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Dwayne Johnson é Hércules, que 
estreia inclusive em 3D. Semana 
também tem Poderoso Chefão 2 

Dois eventos gastronômicos 
levam à descoberta de novos 
sabores na Vila Mariana
Página 7

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

GCMs fiscalizarão ciclovias
A ciclovia permanente 

que começou a funcio-

nar em agosto, saindo do 

terminal Vila Mariana em 

direção ao centro da ci-

dade, já começa a ser uti-

lizada por fãs das bikes. 

O transporte saudável e 

não poluente, sobre duas 

rodas, vem conquistando 

cada vez mais os paulista-

nos, embora muitos ainda 

tenham receio por causa 

do desrespeito de moto-

ristas e falta de segurança 

no trânsito. A Prefeitura 

iniciou no centro da cidade 

a fiscalização com Guardas 

Civis Metropolitanos e pro-

mete expandir para toda 

a cidade. Os GCMs, aliás, 

passarão a autuar moto-

ristas que cometam infra-

ções de trânsito.  Página 5

A partir de hoje, 5, , o 

Sesc Vila Mariana rece-

be, dentro da Série Con-

certos, cinco apresen-

tações com repertórios 

voltados aos trabalhos 

do compositor brasileiro 

Edmundo Villani-Côrtes, 

que em novembro com-

pletará 84 anos. Página 6

Ar condicionado, câme-

ras de segurança e internet 

wifi grátis são os mais no-

vos atrativos dos ônibus 

para que as pessoas se 

estimulem a deixar o car-

ro em casa. A linha onde 

os serviços estão sendo 

experimentados passa por 

vias da região.   Página 5

Câmara de Vereadores instala 
CPI para investigar Sabesp

Ônibus leva do Paraíso ao 
Campo Limpo com internet

Música erudita em 
cinco concertos 
na Vila Mariana

A feira, que é realizada 
todos os sábados, foi ame-
açada de mudança de en-
dereço, assustando con-
sumidores, produtores e 
expositores. Mas, agora 
um novo decreto permite 

que os centros esportivos 
da cidade sejam utilizados 
para a promoção de feiras 
de produtos orgânicos. 
Aliás, a intenção é expan-
dir a prátia por outros 330 
equipamentos.  Página 3

Feira de Orgânicos 
do Ibirapuera é 
regulamentada

A polêmica está monta-

da na Câmara de Vereado-

res, em plena campanha 

eleitoral. Por maioria de 

votos, os parlamentares 

paulistanos resolveram in-

vestigar o contrato da Sa-

besp com a Prefeitura, por 

conta da crise no abasteci-

mento. A oposição chiou 

mas especialistas defen-

dem a ideia.   Página 8

Fábio Menotti

Fábio Arantes/SECOM

Luis França/CMSP

Dani Gurgel/Divulgação
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Tarde Benefi cente: 
Santa Rita 

A comunidade da Paró-
quia Santa Rita de Cássia de 
Vila Mariana promove uma 
tarde benefi cente no dia 6 de 
setembro, das 14h às 17h.O 
evento acontecerá no salão 
de festas da Rua Dona Inácia 
Uchoa, 106 -  Vila Mariana. 
Os convites custam R$ 25,00 
(para dez rodadas), R$ 3,00 
(para rodada única) e podem 
ser adquiridos na secretaria 
da Paróquia, das 9h às 18h, 
com Leonina.Informações: 
5573-9205.

Choro na Manhã na 
Biblioteca

Dia 7 de setembro, domin-
go, a partir das 11h, o Conjunto 
Retratos se apresenta em 
mais uma edição do  projeto 
musical “Choro na Manhã”.  
A entrada é gratuita. O Centro 
Cultural Jabaquara fi ca na Rua 
Arsenio Tavolieri, 45 - próximo 
ao metrô Jabaquara. Informa-
ções: 5011-2421

“A hora e vez do 
vestibular” na Ro-
berto Santos

 Em seu 8º ano o projeto “A 
Hora e a Vez do Vestibular”, 
abre as portas das Bibliotecas 
Públicas para os interessados 
em analisar e discutir junto a 
professores de literatura as 
nove obras que são exigidas 
nos principais vestibulares de 
São Paulo. No dia 10, quinta-
-feira, às 14h30 a Biblioteca 
Roberto Santos apresenta 
“Memória de Um Sargento de 
Milícias”, de Manoel Antonio 
de Almeida.  A Bilioteca Rober-
to Santos fi ca na R. Cisplatina, 
505, Ipiranga. Informações: 
2273-2390 e 2063-0901.

13º Agita Saúde
Dia 21 de setembro, domin-

go, das 9h às 17h, a Associação 
Cultural e Esportiva Saúde 
realizará o 13° Agita Saúde 
para comemorar o aniversário 
de sua fundação. Durante o 
evento serão realizados exa-
mes preventivos  de glicemia 
e pressão arterial, avaliação 
física e índice de massa cor-
pórea, ginástica, shows de 
música e dança, feira de arte-
sanato, além de um delicioso 
espaço gastronômico com 
culinária brasileira e japonesa. 
O Agita Saúde acontece na 
Praça Flávio Xavier de Toledo 
- Saúde (atrás do Carrefour 
Imigrantes). 

AFAI: 9 anos
Dia 26 de setembro a AFAI 

comemora o 9º aniversário 
do Centro Dia do Idoso com 
diversas atividades, das 9h 
às 14h. A AFAI fi ca na Rua Dr. 
Samuel Porto, 299 – Saúde. 
Participe!

1° FestCEU 
Caminho do Mar

Após o sucesso do Festival 
de Música, o CEU Caminho do 
Mar abre inscrições para o 1° 
FestCEU CAMINHO DO MAR 
Dança, que acontecerá no dia 
20 de setembro, das 14h às 
18h, durante a Virada Esporti-
va. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas com o Nú-
cleo de Ação Cultural do CEU 
Caminho do Mar até o dia 12 
de Setembro, das 9h às 20h, 
mediante preenchimento de 
fi cha de inscrição, que pode 
ser solicitada pessoalmente, 
via download no site www.
ceucaminhodomar.com.br/
festceu pelo e-mail: ceuca-
minhodomar.cultura@gmail.
com, ou fone:  3396-5544.  

Palestra com renda 
para o GRAAC 

Dia 9 de setembro, terça-
-feira, das 19h30 às 22h30, 
acontece a palestra de mo-
tivação pessoal “Desperte o 
Gigante que existe em você”. 
com a professora Maria de 
Lourdes Ferreira Machado, 
em benefício do Hospital do 
GRAAC. O ingresso é um pa-
cote de fraldas descartáveis 
infantil tamanho G . A palestra 
será na Casa de Eventos São 
Paulo, à Rua Conde de Irajá, 
131 - Vila Mariana. As vagas 
são limitadas à capacidade do 
auditório. Incrições pelo tele-
fone 2607-4912 ou pelo site: 
www.planobtreinamentos.
com.br.

Monte Phyton 
no Ipiranga

Em setembro, o Sesc Ipi-
ranga passa a exibir sessões 
de cinema na garagem da 
unidade. No espaço adapta-
do, com capacidade para 80 
lugares, serão exibidos fi lmes 
consagrados pelo público e 
crítica em exibições gratuitas. 
O famoso grupo de comédia 
britânico Monty Python abre 
as sessões na garagem com 
o fi lme “Em Busca do Cálice 
Sagrado”. O fi lme será exibido 
no dia 6 de setembro, sábado, 
às 21h.O SESC Ipiranga fi ca  na 
Rua Bom Pastor, 822. Informa-
ções: 3340-2000

• ACONTECE

Áries - 21/03 a 20/04 
O rumo de sua vida é pos-

sível de ser alterado, mas o 
dos ventos o ariano não pode 
mudar. Se agora eles não es-
tão soprando favoravelmente, 
o melhor é recolher-se e até 
mesmo ouvir os recados que 
trazem....Aproveite para rede-
fi nir seus planos.
Touro - 21/04 a 20/05 

O taurino está se sentindo 
como Cabral quando desco-
briu o Brasil: um misto de ale-
gria por alcançar o objetivo 
com sensação de alívio por 
alcançar terra fi rme e perceber 
que as pressões vão diminuir. 
Hora de desfrutar o momento!
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Nunca subestime o poder 
alheio. Não é porque as pes-
soas pensam e agem diferente 
de você que elas não vão con-
quistar seu próprio espaço. 
A cigarra também merece 
aplausos, pois seu canto é arte 
e dá vida! 
Câncer - 21/06 a 21/07

O canceriano ainda está 
na fase em que deverá bus-
car forças nas parcerias, nas 
amizades, no amor. Só os re-
sultados do trabalho não vão 
trazer satisfação. Você sabem 
bem que a vida é muito mais 
que isso.
Leão - 22/07 a 22/08

O leonino pode estar per-
dendo o controle em relações 
familiares, em especial entre 
pais e filhos. Você não está 
conseguindo transmitir o que 
aprendeu e o resultado não 
agrada. Ainda há tempo de 
mudar esse quadro.
Virgem - 23/08 a 22/09

Algumas ideias novas e 
ousadas vão apontar para o 
virginiano que tudo é possível. 
Mas, a falta de dinheiro pode 
atrapalhar esses planos. Solu-
ção: traçar outros planos para 
conseguir o dinheiro de que 
precisa e atingirá seus objeti-
vos com muita rapidez....
Libra - 23/9 a 22/10

 Você acha que é possí-
vel medir o amor? Sabe que 
não. Então, por que fi car co-
brando aqueles que te amam 
por uma suposta divisão de 
sentimentos. Amor não se 
divide - o espaço no coração 
é infinito. Não seja egoísta.
Escorpião -  23/10 a 22/11

Eis que de repente o es-
corpiano está em uma fase 
sonhadora, romântica, mas 
buscando sentir o “brilho” 
da vida, deixando passar as 
neuroses. Um devaneio com 
“flashbacks”, mas ainda um 
devaneio.
Sagitário - 22/11 a 21/12

O sagitariano está em uma 
fase mais sensível e as pessoas 
más que andam te cercando 
acharão que está mais vulne-
rável. Cuidado! Não ceda a 
ameaças ou chantagens ou 
perderá o domínio sobre si 
mesmo..
Capricórnio - 22/12 a 20/01
Amplie sua visão de mundo 
através da arte. Se você é da-
queles que têm preconceito 
e acha que não entende nada 
de arte, experimente dedicar 
algumas horas a reescrever 
as letras de música de que 
gosta. O capricorniano vai se 
surpreender
Aquário -21/01 a 19/02

O aquariano está precisan-
do urgentemente quebrar sua 
rotina. Idéias viciadas, hábitos 
incorrigíveis... tudo isso pode 
mudar se você der espaço 
para que pessoas novas en-
trem em sua vida. Confi e em 
sua intuição.
Peixes - 20/02 a 20/03

Suas antenas estão ligadas 
e o pisciano  está percebendo: 
estão te mandando recados. 
Não gosta disso? Então vá direto 
ao assunto, com tranqüilidade, 
sem estresse, mas também sem 
deixar dúvidas no ar. Conversar 
ainda é a melhor saída. 

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

• Sala 1 - Os Mercenários 3 DIG 
(Dub) - 14 Anos - 14h40T - 17h40D2 
- 20h40Z - 23h30E • Sala 1 - O Que 
Será de Nozes? DIG (Dub) - Livre 
- 12h35C • Sala 1 - O Poderoso 
Chefão II DIG - 14 Anos - 12h30F - 
19h30D - 22h30C 

• Sala 2 - Os Mercenários 3 DIG 
- 14 Anos - 13h05F - 16h00G - 18h50 
- 22h00 • Sala 2 - Os Homens São 
De Marte... E É Pra Lá Que Eu Vou 
DIG - 14 Anos - 13h30V - 16h00V 

• Sala 3 - Hercules 3D - 14 Anos 
- 13h50 - 16h20 - 18h40 - 21h00 - 
23h20E 

• Sala 4 - Anjos da Lei 2 DIG - 14 
Anos - 13h10 - 15h50 - 18h30 - 21h10 
- 23h50E 

• Sala 5 - Vestido Pra Casar DIG 
- 12 Anos - 11h30G - 14h00 - 16h30 
- 19h00 - 21h30 

• Sala 6 - Se eu Ficar DIG - 12 
Anos - 11h40G - 14h10 - 16h40 - 
19h10 - 21h40 

• Sala 7 - As Tartarugas Ninja 
3D (Dub) - 12 Anos - 13h20 - 15h40 
- 18h00 - 20h30 - 23h00E 

• Sala 8 - Hercules 3D (Dub) - 14 

Anos - 12h40 - 15h20 - 17h50 • Sala 
8 - Hercules 3D - 14 Anos - 20h10 
- 22h30 

• Sala 9 - SOS Mulheres ao Mar 
DIG - 12 Anos - 13h00V - 15h10V • 
Sala 9 - No Olho do Tornado DIG 
- 12 Anos - 12h30G - 14h50G - 17h30 
- 20h00 - 22h20G 

• Sala 10 - Lucy DIG - 16 Anos 
- 12h50 - 15h00 - 17h20 - 19h50 - 
22h10 

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

• Sala 1 - Lucy DIG - 16 Anos 
- 12h50C2 - 15h10 - 17h30 - 19h50 
- 22h10 

• Sala 2 - Hercules 3D - 14 Anos 
- 13h20G - 15h50G - 18h20 - 20h40 - 
23h00E • Sala 2 - Os Homens São 
De Marte... E É Pra Lá Que Eu Vou 
DIG - 14 Anos - 13h20V - 15h50V 

