos 
com 70m2 cada, com recepção, várias salas, 
banheiros, cozinha, totalmente reformados.

 CONJUNTOS COMERCIAIS
BOCA DO METRÔ SAÚDE

Tratar direto com proprietário
Tels.: 5587-1073 - 94206-9446

Próximo ao Hos-
pital São Paulo, 

ambiente familiar
Contato: 

Tel.: 95305-5207

ALUGA-SE 
1 QUARTO

PARA MOÇAS

1 dorm, coz., banh., la-
vanderia, c/ ou s/ quintal, 

água e luz separados.
Rua Caucaia,198 

Depósito ou Fiador. 
R$ 1.050,00

2275-6481/ 2276-3671

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE 

EM CONDOMÍNIO 

2 dorms., 3º reversível, 
arms., sala living, coz., 

AE, arms., 2 wc´s, 
sacada, depósito, 

1 vaga, lazer completo
Direto c/proprietário

Tel.: 99819-4930

APTO. PRÓXIMO 
METRÔ PÇA. ÁRVORE 

Av. Leonardo da Vince, 
2 dorms., sala integrada 
à cozinha, AS, depósito, 
1 vaga, lazer completo, 

todo reformado.
Direto c/proprietário

Tel.: 99819-4930

APTO. PRÓXIMO 
METRÔ CONCEIÇÃO 

 

Com 1 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área serviço, pequeno 
quintal, s/vaga, excelente local.

R$ 1.200,00

 CASA TÉRREA SÃO JUDAS
COM DEPÓSITO

Tels.: 98254-5435 ou 5073-6309

MARZULLO CONS. IMÓVEIS 
Tel.: 5572-7181

1 dormitório, armário 
embutido, sala, cozinha, 
banheiro, área serviço, 
prédio com lazer total. 

Venha Conferir.

APARTAMENTO
ACLIMAÇÃO

creci 46507

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dts. (2 sts), arms. 
terraço, 3 sls. lav. coz. c/

AE, qtal. qe/wc, 2 vgs. ptão. 
automático, pronto p/morar.
R$ 3.200,00 Fiador/Seg. 
Fiança. Temos outros

MIRANDÓPOLIS
Próximo Metrô

 APARTAMENTO
METRÔ SAÚDE

2 dormitórios com armários, cozinha, 
2 banheiros, 1 vaga garagem, lazer, 

condomínio baixo. R$ 1700,00
 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

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

ADVOCACIA - IMOBILIÁRIA
OAB/SP 72.760  -  CRECI 38.298

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

5071.5700 / 99356.2710

CONSULTORIA
Locação, Administração, Compra, Venda, 

Desapropriações, Regularização de imóveis. 
www.antoniocarlosdepaula.jur.adv.br

5071-5700 - 99356-2710

FAÇA O SEU PEDIDO!!!
VILA CLEMENTINO E REGIÃO, 

Aptos. de variados tamanhos e localização, 
no miolo do bairro. LIGUE AGORA, 

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

IMÓVEIS NA PLANTA
CYRELA, LOPES, TRICURY, ESSER, PGD, 

ABYARA e demais incorporadoras.
 www.imoveisacp.com.br, 

5071-5700 - 99356-2710

INVENTÁRIO
Confie na nossa experiência de três décadas, 

e regularize a situação 
www.antoniocarlosdepaula.jur.adv.br

Ligue 5071-5700 - 99356-2710

INQUILINOS???
Não se estresse, confie a locação 
e administração de seus imóveis à 

www.imoveisacp.com.br

NÃO PERCA NEGÓCIOS
Não tem documentação em ordem? 

Regularize seu imóvel e não perca sua 
oportunidade de venda. 

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

SAÚDE / MIRANDÓPOLIS
Casas e Apartamentos. Temos as mais variadas 

opções de preço, metragem e localização.
Ligue agora: 5071-5700 ou 99356-2710

www.imoveisacp.com.br. 

LINHA DO METRÔ
Ache aqui o imóvel que você procura, nosso 

objetivo é ajudálo a encontrar o imóvel dos seus 
sonhos! www.imoveisacp.com.br

5071-5700 - 9.9356-2710

O QUE IMPORTA
Para nós é saber quais as suas necessidades 
em assuntos de venda e compra de imóveis.

