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Último filme com José Wilker 
estreia hoje nos cinemas: é o 
suspense nacional “Isolados” 

Padaria sem glúten, leite ou açúcar 
tem novo espaço para lanches 
rápidos e mercearia
Página 7

Jabaquara terá novas UBS e UPA
Faltam profissionais 

para atendimento na rede 

básica de saúde, muitas 

unidades básicas sofrem 

com a falta de segurança, 

o pronto-socorro do único 

hospital da região está 

com sua capacidade ex-

trapolada há anos. Embora 

admita todos estes pro-

blemas, o secretário mu-

nicipal de saúde, José de 

Filippi Jr, garante que se-

rão minizados com ações 

que estão sendo adotadas 

pela Prefeitura. Ele esteve 

esta semana em encontro 

com a comunidade local 

e diz que, além da reaber-

tura do antigo Hospital 

Santa Marina, a popula-

ção será beneficiada pela 

construção de uma UBS 

e duas UPAS.  Página 6

Um espetáculo tenso e 

instigante entra em cartaz 

hoje, 19, no Sesc Vila Maria-

na e ficará em cartaz até o 

final de outubro. “Terra de 

Ninguém” tem no elenco 

estrelas como Pedro Hen-

rique Moutinho, Luis Melo, 

Edwin Luisi e Caco Ciocler 

(foto) e conta a história de 

conflito entre um hojem 

pobre e outro rico, que se 

torturam em um diálogo 

degradante, até que são 

abordados por dois jovens 

violentos que invadem o 

ambiente, provocando ten-

são ainda maior. Página 2

As famílias que perde-

ram suas casas no incêndio 

da comunidade conhecida 

como Favela do Piolho 

poderão ficar em trecho 

do terreno até que as 500 

moradias sejam constru-

ídas, em assentamento 

proviório sob orientação 

de engenheiros.  Página 3

Velocidade em faixa exclusiva de 
ônibus aumenta, diz prefeitura

Luis Mello e Caco 
Ciocler estão no 
Sesc Vila Mariana

Edson Hatakeyama/SMS

Foto: Leekynug Kim

Famílias desabrigadas por incêndio 
serão atendidas em projeto habitacional

Pesquisa divulgada on-

tem pelo Ibope indica que 

90% dos paulistanos são 

favoráveis a novas faixas 

exclusivas para ônibus 

na cidade. E estudo feito 

pela CET indica que a ve-

locidade nos corredores 

vem aumentando: na Lins 

de Vasconcelos chega a 

ser 140% maior.   Página 3

Fábio Arantes/SECOM

Fábio Arantes/SECOM
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Aventura ou comédia? Confi ra as estreias
Uma das dicas da semana 

é conferir Maze Runner, uma 
aventura para maiores de 14 
anos. O fi lme relata a história 
do jovem Thomas que, em um 
mundo apocalíptico, é aban-
donado em uma comunidade 
formada por garotos após sua 
memória ter sido apagada. 
Logo ele se vê preso em um la-
birinto, onde será preciso unir 
forças com outros jovens para 
que possa escapar.

Já a comédia “Um milhão 
de maneiras de pegar a pisto-

la”, dos mesmos criadores de 
Ted, mistura as histórias dos fa-
roestes clássicos com o humor 
contemporâneo, focando prin-
cipalmente nas péssimas condi-
ções de vida dos moradores do 
velho oeste antigamente. Tam-
bém para maiores de 14 anos.

Outra pedida é conferir o 
suspense nacional “Isolados”, 
último fi lme com José Wilker 
no elenco. Lauro (Bruno Ga-
gliasso) e Renata (Regiane Al-
ves) decidem alugar uma casa 
na região serrana do Rio de 

Janeiro para descansar e re-
animar a relação. O casarão é 
meio sombrio e Lauro escuta 
histórias sobre atos violentos 
na região, mas não conta nada 
para a mulher.

Mostra:“Flieg 
fotógrafo” 

A partir de 20 de setembro, 
o Instituto Moreira Salles e 
o MAC USP apresentam a 
mostra retrospectiva Flieg 
fotógrafo. Indústria, design, 
publicidade, arquitetura e arte 
na obra de Hans Gunter Flieg: 
são cerca de 220 imagens que 
integram o acervo do Institu-
to Moreira Salles. A visitação 
será de terça das 10h às 21h 
e de quarta a domingo das 
10h às 18h. O MAC USP (Nova 
Sede) fi ca na Av. Pedro Álva-
res Cabral, 1301. Tel: 2648.0254

Documentário 
“Meninas”

 Dia 20 de setembro, às 15h, 
a Biblioteca Viriato Correa exi-
be o documentário “Meninas” 
que mostra adolescentes, 
na faixa de 13 a 15 anos, que 
tiveram gravidez indesejada. 
A biblioteca fica na R. Sena 
Madureira, 298 - Vila Mariana. 
Informações: 5573-4017.

Dança do Ventre 
no Jabaquara

Até 21 de setembro, aos 
domingos, às 11h, o Centro 
Cultural Jabaquara oferece 
aulas de danças do ventre de 
diversos estilos: zaar (norte da 
África), tribal, clássica, moder-
na, dança do chá (Marrocos), 
hagallah (Líbia) e gawazze 
(Egito). Para maiores de 12 
anos. A BP Paulo Duarte fi ca 
na Rua Arsênio Tavollieri, 45 
-  Jabaquara. Informações 
5011-8819 e 5011-7445.

Tarde Sertaneja na 
Biblioteca 

Dia 20, sábado, às 16h, 
a Biblioteca Paulo Duarte 
apresenta a Tarde Sertaneja. 
O projeto propõe o resgate 
das raízes caboclas por meio 
de apresentações de violeiros 
nas quais o público canta, faz 
poesias e propõe músicas.A 
entrada é grátis. A Biblioteca 
Paulo Duarte fi ca na Rua Arsê-
nio Tavollieri, 45 - Jabaquara. 
Inf.: 5011-8819 e 5011-7445. 

Literatura Infantil 
na Biblioteca 

Dia 23, às 14h, a biblioteca 
Amadeu Amaral promove 
um encontro com o autor 
de literatura infantil, Claudio 
Fragata. O escritor possui 
mais de dez livros publicados. 
Foi editor da Revista Recreio, 
quando entrou para o mundo 
da infância. Hoje se dedica, 
exclusivamente, à escrita e 
seu mais recente lançamento 
é “Alfabeto escalafobético”, 
pela Jujuba Editora. A Biblio-
teca Amadeu Amaral fi ca na 
R. José Clóvis Castro, s/nº, Jd. 
da Saúde. Inf: 5061-3320.  

Chá Benefi cente 
A Casa da Solidariedade 

promove o Chá Benefi cente 
da Primavera no dia 20 de se-
tembro, sábado, a partir das 
13h, com bingo. Os convites  
custam R$ 10,00 e dão direito 
a 5 cartelas de bingo e um kit 
lanche. Rua Gravi, 60 - Praça 
da Árvore. Outras informa-
ções pelo telefone: 5581-8727.

Áries - 21/03 a 20/04 
Impeça a intromissão. O ariano 

deve sentir a diferença entre as 
pessoas que querem colaborar e 
aquelas que querem interferir em 
sua vida. Mantenha o equilíbrio 
para não desgastar relacionamen-
tos.
Touro - 21/04 a 20/05 

Para conseguir o descanso que 
você merece, será preciso investir 
em organização  e ser perseverante 
- mas disso o taurino entende. En-
tão, arregace as mangas e não fi que 
adiando nada em nome do esforço 
necessário para ganhar dinheiro!
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Uma dose de paciência extra 
será necessária nos próximos dias. 
Procure entender as razões alheias 
- mesmo que não as aceite para 
suas vidas. Especialmente com 
pessoas de gerações diferentes 
das suas.
Câncer - 21/06 a 21/07

Todos  nós temos momentos 
de tristeza e alegria na vida. Mas, 
não permita que a amargura tome 
conta de seu cotidiano. Os amigos 
podem até se afastar, acreditando 
que estão impotentes diante de 
seu desânimo.
Leão - 22/07 a 22/08

Será que seu ritmo não tem 
sido atrapalhado pela energia ne-
gativa que anda de rondando? O 
grande desafio está em desco-
brir de onde ela vem. Será de seu 
ambiente de trabalho? Amigos? 
Descubra e inverta antes que o 
ambiente esteja completamente 
contaminado.
Virgem - 23/08 a 22/09

Não fi que buscando desculpas 
para o marasmo. A situação está 
difícil para todos e é a criatividade, 
aliada a muita disposição que vai 
fazer a diferença e deixar a vida em 
ritmo animador. Acelere!
Libra - 23/9 a 22/10

 O libriano estará, na próxima 
semana, aberto a imagens, cores e 
amores. Isso é positivo, mas você 
só deve tomar cuidado para que 
pessoas mau intencionadas não te 
iludam com falsas promessas e so-
nhos. Deixe-se encantar, não iludir!
Escorpião - 23/10 a 22/11

Não se deixe levar pelas primei-
ras impressões, nos próximos dias. 
Tente avaliar melhor - tanto novos 
negócios como novas pessoas em 
sua vida - antes de dar opiniões pre-
cipitadas. Controle-se escorpiano!
Sagitário - 22/11 a 21/12

Aprenda a conviver com as 
mudanças paulatinas da vida sem 
ansiedade. Se as coisas aconte-
cem mais lentamente do que você 
esperava, talvez haja um pouco de 
culpa sua nesse processo. Afaste a 
preguiça e mãos à obra.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

O capricorniano precisa enten-
der que não há nada de errado em 
manter a vaidade. Não é preciso ser 
um modelo fotográfi co, mas usar 
uma roupa que te faz sentir bem, 
sorrir e ser espontâneo, dar um 
trato no visual garantem a beleza. 
Aquário -21/01 a 19/02

Os aquarianos não devem per-
mitir que problemas financeiros 
tenham interferência em sua vida 
amorosa. As preocupações des-
gastam, mas só através da união de 
um casal é que essas difi culdades 
podem ser superadas. Refl ita!
Peixes - 20/02 a 20/03

Aumente seu brilho pessoal 
através da cultura. Bastam atitudes 
simples, como ler mais, ir ao cine-
ma, ver uma peça de teatro, visitar 
um museu. O pisciano entenderá 
que sua mente se abre, seu olhar 
se amplia e seu corpo relaxa.