• Sala 3 - Anjos da Lei 2 DIG - 
14 Anos - 11h10G - 13h50 - 16h40 
- 19h40 - 22h20 

• Sala 4 - Hercules 3D - 14 Anos 
- 12h20G - 14h50 - 17h10 - 19h30 
- 21h45 

• Sala 5 - Doctor Who - Respi-
re Fundo DIG - 10 Anos - 19h30A 

• Sala 5 - No Olho do Tornado 
DIG - 12 Anos - 13h00T - 15h20T - 
17h40D2 - 20h00D2 - 22h30X • Sala 
5 - O Poderoso Chefão II DIG - 14 
Anos - 12h30F - 19h30D - 22h30C 

• Sala 6 - Vestido Pra Casar DIG 
- 12 Anos - 14h00 - 16h30 - 23h50E 
• Sala 6 - Magia ao Luar DIG - 12 
Anos - 19h00 - 21h30 

• Sala 7 - Os Mercenários 3 DIG 
- 14 Anos - 12h40 - 15h40 - 18h50 
- 22h00 

 Legendas: C-Esta sessão será 
exibida só Sábado (06); D-Esta 
sessão será exibida só Quarta 
(10); E-Esta sessão será exibida só 
Sexta (05) e Sábado (06); F-Esta 
sessão será exibida só Domingo 
(07);G-Esta sessão será exibida só 
Sábado (06) e Domingo (07);T-
-Esta sessão NÃO será exibida 
Domingo (07); V-Esta sessão NÃO 
será exibida Sábado (06) e Do-
mingo (07);X-Esta sessão NÃO 
será exibida Sábado (06) e Quarta 
(10);Z-Esta sessão NÃO será exi-
bida Quinta (04), Sábado (06) e 
Quarta (10);C2-Esta sessão NÃO 
será exibida Sábado(06);D2-Esta 
sessão NÃO será exibida Quin-
ta(04) e Quarta(10). 

• HORÓSCOPO

• CINEMA

• PROGRAMAÇÃO

Hércules estreia em 3D. 
O Poderoso Chefão retorna.

A semana tem uma estreia 
forte e uma programação es-
pecial interessante.

Dwayne Johnson é Hércu-
les, em superprodução que es-
tará disponível também em 3D

No fi lme de ação, que tem 
classifi cação etária de 14 anos, 
o semi-deus Hércules sofre 
há 400 anos, por ter perdido 
toda a sua família. Ele é fi lho 
de Zeus. 

Após realizar os doze traba-
lhos, ele conhece seis homens 
sanguinários e impiedosos, e 
une-se ao grupo em busca de 
novas tarefas e de qualquer 
trabalho que puder encontrar, 

com a condição de ser remu-
nerado. Esses homens assassi-
nam diversas pessoas em seu 
caminho, e com isso acabam 
despertando fama na região, 
até que o rei da Trácia chama 
Hércules e convida-o a treinar 
o seu exército, na intenção de 
transformá-los em verdadeiros 
mercenários.

A programação especial 
fi ca por conta da exibição do 
clássico Poderoso Chefão II, 
com três sessões ao longo da 
semana (veja programação 
abaixo). O longa, que faz par-
te da trilogia de Francis Ford 
Coppola tem elenco de primei-

ríssima, com Al Pacino, Robert 
De Niro, Diane Keaton, Robert 
Duvall.

O fi lme conta o início da 
história da família Corleone 
na América, mostrando a che-
gada do jovem Vito (De Niro) 
ainda no início do século XX e 
contando como se formou seu 
império. Paralelamente, mos-
tra o início do domínio por Mi-
chael (Al Pacino), nos anos 50, 
dos negócios da família.

A exibição faz parte de um 
projeto da rede de resgatar 
clássicos do cinema e exibi-los 
em alta defi nição com ingres-
sos a R$ 14 (meia R$ 7).

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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Decreto regulamenta feira no Modelódromo 
e em outros 330 centros esportivos

Foi graças à pressão da co-
munidade e dos expositores 
e produtores que a Feira de 
Orgânicos do Centro Esporti-
vo do Modelódromo acabou 
ficando no mesmo lugar. A 
Secretaria Municipal de Es-
portes pretendia que a feira, 
realizada aos sábados pela 
manhã, fosse transferida, de 
modo que o Modelódromo 
passasse a ter uso estrita-
mente esportivo. Mas, por 
decisão do próprio prefeito 
Fernando Haddad a feira não 
apenas permanecerá no local 
como também teve sua reali-
zação regulamentada por um 
decreto. E mais: a mesma lei 
permitirá que novas feiras de 
orgânicos sejam montadas 
em outros centros esportivos 
da cidade.

Para anunciar a novidade, 
o prefeito esteve no sábado 
passado (30), na Feira do Mo-
delódromo. Ele explicou que 
o decreto 55.432 permitirá a 
instalação de feiras orgânicas 
e as feiras de produtos de 
transição agroecológica nos 
Centros Esportivos Municipais 
e nos Clubes da Comunidade 
(CDC), totalizando 330 ende-
reços espalhados pela cidade. 

 “O que era um problema, 

Feira do Ibirapuera atrai mais 
de cinco mil consumidores 
interessados em orgânicos

•MEIO AMBIENTE
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na verdade, virou uma solução 
com a participação de todos 
vocês. Com o decreto, não só 
a feira foi mantida, como tam-
bém ampliou a possibilidade 
para que surjam outras em 
todas as regiões da cidade. 
Esporte e alimentos orgânicos 
tem tudo a ver”, afirmou o 
prefeito a uma das feirantes. 
Haddad estava acompanhado 
do secretário municipal de 
Desenvolvimento, Trabalho 
e Empreendedorismo, Artur 
Henrique e a vice-prefeita, 
Nádia Campeão.

Segundo o prefeito, que 
conversou com feirantes, a 
Prefeitura estuda ainda dar 
apoio técnico aos pequenos 
produtores de orgânicos para 
baratear o custo para a popu-
lação. “Se incentivar a produ-
ção e aumenta-la, o produto 
pode baratear e mais pessoas 

podem consumir um alimento 
mais saudável”, disse Haddad 
a outro produtor.

“Esse decreto era tudo o 
que precisávamos. Estávamos 
inseguros se poderíamos con-
tinuar aqui. Essa segurança 
e garantia de que temos um 
lugar para comercializar os 
produtos, que é algo tão di-
fícil, é um incentivo para pro-
duzirmos mais. Se tivermos 
apoio, com certeza, produzi-
remos ainda mais”, afirmou 
a feirante Raquel Soraggi, 55 
anos, que faz parte da comis-
são da feira.

A Feira de Orgânicos do 
Centro Esportivo do Modeló-
dromo recebe mais de 5 mil 
consumidores aos sábados e 
reúne quase 30 barracas de 
associações, grupos e pesso-
as, envolvendo mais de 500 
produtores e vendedores.

O Espaço SEHR é um ambiente diferenciado
para a realização de seu evento, encontro ou reunião.

Estamos próximos ao metrô Vila Mariana.
Rua Batovi, 7 | Vila Mariana  | Tels.: 3224-9998 e 3222-6541

sehr@sehr.com.br | www.sehr.com.br

Toda a estrutura física e de serviços foi pensada
para garantir a sua comodidade e acessibilidade.

Temos cursos e oficinas de gastronomia com diferentes
abordagens e conceitos. Venha nos visitar!
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Casas de Repouso

Odontologia

Cuidadores

Terapia Alternativa

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

S�ú�� � es�é�ic�

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)

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.

Mais de 15 anos sem queixa garantem 
prêmio de ética a imobiliária da região

•IMÓVEIS

O mercado de imóveis é 
desafiador: traz oportuni-
dades de investimentos e 
negócios sólidos mesmo em 
tempos de crise, ao mesmo 
tempo em que representa 
algo muito pessoal, que é a 
realização do sonho da casa 
própria. Atuar no setor re-
quer, portanto, seriedade e 
criatividade. Exige conheci-
mentos técnicos, visão de 
mercado, solidez jurídica, mas 
sem abrir mão da sensibilida-
de para entender qual o pro-
jeto de vida de cada cliente 
– tanto do proprietário que-
rendo vender ou gerenciar 
seu imóvel quanto daquele 
que está em busca de um lar. 
É nisso que acredita Alexan-
dre Augusto Takaki, que há 
14 anos está no comando da 
Takaki Consultoria de Imóveis, 
fundada em 1977 pelo seu pai, 
dr. Tsuhuro Takaki. 

A atuação já reconhecida 
na região e a busca por cons-
tantes inovações e compre-
ensão de cada momento do 
mercado fi zeram com que a 
Takaki crescesse com solidez 
e ousadia nos últimos anos. 
Há poucos dias, a empresa 
trocou de sede: apesar de 
se manter na mesma Rua 
Paracatu, a imobiliária está 

agora em imóvel próprio, o 
que comprova a boa fase e o 
gerenciamento qualifi cado. 

Mais do que isso, a nova 
sede é moderna e confortá-
vel, o que garantirá um am-
biente ainda mais preparado 
para as negociações com a 
clientela, que é fi el e exigente. 

Especializada em imóveis 
na região da Saúde,  do Jaba-
quara e  da Praça da Árvore/
Mirandópolis, a consultoria 
tem uma carteira que busca 
diversidade com qualidade. 
São casas, apartamentos e 
imóveis comerciais de dife-
rentes portes e estilos. “En-
tendemos que cada família 
tem um cotidiano diverso da 
outra e por isso as expecta-
tivas também são únicas em 
cada caso”, diz Alexandre 
Takaki, para quem  uma boa 
conversa entre cliente e cor-
retor poderá poupar muito 
trabalho na hora de encontrar 
o imóvel ideal. 

Por isso, o departamento 
de vendas da Takaki possui 
profissionais qualificados e 
experientes, que vão atuar 
sempre de forma conjunta 
com o departamento jurídico. 
“Segurança é essencial quan-
do se trata de comprar ou 
vender, alugar ou administrar 

um imóvel”, diz o experiente 
profi ssional. 

Não por acaso, Alexandre 
Takaki foi homenageado em 
evento do Creci-SP (Conselho 
Regional dos Corretores de 
Imóveis), realizado na semana 
passada no Ginásio Poliesporti-
vo Ibirapuera. O motivo: atua há 
mais de 15 anos sem qualquer 
tipo de reclamação ou processo 
disciplinar. A ética não lhe ren-
deu apenas uma homenagem, 
mas renome na região.

“Investidores sempre nos 
procuram para indicação das 
melhores oportunidades em 
cada momento do merca-
do. Comprar apartamentos 
de dois dormitórios nessa 
área pode ser um ótimo ne-
gócio, por exemplo, para 
quem busca alugar com ra-
pidez seu imóvel de forma 

a garantir liquidez”, sugere.
Para quem está em busca 

de seu primeiro imóvel ou de 
um novo imóvel mais amplo, 
Alexandre tem sempre boas 
dicas para evitar frustraçõess. 
“É preciso estudar com pre-
cisão o orçamento, a locali-
zação do imóvel e a eventual 
necessidade de adaptação do 
imóvel para o uso sonhado 
pela família. Essa visão expe-
riente ajuda a evitar dores de 
cabeça futuras”, sugere. 

Vá conhecer a nova sede 
da Takaki Consultoria de 
Imóveis e conheça as boas 
oportunidades na região. En-
quanto toma um café, pode 
descobrir as diversas possi-
bilidades de financiamento, 
Rua Paracatu, 449 - Saúde. 
Telefones: 2578 8244 e celu-
lar: 9 9971.3485.

til”, explica o diretor Renato 
Mano. 

Além disso, a interação 
com o público é um dos re-
cursos utilizados no musical, 
quando a plateia é convidada 
a ajudar a escolher o novo 
gato responsável pelo beco. 
“Para aproveitar o total en-
tendimento dos principais 
assuntos, nada melhor que a 
participação da plateia para 
defi nir o fi m da peça”, conclui 
o diretor.

O Teatro João Caetano fi ca 
na Rua Borges Lagoa, 650, 
Vila Clementino, próximo à 
estação Santa Cruz do metrô. 
Tel. 5573-3774 e 5549-1744.  
De 06/09 a 28/09. Sábado e 
domingo às 16 h. Livre. Ingres-
sos a R$ 20,00.

P o s s u i r  u m a 
consciência social 
e, sobretudo, en-
tender a nossa or-
ganização política 
gera lmente  não 
é uma tarefa fácil 
para ninguém. Pen-
sando nisso, “Ga-
tos na eleição do 
beco” trata desses 
assuntos de forma 
lúdica e descontraída. O es-
petáculo, encenado pela Cia. 
Grupo Trapiche, estreia no dia 
6 de setembro no Teatro João 
Caetano, e fi ca em cartaz até 
o dia 28.

A peça conta a história de 
cinco gatos que vivem em um 
beco onde tudo é cobrado por 
impostos abusivos. Alguns dos 
gatos se rebelam contra as 
condições do local e resolvem 
fazer uma eleição para, demo-
craticamente, decidirem quem 
pode cuidar do beco.

