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Antonio Banderas é um dos 
“Mercenários”, na terceira 
sequência da série de ação

Pratos ou porções? Música ao vivo 
ou futebol e UFC? Bar na região 
celebra um ano com tudo isso
Página 7

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

Ter um carro representa 

várias responsabilidades e 

custos. Inclusive na hora 

de se desfazer dele. Deixar 

um carro abandonado em 

via pública não só compro-

mete o meio ambiente e 

significa desrespeito à ci-

dade como também pode 

gerar multas - do Detran 

e da Prefeitura. É multa 

grave, com cinco pontos 

na carteira, pelo Código 

Brasileiro de Trânsito, não 

dar baixa definitiva em um 

veículo quando não tem 

mais condições de circu-

lar. Depois, deve ser en-

caminhado a desmanches 

regulares. Agora, quem 

deixa de dar baixa e ainda 

abandona o carro ou sua 

carcaça em via pública ain-

da estará sujeito à multa 

de R$ 14 mil pela Prefei-

tura. Isto porque largar a 

carcaça equivale a despejo 

irregular de lixo e entulho, 

infração sujeita à pesada 

multa e que pode até ser 

considerado crime ambien-

tal. Antes de remover e 

multar um veículo, a Prefei-

tura notifica o proprietário 

que deve retirá-lo em até 

cinco dias. Página 8

O Programa Ciência 

sem Fronteiras está com 

inscrições abertas, até 30 

de setembro, para gradu-

ação em 21 países. Para 

concorrer é preciso ter 

nota global Enem igual 

ou superior a 600 pon-

tos, proficiência no idioma 

aceito pela instituição de 

destino e ter concluído no 

mínimo 20% e no máximo 

90% do currículo previsto 

para o curso no momen-

to do início previsto da 

viagem de estudos total-

mente público.  Página 3

Mais de 30 endereços 

na cidade já têm internet 

para uso público e gratui-

to, entre eles o Largo de 

Moema e o Parque Lina e 

Paulo Raia, na Conceição. A 

Praça Santa Rita de Cássia 

(foto) e o Largo Ana Rosa 

estão na lista dos pontos 

onde há projeto de wi-fi, 

mas ainda sem data defi-

nida. A expectativa, entre-

tanto, é de que a implan-

tação aconteça ainda este 

ano, concluindo 120 par-

ques e praças.   Página 5

A Escola Estadual Ma-

estro Fabiano Lozano foi 

a que teve melhor desem-

penho entre as unidades 

públicas de todo o estado 

de São Paulo no Enem, 

conforme dados divulga-

dos no fim do ano passa-

do. E é lá que um projeto 

está buscando incentivar 

ainda mais o interesse es-

tudantil pela matemática 

e o português. O proje-

to Vontade Olímpica de 

Aprender! (VOA!) refor-

ça os conceitos ensina-

dos, estimulando o racio-

cínio lógico dos alunos 

através de aulas ministra-

das em plenas manhãs 

de domingos!   Página 3

Fábio Menotti

Carcaças podem dar multa de R$ 14 mil

Jovens têm projeto para 
aprimorar matemática

Praça Santa Rita também 
terá internet gratuita

Universitários 
podem tentar 
bolsas no exterior

Na Makis Place Chácara Klabin, 
Promoção é o que não falta!!!!

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

3589-6607

A maior rede de temakeria do Brasil sempre pensando em você. Venha conferir!!!!

Todos os dias
com 2 opções
de temaki a

R$10,90 cada

Além de
Combos e

Combinados
com preços

especiais

Sou o Fred um Pitbul
caramelo c/ branco,
dócil e brincalhão e me Perdi

Se vc sabe onde estou ligue:
(11) 99412-7477 andrea

e-mail: a.m.b.13@hotmail.com
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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 23 de agosto, 
sábado, as equipes  percor-
rerão o quadrilátero formado 
pela Av.dos Bandeirantes/ 
Av.Ibirapuera/ Av.Profº.Ascen-
dino Reis/ Av.Moreira Guima-
rães/ Av. Ruben Berta.

Café Científi co no 
Parque CienTec

No sábado, dia 30 de agos-
to, às 15h, o Parque CienTec 
apresenta o Café Científico 
com o tema “Matemática e 
música em contexto: mudan-
ças conceituais”, com o Prof. 
Dr. Oscar João Abdounur, do-
cente do IME-USP que falará 
sobre o tema. Entrada grátis. 
Informações: 5077-6314 e pelo 
site www.parquecientec.usp.
br . O Parqie Cientec fi ca na 
Av. Miguel Stéfano, 4.200 (em 
frente ao Zoológico).

Baile de Dança 
Circular 

A Comunidade Dedo Ver-
de convida a todos para o 
Baile de Dança Circular - Pro-
movendo a Abundância que 
acontece neste sábado, dia  
23, a partir das 20h30. O baile 
acontece na Rua Mauro, 400. 
Informações: 3637-9099.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza no sábado, dia 23 de 
agosto, das 7h às 11h,  Cata 
Bagulho na região. As equipes  
percorrerão parcialmente as 
vias dos bairros de Vila Paulis-
ta/Vila Mascote. A Operação 
Cata-Bagulho recolhe madei-
ras, móveis velhos, eletrodo-
mésticos quebrados, pneus, 
garrafas, colchões, entre ou-
tros materiais.

Dança do Ventre 
no CC Jabaquara

Até 31 de agosto, aos do-
mingos, às 11h, o Centro Cultu-
ral Jabaquara oferece aulas de 
danças do ventre de diversos 
estilos: zaar (norte da África), 
tribal, clássica, moderna, dan-
ça do chá (Marrocos), hagallah 
(Líbia) e gawazze (Egito). Para 
maiores de 12 anos. A BP Paulo 
Duarte fi ca na Rua Arsênio Ta-
vollieri, 45 -  Jabaquara. Infor-
mações 5011-8819 e 5011-7445

Ofi cina de 
Percussão 

 Até 28 de agosto a Biblio-
teca Paulo Duarte está promo-
vendo a ofi cina de percussão 
“Maracatu do Baque Virado 
de Raiz Nagô”, com cantos e 
construção de tambores, rit-
mos e danças para formação 
da dança e outras brincadeiras 
de tradição. As aulas aconte-
cem às quintas-feiras, às 19h 
e aos domingos, às 15h, até 
31 de agosto as apresenta-
ções de batuques e danças. 
Entrada gratuita. A bilioteca 
fi ca na Rua Arsênio Tavollieri, 
45 -  Jabaquara. Informações: 
5011-8819 e 5011-7445. 

Peppa Pig - O 
Musical no Teatro

Apenas neste fi nal de se-
mana, dias 23 e 24 de Agosto, 
às 11h, no Teatro Santo Agosti-
nho será apresentado o espe-
táculo infantil “Peppa Pig- O 
Musical”. A peça apresenta 
cenografi a moderna,imagens 
em projeção, efeitos visuais 
que encantarão crianças e 
adultos. O Teatro Santo Agos-
tinho fi ca na  Rua Apeninos- 
118- Metrô Vergueiro. Informa-
ções: 3209-4858. Os ingressos 
custam R$60,00 (Inteira) e R$ 
30,00(Meia- Entrada). 

Tarde Beneficente 
na Igreja Santa Rita

 A comunidade da Paróquia 
Santa Rita de Cássia de Vila 
Mariana está organizando 
uma tarde benefi cente para 
o dia 6 de setembro, das 14h 
às 17h. O evento será no salão 
de festas da Rua Dona Inácia 
Uchoa, 106 - Vila Mariana. 
Os convites custam R$ 25,00 
(para dez rodadas) e R$ 3,00 
(para rodada única), na secre-
taria da Paróquia, das 9h às 
18h, com Leonina.Mais infor-
mações pelo telefone 5573-92.

Bazar Benefi cente 
na Saúde 

A AFAI promove um Ba-
zar Benefi cente no dia 30 de  
agosto, sábado, das 9h às 
13h, em prol da manutenção 
do Centro Dia do Idoso. O 
bazar oferece roupas, calça-
dos, utensílios e brinquedos 
a partir de R$ 1,00, com verba 
revertida para trabalhos da 
entidade. A AFAI fi ca na Rua 
Dr. Samuel Porto,299 - Saúde. 
Informações pelo fone 2532-
3803 ou através do e-mail 
afaicdi@hotmail.com ou pelo 
site www.centrodia.org.br

• ACONTECE • HORÓSCOPO

• CINEMA

Áries - 21/03 a 20/04 
Boas notícias e novidades 

vão deixar o ariano mais ani-
mado nos próximos dias. Você 
poderá perceber que é possí-
vel recomeçar fazendo tudo 
diferente, desde que mante-
nha os pés no chão e o  senso 
de responsabilidade..
Touro - 21/04 a 20/05 

Nesse momento o taurino 
deve estabelecer um rumo 
para sua vida familiar. De-
cida sempre pensando em 
quais as medidas mais pací-
ficas e menos traumáticas 
para todos. Arrastar proble-
mas por medo ou inseguran-
ça só amplia os transtornos!
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Se há pessoas negativas 
ao seu lado, você terá duas 
opções na próxima semana: 
ajudá-las a mudar este astral, 
com sua energia que está em 
alta e positiva, ou afastar-se 
delas para evitar “contágio”. 
Decida-se antes de sofrer as 
consequências.
Câncer - 21/06 a 21/07

Há problemas do passado 
ameaçando retornar com for-
ça em sua vida? Então, talvez 
eles nunca tenham desapareci-
do - estavam apenas relegados 
a um segundo plano em sua 
mente. Encare-os de frente ou 
eles estarão sempre retornan-
do para te assombrar! 
Leão - 22/07 a 22/08

Habitue-se aos presentes 
que a vida te dá, sem ficar 
questionando o que eles tra-
rão de difi culdades - chega de 
negativismo. Lembre-se, o que 
vale a pena nessa vida curta 
é valorizar os sentimentos e 
viver momentos felizes com 
quem amamos.
Virgem - 23/08 a 22/09

Nossos caminhos podem 
ser iluminados pela crença 
em forças maiores, mas não 
devem ser determinados por 
esta crença. Pense nisso na 
próxima semana. Seu poder 
de decisão deve se sobressair 
acima de tudo.
Libra - 23/9 a 22/10

 Você tem estado muito 
ocupado... Até para perce-
ber coisas óbvias e claras 
que a vida tem tentado te 
ensinar. Apesar de sensível, 
o libriano às vezes fi ca desa-
tento - a ponto de nem per-
ceber que errou. Fique ligado!
Escorpião -  23/10 a 22/11

Sua conhecida intuição - 
que vem mais do emocional 
do que do racional - estará 
especialmente em alta na pró-
xima semana: olhar aguça-
do, inteligência estimulada... 
Transforme tudo em produti-
vidade..
Sagitário - 22/11 a 21/12

Uma mistura de desejos e 
uma confusão de pensamen-
tos vão atrapalhar a vida dos 
sagitarianos nos próximos 
dias. Eles costumam ser prá-
ticos e atuantes, mas terão 
de encarar dúvidas comuns a 
todos os seres.
Capricórnio - 22/12 a 20/01
Você está prestes a descobrir 
uma nova fonte de energia em 
sua vida. Pode ser uma nova e 
positiva amizade ou então um 
trabalho que te dê prazer e re-
sultados concretos. Aproveite 
a fase e recarregue-se.
 Aquário -21/01 a 19/02

A vida é um eterno apren-
dizado - e disso você já sabe. 
Mas, ainda não percebeu o 
que você tem a transmitir ao 
mundo. Pergunte-se agora: 
qual é a minha missão nesse 
mundo? As respostas virão 
com clareza.
Peixes - 20/02 a 20/03

Está começando uma fase 
de altos e baixos na vida do 
pisciano. Momentos alegres e 
tristes vão se intercalar com tal 
facilidade que podem atrapalhar 
sua concentração e te deixar 
confuso... A fase será difícil e 
deixará marcas. 