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

• Sala 1 - Os Cavaleiros do Zo-
díaco - A Lenda do Santuário DIG 
(Dub) - 10 Anos - 11h30I - 13h50 - 
16h20 - 19h00 - 21h20 - 23h40D 

• Sala 2 - Se eu Ficar DIG - 12 Anos 
- 11h50B - 14h20B - 16h50I - 19h20B2 - 
21h50X - 22h15C • Sala 2 - Amazônia 
DIG - Livre - 13h05V - 15h10V - 17h15V 
• Sala 2 - Chinatown DIG - 12 Anos 
- 12h30E - 19h30C - 23h55B 

• Sala 3 - Um milhão de maneiras 
de pegar na pistola DIG - 14 Anos - 
13h40 - 16h30 - 19h10N  - 22h00N 

• Sala 4 - O Doador de Memórias 
DIG - 12 Anos - 13h10 - 15h40 - 18h00 
- 20h20 - 23h00D 

• Sala 5 - Isolados DIG - 14 Anos 
- 14h00 - 16h10 - 18h30 - 20h50 - 
23h10D 

• Sala 6 - Lucy DIG - 16 Anos - 
13h20 - 16h00 - 18h40 - 21h10 - 23h30D 

• Sala 7 - Livrai-nos do Mal DIG 
- 16 Anos - 11h40I - 14h15 - 17h05 - 
19h45 - 22h30 

• Sala 8 - As Tartarugas Ninja 
3D (Dub) - 12 Anos-  12h50 - 15h15 • 
Sala 8 - Hércules 3D (Dub) - 14 Anos 
- 17h40 - 20h00 • Sala 8 - Hércules 
3D - 14 Anos - 22h20 

• Sala 9 - Vestido Pra Casar DIG - 
12 Anos - 13h00 • Sala 9 - Lascados 
DIG - 12 Anos - 15h20 - 17h25 - 19h30 
• Sala 9 - Rio, Eu Te Amo DIG - 12 
Anos - 21h40 

• Sala 10 - Maze Runner - Correr 
ou Morrer DIG - 14 Anos - 15h30 
- 21h00 - 23h50D • Sala 10 - Maze 
Runner - Correr ou Morrer DIG 
(Dub) - 14 Anos - 12h40 - 18h20 

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

3142-9242
• Sala 1 - Maze Runner - Correr ou 

Morrer DIG - 14 Anos - 16h30 - 19h20 
- 22h10B • Sala 1 - Maze Runner - 
Correr ou Morrer DIG (Dub) - 14 
Anos - 13h50 

• Sala 2 - Hércules 3D - 14 Anos 
- 13h00I - 15h20I - 17h40I - 20h20 - 
22h40 • Sala 2 - Rio, Eu Te Amo DIG - 
12 Anos - 17h40V • Sala 2 - Amazônia 
DIG - Livre - 13h00V - 15h30V 

• Sala 3 - Winter, o Golfi nho 2 
DIG (Dub) - Livre - 11h40I - 16h40 
• Sala 3 - Um milhão de maneiras 
de pegar na pistola DIG - 14 Anos - 
14h10 - 19h10 - 21h50 

• Sala 4 - O Doador de Memórias 
DIG - 12 Anos - 12h50 - 15h10 - 17h30 
- 20h00 - 22h20 

• Sala 5 - Lucy DIG - 16 Anos - 
12h10I - 14h25 - 16h50 - 19h00 - 21h30 

• Sala 6 - Anjos da Lei 2 DIG - 14 
Anos - 13h30U - 21h10B2 - 22h30C • 

Sala 6 - Os Cavaleiros do Zodíaco - A 
Lenda do Santuário DIG (Dub) - 10 
Anos - 11h10U - 16h10 - 18h30B2 • Sala 
6 - Chinatown DIG - 12 Anos - 12h30E 
- 19h30C - 23h55B 

• Sala 7 - Isolados DIG - 14 Anos 
- 14h00 - 16h20 - 18h40 - 21h00 - 
23h20B 

 Legendas:C-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado(13); 
D-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Quarta(17); E-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sexta(12) 
e Sábado(13); F-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Domingo(14);I-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado(13) e Domingo(14); U-Esta 
sessão NÃO será exibida Domin-
go(14); W-Esta sessão NÃO será 
exibida Sábado(13) e Domingo(14); 
Z-Esta sessão NÃO será exibida 
Quarta(17); A2-Esta sessão NÃO 
será exibida Sábado(13).

•CULTURA

•CONSTRUÇÃO •REFORMA •DECORAÇÃO

Uma grande pedida para 
quem gosta de cultura, espe-
cialmente teatro, é conferir 
o espetáculo “Terra de Nin-
guém”, em cartaz no teatro 
do Sesc Vila Mariana até o 
fi nal de outubro. Trata-se de 
uma obra-prima inédita no 
Brasil, que condensa as carac-
terísticas revolucionárias do 
teatro do dramaturgo inglês 
Harold Pinter e ainda conta 
com elenco de primeira, reu-
nindo os talentosos Luis Melo,  
Caco Ciocler e Edwin Luisi.

Em uma noite, um homem 
rico (Edwin Luisi) passeia nas 
ruas e encontra um homem 
pobre (Luis Melo), convidan-
do-o a entrar em sua casa. 
Eles bebem juntos e se tortu-
ram mutuamente, em jogos 

de poder degradantes. 
Dois homens jovens (Caco 

Ciocler e Pedro Henrique 
Moutinho) extremamente 
violentos, chegam à casa tra-
zendo mais perigo e sadismo 
à situação. Aos poucos, toda 
sanidade vai ruindo, e o delírio 
alucinatório torna-se a regra. 

Os próprios personagens 
perdem sua identidade e as 
reinventam obsessivamente, 
configurando o palco como 
uma zona de instabilidade: 
tensa, inquietante, pertur-
badora. Uma máquina-para-
nóica, que narcisisticamente 
cria sentidos, personagens 
e narrativas - apenas para 
destruí-los e reinventá-los. 

Não recomendado para 
menores de 12 anos, Terra 

de Ninguém estreia hoje, dia 
19, e fi ca em cartaz até 25 de 
otubro, às sextas e aos sába-
dos, às 21h. Nos dias 4 e 25 de 
outubro, haverá duas sessões 
(18h e 21h) Ingressos entre R$ 
15 e R$ 50.

O Sesc Vila Mariana fica 
na Rua Pelotas, 143. Telefone 
5080-3000.

Elenco é destaque em espetáculo no Sesc
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Faixa exclusiva na Lins de Vasconcelos
aumenta velocidade dos ônibus em 140%

Na média da cidade, o au-
mento fi cou em 68,7%. Mas, a 
Avenida Lins de Vasconcelos, 
na zona sul, no trecho entre 
a avenida Lacerda Franco e a 
rua Coronel Diogo, o aumen-
to da velocidade dos ônibus 
que circulam nas faixas ex-
clusivas criadas este ano foi 
de mais de 140%, subindo de 
12,1 km/h para 29,3 Km/h. Em 
abril, quando as faixas foram 
implantadas, chegou a haver 
protesto de comerciantes 
que alegavam prejuízo por 
conta da prioridade para os 
coletivos

Ontem, foi divulgada uma 
pesquisa do Ibope que indica 
que 90% dos paulistanos são 
favoráveis ao aumento do 
número de faixas exclusivas, 
para dar mais velocidade aos 
ônibus. 

Na cidade toda, com a im-
plantação das faixas, a média 

subiu de 12,4 Km/h para 20,8 
Km/h. Os dados são do estu-
do feito pela Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET) 
em faixas implantadas entre 
13 de janeiro a 25 de agosto 
de 2014 e somam 59,3 quilô-
metros de extensão.

Em cada uma das faixas 
pesquisadas, a medição foi 
feita uma semana antes da 
implantação e ao longo da 
primeira semana de ativação 
do trecho. Em todas as vias, 
houve ganho de velocidade 

do transporte público e em 
nenhuma foi verificada re-
dução.

No trecho urbano da Via 
Anchieta, na zona sul, o estu-
do mostra que a implantação 
do projeto resultou em ga-
nho médio de 84,7% na ve-
locidade dos ônibus na faixa 
em direção à São Bernardo 
do Campo. A velocidade mé-
dia passou de 9,9km/h para 
18,4 km/h. Já em relação ao 
sentido contrário, em dire-
ção ao Ipiranga, a velocidade 

média passou de 20,8 km/h 
para 25,4 km/h, aumento 
de 22%. Implantada em 18 
de agosto, a faixa exclusiva 
da Via Anchieta tem 1,5 km 
de extensão, por onde cir-
culam dez linhas de ônibus 
intermunicipais que trans-
portam 51 mil passageiros 
por dia além de cinco linhas 
municipais com outras 51 mil 
pessoas.

Um estudo feito feito 
em dezembro mostrou que 
os passageiros passaram a 
economizar, em média, 38 
minutos por dia no tempo 
de viagem. A pesquisa con-
sidera uma economia média 
de 19 minutos nas viagens 
de ida e de volta. De acordo 
com o estudo, a velocidade 
média dos ônibus, na época, 
tinha aumentado em cerca 
de 45%, passando de 14,2 
km/h para 20,6 km/h.

