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Tartarugas Ninja em versão 3D 
chegam aos cinemas atraindo 
crianças, jovens e saudosistas

Restaurante evita rodízio para 
garantir frescor e aposta em 
temakis, teishokus e combinados
Página 7

Feira de Orgânicos fica no Ibirapuera
Foi o próprio prefeito 

Fernando Haddad quem 

garantiu que a Feira de 

Orgânicos do Ibirapuera, 

realizada todos os sába-

dos, fica no Modelódromo. 

Ele declarou ainda que vai 

preparar um decreto para 

que outras feiras similares 

possam ser criadas em 

mais parques e espaços 

municipais, eliminando 

entraves burocráticos. Em 

maio, a Secretaria de Es-

portes havia determinado 

que a Feira deixasse de ser 

realizada no local para que 

sua vocação esportiva fos-

se privilegiada. Mas, con-

sumidores, agricultores e 

feirantes se mobilizaram, 

procuraram a imprensa e 

até abaixo assinado foi re-

alizado para manter a feira 

no local. Neste sábado 

terminaria o prazo para a 

Feira deixar o Modelódro-

mo, pelo que havia sido 

determinado em maio. 

Com o recuo, a comuni-

dade pretende festejar 

promovendo um passeio 

ciclístico da Paulista até 

a Rua Curitiba.  Página 4

Vila Clementino terá mais 
287 vagas de Zona Azul

A Vila Clementino está 

cada vez mais movimenta-

da e um dos resultados é a 

dificuldade cada vez maior 

de encontrar locais para 

estacionar. Ainda sem data 

para começar a operar, no-

vas 287 vagas de Zona Azul 

estão sendo demarcadas 

em quatro ruas.   Página 6

Ibirapuera celebra 60 anos 
com atividades gratuitas

O Parque do Ibirapue-

ra foi eleito o melhor da 

América Latina e o oitavo 

melhor do mundo recente-

mente. E este equipamen-

to público que orgulho-

samente fica nos limites 

da Vila Mariana está pres-

tes a completar 60 anos. 

Foi criado em 1954, como 

parte das celebrações do 

Quarto Centenário de São 

Paulo e até hoje é a maior 

e mais frequentada área 

verde da cidade. Em agos-

to, terá várias atividades 

para celebrar suas seis 

décadas. Outro progra-

ma sensacional é conferir 

a exposição sobre a ci-

vilização Maia, que está 

na Oca, mas somente até 

o próximo domingo, dia 

24 de agosto.   Página 8

Feira de Orgânicos/Divulgação

Fábio Menotti

Wikipedia

Vila Mariana 
tem “parklet”

É uma minipraça, uma 

extensão da calçada. O 

parklet está sendo im-

plantado em São Paulo e 

o segundo a ser monta-

do está na Vila Mariana, 

Custou R$ 40 mil reais e 

foi custeado pela iniciati-

va privada, que também 

garantirá a manutenção 

do espaço, que é total-

mente público.  Página 3
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“Simplesmente 
Feliz”: palestra

No dia 23 de agosto, sába-
do, às 11h, o Centro de Estudos 
e Pesquisas Atitude de Viver 
promove uma palestra com o 
tema “Simplesmente Feliz”, 
ministrada pela terapeuta 
Luci Gameiro. A entrada será 
a doação de 2 kg de alimentos 
não perecíveis. O CEPAV fi ca 
no Largo Ana Rosa, 29 – conj. 
102 – próximo ao Metrô Ana 
Rosa. Informações pelo tele-
fone 5083-8535 ou e-mails ati-
tude@atitudedeviver.com.br 
ou atitudeviver@gmail.com.

Cata-Bagulho na 
Vila Mariana

 A Operação Cata Bagulho 
tem início às 7h e termina às 
16h, aproveitem para des-
cartar os objetos inservíveis 
e ajudar a manter a cidade 
limpa! No dia 16 de agosto, sá-
bado, as equipes  percorrerão 
ruas dentro do quadrilátero 
formado pelas Av. Jabaquara/ 
Av.Piassanguaba/ Av.Ruben 
Berta/ Rua. Luis Gois.

Bazar Beneficente 
da Casa Hope 
Nos dias 4 e 5 de setembro, 
das 10h às 18h, a Casa Hope 
realizará em sua sede o Gran-
de Bazar de Marcas da Casa 
Hope. Roupas, sapatos, aces-
sórios, objetos de decoração 
e outros itens doados por 
grandes confecções e doado-
res em geral serão vendidos 
na ocasião. Todo o valor ar-
recadado será destinado ao 
trabalho da instituição. A Casa 
Hope fica na Alameda dos 
Guainumbis, 1027 – Planalto 
Paulista. Outras informações:  
5056-9700 – Luzia e Daniele.

Portal de empregos 
da UNIFESP 

O Instituto de Ciência e 
Tecnologia da Universidade 
Federal de São Paulo (ICT-Uni-
fesp) coloca à disposição de 
graduandos, pós-graduandos 
e recém-formados da univer-
sidade, o Portal de Emprego, 
uma ferramenta para a busca 
de oportunidades de trabalho, 
no site da instituição. Para se 
cadastrar, basta o interessado 
acessar o site do ICT-Unifesp 
(http://www.sjc.unifesp.br/
portal/), clicar no menu Portal 
de Empregos. São vagas de 
estágios, trainee e oportunida-
des em geral. As vagas serão 
direcionadas para o e-mail 
registrado.

Top Bazar
Sábado, dia 16, acontece a 

quarta edição do Top Bazar. A 
entrada é gratuita e o acesso 
é fácil, próximo ao metrô Vila 
Mariana. São mais de 45 expo-
sitores, todos com preços bai-
xos, descontos e promoções! A 
variedade é grande: artesana-
to, comidinhas, roupas e reven-
das de grandes marcas. Será na 
Rua Domingos de Morais, 1581 
e estará aberto ao público das 
12h00 às 19h00. 

Parar de Fumar? 
Procure o NA 

Deseja parar de fumar? 
O Nicotina Anônimos é uma 
irmandade de homens e mu-
lheres em auxílio mútuo para 
viver livres da Nicotina. Não 
há taxas nem mensalidades. O 
número do plantão telefônico 
é 97141-6404. O Grupo Jaba-
quara de Nicotina Anônimos 
fica na Rua dos Jornalistas, 
201, próximo ao Metro Jaba-
quara.

Marcelo Jeneci no 
SESC Ipiranga

 Depois do enorme sucesso 
do seu primeiro disco “Feito 
pra acabar”, Marcelo Jeneci 
lança o seu novo e aguardado 
disco “De Graça” (Slap), no 
Ginásio do Sesc Ipiranga. Os 
shows acontecem nos dias 21 
e 22 de agosto, quinta e sexta, 
às 21h. No repertório do show, 
todas as 13 músicas do novo 
CD, além de sucessos de seu 
primeiro disco. O SESC Ipiran-
ga fica na Rua Bom Pastor, 
822. Informações: 3340-2000

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza no sábado, dia 16 de 
agosto, das 7h às 11h,  Cata 
Bagulho na região. As equipes  
percorrerão parcialmente as 
vias dos bairros de Vila Canaãn 
e V. Sta Catarina. A Operação 
Cata-Bagulho recolhe madei-
ras, móveis velhos, eletrodo-
mésticos quebrados, pneus, 
garrafas, colchões, entre ou-
tros materiais.

Chá Benefi cente na 
Praça da Árvore

A Casa de Solidariedade 
promove um chá benefi cente 
em homenagem ao dia dos 
pais no dia 23 de agosto, sába-
do, a partir das 13h. O convite 
custa R$ 10,00 e dá direito a 
cinco cartelas de bingo + 1 kit 
lanche. Rua Gravi, 60 - Praça 
da Árvore. Tel: 5581-8727

• ACONTECE

Áries - 21/03 a 20/04 
Uma dose de paciência 

extra será necessária nos 
próximos dias. O ariano deve 
procurar entender as razões 
alheias - mesmo que não as 
aceite para suas vidas. Espe-
cialmente com pessoas de 
gerações diferentes da sua.
Touro - 21/04 a 20/05 

Não há nada de errado 
em manter a vaidade. Não é 
preciso ser um modelo foto-
gráfi co, mas usar uma roupa 
que te faz sentir bem, sor-
rir e ser espontâneo, dar um 
trato no visual garantem a 
beleza individual. Ousadia 
é a palavra do momento!
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Não fique buscando des-
culpas para o marasmo. A 
situação está difícil para todos 
e é a criatividade, aliada a mui-
ta disposição que vai fazer a 
diferença e deixar sua vida em 
um ritmo animador. Acelere 
geminiano!
Câncer - 21/06 a 21/07

Você estará, na próxima 
semana, aberto a imagens 
e cores. Isso é positivo, mas 
o canceriano só deve tomar 
cuidado para que não te ilu-
dam com falsas promessas 
e sonhos. Deixe-se encantar, 
não iludir! 
Leão - 22/07 a 22/08

O leonino não se deixar 
levar pelas primeiras impres-
sões, nos próximos dias. Tente 
avaliar melhor - tantos no-
vos negócios como novas 
pessoas em sua vida - antes 
de dar opiniões precipitadas. 
Controle-se.
Virgem - 23/08 a 22/09

Todos nós temos momen-
tos de tristeza e alegria na 
vida. Mas, não permita que a 
amargura tome conta de seu 
cotidiano. Os amigos podem 
até se afastar, acreditando 
que estão impotentes diante 
de seu desânimo.
Libra - 23/9 a 22/10

 Será que seu ritmo não 
tem sido atrapalhado pela 
energia negativa que anda te 
rondando? O grande desafio 
está em descobrir de onde ela 
vem. Será de seu ambiente de 
trabalho? Amigos? Descubre e 
inverta antes que os prejuízos 
em sua vida sejam maiores.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Aprenda a conviver com as 
mudanças paulatinas da vida. 
Se as coisas acontecem mais 
lentamente do que você es-
perava, talvez haja um pouco 
de culpa sua nesse processo. 
Afaste a preguiça e a hesitação 
e mãos à obra.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Aumente seu brilho pes-
soal através da cultura e do 
conhecimento. Bastam atitu-
des simples, como ler mais, ir 
ao cinema, ver uma peça de 
teatro, visitar um museu. Você 
verá que sua mente se abre, 
seu olhar se amplia...
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Impeça a intromissão em 
suas decisões pessoais. Você 
deve sentir a diferença entre 
as pessoas que querem cola-
borar e aquelas que querem in-
terferir em sua vida. Mantenha 
o equilíbrio para não desgastar 
relacionamentos..
 Aquário -21/01 a 19/02

O aquariano não deve per-
mitir que problemas fi nancei-
ros tenham interferência em 
sua vida amorosa. As preo-
cupações desgastam, mas só 
através da união de um casal é 
que essas difi culdades podem 
ser superadas. Refl ita!
Peixes - 20/02 a 20/03

Para conseguir o descanso 
que você merece, será preciso 
investir em organização - mas 
disso o pisciano entende. En-
tão, arregace as mangas e não 
fi que adiando nada em nome do 
esforço necessário para ganhar 
dinheiro.  O momento pede 
relaxamento.

• PROGRAMAÇÃO

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

• Sala 1 - Planeta dos Macacos: 
O Confronto DIG - 12 Anos - 12h50 - 
16h15 - 19h20 - 22h15 

• Sala 2 - Não Pare na Pista DIG 
- 16 Anos - 13h30 - 16h00 - 18h35 - 
21h10 - 23h50E 

• Sala 3 - As Tartarugas Ninja 
3D (Dub) - 12 Anos - 11h00J - 13h20 - 
15h50 - 18h20 - 20h50 - 23h20E 

• Sala 4 - Guardiões da Galáxia 
DIG (Dub) - 12 Anos - 11h40J - 14h20 
- 17h20 - 20h20 • Sala 4 - Sex Tape: 
Perdido na Nuvem DIG - 16 Anos - 
b23h00E 

• Sala 5 - Vestido Pra Casar DIG 
- 12 Anos - 13h00 - 15h20 - 17h50 - 
20h10 - 22h30 

• Sala 6 - O Menino no Espelho 
DIG - Livre - 11h10J - 13h10 • Sala 
6 - Juntos e Misturados DIG - 10 
Anos - 23h40E • Sala 6 - Guardiões 
da Galáxia 3D - 12 Anos - 15h10 - 
18h10 - 21h00 

• Sala 7 - As Tartarugas Ninja 
3D - 12 Anos - 11h50J - 14h10 - 16h35 
- 19h00 - 21h40 

• Sala 8 - Guardiões da Galáxia 

3D - 12 Anos - 16h30 - 19h10T - 21h50N 
- 22h05C • Sala 8 - Quanto Mais 
Quente Melhor DIG - Livre - 12h30G 
- 19h30C - 23h55D • Sala 8 - O Que 
Será de Nozes? DIG (Dub) - Livre - 
11h30D - 13h50L 

• Sala 9 - Vestido Pra Casar DIG 
- 12 Anos - 14h00 - 17h05 • Sala 9 - 
Estação Liberdade DIG - 16 Anos 
- 19h30 - 22h00 

• Sala 10 - As Tartarugas Ninja 
3D - 12 Anos - 12h40Q - 15h00 - 17h30 
- 20h00 - 22h20 

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

• Sala 1 - As Tartarugas Ninja 
3D - 12 Anos - 12h10J - 14h40 - 17h10 
- 19h50 - 22h15 

• Sala 2 - Guardiões da Galáxia 
3D - 12 Anos - 17h40 - 20h30 - 23h15D 
• Sala 2 - Guardiões da Galáxia 3D 
(Dub) - 12 Anos - 12h00J - 14h50 

• Sala 3 - Planeta dos Macacos: 
O Confronto 3D - 12 Anos - 13h50 - 
16h40 - 19h30 - 22h25 • Sala 3 - O 
Que Será de Nozes? 3D (Dub) - Li-
vre - 11h40J 

• Sala 4 - As Tartarugas Ninja 3D 
(Dub) - 12 Anos - 11h10J - 16h00 • 

Sala 4 - As Tartarugas Ninja 3D - 12 
Anos - 13h30 - 18h30 - 21h00 

• Sala 5 - Não Pare na Pista DIG 
- 16 Anos - 12h50 - 15h30 - 18h10 - 
20h40 - 23h30D 

• Sala 6 - Juntos e Misturados 
DIG - 10 Anos - 14h00L - 19h40T • 
Sala 6 - Guardiões da Galáxia DIG 
- 12 Anos - 16h50 - 22h05U • Sala 
6 - Quanto Mais Quente Melhor 
DIG - Livre - 12h30G - 19h30C - 23h55D 

• Sala 7 - Vestido Pra Casar DIG 
- 12 Anos - 13h40 - 16h10 - 18h40 - 
21h10 - 23h50D 

Legendas: C-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quarta (20) ; D-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (16) ; E-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta (15)  e 
Sábado (16) ; G-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Domingo (17) ; J-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (16) e Domingo (17) ; L-Esta 
sessão NÃO será exibida Domin-
go (17) ; N-Esta sessão NÃO será 
exibida Sábado (16) e Quarta (20) 
;      Q-Esta sessão NÃO será exibida 
Sexta (15) ; T-Esta sessão NÃO será 
exibida Quarta (20) ; U-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado (16).

