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Jogos Vorazes - A Esperança 
Parte I chega aos cinemas e 
altera até programação das salas

K’pop Chicken atrai galera na 
Vila Clementino com ginga e 
temperos asiáticos “pop”
Página 6

SABOR DE SAÚDE

Tudo o que você procura 
sem glúten e leite encontra na

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

Como está a segurança 
em seu bairro? Descubra

A ciclovia Coronel Lis-

boa, que atravessa da Vila 

Mariana a Mirandópolis, 

está recebendo sinalização 

completa. Tem até semáfo-

ros para ciclistas que trafe-

gam no contrafluxo, placas 

para orientação dos pe-

destres, bloqueios no solo, 

entre outros indicativos 

para garantir a segurança 

de todos no trânsito. Mas, 

para além das resistências 

de comerciantes e mora-

dores para com a novidade, 

fica uma grande dúvida da 

comunidade local: quem 

garante que os ciclistas 

não vão cometer infrações 

de trânsito que coloquem 

em risco especialmente 

os pedestres? É comum 

na região ver ciclistas co-

metendo infrações como 

trafegar na contramão fora 

de ciclovias, parar sobre 

faixas de pedestres em 

cruzamentos e avançar o 

sinal vermelho, além de 

outra bastante incômoda 

- andar sobre calçadas. A 

ciclovia pode humanizar o 

trânsito, especialmente na 

medida em que, além de 

estimular o uso deste meio 

de transporte ecológico e 

saudável, ainda educa mo-

toristas e pedestres a se-

rem mais cautelosos e fazer 

uso da direção defensiva.

Mas é preciso educar tam-

bém os ciclistas. Página 4

Já existe um ponto ofi-

cial para despejo regular 

e gratuito de entulho e 

“bagulhos” (móveis ve-

lhos, eletrodomésticos 

quebrados...) no Jabaqua-

ra e fica na Rua Opixés - é 

o Ecoponto Imigrantes. 

Esta semana, foi anunciada 

a construção de mais um 

posto de Entrega Volun-

tária de Inservíveis na Rua 

Genaro de Carvalho, na Vila 

Mira, próximo à Avenida 

Engenheiro George Corbi-

sier. A obra começou no fi-

nal de outubro e a entrega 

está prevista para o final 

de janeiro. O Plano de Me-

tas prevê a implantação de 

84 ecopontos.  Página 8

Jabaquara ganha novo 
ecoponto em 90 dias

Os Conselhos Comuni-

tários de Segurança estão 

completando 30 anos de 

existência. E o Governo 

do Estado agora decretou 

algumas mudanças, incluin-

do sua transformação em 

fóruns de participação po-

pular, com a criação de um 

portal denominado Conseg 

Virtual. Nele, a comunidade 

poderá visualizar a situa-

ção do bairro onde mora, 

trabalha e estuda e acom-

panhar a implantação do 

Plano de Metas da Secre-

taria de Segurança Públi-

ca e dessa forma cobrar a 

eficácia e acompanhar os 

investimentos. Na região, 

existem vários Consegs 

atuantes e todos eles têm 

reuniões marcadas para o 

final de cada mês. Confi-

ra a agenda e saiba como 

participar e contribuir para 

a segurança local.  Página 3

Quem vai fiscalizar (e multar) ciclistas?

Felipe Falco de França 

cursa o 3º ano do Ensino 

Médio na Escola Nossa Se-

nhora das Graças, no Jaba-

quara. Depois de ter se des-

tacado por sua participação 

na Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáu-

tica, realizada em maio, 

ele foi convidado para a 

Jornada Espacial que acon-

tece em  dezembro, no Rio 

Grande do Norte, na base 

de lançamentos de fogue-

tes brasileiros.  Página 7

Estudante do Jabaquara vai 
participar de Jornada Espacial

Fábio Menotti

Nivaldo Lima/Futura Press/FolhaPress
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Histórias na 
Vila Mariana

A contação de histórias 
deste mês no SESC Vila Ma-
riana, “Palavra em Travessia”, 
está articulada à exposição 
Compulsão Narrativa, em 
cartaz na unidade, que versa 
sobre o universo da ilustração. 
Serão apresentadas “Shakes-
pirando”, da Cia. Canta Circo & 
Teatro, “O Príncipe Carangue-
jo”, da Cia. Andi Rubinstein, 
no Auditório e o espetáculo 
circense “Desconforto” na 
Praça de Eventos. As apresen-
tações acontecem nos dias 15, 
22 e 29 de novembro, sábados, 
às 15h30. Os espetáculos são 
gratuitos e livres para todos os 
públicos. O Sesc Vila Mariana 
fi ca na Rua Pelotas, 141. Infor-
mações: 5080-3000.