• 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 - 23h50 E 

• 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 
- 23h00E 

• 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 exi-
bida só Quarta (20); D - Esta sessão 
será exibida só Sábado (16); E - Esta 
sessão será exibida só Sexta (15) e Sá-
bado (16); G - Esta sessão será exibida 
só Domingo (17); L - Esta sessão NÃO 
será exibida Domingo (17); N - Esta 
sessão NÃO será exibida Sábado 
(16/08) e Quarta-feira (20/08); Q - 
Esta sessão NÃO será exibida Sexta 
(15/08); T - Esta sessão NÃO será 
exibida Quarta (20); U - Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado (16). 

Cinema tem comédia contemporânea 
e fi lme de ação com várias estrelas 

A semana traz duas estreias 
que ocuparão várias salas. Os 
dois longas norteamericanos 
apostam em fórmulas consa-
gradas junto ao público jovem 
para conqusitar bilheteria

Em “Sex Tape - Perdido na 
Nuvem”, um casal (Cameron 
Diaz e Jason Segel) vive um 
longo relacionamento que 
começa a esfriar. Para tentar 
esquentar as coisas, eles deci-
dem se gravar fazendo sexo. 
Para desespero da dupla, a fi ta 
de sexo desaparece e eles se 
veem em uma série de confu-
sões na procura pelo constran-
gedor objeto.

A comédia tem classifi ca-
ção etária de 16 anos. 

A outra estreia da semana é 
um fi lme de ação - a terceira se-
quência de “Os Mercenários”, 
que reúne diversos atores fa-
mosos por este gênero.

Barney (Sylvester Stallone), 
Christmas (Jason Statham) e o 
resto do time fi cam cara a cara 
com Conrad Stonebanks (Mel 
Gibson), que anos atrás co-
-fundou Os Mercenários com 
Barney. 

Stonebanks tornou-se um 
trafi cante de armas cruel e 
Barney foi forçado a matá-lo... 
Ou assim ele pensava. Stone-
banks, que escapou da morte, 
tem como missão acabar com 
Os Mercenários, mas Barney 
tem outros planos. Ele decide 

que precisa encarar o sangue 
velho com sangue novo e traz 
uma nova era de membros 
para a equipe, recrutando in-
divíduos que são mais jovens, 
mais rápidos e mais tecnológi-
cos. A última missão se torna-
rá um embate entre o estilo 
clássico dos veteranos contra 
conhecimento em alta tecno-
logia na batalha mais pessoal 
dos Mercenários..

No elenco, ainda há Jet 
Li, Dolph Lundgren, Randy 
Couture, Terry Crews, Arnold 
Schwarzenegger, Wesley Sni-
pes, Antonio Banderas, Mel 
Gibson, Harrison Ford, entre 
outros. A classifi cação é para 
maiores de 14 Anos.

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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ABRATS 98662-4928 
abratssp@hotmail.com

(Tim)

PASSEIO A HOLAMBRA

DIA 20 de Setembro

R$ 95,00

5523-5182 /

EXPOFLORA

Os ingressos poderão ser comprados na 
própria bilheteria da Expoflora no valor de 

R$17,00 (para idosos acima de 60 anos)

INCLUI: Ônibus executivo e
lanche a bordo

O Programa Ciência sem 
Fronteiras está com inscrições 
abertas para graduação-san-
duíche. Segundo a Coorde-
nação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), os candidatos po-
dem escolher entre 21 países: 
Alemanha, Austrália, Áustria, 
Bélgica, Canadá, China, Co-
réia do Sul, Espanha, Estados 
Unidos, Finlândia, França, 
Holanda, Hungria, Irlanda, 
Itália, Japão, Noruega, Nova 
Zelândia, Polônia, Reino Uni-
do e Suécia.

As inscrições podem ser 
feitas até 30 de setembro, 
na página do programa na 
internet. Para concorrer é pre-
ciso ter nota global no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) igual ou superior a 
600 pontos, em exames fei-
tos a partir de 2009, apresen-
tar teste de proficiência no 
idioma aceito pela instituição 
de destino e ter concluído no 
mínimo 20% e no máximo 90% 

Universitários podem 
tentar bolsas para 
graduação no exterior

Projeto em escola pública 
estimula “paixão pelos estudos”

•EDUCAÇÃO

esforçar: os encontros do pro-
jeto acontecem aos domingos 
pela manhã: das 8h às 10h são 
aulas de português e, das 10h 
às 12h30, aulas de matemáti-
ca. O projeto começou des-
pertando o interesse de 140 
participantes e atualmente 
90 ainda mantêm frequência 
nas aulas. 

De acordo com o diretor 
administrativo da Colsan, Wal-
ter Dishchekenian, projetos 
assim são relevantes para que 
as gerações futuras tenham 
um mundo melhor em edu-
cação. “É sempre importante 
lembrar também aos jovens 
maiores de 18 anos que doem 
sangue para a continuidade 
de boas ações”, ressalta ele.

As aulas são ministradas 
por cerca de 20 alunos comu-
nicativos e com alto desempe-
nho acadêmico, geralmente 

cursando o final do ensino 
médio ou o início da univer-
sidade. A ação tem o intuito 
de aproximar as pessoas por 
meio de objetivos comuns 
sem diferenças sociais e cultu-
rais. Os alunos e suas famílias 
se tornam agentes multiplica-
dores do ideal com educação 
diferenciada.

O VOA! já contribui para 
premiações de alunos na 
Olimpíada Brasileira de Ma-
temática e na Olimpíada Bra-
sileira de Astronomia. Além 
disso, vários dos alunos ad-
quiriram bolsas em colégios 
e cursinhos particulares, au-
xiliando também o desenvol-
vimento do raciocínio lógico, 
motivação pelos estudos e 
formação de um grupo de 
convivência saudável dentro 
da comunidade estudantil.

Soiane Vieira, mãe do ide-

alizador do projeto, Henrique 
Vaz aponta que o objetivo é a 
formação global com acom-
panhamento da vida acadêmi-
ca do estudante e o desenvol-
vimento do raciocínio lógico 
através do aprimoramento de 
diversas matérias. 

“É uma oportunidade 
para os alunos da rede pú-
blica de ensino terem uma 
maior paixão pelo estudo. 
Inicialmente o foco das aulas 
ministradas pelo projeto está 
voltada para Olimpíadas Cul-
turais. Entretanto o objetivo 
é a formação pessoal, de 
tal forma que as aulas para 
todos os alunos que tinham 
gosto e motivação de apren-
der”, conclui.

A E.E Ministro Fabiano 
Lozano fi ca na R. Humberto I, 
633 - Vila Mariana. Telefone: 
5549-6006.

A Escola Estadual Maestro 
Fabiano Lozano, na Vila Maria-
na, teve o melhor desempe-
nho entre todas as públicas 
de São Paulo no Enem, de 
acordo com o ranking divul-
gado no fi nal do ano passado 
pelo Ministério da Educação. 
Uma combinação de farores 
pode explicar esse sucesso, 
mas certamente a dedicação 
e o interesse dos próprios 
alunos está entre eles. Assim, 
não por acaso a escola acaba 
desenvolvendo projetos e 
recebendo atenção especial. 

É lá, por exemplo, que 
está sendo desenvolvido o 
Vontade Olímpica de Apren-
der! (VOA!), que conta com 
o apoio da Associação Bene-
fi cente de Coleta de Sangue 
(Colsan), entidade que abas-
tece com hemocomponentes 
os hospitais municipais de São 
Paulo e outros localizados 
nas regiões do ABC, Jundiaí, 
Sorocaba, Vale do Ribeira e 
litoral (Praia Grande e Itanha-
ém). “Este projeto foi esco-
lhido por se tratar de jovens 
que buscam motivação para 
aprender”, diz  Carlos dos 
Santos Júnior, assessor de 
relações institucionais da Col-
san. Ele explica que, por ser 
uma entidade Benefi cente, a 
Colsan apoia projetos sociais 
que benefi ciam a população 
e o projeto VOA é um deles. 

A ideia do VOA! é reforçar 
os os conceitos ensinados nas 
escolas, gerando o raciocínio 
lógico de alunos. Para isso, os 
alunos também precisam se 

do currículo previsto para o 
curso no momento do início 
previsto da viagem de estu-
dos.

Além disso, é necessária 
a homologação da inscrição 
pela instituição de educação 
superior de origem. O candi-
dato precisa estar cursando 
uma das áreas contempladas 
pelo programa: ciências exa-
tas, matemática, química e 
biologia, engenharias, áreas 
tecnológicas e da saúde.

Os estudantes seleciona-
dos recebem uma mensali-
dade na moeda local, auxílio-
-instalação, seguro-saúde, 
auxílio-deslocamento para 
aquisição de passagens aére-
as e auxílio-material didático 
para compra de computado-
res portáteis ou tablets.

Lançado em 2011, o pro-
grama tem como meta a con-
cessão de 101 mil bolsas. Até 
junho, foram concedidas 83 
mil bolsas em todas as moda-
lidades.

Inscrições do “Ciência sem Fronteiras” vão até 30/09

Na Vila Mariana, os alunos vão à escola no domingo para ter aulas de português e matemática
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Casas de RepousoOdontologia

Cuidadores

Terapia Alternativa

P�r� ���n�i�� �es�� e�paç�, 
�nf����-�� ��l� ���ef���: 5072-2020

Aparelhos Auditivos

Produtos Naturais

Dra.

Av.Sen.CASEMIRO DA ROCHA,428

Andrea Hokama

2578-8213
Estética & Implantes

www.andreahokama.com.br

ESP. EM PRÓTESE UNICAMP
REABILITAÇÃO ORAL USP

 

 

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

S�ú�� � es�é�ic�

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.

Unip se consolida como centro de atendimento  de qualidade na 
reabilitação de pacientes com necessidades de implantes dentários

Com o objetivo de aper-
feiçoar profi ssionais já expe-
rientes da área odontológica 
e também no intuito de 
prestar um serviço de qua-
lidade à população, dentro 
de protocolos de atendi-
mento  de uma universida-
de, a UNIP se consolida no 
mercado como um modelo e 
prestação de serviços. 

Para tanto, a unidade 
Indianópolis, conta com a 
parceria de um  grupo de 
professores(GRUPO APOIO) 
que há mais de 20 anos 

efetua pesquisas e trabalhos 
clínicos na área da Implan-
todontia e hoje se presta à 
orientação e supervisão de 
profi ssionais com intenção 
de evolução clínica e cien-
tífi ca na especialidade em 
destaque.