• HORÓSCOPO

• CINEMA

Tartarugas Ninja voltam 
às telonas em versão 3D

Elas surgiram nos quadri-
nhos em 1984, ou seja, há três 
décadas! Três anos depois, ga-
nharam uma versão em dese-
nho animado, para a televisão 
e conquistaram o público in-
fantil até 1996, quando deixa-
ram de ser produzidos novos 
episódios. Mas, antes disso, 
foram levados aos cinemas 
três longas durante a década 
de 1990.

Agora, para encantar tanto 
os já adultos, saudosistas das 
Tartarugas Ninja, quanto para 
conqusitar novos fãs, elas es-
tão de volta. E com fi lme cheio 
de recursos novos, inclusive 
em três dimensões. 

No longa que acaba de es-

trear, afetados por uma subs-
tância radioativa, um grupo 
de tartarugas cresce anormal-
mente, ganha força e conhe-
cimento. Vivendo nos esgotos 
de Manhattan, quatro jovens 
tartarugas, treinadas na arte 
de kung-fu, Leonardo, Rafa-
el, Michelangelo e Donatello, 
junto com seu sensei, Mestre 
Splinter, tem que enfrentar o 
mal que habita cidade.

No elenco, destaque para 
Megan Fox, William Fichtner, 
Will Arnett. Classifi cação etária 
- 12 anos.

Outra pedida para a garo-
tada é conferir a pré estreia 
da animação “O que será de 
nozes?”, que só entra ofi cial-

mente em cartaz na próxima 
quinta, dia 21, mas tem sessões 
especiais na rede Cinemark 
tanto no Shopping Santa Cruz 
quanto no Pátio Paulista neste 
fi m de semana.  

No fi lme, quando o teimoso 
esquilo Surly é expulso de um 
parque na cidade grande, ele 
precisa encontrar outras ma-
neiras de sobreviver. 

Mas o lugar dos seus so-
nhos está muito perto dele: 
trata-se de Maury´s Nut Store, 
uma loja repleta de nozes, cas-
tanhas, amêndoas... Surly reú-
ne os amigos e bola um plano 
para invadir o lugar e roubar 
toda a comida para suportar o 
inverno.

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

Aula Preços

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

R$ 25,00 por aluno, por hora

Individual R$ 65,00 por hora

R$ 30,00 por aluno, por hora

R$ 40,00 por aluno, por hora

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

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

Novo endereço:

Impressão Folha Gráfi ca
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Mais de cem parklets de-
vem se espalhar pelas ruas da 
cidade no ano que vem. Pelo 
menos é o que acredita  o pre-
sidente do Instituto Mobilida-
de Verde, Lincoln Paiva. “São 
empresas de todos os tipos 
interessadas, desde grandes 
a pequenos comércios”, dis-
se. Para ele, a divulgação da 
iniciativa é fundamental não 
só para que mais pessoas 
saibam exatamente do que se 
trata, mas para que os custos 
sejam barateados. O parklet 
da Vila Mariana custou cerca 
de R$ 40 mil.

A instalação dos parklets 
poderá ser de iniciativa da 
administração pública ou de 
qualquer munícipe (pessoa 
física ou jurídica). Os custos 
referentes à instalação, ma-
nutenção e remoção do pa-
rklet são de responsabilidade 
exclusiva do mantenedor. A 
proposta deverá atender às 
normas técnicas de acessi-
bilidade, diretrizes estabe-
lecidas pela Companhia de 
Engenharia e Tráfego (CET) e 

Como pedir ou 
patrocinar um 
parklet na cidade?

Primeiro parklet da região 
é inaugurado no Paraíso

•URBANISMO

privada que, como patroci-
nadora, implanta placas de 
publicidade discretas no em-
preendimento. A Prefeitura 
precisa apenas aprovar o en-
dereço e o projeto, em cada 
caso (veja ao lado). 

Este da Vila Mariana foi 
implantado pelo Instituto 
Mobilidade Verde, na esquina 
das ruas Doutor Oscar Porto e 
Abílio Soares, com patrocínio 
da construtora Cyrela. Ocupa 
o equivalentee a duas vagas 
de automóvel e traz vários 
bancos. “Pensamos que o 
local tem feira aos domingos 
e esta pod ser uma boa área 
para a população aproveitar, 
comer um pastel, tomar um 
caldo de cana”, disse Lincoln 
Paiva, presidente do Instituto 
Mobilidade Verde e um dos 
principais entusiastas da ideia.

 Há floreiras, vários ban-
cos, mesas - algumas deles 

contam até com guarda-sóis.
Mas cada parklet terá seu mo-
delo. Podem haver aqueles 
que privilegiam o exercício 
físico, com equipamentos 
de ginástica, por exemplo. 
A ideia é criar espaços para 
lazer, recreação, atividades 
físicas leves ou até manifes-
tações artísticas, mas sempre 
de forma aberta, pública, sem 
restrição do uso. 

O parklet da Vila Mariana, 
além da feira, conta com ou-
tra atração - fica em frente 
à Tenda do Nilo (Rua Oscar 
Porto, 836), um pequeno 
restaurante de comida árabe 
bem tradicional da cidade. 

O prefeito ainda destacou 
que os parklets se inserem em 
um conceito mais amplo, de 
tornar a cidade sustentável. 
“Queremos uma cidade com 
artistas de rua, carnaval de 
rua, praças de Wi-Fi, coleta 

seletiva incentivada, ciclofai-
xas, faixas de ônibus priori-
zando o transporte coletivo”, 
exemplifi cou. Haddad avalia 
que o processo levará a uma 
mudança de mentalidade. 
“Não se muda da noite para 
o dia, leva tempo”, avaliou.  
Haddad ainda apontou que, 
em cidades como Nova Ior-
que, nos Estaados Unidos, 
algumas mudanças também 
geraram resistência e des-
confi ança. Mas, aos poucos, 
a valorização aconteceu e a 
percepção dos aspectos po-
sitivos tmbém. 

A visita à instalação foi 
também acompanhada pe-
los secretários municipais de 
Desenvolvimento Urbano, 
Fernando de Mello Franco, e 
de Relações Internacionais e 
Federativas, Leonardo Barchi-
ni, além do subprefeito de Vila 
Mariana, João Carlos Oliveira.

É uma minipraça, uma ex-
tensão da calçada. Um es-
paço para que o paulistano 
reaprenda a ocupar as áreas 
públicas para curtir a cidade, 
para reaprender que nem 
tudo deve ser pensado para 
os carros. Assim é o parklet, 
uma proposta urbanística que 
já existe em outras cidades do 
mundo e está sendo implan-
tando em São Paulo. 

Esta semana, o prefeito 
Fernando Haddad esteve na 
Vila Mariana para inaugurar 
o segundo do gênero na ca-
pital e o primeiro na região. 
“De agora em diante, quero 
só inaugurar em blocos de 
dez”, brincou o prefeito, ao 
ser questionado sobre a ain-
da reduzida velocidade de 
implantação dos parklets. “As 
pessoas ainda não entendem 
como funciona, mas aos pou-
cos a ideia vai se propagar”, 
disse ele, prevendo que no 
próximo ano talvez uma cen-
tena deles surja nas ruas de 
uma só vez.

Os parklets são instalados 
e mantidos pela iniciativa 

pela Comissão de Proteção à 
Paisagem Urbana (CPPU).

Entre as restrições estão, 
por exemplo, a instalação de 
parklets em locais onde haja 
faixa exclusiva de ônibus, ci-
clovias ou ciclofaixas, ou em 
vias com limite de velocidade 
acima de 50 km/h.

O decreto que regulamen-
ta os parklets, de número 
55.405, foi assinado no dia 16 
de abril de 2014 pelo prefeito 
Fernando Haddad.

CURSO DE IDIOMAS
ÁRABE E INGLÊS PRESENCIAL

ASSOCIAÇÃO CULTURAL CENTRO ISLÂMICO
(próximo ao Metrô Praça da Árvore)
Interessados ligar: 55942988 

falar com Aecha, 
segunda à quinta 10h às 18h.

Abertas inscrições para curso de árabe, 
nível básico - 2 módulos de 6 meses cada. 

Quintas-feiras, manhã - tarde - noite
Mensalidade: R$ 80,00

(não há cobrança de material ou matrícula)

Fotos: Heloisa Ballarini/Secom
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Casas de Repouso

Odontologia

Cuidadores

Terapia Alternativa
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Tratamentos:
• Dores em Geral • Diabetes

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

entre outras

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

AVALIAÇÃO
GRATUÍTA

Rua Francisco Dias, 637-C - Jardim da Saúde

MASSAGEM ESPECIAL PARA DORES, 
ACUPUNTURA 

E TERAPIAS ALTERNATIVAS

Tel.: 2869-6147

 

 

 

  

• ODONTOPEDIATRA
• ORTODONTISTA
• ACUPUNTURISTA

Av. Piassanguaba, 1556
Planalto Paulista

Tel.: 2577-6248
Emergência: 2275-8374

E-mail: mcalpardo@hotmail.com

Dra. Madalena Calvo Pardo
(CRO 4168)

SPA
SAÚDE & BEM ESTAR

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

MASSAGENS TERAPÊUTICA, 
ESTÉTICA E PODOLOGIA

Rua Professor Sousa Barros, 140 
Planalto Paulista

Tel.: 3462-3612

Trabalhamos com agendamento.

Podóloga:
Sandra - 98501-3930

ALTO PODER
ESPIRITUAL

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

30 anos de
Exitos e Soluções

Ligue já.
2228-1419 / 96150-6348(OI)

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

Trabalhos para todos os fins
em sua presença.

Estética

Produtos Naturais

Aparelhos auditivos

Prefeitura recua e feira orgânica fi cará no Ibirapuera
• COMÉRCIO

“A feira fi ca”. A frase foi 
dita pelo prefeito Fernando 
Haddad esta semana na Vila 
Mariana, quando visitava o se-
gundo parklet inaugurado na 
cidade (veja matéria à página 
3). Haddad já havia garantido 
a mesma coisa a um grupo 
de feirantes, dois dias antes, 
quando questionado sobre o 
futuro da Feira de Orgânicos 
do Ibirapuera, que funciona 
aos sábados pela manhã, des-
de novembro de 2012, dentro 
do centro esportivo existente 
na Rua Curitiba, conhecido 
como Modelódromo, na re-
gião do Paraíso.

Haddad disse que sua in-
tenção, na verdade, é que as 
feiras se espalhem por outros 
parques da cidade e que havia 
apenas um entrave burocrá-
tico, por conta de legislação 
antiga. Segundo o prefeito, 
será feito um decreto para 

regulamentar a realização de 
feiras de orgânicos em espa-
ços públicos municipais. 

Em maio, os agricultores 
se disseram surpresos com 
aviso de apenas três dias de 
antecedência para que reali-
zassem a feira no Parque das 
Bicicletas. Mas, como era por 
conta da promoção de evento 
no centro esportivo, concor-
daram. O problema é que na 
semana seguinte a feira foi 
suspesa em caráter defi nitivo. 

Depois de queixas e pro-
testos de consumidores, 
agricultores e feirantes, que 
buscaram a imprensa e che-
garam a organizar um abaixo 
assinado na internet, a Se-
cretaria de Esportes acabou 
cedendo,  porém anunciou 
que a mudança defi nitiva de-
veria ocorrer até 16 de agosto. 
Em entrevista a uma rádio, o 
secretário Celso Jatene havia 

declarado que um centro es-
portivo existe para a prática 
de modalidades esportivas e 
não para receber uma feira.

“Mas dá para compati-
bilizar”, disse Haddad esta 
semana. 

Passeio ciclístico
Os organizadores da Feira 

e ativistas que lutaram por 
sua permanência no Modeló-
dromo prometem uma come-
moração para este sábado, 16,  
com um roteiro ciclístico - em 
homenagem à Feira de Orgâ-
nicos e ao Dia do Ciclista, que 
acontece dia 19. 