A montagem busca cha-
mar atenção do público de 
uma forma divertida, com 
o uso de técnicas de patina-
ção, por exemplo. “A boa 
movimentação cênica capta 
a atenção do público infan-

•CULTURA

Espetáculo infantil
no João Caetano 
discute eleições

MELHORE
Tomando Delicioso 

CAPUCHINO.
Produto rico em
Cromo, Inulina
Vitaminas e 
Minerais.

Tels.: 2275-7304
ou 96313-8187

SEU PESO E MEDIDA
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•TRÂNSITO

O grande desafi o da cida-
de de São Paulo é convencer 
seus moradores de que é 
possível trocar o transporte 
individual pelo coletivo. Com 
as faixas exclusivas e corredo-
res, a velocidade dos ônibus 
vem aumentando, mas muita 
gente ainda receia fazer a 

troca por conta do conforto e 
acaba preferindo o congestio-
namento à rapidez que o ôni-
bus possibilitaria. Vale ainda 
destacar que o carro particu-
lar enfrenta outro problema 
na cidade: estacionamento. 
Uma boa oportunidade para 
quem quer experimentar as 

novidade no transporte por 
ônibus é experimentar a linha 
857P, que sai do Paraíso em 
direção ao Campo Limpo. 
passando por bairros como 
Pinheiros e avenidas como 
a Paulista e a Rebouças. A 
linha agora conta com wifi 
(acesso à internet através do 
uso de celulares, tablets e no-
tebooks) e ar condicionado. 

A linha foi uma das primei-
ras a receber o serviço, que 
será expandido para várias 
outras da zona sul nos próxi-
mos dias. A Prefeitura informa 
que o serviço está em fase 
experimental e que a inten-
ção é expandi-lo para toda a 
rede. No total, são 20 ônibus 
superarticulados, como são 
chamados os novos veículos, 

já operando, com câmeras 
internas de monitoramentos 
e com validadores do bilhete 
único com sistema antifraude. 
Por enquanto, apenas quatro 
dele tema serviço wi-fi , o que 
pode ser observado por selos 
no vidro da frente do carro.

Os ônibus superarticula-
dos são um meio-termo en-
tre os modelos articulados 
e biarticulados e, com isso, 
aliam uma alta capacidade 
de transporte (174 pessoas). 
Os veículos têm oito câme-
ras, sendo seis para moni-
toramento das portas para 
evitar acidentes, outra sobre 
o validador e outra próxima 
ao condutor.  A câmera ins-
talada sobre o validador terá 
como objetivo auxiliar na 

identificação de fraudes do 
Bilhete Único, especialmente 
daqueles cartões que con-
tém algum tipo de benefício, 
como as versões para idosos 
e pessoas com defi ciência, ou 
até mesmo os das categorias 
Mensal, Semanal, todos de 
uso pessoal e intransferível. 
Os novos validadores entra-
rão em operação plena já a 
partir do início de 2015. 

“Tudo que a gente quer 
é que as pessoas se sintam 
cada vez melhor usando o 
transporte público, com as co-

modidades da vida moderna.
Vão acrescentar qualidade ao 
trajeto, que além de ser mais 
rápido, será mais útil”, disse 
o prefeito Fernando Haddad.

A linha Paraíso Campo Lim-
po sai da Rua Tomás Carvalhal 
e passa pela Rua Vergueiro 
nas proximidades da estação 
Ana Rosa, para depois seguir 
pela Paulista e acessar corre-
dor exclusivo de ônibus, o que 
garante agilidade no trajeto. 
Confi ra o itinerário completo 
e horários em www.sptrans.
com.br.

•TRANSPORTES

Vá do Paraíso ao Campo Limpo com wifi  e ar condicionado

Guardas Civis fi scalizarão ciclovias
Por enquanto eles são ape-

nas 18 Guardas Civis Metro-
politanos e que atuarão ex-
clusivamente em trechos de 
ciclovias existentes na região 
central da cidade, diariamen-
te, das 6h às 18h. 

No entanto, a intenção da 
Prefeitura é formar mais equi-
pes nas próximas semanas 
e passar a fi scalizar todas as 
ciclovias na cidade. A inten-
ção é evitar o uso irregular 
tanto por pedestres, quanto 
por motos e carros. Também 
devem ser instaladas câmeras 
para fl agrar os invasores.

Na Vila Mariana, onde 
a antiga “motofaixa” foi 
transformada em ciclovia, 
não tem sido frequente a 

invasão por motociclistas. 
O  uso do espaço ainda é 

incipiente e poucas bicicletas 
são vistas por ali, mas a Pre-
feitura acredita que a prática 

será estimulada com a criação 
de ciclovias por toda a cidade, 
agilizando e oferecendo mais 
segurança aos ciclistas.

Outra novidade é que os 

guardas civis metropolitanos 
passarão não só a fi scalizar e 
orientar nas ciclofaixas, como 
poderão aplicar multas de 
trânsito em toda a cidade. 

Na próxima segunda-feira 
(8), 160 agentes da GCM ini-
ciarão um curso com a Com-
panhia de Engenharia de Trá-
fego (CET) para autuar as in-
frações cometidas no trânsito 
da cidade de São Paulo. 

Esses agentes serão capa-
citados como multiplicadores 
e devem transmitir o aprendi-
zado ao restante do efetivo 
no próximo mês de outubro. 

O treinamento, que possui 
40horas/aula, será realizado 
na Faculdade Zumbi dos Pal-
mares, das 8h às 17h

Ciclovia na Rua Vergueiro é permanente e já atrai interessados
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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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•ELEIÇÕES

Mesários já treinam para as eleições de 5 de outubro
A Justiça Eleitoral de São 

Paulo treinará cerca de 500 
mil mesários, convocados 
para trabalhar no dia das elei-
ções 2014, em todo o Estado 
de São Paulo, neste mês de 
agosto e em setembro. Na 
capital, participarão aproxi-
madamente 134 mil mesários. 
O objetivo do treinamento é 
capacitá-los para exercerem 
as funções necessárias ao 
bom andamento da votação, 
assegurando que transcorra 
com segurança, transparência 
e organização.

Os treinamentos de alguns 
cartórios da capital já estão 
agendados, mas na região 
ainda não.

Funções do mesário
Os mesários são respon-

sáveis por iniciar e encerrar 
a votação, emitir a zerézima 
(comprovante da ausência 
de votos na urna), identifi car 
o eleitor e autorizá-lo a votar, 
conferir os dados no terminal 
do eleitor, emitir o boletim de 
urna, dentre outras funções. 
Além disso, também atuam 
no recebimento das justifi ca-
tivas eleitorais.

Cada seção eleitoral repre-
senta uma mesa receptora de 
votos, sendo composta por 
cinco membros: presidente, 
primeiro e segundo mesários, 
um secretário e um suplente.

Octogenários
Idade avançada não é em-

pecilho para o cidadão atuar 
como mesário na Justiça Elei-
toral. Ary Prizant, de 83 anos, 
é o mais antigo na capital a 
trabalhar na mesa receptora 
de votos no dia da eleição. 
No interior, são mesários tam-

bém Hermenegildo Pereira 
Netto, de 84 anos,  e Walter 
José Borelli, de 88. O primeiro 
é da Praia Grande e o segun-
do, de Porto Ferreira.

Prizant foi convocado nos 
anos 50  e, desde então, não 
parou mais. Advogado há 42 
anos e ainda atuante, já foi 
presidente de seção eleitoral 
oito vezes e, agora, tem a 
função de 1º mesário. “Gosto 
de me sentir útil e, além do 
mais, como moro no mesmo 
bairro há muitos anos, é uma 
ótima oportunidade de rever 
os conhecidos”. A neta de Pri-
zant também foi convocada 
este ano e é incentivada pelo 
avô: “Isso é patriotismo”, 
reforça ele.

Já Netto, que é corretor 
de imóveis na Praia Grande, 
diz que o eleitor quer buscar 
o candidato que faça a dife-
rença no seu dia a dia, e por 
isso ele está lá, para ajudar 
nas eleições. E brinca: “quero 
continuar como mesário até 
entrar para o Guinness Book, 
o livro dos recordes”.

O mesmo caminho segue 
Borelli, que é servidor muni-
cipal aposentado e participa 

como mesário desde os 18 
anos. “Faço meu trabalho 
com prazer, afinal, se todo 
mundo enjeita a tarefa, como 
é que fica a democracia?”, 
diz ele.

Em São Paulo, no dia da 
eleição, atuam cinco mesários 
na seção eleitoral: o presiden-
te, que é a maior autoridade 
da sala, o 1º e 2º mesários, que 
identifi cam o eleitor, entre ou-
tras atividades, o secretário, 
responsável, por exemplo, 
pelo ordenamento da fi la,  e 
o suplente.

•CULTURA

Sábado que vem, dia 13, 
tem Antonio Vaz Lemes, An-
dré Juares, Ai Yazaki e Raïff 
Dantas Barreto, também gra-
tuito no auditório, às 18h30. 
Os quatros músicos dividem 
o palco para, individualmente 
e em duplas, apresentar re-
pertório de Edmundo Villani-
-Côrtes.

No dia 20, novamente va-
presentação gratuita no au-
ditório às 18h3. Será a vez da 
própria Família Villani-Côrtes 
subir ao palco. O raro encon-
tro famíliar-musical traz a reu-
nião de Edmundo Villani-Côr-
tes ao piano com sua esposa, 
a cantora Efi gênia Côrtes, que 
foi do Coral Lírico do Teatro 
Municipal durante 30 anos; a 
fi lha Gê Côrtes, contrabaixista 
e integrante da Orquestra 
Jazz Sinfônica por mais de 20 
anos; e o fi lho Ed Côrtes, sa-
xofonista, reconhecido pelas 
trilhas sonoras de Cidade de 

Deus e Senhor das Armas .
Dia 27, será a vez de Paulo 

Gori e Celina Charlier. Ele é um 
dos mais importantes pianis-
tas de sua geração. Dedica-
-se à divulgação da música 
brasileira, resgatando obras 
fundamentais do repertório 
pouco apresentadas nas salas 
de concerto. Ela é uma fl autis-
ta com intensa carreira inter-
nacional como concertista. É 
PhD pela NYU - Universidade 
de Nova Iorque e diretora 
do departamento de música 
da instituição em Abu Dhabi, 
capital dos Emirados Árabes, 
além de ser artista-residente 
na St. Joseph’s Church, a mais 
antiga igreja católica de Nova 
Iorque. Como nas demais, 
será às 18h30, no auditório, 
grátis. 

O Sesc Vila Mariana fi ca na  
Rua Pelotas, 141. Informações 
pelo telefone 5080-3000 ou 
no site www.sescsp.org.br

A partir do dia 5 de se-
tembro, o Sesc Vila Mariana 
recebe, dentro da Série Con-
certos, cinco apresentações 
com repertórios voltados 
aos trabalhos do compositor 
brasileiro Edmundo Villani-
-Côrtes, que em novembro 
completará 84 anos. Pianista, 
regente, arranjador e compo-
sitor, Edmundo sempre teve 
atuação sempre foi intensa, 
tanto na área da música de 
concerto como na de música 
popular. Foi o pianista do gru-
po musical do programa de Jô 
Soares, ainda no SBT, e regeu 
a Orquestra Jazz Sinfônica do 
Estado de São Paulo, entre 
outras atuações. 

A programação de música 
clássica do Sesc Vila Mariana 
para setembro tem curadoria 
musical do próprio Edmundo 
Villani-Côrtes.

Começa hoje, 5, àss 21h, 
com a Orquestra Filarmôni-
ca de São Caetano, sob re-
gência do maestro Geraldo 
Olivieri Jr e participação de 
Karin Fernandes e Antonio 
Carrasqueira, no teatro, com 
ingressos entre R$ 2,40 e R$ 
12,00 (inteira). 

Neste sábado, 6, tem o 
Grupo Aum, Lício Bruno & 
Cláudia Marques, às 18h30, 
grátis no auditório (é ne-
cessário fazer a retirada dos 
convites uma hora antes do 
espetáculo). O grupo desen-
volve o projeto Música Brasi-
leira de Compositores Vivos. 
Haverá ainda apresentação 
do barítono Lício Bruno, con-
siderado um dos principais in-
térpretes eruditos do país, e 
da pianista Claudia Marques. 

Concertos na Vila Mariana 
celebram obra de Villani-Côrtes
 Haverá cinco apresentações em homenagem ao músico, que chega aos 84 anos

O próprio Villani Cortes é responsável pela curadoria musical 
dos cinco concertos, que acontecem entre hoje, 05, e 27/09
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•BARES E RESTAURANTES

CULINÁRIA  REGIONAL  BRASILEIRA
Comidas Típicas de 

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

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

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

Planalto Paulista - Tel.: 2577-0609

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

R$ 4,39 A CADA 100g

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

R$ 4,39 A CADA 100g

vários Estados Brasileiros.

OPÇÕES P/ O SÁBADOOPÇÕES P/ O SÁBADO

Eventos gastronônicos geram novas 
descobertas de restaurantes na região

Dois eventos gastronô-
micos sequenciais agitam a 
cidade. Até domingo, 7, inspi-
rado pela Virada Sustentável, 
o “Menu Sustentável” sugere 
váris montagens de pratos 
feitos com conceitos de alta 
gastronomia e sustentabili-
dade ao mesmo tempo. Logo 
em seguida, tem início a já 
tradicional Restaurant Week 
que, entre 8 e 14 é exclusiva 
para detendores de Cartões 
Mastercard Black e Platinum 
e depois, até 29 do de setem-
bro será aberta a qualquer 
interessado.