O prefeito Fernando Ha-
ddad esteve no terreno da 
comunidade Sonia Ribeiro, 
mais conhecido por Favela do 
Piolho, para conversar com a 
comunidade e explicar como 
pretende desenvolver ali um 
projeto habitacional inserido 
na Operação Urbana Água 
Espraiada. Ele confi rmou que 
o terreno deve ser desapro-
priado e 500 moradias serão 
feitas na área. Segundo o 
secretário municipal de Habi-
tação, José Floriano, já houve 

uma reunião da pasta com os 
proprietários do terreno, que 
tem 7.800 m², e um decreto 
tornando-o de Interesse So-
cial será publicado em Diário 
Ofi cial. 

As famílias atingidas pelo 
incêncio podem optar pelo 
bolsa aluguel, com o compro-
misso da pessoa voltar para 
o mesmo terreno, já com um 
apartamento ou permanecer 
no mesmo terreno. “Mas 
não em área de risco, isto 
é, fazê-lo com rota de fuga, 

com abastecimento de água, 
seguindo orientação dos en-
genheiros da Secretaria de 
Habitação e não ocupando do 
jeito tradicional, que coloca a 
população em risco”, afi rmou 
Haddad.

Quem fizer a opção pelo 
reassentamento ficará de 
forma que não atrapalhe as 
obras que, assim que inicia-
das, devem durar de 18 a 24 
meses. “Como o terreno é 
grande, vamos dividi-lo em 
quatro partes, com cerca de 

2.000 metros [quadrados 
cada uma delas]. Vamos fazer 
um planejamento de cons-
trução seguindo da seguinte 
forma: fazemos um primeiro 
módulo e as pessoas ficam 
reassentadas mais para bai-
xo, depois construímos um 
segundo e assim por diante. A 
gente vai retirando as famílias 
e colocando elas nos aparta-
mentos, mas atendendo tam-
bém àqueles que estiverem 
no aluguel social”, afirmou 
Floriano.

•URBANISMO

Prefeitura confi rma desapropriação para moradia
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Av. Piassanguaba, 1556
Planalto Paulista

Tel.: 2577-6248
Emergência: 2275-8374
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Trabalhos para todos os fins
em sua presença.

Aparelhos Auditivos

•SAÚDE

Unifesp recebe especialista em memória humana
No dia 24 de setembro 

(quarta-feira), às 13h, o pro-
fessor e pesquisador Robert 
H. Logie, do Departamento 
de Psicologia e do Centro de 
Envelhecimento Cognitivo e 
Epidemiologia Cognitiva da 
Universidade de Edimburgo 
(Reino Unido), ministrará 
palestra sobre a memória 
humana na Unifesp.

No encontro, serão dis-
cutidas três abordagens que 
se propõem a caracterizar as 
funções cognitivas relaciona-
das à retenção temporária de 
informações visuais e espa-
ciais e será demonstrado que 

todas elas podem ser integra-
das no conceito de memória 
operacional, um modelo que 
engloba vários processos 
cognitivos distintos.

 A abordagem do pesqui-
sador é teórica e aplicada, 
além de ser focada na me-
mória operacional de adultos 
saudáveis, durante o declínio 
cognitivo no envelhecimento 
saudável e em doenças neuro-
degenerativas.

Atualmente, Robert H. 
Logie é presidente eleito da 
Psychonomic Society e mem-
bro de júris de avaliação de 
pesquisa do Conselho Eu-

ropeu de Investigação, da 
Agência de Financiamento da 
Ciência Nacional Suíça e da 
Agência Croata para a Ciência 
e Educação. Ele é também 
membro da Sociedade Britâ-
nica de Psicologia, da Royal 
Society of Arts e da Royal 
Society of Edinburgh.

A visita do pesquisador 
tem o auxílio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP) e da 
Associação Fundo de Incenti-
vo à Pesquisa (AFIP) e é uma 
iniciativa dos professores da 
Unifesp Sabine Pompeia e 
Orlando F. A. Bueno, ambos 

do Departamento de Psico-
biologia.

Serviço:
Conferência Magna - Prof. 

Robert H. Logie - “Visual 
working memory, visual short-
-term memory and the episo-
dic buff er: Same or diff erent?”

Data: 24 de setembro de 
2014; Horário: 13h às 14h. Lo-
cal: Anfiteatro Boris Casoy 
(Unifesp) End.: Rua Botucatu, 
821 - 1º andar.  Evento Gratuito 
(em inglês). Não é necessário 
fazer inscrição. 

O professor estará disponí-
vel para questionamentos das 
14h às 15h.

Umapaz sugere música 
para higiene sonora no lar

Na Umapaz, a palestra 
“Higiene Sonora - Aplicando 
técnicas musicoterapêuticas 
para promover a higienização 
sonora no lar” vai abordar a 
questão da poluição sonora 
provocada pelos ruídos que 
causam desajustes em nossa 
saúde. Também pretende 
ensinar como removê-los adi-
cionando sonoridades que 
promovam bem-estar e equi-
líbrio físico e emocional.

A musicoterapia é o cam-
po da ciência que estuda a 
relação som x indivíduo, tra-

zendo benefícios emocionais, 
psíquicos, físico e comporta-
mental. 

A facilitação é da musicó-
loga Maria Isabel da Penha 
Sinegaglia Hori, que atua na 
área Pedagógica Musical des-
de 1976, como professora de 
instrumentação musical. 

Será no dia 22, segunda, 
das 14h às 17h. A Umapaz fi ca 
no Parque do Ibirapuera, por-
tão 7, na Avenida IV Centená-
rio, 1268. É preciso preencher 
fi cha de inscrição disponível 
em http://migre.me/lJ7aD.
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•ESPORTES

Virada Esportiva oferece mais de duas 
mil atividades neste fi m de semana

Neste fi m de semana acon-
tece a Virada Esportiva, que 
já está em sua oitava edição. 
Serão mais de duas mil ativi-
dades espalhadas pela cidade, 
gerando a expectativa de parti-
cipação de mais de 3,6 milhões 
de pessoas, em 32 horas de 
programação diversificada, 
com esportes radicais, náuti-
cos, corridas de rua e de skate 
e pedalada noturna. A progra-
mação completa, que envolve 
parques, clubes municipais de 
cada bairro da cidade, CEUS 
e também unidades do Sesc, 
pode ser conferida em www.
viradaesportiva.sp.gov.br.

Na Guarapiranga, na zona 

sul, estarão os esportes aquá-
ticos com clínicas de stand up 
paddle, rafting e wakeboard. 
Subidas em balão de ar quente, 
voo de asa delta, escalada em 
guindaste e bungee jump acon-
tecerão no Parque do Carmo, 
na zona leste. Tradicional para 
os amantes do skate, o Parque 
Independência terá intensa 
programação durante todo 
o dia. No antigo Clube Tietê, 
que será aberto ao público a 
partir da Virada Esportiva, te-
rão campeonatos de basquete 
3x3, noturno de tênis, pêndulo 
gigante, slack line e bailão da 
terceira idade.

Diferentemente das edições 

anteriores, a abertura da Virada 
Esportiva será no Centro Espor-
tivo e de Lazer Tietê, o antigo 
Clube Tietê que foi reformado 
e será reaberto à população no 
dia 20, às 10h. O local tem mais 
de 50 mil m² dedicados à ativida-
de física, com quatro ginásios, 
sala de ginástica e dança, quatro 
quadras de tênis e 19 mil m² de 
área livre para eventos.

Outra novidade será a Vira-
da Para Esportiva com progra-
mação especial para defi cientes 
físicos ou pessoas com mobili-
dade reduzida. Os destaques 
são partidas de vôlei, basquete, 
tênis e futebol adaptado, além 
de capoeira e judô.

•EDUCAÇÃO

Como acabar com a discri-
minação racial e sexual nas es-
colas? Discutir estratégias que 
devem ser adotadas pelos pro-
fi ssionais e pelo poder público é 
o objetivo da 5ª audiência públi-
ca do Plano Municipal de Edu-
cação, na Câmara Municipal.

A discriminação racial e se-
xual nas creches, escolas, fa-
culdades e universidades será 
o grande tema da 5ª audiência 
pública do Plano Municipal de 
Educação (PME). O encontro, 
aberto à participação da po-
pulação, ocorre nesse sábado 
(20/9), às 9h, na Câmara Muni-
cipal de São Paulo.

O objetivo é garantir a pro-
moção da diversidade étnica 
e sexual nas instituições de 
ensino da capital paulista, de 
modo a diminuir o preconceito 
e a violência. Para tanto, a ideia 
é fazer valer o cumprimento da 

legislação federal, que prevê o 
aprendizado das culturas indí-
gena e africana.

Esta é a penúltima audiência 
do PME (PL 415/2012), que vai 
discutir a questão dos direitos 
humanos e do respeito à diver-
sidade. As  sugestões trazidas 
pelos participantes serão apre-
ciadas para possível inclusão no 
substitutivo fi nal da proposta. 
As informações completas so-
bre o Plano estão no site http://

pme.camara.sp.gov.br/, através 
do qual também é possível re-
gistrar opiniões.

A audiência pública também 
poderá ser acompanhada ao 
vivo pelo Portal (www.camara.
sp.gov.br), no link “Auditórios 
Online” (acesso pelo item “Ple-
nário 1º de Maio”). Será neste 
ábado (20/9), das 9h às 12h, no 
Plenário 1º de Maio. A Câmara 
fi ca no Viaduto Jacareí, 100, 1º 
andar, Bela Vista.