Para participar é só chegar 
ao local de encontro na Praça 
do Ciclista (no encontro das 
avenidas Paulista e Consola-
ção) com pelo menos 15 mi-
nutos de antecedência, com 
sua bicicleta.

Intitulado de Curtindo São 
Paulo Orgânica de Bicicleta, 

o passeio terá o seguinte ro-
teiro: Praça do Ciclista, Horta 
Comunitária do Centro Cultu-
ral São Paulo- Rua Vergueiro, 
1000 e ponto fi nal na Feira de 
Orgânicos no C.E. Modeló-
dromo do Ibirapuera (tempo 
previsto: 2 horas) 

Histórico
A feira de Orgânicos do 

Ibirapuera conta com 30 bar-
racas que oferecem produ-
tos sem agrotóxicos de 150 
produtores. Mensalmente, é 
promovido ali o evento Chef 
na Feira, em que um chef 
ensina receitas feitas só com 
itens saudáveis.

Quando foram avisados 
de que teriam de deixar o 
Modelódromo, em maio, os 
feirantes acabaram montan-
do suas barracas nas calçadas 
da Rua Curitiba, enquanto a 
área interna do Modelódromo 
estava vazia... 



M E I O A M B I E N T E
Cidade de São Paulo não tem “lixões”

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

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

Morguefi le

Wikimedia

Divulgação/Ecourbis

No dia 2 de agosto, terminou o prazo para que municípios brasileiros deixem de encaminhar resíduos sólidos para “lixões”

A    Política Nacional de 
Res íduos  S ól idos , 
aprovada em 2010, es-

tabeleceu o dia 2 de agosto 
de 2014 como prazo máximo 
para que todas as cidades 
brasileiras encerrassem seus 
lixões. A capital paulista, no 
entanto, já encaminha todos 
os resíduos a aterros sani-
tários há muitos anos. Neles, 
regras rígidas são seguidas 
para que não haja qualquer 
dano ao meio ambiente.  

Obras de engenharia de-
senvolvidas com as mais mod-
ernas técnicas, os aterros sani-
tários têm o solo previamente 
preparado, com a instalação 
de uma manta de PAD (Poli-
etileno de Alta Densidade), 
que impede o contato dos re-
síduos com o solo. O chorume 
decorrente da decomposição é 
captado e encaminhado para 
uma central de tratamento da 
Sabesp, que o transforma em 
água de reúso. 

A cidade também aprovou 
recentemente seu próprio 

Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos, que prevê 
medidas como o aumento 
a coleta seletiva e redução 
da quantidade de resíduos 
produzidos, de forma que até 
2033 caia de 98,2% para 20% o 
volume de rejeitos despejados 
em aterros sanitários. 

Até lá, os paulistanos serão 
estimulados a tratar em casa 
os resíduos orgânicos, que 
correspondem a 51% das 15 
mil toneladas coletadas dia-
riamente na cidade. As recém 
-inauguradas Centrais Meca-
nizadas de Triagem de Reci-
cláveis são outro instrumento 
fundamental para ampliar a 
reciclagem. Dessa forma, será 
possível prolongar a vida útil 
dos aterros. 

A concessionária Ecourbis 
Ambiental, que faz a cole-
ta domiciliar nas zonas Sul 
e Leste da cidade, mantém 
atualmente em operação o 
aterro chamado Central de 
Tratamento de Resíduos Les-
te (CTL), que ocupa área de 

mais de 1 milhão e 100 mil 
metros quadrados. Desse to-
tal, apenas 34% são usados 
para disposição � nal dos re-
síduos sólidos urbanos, en-
quanto que o restante da área 
é destinado à proteção am-
biental e revegetação de áreas 
remanescentes. 

A CTL conta com uma es-
tação para captação e queima 
centralizada do gás metano, 
que é gerado a partir da de-
composição de resíduos orgâ-
nicos. A queima centralizado 
do gás metano reduz de forma 
expressiva o impacto que seria 
causado ao meio ambiente 
caso ele fosse liberado na at-
mosfera. 

A Ecourbis faz o monitora-
mento geotécnico e ambiental 
de aterros sanitários que já 
tiveram sua capacidade es-
gotada, como os de Santo 
Amaro, São Mateus e do Sítio 
São João. 

Já foram plantadas milhares 
de árvores sobre estas áreas, 
vindas de viveiro de plantas 

REUTILIZE

PASSEIO

Wikipedia

CONSUMIR CARNE BOVINA CUSTA 
CARO AO MEIO AMBIENTE

Recente estudo divulgado 
por uma publicação ame-
ricana – “Proceedings”, da 
National Academy of Scien-
ces (PNAS) – comprovou o 
que cientistas e defensores do 
veganismo e a vegetarianismo 
já defendiam: a carne bovina 
provoca mais danos ao meio 
ambiente do que outras fontes 
de proteína com o mesmo va-
lor calórico para o organismo 
humano. A poluição da água 
atinge níveis cinco vezes mais 
alto em nitrogênio, usa 28 ve-
zes mais área para pastagem e 
gasta onze vezes mais água no 
processo de irrigação. Usando 
como base para análise os Es-
tados Unidos, o estudo mostra 
que 60% das áreas de culti-
vo no país são usadas para a 
produção de bovinos ou para 
alimentos que manterão estes 
animais. Por � m, a publicação 
ainda apontou para o fato de 

que o gado bovino produz 
metano, gás de efeito estufa 
mais potente que o dióxido de 
carbono produzido pelos car-
ros, e diz ainda que o esterco 
usado como fertilizante tam-
bém emite o gás. O principal 
autor do estudo, Gidon Eshel, 
sugere que, sempre que possí-
vel, devemos substituir carne 
bovina por outro alimento.

No Brasil, a Sociedade Ve-
getariana Brasileira (SVB) de-
senvolve a campanha Segunda 
sem Carne, que conta com o 
apoio de várias instituições e 
prefeituras, inclusive a de São 
Paulo. A ideia é fazer com que 
as pessoas reduzam o consu-
mo de carne vermelha e, como 
pontapé inicial, sugere que no 
primeiro dia útil da semana 
não se consuma a carne bovi-
na. A campanha, na verdade, 
já existe em 35 países e em São 
Paulo vem sendo desenvolvida 

desde 2009: os alunos da rede 
pública paulistana não con-
somem produtos animais às 
segundas-feiras.

Além de ser positiva para o 
meio ambiente e para a saúde 
dos consumidores, a redução 
do consumo de carne verme-
lha também pode despertar 
o consumidor para outras 
práticas conscientes e bené-
� cas ao corpo, incentivando 
as pessoas a descobrirem ou-
tros sabores e a valorizarem a 
alimentação natural. A SVB 
também oferece dicas a quem 
quer substituir a carne e ou-
tros produtos animais, com 
receitas e dicas de restauran-
tes. No site www.segunda-
semcarne.com.br/receitas/ é 
possível encontrar dicas para 
fazer pratos que não têm carne 
e, ao mesmo tempo, fornecem 
a quantidade de proteína indi-
cada para consumo humano.

VOCÊ SABIA?

Vista do Aterro Sanitário CTL Leste
A Central de Tratamento de Resíduos Leste conta com 
alta tecnologia para receber 7 mil toneladas diárias de 
resíduos, que são recobertas por camadas de solo

Este ano ainda não teve pe-
ríodos prolongados de baixa 
temperatura na capital pau-
lista, mas frentes frias estão 
previstas e ainda podem cau-
sar transtornos para famílias 
carentes e pessoas em situação 
de rua. A Cruz Vermelha de 
São Paulo promove o ano 
todo a coleta de doações e as 
distribui de forma planejada, 
ou seja, conforme idade, porte 
físico e com cadastramento 
das instituições e famílias be-
ne� ciadas, como por exemplo 
na comunidade de Paraisó-

polis, zona sul da cidade. Este 
ano, a entidade quer atender 
a dez mil pessoas. Trata-se 
de uma boa oportunidade de 
reaproveitar artigos em bom 
estado que ocupam lugar em 
seu armário mas não são usa-
dos com frequência, de forma 
ambientalmente correta. A 
sede da Cruz Vermelha � ca no 
Planalto Paulista, com entrada 
pela Avenida Moreira Guima-
rães, 699 (corredor norte sul). 
Informações: 5056-8677 ou 
5056-8707. Email: voluntaria-
do@cvbsp.org.br.

Parque Burle Marx

Doe roupas de inverno

Prestes a completar 20 anos, 
o Burle Marx é o único par-
que público administrado por 
uma Organização da Socieda-
de Civil de Interesse Público 
(OSCIP), a Fundação Aron 
Birmann, que busca � nanciar 
todos os custos do parque de 
forma autônoma. Tem quase 
140 mil metros quadrados de 
área verde e é tombado como 
patrimônio histórico do esta-
do, já que também conta com 

uma casa de taipa e pilão do sé-
culo XIX. O nome do parque, 
claro, é uma homenagem ao 
maior paisagista brasileiro, au-
tor de um jardim ali localizado 
que conta com espelho d’água 
e conjunto de painéis de es-
culturas, palmeiras imperiais, 
pergolado e um gramado qua-
driculado de duas cores que 
imita um tabuleiro de xadrez. 
O parque tem como função 
principal o lazer contempla-

tivo, a valorização do contato 
com a natureza e observação 
de pássaros. Várias atividades 
esportivas são proibidas ali e 
para realizar piqueniques há 
uma área específica. Chegar 
ao parque de ônibus é possí-
vel usando a linha 677A-10, 
saindo do terminal Ana Rosa 
em direção ao terminal Jardim 
Angela, descendo na Av. Major 
Sylvio de Magalhães Padilha e 
caminhando por 700 metros.

próprio da concessionária - o 
EcoIris que produz mudas de 
aproximadamente 100 espé-
cies nativas da Mata Atlântica. 

Os aterros poderão ser re-
quali� cados e, decontamina-
dos, ganha, novos usos. O an-
tigo aterro de Sapopemba, por 

exemplo, desativado em 1986 
e que, em 2011, foi transfor-
mado em parque e entregue 
à cidade. 
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•ELEIÇÕES 2014

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

Vila Clementino terá 287 novas
vagas de Zona Azul em quatro ruas

•TRÂNSITO

A Vila Clementino não para 
de crescer. Novos edifícios 
residenciais e de escritório, 
comércio, escolas, restauran-
tes, clínicas e empresas do 
setor de saúde se misturam 
às movimentadas unidades 
de atendimento da Unifesp 
(Universidade Federal Pau-
lista), com destaque para o 
Hospital São Paulo, um dos 
mais procurados do país, por 
ter atendimento universal.

O resultado é um trânsito 
cada vez mais intenso, espe-
cialmente se for avaliado o 
fato de que o bairro tem vias 
de ligação entre outras im-
portantes regiões da cidade. 
Nesse cenário, a busca por va-
gas para estacionar fi ca cada 
vez mais complexa: várias vias 
passaram a ser regulamenta-
das como de estacionamento 
proibido, outras ganharam 
faixas exclusivas para ônibus 
e agora diversos outros pon-
tos ganharão sinalização de 
Zona Azul. 

Quem circula pelo bairro já 
consegue ver a demarcação 

de novas vagas. A Companhia 
de Engenharia de Tráfego 
(CET) confirma: serão 287 
novas vagas rotativas, deno-
minadas Zona Azul. 

Elas serão implantadas nas 
ruas Dr. Diogo de Faria, Cel. 
Lisboa, 1º de Janeiro e Macha-
do Bitencourt

Segundo a CET, os pro-
jetos estão em fase de ela-
boração e por isso ainda ná 
há data definida para quem 
entrem em operação. 

A mudança também se 
insere na política de valori-
zação do transporte coletivo 
em detrimento do automó-
vel particular, especialmente 
levando-se em consideração 
que o bairro é bem servido em 
linhas de ônibus, além de con-
tar já com a estação Santa Cruz 
do metrô. Em 2016, devem ser 
inauguradas também as esta-
ções AACD, Pedro de Toledo e 
Hospital São Paulo, no projeto 
de expansão da Linha 5, Lilás. 

Parquímetros
Recentemente, a Zona 

Azul teve seu valor majorado 

Morte de Eduardo Campos muda cenário eleitoral
O Partido Socialista Brasi-

leiro (PSB) ainda não defi niu 
a data que irá tratar da subs-
tituição de Eduardo Campos 
na disputa à Presidência da 
República, nas eleições deste 
ano. Campos morreu na ma-
nhã de quarta, 13, em aciden-
te aéreo em Santos. Ele vinha 
do Rio de Janeiro, onde havia 
participado de entrevista ao 
vivo no Jornal Nacional, na 
noite anterior, e faria campa-
nha em evento na cidade do 
litoral paulista.

Em comunicado ofi cial, o 
PSB informou que a decisão 
sobre quem irá disputar o 
cargo pelo partido será toma-
da quando a legenda julgar 
oportuno.

“A direção do PSB tomará, 
quando julgar oportuno, e 
ao seu exclusivo critério, as 

decisões pertinentes à con-
dução do processo político-
-eleitoral”, diz o comunicado, 
assinado pelo presidente da 
legenda, Roberto Amaral.

Pelas regras eleitorais, o 
partido têm até dez dias con-
tados da morte do candidato 
para indicar à Justiça Eleitoral 
o substituto.

Os partidos que integram 
a coligação Unidos para o 
Brasil - PSB, PPS, PPL, PRP, 
PHS, além da Rede Sustenta-
bilidade, que ainda não tem 
registro - tem até o dia 23 para 
informar à Justiça Eleitoral o 
nome do novo candidato à 
Presidência da República, no 
lugar do ex-governador Edu-
ardo Campos.