No Menu Sustentável, o 
cardápio terá três opções 
de preços fixos, todos con-
templando entrada, prato 
principal e sobremesa. Os va-
lores variam conforme a casa: 
R$29,90, R$39,90 e R$49,90, 
com a adição de R$1,00, valor 
que será doado para a Gas-
tromotiva. O evento tem a 
bandeira ELO de cartão como 
parceiro. Por isso, os clientes 
que pagarem com esse car-
tão, nas opções crédito e dé-
bito, terão desconto. O menu 
de R$ 29,90 fi ca R$ 26,90, o 
de R$ 39,90 sai por R$35,90 
e o de R$ 49,90 por R$ 45,90.

Na Restaurant Week, os 
estabelecimentos irão dis-
por menus que contemplam 
entrada, prato principal e 
sobremesa a preços fi xos de 
R$37,90 + R$ 1,00 de doação 
para a Fundação Cafu no al-
moço, total R$ 38,90 e de R$ 
49,90 + R$ 1,00 de doação 
para a Fundação Cafu no jan-
tar, total R$ 50,90. 

Para ver a relação com-

Black cod com musseline de mandioquinha, redução de 
shoyo com gengibre e espaguete crispy , criação Da Nina Ros-

ticceria para o evento “Menu Sustentável”, só até domingo

Divulgação
pleta de restaurantes parti-
cipantes, é preciso entrar no 
site dos eventos: www.me-
nusustentavel.com.br e www.
restaurantweek.com.br. 

Na região, a sugestão di-
ferenciada é conferir o Menu 
Sustentável na Da Nina Rostic-
ceria e a Restaurant Week no 
Azul do Alentejo Restaurante, 
ambos na Vila Mariana.

O desafio no Menu Sus-
tentável é produzir um prato 
da alta gastronomia, aten-
dendo a uma das premissas 
de sustentabilidade na cozi-
nha, definidas em conjunto 
com a organização da Virada 
Sustentável: reduzir o lixo 
no restaurante, usar todo o 
alimento sem desperdício, 
utilizar produtos regionais ou 
orgânicos, usar alimentos da 
estação ou produzir os pratos 
sem qualquer utilização de 
água. A Da Nina Rosticceria 
criou como entrada a Brus-
chetta de tomates frescos e 
sementes de abóbora, como 
prato principal o Black cod 
com musseline de mandioqui-
nha, redução de shoyo com 
gengibre e espaguete crispy 
e, para sobremesa, Creme 
caramel de abóbora. Ali, o 
valor será de R$ 39,90 (+ R$ 
1 de doação) e, pagando com 
cartão Elo, R$ R$ 35,90 (+ R$ 1 
de doação). A Da Nina Rostic-
ceria fi ca na R.Pirapora, 232; 
Paraíso. Telefone: 3052 3797. 
Abre de segunda a quarta das 
9h às 18h, quinta a sábado, 
das 9h às 22h. Domingos das 
9h às 19h.

Já no Restaurant Week, a 
ideia é trazer a tendência gas-

tronômica contemporânea re-
sultante da globalização e do 
intercâmbio de ingredientes, 
prometendo uma explosão de 
sabores ao paladar.

A dica é conferir o resulta-
do em um sobradinho arbori-
zado na Vila Mariana, carac-
terizado como as casas da re-
gião do alentejo em Portugal. 
A proposta do restaurante 
Azul do Alentejo é justamente 
oferecer um cardápio de culi-
nária portuguesa com toques 
contemporâneos. 

Para a São Paulo Restau-
rant Week, o cardápio criado 
é válido de terça a sábado 
para o jantar, somente. Como 
entrada, os clientes podem 
escolher entre Pataniscas de 
bacalhau empanado ou Alhei-
ra com brócolis ao alho e óleo

Já para o prato principal, 
as opções são Bacalhau a Brás 
com arroz português ou Filé 
mignon suíno ao molho de 
vinho do Porto com purê de 
maçã e arroz com castanhas

E como sobremesa a clien-
tla pode escolher entre Tou-
cinho do céu com calda de 
frutas vermelhas ou Mousse 
de chocolate com azeite de 
oliva e fl or de sal.

O Azul de Alentejo fi ca na 
Rua Áurea - 333. Funciona de 
segunda a sexta, das 19h à 
meia-noite, sãbados das 12 
às 17h e das 19h à meia-noite, 
domingos das 12h às 17h. Mas, 
repetindo, o cardápio da Res-
taurant Week só vale de terça 
a sábado no jantar. Os organi-
zadores também requisitam 
reserva antecipada, que pode 
ser feita pelo telefone 9 8105-
8659 ou pelo email chat333@
hotmail.com
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Vereadores instalam CPI da 
Sabesp para investigar crise

A crise no abastecimento 
de água que atinge todo o 
Estado, mas principalmente 
a região metropolitana, por 
conta do nível muito baixo 
dos reservatórios Cantareira 
e Alto Tietê, está gerando 
grandes polêmicas em plena 
época de campanha eleitoral. 
A Câmara dos Vereadores de 
São Paulo resolveu instalar 
uma CPI (Comissão Parlamen-
tar de Inquérito) da Sabesp 
(Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo), com o propósito de 
investigar os contratos fir-
mados entre a instituição e a 
Prefeitura.

A oposição não gostou. O 
vereador Mário Covas Neto 
alegou que está “não é justi-
ficativa suficiente para criar 
o grupo de trabalho”, diz. 
“Qual é o fato determinado 
e concreto passível de inves-
tigação? Não temos isso, e 
podemos estar incorrendo em 
uma ilegalidade”, acrescenta.

O presidente da CPI con-
testou os argumentos apre-
sentados pelo parlamentar. 
“O objeto é investigar o con-
trato de fornecimento de 
água no município porque 

está faltando esse recurso em 
alguns bairros, principalmente 
nos mais carentes”, declarou 
Benko.

Contestação
O professor da Escola de 

Direito da FGV, Yuri Carajeles-
cov, não vê irregularidades na 
CPI. “O objeto existe porque 
a Sabesp é uma prestadora 
de serviço da prefeitura e o 
trabalho da Câmara é fi scali-
zar o Executivo. Por isso, ela 
tem todo o direito de inves-
tigar essa relação contratual. 
Além disso, a criação de uma 
CPI é avaliada por todos os 
vereadores. Se um terço deles 
acredita que essa é a melhor 
forma de realizar uma inves-

tigação, então ela dever ser 
feita”, explicou. “O que não 
cabe à Câmara é apurar res-
ponsabilidades dos agentes 
dessa empresa pública, que 
é estadual, e aí poderia haver 
confl ito federativo”.

Convocação
Esta semana, a CPI resol-

veu convidr a presidente da 
Sabesp, Dilma Pena, a depor. 
O relator da CPI, vereador 
Nelo Rodolfo (PMDB), tam-
bém convidou o secretário de 
governo do prefeito Fernando 
Haddad, Chico Macena. “Esses 
são os principais responsáveis 
pelo contrato da Sabesp com 
a prefeitura, e eles poderão 
nos explicar de que forma está 
sendo feita essa prestação de 
serviço”, explicou . 

O presidente da Arsesp 
(Agência Reguladora de Sane-
amento e Energia do Estado 
de São Paulo), José Luiz Lima 
de Oliveira, também deverá 
depor. Todos eles, em sessão 
prevista para o dia 17. 

Com informações 
de Kátia Kazedani, do 

portal da Câmara 

Conselheiros para o parque da Casa Modernista serão eleitos 
em 13/09. Inscrições para candidatos terminam dia 01/09

Falta de água e de gestão, choque 
para quem vive em São Paulo

•ARTIGO

São Paulo vive uma crise sem 
precedentes no sistema de abaste-
cimento de água. O racionamento, 
que já é realidade para muitos 
paulistanos, é sistematicamente 
negado pelo Governo do Estado 
e pela Sabesp. Por esses motivos, 
é muito oportuna a Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
instalada na Câmara Municipal de 
São Paulo com o objetivo de apurar 
o cumprimento do contrato que a 
Prefeitura possui com o órgão es-
tadual para fornecimento de água.

É obrigação dos vereadores 
atuar em favor da população, ao 
propor não só leis e iniciativas que 
visam o planejamento da cidade, 
como também buscando jogar luz 
sobre as defi ciências dos serviços 
públicos.

A gestão dos mananciais pela 
Sabesp e o Governo do Estado 
parece estar na raiz do problema: 
vide a “secura” no sistema Canta-
reira e o questionado uso de seu 
volume morto, a frequente proli-
feração de algas no reservatório 
Rio Grande e o caso do braço do 
rio Taiaçupeba, em que o governo 
preferiu investir em uma estrada, 
para atender a 200 pessoas, em 
ação proposta por deputado alia-
do, do DEM, em Suzano, a fazer a 
ampliação do uso desse braço para 
atenuar a crise da água.

As discussões envolvendo o 
Governo de São Paulo, o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 
e o Rio de Janeiro são também 
componentes desta crise, já que 
o governo Alckmin represa mais 
água do que deveria, sem contudo 

admitir que vive situação emergen-
cial, e ainda colocando em risco o 
sistema elétrico do País.

Atento à crise da água, proto-
colei junto à Agência Reguladora 
dos Serviços Públicos do Estado de 
São Paulo (Arsesp) um pedido de 
informações sobre as interrupções 
do serviço do fornecimento de 
água informadas pela Sabesp junto 
ao órgão, uma obrigação legal. O 
resultado dessa consulta foi quase 
surreal: apenas nove cortes foram 
informados ao órgão nos últimos 
seis meses. Ora, quem vive em São 
Paulo sabe que essa informação 
está longe de ser verdadeira.

A água é cortada com frequ-
ência, sobretudo em bairros da 
periferia de São Paulo. Se há dissi-
mulação quanto a isso, iniciativas 
na internet e o saudável processo 
colaborativo de compartilhar in-
formações apontam os problemas, 
como é o caso do site www.faltou-
agua.com, alimentado pelos mora-
dores da cidade para indicar onde a 
Sabesp corta o fornecimento.

A Sabesp orgulha-se de afi rmar 
que tem ações no mercado de ca-
pitais e fi gura na lista de empresas 
na Bolsa de Nova York há mais de 
dez anos, além de distribuir im-
portantes dividendos a acionistas 
da empresa. Esse tipo de gestão 
para um serviço público essencial, 
como é o caso da água e esgoto, 
está longe do ideal, isso fi ca claro.

E a tendência de privatizar 
serviços públicos, uma política 
comum nas ações do Governo de 
São Paulo, não tem bons resulta-
dos quando se observa a Sabesp. 

Por exemplo, o sistema produtor 
São Lourenço, destinado ao for-
necimento de água para a Grande 
São Paulo e que poderia atenuar a 
crise, só sai do papel agora, com 
atraso, após dois anos de negocia-
ção com o setor privado. O motivo? 
Que este encontrasse condições 
mais favoráveis à aplicação do seu 
capital.

Também é importante que se 
observem denúncias que precisam 
de apuração, como a suposta for-
mação de cartel entre empresas 
que forneceram para a Sabesp no 
programa de redução de perdas 
da companhia, entre os anos de 
2008 e 2012. Denúncia anônima de 
um ex-funcionário apontou para a 
existência de conluio entre esses 
fornecedores.

O PT, que está ao lado da po-
pulação de São Paulo, vai atuar de 
maneira ativa na CPI da Sabesp na 
Câmara Municipal. Vamos apurar 
a real situação da crise da água na 
nossa cidade e propor soluções 
para o problema, que afeta de ver-
dade a vida dos paulistanos.

* Paulo Fiorilo, 50 anos, 
é vereador e presidente do 
Diretório Municipal do PT.