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

ALUGO
Ótimo Conjunto Comercial, metrô Praça da 

Árvore, 3 salas, wc, local privilegiado.
www.imoveisacp.com.br

Ligue 5071-5700 ou 99356-2710

AVALIAÇÃO
 Para Vender ou Comprar é preciso conhecer 

o valor real do mercado imobiliário.
www.imoveisacp.com.br 

Ligue: 5071-5700 - 9.9356-2710

CORRETORES COMISSÃO 70%
Traga a sua locação com administração 

e receba a melhor comissão do mercado.   
www.imoveisacp.com.br 

5071-5700  ou 99356-2710

DESEJAMOS A TODOS 
UM FELIZ DIA DOS PAIS

VAI SER DESAPROPRIADO ?
Receba o valor justo em caso de desapropriação 

CONSULTE!!!
www.antoniocarlosdepaula.jur.adv.br 

5071-5700 -  9.9356-2710

IMÓVEL SEM ESCRITURA ?
Consulte-nos para a regularização, difícil negociar 

imóvel sem documentação.
Ligue agora: 5071-5700 ou 99356-2710

www.imoveisacp.com.br. 
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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, Vestibu-
lares e ENEM. 

Prof. Gilberto (ex Aluno Bandeirantes/Engenheiro.)
email: gmakul@uol.com.br

Tels.: 5583-2368  ou 99453-3021 (tim)

 auLas De ReFORÇO





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


Professoradiplomada emNova Iorque5572-6074

 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)

 VeNDe-se 
RestauRaNte 
Na BeLa Vista

Rua da Abolição, 105, 
próximo a Câmara Municipal. 

Porteira Fechada
 Tel.: 96701-6768 c/Paulo

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.

 

Apto. c/1 dorm., sala p/2 ambs, coz. 
c/arms., área de serviço com terraço, 

1 vaga, ótimo local.
R$ 380.000,00

 cONceiÇÃO PRÓXiMO 
aO MetRÔ c/50m2 a.u.

Tels.: 5073-6309 ou 98254-5435

 aPtO. PRÓXiMO
MetRÔ saÚDe
R$ 510.000,00

3 dormitórios, sacada, 1 vaga 
de garagem, 2 banheiros, lazer.

 Tratar Tel. 99800-7022
falar com Jair

 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

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
 Andar alto, vago, 

1 dormitório, 1 vaga 
demarcada. Aceito 

financiamento 
5539-1485 / 5574-9119 
99492-0732 c/Sonia

aPtO. sta. cecíLia
PX. MetRÔ MaRecHaL

R$ 370.000,00

MARZULLO CONS. IMÓVEIS 
Tel.: 5572-7181

Próximo ao metrô, 2 
dormitórios com armários 
embutidos, sala, banheiro, 
cozinha americana. Lindo!!! 

Venha Conferir.

aPaRtaMeNtO
ViLa MaRiaNa

creci 46507

Com dorm. grande, 
cozinha separada, banh. 
social, excelente local, 

condução na porta, 
comércio próximo

Tr. Tel. 3452-0012

KitiNet PRÓX. 
MiGueL estÉFaNO

R$ 230.000,00 

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

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

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

Temos outros

sÃO JuDas
a 100 mts. do Metrô

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

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

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

MiRaNDÓPOLis
Px.Pça. sta. Rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

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

b.box, gar. c/dep. lazer compl. 
cond. baixo. R$ 639.000,00

Temos Outros

ViLa MaRiaNa
chácara inglesa

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Aptos. 3 dts. (ste), arms. b.box, 
liv. 2 ambs. c/sac. carp. mad., 

coz. c/AE, AS, Wc, 2 vgs. 
lazer compl.  R$ 649.000,00

Temos Outros

sÃO JuDas
a 300 mts. do Metrô

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 4 dts. (2 sts) arms. b.box, 
sl. 2 ambs. lav. coz. plan. as, qe/
wc, qtal c/churr.,  3 vagas, estilo 

amer., 8 anos. Oportunidade
com ou sem mobilia.