A vice de Campos na cha-
pa, a ex-senadora Marina 
Silva, pode substituí-lo, mas 

a  c o l i g a ç ã o 
também pode 
escolher ou-
tro nome. De 
acordo com o 
Tribunal Supe-
rior Eleitoral 
(TSE), a subs-
t i tu ição de-
verá ser feita 
por decisão da 
maioria abso-
luta da direção 
dos partidos 
da coligação.

“[O PSB] Recolhe-se, nes-
te momento, irmanado com 
os sentimentos dos seus mi-
litantes e da sociedade brasi-
leira, cuidando tão somente 
das homenagens devidas ao 
líder [Eduardo Campos] que 
partiu”, diz o comunicado, 
acrescentando que o parti-

do está de luto pela trágica 
morte de seu presidente na-
cional.

A maioria dos presidenciá-
veis suspendeu as agendas de 
campanha por causa da morte 
de Eduardo Campos. 

Com informações da 
EBC/Agência Brasil

de R$ 3 para R$ 5, o cartão 
com validade de uma hora. A 
Prefeitura planeja implantar 
parquímetros e selecionar em-
presa para explorar o serviço 
na cidade, automatizando-o. 
A ideia é tornar possível pagar 
o estacionamento usando Bi-

lhete Único ou Cartão de Cré-
dito. Até mesmo aplicativos 
de tablets e celulares devem 
possibilitar a contratação do 
serviço.

Atuamente, existem 37 mil 
vagas de Zona Azul em opera-
ção na cidade. 

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

CONSTRUÇÕES ?

ATIVA Construções Ltda.
96686-8265 - 99377-1935

c/Araújo

FUNDAÇÕES, ALVENARIA, REBOCO,
DRYWALL (Forro de gesso e parede), 

TELHADO, PORTAS, JANELAS, 
HIDRÁULICA, ELÉTRICA, AZULEJO,
PISO CERÂMICO, PORCELANATO,

PINTURA e GRAFIATO,
FORRO DE PVC E MADEIRA.

Para anunciar neste espaço,
informe-se pelo Telefone: 

5072-2020

C L A S S I F I C A D O SC L A S S I F I C A D O S

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





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)

ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL.
5072-2020

 

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

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

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)

ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL.
5072-2020

 

Entevistas: Av. Indianópolis, 1850 ou 
Enviar curriculum para: lumaas@gmail.com

 • MOÇOS (AS)  
• MOTOBOYS

• RECEPCIONISTAS 
(maior de 18 anos)

RESIDÊNCIA FAMILIAR precisa de 
empregada doméstica como diarista 

ou mensal, salário a combinar. 
Interessados favor entrar em contado
Tels. 97343-2950 ou 99941-4617 c/Nely 

 EMPREGADA
DOMÉSTICA

AUMENTE SEUS
RENDIMENTOS
VOCÉ É MESMO UM 
BOM VENDEDOR? 

Tenha seu próprio 
negócio. Entrevista neste 

domingo as 9h30 Rua 
Fagundes Filho, 141 metrô 
São Judas, falar c/Flávio 
Tel. 99837-1402  (vivo)

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

 Ateliê de Costura
PASSO PONTO

Próximo Metrô Ana Rosa, 
ótimo local, bons maquinários, 

clientela de 15 anos
Tratar Tel.:  5083-0220

email: contato@costuraeconsertos.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
APEA-EMIA DE SÃO PAULO 

Ficam os sócios APEA-EMIA DE SP, 
convocados para a Assembleia Geral 

Extraordinária a realizar-se 
no dia 18 de outubro de 2014, rua Volkswagen, 

s/nº, casa 01 - São Paulo-SP, 
às 8h30, PRIMEIRA CHAMADA, 

e às 9h00, SEGUNDA CHAMADA. 
Com qualquer número de presentes, para 

deliberação sobre a seguinte ordem do dia:
1)Votação e eleição da chapa da APEA 
e do Conselho Deliberativo da APEA.

São Paulo, 05 de agosto de 2014.
Maria Luiza Fernandes Santos - Presidente

RG 11.873.344-8 - CPF 004.565.478-60

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

Beta Graphics Comércio e Serviços 
Gráficos Ltda. Torna publico que rece-
beu da CETESB a Renovação da Licença 
de Operação n2 45006265 para Gráfica; 
Impressão de Jornais sob Encomenda, 
sito à Rua Rui Barbosa, 468 - Bela Vista 

São Paulo - SP - CEP 01.326-010

COMUNICADO
Floricultura Tetorres Forte Ltda-ME 
- CNPJ: 09.080.950/0001-48, com 
sede na Rua das Rosas, 209/SP, in-
forma o extravio de talonários de N.F. 
em branco, série D-1 nº 001 a 500.

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. D.L.P.

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 de-
seja 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. L.R.B.

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. T.L.

ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL.
5072-2020
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•BARES E RESTAURANTES

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

Que a culinária japonesa 
caiu no gosto dos brasileiros 
não há dúvidas. Mas, com o 
passar do tempo, a clientela 
foi aprimorando seu paladar, 
descobrindo novos pratos, se-
lecionando as melhores casas 
da cidade para frequentar. 

Muitos descendentes de 
japoneses também puderam 
escolher os melhores res-
taurantes nas proximidades 
de casa, sem precisar fazer 
grandes deslocamentos para 
saborear pratos mais desco-
nhecidos dos brasileiros mas 
que são muito apreciados 
pelos mais conhecedores do 
cardápio completo japonês.

O Restaurante Naha certa-
mente soube ganhar clientela 
entre os dois públicos. Em 
apenas dois anos, a casa já 
se tornou um dos endereços 
mais bem frequentados entre 
os de culinária japonesa na re-
gião. A casa fi ca nas proximi-
dades da estação Conceição 
do metrô, onde o movimento 
empresarial tem se tornado a 
cada dia mais forte e a clien-
tela, por consequência, mais 
exigente...

Seu cardápio mescla os 
pratos mais pedidos - como 
combinados de sushi e sashi-
mi e outras delícias como por-
ções de hot roll ou o shimeji 
(cogumelo) na manteiga... 
Outro dos destaques da casa 
que tem alta aprovação do 
público são os temakis. 

A casa se especializou 
como temakaria, que é aque-
le cone super rápido de ser 
preparado e que equivale 
a um lanche - só que muito 
mais saudável, em geral. A 
alga crocante envolve vários 
recheios e mixes com salmão, 
camarão, atum, shimeji... Bas-
ta escolher. Um dos mais 
requisitados é o Temaki Spice, 
bem picante!

Outro diferencial do Naha 
é a oferta de teishokus, que 
são refeições completas, tipi-

camente japonesas. O cliente 
escolhe o prato principal e 
os acompanhamentos são 
fixos: goham (arroz), mis-
soshiru, tofu, algum outro 
complemento que varia dia 
a dia (harumaki, tofu ou ou-
tras delícias) - e aimda pode 
ser complementado por um 
mini combinado de sashimi 
de salmão, dois sushis e dois 
uramakis. 

A pedida faz muito suces-
so e atrai uma clientela inte-
ressada em saborear todas 
essas famosas delícias de uma 
só vez, em farta porção indi-
vidual. O prato principal da 
teishoku pode ser frango, fi lé, 
anchova, salmão... No total, 
são onze variedades!

Experimente ainda delícias 
diferentes como o Shogayaki  
(refogado no shoyu) de lom-
bo, o frango karaage (frito), 
o carpaccio de polvo, o Tataki  
(peixe levemente selado) de 
Atum ou Salmão e Ceviche. 

Na mesma linha, os te-
ppans são muito chamados 
à mesa. Os grelhados acom-
panhados de legumes leve-
mente grelhados têm sabor 
inquestionável. 

Com os profissionais ex-
perientes, todos vindos de 
restaurantes famosos da cida-
de, o Naha é comandado por 
uma figura reconhecida na 
gastronomia típica japonesa: 
o sushiman Marcio Komesu. 
Foi dele a opção de investir 
em um menu personalizado, 
marcado pelo frescor dos 
produtos e, por isso, que não 
oferece refeições no sistema 
de rodízio. 

“É possível oferecer pre-
ços justos e pratos elaborados 
na hora, com qualidade e do 
jeitinho que o cliente quer. 
Por isso, valorizamos nosso 
cardápio e a oferta ágil de 
comida sem perder a qualida-
de”, garante Komesu.  

E foi por conta desse di-
recionamento que a casa ga-

Teishokus e temakis são destaque 
em restaurante na Conceição

Combinados da casa são destaque pelo frescor dos peixes e 
outros ingredientes, já que o Naha não trabalha com rodíio. 

O carpaccio de polvo com alcaparras é uma pedida diferente

nhou pratos como o karê, 
em que o molho feito com 
curry japonês apimentado é 
o que torna o prato único. 
Vem acompanhado de arroz 
branco e missoshiru. 

Caprichadíssimo e total-
mente diferente daqueles 
oferecidos em rodízios é o 
tempurá especial da casa: 
empanados bem crocantes 
e com tempero na medida 
certa. Vale experimentar tam-
bém!

O Restaurante Naha fica 
na Av. Engenheiro Armando 
de Arruda Pereira, 515 - pró-
ximo ao Metrô Conceição. 
Telefone: 2305-2743.

Funciona de segunda a 
sexta, das 11h30 às 15h, e tam-
bém no jantar de terça a sába-
do das 19h às 22h. Nos fi nais 
de semana, abre para almoço 
aos sábados e domingos, das 
11h30 às 16h.

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

PROMOÇÃO DE CERVEJA SÓ NO
MÊS DE AGOSTO NAS TERÇAS,

QUINTAS E SÁBADOS QUALQUER
CERVEJA DA CASA, VALOR R$ 6,00 

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

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

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

Informações e reservas
Família Eventos e Turismo

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

www.familiaturismo.com.br

R$ 145,00
À vista por pessoa

(ou em 2 x R$ 77,50)

2014

Saídas: 14/09/14 (domingo) - Metrô Conceição
20/09/14 (sábado) - Metrô Vergueiro

PORTOBELLO Resort & Safari - ANGRA DOS REIS
Que tal fechar o ano no Melhor Resort de Angra dos Reis
De 23/11 a 26/11 - 4 Dias - Pensão Completa e bebida nas refeições
*À vista R$ 1.098,00 ou 6x R$ 199,00

*Valores por pessoa para apartamentos duplos ou triplos. Lugares sujeitos a disponibilidade. Tarifas 
sujeitas a alteração sem aviso prévio. Parcelamentos válidos para pagamentos a partir do mês de 

agosto de 2014. * Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros de divulgação neste material.

Exposição Maia no Ibirapuera: 
últimas semanas para conferir

•CULTURA

Filas e encantamento es-
tão marcando a passagem da 
exposição “Mayas: revelação 
de um tempo sem fi m”, que 
está em cartaz na Oca, do 
Ibirapuera, desde 10 de junho. 
A mostra só fi ca em cartaz até 
dia 24, ou seja, no próximo 
fi m de semana sai dali rumo 
a Paris!

A exposição reúne pela pri-
meira vez mais de 380 objetos 
e homenageia a antiga civiliza-
ção Maya, povo colombiano 
que viveu há mais de 3 mil 
anos. No Brasil nunca houve 
uma exposição capaz de tra-
duzir e revelar a sua abran-
gência cultural no campo da 
arte, arquitetura e estudos 
astronômicos e matemáticos. 

A seção introdutória da 
mostra apresentará uma visão 
geral da área geográfi ca e dos 
grupos maias – que reúnem 
cerca de 30 etnias, cada uma 
com língua e expressividade 
próprias -, a fi m de que o es-

pectador situe as obras por 
região, localizando assim as 
principais cidades. Ela terá 
ainda uma linha do tempo, 
com informações sobre os 
períodos cronológicos desde 
a época pré-hispânica até a 
atualidade, passando pelos 
períodos colonial e pelo sé-
culo XIX.

Após essa introdução, os 
visitantes encontrarão oito 
áreas temáticas, espalhadas 
pelo subsolo do Museu da 
Cidade-OCA,  que ocuparão 
uma área de 3 mil m², em que 
terão contato com a diversi-
dade e detalhes dessa cultura, 
são elas: O homem frente 
à natureza; Comunidade e 
vida cotidiana; O coração das 
cidades; O homem diante do 
tempo e dos astros; As elites 
governantes e sua historio-
grafi a; As forças sagradas; O 
homem e os deuses: os ritu-
ais; e Entrar no caminho: ritos 
funerários.

•HISTÓRIA

Ibirapuera celebra 60 anos com várias atividades

Na mostra, os visitantes 
poderão compreender tam-
bém como o passado dessa 
civilização mescla-se com o 
México de hoje e o quanto se 
faz presente na cultura nacio-
nal, revelando sua inestimável 
importância. Entre os objetos 
expostos estarão artefatos e 
utensílios que conseguiram 
transcender a pilhagem, a 
destruição de sua cultura e a 
invalidação de sua religião por 
parte da conquista espanhola.  
Os maias chegaram aos dias 
de hoje conservando suas 
línguas e conduzindo uma 
nova e rica cultura original, 
resultado das mudanças e 
das distintas signifi cações ad-
quiridas por seus costumes e 
crenças, que lhes deram nova 
identidade. 

A mostra “Mayas: revela-
ção de um tempo sem fim” 
fica em cartaaz até dia 24, 
de terça a domingo das 9h 
às 18h. A entrada é gratuita 
mas evite os fi nais de sema-

na, quando as filas têm sito 
imensas. 

A Oca fi ca na Avenida Pe-
dro Álvares Cabral, s/n - Por-
tão 3 do Parque do Ibirapuera. 
Telefone: 3241-1081 .