Os atendimentos são re-
alizados, às 5.as feiras, das 
14:00 às 18:00hs e às 6.as 
feiras, das 08:00 às 12:00 
e das 14:00 às 18:00hs, 
na clínica da Universidade 
Paulista, localizada à Aven-
da José Maria Whitaker, 

320, esquina com Rua Luis 
Góes,Vila Clementino, São 
Paulo, Capital, local dota-
do de cerca de 60 equipa-
mentos, centro radiológico, 
inclusive contando com um 
tomógrafo de última gera-
ção, ar condicionado e todas 
demais condições para um 
atendimento de excelência.

Coordenado pelo Prof.
Dr.Fabiano Ribeiro Cirano,  
doutor em periodontia pela 
USP e professor titular da 
disciplina de periodontia da 
UNIP, o curso de especiali-

zação em periodontia tem 
duração de dois anos e se-
leciona sempre os melhores 
profissionais, já formados 
e com os melhores curri-
culuns.

“A parceria com a UNIP e 
com empresas consolidadas 
no mercado de implantes 
odontológicos, além do cur-
so de especialização consti-
tuir-se num curso modelo 
da universidade, proporcio-
na  a nós a possibilidade de 
um atendimento de excelên-
cia, sendo que as técnicas e 

os materiais utilizados são 
de última geração,  sendo 
ainda que o custo para o 
paciente chega a um terço 
do mercado, sem que se 
perca a qualidade”, diz ele. 

Além destes aspectos, a 
UNIP ainda parcela, depen-
dendo do valor, em até 20 
vezes o valor do tratamento, 
o que vem possibilitando 
cerca de 1.600 atendimen-
tos/ano”, informa o profes-
sor.

Para o exame inicial é 
necessário uma radiogra-

fia panorâmica, podendo 
a mesma  ser efetuada na 
UNIP, no dia da triagem, 
sem marcação prévia.

Para mais informações 
sobre  esta prestação de 
serviço, seguem abaixo o 
local de atendimento e os 
horários.

Clínica Odontológica Da 
Unip:  Av. José Maria Whi-
taker, 320 -  Vila Clementi-
no, São Paulo. Atendimento: 
às 5as, das 14h00 às 18h00; 
às 6.as, das 08h00 às 12h00 
e das 14h00 às 18h00.
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•URBANISMO

Aumenta número de praças com internet grátis

Ainda não há data defi nida, mas a Praça Santa Rita de Cássia 
deve ganhar internet gratuita em breve, assim como o 

Largo Ana Rosa e os parques da Aclimação e Independência

A implantação de novos 
endereços de acesso livre e 
gratuito à internet continua 
em ritmo acelerado na cidade 
- está semana, foi inaugurado 
o 31º espaço público benefi cia-
do com sinal de internet gra-
tuita pelo programa WiFi Livre 
SP, na Zona Leste da capital. 
Na região, já há três endere-
ços em que se pode acessar a 
internet e outros dois em fase 
de implantação. Há ainda três 
endereços projetados, mas 
sem data defi nida para início 
do funcionamento. 

No total, o Programa de 
Metas prevê a instalação de 
internet livre em 120 praças 
e parques até 2016, com fun-
cionamento 24 horas por dia. 
Cada um dos endereços tem 
uma capacidade de números 
de dispositivos acessando a 
rede simultaneamente, con-
forme a movimentação do 
endereço.

Por aqui, já é possível 
aproveitar o sinal livre - sem 
consumir o plano de sua ope-
radora de 3G - no Largo de 
Moema, com 125 acessos, 
na Praça Alfredo Egydio de 
Souza Aranha e Parque Lina 
e Paulo Raia (junto à estação 
Conceição do metrô), com 75 
acessos, além do Parque do 
Nabuco, próximo à Avenida 
Cupecê, com 100 acessos. Em 
breve, será possível acessar 
à rede mundial de compu-
tadores também no Parque 
da Aclimação, onde haverá 
capacidade para 150 acessos 
simultâneos, e no CDC Campo 
Belo, no entroncamento das 
ruas Jesuíno Maciel e Raphael 
Iório, em frente ao Aeroporto 
de Congonhas, com 50 aces-

sos, onde as praças digitais es-
tão em fase de implantação.

Ainda em fase de proje-
to, estão a Praça Santa Rita 
de Cássia, em Mirandópolis, 
com 50 acessos; o Largo Ana 
Rosa, na Vila Mariana, com 75 
acessos e o Parque da Inde-
pendência, no Ipiranga, com 
250 acessos. Há ainda projeto 
para espalhar internet pelo 
Parque do Ibirapuera, com 
500 acessos. 

Para acessar a internet 
gratuita em uma das praças 
com o sistema em operação, 
o usuário deve conectar-se 
em seu smartphone, tablet ou 
notebook na rede Wi-Fi Livre 
SP e efetuar a autenticação 
por meio do navegador de 
internet. A conexão chega à 
praça por fi bra ótica e tem ve-
locidade de 512 Kbps efetivos 
por usuário para download e 
upload.

O contrato firmado pela 
Prefeitura prevê controle de 
qualidade, estabilidade de 
conexão e garantia de banda 
Todos os dados que circula-
rem na rede serão protegidos 
por confidencialidade e não 
haverá qualquer restrição 
no conteúdo acessado. O 
prestador de serviço não está 
autorizado a fi ltrar o tráfego 

por IP de origem ou de desti-
no, por aplicação ou por con-
teúdo, exceto para cumprir 
legislação em vigor. As redes 
possuem um sistema de ges-
tão que permite detectar e 
evitar possíveis incidentes e 
cumprir determinações legais 
e judiciais.

Para o prefeito, o progra-
ma WiFi Livre SP se soma a 
outras medidas como ciclo-
vias, corredores de ônibus e 
parklets para ocupar a cidade, 
aumentar as opções de lazer e 
a segurança dos paulistanos. 
“Isso tudo tem o objetivo 
de fazer com que as pessoas 
comecem a participar mais da 
vida da cidade. Com isso, elas 
vão cuidar mais da cidade, vão 

tornar ela mais segura e por 
fi m, vão recuperar a confi ança 
de deixar suas casas e se apro-
priarem dos equipamentos 
públicos”, disse Haddad.

“Eu solicitei para o Simão 
[Pedro] fazer um estudo 
para que todas as praças wi-
-fi estejam conectadas a ma-
lha cicloviária também. Isso 
vai permitir que a juventude 
e que as pessoas se deslo-
quem pela cidade distrito 
por distrito. Então ele está 
estudando neste momento 
com a equipe do [Jilmar] 
Tatto não só a conexão das 
Praças Wi-fi com a malha 
cicloviária, mas a iluminação 
também dessas ciclovias”, 
disse Haddad.

•CULTURA

Praça das Artes tem música instrumental
brasileira neste sábado, 23, às 11h

O projeto Baile das Quatro 
Artes está garantindo progra-
mação gratuita aos sábados 
na Praça das Artes (Avenida 
São João, 281). Até outubro, o 
projeto reúne apresentações 
artísticas de diferentes lin-
guagens como música, dança, 
teatro de rua e performances. 
Neste sábado, será a vez do 
Quarteto Pererê se apresen-
tar, às 11h, com “Tocata Armo-
rial”, seguido pela Companhia 
do Feijão, às 15h, com o espe-
táculo Reis de Fumaça.

O Quarteto Pererê foi for-
mado a partir das comemora-
ções dos 80 anos da Semana 
de Arte Moderna e dedica-
-se à música instrumental 
brasileira, unindo “tradição 
e modernidade” na poética 
musical de múltiplos brasis. 
É compossto por Alessandro 
Ferreira - violão de 7 cordas, 
Edson Tadeu – gaita, Francis-
co Andrade - viola brasileira 
de 10 cordas e violão, Tchêlo 
Nunes no violino e a parti-
cipação da cantora Letícia 
Torança, apresentam a Tocata 
Armorial. No repertório, Pre-
lúdio da Suíte BWV 998 (J. S. 
Bach + Alessandro Ferreira). 
Estrada Mágica (Tchelo Nu-
nes), Maracatu de uma perna 
só (Sérgio Leal), Stravinsky no 
sertão (Alessandro Ferreira), 
entre outras. 

Por sua vez, o espetácu-
lo REIS DE FUMAÇA reúne 
textos, músicas, danças e 
depoimentos ligados à cultura 
popular, desenvolvendo-se 
sobre dois movimentos: o ínti-
mo, com contatos individuais 
entre atores e público, e o 
espetacular, com recriações 
livres dessas manifestações.

Vale destacar que Mário 
de Andrade colocava a cultura 
popular no centro da expres-

sividade de seu tempo. O 
projeto UM BAILE DAS QUA-
TRO ARTES retoma sua ideia 
criando pontes em quatro 
áreas de expressão essenciais 
na contemporaneidade: músi-
ca, dança, performance (dan-
ças dramáticas tradicionais e 
contemporâneas) e teatro de 
rua. O projeto se estende até 
25 de outubro, todos os sába-
dos, sempre às 11h e às 15h, 
sempre com entrada franca.

Teatro João Caetano recebe 
espetáculo de dança

Terminam neste fim de 
semana, as apresentações de 
dança do Circuito São Paulo 
de Cultura, que também trou-
xe música e teatro à cidade.  

Na região, a dica é conferir 
a Cia. Kahal Experimental, 
com o espetáculo “Sem pas-
sagem” (livre). 

Resultado da primeira par-
te de uma pesquisa continua-
da intitulada Sentido do Cor-
po, este espetáculo trabalha 
com situações humanas que 
se tecem no decorrer da apre-
sentação. São momentos da 
vida transformados em cenas 
de dança, enfocando a sedu-
ção, a traição, o cárcere, a re-
beldia, entre outras vivências 
comuns aos seres humanos.

As apresentações aconte-
cem no  Teatro João Caetano. 
Rua Borges Lagoa, 650, Vila 
Clementino. Próximo da es-

tação Santa Cruz do metrô. 
Zona Sul. Tel. 5573-3774 e 
5549-1744. As apresentações 
acontecem de 22 a 24/8, sexta 
e sábado, 21h, domingo, 19h.

A entrada é gratuita, mas 
é preciso retirar ingresso, 
um por pessoa, a partir de 
uma hora antes do início do 
espetáculo. 

Pepe Guimarães/Fundação Cultural Ema Klabin



22 A 28 DE AGOSTO DE 2014PÁG. 06

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

BELLO ESPAÇO Decorações
& Projetos

www.belloespacosp.com.br
2807-0797 / 3486-7774

R. das Rosas, 482 
Praça da Árvore

Carpetes • Pisos Laminados • Cortinas
Persianas • Divisórias • Forro de PVC
Drywall Forros e Paredes • Tapeçarias

•ELEIÇÕES

A cadeia produtiva do con-
creto e da construção civil 
têm um encontro marcado 
entre os dias 27 e 29 de agos-
to, em São Paulo, na 8ª edi-
ção do Concrete Show South 
America, o principal evento da 
América Latina em soluções 
e tecnologias para obras de 
edificação e infraestrutura. 
Considerado pelo próprio 
mercado como o mais impor-
tante evento da construção 
civil no Brasil em 2014, o Con-
crete Show apresentará mais 
de 600 expositores nacionais 
e internacionais de mais de 
36 países, além de equipa-
mentos, produtos e serviços 
de mais de 150 segmentos 
distintos. 