•MEIO AMBIENTE

*Paulo Fiorillo
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APTO, PX. METRÔ – R$ 750 MIL
ensolarado 3 dts c/arm, suíte, 1vg, 

sac, lazer, 74m². Ref: JA11207

Saúde Vila Guarani

APTO. C/SAC. - R$ 685 MIL
Lindíssimo 3 dts c/arm, closet, suíte, 

2vgs, 85m². Ref: JA6753

Vila Guarani

APTO, REFORMADO - R$ 630 MIL      
Excelente, 2 dts c/arm, closet, suite, 

sac, 1vg, 80m². Ref: JA9517

Vila Guarani

ÓTIMO APTO, - R$ 540 MIL 
Rua tranquila, 2 dts c/arm, suite, 
1vg, sac, 60m². Ref: JA11074

Jabaquara

SOBRADO, AMPLO - R$ 850 MIL
Excelente, 3 dts c/arm, suite, dep.
emp, 2vgs, 256m². Ref: JA9117

Bosque da Saúde

LINDO SOBRADO, - R$ 795 MIL
novo,. 3 dts, suíte, copa, 4vgs, qtal, 

150m². Ref: JA9101

Jabaquara
SOBRADO,  - R$ 600 MIL                      

cond. fechado 3 dts c/arm, suíte, coz. 

c/arm, 2vgs, 198m². Ref: JA7633

Vila Guarani
APTO A - R$ 535 MIL

200mts. do metrô, 2 dts c/arm, suíte, 

1vg, sac, lazer, 60m². Ref: JA11214

Ipiranga
APTO C/SAC.GOURM. - R$ 520 MIL

Ótimo, 2 dts c/arm, suíte, 1vg, lazer, 

62m². Ref:JA1007

Saúde
APTO. BEM LOCALIZADO - R$ 485 MIL

2 dts c/arm, suíte, 1vg, sac, 60m²                                                                     

Ref: JA10500

Vila Guarani
EXCELENTE APTO, NOVO - R$ 375 MIL

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

Ref: JA9798

Praça da Árvore
APTO ESTILO CASA - R$ 270 MIL

Com qtal. 1 dorm, coz, sala, 1wc, 

36m². Ref: JA7776

Jardim Oriental
APTO AMPLO E – R$ 235 MIL

Ensolarado 1 dorm, coz, sala, 1wc, 

1vg, 45m². Ref: JA10596

Jabaquara
SOBRADO ENSOLARADO - R$ 450 MIL 

2 dts, sala, coz, 2vgs, 1wc, 90m²                                                                 

Ref: JA11213

Vila Santa Catarina
SOBRADO REFORMADO - R$ 400 MIL

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

100m². Ref: JA6599

Vila Campestre
SOBRADO AMPLO,  - R$ 400 MIL

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

arm, qtal, 2vgs, 120m². Ref: JA9898

Cursino
SOBRADO,  - R$ 395 MIL                            

Ótima localiz. 2 dts, coz, copa, dep.

emp, 2 vgs, 116m². Ref: JA10681

Jardim Miriam
SOBRADO AMPLO - R$ 310 MIL                     

Arejado 2 suítes, coz, 3wcs, 1vg, 

qtal, 80m². Ref: JA8208

Jardim Celeste

APTO. ARBORIZADO - R$ 1.100,00
2dts,c/ae living c/sac coz, c/ae 1 vg.

Ref.: 90536

Jabaquara

APTO,  – R$ 1.650,00
Ótima Localização, 2dts c/ae, living 
c/ sac, coz, c/ae 1vg. Ref.: 90553

Mirandópolis

APTO,  – R$ 2.000,00
More com Sofisticação 2dts c/ae, liv. 

c/sac. coz. c/ae, 1vg. Ref.: 90545

Vila Santo Estefano

APTO, – R$ 2.500,00
Px. Shop. Plaza Sul 2dts, 1st, living c/sac 

goumert, coz c/ae, 2vgs. Ref.: 16260

Vila Mariana

APTO, – R$ 2.500,00
Ampla Estrutura 3dts 1st, living c/

sac, coz. 2vgs. Ref.: 90272

Vila Campestre

SOBRADO –  - R$ 2.100,00
Px. Ricardo Jafet 2dts c/ae 1 st c/ hi-
dro, living, coz. c/ae 2vgs. Ref. 90531

Saúde

CASA-  – R$ 2.990,00
Ótima localização, 3dts 2c/ae, 1st, 
living, coz.c/ae 2vgs. Ref.: 89946

Ipiranga

SALA – IMED. SACOMÃ R$ 800,00
Sala comercial c/ 30m2, 1 wc.

Ref: 90569

Republica
APTO. PX METRÔ - R$ 900,00

kit net, coz. wc, área de serviço.

Ref.: 90204

Vila Monte Alegre 

APTO.  – R$ 1.450,00

Próx. Metrô S. Judas 1dt. c/st, c/ae 

liv, coz, c/ae, área 1 vg. Ref. 90365

Cerqueira Cesar 
APTO,  – R$ 1.300,00

Ótima localização, tipo Loft- dormitó-

rio c/ sacada, coz. wc. Ref.: 15883

Sacomã
APTO, LAZER COMPLETO – R$ 1.550,00

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

Ref.: 90434

Saúde
APTO,  - R$ 1.600,00

Fácil acesso a tudo, 2 dts.c/ae, 

Living, coz. c/ae 1vg. Ref.: 90501

Vila Gumercindo
APTO, PX. LUÍS GOIS – R$ 1.700,00

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

Ref.: 88806

Ipiranga
APTO, IMED. METRÔ – R$ 2.000,00

2dts c/st Living c/ sac. Gourmet, coz. 

1vg. Ref.: 89208

Vila Gumercindo 

APTO,  – R$ 2.400,00

Metrô Alto do Ipiranga 2dts 1c/ae 1st, 

living, coz. c/ae, 2vgs. Ref.: 89713

Vila Mascote
APTO.  – R$ 2.800,00

Repleto de armário 3 dts c/ae,1 c/sac. 

living. coz c/ae 2 vgs. Ref: 90503

Vila Guarani
APTO. – R$ 3.200,00

More c/ sofisticação 3dts c/ae 1st, 

liv. c/sac. coz. c/ae 2vgs. Ref.: 90486

Campo Belo
APTO.  – R$ 4.500,00

Prédio novo 1° Locação 3dts c/ae, 
1st 1 closet, living c/sac, coz. c/ae 

2vgs. Ref.: 90255

Americanópolis
CASA – - R$ 1.000,00

Bom para Morar, 1dt, living, coz, wc, 

área de serviço 1vg. Ref.: 15974

Vila Mariana                                                         
CASA –  - R$ 1.600,00

Px. Hospital São Paulo, 1dt, living, 

coz. wc. Ref.: 89778

Bosque da Saúde
CASA– COML / RES. - R$ 1.800,00

2dts, living, coz, quintal, área de 

serviço 1vg. Ref.: 90471

Planalto Paulista 
SOBRADO - R$ 2.100,00

Ampla Estrutura, 2dts, living, coz. 

Dep. empregada 1vg. Ref.: 14502

Vila Mascote 
SALA –  - R$ 1.000,00

Ótima localização, 12m2(aprox.), 

com banheiro coletivo. Ref.: 89167
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ESTAMOS CONTRATANDO CORRETOR (A) DE IMÓVEIS - Contato c/ Débora - Cel: 9 8795-9010                                                         

5067-0906
REGULARIZAMOS

SEU IMÓVEL

TÉRREAS E SOBRADOSAPARTAMENTOS

TERRENOS E GALPÕES

LOCAÇÕES

AtenDimento De 2A A 6A DAS 8 àS 18H  -  SábADoS DAS 9 àS 16H  -  DomingoS DAS 9 àS 12H

• Sob. Saúde R$ 2.250,00  3 dts, 2 stes, sala, copa e coz, wc, entr. lateral, 3 vgs, temos opção J.da Saúde 2 dts,1 ste, 2 vgs. Confira.Ref: 8570    
• GalpõeS V.GumeRcindo R$ 5.000,00  360m2, 2 entr., 2 wc´s, vão livre. Opção por R$ 10.000,00 10x30. Ref: 8310    
• apto. Vila maRiana R$ 3.000,00  Ao lado do metrô 3 dts,1 ste, cozinha planejada, terraço, repleto de armários. Ref: 8611    
• Sob. ipiRanGa R$ 1.900,00 Próx. metrô Sacomã, 2 dts, 2 wc c/ mezanino na ste, c/terraço. Ref: 8512    
• Sob. Saúde R$ 4.500,00 Próx. ao metrô, 2 stes, 3 vgs, 4 wc´s, 315m2, copa, coz, lavand, quintal, sala de estar. Ref: 7683    
• Galpão px. a cuRSino 200m2 R$ 3.800,00 Pé direito 4 m, entrada para caminhões. Ref: 8438    
• SobRadão R$ 1.190,00 Amplos dormitórios c/ varanda, vaga, e portão automático, aceita depósito. Ref: 8538    
• apto.  São João climaco R$ 1.300,00 2 dts, 2wc´s, D.E., 1 vg, sla c/varanda. Px. comércio/escolas. Agende sua Visita! Ref: 8647

APTO. 
ALTO DO 

IPIRANGA 
R$ 400 MIL 

72 m2, 3 dts,1 ste,
1 vg, lazer, coz 

planej, A.S + wc. 
Ref: 8591

APTO. 
V. CARAGuATá 

R$ 310 MIL  
3 dts,1ste, varanda 

gourmet, 
lazer compl, 

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

SOB. EM RuA 
PARTICuLAR Px. 
MuSEu IPIRANGA 

PREÇO S/CONSuLTA  
3 dts,1ste, sala 
ampla, cozinha 
planej, quintal, 
edícula, 3 vgs. 

Ref. 8159

TERRENOS 10x30 
R$ 490 MIL 

PLANO jABAquARA  
8x25 R$ 265 Mil 

cursino,
10x25 R$ 350 Mil 

Jabaquara
Ref: 6582

APTO. 
MOINhO 
VELhO 

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

coz planej,  
lazer completo. 

Ref: 5692

APTO. 
V. STO. ESTEfANO 

R$ 350 MIL 
Execelente lazer 
compl, 2 dts,1 vg, 

coz c/arms. Agente 
sua visita! 
Ref: 8661

APTO. 
MOINhO VELhO 

R$ 371 MIL 
Bem localizado 

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

APTO. 
V. MARIANA 
R$ 395 MIL 

50m do metrô,
1dt amplo, sala 

2 ambs, wc, coz, 
A.S. 

Ref: 8584

APTO. 
V. GuMERCINDO 

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

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

75m2. 
Ref: 8136

APTO. 
NA V. CLEMENTINO 

R$ 440 MIL  
2 dts, sala, coz, 2 
wc´s,1 vg, 60m2, 

cond. c/ valor baixo 
lazer. 

Ótima localização. 
Ref: 8534

APTO. 
jD. STA. EMíLIA 

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

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

1ºandar. 
Ref: 8391

APTO. 
jD.DA SAúDE 
R$ 950 MIL  

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

Ref: 8573

APTO.
 jD. DA SAúDE 

R$ 640 MIL 
Mobiliado 3 dorms,

1 ste, sacada 
gourmet, 85m2, 

lazer compl, 2 vgs. 
Ref: 8376

APTO. 
NO IPIRANGA 
R$ 460 MIL

Ao lado do metrô, 
2 dts, 1 ste, arms 

planej, qtos. e coz, 
1 vg, 58m2, lazer, 

prédio novo e a. alto. 
Ref: 8666

APTO.
jD. DA SAúDE 

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

81m2. 
Ref: 8143

APTO. 
VERGuEIRO 
R$ 490 MIL

3 dts,1 ste, sla 2 
ambs c/ sac, wc,

coz. planej, 2 vgs, 
lazer total + gerador. 

Confira! 
Ref: 8619

APTO. 
2 kM DO METRô 

SACOMÃ 
R$ 320 MIL  

2 dts, 2wc´s, coz 
planej c/ Ilha, dep. 

emp,1 vg. Vale 
apena conhecer. 

Ref: 8673

APTO. EM COND. 
CLuBE V. MERCêS 

R$ 450 MIL
 Novíssimo 70m2, 

3 dts,1 ste, sla 
ampla, coz ameri-
cana, 2 vgs, lazer, 

cond. baixo. 
Ref: 8671 

APTO. 
BOSquE DA SAúDE 

R$ 400 MIL  
2 dts amplos, 

sla 2 ambs, coz 
espaçosa, A.S, wc, 

2 vgs, lazer. 
Condom.Baixo. 

Ref: 7971

APTO. 
jD. DA SAúDE 

MOBILIADO 
R$ 640 MIL 

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

lazer comp, 2 vgs. 
Ref: 8376

APTO. 
jD. MARIA ESTELA 

R$ 235 MIL  
2 dts, piso

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

Confira! 
Ref: 8247

APTO. 
SAúDE 

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

ambs, coz c/ 
armarios, 85m2, 

lazer compl, 2 vgs. 
Ref: 7753

SOB. CháCARA
 INGLESA 

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

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

varanda. 
Ref: 8319

ASSOBRADADA 
C/ VARANDA 

SÃO jOÃO CLIMACO 
R$ 490 MIL 

Quintal c/ entr. 
lateral, 2 vgs, 2dts, 

coz planej, 
Venha conhecer.

Ref: 8646

SOBRADO 
METRô SAúDE 

R$ 640 MIL 
 3 dts.1ste, sla 2 

ambs, lav, copa, coz, 
A.S, edícula, entr. 

lateral, 2 vgs. 
Ref: 8618

SOB. NOVíSSIMO
V. DAS MERCêS 

R$ 580 MIL  
Ao lado do EXTRA 
Tancredo, 3 dts,1 

ste, sala e cozinha 
grandes, quintal

e 2 vgs. 
Ref: 8274

SOBRADO 
NOVO AO LADO 

METRô SACOMÃ 
R$ 690 MIL 

Lindo, 3 suites, sala 
2 ambs, coz ampla, 

lavand, quintal, 
2 vgs. 

Ref. 7320

TÉRREA 15x30 
R$ 850 MIL 

4 dts, 2 wc´s,1 lav, 
coz. c/ arms, sala 2 

ambs, corredor 
lateral, edícula, 
jardim, 4 vgs. 

Ref: 8513

SOB. PRóxIMO 
AO METRô 

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

edícula, terreno de 
5,17 x 18,1 vg. 