Ibirapuera. A lista de atrações, 
promovidas em parceria com 
a Rede Globo de Televisão, 
será variada, contemplando 
desde exibições de filmes e 
‘pockets shows’ de artistas de 
rua, até concurso de karaokê 
e ofi cinas de plantio.

 E como não se faz uma 
boa festa sozinho, o Parque 
Ibirapuera contará com a par-
ticipação de equipamentos 
públicos e culturais abrigados 
dentro de suas dependências, 
como a Universidade Aberta 
do Meio Ambiente e Cultura 

Ele é o parque da cidade, 
o maior de todos. E é tão 
grande e cheio de atrações 
que ganhou do TripAdvisor, 
site especializado em turismo 
e viagens, o título de melhor 
parque da América Latina e oi-
tavo melhor do mundo! Mas, 
a Vila Mariana pode se orgu-
lhar: o Parque do Ibirapuera 
está dentro de seus limites 
geográfi cos.

E é neste mês de agosto 
que o Parque, criado como 
um presente para a cidade 
por seus 400 anos, em 1954, 
está completando seis déca-
das! Carinhosamente conhe-
cido pelos paulistanos como 
‘Ibira’, esta imensa área verde 
administrada pela Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente comemora seu ani-
versário no dia 21 de agosto. 
Para comemorar, já neste 
sábado começa uma progra-
mação gratuita de atividades  
que se estende até dia 31.

O lançamento acontecerá 
durante o show de abertura 
do Bourbon Street Fest - que 
acontece na Arena de Eventos 
do parque. As atrações do 
mês temático ‘#Ibira60anos’ 
seguem a 4ª edição da Virada 
Sustentável e o 4º Festival de 
Filmes Outdoor Rocky Spirit, 
eventos que também serão 
realizados no Ibirapuera.

 Dentre as atividades ofe-
recidas durante o mês, desta-
ca-se a extensa programação 
do dia 23/08, data escolhida 
para se realizar um grande 
festival de atrações em mo-
tivo do, agora sexagenário, 

de Paz (UMAPAZ) e a Divisão 
de Fauna Silvestre de São 
Paulo, vinculadas à SVMA, o 
Auditório Ibirapuera, o Museu 
Afro Brasil e o Museu de Arte 
Moderna (MAM). Exposições, 
ofi cinas, palestras e apresen-
tações artísticas fazem parte 
da lista de atrações.

 Inspirado no Hyde Park, 
de Londres, e no Central Park, 
de Nova York, o parque foi 
inaugurado em 1954, home-
nageando o 4º centenário da 
cidade de São Paulo e suprin-
do com a carência de áreas 
verdes que a capital paulista 
sofria na época. Mais do que 
oferecer um espaço de inte-
gração com a natureza, o pro-
jeto paisagístico e arquitetôni-
co do Ibirapuera, concebido 
por Oscar Niemeyer, nasceu 
com a pretensão de oferecer 
ao município um ambiente 
inédito de promoção de cultu-
ra, esportes e lazer – e assim 
o faz até hoje.

De lá para cá, o Parque 
se tornou um dos destinos 
mais procurados pelos pau-
listanos, chegando a receber, 
em média, 220 mil visitantes 
por semana. O equipamento 
é considerado um dos prin-
cipais cartões postais da ci-
dade, abrigando instalações 
importantes para o cenário 
artístico-cultural brasileiro, 
como o MAM, a Bienal, a OCA, 
o Museu Afro e o Auditório 
Ibirapuera.

 A programação completa 
está no site da Secretaria 
do Verde: www.prefeitura.
sp.gov.br/svma



PÁG. 0915 A 21 DE AGOSTO DE 2014

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 - 35 M2 MOBILIADO!!! ÓTIMA LOCALIZAÇÃO!!!
1 dormitório c/ armários, wc social, sala,

cozinha c/ armários, 1 vaga.
Só R$ 1.500,00!!! – (Cod. FE)

SAÚDE - CONJ. COML  REFORMADOS!!! PX. METRÔ!!!
2 conjuntos com 70 ms2 cada, varias salas,

wcs, copas. Av. Miguel Stefano. Ótimos!!!
R$ 2.300,00 cada – (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 – SAÚDE - PX. AO METRÔ!!!
3 dts, sala 2 ambientes, wc social, cozinha,

área de serviço, quintal, 2 vagas.
R$ 2.300,00!!! (Cod. FE)

MIRANDÓPOLIS
REFORMADO

PX. METRÔ PÇA. DA ÁRVORE

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

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

(Cod. TH/JH)

SAÚDE
650 MTS DO METRÔ!!!

EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO!!!

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

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

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

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

TERRAÇO C/ 
CHURRASQUEIRA!!!

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

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

– (Cod. JH)

SAÚDE
450 M DO METRÔ!!!

CASA TÉRREA!!!
2 GARAGENS!!!

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

corred. lateral, 
churrasqueira, salão, 

quintal. R$ 1.110,00!!!
– (Cod. SE)

SAÚDE
NOVO!!! ANDAR ALTO

FACE NORTE!!!

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

(Cod. FA)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!
 RUA NOBRE!!!

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

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

SAÚDE
2 VGS + DEP. !!!

CONST. TARJAB!!!

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

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

SAÚDE
MARAVILHOSO!!!

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

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

(Cod. FA) 

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

EXCLUSIVIDADE TAKAKI!!!

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

(Cod. TK/RO)

CHÁC. INGLESA
107 M2 AU!!! PX. AO 

METRÔ PÇA. ÁRVORE!!!

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

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

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

SAÚDE
SOBRADO RES. OU COM.!!!

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

Saúde, 2 dormitórios 
+ 2 cômodos na parte 

inferior, 2 salas, cozinha, 
quintal, 1 vaga

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

SAÚDE
SOBRADO PX. METRÔ!!!

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

IPIRANGA
SOBRADO AC: 160 M2 

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

03 suítes, 
100 mts do 

metrô Sacomã, 
novo, nunca 

habitado, fino 
acabamento,
04 garagens.

Só R$ 720 mil!!! (Cod. FA) 

SAÚDE EXCLUSIVIDADE!!!
SOBRADÃO COMERCIAL!!!

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

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

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

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

Rua Francisco Dias, 205 - Jd. da Saúde 
www.imperiumweb.com.brCr
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ESTAMOS CONTRATANDO CORRETOR (A) DE IMÓVEIS - Contato c/ Débora - Cel: 9 8795-9010                                                         

5067-0906
REGULARIZAMOS

SEU IMÓVEL

TÉRREAS E SOBRADOSAPARTAMENTOS

TERRENOS E GALPÕES

APTO. 
VILA 

DAS MERcêS 
R$ 260 MIL 

2 dts, wc, sla, coz, 
1 vg, com lazer. 

Confira!. 
Ref: 8478

APTO. 
V. cARAGuATá 

R$ 310 MIL  
3 dts,1ste, varanda 

gourmet, 
lazer compl, 

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

APTO. 
V. MARIANA 
R$ 395 MIL 

50m do metrô,
1dt amplo, sala 

2 ambs, wc, coz, 
A.S. 

Ref: 8584

APTO.
JD. DA SAúDE 

R$ 690 MIL 
3 dts, 1ste, coz c/ 
Arm, sla 2 ambs, 
2vgs, 2wc´s, sac, 

81m2. 
Ref: 8143

APTO. 
BOSquE DA SAúDE 

R$ 400 MIL  
2 dts amplos, sla 2 

ambs, coz espaçosa, 
A.S, wc, 2 vgs 
e bom lazer. 

Condom.Baixo. 
Ref: 7971

APTO. 
MOINhO 
VELhO 

R$ 480 MIL 
Lindo, 3 dts,1ste, 

coz planej,  
lazer completo. 

Ref: 5692

APTO. 
V. GuMERcINDO 

R$ 480 MIL 
3 dts, sla, coz, A.S, 

wc c/ box, desp, 
sac, c/ lazer, 

75m2. 
Ref: 8136

APTO. 
JD.DA SAúDE 
R$ 950 MIL  

4 dts, 2 stes, sla, 
2 vgs c/ depósito, 
sacada gourmet, 
lazer completo. 

Ref: 8573

APTO. 
V. STO. ESTEfANO 

R$ 700 MIL 
95m2, 3 dts,1 ste, 
sala e coz amplas, 

repleto em armários, 
2 vgs, próx ao 

Shopping Plaza Sul. 
Ref: 8483

APTO. 
JD. DA SAúDE 

MOBILIADO 
R$ 640 MIL 

3 dts ,1 ste, sacada 
gourmet, 85m2, 

lazer comp, 2 vgs. 
Ref: 8376

APTO. 
SAúDE 

R$ 458 MIL 
Ao lado do metrô, 
2 dts, repleto de 
arms, terraço, 

lazer completo. 
Ref: 8398

APTO. 
V. GuMERcINDO 

R$ 530 MIL  
Andar alto, 

3 dts,1ste, arm, 
ampla sala, coz 

planej, 2 vgs, linda 
área de lazer. 

Ref: 8597

APTO.
 JD. DA SAúDE 

R$ 640 MIL 
Mobiliado 3 dorms,

1 ste, sacada 
gourmet, 85m2, 

lazer comp, 2 vgs. 
Ref: 8376

APTO. MIOLO 
IPIRANGA PREçO 

S/ cONSuLTA  
Alto padrão,140m2, 

3 stes, sla estendida, 
coz, dep. emp, 

desp, 4 vgs 
e lazer completo. 

Ref: 8368

APTO. 
JD. MARIA ESTELA 

R$ 235 MIL  
2 dts, piso

 laminado,1 vg, 
lazer compl, cond 
R$ 270,00, 48m2. 

Confira! 
Ref: 8247

APTO. 
MOINhO VELhO 

R$ 371 MIL 
Bem localizado 

2 dts, c/1dt. 
reversível, 
2 wc´s,1vg. 
Ref: 4417

APTO. 
JD. STA. EMíLIA 

R$ 250 MIL  
2 dts, elevador, 
isento de IPTU, 

64m2, salão de festa, 
cond. R$ 285,00, 

1ºandar. 
Ref: 8391

APTO. 
SAúDE 

R$ 350 MIL 
Lindo 2 dorms, sla, 
coz,1 wc, c/ lazer,
1 vg, próx. metrô 
Pça. da Árvore. 

Ref: 8282

APTO. 
V. cLEMENTINO 

R$ 440 MIL 
2 dts, sla, coz, 2 

wc´s, 1 vaga, 60m2, 
condom. c/ valor 

baixo e bom lazer. 
Ótima localização. 

Ref: 8534

APTO. 
SAúDE 

R$ 650 MIL 
3 dts,1 ste, sla 2 

ambs, coz c/ 
armarios, 85m2, 

lazer comp, 2 vgs. 
Ref: 7753

SOB. chácARA
 INGLESA 

R$ 570 MIL  
3 dts,1ste, sla 2 

ambs, lav, copa,c 
oz planej, escritório, 
4 vgs, ent. lateral, 

varanda. 
Ref: 8319

SOB. 
NOVO AO LADO 

METRô SAcOMã 
R$ 690 MIL 

3 suites, sala 2 
ambs, coz ampla, 
lavand, quintal, 

2 vgs. 
Ref. 7320

ASSOBRADA 
JARDIM DA SAúDE 

R$ 420 MIL 
2 dorms, sala, coz, 

wc, quintal 
com 1 dt.

nos fundos, 1 vg. 
Ref: 4968

cOND. fEchADO 
V. MORAES 
R$ 420 MIL  

3 dts,1ste, sla 
2 ambs, lav, coz. 

A.S, 2 vgs, 
espaço gourmet. 

Ref: 8393
SOB. NOVO 

cOND. fEchADO 
MOINhO VELhO 

R$ 750 MIL  
A 800ms Metrô 

Sacomã c/ 3 dts, 
sala e cozinha, 

2 vgs. 
Ref: 7534

SOBRADO 
NA VL NAIR 
R$ 610 MIL 

4 dts, sla. de estar, 
copa, coz, 2 wc´s, 
quintal, dep. Emp, 

2 vgs, 
ótima localização. 

Ref: 7377

SOB. 
V. DAS MERcêS 

R$ 380 MIL 
3 dts, 2 stes, 2 vgs, 
5 wc´s, sla 2 ambs, 
desp, entr. lateral. 

Lindo Confira! 
Ref: 7985

TÉRREA 15x30 
R$ 850 MIL 

4 dts, 2 wc´s,1 lav, 
coz c/arm, sala 2 
ambs, corredor 
lateral, edícula, 
jardim, 4 vgs. 

Ref: 8513

SOB. 
V. MORAES 
R$ 410 MIL 

2 dts, coz, sla de 
estar, dep.emp, 
lavand, quintal,

1vg, 
Ref: 8594

TÉRREA  
ANTIGA IPIRANGA 

R$ 480 MIL 
P/Construtores 

T. 10x16, px. Extra 
a 10 minutos a pé 
metrô Imigrantes. 

Ref: 8587

SOB. PRóxIMO 
AO METRô 

PçA. DA áRVORE 
R$ 530 MIL 
2 dts, 2 wc´s, 

edícula, terreno de 
5,17 x 18,1 vg. 

Ref: 8540

TÉRREA 
NA VILA LIVIERO 

R$ 340 MIL  
2 dts, sla de estar, 
coz, 2wc´s, 3 vgs, 

lavand, A.S, 
quintal. 