O PIB do setor da constru-
ção civil deverá apresentar 
um crescimento maior que o 
nacional em 2014. A estimati-
va da Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção (CBIC) 
é de que haja expansão entre 
3% e 4% em 2014, enquanto 
que a economia brasileira 
deve registrar uma amplia-
ção de 2,5%. O cenário deve 
se consolidar principalmente 
pelas concessões de obras de 
infraestrutura, assim como a 
continuidade do programa 
Minha Casa, Minha Vida e 
grandes oportunidades do 
setor imobiliário.

É neste cenário positivo 
que acontecerá o Concrete 
Show South America 2014, o 
principal evento da América 
Latina em soluções para obras 
de edifi cação e infraestrutura, 
que será realizado entre os 
dias 27 e 29 de agosto, no Cen-

tro de Exposições Imigrantes, 
em São Paulo.

O evento tem o potencial 
de movimentar mais de 150 
segmentos da indústria do 
setor e de reunir 30 mil profi s-
sionais de 36 países apresen-
tando as últimas tendências 
em tecnologias e soluções 
para obras aeroportuárias, 
ferroviárias, rodoviárias, resi-
denciais e industriais.

Além de fomentar negó-
cios, o Concrete Show conta-
rá com um evento integrado 
– o Concrete Congress. Serão 
conferências, seminários e 
workshops sobre os mais 
diversos temas referentes à 
capacitação, produtividade 
e gestão. O encontro vai dis-
ponibilizar também cursos 
gratuitos, painéis e outros 
incentivos para alavancar es-
pecialização e qualidade de 
serviços. 

O evento este ano apre-
sentará as últimas tendências 
em tecnologias e soluções 
para obras aeroportuárias, 
ferroviárias, rodoviárias, re-
sidenciais e industriais. Serão 
mais de 65.000m² de exposi-
ção e 600 fornecedores, além 
de demonstrações in loco de 
maquinários e sistemas cons-
trutivos. 

SERVIÇO:
O ConcreteShow 2014 

acontece no Centro de Expo-
sições Imigrantes. Endereço: 
Rodovia dos Imigrantes, km 
1,5  próximo à estação Jaba-
quara.  Datas: de 27 a 29 de 
agosto. Horários: Dia 27, das 
13h às 20h e dias 28 e 29, das 
10h às 20h.

Concrete Show 
acontece no Centro de 
Exposições Imigrantes

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) já registrou mais 
de 93 mil solicitações de elei-
tores para voto em trânsito 
em todo país. Foram feitos 
48.735 pedidos para o pri-
meiro turno e 45.075 para 
o segundo turno. Todas as 
pessoas que estiverem fora 
do seu domicílio eleitoral no 
dia das eleições têm a opção 
de votar em trânsito, apenas 
para presidente da República, 
em uma das 92 cidades onde 
haverá essas seções especiais. 

São Paulo é o estado com 
mais pedidos de eleitores 
para votar em outro local: são 
10.809 solicitações no primei-

ro turno e 10.120 no segundo. 
Já o Amapá é a localidade 
com o menor número de pedi-
dos, com 79 no primeiro turno 
e 77 no segundo.

A maior parte dos reque-
rimentos de habilitação para 
voto em trânsito também foi 
feita para São Paulo, nos dois 
turnos da eleição, 14.081 no 
primeiro e 13.271 no segundo. 
O Acre, por sua vez, será o es-
tado que menos receberá elei-
tores que votarão em trânsito.

O eleitor que fizer essa 
opção fi cará desabilitado para 
votar na seção de origem. 
Municípios com mais de 200 
mil eleitores poderão registrar 

seções de voto em trânsito, 
com no mínimo 50 e no máxi-
mo 600 eleitores habilitados. 

Caso o número mínimo 
não seja atingido, os eleitores 
habilitados deverão ser infor-
mados da impossibilidade de 
votar por meio dessa moda-
lidade. 

Nesse caso, fi cará cancela-
da a habilitação dos eleitores 
para votar em trânsito e eles 
deverão justificar a ausência 
ou votar na seção de origem.

Em 2010, 80.419 eleitores 
registraram o pedido para 
votar em trânsito no primeiro 
turno e 76.458 no segundo 
turno.

Mais de 10 mil paulistas já 
solicitaram voto em trânsito 

Horário eleitoral gratuito vai até
2 de outubro, em primeiro turno 

Terça-feira, 19, começa 
o horário eleitoral gratuito 
no rádio e na TV para o 1º 
turno das eleições 2014. Os 
candidatos terão 45 dias, ou 
seja, até 2 de outubro, para 
divulgar suas campanhas em 
100 minutos diários, divididos 
em dois blocos de 50 minutos, 
de segunda a sábado, além 
de 30 minutos em inserções, 
inclusive aos domingos.

P-or resolução do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) , os 
25 minutos de propaganda 
eleitoral em bloco dos candi-
datos a presidente, no horário 
gratuito no rádio e na TV, 
estão assim divididos: Coli-
gação Com a Força do Povo 
– 11min24s; Coligação Muda 
Brasil – 4min35s; Coligação 
Unidos pelo Brasil – 2min03s; 
Partido Social Cristão (PSC) – 
1min10s; Partido Verde (PV) 
– 1min04s; Partido Socialis-
mo e Liberdade (PSol) – 51s; 
Partido Social Democrata 
Cristão (PSDC) – 45s; Partido 
Renovador Trabalhista Bra-
sileiro (PRTB) – 47s; Partido 
Socialista dos Trabalhadores 
Unifi cado (PSTU) – 45s; Parti-
do Comunista Brasileiro (PCB) 
– 45s; e Partido da Causa Ope-
rária (PCO) – 45s.

De acordo com a Lei das 
Eleições (Lei nº 9.504/1997), 
a propaganda eleitoral dos 
candidatos a presidente da 
República, no horário eleito-
ral, deve ocorrer às terças e 
quintas-feiras e aos sábados 
das 7h às 7h25 e das 12h às 
12h25 no rádio, e das 13h às 
13h25 e das 20h30 às 20h55 
na televisão.

Por sorteio, a ordem de 
veiculação da propaganda 

eleitoral no horário gratuito 
com relação aos candidatos a 
presidente da República fi cou 
assim, para o primeiro dia: 
Coligação Unidos pelo Brasil, 
PCB, PSTU, Coligação Muda 
Brasil, Coligação Com a Força 
do Povo, PRTB, PSDC, PCO, 
PSC, PV e PSol. 

Nos programas seguintes, 
é adotado sistema de rodízio, 
sem prejuízo da ordem esta-
belecida, devendo o partido 
político ou a coligação que 
teve seu programa apresenta-
do em último lugar ser deslo-
cado para o primeiro e assim 
sucessivamente.

Direito de resposta
Os candidatos que se sen-

tirem eventualmente ofen-
didos por algum fato ou crí-
tica manifestada por outro 
candidato ou partido político 
poderão requerer à Justiça 
Eleitoral o direito de resposta. 
Esse direito deve ser julga-
do em 72 horas e o Tribunal 
verifi cará se corresponde ou 
não a uma das hipóteses em 
que ele é permitido – ofensa 
à honra, calúnia e difamação 
ou injúria, ou a divulgação de 
fatos inverídicos.

Segundo turno
Em caso de segundo tur-

no, a data-limite para o início 
do novo horário eleitoral gra-
tuito é 11 de outubro, 15 dias 
antes do pleito. O horário 
termina no dia 24 de outubro, 
dois dias antes do segundo 
turno. Na hipótese de ocorrer 
segundo turno, os blocos de 
20 minutos no rádio e na TV 
serão distribuídos igualitaria-
mente entre os partidos ou 
as coligações dos candidatos 
concorrentes, iniciando-se 

por aquele que teve maior 
votação e alternando-se essa 
ordem a cada programa.

O Partido Social Demo-
crata Cristão (PSDC) foi o pri-
meiro a aparecer no horário 
reservado à propaganda dos 
deputados federais, logo após 
a campanha presidencial. 
Quarta-feira, dia 20, começa 
o horário eleitoral gratuito 
da campanha para governa-
dor e o primeiro a aparecer 
é Maringoni, candidato da 
coligação Frente de Esquerda 
(PSOL / PSTU). A ordem de 
veiculação sofre um rodízio: 
o partido ou coligação que foi 
veiculado por último passa a 
ser o primeiro no horário do 
dia seguinte.

A coligação São Paulo Quer 
o Melhor (PMDB / PROS / PSD 
/ PP / PDT) terá o maior tempo 
de propaganda, em rádio e TV, 
no horário destinado ao cargo 
de governador: 5 minutos e 52 
segundos. O segundo maior 
tempo será da coligação Aqui 
é São Paulo (PSDB / DEM / PEN 
/ PMN /PT do B/ PTC / PTN /SD 
/PPS / PRB / PSB / PSC / PSDC / 
PSL), com 4m58s.

Não é permitido que haja 
propaganda de candidatos a 
eleições majoritárias (presiden-
te, governador e senador) em 
horário destinado a propagan-
da de candidaturas proporcio-
nais (deputados estaduais e 
federais), e vice-versa. 

Gravações externas, com-
putação gráfica ou efeitos 
especiais, entre outros, não 
são permitidos nas inserções 
veiculadas durante os inter-
valos comerciais, mas foram 
liberadas para os programas 
ofi ciais.

HelpSistem
S I S T E M A S

criando segurança desde 1997

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

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

2105-3290
www.helpcftv.com.br

CONSTRUÇÕES ?

ATIVA Construções Ltda.
96686-8265 - 99377-1935

c/Araújo

FUNDAÇÕES, ALVENARIA, REBOCO,
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

Dr. Luiz Roque apoia
Apoio José Américo a de-
putado estadual por ser um 
parlamentar compromissado 
com a democracia e o de-
senvolvimento da cidade de 
São Paulo.
Na câmara tem defendido to-
dos os setores da sociedade, 
principalmente as populações 
mais carentes e os movimen-
tos de moradia e regulariza-
ção fundiária, aréa onde atuo.
Luiz Roque Eiglmeier é ad-
vogado de movimentos de 
moradia de São Paulo, es-
pecializado em regularização 
fundiária. Ex-subprefeito da 
Vila Mariana na gestão Marta 
Suplicy, atualmente é profes-
sor da rede estadual de ensi-
no e secretário de finanças e 
planejamento do PT no muni-
cípio de São Paulo.