Ref: 8540

TÉRREA 
CuRSINO 

R$ 320 MIL 
Terreno 8x25 c/ 

3 casas no quintal 
alugados  c/renda 

R$ 2.200,00. 
Ref: 6172

SOBRADO 
jARIM DA SAúDE 

R$ 720 MIL 
3 stes c/ arms, 

3 vgs, 2 wc´s, copa, 
coz americana, 

dep.emp, quintal, 
sala 2 ambs.

Ref: 7262

ASSOBRADA 
jARDIM DA SAúDE 

R$ 390 MIL 
2 dorms, sala, coz, 

wc, quintal 
com 1 dt.

nos fundos, 1 vg. 
Ref: 4968

 CASA TÉRREA 
ANTIGA IPIRANGA 

R$ 425 MIL
 P/Construtores 

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

Ref: 8587

SOBRADO 
TIPO CONDOMíNIO 

fEChADO 
R$ 479 MIL

3 dts, sla ampla, 
cozinha, lavabo, 

2 vagas, 
entrada lateral. 

Ref: 8676

SOBRADO 
VILA MARTE 

130 M² 
R$ 620 MIL 

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

Ref: 8615

RENDA 1% 
V. STO. ESTEfANO 

R$ 477 MIL 
4 Casas + Salão 

Comercial, 
3 vgs.  

Venha conferir.
 Ref: 8315

TERRENO 8x27 
VL. DAS MERCêS 

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

quintal e 
1 com 1 dt, sala, 

coz, 2 vgs. 
Ref: 7474

COMERCIAL 
COM GALPÃO 
NA CuRSINO 
PREÇO SOB 
CONSuLTA! 

Terreno 10x26 
confira agende 

sua visita. 
Ref: 7521

SOB. C/SALÃO 
COMERCIAL 

VL. MORAES 80M² 
R$ 550 MIL 

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

Ref: 8263

SALÃO C/ SALA 
COMERCIAL 
NO IPIRANGA 
R$ 420 MIL 

Excelente ponto c/ 
70m2. Confira!. 

Ref: 7966

TERRENO 10x25 
IPIRANGA 

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

Imigrantes. 
Confira! 

Ref: 7537

TERRENO 
VILA PRuDENTE 

PREÇO SOB 
CONSuLTA 

Área total 700 m2 
próximo a 

Av. do Estado. 
Consulte-nos. 

Ref: 5717

TERRENO 
10x39 

MOINhO VELhO 
R$ 580 MIL  

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

coz, wc. 
Ref: 7698

TERRENO 
jARDIM DA SAúDE

Só R$ 230 MIL 
Tereno + Casa Velha 

Cursino, possível 
fazer 2 casas para 

renda 
Ref: 8621

TERRENO 
14x20 

NA CONCEIÇÃO 
R$ 550 MIL 

Confira e agende 
sua visita! 
Ref: 8549

Novidade 
da Imperium!

Executamos 
Reformas em Geral
Pintura • Hidráulica • Elétrica

Porcelanato • Pisos 
Gesso em Geral • Marcenaria 
• Restauração de Fachadas

Acabamento Fino, Médio 
e Alto Padrão.
oRÇamento 

Sem compRomiSSo

COMERCIAL 
LOCAL NOBRE 
DO IPIRANGA 
R$ 220 MIL 
2 salas c/ wc, 

50m2 cada, aceita 
proposta. 
Ref: 8370

• apto. a 10 min. do metRô Sacomã R$ 1.400,00  2 dts, 1vg. Agende sua visita! Ref: 8648 
• apto. metRô pÇa da ÁRVoRe R$ 2.090,00  2 dts. c/arms, sla 2 ambs, coz. planej, 1vg, todo reformado. Ref: 8606    
• apto. metRô Saúde R$ 2.500,00 3 dts,1 ste, piso frio,terraço na sala, arms. maravilhosos, lazer completo. Ref: 8632    
• lindo apto. São JudaS R$ 3.300,00 2 stes, 2 vgs, 2 wc´s, 81m2, lazer comp, ótima localização. Ref: 8372
• Salão de feStaS a 5 min. do metRô JabaquaRa R$ 4.000,00 Mob. c/capacidade p/200 pessoas. Ref: 8576
• apto. póx. aV do cuRSino R$ 1.600,00 ( pacote) 2 dts, sla 2 ambs,c oz c/A.E, lazer compl, 1vg, Ref: 1431
• apto. mobiliado metRô Sacomã R$ 1.700,00 Varanda gourmet c/lazer completo. Confira! Ref: 8635    
• apto. miolo do J.da Saúde R$ 3.000,00 3 dts,1 ste, c/ terraço na sala, repleto de arms, 2 vgs. Ref: 8612
• apto. alto padRão J. da Saúde R$ 3.150,00  4 dts, 2 stes, sla, sac gourmet, 3 vgs, lazer compl. Ref: 8569

Consul te -nos :  2578 -8244

DEVIDO A MUDANÇA PARA NOVA SEDE,
ESTAREMOS ATENDENDO NOS CELULARES: 7850-5571 / 7715-8280

NOVO ENDEREÇO RUA PARACATÚ, 852
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$ 960 MIL. (Cod. JJ).

V. MARIANA 
SOBRADO

RUA AFONSO CELSO!!!

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)

SAÚDE
2 GARAGENS

COMERCIAL OU RES!!!
13 m de frente,

2 dormitórios, sala, 
cozinha, dep.
empregada

Só R$ 750 mil!!! 
(Cod SI)

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)

MIRANDÓPOLIS
450 M DO METRÔ!!!

CASA TÉRREA!!!
2 GARAGENS!!!

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

corred. lateral, 
churrasqueira, salão, 

quintal. R$ 1.110,00!!!
– (Cod. SE)

SAÚDE
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
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)

Terreno 4 X 25, ótimo p/ 
comércio, 3 dts, sala 2 
ambs., 3 wcs, quintal.

Só R$ 610 mil!!! - (Cod. TH/JH)

SAÚDE
PX. AO METRÔ

OPORTUNIDADE!!!

55 m2 au c/ 2 dorms c/ 
arms, sala 2 ambs, coz.c/ 
arms, 2 banhs, 1 vaga livre!!! 
R$ 380 mil!!! (Cod. TH/JH)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

TODO REFORMADO!!!

64 m2 au c/ 02 dorms (1 
ste), sala 2 ambs c/ terraço, 
repleto em arms, 1 vaga, lazer. 

R$ 490 mil!!! - (Cod. FA)

SAÚDE
OPORTUNIDADE!!!

2 VGS, DEMARCADAS!!!

600mts do metrô!!! 67 m2 
au c/ 2 dts (1 ste), sala 2 

ambs c/ terraço, repleto em 
ae, lazer completo.

R$ 595 mil!!! - (Cod. TK/FA)

PÇA. ÁRVORE
PX. AO METRÔ!!!

LAZER COMPLETO!!!

87 m2 au c/ 3 dorms (1 
suíte), sala 2 ambs, repleto 

em armários, 2 vagas. 
R$ 710 mil!!! - (Cod. FA)

SAÚDE
NOVO!!!

NUNCA HABITADO!!!

63 m2 au c/ 2 dts (1 suíte), c/ 
piso, box, espelho, aquecedor. 
Trav. Rua Gal. Chagas Santos, 

lazer completo, 2 vagas.
R$ 539 mil!!! (Cod. FA)
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 34 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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

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
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$ 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

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

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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

- REF.: 13.466

APTO
V. 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. 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

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 580 MIL
Excelente localização da rua 

Martínia, totalmente reformada, 
estado de nova, vago, c/ 2 

dom., wc social, living, cozinha, 
ampla despensa, lavanderia, 
quintal, gar. - REF.: 13.696

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Ótimo local, terreno 10 x 30 

m², AC =  180m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, wc social, living p/ 2 

amb., cozinha c/ AE, lavanderia, 
qto. Despejo, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 2 carros -
REF.: 13.290

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

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

gar. p/ 4 carros - REF.: 13.075

SOBRADOS NOVOS
CH. INGLESA
R$ 795 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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., 

vago, c/ 3 suítes, 2 c/ AE, hidro, 
living p/ 2 amb., lavabo, copa, 
coz. planejada, lavand. c/ AE, 
dep. p/ empr, qtal c/ churr, 

gara. p/ 2 carros - REF.: 12.802

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótima oferta, terrreno plano c/ 
12 x 37 mts., c/ 3 dorm., suíte, 

wc social, living p/ 2 amb., 
coz., edícula c/ 1 dorm., sala, 

coz., wc, jardim, amplo quintal, 
ampla área goumert, gar. 4 

carros - REF.: 12.792

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Ótimo local, terreno 10 x 29 

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

living p/ 2 amb., sl. TV, coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., amplo 
quintal c; churrasq., garagem 
p/ 4 carros - REF.: 12.555

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

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

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

Ótimo acabto., aq. solar, c/ 3 
dorm., suíte, wc social, living 
p/ 2 amb., jd. inverno, copa, 
coz. planej., amplo escritório, 

dep. p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., gar. p/ 3 carros - 

REF.: 13.697

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 1.200 MIL
Ótima localização do bairro, 

localizado na rua Vigário 
Albernaz, terreno leve aclive, 

ótimo para diversas finalidades 
comerciais ou mesmo para 
contrutores - REF.: 13.437

COBERTURA 
DUPLEX - SAÚDE 

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

sl. TV, sl. Jantar, escritório, wc, 
terraço c/ churr, gar. 3 carros, 

depósito - REF.: 12.691

APTO
KLABIN

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.580 MIL

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

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

espaço gourmet, gar. p/ 5 
carros - REF.: 12.473

SOBRADO
METRÔ IMIGRANTES

R$ 750  MIL
Ótimo local, a 700 mts. do 
Metrô, terreno 5 x 40 m, AC 
= 160 m², c/ 3 suítes, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

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

APTO
PQ. BRISTOL
R$ 250 MIL

Localizado na Av. Pe. Arlindo 
Vieira, vago, c/ 2 dorm., wc 
social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, coz. c/ AE, lavand, 

gar. p/ 1 carro, lazer completo, 
cond. R$ 340,00 - REF.: 13.289

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 310 MIL
Boa localização da Rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, 
reformado,c/ 2 suítes c/ AE, 

sala p/ 2 amb., lav, coz. c/ AE, 
gar. p/ 1 carro, AU = 66 m², 

cond. R$ 399,00 - REF.: 13.708

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Prédio de 10 anos c/ piscina, 
churr., forno pizza e quadra, 
AU = 69 m², c/ 2 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, liv. p/ 2 
amb. c/ sacada, coz. planej., 
despensa, gar. p/ 1 carro - 

REF.: 12.547

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

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

estuda permuta c/ apto. de 
menor valor - REF.: 13.682

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

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 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

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, 
lavand, qtal c/ churr., sl. Festa, 
gar. p/ 5 carros - REF.: 13.607

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 700 MIL
Terreno 5 x 40 mts., AC = 202 

m², c/ 3 dorm. c/ AE, ste c/ 
closet, liv. p/ 2 amb., sl. estar, 
lav, coz. planej., qtal. c/ churr., 

gar. 2 carros, edícula c/ 1 
dorm., coz., wc - REF.: 12.610

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Impecável, c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, sl. Intima p/ TV, living p/ 
2 amb. c/ sacada, lavabo, coz. 
planej., wc p/ empreg., gar. p/ 

2 carros, prédio c/ 8 anos, lazer 
completo - REF.: 12.415

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 725 MIL
Ótimo local, prédio seminovo, 

cond. só R$ 394,00, lazer 
completíssimo, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ closet, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, coz. Planej., wc p/ emp., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 12.485

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
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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Excelente localização, terreno 
10 x 30 mts., construção 220 

m², c/ 3 dorm., suíte, living p/ 2 
amb., jd. inverno, copa, coz. c/ 
AE, despensa, dep. p/ empreg., 

gar. p/ 3 carros, quintal c/ 
churrasq. - REF.: 11.034

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
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Sobrado– r$ 650 Mil

Saúde

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

2 vagas de garagem.
Ref: 92-2701

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
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

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 

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

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

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 - R$ 410 MIL
VILA GUARANI  
Ótima localização,

2 dorms, sala 2 ambientes 
com sacada, cozinha,

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

REF.: 53-2866

VILA GUARANI
RENDA- 2 CASAS

TÉRREAS - R$ 460 MIL
2 dormitórios, sala 2 ambs, 

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

2 famílias.  REF.: 31-2783
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

 CASA TÉRREA
V. GUARANI - R$ 320 MIL 

Ótimo investimento, próx.
Metrô c/ 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

Excel. localiz, próx. tudo!!! C/ 
1 dormitório, sala 2 ambs, coz, 

banh.  e AS 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

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

SOBRADOS NOVOS  
POR  R$ 360 MIL

2 suítes, sacada,
sala 2 ambientes,

cozinha ampla,
lavabo, vaga de 
garagem,quintal.

Ótimo imóvel para
moradia no Americanópolis.  
Opção para 3 dormitórios

 com 2 vagas
por mais R$ 30 mil.