Ref: 7556

SOB. 
V. DAS MERcêS 

R$ 600 MIL  
Ao lado do EXTRA 
Tancredo, 3 dts,1 

ste, sala e cozinha 
grandes, quintal

e 2 vgs. 
Ref: 8274

TÉRREA 
cuRSINO 

R$ 320 MIL 
Terreno 8x25 c/ 

3 casas no quintal 
alugados  c/renda 

R$ 2.200,00. 
Ref: 6172

TÉRREA 
IPIRANGA 

R$ 530 MIL
2dts, sla, copa, 

coz, desp, quintal,
Terreno 6x25, 

miolo do bairro.
 Ref: 7989

SOB. EM RuA 
PARTIcuLAR Px. 
MuSEu IPIRANGA 

PREçO S/cONSuLTA  
3 dts,1ste, sala 
ampla, cozinha 
planej, quintal, 
edícula, 3 vgs. 

Ref. 8159

SOBRADO 
JARIM DA SAúDE 

R$ 720 MIL 
3 stes c/ arms, 

3 vgs, 2 wc´s, copa, 
coz americana, 

dep.emp, quintal, 
sala 2 ambs.

Ref: 7262

SOB. 
VILA MARTE 

130 M² 
R$ 620 MIL 

3 dts,1ste, 3 vgs, 
wc, fácil acesso á 
Rodovia Anchieta 
e metrô Sacomã. 

Ref: 8615

RENDA 1% 
V. STO. ESTEfANO 

R$ 475 MIL 
4 casas+salão 

comercial. 
Venha conferir 

3 vgs. 
Ref: 8315

SALãO c/ SALA 
cOMERcIAL 
NO IPIRANGA 
R$ 420 MIL 

Excelente ponto c/ 
70m2. Confira!. 

Ref: 7966

TERRENOS 10x30 
R$ 490 MIL 
JABAquARA  

8x25 R$ 265 Mil 
Cursino,

10x25 R$ 350 Mil 
Jabaquara
Ref: 6582

TERRENO 10x25 
IPIRANGA 

R$ 450 MIL 
Com casa antiga a 
10 m a pé do metrô 

Imigrantes. 
Confira! 

Ref: 7537

cOMERcIAL 
LOcAL NOBRE 
DO IPIRANGA 
R$ 220 MIL 
2 salas c/ wc, 

50m2 cada, aceita 
proposta. 
Ref: 8370

TERRENO 
VILA PRuDENTE 

PREçO SOB 
cONSuLTA 

Área total 700 m2 
próximo a 

Av. do Estado. 
Consulte-nos. 

Ref: 5717

TERRENO 8x27 
VL. DAS MERcêS 

R$ 470 MIL 
c/2 casas 1 com 2 
dts, sala, coz, wc, 

quintal e 
1 com 1 dt, sala, 

coz, 2 vgs. 
Ref: 7474

TERRENO 
10x39 

MOINhO VELhO 
R$ 580 MIL  

c/ 3 casas 1º c/ 2 
dts, sala, coz, wc 
e 2º c/1 dt, sala, 

coz, wc. 
Ref: 7698

cOMERcIAL 
cOM GALPãO 
NA cuRSINO 
PREçO SOB 
cONSuLTA! 

Terreno 10x26 
confira agende 

sua visita. 
Ref: 7521

cOMERcIAL 
LOcAL NOBRE 
DO IPIRANGA 
R$ 220 MIL 
2 salas c/ wc, 
50m2 cada. 

Aceita proposta. 
Ref: 8370

SOB. c/SALãO 
cOMERcIAL 

VL. MORAES 80M² 
R$ 550 MIL 

2 dts, sla c/ terraço, 
coz, quintal + 
1 dts grande. 

Ref: 8263

TERRENO 
14x20 

NA cONcEIçãO 
R$ 550 MIL 

Confira e agende 
sua visita! 
Ref: 8549

LOcAçÕES
• SobR. Saúde R$ 2.250,00 3 dts, 2 stes, sala, copa e coz, wc, entrada lateral, 3 vgs. Temos opção 2 stes, 2 vgs 
    R$ 2.000,00. Confira! Ref: 8570    
• GalpõeS V. GumeRcindo R$ 5.000,00 360m2, 2 entr., 2 wc´s, vão livre. Opção por  R$ 9.800,00 10x30. Ref: 8310    
• apto. V.maRiana R$ 3.000,00 Ao lado do metrô 3 dts,1ste, terraço, repleto de armários. Ref: 8611    
• SobRado ipiRanGa R$ 1900,00 Próx. metrô Sacomã 2 dts, 2wc c/ mezanino na ste, c/terraço. Ref: 8512    
• SobR. Saúde R$ 4500.00 Próx. ao metrô 2 stes, 3 vgs, 4 wc´s, 315m2, copa, coz, lavand, quintal, sala de estar. Ref: 7683    
• Galpão pRóx. a cuRSino 200m² R$ 3.800,00 Pé direito 4 m, entrada para caminhões. Ref: 8438    
• téRRea V. moRaeS R$ 700,00 Reformada,1 dts, sala, coz, lavand, 1wc. Ref: 7609    

• ótima téRRea Jd. da Saúde R$ 1.500,00 2 dts, sala, cozinha ampla, 4 vagas. Ref: 8585
• téRRea boSque da Saúde R$ 1.900,00 2 dts. amplos, sala 2 ambs, 1 vaga. Ref: 8586    
• téRRea 50m da cuRSino Reformada, 2 dts, 2 vgs, c/ quintal R$ 1.400,00. Ref: 8605    
• apto. boSque da Saúde Prox. Pça. da Árvore, 2 dts, sla 2 ambs, coz, A.E, IPTU isento, R$ 2.100,00 + cond. Ref: 8606    
• apto. Vl. daS meRcêS R$ 2.000,00 3 dts,1 ste, sla 3 ambs, lazer comp. Ref: 5692    
• lindo apto. São JudaS R$ 3.300,00 2 stes, 2 vgs, 2 wc´s, 81m2, lazer comp, ótima localização. Ref: 8372    
• Salão de feStaS a 5 min. metRô JabaquaRa R$ 4.000,00 Mobil. c/capacidade p/200 pessoas. Ref:8576    
• apto. pRóx. aV do cuRSino 2 dts, sla 2 ambs, coz c/A.E, lazer compl, 1 vg, R$ 1.600,00 ( PACOTE) Ref: 1431

AtenDimento De 2A A 6A DAS 8 àS 18H  -  SábADoS DAS 9 àS 16H  -  DomingoS DAS 9 àS 12H
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SRS. PROPRIETÁRIOS - CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.
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30 ANOS DE TRADIÇÃO S. B. DO CAMPO - R. GINO AMADEI, 220 - V. PAULICÉIA - FONE: 4173-2451
5581-5887 AV. BOSQUE DA SAÚDE, 376

METRÔ PRAÇA DA ÁRVOREKOYAMA IMÓVEIS
WWW.KOYAMA.COM.BR

30 ANOS DE TRADIÇÃO
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ATENÇÃO 
PROPRIETÁRIOS:

DEVIDO A GRANDE
DEMANDA,

ESTAMOS PROCURANDO 
APARTAMENTOS DE

2 DORMITÓRIOS 
E UMA VAGA DE GARAGEM 

PRÓXIMO AO METRÔ.
ENTRE EM 

CONTATO CONOSCO!

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

mobiliado, 65m².
REF: 3117

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

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

CASA S.BERNARDO
COND.FECHADO

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

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

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

REF: 3369

APTO SAÚDE
R$ 2.300,00+ Cond. 
+ Iptu – 2 dorms, 1 
st, coz. C/ arms., Sl 
c/ sacada, 1 área de 
serv., 1 Vg – 62m² - 

REF: 3473

SOBRADO SAÚDE
R$ 2.500,00 + IPTU- 
ótimo estado,  3 dorms.,  
1 coz. planejada, 1 sl., 
1 banh., 1 lavabo,1 área 
de serv., quintal , 2 vgs 
– 92 m² - REF- 3461

APTO - V. GUARANI
R$ 2.200,00 + Cond. 
- 2 dorms com ars 

novos; Sala c/ sacada; 
Coz. c/ armários; 1 

banh.; Área de serv.; 
Próx. metrô; REF: 3456

APTO - SAÚDE
R$ 2.300,00 + Cond. + 
IPTU- 2 dorms., 1 st, 
1 sl., 1 coz., 1 banh., 

1 AS, varanda gourmet, 
móveis planejados em 
todos os ambs; 1 vg.,  

65m² - REF: 3448

SALA COMERCIAL
BELA VISTA

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

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

CASA SAÚDE
R$ 1.500,00 + IPTU -

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

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

APTO CHÁC. INGLESA
R$ 2.400,00 + Cond.+ 
IPTU - 2 dorms., 1st., 
1 sl., 1 coz. americana, 

1 banh., 1 área de 
serv., 2 vgs., 60m²- 

REF: 3442

SOBRADO 
MIRANDÓPOLIS

R$ 3.600,00 + IPTU - 
3 dorms., 1 sl., 1 coz. 
c/ armários, 2 banhs.,1 

AS, qtal, 2 vgs., 
145m²- REF: 3347

APTO  ÁGUA FUNDA
R$ 415.000,00 - 3 dorms. 
com armários, 1 sl., 1 coz. 
planejada, 2 banhs., 1 área 

de serv., 1 vg., 76m².
REF: 3359

APTO SAÚDE
R$ 564.000,00 – 2 dorms.,
1 st., repleto de armários,

1 coz. toda equipada,
1 banh.,  área de serv.,

2 vgs, 63m² - REF: 3392

APTO MIRANDÓPOLIS
R$ 370.000,00 –

2 dorms, 1 sl, 1 coz,
1 banh, 1 área de serv,

75m² - REF: 3143

APTO VILA SANTO 
ESTÉFANO

R$400.000,00 –
2 dorms, 1 sl,  1 banh,
1 coz, 1 área de serv,

1 vg,  60m² - REF: 3333

APTO
VILA GUMERCINDO

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

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

APTO  MIRANDÓPOLIS
R$320.000,00 – 1 dorm.,

1 sl., 1 banh., 1 coz.,
1 área de serv.,

47m² - REF: 3377

APTO  SÃO JUDAS
R$486.000,00 – 2 dorms.,
1 st., 1 sl., 1 banh., 1 coz. 

tipo americana,
1 área de serv., 1 vg.,

58m² - REF: 3459

SALA COMERCIAL 
JABAQUARA

R$ 285.000,00 –
sala, 1 banh., próximo

ao metrô, 40m².
REF: 3450

SOBRADO
BOSQUE DA SAÚDE

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

REF: 3272 

APTO
BOSQUE DA SAÚDE

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

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

SOBRADO SAÚDE
R$ 375.000 – 

Próx. Av. Bosque, 2 dorms, 
piso frio, área de serv,

1 vg – 74m² - 
REF: 7037

APTO
VILA CLEMENTINO

R$ 724.000,00 - 3 dorms.,
1 st., 1 dep., 1 sl., 1 coz.,
2 banhs., 1 área de serv.,
1 vg. , 120m². REF: 3452

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

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

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 COND.
FECHADO - V. NAIR

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

lavanderia, depósito privativo, 
gara. p/ 1 carro mais uma vaga 

p/ visitante - REF.: 12.900

SOBRADO - 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

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

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

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

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

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
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

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

 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

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

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

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

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 245 MIL
Ótimo local da rua Angaturama, 

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

SOBRADO
V. 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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Prédio de 10 anos c/ piscina, 

churrasq., forno pizza e quadra, 
AU = 69 m², c/ 2 dorm. c/ 

AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
despensa, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 12.547

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

REF.: 12.880

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

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

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

APTO
V. CLEMENTINO

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

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

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

SOBRADO + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Ótimo local da rua Tiquatira, 
c/ 3 dorm., wc social, living 

p/ 2 amb., lavabo, coz., wc p/ 
emp, gar. p/ 2 carros, fundos 
c/ edícula c/ 1 dorm., sala, 

escritório, wc - REF.: 12.814

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., garagem - 

REF.: 12.643

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 780 MIL
Ótimo local da r. Vigário 

Albernaz, terr. 6 x 39 mts., AC 
= 160 m², c/ 3 dorm., suíte 
c/ closet, living p/ 2 amb., sl. 
jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ emp, amplo quintal c/ churr, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 12.750

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

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

gar. p/ 4 carros - REF.: 13.075

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., 

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

AE, dep. p/ emp, qtal c/ churr, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 12.802

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Ótimo local, terreno 10 x 29 

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

living p/ 2 amb., sl. TV, coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., amplo 
qtal c; churr, gar. p/ 4 carros - 

REF.: 12.555

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

carros, terreno 10 x 36 mts., AC 
= 410 m² - REF.: 11.738
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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

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.: 22-2903

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 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

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 c/ 
3 dorms, 1 ste c/ closed, sala 
2 ambs, ampla coz, porcela-
nato, lav, qtal c/ terraço, AS , 
quarto e banh. emp, 2 vagas 
de gar. Tudo bem cuidado e 

moderno. 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

CASA TÉRREA ASSOBRADADA
JABAQUARA –R$ 550 MIL

10 min. à pé do Metrô 
com 3 dormitórios, sala para 

2 ambs, cozinha, 2 banheiros, 
quintal, 2 vagas de carro, 

ótimo  terreno de 5x32x12. 
Ref 82-2665

APTO SÃO JUDAS/
CONCEIÇÃO
R$ 386 MIL

2 dormitórios, sala c/;sacada, 
cozinha, apto TODO REFOR-
MADO, piso em porcelanato, 
condominio de R$ 350,00 e 
vaga de gar.  REF.: 82-2837

APTO  R$ 365 MIL
JABAQUARA-METRÔ
2 dormitórios com armários, 
sala 2 ambientes, cozinha 

com armários, 2 banheiros e 
vaga de garagem.

REF.: 82-2895

SOBRADO NOVO  SÓ 
R$ 770 MIL - PROX. 