MELHOR PARA SÃO PAULO
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•BARES E RESTAURANTES

SABOR DE SAÚDE

Tudo o que você procura 
sem glúten e leite encontra na

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

Música ao vivo e exibição de jogos
marcam primeiro ano de Confraria 

Grandes telas exibem jogos, shows são exibidos todas as 
semanas e, nos próximos dias, por conta do aniversário da 

casa, a Confraria terá programação especial e promoções, como 
bebida dupla (exceto vinho, não alcoólicas e garrafas), no dia 23

Em 2013, os amigos Le-
onardo, Naldo e Gilberto 
procuravam por um lugar na 
Vila Mariana onde pudessem 
reunir o que cada um mais 
gostava. Naldo procurava por 
um espaço aconchegante em 
que fosse possível receber 
os amigos, o Gilberto por um 
ponto com área aberta, no 
mais puro estilo “buteco ca-
rioca”, enquanto o Leonardo 
buscava por um lugar com 
boa comida e preços justos. 
Não deveria ser pedir muito 
encontrar um endereço com 
todas essas vantagens... Mas 
a missão se mostrou muito 
difícil e, conversando, surgiu 
a ideia de montarem o seu 
próprio bar para reunir sua 
Confraria de amigos. Foi assim 
que nasceu a Confraria Vila 
Mariana.

Com o desejo e a experiên-
cia dos três amigos e também 
com o talento culinário da 
Chef Isolda Rocha, surgiu um 
cardápio diversifi cado e que 
atende a todos os gostos, 
ideal para conversas em mesa 
de bar. A proposta é oferecer 
às pessoas do bairro e até 
de outras regiões a curtição 
do espaço do jeito que eles 
imaginaram.

Do amigo e músico Sa-
muca Santos veio o toque 
especial da casa, através de 
atrações musicais de Pop e 
Rock nacional e internacional 
que têm embalado as noites 
de Sexta e Sábado nesse pri-
meiro ano de sucesso da Con-
fraria Vila Mariana. A feijoada 
de sábado também acontece 
ao som de música, garantindo 
lazer e clima descontraído 
em frente a uma praça recém 
reformada da região.

Para celebrar, o trio de 
amigos vai promover, no dia 
23/08, uma festa com Double 
Drink Alcoólico* e com três 
shows especiais. Assim, na 
compra de uma bebida, o 
cliente ganha outra. Pode ser 

caipirinha, destilados e lico-
res, coquetéis, tequilas, cerve-
jas e chope, uísques, cachaças 
ou cachaças especiais. Não 
fazem parte da promoção 
vinhos, bebidas não alcoólicas 
e garrafas. A promoção será 
válida das 12h às 24h do dia 
23 (ou até fi m do estoque de 
cada bebida). Nesta semana 
de aniversário, o cardápio 
também ganha presentes: as 
novidades serão as porções 
de Anéis de Lula a Dorê e o 
Filé a moda do Naldo (Cubos 
de fi let mignon ao molho de 
creme de leite temperado 
a moda do Chefe). E o som 
vai ficar a cargo do Samuca 
Santos e Banda, com uma 
mistura de MPB, folk, xote, 
reggae e baião, Fábio Góis & 
Mirabolando (MPB, Reggae, 
Pop e Rock) e BigFoot (com 
muito rock clássico).

Outra promoção da casa 
acontece às quartas-feiras 
(exceto feriados e vésperas), 
quando qualquer garrafa de 
cerveja, de 600ml, sai a ape-
nas R$ 7. Tem Serra Malte, 
Skol, Brahma e Original. Vale 
destacar que a Confraria é 
famosa como sports bar da 
região, ou seja, casa em que é 
possível acompanhar todas as 
disputas de futebol, como as 
partidas mais emocionantes 
do Campeonato Brasileiro, 
ou disputas de UFC ao vivo. 
São exibidas em tvs Full HD 
espalhadas pelo bar. 

Pratos executivos e carnes 
grelhadas fazem um bom 
sucesso gastronômico, assim 
como receitas substanciosas 
como o Baião de Dois, com 
feijão de corda com arroz, 
queijo coalho, carne seca, 
alho frito e chips de banana 
da terra. Mas o cardápio da 
Confraria está longe de se res-
tringir às refeições completas. 
Tem porções para todos os 
gostos: batata frita, pastéis, 
provolone, porção de moela, 
mortadela em cubinhos com 

limão... Além das tradicionais, 
há pedidas originais que tem 
feito muito sucesso, como a 
mini coxinha creme, a carne 
seca puxada na manteiga, 
ou a Batata Texana, em que 
as fritas vêm com cheddar e 
bacon. Outra delícia muito 
requisitada é o mix de liguiças 
grelhadas, que acompanha 
maionese de ervas, e a porção 
de bolinho de bacalhau. Ex-
perimente também a Picanha 
do Samuca, que vem acompa-
nhada de cebolas carameliza-
das e acompanha vinagrete 
e uma incrível maionese de 
wasabi. 

O Confraria da Vila Ma-
riana fica na Rua Luís Góes 
(esquina com Domingos de 
Moraes e Luís Góes). Tele-
fone: 2129-8950. Funciona 
às segundas e terças das 
11h30 à meia-noite; Quartas 
e quintas das 11h30 à 00h30; 
sextas das 11h30 à 01h00; 
sábados do meio-dia à 01h e 
aos domingos do meio-dia à 
meia-noite.

Pelo Facebook, é possível 
acompanhar toda a progra-
mação musical e de exibição 
de jogos, além de descobrir 
promoções. Confi ra em www.
facebook.com/ConfrariaVM.  

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
QUARTA, QUINTA E SEXTA

ESPECIALMENTE NESSE SÁBADO
PAGODE A PARTIR DAS 16:00H
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Abandonar carros pode dar multa de R$ 14 mil

Carro abandonado há meses em Mirandópolis e de-
nunciado por leitores: Subprefeitura notifi ca e proprie-

tários devem remover carros para não receber multa

O problema parece estar 
piorando: só nos sete primei-
ros meses deste ano, foram 
recolhidas pela Prefeitura 
mais carcaças de automóvel 
abandonadas em vias públi-
cas do que em todo o ano 
passado. As subprefeituras 
recolheram até julho mais de 
1050 veículos considerados 
abandonados, enquanto que 
em 2013, foram 1032 veículos 
removidos da vias públicas. 
Mas, por que proprietários 
abandonam carros velhos e 
carcaças em vias públicas? A 
explicação pode ser econômi-
ca: legalmente, o proprietário 
deve dar baixa permanente 
no veículo quando não tem 
mais condições de circular 
pelas vias públicas, junto ao 
Departamento EStadual de 
Trânsito de São Paulo. Só que, 
para isso, é preciso quitar 
todos os débitos existentes, 
sejam fiscais ou de multas, 
independentemente da res-
ponsabilidade pelas infrações. 
O veículo também não pode 
ter restrições fi nanceiras (alie-
nação ou gravame, no caso de 
veículos fi nanciados). 

Depois desse processo, 
o proprietário ainda precisa 
buscar empresas que atuam 
com o desmanche, para re-
venda de pessas usadas. Con-
forme prevê a lei estadual de 
desmanche, que entrou em vi-
gor no dia 1º de julho de 2014, 
o cidadão só pode entregar 
o seu carro às empresas que 
solicitaram o credenciamento 
ao Detran.SP. A lista dessas 
empresas está disponível no 
portal www.detran.sp.gov.
br, clicando em “Desmanche” 
na área de“Legislação” da 

página inicial. Os estabeleci-
mentos só podem comprar 
veículos diretamente dos ci-
dadãos se os donos apresen-
tarem a certidão de baixa 
permanente. 

Carros em péssimas condi-
ções, difíceis de serem trans-
portados, ou repletos de dí-
vidas, muitas vezes acabam, 
dessa forma, abandonados 
nas vias públicas e passam a 
ser um problema para a Pre-
feitura. Quando uma carcaça 
é denunciada, a Prefeitura 
inicialmente adesiva no auto-
móvel uma notifi cação. Após 
o prazo de cinco dias úteis 
sem providência por parte do 
proprietário ou responsável, o 
veículo passa a ser considera-
do em situação de abandono. 
Nestes casos, a Subprefeitura 
inicia os procedimentos legais 
para poder incluí-lo na pro-
gramação de remoção. Este 
processo inclui a verifi cação 
junto a demais órgãos compe-
tentes, como Polícia Militar e 
órgãos de trânsito (CET e DE-
TRAN), se o veículo não tem 
relação com crime, sinistro ou 
furto ou, ainda, se não possui 
nenhum tipo de pendência 
judicial. Todas as denúncias 
de carros abandonados são 
verifi cadas pela administração 
municipal.

Mas, aqueles proprietários 
que abandonam os veículos 
na rua para evitar o pagamen-
to de eventuais multas e atra-
sos fiscais junto ao Detran, 
devem ficar atentos. O pró-
prio Detran alerta que, quem 
não cumpre a exigência de 
baixa definitivo em veículos 
comete infração grave (cinco 
pontos na Carteira Nacional 

de Habilitação) e recebe mul-
ta de R$ 127,69, conforme 
estabelece o Código Brasileiro 
de Trânsito. 

E tem mais: abandonar 
veículo na rua é o mesmo 
que despejar entulho ou lixo 
irregularmente, ou seja, pode 
gerar, por parte da Prefeitura, 
uma multa de R$ 14 mil em 
nome do proprietário do ve-
ículo. Segundo a Secretaria 
das Subprefeituras, todos os 
proprietários, quando iden-
tificados, são devidamente 
multados. 

Vale lembrar que qualquer 
cidadão pode e deve denun-
ciar irregularidades à Prefeitu-
ra por meio do telefone 156, 
praças de atendimento das 
Subprefeituras ou pelo site 
http://sac.prefeitura.sp.gov.br.

Já para dar baixa corre-
tamente no registro ofi cial,, 
basta procurar qualquer uni-
dade do Detran SP. Para efe-
tivar a exclusão do cadastro, 
o responsável pelo veículo 
deve entregar ao Detran.SP 

as partes do chassi que con-
têm o número de identifi ca-
ção, as placas e o Certifi cado 
de Registro de Veículo (CRV), 
conhecido como documento 
de compra e venda. O De-
tran.SP emite uma certidão 
da baixa permanente para o 
proprietário.

O serviço é gratuito. Caso 
um proprietário de veículo 
seja indenizado por uma se-
guradora, aresponsabilidade 
pela baixa permanente passa 
a ser da empresa e não mais 
dele. Ao solicitar a baixa per-
manente, oregistro do veículo 
deixa de existir, desvinculan-
do o bem do CPF do proprie-
tário e, com isso, encerra-se 
a cobrança de débitos como 
o seguro obrigatório (DPVAT) 
e o Imposto sobre Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA). 

Em2013, foram realizadas 
aproximadamente 130 mil bai-
xas permanentes de veículos 
registrados no Estado de São 
Paulo. 
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Consulte-nos: 2578-8244
plantão aoS SÁBaDoS atÉ aS 15:00 HoRaS

Se pRefeRiR, ligue 24H: 99971-3485
R. paRacatu, 449 - SaúDe (eStac. gRatuito: R. paRacatu, 531) - email: contato@takaki.com.BR

VenDa - caSaS imÓVel comeRcialVenDa - apaRtamentoS

locaÇÕeS

SaúDe - PX. AO METRÔ!!! EXCELENTE – 02 VAGAS!!!
02 dormitórios c/ ae, wc social, sala 2 ambs. c/ 

sacada, cozinha c/ ae, wc emp., lazer..
Apenas R$ 2.150,00!!!  (Cod. FE)

planaltinHo

Plantão no local!!!. R maRio 
PaRanhos PedeRneiRas, 206.
ac 356 / at 330, fRente 

com 11 mts. 4 dts, 
(sendo 2 suites). 4 vagas.  
conSulte-noS. (cod. at) 

Vila monumento
R. OUVIDOR PORTUGAL!!