REF.: 85-2934

PTO PAULISTA
EXCELENTE TÉRRENO 
750 M2  com casa térrea com 

3 dormitórios, sala, copa-
-cozinha, lavanderia , quintal e 
7 vagas de garagem. Locali-

zação privilegiada.
REF.: 85-2622

LINDO APTO -PRÓX. 
AO METRÔ– R$ 630 MIL
Na melhor parte do Jabaquara 
, com 2 SUÍTEScom closed, 
sala com sacada, cozinha 
americana, banheiro, gara-

gem e lazer completo.
REF. 85-2885

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

METRÔ JABAQUARA
APTO SÓ R$ 265MIL
2 dorms, c/ varanda, sala 2 

ambs c/ sacada, coz, vaga de 
gar. livre, cond. de R$350,00, 
reformado, lazer c/ salão de 
festas, churr.,quadra, play 

ground e forno. REF.: 91-2941

APTO R$ 370 MIL
SÃO JUDAS / METRÔ 
IMPERDÍVEL REFORMADO! 

2 dormitórios,suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, 63M2 

UTEIS, lazer. REF.: 91-2834

APTO METRÔ
JABAQUARA   R$ 325 mil
REFORMADO, 2 dormitórios, 
cozinha com armários,sala 2 
ambientes, piso em porcela-
nato,  vaga  fixa.Lazer com 
quadra, jogos,academia, s. 

festas e churr.  REF.:91-2943

SOBRADO CIDADE 
VARGAS –R$ 1800 MIL  

Estrutura em concreto com 
4 dormitórios ,2 suítes, sala 

para 3 ambientes, copa, cozi-
nha espaçosa com armários, 

lavabo, iluminação natural 
perfeita , janelas amplas para 
todos os ambientes ,acaba-
mento de primeira qualidade 
, escritório , salão de festas 
, adega, quintal com jardim ,  
garagem para 4 autos , area 

com churrasqueira e dep. 
Empregada. Tudo maravilhoso, 

para pessoas exigentes. 
REF.:91-2649

MARAVILHOSO SOBRADO 
R$ 1400 mil  -  PLANALTO PTA
Totalmente diferente dos padrões 
tradicionais c/ 3 dormitórios, 1 ste 
com closed, sala 3 ambs, copa, 

coz, acabto em porcelanato, vidros 
laminados, lav, qtal c/ área coberta 
com terraço, AS , qrto e banh. emp, 

2 vagas de gar,  Tudo moderno, 
Vale a pena visitar. REF.: 91-2898

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

SOBRADO JABAQUARA 
R$ 410 MIL

3 dormitórios sendo 1 suíte, 
todos com armário embutido 

e ar condicionado, sala, 
cozinha planejada, 3 banhei-
ros, quintal, dependência de 

empregada, 2 vagas, corredor 
lateral, 5x25.  Ref  61-2415 

SOBRADO NOVO
SÓ R$ 770 MIL - PROX. 
METRÔ CONCEIÇÃO
3 DORMITÓRIOS , SUÍTE, 
sala 2 amb, coz. americana, 

sacaqda, qtal, AS, churr, aca-
bto em porcelanato e 2 vagas 

de gar. REF.: 82-2909
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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$ 660 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. Padrão.

R$ 1150 MIL REF.15699

PLANALTO PTA
Sobrado 2dts, sacada,

sala, cozinha, 2 vgs, quintal, 
churrasqueira 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,
mobiliado. 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

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

PECORARI

LOCAÇÃO COMERCIAL
RESIDENCIAL E VENDAS

5579-3535
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METRO VL MARIANA
CJ. COML.

R$ 1.400

ACLIMAÇÃO - CASA
COM. 300 M2

R$ 3.400

BELA VISTA – APTO.
1 DT. 1vg. 
R$ 1.000

CAMBUCI – APTO.
2 DTS. 

R$ 1.000

CENTRO – APTO.
2 DTS. 

R$ 1.200
CENTRO – APTO.
1 DT. MOBILIADO 

R$ 1.350

ACLIMAÇÃO – APTO.
1 DT.

 R$ 1.350

ACLIMAÇÃO – APTO.
AMPLO 2 DTS. 1VG. 

R$ 1.750
AEROPORTO – APTO.

ÓTIMO 2 DTS.
R$ 1.900

ACLIMAÇÃO – APTO.
3 DTS. 1VG.

R$ 2.400

ACLIMAÇÃO - APTO.
2 DTS.

1 VG. R$ 2.500

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

PARAISO – APTO
61 m2,1 DT
R$ 400.000

CAMBUCI - APTO
1 DT, VG

R$ 275.000

MOÓCA - APTO
70M2

R$ 275.000

TATUAPÉ - CASA
260M2

R$ 450.000

PARAÍSO - APTO
3 DORMS

R$ 465.000

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

AEROPORTO – APTO
2 DTS

R$ 460.000

CAMBUCI - APTO
70 M2, 2 DORMS, 2 VGS

R$ 480.000

PQ. ACLIMAÇÃO - APTO
118M2, 3 DTS
R$ 640.000

PQ ACLIMAÇÃO - APTO
155 M2, 3 DTS

R$ 800.000ACLIMAÇÃO - CASA
350 M2

R$ 3.800

ANA ROSA - CURSINO
APTOS. 2 DTS. 1 VG.
A PARTIR DE R$ 1.450

ACLIMAÇÃO
APTO.

4 STS. 4VGS.

R$ 4.500

V.MARIANA
J. GLÓRIA

Ótimos Sobrados,

3 dts. 2 vgs.

a partir

de R$ 2.500

ACLIMAÇÃO - CASA
400 M2

R$ 9.700

BRÁS - GALPÔES

240 m2 a 1000 m2

Agendar 1 visita PQ ACLIMAÇÃO - APTO
170 M2, 4 DTS
R$ 1.800.000
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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

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, 

sala 02 ambientes, edicúla 
completa, 02 vagas. Portão 

Automático. Excelente 
Localzação. R$ 790 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds c/ AE,

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

Otima localização.
R$ 1000 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),

02 salas, edicula
completa, quintal, 02 vagas. 

Localização excelente.
R$ 900 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

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

ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL.
5072-2020

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

Fone: 5012-1200
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 1141 

Metrô Conceição 

* VEJA FOTOS EM NOSSO SITE *

- VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - - ALUGA - ALUGA - ALUGA - ALUGA - ALUGA - ALUGA - ALUGA - ALUGA -

APTO  VAGO - Ag. Funda–1 d, sala, coz, wc, sem vaga único..................................199 mil - AP01476 
APTO JABAQUARA - 2 d, sl,coz, wc , 1 vg – Cond 390,00........................................275 mil - AP01496 
APTO VAGO Mt. Conceição  -2 d, sl c/sacad, coz c arm, wc, 1 vg – l.comp................375 mil - AP01397

APTO frente P.Açucar  –2 d, sala, coz, wc,  1 vg –  quadra, churr, salão, etc..............380 mil - AP01215 

CASA Vila - 2 d, sl ,coz, wc , 1 vg coberta– a.ser cob + wc empregada....................410 mil - CA01447 

CASA Térrea Jabaq – 10x25  2 d, sl, coz, wc, ent lateral, quintal, 2 vgs....................449 mil - CA01467 

APTO  VAGO - JAB –2 d (1suite), sl com varanda, coz, wc, 2 vg oportunidade.........450 mil - AP01513 

SOBR  Vl Mascote -2 d, sl ampl,coz, wc , 1 vg coberta– edícula  Ac Permuta..........450 mil - CA01461 

SOBRADO NOVO Vl Guarani  -3 d (1suite), sala, coz, wc soc, 2 vagas – Plantão......550 mil - CA01387

Mt Conc – 1 dorm  suite + lavabo , 1 vaga , MOBILIADO, lindo..................R$ 1.300 + Cond - AP01444

Mt. Conc – 2 dor, closet, sala c sacada, coz, ae, piso lamindo, td novo........R$ 1300 + Cond - AP01502

Jabaq– Apto 2 dorm, Sl,  Coz, Wc, A.Serv, 1 vg coberta, lazer compl,.....R$ 1.400 + Cond - AP01507 

Mt Conc– Apto, 3d, sala c/ sacada, coz plan, A.E. nos dorm, 1 Vaga...........R$ 1800 + Cond - AP01503

Jabaq– Apto, 3d, sala c/ sacada, coz plan, A.E. nos dorm, 1 Vaga..............R$ 1800 + Cond - AP01402

Jd Oriental – Casa Quarto e Coz para casal s/ filhos ou pet, R$ 800  ac 3 meses dep – temos opções.....CA01403

Mt. S.Judas – Prédio 7 and, 22 vgs, 12 wc, elevador, vestiário, etc. R$ 42.000 temos outras opções.........PR00109

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

VILA CLEMENTINO 
SOBRADO COMERCIAL 

 R$ 3.500,00
Excelente, próximo 

Hospital SãoPaulo 3 dormitórios, 
2 banheiros, sala ampla 

2 ambientes, cozinha,  banheiro,  
quintal, edícula 1 vaga garagem 

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.

LOCAÇÃOMIRANDÓPOLIS
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 

APTO. R$ 2.500,00
1 quadra do metrô, 80m2 AU, 2 dts. c/arms, 
escrit. sala 2 ambs. c/varanda, coz. planej. 
wc empr. 1 vg demar., pisc., sl. festas, etc.

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
APTO.  R$ 2.200,00

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

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

LOCAÇÃO

CASA 
CHÁCARA INGLESA R$ 1.350,00

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

LOCAÇÃO

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

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

SALÃO COMERCIAL 
MIRANDÓPOLIS R$ 1.800,00

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

LOCAÇÃO

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 MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO R$ 2.200,00

2 dormitórios, sala, cozinha c/arms., 
2 banheiros, edícula, quintal, 1 vaga, 

portão eletrônico

LOCAÇÃO CONJUNTO COMERCIAL 
SAÚDE R$ 1.950,00

Em prédio novo, com 51m2 A.U., 2 
banhs., 1 copa, 1 vaga, Cond. R$ 590,

LOCAÇÃO

 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$ 390.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

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

Oportunidade R$ 279.000,00
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$ 349.000,00 

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. coz. plan. as, 
wc, carp. madeira, terraço,
gar. lazer R$ 549.000,00

Temos Outros

SÃO JUDAS
A 300 mts. do Metrô

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

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

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

ou 97592-9946

SOBRADOS NOVOS 
VILA GUARANI
R$ 770.000,00

 

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

Vendo ou Alugo Sobrado, 
vago, reformado, gara-
gem, 2 salas, 2 dorms., 
2 banheiros, cozinha, 

quintal, edícula.
Ótimo Preço

Fs: 97228-7516 ou 
5539-6363 c/propr.

VILA CLEMENTINO
METRÔ

 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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 APTO. CONCEIÇÃO 
PRÓX. METRÔ c/ 50m2 A.U.

1 dormitório, sala p/2 ambs. c/sacada, 
cozinha c/arm., A.S., 1 vaga, ótimo local

R$ 380.000,00 Estuda Proposta
 5073-6309 ou 98254-5435

APARTAMENTO
MIRANDÓPOLIS
4 dts. (ste), 3 vgs., 
andar alto, próx. 
metrô, exc. vista.
R$ 1.200.000,00

CONSULTOR
IMOBILIÁRIO

3107-5750 / 97140-8282 / 97140-9110
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www.miltonshigueo@hotmail.com
www.msi@msiconsultor imobiliario.com.br

CONJ. COML.
METRÔ PÇA. 

ÁRVORE 
C/40,5 m2, 2 vgs 
indeterm., andar 
alto, 2 banheiros.
R$ 420.000,00

CONJ. COML.
CENTRO

C/ 5 salas, 2 banh, 
2 vagas, piso porce-

lanato, 6 ar cond., 
total reformado 
R$ 800.000,00

APTO. ALTO DE 
PINHEIROS

Andar alto, súper 
aconchegante, 

reformado, 3 dorms., 
3 vagas, mobil. 

R$ 1.370.000,00

CASA DE PRAIA 
JD. ACAPULCO 

GUARUJÁ
Belíssima, piscina, 

quadra, 6 suítes, mo-
bil., 2.000 m2. terreno.

 R$ 1.600.000,00

SOBRADO 
NOVO

IPIRANGA
3 dormitórios, 
2 garagens

 R$ 670.000,00

CHÁCARA
EM CAMPINAS

Zona urbana, 
bairro em franco 
desenvolvimento, 

9.409m2.
 R$ 2.500.000,00

COMPRO 
TERRENO

MIRANDÓPOLIS
Com metragem 

mínima de  10x20,
pode ter casa velha.

Consulte-nos

APARTAMENTO
V. CLEMENTINO
Conservado, exc. 
local, A.T. 166m2, 

3 dts., 1 ste., 1 vg., 
A.U. 104m2 

R$ 680.000,00

APARTAMENTO
CAMBUCÍ

Av. Lacerda Franco, 
local tranquilo, 

157m2, 3 dorms., 
1 suite, 1 vaga.
R$ 750.000,00

 SOBRADO
VILA CLEMENTINO

2 dorms., sala, coz., a. serv., 2 banhs., 
excelente para resid. e ou comércio, ótimo 

estado de conserv. R$ 500.000,00
 5073-6309 ou 99521-4988

1 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro, área 

serv., condução na porta, 
comércio próximo

Tr. Tel. 3452-0012

APARTAMENTO 
PRÓXIMO MIGUEL 

ESTÉFANO
R$ 215.000,00

Boa localização, 
2 dorms., sala 2 

ambientes, 2 vagas, 
55m2, cozinha com 

armários.
R$ 390.000,00

Fs: 98430-0181 
ou 97051-1111

APARTAMENTO
VILA MASCOTE

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 3 dts. b.box, arms., 
2 salas, lav., coz. planej. 
QE/WC, reformado, gar.  