METRÔ CONCEIÇÃO
3 DORMITÓRIOS , SUÍTE, 

sala 2 ambs , coz. americana, 
sacada, qtal, AS, churr, acabto 
em porcelanato e 2 vagas de 

gar. REF.: 82-2909

APTO JABAQUARA  
R$ 410 MIL

Próx. do Metrô com 3dor-
mitórios, suíte, sala em “L”, 
cozinha planejada, area de 

serviço, 64 m2 AU, lazer 
completo , pisc. aquecida e 
garagem.  REF.: 82-2919

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
R$ 480 MIL

À 10 minutos do metrô c/ 3 
dorms c/ arms, ótima sala 2 
ambs com sacada, 2 banhs , 
coz. Planejada, vaga de gar. 
, face norte, carp. madeira e 

granito e lazer. REF.: 82-2913
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MIRANDÓPOLIS
SOBRADO EXCELENTE!

3 DTS, STE, 2 GRS
R$ 3.000

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

coz, área serviço, ótimo para 
comércio ou residência.

PTO. PAULISTA
CASA DE VILA!

2 DTS, GAR, 87M² AC
R$ 2.400

Próx. Ceci,  liv. 2 ambs, 
lavabo, coz. equipada, 
qtal, dp empregada, 

pronto p/ morar.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO, É SÓ MUDAR!

2 DTS, GAR. 90M² AC
R$ 2.700

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

ótimo edif. c/ piscina. 
Confira!

TATUAPÉ
APTO NOVO! 2 DTS, STE, GAR

LINDO, MARAVILhOSO!
R$ 2.500

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

edif. de cinema c/ lazer de clube.

CHáC. INGLESA
APTO 2 DTS, GAR, 60M² AU

REFORMADO!!!
R$ 2.300

Excelente apto próx. metrô, 
liv. 2 ambs, coz. equip, 

rico em arms, edif. seminovo 
com lazer total.

V. MARIANA
2 DTS, STE, 2 GRS

MOBILIADO!
R$ 2.500

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

V. MARIANA
APT 3 DTS, STE, GAR. 70M² AU

PRÓX. METRÔ STA CRUZ
R$ 2.300

Seminovo liv. 2 ambs, 
coz. planejada, 
rico em arms, 

ótimo edif. c/ lazer total.

MIRANDÓPOLIS
APTO 2 DTS, GAR

É SÓ MORAR!
R$ 1.300

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

edif. c/ piscina.

PARAÍSO
SALA COMERCIAL!

EDIF. ALTO LUXO!
R$ 2.500

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

sofisticação c/ garagem, 
não perca!

V. CLEMENTINO
SOBRADO COMERCIAL

3 DTS, STE, 2 GRS
R$ 3.600

Ótimo para qualquer tipo de 
comércio, local excelente, 

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

METRÔ STA CRUZ
APTO 3 DTS, STE, GAR

110M² ÚTEIS, CONFIRA!!!
R$ 2.900

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

amplas dependências, 
não perca!

V. CLEMENTINO
APTO 1 DORM. S/ VAGA.

PRÓX. hOSP. SP
R$ 1.500

Ótima localização, 
liv. 2 ambs, coz. Equipada, 

entrar e morar, 
ótimo edif.

METRÔ ANA ROSA
APTO 3 DTS, STE, GAR

MUITO CONFORTO COM 
131M² AU!
R$ 3.000

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

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS
100M² ÚTEIS, ÓTIMO!

R$ 3.100
Próx. Hosp. SP, Liv. 2 ambs,

 coz. equip, rico em arms, 
andar alto, edif. 

seminovo c/ lazer de clube.

MIRANDÓPOLIS
APTO 2 DTS, GAR, 72M² AU

SUPER DECORADO!
R$ 1.800

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

rico em arms, 
edif. c/ lazer total.

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS, GAR, 115M² 

AT - JUNTO AO METRÔ
R$ 424 MIL

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

empregada, ótimo acbto, edifício 
c/ piscina.

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

VAGO C/ PISCINA
R$ 418 MIL

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

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

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

MOBILIADO
R$ 424 MIL

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

andar alto, edif. super cobiçado 
c/ piscina.

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

AT - ESPETACULAR, LINDO!
R$ 350 MIL

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

super decorado, cond. baixo, 
ótimo edifício.

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

NOVO, O MELhOR!
R$ 1.450 MIL

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

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

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

R$ 399 MIL
Local espetacular, 

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

tudo de bom!

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

R$ 395 MIL
Próx. metrô, Liv. 2 ambs, 

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

V. CLEMENTINO
APTO 1 DORM. GAR

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

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

de conhecer.

PÇA. áRVORE
APTO 2 DTS, GAR

COM PISCINA
R$ 430 MIL

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

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

METRÔ PÇA áRVORE
APTO 3 DTS, STE, 3 GRS

BELíSSIMO!
R$ 670 MIL

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

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

 METRÔ S. JUDAS
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS
99M² AU, CONFORTO E 

SEGURANÇA!
R$ 640 MIL

Próx. metrô, amplas dependências, 
liv. 3 ambs, terraço, coz. equip, rico em 
arms, edif. magnífico c/ lazer de clube!

METRÔ S. JUDAS
SOBRADO NOVO!

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

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

rasqueira, não deixe de conhecer.

METRÔ STA CRUZ
APTO 3 DTS, STE, GAR

UM ShOw!!!
R$ 625 MIL

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

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

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

LINDO MEDITERRâNEO
R$ 1.200 MIL

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

scina aquecida. Não perca!

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

ESPETACULAR!!!
R$ 999 MIL

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

cobiçado c/ lazer de clube.

KLABIN NOBRE
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

124M² AU ESPETACULAR!!!
R$ 999 MIL

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

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

VILA MARIANA
SOBRADO NOVO!

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

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

acabto alto luxo, magnífico!

MIRANDOPOLIS
APTO 3 STES, 3 GRS, 188M² 

AU - DE CINEMA !!!
R$ 1.399 MIL

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

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

VILA MARIANA
APTO 4 DTS, 2 STS, 3 GRS

300 MTS DE LUXO E REQUINTE!
R$ 1.590 MIL

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

hoso! Edif. belíssimo c/ lazer total.

PARAÍSO
APTO 4 DTS, 3 STES, 3 GRS

ALTO LUXO, 184M² AU
R$ 1.900 MIL

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

JD DA SAÚDE
APTO 2 DTS, GAR, 120M² AT

PRONTO P/ MORAR!
R$ 447 MIL

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

não deixe de conhecer. 
Ótimo edif.

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

ENORME!!!
R$ 585 MIL

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

entrar e morar, ótimo edif.

MIRANDÓPOLIS
EXCELENTE SOBRADO

3 DTS, STE, 2 GRS
R$ 670 MIL

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

PÇA ARVORE
SOBRADO MAGNIFICO!

3 DTS, STE, 4 GRS
R$ 1.150 MIL

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

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

V. GUMERCINDO
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

NOVO C/ TERRAÇO GOURMET!
R$ 719 MIL

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

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

PTO. PAULISTA
SOBRADO VILA NOVO!

3 STES,4 GRS, 206M² AC.
R$ 1.590 MIL

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

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

METRÔ STA CRUZ
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

JUNTO AO ShOPPING.
R$ 640 MIL

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

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

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

EDIF. COBIÇADO!
R$ 635 MIL

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

Andar alto, entrar e morar. 
Edif. maravilhoso!

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

COM LAZER TOTAL!
R$ 538 MIL

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

cio, venha conferir!

METRÔ S. JUDAS
APTO 2 DTS, STE, 2 GRS

MORE BEM 84M² AU.
R$ 488 MIL

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

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

METRÔ SAÚDE
APTO 3 DTS, STE GAR

VENhA SER FELIZ!
R$ 530 MIL

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

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

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

PRONTO PARA MORAR!
R$ 500 MIL

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

alto, ótimo edifício, não deixe de 
conhecer.

PÇA ARVORE
APTO 4 DTS, STE, 2 GRS

SEMINOVO!
R$ 795 MIL

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

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

V. MARIANA
APTO  3 DTS, STE, 2 GRS

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

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

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

METRÔ 
CONCEIÇÃO

SOBRADO DE VILA!
2 DTS, GAR, 80M² AC

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

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS, STE, GAR

100M² ÚTEIS PX hOSP SP
R$ 620 MIL

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

amplas dependências, 
excelente edif. c/ quadra.

METRÔ STA CRUZ
APTO 3 DTS, STE, 2GRS

JUNTO AO ARQUI
R$ 611 MIL

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

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

VILA MARIANA
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

AMOR A PRIMEIRA VISTA!
R$ 610 MIL

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

quadra.

MIRANDÓPOLIS
LINDO SOBRADO!
3 DTS, STE, GAR

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

qtal totalmente reformado com 
muito bom gosto.

PÇA. DA áRVORE
SOBRADO – OCASIÃO!

3 DTS, 2 GRS, 120 M² AC
R$ 575 MIL

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

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

coRRetoRes(as) 
venHa FaZeR PaRte Da 
equiPe que mais venDe 

na ReGiÃo!

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO MAGNIFICO!
1º  QUE VER COMPRA.

R$ 550 MIL
Local espetacular, Próx. metrô,

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

terreno de 6x25, entrar e morar.

KLABIN
APTO 2 DTS, GAR, 90M² AT

JUNTO AO METRÔ.
R$ 549 MIL

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

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

MARAVILhOSO!
R$ 660 MIL

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

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

METRÔ SAÚDE
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

SEMINOVO!
R$ 630 MIL

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

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

METRÔ STA CRUZ
APTO 2 DTS, GAR, 

98M² AT - MOBILIADO!
R$ 2.000

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

Magnifico!

V. MARIANA
APTO 3 DTS, STE, GAR.

ESPETACULAR!
R$ 2.200

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

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

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS

DE CINEMA!
R$ 2.900

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

lazer de clube!

METRÔ STA CRUZ
APTO 2 DTS, STE, 2 GRS
90M² AU, BELíSSIMO!

R$ 495 MIL
Próx. Shop Sta Cruz, 

Liv. 3 ambs, coz. equip, 
rico em arms, andar alto, 

linda  vista, magnífico edif.

PÇA ARVORE
APTO 3 DTS, STE, 2 GRS
140M² AT, SEMINOVO!

R$ 630 MIL
Próx. metrô, liv. 2 ambs, 

coz. equip, terraço, rico em arms, 
acbto maravilhoso, lindo edif, 

lazer com quadra.
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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.

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

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. 
Impecavel. R$ 1.900,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

grande, edícula completa, 
02 vagas. Rica em

armários. Lindo.
R$ 2.300,00.

vendas

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA 
(COMERCIAL)

Sobrado, 02 ds, sala grande, 
edicula completa, entrada 
lateral, 02 vagas. Otima 
localização. R$ 3.000,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAUDE
Apartamento, 3ds (suite), 

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

ao metro. R$ 3.500,00

LOCAÇÃO

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 CLEMENTINO 
Apto,2dts.3reversivel.,1vg, living/

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

Santa Cruz -  R$ 430 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

JABAQUARA
Sobradão, 3dts,1ste, 2 salas 

grande, lavabo, 6gr, terreno 11x30, 
totalmente isolado,quintal grande 
com edicula e dep.empregada, 

execelente localização, próx. metro 
e terminal Jabaquara, R$ 645 mil

PLANALTO PAULISTA
Casa terrea, 3dts, 2grs, 

living/lavabo,cozinha  ampla, 
repleto de armários,vaga, entrada 

lateral, quintal, ótimo local.
R$ 680  mil

MIRANDOPOLIS
Casa térrea, 3dts, 3grs, 2 

salas,terr.10x20, quintal reformada, 
ot. localização, aceita permuta por 
apto de 2dts na região até R$500 

mil, ao lado do metro – R$ 730 mil

VILA CLEMENTINO
Sobrado residencial/comercial, 
2dts,sala/2ambiente,cozinha,

pequeno quintal,2 otimos 
quartos,ótimo estado, 

rua Luis Góis, R$ 520 mil

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$ 1.000

BELA VISTA - APTO
1 DORM, 1 VG

R$ 850
ACLIMAÇÃO - APTO

2 DORMS. 1VG.
R$ 1.700

ACLIMAÇÃO - APTO
3 DORMS, 1 VG

R$ 2.250

ACLIMAÇÃO - APTO
3 DORMS, 1 VG

R$ 2.400

CENTRO - APTO
1 DORM
R$ 1.200

CENTRO - APTO
2 DORM, MOBILIADO

R$ 1.400

METRO VL MARIANA
CJ. COML. 60M2

R$ 1.500
METRO VL MARIANA

CJ. COML., 65M2

R$ 1.750

ACLIMAÇÃO - CASA
COM. 300 M2

R$ 3.600

ACLIMAÇÃO - CASA
400 M2

R$ 9.800

BRÁS - GALPÃO
240 M2

R$ 6.000

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

V. CLEMENTINO - APTO
2 DORMS, 1 VG. R$ 2.000

ACLIMAÇAO - APTO
1 DORM. R$ 1.400

TATUAPÉ - CASA
260M2

R$ 450.000

V. MARIANA - SOBRADO
3 DORMS.
R$ 3.250

PQ ACLIMAÇÃO - APTO
170 M2, 4 DORMS

R$ 1.800.000
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

SOBRADO NOVO !!!
SANTO ANDRÉ

R$ 750.000

PARAÍSO - APTO
61M2

R$ 400.000

CAMBUCI - APTO
1 DT

R$ 280.000

MOÓCA - APTO
2 DORMS, 70M2

R$ 275.000

V. CLEMENTINO - APTO
2 DORMS, 2 VGS. R$ 2.250

ACLIMAÇÃO - APTO
4 DORMS, 4 VGS

R$ 4.500

ACLIMAÇÃO - APTO
2 DORMS
R$ 1.750

ACLIMAÇÃO - APTO
2 DORMS
R$ 1.450

CURSINO - APTO
2 DORMS
R$ 1.450

AEROPORTO - APTO
2 DORMS. MOBILIADO. R$ 2.500

ACLIMAÇÃO - CASA
COM. 350 M2

R$ 4.000

BRÁS - GALPÃO
1000 M2

R$ 20.000

ACLIMAÇÃO - SOBRADO
 450 M2

R$ 16.000

BQ. SAÚDE - APTO
2 DTS, 2 VG
R$ 425.000

PQ ACLIMAÇÃO - CASA
250 M2, 4 DORMS

R$ 2.200.000

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 2 ds.
c/ AE, sala grande,

02 banheiros, garagem.
Junto ao metrô.