Audiência do Plano Municipal de Educação
debaterá discriminação nas escolas
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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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•SAÚDE

•ELEIÇÕES 2014

Site do TRE já traz endereços 
para voto em trânsito

O eleitor que solicitou o 
voto em trânsito para as Elei-
ções de 2014 pode conferir o 
seu local de votação no site 
do TRE.

Em São Paulo, 25.504 elei-
tores solicitaram à Justiça Elei-
toral habilitação para votar em 
trânsito. O local com maior nú-
mero de inscritos é o Colégio 
Santo Agostinho, ao lado da 
estação de metrô Vergueiro, 
na capital, com 5.148 inscritos. 
Há, ainda, dois outros locais na 
capital: as estações República 
e Sé do metrô.

Já no interior, 25  cidades 
terão postos para voto em 
trânsito: Bauru, Franca, Limei-
ra, Mogi das Cruzes, Ribeirão 
Preto, São José do Rio Preto, 

São José dos Campos, Soroca-
ba, Santo André, Guarulhos, 
São Vicente, Suzano, Barue-
ri, Guarujá, Osasco, Mauá, 
Diadema, Piracicaba, Santos, 
Campinas, Carapicuíba, Ita-
quaquecetuba, Taubaté, São 
Bernardo do Campo e Jundiaí.

A requisição junto aos car-
tórios se iniciou em 15 de julho 
e foi até 21 de agosto. A mo-
dalidade, que permite o voto 
para presidente e vice-presi-
dente da República, possibilita 
que o cidadão vote fora do seu 
domicílio eleitoral. Chegando 
ao local, ele deve apresentar 
documento ofi cial com foto.

Caberá ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) totalizar os 
votos recebidos pelo voto em 

trânsito. Não serão instaladas 
mesas receptoras de voto em 
trânsito no exterior.

Quem não se cadastrou 
para o voto em trânsito pre-
cisará justifi car a ausência, se 
estiver fora de seu domicílio 
eleitoral. O eleitor deve uti-
lizar um formulário Requeri-
mento de Justifi cativa Eleito-
ral (RJE), que pode ser obtido 
gratuitamente nos cartórios 
eleitorais, nos postos de aten-
dimento ao eleitor, no site do 
TSE (links no fi nal da página), 
no site dos tribunais regionais 
eleitorais e, no dia do pleito, 
nos locais de votação ou de 
justifi cativa.

No dia da eleição, basta 
que o eleitor, portando o títu-
lo eleitoral e um documento 
ofi cial de identifi cação, entre-
gue o Requerimento de Justi-
fi cativa Eleitoral preenchido.

Jabaquara terá três novas unidades de saúde
Uma Unidade Básica de 

Saúde na Vila Guarani, para 
dividir a demanda com as já 
existentes, uma Unidade de 
Pronto Atendimento, com 
funcionamento 24 horas, jun-
to ao antigo Hospital Santa 
Marina e outra UPA junto 
ao Hospital Municipal Arthur 
Ribeiro Saboya. Os três novos 
postos de saúde, aliados à re-
abertura do hospital, devem 
revolucionar o atendimento 
público em saúde na região. 

A previsão é feita pelo 
Secretário Municipal de Saú-
de, José de Filippi Jr, que 
esteve esta semana em visita 
à região. Um encontro foi 
realizado no CEU Caminho 
do Mar com representantes 
da comunidade, para apontar 
os trabalhos que vem sendo 
realizados pela pasta.

As informações do se-
cretário também vieram no 
sentido de aplainar críticas 
ao atendimento em UBS - a 
maioria delas relacionada à 
falta de profissionais, que 
resulta em espera e demora 
na marcação de consultas em 

especialidades diversas. 
“Temos um défi cit de mais 

de mil médicos na Atenção 
Básica e, para reduzir a carên-
cia, vamos dobrar o número 
de residentes. Também sabe-
mos que o salário é um ponto 
fraco para a permanência de 
profi ssionais na rede”, admi-
tiu o secretário.

Mas anuncia que serão 
convocados profi ssionais de 
30 diferentes cargos, aprova-
dos em concursos públicos, já 
nas próximas semanas. 

Para resolver a defasa-
gem salarial, será enviado um 
Projeto de Lei para a Câmara 
Municipal que institui o Plano 
de Carreira da Saúde, para ga-
rantir uma melhora de até 70% 
nos rendimentos dos servido-
res nos próximos três anos. E 
promete que a contratação 
para 30 diferentes cargos na 
área se saúde se dará já nas 
próximas semanas.

Outro problema admitido é 
a falta de segurança em alguns 
prédios da Secretaria de Saú-
de. “Infelizmente não temos 
guardas sufi cientes para todas 

as unidades, mas iniciamos 
uma conversa com o secre-
tário municipal de Segurança 
Urbana, Roberto Porto. Já des-
locamos viaturas para as áreas 
mais graves. Nos próximos 30 
dias vamos aperfeiçoar o siste-
ma de segurança contratada”, 
afi rmou.

Novas unidades
Para o bairro da Vila Gua-

rani, segundo o secretário, já 
está em andamento a licitação 
para que seja construída ua 
nova unidade. Ele afi rma que 
se trata de uma reivindicação 
de mais de três décadas e que 
foi contemplada pelo Plano de 
Metas da atual gestão. 

O Plano de Metas inclui 
ainda uma Unidade de Pronto 
Atendimento (24 horas, sete 
dias por semana) no Hospital 
Municipal Arthur Ribeiro Sa-
boya, também conhecido por 
Hospital do Jabaquara. Ali, o 
Pronto Socorro está sempre 
lotado e pacientes graves 
acabam dividindo espaço com 
aqueles que buscam auxílio 
para questões mais simples. 
Filippi afi rma que a nova UPA 

também está sendo licitada, 
mas não deu data para sua 
abertura. O site que permite 
acompanhamento do plano 
de metas da Prefeitura na 
internet indica que apenas 
15% da UPA Saboya já foi con-
cluído (apenas definição do 
terreno e projeto básico), 
enquanto que no caso da Vila 
Guarani a situação está mais 
avançada. A UBS Integral II 
já tem definido o terreno e 
o projeto básico, garantia da 
fonte de financiamento,  e 
mais o licenciamento e licita-
ção da obra em andamento, 
numa estimativa de 32,5% da 
meta alcançada. 

As UPAs foram criadas há 
onze anos pelo Ministério da 
Saúde com o objetivo de re-
organizar o atendimento de 
emergêcias o país.

Ali são atendidos casos 
de pressão e febre alta, fra-
turas, cortes, infarto e der-
rame. O objetivo é diminuir 
as fi las nos prontos-socorros 
dos hospitais. Com estrutura 
simplificada, oferece com 
raio-X, eletrocardiografi a, pe-

diatria, laboratório de exames 
e leitos de observação. Nas 
localidades que contam com 
UPA, 97% dos casos são solu-
cionados na própria unidade. 
Quando o paciente chega às 
unidades, os médicos prestam 
socorro, controlam o proble-
ma e detalham o diagnóstico. 
Eles analisam se é necessário 
encaminhar o paciente a um 
hospital ou mantê-lo em ob-
servação por 24 horas.

Cartão SUS
O secretário anunciou 

ainda a implementação de 

um novo modelo do Cartão 
SUS. O documento contará 
com um código de barras e 
permitirá o acesso imediato 
ao histórico do paciente em 
qualquer unidade de saú-
de do país. Outra novidade 
anunciada foi a instituição do 
Conselho Municipal de Tele-
saúde, que prevê a atuação de 
um colegiado de profi ssionais 
médicos que dará suporte 
à distância aos colegas em 
atividade nas unidades de 
saúde, para a emissão de 
diagnósticos.

O hospital era particular 
mas foi desativado por fa-
lência da empresa que o co-
mandava, há três anos. Ficou 
fechado e chegou a ir a leilão, 
mas a Prefeitura fez um acor-
do com a Operador Amil de 
Saúde e assumiu o hospital. 
“Eu diria que foi por um fi o, 
foi uma vitória pessoal do 
prefeito Fernando Haddad”, 
comentou o secretário de 
Saúde. 

Ele conta que o hospital 
será gerenciado em parceira 
com a equipe do Albert Eins-
tein, que também assumiu 

sua reforma. “Inicialmente, o 
custo da reforma foi estimado 
em R$23 milhões, mas já se 
sabe que vai superar os R$ 60 
milhões”, comentou o secre-
tário, ressaltando que esta 
verba será toda investida pelo 
Hospital Albert Einstein na 
recuperação física do prédio e 
também na compra de novos 
equipamentos. 

“Haverá uma maternidade 
municipal ali”, conta José de 
Filippi, celebrando a amplia-
ção da capacidade de reali-
zação de partos pelo SUS na 
região, já que o atendimento 

do novo hospital será integral-
mente público. O antigo Santa 
Marina também contava com 
maternidade. “Ouvi dizer que 
mais de cem mil crianças nas-
ceram ali”, relata Filippi. 

Santa Marina terá UPA ainda em 2014.
Hospital reabrirá no Dia das Mães

Edson Hatakeyama/SMS
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•BARES E RESTAURANTES

Padaria sem glúten e sem leite amplia 
serviços e tem mercearia e lanchonete

No passado, pessoas com 
alergia ou intolerância alimen-
tar a ingredientes como glú-
ten, leite, soja, ovo e outros, 
enfrentavam dificuldades 
para encontrar alimentos que 
atendessem a suas necessi-
dades e, além disso, tivessem 
sabor e fossem oferecidos em 
variedade. Mas isto mudou: a 
Sabor de Saúde já fazia suces-
so na região desde 2007 por 
ser a primeira padaria sem 
glúten da região. Agora, a 
empresa ampliou sua atuação 
e se transformou em um ver-
dadeiro ponto de encontros 
para compras e refeições 
breves. Além da padaria, há 
mercearia e lanchonete.