Temos Outros

MiRaNDÓPOLis
Melhor Rua do Bairro

 

Zona Sul e Central
Salário com hora extra, assistência médica e 

odontológica, seguro de vida, V.T., PLR, Convê-
nio farmácia, Vale alimentação e possibilidade 
de estacionar veículo próprio na garagem. Pro-
porcionamos treinamento e plano de carreira. 

Currículo: rhrod@rod.com.br. Comparecer à 
Rua Joaquim Floriano, 152 - Itaim Bibi.

MaNOBRista

 

Colégio de grande porte situado na 
zona sul admite, com experiência 

comprovada na área, para período 
integral e início imediato. 

Interessados enviar CV com pretensão 
salarial para: rh.novas@gmail.com 

 cOZiNHeiRa

 

Colégio de grande porte situado na 
zona sul admite, com experiência, 

para período integral 
e início imediato. 

Interessados enviar CV com pretensão 
salarial para: rh.novas@gmail.com 

 ateNDeNte De LaNcHONete

iNDicaDORes
1/2 PeRíODO

Ganhe de R$ 30,00 a R$ 
90,00 por hora Promo-

vendo 
Alimentos Orgânicos 

Liofilizados.
Tel. 2275-7304

 Rua Correia de  Lemos, 115 
Praça da Árvore

Masculino/Feminino, entre 20 a 35 anos, 
com vivência em telemarketing (vendas/ativo), 

e com conhecimento em Word e Excel. 
Necessário boa dicção, ser organizado (a) e 
com bom relacionamento interpessoal, que 

resida entre o metrô Jabaquara e Santa Cruz 
Entregar curriculo na 

Rua Carneiro da Cunha, 121 sobreloja 
(em frente ao posto Shell).

Tels.: 5585-9370 - 4113-0012 ou 98146-4250

RECEPCIONISTA

Akademía Danças em Cia 
Admite Urgente:

PRecisa-se 
seNHORa 
JaPONesa

Para cuidar de Bebe, 
por meio período.
Tratar com Sueli
Tel. 98580-6294

tOQue Já!
Piano, Teclado, Violão, 

Acordeon, Violino
Flauta doce e outros. 
Aulas especiais para 
3ª idade e crianças

Pça. Árvore - Mirandópolis
F: 5072-9636/5581-7592
Cel. 99132-1189 (claro)

cOMPRO 
DiscOs De ViNiL, 
aPaReLHOs De  
sOM e OBJetOs 

aNtiGOs

Contato
Tel. 99957-4704

Dentro de um Salão de Beleza.
R$ 750,00

Tel. 99713-1644

aLuGO saLa
PRÓXiMO MetRÔ 

PRaÇa Da áRVORe

REGULARIZO
IMÓVEIS

Fone: 2947-6044

Na Prefeitura, Plantas, Projetos, 
Registro de Imóveis, Usucapião, 
Habite-se, Retificação de Área, 

(CND) de Imóveis na Receita Federal.

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 jejum, beba a água com os grãos de 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. R.B.

 

Em ótimo estado de uso

 VeNDO
BateRia 

“PeaRL eXPORt”

Contato: 2577-0492

BÚZIOS • CARTAS
TARÔ

• União de casais definitiva, 
• Cura impotência sexual ambos os sexo 

• Todos os tipos de trabalho. 
• Consulta por telefone e trabalhos feitos na Bahia

Ligue para o número que vai mudar 
a sua vida: 97124-0194 (vivo)

 

Oficina de Costura, com ótima 
clientela, com maquinários, 

acessórios e residência. 
R$ 10.000,00 - Aluguel R$ 1.500,00

 ViLa cLeMeNtiNO
PassO O PONtO

Tratar Tel.: 5082-3913

aNuNcie:
sÃO PauLO
ZONa suL.
5072-2020

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

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

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

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

sOBRaDO 200 mts. 
MetRÔ cONceiÇÃO

R$ 550.000,00

3 dorms., 1 suite c/
AE, coz. c/arms. sala, 
lavanderia , 2 vagas, 
varanda, 66m2 A.U., 

com lazer.
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

aPtO. 
ViLa GuMeRciNDO

R$ 530.000,00
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