P/ emPResas, locaR ReseRvado, at: 410 m2, 280 m2 
ac., 2 dts, sala, coz., salão c/ chuRRasq., foRno de 
Piz., + 01 doRm., sala, coz. wc, as, teRRaço, canil, 4 

gaR. apenaS R$ 950 mil!!!  (cod. at/JJ)

pRÉDio comeRcial
SÃO JUDAS400 MTS DO METRÔ!!!

7 andaRes, elevadoR, 1.308 m2 a.c.,
entRada lateRal, 15 wcs, coPa e

cozinha, amPla RecePção, salas amPlas.
R$ 42 mil!!! (cod th)

São JuDaS
EXC. APTO - 160M2 AU

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

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

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

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

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

e cozinha, 2 garagens. 
(Cod. JH)

SAÚDE - 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!!!

84 M2 AU!!!
3 dts (1 ste),

sala 2 ambientes
c/ sacada, dep. 

empregada,
2 vagas, lazer.

Apenas R$ 680 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 – TÉRREA 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)

V. CLEMENTINO
R. 3 DE MAIO

PX. SHOP. STA. CRUZ!!!

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$ 618 mil!!!
(Cod. TK/FA)

CHÁC. INGLESA 
78 MS2!!!

TODO REFORMADO!!!

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)

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)

67 m2 c/ 2 dts, wc social, 
repleto em armários, lazer 

completo, 1 vaga. Apenas 
R$ 625 mil!!! - (Cod. FA)

800m do metrô Pça. Árvore,
3 dts (1 ste), sala 2 ambs,

coz, 1 vaga livre!!! Apenas
R$ 615 mil!!! - (Cod. FA)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

TERRAÇO C/ CHURRASQ.!!!

Novo!!! 84 m2 au c/ 3 dts (1 
ste), sala 2 ambs, wc social, 
coz, lazer completo, 2 vagas. 

R$ 765 mil!!! (Cod. FA)
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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

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

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

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
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

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

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

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

- REF.: 13.466

SOBRADO 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

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

APTO
JD. CELESTE
R$ 245 MIL

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

c/ 2 dormitórios, 1 c/ armários 
embutidos, wc social, living 

p/ 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 13.533

APTO
JD. CARAGUATÁ

R$ 250 MIL
Localizado na Av. Pe. Arlindo 
Vieira, c/ 2 dorm., wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 

cozinha c/ AE, lavand, gar. p/ 1 
carro, lazer completo, cond.
R$ 343,00 - REF.: 13.108

TÉRREA
SACOMÃ

R$ 320 MIL
Toda reformada, bom 

acabamento, boa localização, 
c/ 2 dormitórios (1 c/ AE), wc 
social, sala, cozinha planejada, 

lavanderia c/ AE, qto. p/ 
depósito, terraço c/ churr, gar. 

p/ 1 carro - REF.: 13.658

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 330 MIL

Excelente localização, travessa 
da Rua Mauricio de Castilho, 
vago, c/ 2 dormitórios, sala, 

cozinha, wc social, lavanderia, 
sem garagem, estuda ofertas - 

REF.: 13.158

SOBRADO DE VILA
SACOMÃ

R$ 350 MIL
Próximo da rua Caripurá, 
sobrado em vila fechado, 

totalmente reformado, com 2 
dormitórios, wc social, living 
p/ 2 ambientes, despensa, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro - 
REF.: 13.449

SOBRADO
V. VERA

R$ 370 MIL
Boa localização do bairro,
vago, c/ 2 dormitórios, wc 

social, sala, cozinha,
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
terreno 3 x 16 mts., construção 

de 80 m² - REF.: 13.261

TÉRREA DE VILA
V. DAS MERCÊS

R$ 370 MIL
Ótima vila fechada, ótimo local, 

próximo ao Extra da Av. N. 
S. Mercês, c/ 2 dormitórios, 
wc social, living, cozinha, 

lavanderia, local p/ 1 carro - 
REF.: 13.494

SOBRADO COND.
 FECHADO - SACOMÃ

R$ 375 MIL
Travessa da rua Alencar de 

Araripe, c/ 2 dormitórios c/ AE, 
wc social, sala, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 

estuda propostas -
 REF.: 12.958

TÉRREA + EDÍCULA
SACOMÃ

R$ 458 MIL
c/ 2 dorm., suíte, wc social, 

sala, cozinha, lavandeira, gar. 
p/ 4 carros, nos fundos edícula 

c/ 1 dorm., sala, coz., wc, 
lavanderia, ótimo p/ 2 famílias - 

REF.: 13.602

TERRENO
JD. BOTUCATU

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

2 sobrados, boa localização do 
bairro, contendo um sobrado c/ 
2 dormitórios, wc, sala, lavabo, 
cozinha, amplo quintal, gar. p/ 

4 carros - REF.: 13.114

SOBRADO NOVO
MOINHO VELHO

R$ 520 MIL
Ótima localização do bairro, 
c/ 3 dorm., suíte, wc social, 

living p/ 2 amb., lavabo, coz., 
lavanderia, amplo quintal c/ 

churrasq., garagem p/ 2 carros 
REF.: 12.831

SOBRADO
JD. STA. EMÍLIA

R$ 530 MIL
Vago, ótimo local do bairro, 

terreno 5 x 25 mts., construção 
140 m², c/ 2 suítes, living, 

sl. Jantar, escritório, lavabo, 
cozinha c/ AE, despensa, 

quintal c/ churrasq., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 12.534

IMÓVEIS
ÓTIMO P/ RENDA

R$ 550 MIL
Boa localização, Av. Inhaíba, 

74 - 80, terreno 10 x 20 = 200 
m², sendo um salão coml c/ 

aprox. 45m² c/ wc, e em cima 
duas casas térreas c/ 2 dorm., 
sala, coz, wc - REF.: 13.182

SOBRADO
V. DAS MERCÊS

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

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

p/ 2 carros - REF.: 13.086

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
V. BRAS. MACHADO

R$ 585 MIL
Boa localização da rua São 

Daniel, bom acabt., c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 

p/ 2 amb., cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 2 carros - 

REF.: 13.680

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 + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Ótimo local, terreno 5 x 50 m, 

constr. 380 m², c/ 2 suítes, 
living, sl. jantar, cozinha, 

depósito, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 1 carro, edícula c/ 1 dorm., 
sala, coz., wc, e amplo salão - 

REF.: 12.850

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 850 MIL

Impecável, AT = 243 m², AC 
= 220 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte c/ hidro, living p/ 2 amb., 
sl. Jantar, lavabo, coz. planej., 

dep. p/ empreg., escritório, 
amplo qtal. c/ churrasq., gar. p/ 

4 carros - REF.: 13.552

TÉRREA
V. BRAS. MACHADO

R$ 890 MIL
Terreno 8 x 35 mts., AC = 

135 m², c/ 3 dormitórios, wc 
social, living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, lavanderia, amplo quintal, 

garagem p/ 4 carros -
 REF.: 13.610

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 1.060 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/ emp, 3 vagas, 
lazer completo - REF.: 13.249
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V E N D A S  V E N D A S  V E N D A S
MIRANDÓPOLIS
Apto 3dts,ste,sala 2 ambi-

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

gosto. R$ 640 MIL –REF 5190

V. CLEMENTINO
Locação Comercial  3dts, 

1ste,3salas , lavabo, cozinha , 
edícula com WC e QE. 8 vagas.

Excelente localização.
 Rua Luis Gois. 

AL. R$ 7 MIL. REF. 13895

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

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

Lazer Completo.
R$ 1050 MIL  - REF 16068

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

AS, Sala, wc, mobiliado,1vg. 
Impecavel, Cond 290,00.

Av. Onze de Junho.
R$ 2 MIL - REF.16242

V. CLEMENTINO
Cobertura, alto padrão, 188m2, 
3dorm/2stes/3vgs , varanda, 

reformada, Proximo ao
Metrô e Shopping Santa Cruz

(2 quadras). R$1820 MIL
REF 15488

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

Rua Dias de Toledo. 
AL. R$ 2.100 MIL

cond 360,00 - REF. 15805

V. CLEMENTINO
ABAIXO DA AVALIAÇÃO

Apto. 3 dorm, 1 ste, sala para 2 
ambs, 2 vgs. 2 varandas. 80m2. 

Excel. Local.Venda rápida
R$ 645 MIL - REF.14109

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

lazer, Próx. metro. 
Rua Machado Bittencourt 

AL. R$ 2.700 MIL,
cond 598,00 -   REF.3052

MIRANDÓPOLIS
Oportunidade Sobrado, no 

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

R$ 1250 MIL REF.15699

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

ESTUDA PROPOSTA. 
R$ 750 MIL.  – REF 16005

MIRANDÓPOLIS
Negocio de Ocasiao, Casa 

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

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

V. CLEMENTINO
Sala Comercial, Edifico Novo, 

46m2 , 2 banheiros, copa , 
varanda, 1 vg. Estacionamento 
rotativo , portaria 24hs. Ao lado 

do Metrô Santa Cruz. 
R$ 600 MIL - REF.15314

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

há possibilidade de criar vaga. Vila 
com 2 casas.Otima localização.

R$ 570 MIL. REF. 16016

VILA MARIANA
PREDIO COBIÇADO. Apto 3 

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

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

R$ 1.340 MIL - REF. 16056

CHAC. INGLESA
Apto andar intermediario,

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

R$ 397 MIL - REF.4095

V. CLEMENTINO
Apto em local nobre,

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

Vale a pena conhecer!
R$ 522 MIL REF 16330

V. CLEMENTINO
Apto,localização nobre,  prox. 
metrô Santa Cruz, 2 dorm/1s /

 2 vgs, repleto de armarios, var-
anda, predio moderno, c/ lazer. 

R$ 640 MIL- REF. 16418

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

varanda, 140m. Proximo ao 
metrô e a todo comercio da 
região. AL. R$ 3.500,00,

Cond 1120,00 - REF.16413

L O C A Ç Ã O

 MIRANDÓPOLIS
Apto 1dorm. / 1s /1vg / 

varanda. Prédio novo, 40m , 
lazer completo.Localização 
privilegiada. Lindo Imóvel!!

R$ 395 Mil. Ref. 16156

 V. CLEMENTINO 
Apto 2 dorms./1suite /1vaga, c/ 
57m, reformado com extremo 

bom gosto. Próx. Shop.e Metrô 
Sta Cruz. Cond. baixo. Vale a 

pena conhecer. Excelente para 
morar ou investir, imóvel de fácil 
locação. R$ 550 mil - REF: 6115

 V. CLEMENTINO
Sala comercial com 43m, 

1vg,  estacionamento rota-
tivo ao lado do Metrô Santa 
Cruz. Rua Pedro de Toledo.
 Aluguel R$ 1700,00. Cond 
R$ 750,00. Ref. 15302

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

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

Sobrado– r$ 650 Mil

Saúde

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

2 vagas de garagem.
Ref: 92-2701

SOBRADO
JABAQUARA R$ 410 MIL

3 dormitórios sendo 1 suíte, 
todos com armário embutido 

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

corredor lateral, 5x25. Ref  61-2415

APTO – VILA GUARANI
R$ 450 MIL

3 dormitórios, sala 2 ambs 
com sacada, cozinha 

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

Ref 61-2662

CASA TÉRREA – VILA 
STA CATARINA- R$ 400 MIL

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

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

dade .  REF.: 14-1181
CASA TÉRREA P/ COML/RES. 