No Espaço Sabor de Saú-
de, enquanto escolhe entre as 
diversas opções de produtos 
sem glúten e leite, nacionais 
e importados, o cliente pode 
tomar seu café da manhã ou 
lanche e levar preparações 
frescas da padaria para casa. 
Periodicamente são lançados 
novos produtos.

A Dra Natalia Villa, Nutri-
cionista Funcional respon-
sável pela Sabor de Saúde, 
explica que o glúten é uma 
proteína encontrada no trigo, 
centeio, cevada, malte e, por 
contaminação cruzada, na 
aveia. A caseína é uma das 
proteínas presentes no leite 
e em seus derivados. Ambas 
são proteínas de difícil diges-
tão, que podem desencade-
ar processos inflamatórios 
e, por consequência, levar 
ao surgimento de sintomas, 
como: rinite, sinusite, do-

Um dos produtos da Sabor de Saúde é o Pão Brasileiro, 
sem glúten nem leite, com gergelim, linhaça e amaranto ou 

na versão vegana, sem ovo com farinha de grão de bico

Carla Serrano/Divulgação
res de cabeça, dificuldade 
para emagrecer, aumento 
da glicose e do colesterol, 
olheiras, problemas de pele, 
acne, doenças autoimunes 
(artrite reumatóide, tireoi-
dite de Hashimoto, doença 
celíaca, lúpus), osteoporose, 
imunidade baixa, etc.

Por isso, desde sua cria-
ção há sete anos,  a Sabor 
de Saúde fabrica produtos 
artesanais hipoalergênicos, 
isentos de glúten, leite, soja, 
açúcar e ingredientes quími-
cos prejudiciais à saúde (gor-
dura trans, aromatizantes, 
corantes, conservantes, etc). 
Também existem algumas op-
ções de produtos sem adição 
de ovos.

Vários produtos são de 
fabricação própria. Na área 
de panifi cação, por exemplo, 
há diversidade de dar água 
na boca: pães de forma, mini 
pão com quinua (que é o pão 
de queijo sem queijo), pão 
brasileiro (tipo pão francês), 
pão de alho, pão de batata 
recheado com mandiokejo®, 
massa para pizza (enriquecida 
com quinua).

Outro setor bastante pro-
curado é o de salgados assa-
dos: tem esfi ha, coxinha, em-
pada, pastel, risole... Sempre 
unindo sabor e ingredientes 
saudáveis. As massas são 
enriquecidas com gergelim, 
linhaça dourada, amaranto 
ou farinha de grão de bico. E 
as opções de recheios variam 
entre carne, frango, palmito, 
alho poró, escarola, abóbora, 
entre outros.

Fazem grande sucesso 
também os itens da confeita-
ria: são mini bolos, petit gate-
au, trancinha de coco, rosca 
de maçã, quindim, carolina, 
torta de maçã, torta de bana-
na entre outros.

A matéria-prima de ex-
celente qualidade utilizada 
garante ótimos resultados. 
Os produtos são feitos com 
óleo de palma orgânico, ovos 
pasteurizados desidratados, 
frutose, farinha de banana 
verde, farinha de grão de 
bico, amaranto, quinua, li-
nhaça dourada, açaí em pó, 
gergelim integral, semente de 
girassol, semente de abóbora, 
ervas de Provence, cacau, 
canela em pó, cravo em pó, 
castanha do Pará e vários ou-
tros que trazem o sabor que 
a clientela procura. E mais: 
como a maioria das farinhas 
sem glúten são refinadas, a 
Sabor de Saúde adiciona ali-
mentos fontes de fi bras (solú-

veis e insolúveis) e prebióticos 
a todos os produtos.

Os produtos são embala-
dos a vácuo, em embalagem 
própria para congelamento, 
com espessura adequada, que 
permite maior durabilidade e 
maior proteção contra conta-
minação cruzada no ponto de 
venda. E todos os artigos são 
entregues frescos. 

A Sabor de Saúde fi ca na 
Av. Fagundes Filho, 923 – re-
gião do metrô São Judas.

Informações e  vár ios 
exemplos de produtos ofe-
recidos também podem ser 
conferidos no site www.sa-
bordesaude.com.br.



19 a 25 de setembro de 2014PÁG. 08



PÁG. 0919 A 25 DE SETEMBRO DE 2014

Consul te -nos :  2578 -8244
sede própria

Plantão aos sabados até as 15:00 horas
se preferir, ligue 24h: 9 9971-3485

Rua Paracatu, 852 - Saúde - mail: 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$ 945 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) 

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)

PÇA. ÁRVORE
250 M DO METRÔ!!!

EXC. LOCALIZAÇÃO!!!
55 m2 au bem 

distribuídos, 2 dts
(1 ste), sala 2 ambs.,

wc social, sacada, 
01 vaga, const. nova! 
Entrega em 10/2014. 

R$ 535 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
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)

BQ. SAÚDE
EXCELENTE!!!

R. ITABORAÍ!!!

602 au c/ 2 suítes, sala 2 
ambs c/ terraço, repleto em 

armários, lazer, 2 vagas!!! 
R$ 498 mil!!! – (Cod. FA)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

REPLETO EM ARMS!!!

Oportunidade!!! 59m2 au 
c/ 02 dormitórios, sala 2 

ambientes, wc social, lazer,
1 vaga livre coberta.

R$ 460 mil!!! – (Cod. TK/FA)

SAÚDE
300 M DO METRÔ!!!
LAZER COMPLETO!!!

Rua Fiação da Saúde!!! 75 m2 
au c/ 3 dorms (1 suíte), sala 2 
ambs, repleto em arms, 2 vagas. 
R$ 685 mil!!! – (Cod. MA)

SOBRADÃO COML
MIRANDÓPOLIS - EXCELente
T: 9X29, AC: 250 ms2, 03 suítes grandes c/ 
ae, 03 salas, coz. c/ ae, 05 wcs, 3 vagas, 
dep. emp., R$ 5.600,00!!! – (Cod. TH) 

Vila Guarani

EXCELENTE APTO. – R$ 800 MIL
andar alto 3 dts c/arm, suíte, 2vgs, 

sac, lazer, 98m². Ref: JA10843

Planalto Paulista

LINDO APTO, REFORMADO - R$ 640 MIL
3 dts c/arm, coz, sala, 1vg, 94m²                                            

Ref: JA9779

Vila Guarani

APTO A 50M. DO METRÔ - R$ 445 MIL
2 dts c/arm, coz.c/arm, 1vg, sac, 

lazer, 57m². Ref: JA10060

Saúde

ÓTIMO APTO, AREJADO - R$ 440 MIL      
2 dts c/arm, sac, 2vgs, lazer, 55m²                     

Ref: JA11245

São Judas

APTO ENSOLARADO, - R$ 430 MIL 
bem localiz., 2 dts c/arm, dep.emp, 

1vg, sac, 68m². Ref: JA11134

Saúde

ÓTIMO SOBRADO, NOVO - R$ 500 MIL
3 dts c/arms, suíte, coz.c/arm, 2vgs, 

qtal, 100m². Ref: JA10758

Vila Mariana
EXCELENTE APTO.  - R$ 850 MIL

semi novo, 3 dts c/arm, suíte, 2vgs, 

sac, lazer, 90m². Ref: JA11303

Saúde
EXCELENTE SOBRADO – R$ 680 MIL

 c/ churrasq., 3 dts c/arm, suíte, 

dep.emp, 2vgs, 230m². Ref: JA7122

Jabaquara
SOBRADO, - R$ 600 MIL                      

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

c/ arm, 2vgs, 198m². Ref: JA7633

Ipiranga
ÓTIMO APTO  - R$ 520 MIL

c/sac.gourm., 2 dts c/arm, suíte, 

1vg, lazer, 62m² . Ref:JA1007

Mirandópolis
APTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 350 MIL

2 dts, coz, sala, 1wc, 1vg, 53m²                                                                     

Ref: JA11215

Vila Guarani
APTO, PX. METRÔ - R$ 320 MIL

1 dts c/arm, coz.c/arm, sala, 1vg, 

49m². Ref: JA10998

Praça da Árvore
APTO - R$ 270 MIL

estilo casa c/qtal. 1, dorm, coz, sala, 

1wc, 36m². Ref: JA7776

Jardim Oriental
APTO AMPLO – R$ 235 MIL

Ensolarado, 1 dorm, coz, sala, 1wc, 

1vg, 45m². Ref: JA10596

Vila Guarani
SOBRADO NOVO, - R$ 540 MIL                 

Px. metrô 3 dts, suite, coz, 2vgs, 

qtal, 110m². Ref: JA9595

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, 2vgs, 116m². Ref: JA10681

Saúde

APTO -1° LOCAÇÃO - R$ 2.000,00
1dt, c/ae, living c/sac gourmet, coz, 

c/ae 1 vg. Ref.: 90369

Vila Santa Catarina

APTO. - TODO REFORMADO - R$ 1.300,00
2dts, living c/sac, coz. c/ae 1vg.

Ref. 90644

Chácara Inglesa

APTO. - PX. METRÔ - R$ 2.200,00
Semi Mobiliado 2dts 1st, c/ae, living 
c/ sac, coz, c/ae 1vg. Ref.: 90322

Vila Gumercindo

APTO. - R$ 2.200,00
Ótimo Acabto, 2dts 1st, c/ae, living 
c/ sac, coz, c/ae 1vg. Ref.: 90234

V. Brasilino Machado

APTO – MODERNIZADO - R$ 2.300,00
3dts, 1c/ae, 1st, living c/sac, coz. c/

ae 2vgs. Ref.: 90440

Jabaquara

CASA - R$ 1.500,00
Ótima Localização, 4 dts, living, coz, 
wc, 1vg. + loja 40m2. Ref.: 90487

Saúde

SOBRADO - 2.900,00
Ampla Estrutura, 3 dts 1st, living, coz 

c/ae, Dep. emp. 4vgs. Ref: 90645

Saúde

SALA - R$ 2.600,00
Portaria 24 horas, Sala 56m2, copa, 

2 banheiros, 2vgs. Ref.: 90428

Vila Fachini 
APTO. ACESSO FÁCIL – R$ 1.000,00

1dt. living, coz, area.