R$ 470 mil

LOCAÇÃO

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds.

c/AE, cozinha planejada,
a. serv., garagem.

Impecavel. Lazer. Prox.
ao metro. R$ 450 mil

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Térrea, 02 ds,

sala grande, entrada
lateral, garagem.

Otima localização.
R$ 370 mil

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAUDE
Sobrado, 03 ds (suite), 

02 salas, lavabo, edicula 
completa, quarto de 

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

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

SOBRADO MIRANDÓPOLIS
TERRENO COM 400 m2  

R$ 1.700.000,00
 Miolo do bairro, c/4 dorms, (2 suites), 

sala ampla 3 ambs, copa, coz, 
qtal. c/churrasq., local p/picina.

Aceito imóvel como parte 
de pagamento

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
SAÚDE MOBIL. C/VARANDA 

GOURMET R$ 2.700,00
Apto. Novo, 2 suítes c/arms. sl. ampla c/varanda, 

coz. planej., AS, aquec., 1 vaga, lazer total

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$ 699.000,00
Lindo Apto. c/88m2 AU, 3 dorms. c/

arms., 2 banhs., sala p/2 ambs. c/varan-
da, coz. planej., AS, 1 vg, lazer total

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  CONJ. COML.
  R$ 2.100,00

Ao lado do metrô, 70m2 AU, todo reformado 
3 salas, cozinha, AS, banheiro

LOCAÇÃO

APTO. CHÁCARA INGLESA 
R$ 5.000,00

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.

 TERRENO PRÓXIMO
METRÔ SAÚDE
9,70 x 44,00 = 426,80m2

R$ 1.500.000,00
 Tels. 98206-3181 (tim)
ou 99311-8340 (claro)

99520-0396 (vivo)

 TERRENO PRÓXIMO
METRÔ PÇA. ÁRVORE

R$ 2.500.000,00
12 x 30  = 360,00m2

 Tels. 98206-3181 (tim)
ou 99311-8340 (claro)

99520-0396 (vivo)

 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

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

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

Oportunidade R$ 274.000,00
Cond. R$ 100, IPTU R$ 30,

Temos outros

SÃO JUDAS
À 100 mts. do Metrô

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dorms. arms. b.box, 
sl. 2 ambs. coz. AS, wc, s/

gar., pto. p/morar, andar alto, 
bastante sol. R$ 339.000,00 

Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Px.Pça. Sta. Rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 3 dts. (ste), arms. b.box, 
sala  2 ambs. c/sac. piso as-
soalho, coz. plan. as, wc, gar. 
lazer compl. R$ 549.000,00

Temos Outros

SÃO JUDAS
A 300 mts. do Metrô

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado estilo amer., 4 dts. 
(2 sts), arms. b.box, sl. 2 ambs. 

c/jdim. lav. coz. plan. as, qe/
wc, churr. 3 vgs., 8 anos, c/ou s/

mobília. Melhor Preço
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Melhor Rua do Bairro

 

55m2 A.U., 2 dorms. sendo 1 suíte, 1º andar, face 
norte, sacada gourmet, salão festas, 

quadra esportiva, piscina adulto/infantil, 
brinquedoteca, 1 vaga, gar. + uma extra. 

 APTO. NOVO PRÓXIMO 
METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

R$ 480.000,00

95316-3514 - 5584-7545 direto c/propr.

 SOBRADO EM VILA 
RESIDENCIAL PRÓXIMO 

METRÔ SÃO JUDAS
R$ 550.000,00

Com varanda, 3 dormitórios, sala 
2 ambientes, cozinha ampla, área de 

serviço com quintal, lavanderia, 2 vagas.
 Tratar Tel.: 98404-9553

 SOBRADO
JARDIM AEROPORTO

R$ 450.000,00
Com 2 dormitórios, sala 2 ambientes, cozi-
nha c/armários embutidos, quintal, jardim, 
2 vagas, terreno com 17,20 m2 de frente

 Tratar Tel.: 98404-9553

 APTO. PRÓXIMO
METRÔ SANTA CRUZ 

R$ 750.000,00
3 dorms. sendo 1 suíte, wc, sala, coz., arms. 

fixos, piscina, espaço gourmet, 2 vagas.
 Fotos: www.baselineimob.com.br 

Tel.: 3293-2370

 

Apto. c/1 dorm., sala p/2 ambs., 
c/sacada, coz. c/arms., área de 

serviço, 1 vaga, ótimo local.
R$ 380.000,00 estuda proposta

 CONCEIÇÃO PRÓXIMO 
AO METRÔ c/50m2 A.U.

Tels.: 5073-6309 ou 98254-5435

 

Com 2 dorms., sala, coz., área de serv., 
2 banhs., excelente p/residência ou 

comércio, ótimo estado de conservação.
R$ 510.000,00

 VILA CLEMENTINO
SOBRADO

Tels.: 5073-6309 ou 99521-4988

RF
CRECI: 16.516 Rua Urânio, 181 - Metrô Saúde

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

Administração, Locação,
Compra e VendaIMÓVEIS

3 dormitórios, suíte, escritório, QE, quintal, 3 vagas
R$ 790.000,00

SOBRADÃO - METRÔ SAÚDE

TÉRREA - MIRANDÓPOLIS
3 dormitórios, edícula, 2 garagens.

 R$ 750.000,00 
APARTAMENTO - METRÔ SASÚDE

Rua Samuel Porto, 2 dormitórios, QE, garagem, 70m2.
 R$ 445.000,00 

2 dormitórios, garagem. 
R$ 285.000,00 

APARTAMENTO - METRÔ CONCEIÇÃO

LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO 

Com 150m2, ótima localização. R$ 280.000,00
TERRENO PLANO - METRÔ CONCEIÇÃO

1 dormitório, sacada, garagem, 45m2. R$ 355.000,00
APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE

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

Em Galeria, mezanino e banh., porta de aço  - R$ 195.000,00
2 LOJAS METRÔ SÃO JUDAS

Rua Ibaté, 55, 3 salas, copa, banh., quintal. R$ 2.100,00
SOBRADO MIRANDÓPOLIS - METRÔ

Rua Décio, 162, 2 dorms., edícula, 2 garagnes.  R$ 3.100,00
SOBRADO - METRÔ SAÚDE

2 dormitórios, 2 banheiros, quintal, 2 garagens. R$ 2.200,00
TÉRREA - METRÔ SAÚDE

Com 1 dormitório  R$ 850,00 - Com 2 dorms. R$ 950,00
CASA EM CONDOMÍNIO - JARDIM DA SAÚDE

Rua Augusta, 2 dormitórios, sem vaga. R$ 1.600,00
APARTAMENTO - METRÔ CONSOLAÇÃO

2 dorms, suíte, sacada gourmet, gar., lazer. R$ 515.000,00
APARTAMENTO - METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

 

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

jardim, 5 vagas

 SOBRADO JABAQUARA
ÓTIMO P/CLÍNICA - PX. AO METRÔ 

TERR. 330m2 - R$ 610.000,00

5593-3340 - 94727-7866 - 97182-4225

 SOBRADO JABAQUARA
PRÓXIMO METRÔ

R$ 310.000,00
3 dorms., 1 suíte, sala, lavabo, wc social, 
cozinha, lavandeira, 2 vagas, docto. OK.

 5593-3340 - 94727-7866 
ou 97182-4225

cr
ec
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Ótimo para construção 
de 2 Sobrados 

ou Casas para renda
Consulte-nos!!!!

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

TERRENO 10X30 
METRÔ SÃO JUDAS 

R$ 700.000,00

1 dorm., sala, coz., 
banh. área serv, 

1 vaga, 50m2  A.U.
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

APTO. JABAQUARA 
PX. BOMBEIRO
R$ 275.000,00

2 dorms., 3 º opcional, 
sala, coz., banh., 

entrada lat., 2 vagas, 
próximo a comércios

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

CASA TÉRREA 
METRÔ JABAQUARA

R$ 375.000,00

3 dorms. sendo 1 suíte, 
banh. social, sacada,

sala p/2 ambs., lavabo, 
coz., qtal. c/churr., 2 vagas , 

127m2 A.C. Ocasião!!! 
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SOBRADOS NOVOS 
VILA GUARANI
R$ 770.000,00

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 

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dorms., sl., coz., 
b.box, as, s/gar, todo 
reformado, linda vista. 

R$ 1.750,00 Fiador/Seg. 
Fiança. Temos outros

MIRANDÓPOLIS
Próx. Pça. Sta. Rita 

R$ 550,00
Contato c/Naiza 

5058-6540 após 13h.

ALUGA-SE 
QUARTO, SALA 

E COZINHA
VILA MORAES

Em salão de beleza 
próximo ao Metrô 

Santa Cruz.

Contato: 
99636-5345

ALUGA-SE SALA
PARA 

DEPILADORA

5677-1884 - 99818-5437

Mobiliado, bom 
ambiente, para 

um Casal ou Senhora  
R$ 650,00 

com depósito

ALUGA-SE QUARTO, 
COZINHA E  BANH. 

JABAQUARA

Alugo Sobrado, próx. 
ao Hosp. S.P., refor-
mado, lindo, c/gar., 

2 salas, 2 suítes, coz., 
qtal., qto/wc empr., 

telefones, etc. 
Aluguel barato.

Fs: 97343-7777 ou 
5904-2288 c/propr.

VILA CLEMENTINO!

 

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

 

Na Rua Botucatú

 ALUGA-SE SALA 
PARA PROFISSIONAL 
DA ÁREA DA SAÚDE

Tratar Tels.: 5572-8484
99791-6474 ou 99389-5429

 

60m2, 2 dorms., sala, coz., dep. empr c/wc, 1 vaga, salão 
festas, piscina, salão jogos, 100 mts. do metrô. 

Pacote completo Aluguel, Condomínio 
e IPTU R$ 2.400,00

 APTO. PRAÇA DA ÁRVORE
(RUA DAS PITANGUEIRAS)

Tratar Tel.: 96644-6905 cr
ec
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55m2, wc masculino e feminino, copa, 2 vagas, 
espaço para Cursos, Treinamento e/ou 
Palestras, 100 metros do Metrô Saúde. 

R$ 2.400,00

 CONJUNTO COMERCIAL
SAÚDE (R. FIAÇÃO DA SAÚDE) 

Tratar Tel.: 96644-6905 cr
ec
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220m2, 6 banheiros, 2 copas, 8 vagas, espaço 
para Cursos, Treimentos e/ou Palestras, 

100 mts. do Metrô Saúde.  
R$ 10.800,00

 CONJUNTO COMERCIAL
SAÚDE (R. FIAÇÃO DA SAÚDE) 

Tratar Tel.: 96644-6905 cr
ec
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 SOBRADO
RESIDENCIAL/COMERCIAL

Metrô Praça da Árvore
3 salas, cozinha, wc, lavanderia,

Rua Pirituba, cerca de 5 minutos da estação. 
R$ 1.900,00 Aceito Proposta

 Tratar Tel. 99140-5895

 

Com 2 dorms. c/AE, sala p/2 ambs., banh. 
c/box, coz. c/arm., área serv., dep. empr. 

completa, 1 vaga, lazer, ótimo local. 
R$ 2.500,00

 VILA CLEMENTINO
APARTAMENTO

Tels.: 5073-6309 ou 96635-0262

 

Com 3 dorms., AE, 2 banhs. c/box, amplo 
living c/lav. social, ampla coz. c/pia em 
granito c/fogão de 5 bocas embutido, 
área serv. fechada, gar. c/portão eletr.

R$ 3.000,00 (pacote)

 VILA MARIANA
SOBRADO

Tels.: 5073-6309 ou 96973-5784

 

SINTA-SE COMO ESTIVESSE 
EM SUA CASA.

ALUGUEL PREÇO MÉDIO MÊS
R$ 1.300,00

 SUÍTES E FLATS PARA 
ESTUDANTES E PACIENTES 
DO HOSPITAL SÃO PAULO

Rua Leandro Dupret, 230 
Vila Clementino

Tels.: 5081-4811 ou 97431-7224 

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. arms. b.box, carp. 
mad., sl. c/sacada, coz. plan. 
as, qe/wc, gar. lazer compl. 

Fiador/Seg. Fiança. 
Temos outros

VILA CLEMENTINO 
R. Estado de Israel

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dts. (2 sts), terraço, 
3 sls. lav. coz. qtal. qe/wc, 

repl. arms. 2 vgs. port. autom. 
pto. p/morar. R$ 3.200,00 

Fiador/Seg. Fiança.

MIRANDÓPOLIS 
Próx. Pça. Sta. Rita 

1 dormitório, 1 banheiro 
completo, 1 vaga, próx. 
Hospital São Paulo e 

Metrô Santa Cruz
 R$ 1.550,00 

Tel. 3884-7754 
ou 98625-6378

APTO. 
VILA CLEMENTINO
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