JABAQUARA – R$ 600 MIL
Òtimo negócio p/ renda, são duas 

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

independ.  Proximo metrô.
Ref  13-2756

SOBRADO IMPECÁVEL 
CIDADE VARGAS – R$750 MIL

3 dormitórios com armários, 
suíte, sala  3 ambientes, 

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

Metrô.  Ref. 61-2639

APTO JABAQUARA
(METRÔ) R$ 400 MIL

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

lavanderia,e garagem. 
REF.: 21-2792

APTO VILA GUARANI
(METRÔ) SÓ R$ 530 MIL

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

2 vagas de garagem, 
depósito e condomínio baixo. 

Oportunidade .  REF.: 21-2788

SALÃO COML  - R$ 600 
MIL V. STA CATARINA

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

Fácil acesso!  REF. 21-2793

CASA TÉRREA
METRÔ JABAQUARA

R$ 490 MIL
Otimo terreno de 200m2, 2 

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

REF.: 22-2802

OTIMO SOBRADO
JABAQUARA R$ 500MIL

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

moradias nos fundos.
Ótimo investimento ou renda!  

Ref.: 31-2811 

5 MIN. DO METRÔ
CONCEIÇÃO- APTO 

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

entrar e morar!  REF.: 31-2815

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

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

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

BELÍSIMA CASA
TÉRREA – R$ 800 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

APTO TÉRREO SÓ
R$ 235 MIL - JABAQUARA
2 dorms, ótima sala, coz, AS, 
banh. c/ box em vidro tempe-
rado e gar. p/ um auto/. Próx. 
à feira, comércio e condução. 
Lazer com churr/, play, quadra 
etc. Bom negócio ! REF.: 83-2925
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METRO VL MARIANA
CJ. COML. 60M2

R$ 1.450
METRO VL MARIANA

CJ. COML., 65M2

R$ 1.650

ACLIMAÇÃO - CASA
COM. 300 M2

R$ 3.500

ACLIMAÇÃO - CASA
400 M2

R$ 9.750

BRÁS - GALPÃO
240 M2

R$ 6.000

METRÔ V. MARIANA – APTO
2 DTS, 1VG
R$ 425.000

V. MARIANA – APTO
61 m2

R$ 400.000

CAMBUCI - APTO
1 DT

R$ 275.000

MOÓCA - APTO
2 DORMS, 70M2

R$ 275.000

ACLIMAÇÃO - CASA
COM. 350 M2

R$ 3.900

BRÁS - GALPÃO
1000 M2

R$ 20.000

ACLIMAÇÃO - SOBRADO
 450 M2

R$ 15.000

BELA VISTA – APTO.
1 dt. 1vg. 
R$ 950

CAMBUCI – APTO.
2 dts. 

R$ 1.000

CENTRO – APTO.
1 dt. 

R$ 1.150
CENTRO – APTO.

1 dt. Mobiliado 
R$ 1.350

ACLIMAÇÃO – APTO.
1 dt.

 R$ 1.400
ACLIMAÇÃO – APTO.

2 dts. 
R$ 1.450

CURSINO – APTO.
2 dts. 

R$ 1.450

ACLIMAÇÃO – APTO.
2 dts. 

R$ 1.600

ACLIMAÇÃO – APTO.
2 dts. 1vg. R$ 1.700

V. MT. ALEGRE – APTO.
2 dts. R$ 1.900

V. CLEMENTINO – APTO
2 dts. 1vg. R$ 2.000

AEROPORTO – APTO.
2 dts. Mobiliado- R$ 2.200

V. CLEMENTINO – APTO
2 dts. 2vgs. R$ 2.250

ACLIMAÇÃO – APTO.
3 dts. 1vg. R$ 2.400

ACLIMAÇÃO – APTO.
2 dts.  R$ 2.500

JD. GLORIA - CASA
3 dts. R$ 2.750

V. MARIANA - SOBRADO
3 dts. NOVO - R$ 3.200

ACLIMAÇÃO – APTO.
4 Sts. 4vgs. R$ 4.500

TATUAPÉ - CASA
260M2

R$ 450.000

PARAÍSO - APTO
3 DORMS

R$ 475.000

BQ. SAÚDE - APTO
2 DTS, 1 VG
R$ 425.000

V. MT. ALEGRE – APTO
2 DTS

R$ 460.000 PQ ACLIMAÇÃO - APTO
170 M2, 4 DTS - R$ 1.790.000

ACLIMAÇÃO - APTO
118 M2 - R$ 640.000

ACLIMAÇÃO - APTO
155M2 - R$ 800.000

SOBRADO LINDO !!!
STO ANDRÉ - R$ 750.000

PQ ACLIMAÇÃO - CASA
250 M2, 4 DTS - R$ 2.000.000

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

Fones: 5012-1200
5011-3586 / 5011--0520
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 1075

- Metrô Conceição -

* VEJA FOTOS EM NOSSO SITE *

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

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

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

 Cond R$ 500,00 AP01271

JABAQUARA VAGO 
R$ 320 MIL

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

 Cond R$ 420,00 - AP01369

CONCEIÇÃO
R$ 340 MIL

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

Cond. R$ 350,00 AP01398

CONCEIÇÃO
R$ 630 MIL

APTO 3 DORM(1 suite), 
varanda  3 w/c 2 VAGAS
Cond. R$ 430,00 AP01452

SOBRADO NOVO
R$ 550 MIL - VL. GUARANI

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

JD. ORIENTAL
R$ 1.600,00
TÉRREA - 3 dorm,

sala, coz, w/c 1 vaga
AP01401

JD. ORIENTAL
R$ 1.200,00

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

CA1403

RUA MARACA
R$ 1.400,00

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

cond. R$ 420,00 - AP01403

VILA GUARANI
R$ 1.400,00

MOBILIADO - 1 dorm, sala,
coz, 1 vg lazer.
cond R$ 320,00 

JABAQUARA
R$ 380 MIL

APTO 70 m2  -  2 dorm,
sala, coz, wc  2 vaga   

Cond R$  370,00  - AP01215

CONCEIÇÃO
R$ 1.800,00

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

Cond. R$ 660,00  AP01144

RUA MARACA
R$ 1.500,00

APTO - 2 dorm closet, sala,
coz,  w/c,1 vaga.

R$ 660,00 - AP01386

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. 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

MIRANDÓPOLIS
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

MIRANDÓPOLIS
Apto 3dts,1ste,2vg, living/ 2 amb, 

lazer, salão de festas, 77au, 
repleto de armários,totalmente 

reformado,ótimo local, px.metro.
R$ 580 mil

A família cresceu?

Está na hora de acreditar, 

de realizar o sonho

da casa própria. 

Seu futuro pode estar 

em um dos imóveis 

anunciados nesta edição. 

Ou da próxima.

Consulte sempre os 

classificados do jornal 

S.Paulo Zona Sul.

Desde 1960 gerando bons 

negócios na Vila Mariana. 

Saúde, Jabaquara

 e Cursino

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.

Creci no 16.581
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SOBRELOJA COMERCIAL - MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ARVORE)

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

SALÃO COMERCIAL – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRO PÇA. DA ARVORE)

Salão com 40M, banheiro, quintal, vaga 
para carro e entrada lateral.

ALUGUEL: R$ 1.500,00
Av. Sen. Casemiro da Rocha, 909.

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

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

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

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

Rua C. 21 Bloco 34.

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

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTO – PLANALTO PAULISTA
(PRÓXIMO AO METRO SÃO JUDAS)

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

Apto. 33.
CONJUNTO COMERCIAL – JD. DA SAÚDE 

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

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

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

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

Rua Mario Schiopa, 96 casa 07.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRADO – DE FUNDOS - SAÚDE 
(PRÓXIMO AO METRÔ STA. CRUZ).

02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha 
c/terraço, banheiro e área de serviço.

ALUGUEL: R$ 1.100,00
Rua José Alves Passos, 162.

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

ae, banheiro social, lavabo, AS, dep. de emp. 
completa e garagem. ALUGUEL:

R$   1.900,00 - Rua Dos Lírios, 195 Apto. 11.

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.
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ADVOCACIA
Dra. Juliana Brassoli

9.7217-0908

OAB 232.714
PREVIDENCIÁRIO (INSS)

FAMÍLIA - CÍVEL

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 345
Próximo ao metrô Conceição

Dra. Karina Gonçaves da Silva
Tel.: 2574-7227 - Cel. 97227-4886

ADVOCACIA
http://advocacia-goncalves-e-uelze.webnode.com//

Serviços prestados por profissionais 
devidamente qualificados em diferentes 

áreas de Direito: 
FAMÍLIA • CÍVEL • CONSUMIDOR 

IMOBILIÁRIO • ACORDOS

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br





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


Professoradiplomada emNova Iorque5572-6074

ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL.
5072-2020

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)

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS

Curso Individual 
e Personalizado

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

com.br

 

Para região de São Judas
Tratar Tel.: 3637-7525

 
• ESTETICISTA  
• DEPILADORA
• MANICURE

Precisa-se

 
MATEMÁTICA, QUÍMICA E FÍSICA

 Acompanhamento e Aulas de Reforço Escolar para 
Fundamental I e II e Ensino Médio. 

Aulas ministradas para Concursos Públicos, Vestibula-
res e ENEM. 

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

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

 AULAS DE REFORÇO

PRODUTOS
MARAVILHOSOS

Use. Fale. Ganhe.
de R$ 30,00 a R$ 90,00

a hora promovendo 
Alimentos Orgânicos  

Liofilizados
 2275-7304//9.6313.8187

REGULARIZO
IMÓVEIS

Fone: 2947-6044

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

(CND) de Imóveis na Receita Federal.

ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL.
5072-2020

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.

GRAXBRASIL LUBRIFICANTES LTDA. 
Torna público que recebeu da CETESB a 
Licença de Operação nº 16008849 para 
Fabricação de outros produtos químicos 
não especificados anteriormente, sito à Rua 
Zequinha de Abreu, 668 - Jd. Sônia Maria 

Mauá - SP - CEP 09.380-320.

CURSO DE IDIOMAS
ÁRABE E INGLÊS PRESENCIAL

ASSOCIAÇÃO CULTURAL CENTRO ISLÂMICO
(próximo ao Metrô Praça da Árvore)
Interessados ligar: 5594-2988 

falar com Aecha, 
segunda à quinta das 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)

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.