Bazar de Natal da 
Ofi cina Sto. Inácio

De 4 a 7 de dezembro, das 
8h30 às 18h e no domingo até 
as 13h acontece o Bazar de Na-
tal da Ofi cina Santo Inácio.O 
evento será na Igreja Santo 
Inácio de Loiola, à Rua França 
Pinto, 115 - Vila Mariana.

Jantar Benefi cente 
na Casa Coexistir

Acontece no dia 22 de no-
vembro, sábado, o primeiro 
Jantar Benefi cente Casa Dia 
Coexistir, no Espaço Lallec. O 
evento, em prol da Casa Dia 
Coexistir, é uma noite italiana 
com música ao vivo e um car-
dápio para lá de especial. Os 
convites custam R$ 70,00, são 
individuais e já estão disponí-
veis para venda pelo telefone 
5011-4975.  Mais informações 
pelo e-mail contato@casadia-
coexisrtir.org. O Espaço Lallec 
fi ca na Al. Iraé, 41, Moema   

III Mostra de 
Cinema da Quebrada

De 17  a 30 de novembro, 
o CINUSP organiza debates 
e mostras sobre o Cinema 
da Quebrada na USP. No dia 
21, sexta-feira, a Biblioteca 
Roberto Santos exibe duas 
sessões com os fi lmes de “O 
Cinema da Quebrada”. Às 
16h exibe “Cultura Negra 3”, 
“Julgamento” e “Luto Como 
Mãe”. Às 19h, exibe “Lutas 4”, 
“Na Real Do Real”, “Vila Das 
Torres 2014”, “Qual Centro?”, 
“Despejo Graja” , “O Massacre 
De Pinheirinho: A Verdade Não 
Mora Ao Lado” e “O Muro Da 
Vergonha”. Rua Cisplatina, 
505 - Ipiranga. Info: 2063-0901.

Áries - 21/03 a 20/04 
O ariano conhece sua ca-

pacidade: use-a  e saberá se 
adaptar ao que o destino lhe 
trouxer. No amor, receberá 
elogios capazes de balançar o 
coração. Cuidado com o que 
diz pois há risco de se indispor 
com pessoas que poderão lhe 
ajudar.  
Touro - 21/04 a 20/05 

Procure se divertir e verá 
que nem é preciso muito para 
isso. Cuidado apenas para não 
transformar desconhecidos 
em velhos amigos. Encontra-
rá dificuldades para tomar 
decisões e manter a disciplina. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Em família, é hora de mos-
trar o que é capaz de fazer 
para ajudar quem sempre es-
teve e está a seu lado. Cora-
ção balançando. Se não tem 
ninguém, aparecem dois. Se 
tiver, aparece outro. Precisa 
de uma dose extra de jogo de 
cintura ao lidar com a situação. 
Câncer - 21/06 a 21/07

Busque qualidade em tudo 
o que fi zer, sem pressa. Caso 
contrário, o que deseja não 
chegará nem perto de acon-
tecer. Os astros prometem 
facilitar as aproximações e as 
conquistas. Comprometa-se 
com seu futuro, seus desejos 
e objetivos.
Leão - 22/07 a 22/08

O leonino sente que gran-
des novidades se aproximam. 
Se o medo do futuro se insta-
lar, lembre-se de que são as 
atitudes de hoje que traçarão 
seu destino, mas convém ter 
cautela com o que escuta das 
pessoas. 
Virgem - 23/08 a 22/09

O virginiano tem que con-
trolar sua tendência de achar 
que está sempre com a razão, 
pois isso poderá lhe trazer pro-
blemas. Deixe que os outros 
falem o que quiserem e não se 
importe com isso. Fique alerta 
para novas possibilidades. 
Libra - 23/9 a 22/10