R$ 639.000,00
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Próx. Rua das Rosas

Vago, 2 dorms., sala, coz., 
banh., lavand., entr. lateral, 
espaço p/constr. garagem

2275-6481/ 2276-3671 
ou 96338-4604

CASA TÉRREA 
ASSOBRADADA 

SÃO JUDAS  
R$ 350.000,00

 APARTAMENTO SAÚDE
10 MINUTOS DO METRÔ

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

R$ 280.000,00
 5058-0800 ou 96428-0663

 VENDO LOJA 45 MTS.
PX. METRÔ SAÚDE - VAGO

Embaixo de um prédio. 
Pode ser transformado em 

residência. Aceito carro.
R$ 130.000,00

 98273-0154 ou 2614-3401

VENDA

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

água e luz separados.
Rua Caucaia,198 

Depósito ou Fiador. 
R$ 1.050,00

2275-6481/ 2276-3671

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE 

EM CONDOMÍNIO 

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. closet, arms. 
b.box, liv. 2 ambs. c/sac. carp. 

mad. coz. plan., as,  qe/wc, 
gar. lazer compl. 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. terraço, 
2 salas, lav., copa coz., qtal. 
qe/wc, 2 vgs., portão autom. 

R$ 4.000,00 
Fiador/Seg. Fiança.

MIRANDÓPOLIS 
Próx. Rua das Rosas

 ALUGO SALA PRÓXIMO 
METRÔ SANTA CRUZ

PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
POR PERÍODO OU INTEGRAL

Tel.: 5579-9962

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 2 dorms. terraço, 
b.box, sl., coz. AS., s/gar.
 R$ 1.300,00 isento IPTU

Fiador/Seg. Fiança.
Temos OUtros

VILA MARIANA 
Trav. Pde. Machado

 

70m2 A.U., 2 dormitórios c/armários, 
sala, cozinha c/armários, wc., dep. em-
pregada, área serviço c/wc, 1 vaga, Z3.

 APTO. VILA MARIANA
PRÓX. METRÔ SANTA CRUZ

IMOBILIÁRIA POLAR
Tel.: 2606-2666

e-mail: locacao@polarimoveis.com.br 
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Rua Graví, 1 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro, área serviço
R$ 1.300,00 + Cond. R$ 270,00

 APTO. PRAÇA DA ÁRVORE
Comercial/Residencial

Tratar Tel.: 5589-4841 e 98056-2093
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Com 107m2 de área construída, 
3 salas grandes com 3 banheiros

R$ 2.300,00

 SOBRADO COMERCIAL
SÃO JUDAS

Tratar Tel.: 5589-4841 e 98056-2093
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5677-1884 - 99818-5437

Mobiliado, para senhora, 
bom ambiente.

 R$ 300,00 
com depósito

ALUGA-SE 
QUARTINHO C/BANH. 

JABAQUARA

 SOBRADO
PLANALTO PAULISTA

3 dorms. c/A.E., sala p/2 ambs., banh. 
c/box, coz. c/arm., AS, dep. empr. compl., 

2 vagas fechadas. R$ 2.800,00
 5073-6309 ou 96635-0262 Tratar Tel. 95305-5207

Próximo ao Hospital 
São Paulo, 

ambiente familiar.

ALUGA-SE 
1 QUARTO P/MOÇAS 
VILA CLEMENTINO

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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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

APARTAMENTO
VILA MASCOTE

R$ 1.600,00
2 dorms. c/arm., sala, 
coz. c/arm., wc, área 

serviço e 1 vaga.
Ref.: 1056

LINDO APTO. 
METRÔ SAÚDE
R$ 1.250,00

1 dormitório, sala, 
cozinha, wc 

e área de serviço
Ref.: 1005

APTO. METRÔ
SÃO JUDAS
R$ 1.250,00

2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc 

e área de serviço.
Ref.: 1057

APTO. METRÔ
SAÚDE

R$ 1.950,00
2 dorms. c/arms., sala, 
cozinha c/arms., wc, 
1 vaga de garagem.

Ref.: 1036

CASA
SAÚDE

R$ 850,00
1 dormitório, sala, 

cozinha, área de serviço,  
e quintal

Ref.: 1017

2 dormitórios c/armários, 
sala p/2 abms., varanda, 
coz c/arm., AS, 1 vaga.

Ref.: 15

APTO. LINDO
METRÔ SÃO JUDAS

R$ 450.000,00
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Rua Samambaia
4 dormitórios, sala, 2 vagas.

R$ 3.000,00 
+ Condomínio e IPTU

Aceita Proposta

 

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

APARTAMENTO 
BOSQUE DA SAÚDE
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Av. Itaboraí
3 dormitórios, sala, cozinha, 

área de serviço, 1 vaga.
R$ 1.400,00

+ Condomínio

 

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

APARTAMENTO
CHÁCARA INGLESA
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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



05 A 11 DE SETEMBRO DE 2014PÁG. 12

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

•MEMÓRIA

Ato público reabre análise de ossadas do cemitério de Perus
No dia 4 de setembro de 

1990, mais de 100 ossadas fo-
ram encontradas em uma vala 
clandestina no Cemitério Dom 
Bosco, em Perus. Acredita-se 
que a maioria delas deve ser 
de desaparecidos políticos, 
presos, torturados e assassi-
nados durante o regime mili-
tar no Brasil. Ontem, quando 
se completavam 24 anos da 
fatídica descoberta, um ato 
na Assembleia Legislativa 
marcou a retomada dos tra-
balhos de investigação dos 
restos mortais, que será feito 
na Vila Mariana. O bairro, ali-
ás, vai contar com um centro 
de antropologia forense, que 
será o primeiro do Brasil. 

A primeira tarefa deste 
centro será justamente a in-
vestigação e identifi cação das 
mais de 1049 ossadas exuma-
das do cemitério de Perus. 
Terá a colaboração de sete 
peritos internacionais dos 

mais renomados institutos de 
antropologia forense, sedia-
dos na Argentina e no Peru. 

O instituto é uma parceria 
entre as secretarias de Direi-
tos Humanos da prefeitura 
de São Paulo e do governo 
federal, a Comissão Especial 
sobre Mortos e Desapareci-
dos Políticos (CEMDP), a Co-
missão da Verdade do Estado 
de São Paulo Rubens Paiva 
e a Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), que será 
responsável pelo curso de 
Antropologia Forense. 

O presidente da Comissão 
da Verdade Rubens Paiva, 
deputado Adriano Diogo (PT), 
falou das circunstâncias em 
que esse fato se deu. Criticou 
a polícia de São Paulo, que 
oculta documentos que faci-
litariam a localização e iden-
tifi cação de restos de presos 
políticos. Por fim, lamentou 
que, ainda hoje, haja enterro 

de pessoas como indigentes 
em cemitérios municipais, 
mesmo que tenham identifi -
cação, como em caso recente 
descoberto em São Paulo. 

A solenidade contou com 
a presença de autoridades 
públicas, representantes da 
sociedade civil e familiares 
de mortos e desaparecidos 
políticos. A identifi cação dos 
restos dos desaparecidos po-
líticos trará um destino digno 
e uma reparação para as famí-
lias, disseram os convidados, 
que também consideraram 
importante a revisão da lei 
da anistia e preocuparam-se 
com o trancamento, por parte 
da Justiça Federal de ações 
penais movidas pelo Minis-
tério Público Federal contra 
torturadores e assassinos da 
ditadura militar. 

A criação do centro de 
antropologia forense será o 
legado da Comissão da Ver-

dade, afi rmou o coordenador 
da Comissão Nacional da Ver-
dade, Pedro Dallari. Em seu 
relatório fi nal, a ser divulgado 
em dezembro, será mostrado 
ao País que “as graves vio-
lações aos direitos humanos 
durante a ditadura não foram 
obra de psicopatas, e sim uma 
política de Estado de tortura, 
extermínio e ocultação de 
corpos, em que houve uma 
cadeia de comando”, disse. 
Destacou também que as For-
ças Armadas ainda têm de dar 
explicações e desculpas para 
a população brasileira sobre 
suas ações no período. 

A ministra Eleonora Me-
nicucci, chefe da Secretaria 
de Políticas para Mulheres, 
destacou que o significado 
da solenidade marca o desejo 
que a ditadura não mais se 
repita, e refl ete também a im-
punidade que ainda permeia 
a sociedade brasileira. Da Se-

cretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, a 
ministra Ideli Salvatti manifes-
tou a esperança de que acabe 
a “política de extermínio por 
parte da polícia, que vitima 
brasileiros considerados ina-
dequados”. 

A descoberta da vala em 

Perus e as descobertas e o 
destino das ossadas lá encon-
tradas foi narrada por Suzana 
Lisboa, da Comissão de Fami-
liares de Motos e Desapare-
cidos Políticos, que localizou 
naquele cemitério o corpo de 
seu marido, enterrado sob 
nome falso. 

Soraya Smaili, reitora da Unifesp, e Rogerio Sottili, secretário 
municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, 

participaram do evento ontem, dia 4, na Assembleia Legislativa

Divulgação/ALESP

CONSTRUÇÕES ?

ATIVA Construções Ltda.
96686-8265 - 99377-1935

c/Araújo

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

ELÉTRICA, AZULEJO,
PISO CERÂMICO, PORCELANATO,

PINTURA e GRAFIATO,
FORRO DE PVC E MADEIRA.

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

ADVOCACIA
Dra. Juliana Brassoli

9.7217-0908

OAB 232.714
PREVIDENCIÁRIO (INSS)

FAMÍLIA - CÍVEL

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

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

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)

 
MATEMÁTICA, QUÍMICA E FÍSICA

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

Aulas ministradas para Concursos Públicos, Vesti-
bulares e ENEM. 

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

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

 AULAS DE REFORÇO

 

Interessados enviar curriculo para:
rh@escolaeduque.com.br ou entregar 

na Av. Bosque da Saúde, 1404 
Bosque da Saúde

horário: 08:30 às 16:00 h.

 
AUXILIAR DE COZINHA

 

Feminino, 20 a 25 anos, 2º Grau. Experi-
ência Rotina Administrativa, Informáica, 

residir Vila Mariana, Saúde, Ipiranga.
ENVIAR CV P/ rh@servsystem.com.br

 RECEPCIONISTA
ADMINISTRATIVA

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 • TRABALHO
PREVIDENCIÁRIO (Cálculos, Benefícios, Revi-

sões do INSS, Desaposentação)

Para pizzaria, com 
registro, refeição 

+ benefícios, 
das 18 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
TELEFONISTA

Para período das
16 às 23:59 h., com regis-
tro, refeição + befefìcios 

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

FORNEIRO  
P/PIZZARIA

Para período das
16 às 23:59 h., com regis-
tro, refeição + befefìcios 

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

PIZZAIOLO  
P/PIZZARIA

 
• RASPAGEM TACOS E ASSOALHOS

• TROCA DE TACOS E RODAPÉ
• CALAFETAÇÃO C/MASSA F12

• MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO
Pagamento Facilitado

Tels.: 2807-0797 - 98231-0116

 BONNA/SINTEKO

ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL.
5072-2020 COMUNICADO

“A Empresa DPAGPA CONSTRUTORA 
LTDA-ME, CNPJ: 09.656.571/0001-53, 
situada na Alameda dos Tupiniquins, nº 417, 
apto. 81, Planalto Paulista, inscrição estadu-
al 148.180.152.110, comunica a perda de 02 
tações de nota fiscal do nº 01 ao nº 100”.

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS

Curso Individual 
e Personalizado

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

com.br

 

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

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

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

MANOBRISTA

 

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)

 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.

Tel.: 5083-3386

ADVOCACIA
ESPECIALIZADA 

EM SAÚDE
Ações judiciais para liberação 

de medicamentos de alto custo, 
ações contra prestadoras de 
serviço de saúde, médicos, 

clínicas, laboratórios, 
planos de saúde, hospetais 
e órgãos governamentais.

REGULARIZO
IMÓVEIS

Fone: 2947-6044

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

(CND) de Imóveis na Receita Federal.

 VENDO
OFICINA DE COSTURA

Com residência, aluguel de 
R$ 1.500,00 c/novo Contrato, 

ótima clientela, excelente local da 
Vila Clementino. R$12.000,00

Tratar: 5082-3913 ou 98254-5435

VENDO URGENTE!
MÁQUINA DE LAVAR 

Jasmin, 6 kg. seminova  R$ 150,00
MAKITA D WOLLT 

220, seminova induzido novo  R$ 150,00
Tel.: 99407-6818 com Roberto

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum 
PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de AJUDA URGENTE, 
peça esta ajuda a Santo Expedito. Este Santo é invocado nos ne-
gócios que demandam. Pronta solução e cuja invocação é tardia. 
Oração: Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda 
por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora 
de afl ição e desespero. Vós que sois o Santo guerreiro, vós que 
sois o Santo dos afl itos, vós que sois o Santo dos desesperados, 
vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, ajuda-me, 
dai me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido. “Fazer 
o pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja a 
minha família, atenda ao meu pedido com urgencia. Devolva a paz e 
a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto da vidada 
e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito obrigado. Rezar um Pai 
Nosso, uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz.  A.J.
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