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

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

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 

 

Na Rua Botucatú

 ALUGA-SE SALA 
PARA PROFISSIONAL 
DA ÁREA DA SAÚDE

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

 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
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2 dorms., 3º reversível, 
arms. sala living c/terraço, 

2 wc´s, coz., arms., 7º 
andar, 1 vaga, depósito 
lazer total. Impecável.

direto c/propr.
99819-4930

APARTAMENTO
PRAÇA DA ÁRVORE

 ALUGO SALA PRÓXIMO 
METRÔ SANTA CRUZ

PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
POR PERÍODO OU INTEGRAL

Tel.: 5579-9962

 

Pronto para morar, com living, 
cozinha, banheiro, vaga para 1 carro, 

centro comercial farto. 
R$ 1.700,00

 APARTAMENTO PRÓXIMO 
AEROPORTO DE CONGONHAS

Tratar Tel. 97072-7476

cr
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2 dorms. c/arms. (1 suite), 
banh. soc. c/box, living 2 

ambs, sacada, coz. c/arms., 
lavand. e wc empr. 1 vaga. 
Impecável. R$ 1.800,00 

3864-9332 ou 
3862-5959

APARTAMENTO
VILA GUMERCINDO

 COBERTURA
METRÔ SÃO JUDAS

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

churrasqueira, 1 vaga. 
R$ 2.500,00 - Temos Outros!!!

 Tr. 99800-7022 falar com Jair

 APARTAMENTO METRÔ 
PRAÇA DA ÁRVORE

2 dormitórios, repleto de armários, 2 saca-
das, 2 vagas de garagem, lazer completo.

R$ 2.000,00
Condomínio R$ 600,00

 Tr. 98528-2948 falar com Cláudia

www.imobiliariamira.com.br
email.amelia@imobiliariamira.com.br

Rua Gravi, 235 - 3º andar - conj. 61 - Saúde

2577-9986 / 2276-5775
2577-7514
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LOCAÇÕES * * LOCAÇÕES * * LOCAÇÕES * * LOCAÇÕES

APTO. LINDO
METRÔ SAÚDE
R$ 1.300,00

1 dormitório, sala, 
cozinha, wc 

e área de serviço
Ref.: 1005

MIRA ASSESSORIA 
E IMOBILIÁRIA

PRÉDIO COMERCIAL
SAÚDE

R$ 9.500,00
Com 6 salas, 3 wc´s, 1 copa
2 áreas de serviço e 7 vagas

APTO. 
VILA MASCOTE

R$ 1.600,00
2 dorms. c/arms., sala 2 
ambientes, varanda, coz. 
c/arm., wc, á. serv. 1vaga

Ref.: 1056

APTO. GRANDE 
SAÚDE

R$ 1.950,00
2 dorms. c/arm., sala, 
coz. c/arm., wc, área 

serviço, 1 vaga
Ref.: 1036

APTO. METRÔ
SÃO JUDAS
R$ 2.000,00

2 dorms. c/arms., suíte, 
sala, cozinha c/arms., 

wc, área serviço, 1 vaga.
Ref.: 1021

APTO. METRÔ
VILA MARIANA
R$ 2.950,00

2 dorms. c/arms., sala, 
cozinha c/arms., wc, 

quarto empreg., 1 vaga.
Ref.: 1010

SOBRADO COML.
METRÔ SAÚDE
R$ 16.000,00
25 salas, 10 wc´s, 

2 cozinhas 
e lavanderia.
Ref.: 1030

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.

vendas

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

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

EMER$ON
Imóveis

emersonimo@yahoo.com.br

5084-6028
9.9354-6631

CháCara Klabin 
apto. 750 mil
Condomínio
feChado C/ 

lazer de Clube.  
Junto a 2 

estações de 
metrô

3 DM. c/ 1 suite, SL. 
2 amb.,Copa Coz. 

3 Ban. DE. 2 vagas. 
Repleto armários.

106 mts. úteis.
Impecável.

V. monumento
apto. 440 mil

2 DM. C/ aRM. SaLa 2 aMB. 
C/ vaRanDa, Coz. pLan. 

BanhEIRo, DEp. EMp.  
vagaS DE gaRagEM. 
pRox. hIRota. vago. 

anDaR aLto.

www.imoveisemerson.com

V. mariana 
apartamento 

580 mil
3 DM. SaLa 2 aMB. Coz. 

2 Ban. aS. 
1 vaga DEMaRCaDa. 

Junto ao MEtRô. 
vago.

bela Vista 
apto. 320 mil

SaLa LIvIng, Coz. C/ aRM. 
Ban. C/ BLInDEx E ÁREa 
DE SERvIço. 1 vaga DE 
gaRagEM. pRéDIo Mo-
DERno C/ LazER totaL. 

ÓtIMo LoCaL.

Vila mariana 
apto. 395 mil

50MS Do MEtRô. 1 DM. 
SL. 2 aMB. Coz. Ban. aS. 
1 vg. DE gaR. DEMaRCa-
Da. anDaR aLto. vago. 
REfoRMaDo E IMpECÁ-

vEL. 55 MtS. útEIS.

altos do CambuCi 
térrea 
425 mil

2 DM. C/ 1 SuItE, 
SaLa, CozInha,

BanhEIRo, 
aREa DE SERvIço E 

gaRagEM.

aClimação apto.
495 mil

LInDo apto IMpECÁvEL C/ 
2 aMpLoS DMS. C/ 1 St,  SL. 
2 aMB. Coz. 2 Ban. aS. DE. 
toDo EM pISo LaMInaDo, 

REp. DE aRMS, pRéDIo C/ LzR 
totaL, pRÓx. ao paRquE.
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 3 dormitórios, 1 suite, 

varanda, sala, coz. c/arms. 
lavabo completo, lavanderia, 
1 vaga, port. autom. Estuda 
proposta e financiamento

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO GEMINADO
VILA GUARANI
R$ 360.000,00

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

 

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.

 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

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

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

SOBRADNOS NOVOS 
VILA GUARANI
R$ 770.000,00

 

77m2 área útil, 3 dormitórios, 1 suíte, 
2 vagas, living para 2 ambientes, 
lazer, salão de festas, repleto de 
armários, totalmente reformado, 
ótimo local, próximo ao metrô. 

 APARTAMENTO
MIRANDÓPOLIS
R$ 580.000,00

 Tel.: 5071-9999
email: alpha.imoveis@uol.com.br

cr
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ALPHA IMÓVEIS

 

Com 800m2, parte de cima 
com 8 salas, 2 banheiros

 EXCELENTE 
GALPÃO COM RENDA
VILA GUMERCINDO 

PRÓX. METRÔ IMIGRANTES

Tratar Tel.: 4114-4425

 

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

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

 LOJA COMERCIAL
CONCEIÇÃO

VENDO OU ALUGO

Fone: 99911-3071

 SOBRADO NA SAÚDE
VILA ÁGUA FUNDA

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

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

 5058-1088 ou 99840-5332
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CARO AMIGO: COMPRANDO, VENDENDO OU ALUGANDO
FAÇA EXCELENTE NEGÓCIO EM PARCERIA HONESTA

valente47317@creci.org.br

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

Vendo/Troco  R$ 8 Mil o m2

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

várias salas e garagens
Ver Rua Luis Goes, 700

Vendo R$ 6 Mil o m2

VILA MARIANA/KLABIN
SOBRADÃO C/3 PISOS

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

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

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

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

METRÔ SANTA CRUZ 
SOBRADOS COMERCIAIS

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

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

SOBRADOS COMERCIAIS
Rua Loefgren, 619

Rua Conde de Irajá, 254
Rua Sena Madureira, 180 

Alugo R$ 5.500,00
METRÔ SANTA CRUZ

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

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

Alugo R$ 5.500,00

www.valentenegocios.com

* VENDAS *

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

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

* LOCAÇÕES *

SEDE PRÓPRIA
19 ANOS

METRÔ VILA MARIANA 
IMÓVEIS COMERCIAIS

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

 

3 dormitórios c/1 suíte, sala com sacada, cozinha completa, 
quarto/wc empregada, 2 salões de festas grande c/churras-

queira, piscina + depósito, 
3 vagas, lazer total. 

R$ 1.100.000,00 Aceita permuta até 50% na região

 APARTAMENTO COBERTURA
JABAQUARA

Tels.: 5011-3939 ou 99312-3507

 APARTAMENTO SAÚDE
PRÓXIMO PLAZA SUL

2 dormitórios com armários pla-
nejados, cozinha com armários, 
portaria 24 h., gar. demarcada.

R$ 280.000,00
 5058-0800 ou 96428-0663
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 APARTAMENTO - SAÚDE
OPORTUNIDADE!!!!

R$ 270.000,00 
Rua Itapiru, 281, 1 dormitório, sala, 
cozinha wc, área serv., 1 vaga, pré-
dio com piscina, salão festas e jogos
 Tels. 2275-2617 - 3205-3818

cr
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Rua Samambaia
4 dormitórios, sala, 2 vagas.

R$ 3.500,00 
+ Condomínio e IPTU

Aceita Proposta

 

Tels: 2276-8588 ou 98563-5349
falar com Léia

APARTAMENTO 
BOSQUE DA SAÚDE

cr
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Rua Afonso Mariano Fagundes 
Em ótimo estado, 

3 dormitórios, sala, lavabo, 
garagem p/4 carros, 

R$ 5.000,00 Aceita Proposta

 

Tels: 2276-8588 ou 98563-5349
falar com Léia

CASA COMERCIAL
PLANALTO PAULISTA

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

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

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

Temos outros

SÃO JUDAS
À 100 mts. do Metrô

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

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

pto. p/morar, vista ponorâmica 
cond. baixo. R$ 350.000,00 

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 

madeira, coz. plan. as, wc, gar. 
lazer compl. R$ 550.000,00

Temos Outros

SÃO JUDAS
A 300 mts. do Metrô

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado estilo amer., 4 dorms. 
(2 sts), arms. b.box, coz. planej., 
AS, QE/WC, jdim. c/churrasq., 

3 vagas, 8 anos 
Preço de Ocasião!!!

Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Melhor Rua do Bairro

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

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

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. arms. b.box, sl. 2 
ambs. c/sac. carp. mad. coz. 
plan. qe/wc, gar. lazer c/pisc. 
e qudra. R$ 2.300,00 Fiador/
Seg. Fiança. Temos outros

VILA CLEMENTINO 
R. Estado de Israel

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dts. (2 sts), arms., 
b.box, 3 salas, lav., coz. c/AE, 
qtal., QE/WC, 2 vgs, c/ptão. 

autom. R$ 3.000,00 
Fiador/Seg. Fiança.

MIRANDÓPOLIS 
Próx. Pça. Sta. Rita 

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Casas 2 dorms. terraço, sala, 
coz., s/gar., pto. p/morar.

 R$ 1.300,00 s/IPTU
Fiador/Seg. Fiança.

Temos OUtros

VILA MARIANA 
Trav. Pde. Machado

 

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

100 mts. metrô Praça da Árvore
Pacote completo: Al./Cond./IPTU

R$ 2.400,00

 APTO. PRAÇA 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 mts. do metrô Saúde
R$ 2.400,00

 CONJ. COMERCIAL SAÚDE
Rua Fiação da Saúde

Tratar Tel.: 96644-6905 cr
ec
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150m2, casa independênte, 3 dorms., 
sala, copa, cozinha, banheiro social, 

lavand.,1 vaga, próx. metrô Santa Cruz.
R$ 2.100,00

 CASA CHÁCARA INGLESA
Rua Acarapé

Tratar Tel.: 96644-6905 cr
ec
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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!
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