Ref. 90045

Indianópolis
APTO. - SEMI-MOBILIADO - R$ 2.250,00

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

Ref.: 89155

Vila Olímpia 

APTO. - PX. METRÔ - R$ 3.200,00

Tipo Flat , 1dt, living, coz.1vg.

Ref.: 89187

Vila Guarani 
APTO, ACESSO FÁCIL – R$ 1.250,00

2dts, living, coz. wc. s/ garagem.

Ref.: 16648

Vila Santa Catarina 

APTO, PX. CHULETÃO - R$ 1.300,00

2dts. 3º reversível, Living c/sac, coz. 

1vg. Ref.: 16079

Saúde
APTO, IMED. METRÔ – R$ 1.600,00

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

Ref.: 90501

Vila Monte Alegre 

APTO. REPLETO DE ARMS – R$ 1.650,00

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

ae, 1vg. Ref.: 13341

Liberdade
APTO. LAZER COMPLETO – R$ 1.800,00

2dts, living, coz. área, 1vg.

Ref: 90335

Parque Imperial 
APTO, PX. METRÔ SAÚDE – R$ 2.300,00

2dts1st living/ sac, coz. c/ae 1vg.  

Ref.: 90104

São Judas
APTO. LAZER COMPLETO – R$ 2.600,00

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

Ref.: 16658

Vila Guarani
APTO. – R$ 3.200,00

More c/ Sofisticação, 3 dts c/ae 1st, 

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

Santa Catarina                                                         

CASA - ACONCHEGANTE - R$ 950,00

1dt, living, coz. quintal,1vg. 

Ref.: 90537

Vila Firmando Pinto 

CASA, - PX. R. SANTA CRUZ - R$ 1.1 00,00

1dt, living, coz. Banheiro, área de 

serviço. Ref.: 90468

Cidade Ademar
CASA. – C/ CHURRASQUEIRA - R$ 1.700,00

3dts, living c/sac. coz.c/ae, área de 

serviço. Ref.: 90332

Vila Campestre 

SOBRADO - R$ 2.000,00

Ampla Estrutura 4st living 2 amb. 

coz. copa, quintal. Ref.: 90007

Brooklin 

SALA - R$ 1.500,00

Bom Acabamento 70m2 c/

banheiro. Ref.: 90595
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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

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

Apto – Metrô Jabaquara 
– R$ 495 Mil

108 m2 de área ,2 dor-
ms +3º ver., sala 2 ambs, 
cozinha ampla, lavanderia, 1 
vaga de garagem + depósito. 

Condomínio super baixo, 
apenas R$ 100,00.Otima 

oportunidade. Ref  92- 2947

SOBRADO NOVO
SÓ R$ 770 MIL -PROX. 
METRÔ CONCEIÇÃO
3 DORMITÓRIOS , SUÍTE, 

sala 2 ambs , cozinha ameri-
cana, sacada, qtal, AS, churr, 

acabto em porcelanato e 2 
vagas de gar. REF.: 82-2909

2 CASAS- R$ 380 MIL 
VILA STA CATARINA 
O´timo terreno de 7,5x22 ,

2 casas térreas
( 1 e 2 dormitórios) ,

muito bom investimento,
para renda ! REF.: 22-2803 

CONSULTOR
IMOBILIÁRIO
3107-5750 / 97140-8282 

97140-9110
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www.miltonshigueo@hotmail.com
www.msiconsultorimobiliario.com.br

APARTAMENTO MIRANDÓPOLIS
R$ 1.200.000,00

4 dormitórios, (1 suíte), andar alto, 3 vagas,
próximo ao metrô

EXCELENTE APTO. V. CLEMENTINO
R$ 680.000,00

Ótimo local, andar alto, 2 dormitórios, 
1 vaga, área útil 75m2

SOBRADO COMERCIAL MIRANDÓPOLIS
R$ 1.400.000,00

Excelente local, próximo metrô, estacionemento
para 8 veículos. Bom para Clínica.

SOBRADO NOVO IPIRANGA
R$ 670.000,00

3 dormitórios, 2 vagas de garagem

APARTAMENTO CAMBUCÍ
R$ 750.000,00

Av. Lacerda Franco, local tranquilo, 157m2, 
3 dormitórios, 1 suíte, 1 vaga de garagem.

COMPRO TERRENO 
MIRANDÓPOLIS

Com metragem mínima de 10x20, 
pode ter casa velha. Consulte-nos

CONJUNTO COMERCIAL CENTRO 
R$ 800.000,00

C/5 salas, 2 banheiros, 2 vagas, piso em porcelanato, 
6 ar condicionados, totalmente reformado.

APARTAMENTO ALTO DE PINHEIROS
R$ 1.370.000,00

3 dormitórios, (1 suíte), andar alto, reformado, 
mobiliado, 3 vagas

APARTAMENTO PINHEIROS
R$ 1.100.000,00

Muito bonito, 3 dormitórios, (1 suíte), 
reformado, 1 vaga, 

APARTAMENTO PINHEIROS
R$ 980.000,00

3 dormitórios, (1 suíte), sala 3 ambientes, 127m2, 
1 vaga. Cond. R$ 800,00. Aluguel R$ 3.700,00

SOBRADO VILA SONIA
R$ 450.000,00

Próximo ao metrô, terreno 9x27, 3 dormitórios, 
2 vagas de garagem.

CHÁCARA EM CAMPINAS
R$ 2.500.000,00

Zona Urbana, com 9.409m2

JARDIM ACAPULCO - GUARUJÁ
R$ 1.600.000,00

Bela Casa de Praia com piscina, quadra esportes, 
6 suítes, mobiliado, 2.000m2 terreno.

TERRENO ALTO DA CANTAREIRA
R$ 700.000,00

Condomínio fechado, 2.900m2

GALPÃO JARDIM TREMEMBÉ
R$ 23.000.000,00

3 pisos, elevador, vestuário, estac. visit./func., 
heliporto, 20 mil m2, 7 mil A.C., próx. Rodoanel. 

ALUGO SALAS COMERCIAIS
PRAÇA DA ÁRVORE

Av. Jabaquara, 993. - R$ 750,00 cada.

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

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.

LOCAÇÃO

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA -  R$ 1.150.000,00

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 banheiros; na parte 
inferior c/sala medindo 9x12 e outra 
c/5x6, banheiros, excelente quintal, 

passagem lateral, e vagas p/4 autos. 
A obra está em fase final. 

VILA CLEMENTINO
APARTAMENTO
 R$ 2.500,00

1 quadra do metrô, 80m2 AU, 2 dormitórios 
c/armários, escritório, sala 2 ambientes 
c/varanda, cozinha planejada, wc empr. 

1 vaga demarcada, piscina, salão 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

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

LOCAÇÃOAPTO. 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

CONJUNTO COMERCIAL 
SAÚDE R$ 1.950,00

Em prédio novo, c/51m2 AU, 2 banhs., 
1 copa, 1 vaga, Ar Cond. Spliter, 

dispões de estacionamento p/clientes.

LOCAÇÃO

MIRANDÓPOLIS - TERRENO 
R$ 550.000,00

Com 168m2, 6 metros de frente, 
com casa velha para demolir

MIRANDÓPOLIS APARTAMENTO
R$ 1.680.000,00

Impecável, com 134m2 área útil, 
3 suítes com armários sendo uma 

com varanda, sala para 3 ambientes 
com varanda, piso em madeira, 

cozinha planejada, área de serviço c/
armários, depend. empreg., 3 vagas, 

lazer completo.

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

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
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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

- REF.: 13.466

SOBRADO
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

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

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

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

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
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

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

SALÃO COM.
BQ. DA SAÚDE

R$ 229 MIL
Ótima localização, situado 
na rua Guararema, n° 388, 

excelente para diversas 
finalidades comerciais ou renda, 

salão c/ área útil de 27,30m², 
estuda propostas - REF.: 12.844

APTO
JD. CELESTE
R$ 245 MIL

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

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

gar. p/ 1 carro - REF.: 13.533

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

SALÃO + RES.
SAÚDE

R$ 400 MIL
Ótimo local da Av. Miguel 

Estéfano, ótimo p/ investimento 
ou renda, sendo térreo salão 
com. c/ aprox. 100m², e em 

cima residência c/ 2 dorm., wc 
social, sala, coz, lavand.

REF. 13.746

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

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 660 MIL
3 dormitórios, wc social,
living p/ 2 amb., cozinha
c/ AE, lavanderia, dep. 

empregada, gar. p/ 
2 carros, boa localiz. 

do bairro - REF.: 13.743

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.450 MIL

Terrreno 10 X 30 mts., AC = 
260 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 2 

suíte´s, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep p/ 
empregada, depósito, sl. Festa, 
gar. p/ 7 carros - REF.: 12.954

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

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, gar. p/ 1 carro, sl. Festa, 
churrasqueira - REF.: 13.515

APTO
V. VERA

R$ 375 MIL
Vago, 3 dormitórios, closet, 
wc social, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha c/ AE, 

lavanderia, gar. p/ 1 carro, área 
útil 70 m², ótima localização da 
rua Vergueiro - REF.: 12.458

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 430 MIL
Terreno plano c/ 8 x 21 mts., 

construção 116 m², vago, c/ 2 
dormitórios, wc social, living., 
cozinha, despensa, lavanderia, 
quintal, jardim, garagem p/ 5 

carros - REF.: 13.328

APTO
V. BRAS. MACHADO

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

wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha, lavand, gar. p/ 
2 carros, lazer completo, cond. 