 No convívio com as pesso-
as, evite levar tudo ao pé da 
letra. Em momentos de inquie-
tação, orar ajudará a manter o 
equilíbrio. Aprofunde seus sen-
timentos, tudo traz sabedoria. 
Leve mais a sério certas coi-
sas que julgava sob controle. 
Escorpião -  23/10 a 22/11

Apoie-se nos ensinamentos 
da família ao perceber que 
está diante de adversidades. 
Vencerá uma grande disputa 
se agir desta forma se  evitar 
comentar seus planos com co-
legas que nada poderão fazer 
para ajudar...
Sagitário - 22/11 a 21/12

A semana trará a chance de 
colocar todos os seus afaze-
res em dia. Mergulhe em seu 
interior, entenda o que está 
acontecendo e tudo vai melho-
rar. Pense mais nos seus senti-
mentos. Tenha fé de que uma 
sabedoria maior lhe guia e verá 
os caminhos com clareza.  
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Esta fase não foi feita para 
se prender a nada nem nin-
guém. Urgente é a sua felici-
dade! Na conquista, lembre-se 
de que conteúdo é mais impor-
tante do que aparência. Tudo 
aquilo que fi zer com zelo, de-
dicação e atenção, tende a dar 
excelentes resultados! 
Aquário -21/01 a 19/02

O aquariano receberá ener-
gias astrais para tudo o que 
almeja e precisa. Conte com os 
amigos quando necessitar de 
apoio. A vida em família estará 
em harmonia. Terá chance de 
descobrir coisas que até agora 
eram um mistério para você.  
Peixes - 20/02 a 20/03

Tenha calma ao receber no-
vas coordenadas no trabalho. Se 
se desesperar, poderá recusar 
desafi os que incentivariam seu 
crescimento. É melhor não dar 
ouvidos a quem não confi a. O 
pisciano precisa aprender a se-
parar o que é bom do que não é. 

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

• Sala 1 - November Man, Um 
Espião Nunca Morre DIG - 14 
Anos - 23h55A  • Sala 1 - Debi 
e Loide 2 DIG (Dub) - 12 Anos - 
11h20D - 13h50Q - 16h30 - 19h00U 
- 21h30U • Sala 1 - Love Story 
- Uma História de Amor DIG - 
Livre - 12h00F - 19h30B - 23h55D 

• Sala 2 - Trinta DIG - 12 Anos - 
12h40 - 14h50 - 17h10 - 19h30 - 21h50 

• Sala 3 - Drácula, a História 
Nunca Contada DIG - 14 Anos 
- 13h20 - 15h30 - 17h50 - 20h10 
- 22h30 

• Sala 4 - Festa No Céu DIG 
(Dub) - Livre - 12h50 - 15h00 - 
17h20 • Sala 4 - Interestelar DIG 
- 12 Anos - 19h40 - 23h20E 

• Sala 5 - Tim Maia DIG - 16 
Anos - 13h10 - 16h10 - 19h10 - 22h10 

• Sala 6 - A Mansão Magica 
3D (Dub) - Livre - 11h00I - 13h05 - 
15h20 - 17h40  • Sala 6 - Debi e Loi-
de 2 DIG - 12 Anos - 19h50 - 22h20 

• Sala 7 - Debi e Loide 2 DIG 
- 12 Anos - 13h00 - 15h40 - 18h10 
- 20h50 - 23h30E 

• Sala 8 - Annabelle DIG - 14 
Anos - 13h40 - 16h00 - 18h20 - 
20h40 - 23h00E • Sala 8 - Jogos 

Vorazes: A Esperança Parte 1 
DIG - 12 Anos - 00h01B 

• Sala 9 - Made in China DIG 
- 12 Anos - 11h40I - 14h00 - 16h20 
- 18h50 - 21h10 - 23h40E 

• Sala 10 - Jogos Vorazes: A 
Esperança Parte 1 DIG - 12 Anos 
- 00h01B 

• Sala 10 - Interestelar DIG - 12 
Anos - 14h10 - 18h00U - 21h40U 
• Sala 10 - Valente DIG (Dub) - 
Livre - 11h30I 

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

• Sala 1 - Interestelar DIG - 12 
Anos - 14h30 - 18h10 - 21h40 • 
Sala 1 - Valente DIG (Dub) - Li-
vre - 11h00I 