R$ 550,00 - REF.: 13.262

TERRENO
9 X 35 M

R$ 550 MIL
Ótima localiz, próximo da Av. 
Bq. Saúde x Av. do Cursino, 

terreno limpo, plano, medindo 9 
x 35 mts., ót. para construtores, 
podendo construir 2 sobrados 

novos - REF.: 12.931

APTO. - METRÔ
A. IPIRANGA
R$ 660 MIL

A 900 mts. do Metrô A. do 
Ipiranga, prédio seminovo, AU 
= 87m², c/ 2 dorm., suíte, wc 
social, liv. p/ 2 amb. c/ sacada 
gourmet, escritório, coz. c/ AE, 

gar. p/ 2 carros, cond.
R$ 563,00 - REF.: 13.496

APTO
V. CLEMENTINO

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

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

gar. p/ 2 carros - REF.: 13.348

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
vago, c/ 3 suítes, 2 c/ AE, 

hidro, liv. p/ 2 amb., lav, copa, 
coz. planejada, lavand.c/ AE, 
dep. p/ empreg., qtal c/ churr, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 12.802

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, coz.  planej., 
wc p/ emp, depósito, gar. p/ 2 

carros - REF.: 13.276
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SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, 

sala 02 ambientes, edicúla 
completa, 02 vagas. Portão 

Automático. Excelente 
Localzação. R$ 790 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds c/ AE,

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

Otima localização.
R$ 1000 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),

02 salas, edicula
completa, quintal, 02 vagas. 

Localização excelente.
R$ 900 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

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

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

grande, entrada lateral, 
edicula completa, 02 vagas. 

Localização excepcional.
R$ 680 mil.

LOCAÇÃO

VENDA

Venda • Locação • Adm. de Imóveis

www.fitimoveis.com.br
Av. Onze de Junho, 296

- Vila Clementino -
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5599-3100

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, mobiliado com

extremo bom gosto.
R$ 555 MIL –REF 5190

V. CLEMENTINO
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, coz. c/ aes,
AS, Sala, wc, mobiliado,1vg. 

Impecavel, Av. Onze de Junho.
Cond. 290,00 R$ 1800,00

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

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

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$ 1.150 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 Sta. Cruz, 2 dorm/1s /

 1 vg, repleto de arms, varanda, 
predio moderno, c/ lazer.

R$ 620 MIL- REF. 16615

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

 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

VILA CLEMENTINO
Apto 2dorm. / 1vg . , 57m , 
Localização privilegiada, 

próximo metrô Santa Cruz, 
condomínio baixo.

R$ 470 Mil. Ref. 12218

V. CLEMENTINO
Coml, Sobrado reformado, inclu-
sive parte  elétrica e hidráulica, 

com 6 salas, 3 banhs, 4 vgs. Excel. 
p/ Clinica ou Escritorio. Prox. 

Metrô. Av, Onze de Junho
R$ 6500 Mil, - ref.16298

 V. CLEMENTINO 
Apto  novo, 2 dorms, 2 vagas, 

lazer, varanda gourmet, repleto 
de armários. R. Luis Gois

cond 725,00 Al. R$ 2.500 Mil, 
– Ref. 16502

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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7 Locação Residencial Locação Comercial Venda

METRO VL MARIANA
CJ. COML.

R$ 1.400

ACLIMAÇÃO - CASA
COM. 300 M2

R$ 3.400

PARAISO – APTO
61 m2,1 DT
R$ 400.000

CAMBUCI - APTO
1 DT, VG

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$ 800.000

ACLIMAÇÃO - CASA
400 M2

R$ 9.500

BRÁS - GALPÔES

240 m2 a 1000 m2

Agendar 1 visita

PQ ACLIMAÇÃO - APTO
170 m2 4 dts, 4 vgs
Varanda Gourmet
Vista Espetacular!

METRO VL MARIANA
CJ. COML.

R$ 1.600

BELA VISTA – APTO.
1 DT. 1vg. 

R$ 950
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.
2 DTS. 1VG.

R$ 2.450

ACLIMAÇÃO - APTO.
3 DTS.1 VG.

R$ 2.400

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

V.MARIANA / J. GLÓRIA
Ótimos Sobrados, 3 dts. 2 
vgs. a partir de R$ 2.500

ANA ROSA - APTO
160 m2, 3 dts. 1 vg.

R$ 3.000
ACLIMAÇÃO – APTO
4 Sts. 4vgs. 170 m2  

R$ 4.500

Pabx: 5012-1200
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www.imobiliariaigral.com.br

VENDAS - VENDA - VENDA - VENDA

Av. Engº Armando de Arruda Pereira, 1141
Estação Conceição - SEDE PRÓPRIA

LOCAÇÃO - LOCAÇÃO
APTO

ÁGUA FUNDA
1 dorm, sl, coz, 
wc, sem vaga, 

cond baixo.
AP01476.
R$ 199 mil

SOBRADO DE 
VILA– GUARANI
2 dorm, sl, coz, 
wc, ótimo local.

CA01500.
R$ 255 mil

APTO VAGO
JABAQUARA
2 dorm, sl, coz, 

vaga, 60m.
AP01528.

R$ 267 MIL

APTO 
JABAQUARA

2 dorm, sl,
coz, wc, 1vg,
cond R$ 450.

AP01496.
R$ 275 mil

APTO 
CURSINO

3 dorm, sl, coz, 
wc, vg, repleto 

arm, lazer.
AP01482.
R$ 320 mil

APTO 
CONCEIÇÃO
2 dorm, sl, coz, 
varanda, vaga, 

lazer - AP01397.
R$ 375 MIL

SOBRADO
VL STA CATARINA

2 dorm, sl 2 
amb, WC Soc, 

Garagem,
Lindão - 

CA01442.
R$ 380 MIL

APTO VAGO
JABAQUARA
2 dorm + dep 

empregada, sl, 
coz, vaga, 67m.

AP01527.
R$ 430 MIL

SOBRADO NOVO
GUARANI

3 dorm (suite), 
sl, coz, wc, 2 vgs 

CA00678.
R$ 550 mil

GALPÃO 
JABAQUARA
1000mts dois 

pavtos. e  wcs. 
/ estuda loca-
ção parcial.
GL00056.

R$ 18.000,00

CASA FUNDOS 
JABAQUARA
Casa Quarto e 
Coz para casal 
s/ filhos ou pet, 
ac 3 meses dep 

CA01416
R$ 850,00

APTO METRÔ  
CONCEIÇÃO
1 dorm suite + 
lavabo, 1 vaga, 
MOBILIADO, 

lindo AP01444.
R$ 1.300,00 + Cond
APTO METRÔ  
CONCEIÇÃO

2 dorm c/ closet, 
sala c/ sacada, 
coz, ae, piso 
laminado, td 

novo. AP01502
R$ 1300,00 + Cond 

APTO 
JABAQUARA
3 dorm (suite), 

sl, coz,wc, vaga, 
AP01171

R$ 1500,00 + 
Cond

PRÉDIO 
NOVO METRÔ 
JABAQUARA
3 and, 25 vgs, 

15 wc, elevador, 
vesti, refei, etc. 

PR00112.
R$ 30 mil

Administração
• Locação
• Venda

 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

1 dormitório com varan-
da, 1 sala, coz. c/lavand. 
banh. c/box, gar. demar., 
playground, salão festas 
c/churr., quadra. Ocasião
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

APTO. 1 DORM. 
METRÔ CONCEIÇÃO 

R$ 310.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 2 dts. arms. b.box, 
sl. lav. coz., AS, WC, s/gar., 
todo reformado, excel. local.

R$ 445.000,00 
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Px. Rua Luis Gois

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts., b.box, sala  coz., 
as, wc, s/gar. abaixo aval. 
Cond. R$ 100,00 -  IPTU 
R$ 30,00 R$ 275.000,00

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 Miguel Estéfano, 
sala, cozinha, 

banheiro, área serviço 
condução na porta, 
comércio próximo

Tr. Tel. 3452-0012

APTO. 1 DORM. 
SAÚDE

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

Apto. 2 dts., arms., b.box, sl. 
2 ambs. c/sac., coz., AS, gar. 

todo reform., face norte.
R$ 429.000,00
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
100 mts. do Metrô

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. arms. b.box, sl. 
2 ambs. coz. AS, WC, pto. p/

morar, vista panorâmica, s/gar. 
R$ 349.000,00
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Próx. R. das Orquídeas

APTO. NOVO 
SAÚDE

Próximo metrô, 3 dorms. 
sendo 1 suite, sala 2 
ambs. c/sac. grande, 
banh., 2 vgs. Fixas

R$ 210.000,00 
+ saldo devedor

5071-9602 / 99925-5185

 

de 2.000 m2 a 10.000 m2

Com luz, riacho, plana, pronto para construir
Entrada 3 x R$ 5.000,00 + 84 x R$ 440,00

 CHÁCARAS
CASTELO BRANCO

KM. 68

Fone: (11) 2512-6410 - Celular: 97341-3782
Nextel: 7747-3288 - ID: 11*95391

Alugo, Vendo Sobrado 
próximo ao Hospital São 
Paulo, local nobre, re-

formado, vago, 2 suítes, 
AER, 2 salas, gar., coz., 

quintal, edícula.
97228-7516/ 5539-6363 

c/proprietário

VILA 
CLEMENTINO!

 

Com 3 dormitórios, sala, cozinha, wc, 2 vagas 
de garagem. Aceita Financiamento!

 CASA TÉRREA
AMERICANÓPOLIS

R$ 240.000,00

Luciana - 99229-9325 ou 5624-8534
Email: imobiliariabemviverimoveis@gmail.com

 

Com 2 dormitórios, sala 2 ambientes, cozinha, 
wc, garagem e quintal.

 SOBRADO
Trav. Av. Engº Armando

R$ 290.000,00

Luciana - 99229-9325 ou 5624-8534
Email: imobiliariabemviverimoveis@gmail.com

Rua dos Ourives, 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, 1 banheiro, 
área serviço, 1 vaga.

R$ 265.000,00
Oportunidade

Tel. 2578-8769
direto c/proprietário

APARTAMENTO
CURSINO

2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, 

quarto/banh. empreg., 
lavanderia,  1 vaga. 
Estuda Proposta.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. 85m2 -
200m METRÔ SAÚDE

R$ 450.000,00

C/metragem de 5x27, pla-
no, ótimo p/ construção 
de Sobrado. Confira!!!!

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

TERRENO 
COM CASA VELHA 

300m METRÔ S. JUDAS 
R$ 325.000,00

 APARTAMENTO SAÚDE
ÓTIMA OPORTUNIDADE

A 10 MINUTOS DO METRÔ
2 dormitórios, sala 2 ambientes, 

cozinha, 1 vaga
Apenas R$ 250.000,00

 5058-0800 ou 96428-0663

cr
ec
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 APARTAMENTO SAÚDE
PRÓXIMO PLAZA SUL

SÓ R$ 270.000,00
2 dormitórios, sala 2 ambientes, 

rico em armários, 
garagem demarcada

 5058-0800 ou 96428-0663

cr
ec

i 1
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93

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 1 dt. (2º rev.), arms. 
b.box, sl. em “L” 2 ambs. 
coz. AS. QE/WC, s/gar.  

R$ 1.650,00 Fiador/Seg. 
Fiança. Temos outros

VILA CLEMENTINO 
Próx. Pça. Sta. Rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dts. (ste), terraço, 
arms. b.box, sl. 2 ambs. coz. c/
AE, AS, QE/WC, 3 vgs. pintura 
nova. R$ 3.500,00 Fiador/Seg. 

Fiança. Temos Outros

PLANALTO PTA. 
Próx.R. das Orquídeas

 

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

cr
ec
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Clínica elegante com toda infra 
estrutura, localizada próxima 

ao metrô Vila Mariana
Tels.: 2365-6835 - 5572-3672

 ALUGO SALAS PARA 
MÉDICOS, PSICÓLOGOS 

E PROFISSIONAIS DA SAÚDE

5677-1884 - 99818-5437

De fundos, mobiliado, 
p/um casal ou uma 

senhora, bom ambiente. 
R$ 650,00 c/depósito

ALUGA-SE 
1 QUARTO, COZINHA 
BANH., Á. SERVIÇO

JABAQUARA

Tratar Tel. 95305-5207

Próximo ao Hospital 
São Paulo, 

ambiente familiar.

ALUGA-SE 
1 QUARTO P/MOÇAS 
VILA CLEMENTINO

 

Av. Fagundes Filho, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, A.S., 

1 vaga garagem, lazer completo.
R$ 1.900.00

 APARTAMENTO 
METRÔ SÃO JUDAS

Tratar Tel.: 5589-4841 e 98056-2093
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ec
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5687-4303 - 2942-8081

1 dormitório, cozinha, 
banheiro, quintal. 

Rua Potiguares, 99 x 
Rua Felipe Camarão

CASA 
METRÔ TATUAPÉ

 

Rua Luis Góis x Rua 1º de Janeiro 
com 1 quarto, sala, cozinha, 

banheiro, bom estado, ótimo local.

 APARTAMENTO 
MIRANDÓPOLIS

Tratar Tel.: 3331-4525
Direto com proprietário - h.c. Tel.: 96838-5519

Ótima localização, para 
rapaz sem vícios, am-
biente familiar e cristão

ALUGA-SE 
QUARTO GRANDE 
BOCA DO METRÔ 
PÇA. DA ÁRVORE

 

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

ANUNCIE:
SÃO PAULO
ZONA SUL.
5072-2020
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ADVOCACIA
Dra. Juliana Brassoli

9.7217-0908

OAB 232.714
PREVIDENCIÁRIO (INSS)

FAMÍLIA - CÍVEL

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

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)

 
• 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

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS

Curso Individual 
e Personalizado

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

com.br

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, hospitais 
e órgãos governamentais.

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

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

Serviços prestados por profissionais devidamente qualifica-
dos em diferentes áreas de Direito: 

FAMÍLIA • CÍVEL • CONSUMIDOR 
IMOBILIÁRIO • ACORDOS • TRABALHO
PREVIDENCIÁRIO • REVISÃO DE FGTS 

(Cálculos, Benefícios, Revisões do INSS, Desaposentação)

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

HONDA FIT 
2008

40 mil km., 
estado de novo

Tratar 
99767-1593

 

Bege, turbo, alcool, com alarme, 
em bom estado, 

placa São Bernardo do Campo

 KADET 91
R$ 6.000,00

Tratar Tel.: 99613-8129

 

Oficina de Alinhamentos e 
Balanceamento, próximo 
Metrô Praça da Árvore

Tratar Tel. 2638-5981
falar com Márcio

 AJUDANTE GERAL

MATHIAS MOAGEM E COMéRCIO 
LTDA. torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de 
Operação nº 32007540 para Fabrica-
ção de Pó Refratário, sito à Estrada 

Araçariguama, 30 - Itapevi - SP 
CEP. 06695-560.

REGULARIZO
IMÓVEIS

Fone: 2947-6044

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

(CND) de Imóveis na Receita Federal.
JIKI INDÚSTRIA E COMéRCIO
DE COSMéTICOS LTDA EPP,
torna público que requereu na

CETESB a Licença de Operação
para fabricação de artigos

de perfumaria e cosméticos,
sito à Rua Romão Pulggari, 818 - B - Altos

Vila das Mercês - S. PAULO /SP.

COMUNICADO
EU, FABIO GONCALVES, RG 24189451-7 

E CPF 269.366.468-32,
COMUNICO O EXTRAVIO DO HISTÓRICO 

ESCOLAR E CERTIFICADO 
DE CONCLUSAO DO ENSINO
MÉDIO, DO EXATUS COLÉGIO

E VESTIBULARES

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER
4ª feira pela manhã, encha 1/2 copo de água, coloque dentro dele 
o número de grãos de arroz correspondentes aos quilos que você 
deseja perder. Não coloque grãos a mais do que deseja, pois os 

quilos perdidos não serão recuperados. À noite, beba a água, 
deixando os grãos, complete novamente 1/2 copo de água. 5ª 

feira pela manhã, em jejum, beba a água deixando os grãos, com-
pletando com 1/2 copo de água. 6ª feira pela, em jejeum, beba a 
água com os grãosde arroz junto. Obs: Conserve o mesmo copo 
durante o processo, não faça regime, pois a simpatia é infalível. 
Tirar o número de cópias correspondentes aos quilos que deseja 
perder, comece na 4ª feira, após distribuir.  Publique na mesma 

semana.  Boa sorte. J.P.A.J.

ORAÇÃO DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes
a vida pelos necessitados e desamparados,

vós que didicastes toda vida ao bem. Vale-me neste 
instante de provação, eu vos imploro. Ajudem-me a 

conseguir esta graça, em nome do Pai, do Filho e do 
Espirito Santo. Rezar com fé a oração, 3 Pai-Nossos, 

3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. No 4º dia mandar publi-
car e dar um presente a uma criança carente. Com fé 

será atendido. R.M.L.

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosa-
mente tocado pela graça de JESUS. Agonizante, em 
sua última hora, que, nunca se ouviu dizer que algum 

daqueles que recorreram à vossa proteção, fosse 
vós desamparado. Assim dignai-vos interpor, em 

meu favor, vossa valiosa intersseção perante Deus, 
para que conceda viver e morrer como verdadeiro 

cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de 
(esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, 

em honra ao Santíssima Trindade. Prometer publicar a 
devoção.  W.S.C.

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 negócios 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 aflição e desespero. Vós que sois o San-
to guerreiro, vós que sois o Santo dos aflitos, 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.

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, 05 salas, 03 
banheiros, 02 vagas. Otima 
localização. Prox. a Estação 

São Judas. R$ 4.000,00

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

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAUDE
Sobrado, 03 ds (suite), 

02 salas, lavabo, edicula 
completa, quarto de 

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

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

água e luz separados.
Rua Caucaia,198 

Depósito ou Fiador. 
R$ 1.050,00

2275-6481/ 2276-3671

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE 

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

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

3864-9332 ou 
3862-5959

APARTAMENTO
VILA GUMERCINDO

Tel.: 5589-3919
creci 7878-J

Amplo, com 1 dormi-
tório, living , pintura e 
carpete novo, 1 vaga.

R$ 1.500,00

APTO. PRÓXIMO 
AEROPORTO 

DE CONGONHAS

LOCAÇÃO

 

Profissional
R$ 7.500,00

 MÁQUINA DE 
LAVAR LOUÇA 
ECOMAX 500

Tel: 98400-1189 
com Nei


	SPZ_A_01_0918
	SPZ_A_02_0918
	SPZ_A_03_0918
	SPZ_A_04_0918
	SPZ_A_05_0918
	SPZ_A_06_0918
	SPZ_A_07_0918
	SPZ_A_08_0918
	SPZ_B_09_0918
	SPZ_B_10_0918
	SPZ_B_11_0918
	SPZ_B_12_0918