• Sala 2 - Garota Exemplar 
DIG - 14 Anos - 15h20 - 18h30 - 
21h50U  • Sala 2 - Jogos Vorazes: 
A Esperança Parte 1 DIG - 12 
Anos - 00h01B 

• Sala 2 - Made in China DIG - 
12 Anos - 13h00 

• Sala 3 - Debi e Loide 2 DIG 
- 12 Anos - 13h10 - 15h50 - 18h40 
- 21h20 

• Sala 4 - Drácula, a História 
Nunca Contada DIG - 14 Anos 
- 12h40I - 15h00 - 17h20 - 19h50 - 
22h00  • Sala 4 - Jogos Vorazes: 

A Esperança Parte 1 DIG - 12 
Anos - 00h01B 

• Sala 5 - Annabelle DIG - 14 
Anos - 17h10Q - 17h50F - 22h30M  • 
Sala 5 - Tim Maia DIG - 16 Anos - 
14h00Q - 14h40F - 19h20Q - 20h10F 
• Sala 5 - Love Story - Uma 
História de Amor DIG - Livre - 
12h30F - 19h30B - 23h55D 

• Sala 6 - Trinta DIG - 12 Anos - 
12h50 - 15h10 - 17h30 - 20h00 - 22h20 
• Sala 7 - Debi e Loide 2 DIG - 12 
Anos - 12h10I - 14h50 - 17h40 - 
20h20 - 23h00D  

Legendas: A-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sexta 
(14);B-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Terça (18); D-Esta 
sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (15);E-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta(14) e 
Sábado (15);F-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Domingo 
(16);I-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Sábado(15) e Do-
mingo (16);L-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quinta (13) 
e Segunda (17);M-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado(15) 
e Domingo (16);Q-Esta sessão 
NÃO será exibida Domingo 
(16);U-Esta sessão NÃO será 
exibida Terça (18). 

Escolha: comédia ou suspense? 

Esta semana tem progra-
mação diferenciada na rede 
Cinemark. Por conta da es-
treia do mais novo fi lme da 
franquia Jogos Vorazes (leia 
abaixo), a programação abai-
xo é válida apenas até dia 18, 
já que na quarta, 19, a estreia 
dominará as salas de todo 
país. 

Enquanto isso, quem quer 
ver algo diferente, pode apro-
veitar a semana para conferir 
a estreia da comédia Deby e 
Lóide 2, mais nova aventura 
dos inseparáveis Loide Christ-
mas (Jim Carrey) e Harry Dun-
ne (Jeff  Daniels). Desta vez, 

Harry descobre que teve uma 
fi lha ilegítima, que hoje preci-
sa dele para um transplante 
de rim. Ele leva o amigo Loide 
para conhecer a garota, e os 
dois percebem que não têm a 
responsabilidade necessária 
para serem pais.

Outra opção é o suspen-
se À Procura. Nele, Matthew 
(Ryan Reynolds) estava diri-
gindo seu carro no Canadá 
e parou para fazer uma rápi-
da compra, deixando a fi lha 
de nove anos, Cass (Peyton 
Kennedy/Alexia Fast), no 
banco de trás. Ao retornar, 
ela havia desaparecido sem 

deixar pistas. Os policiais 
Nicole (Rosario Dawson) e 
Jeff rey (Scott Speedman) 
assumiram o caso, mas nada 
descobriram. A primeira pista 
sobre a garota apenas surge 
seis anos depois, quando os 
policiais estão investigando 
uma grande rede de pedofi -
lia. Para a surpresa de todos, 
Cass tem um importante pa-
pel na organização, já que é 
ela quem entra em contato 
com as crianças pela internet 
para atraí-las. Apesar disto, 
ela segue sendo mantida em 
cativeiro por seu raptor, Mika 
(Kevin Durand).

Jogos Vorazes: novo fi lme estreia

Na próxima quarta, dia 19, 
tem a estreia nacional de Jo-
gos Vorazes - A Esperança - Par-
te I. Neste dia, haverá diversas 
opções de horários para ver a 
estreia, o que pode ser confe-
rido em www.cinemark.com.
br. Ao longo desta semana, já 
há alguns horários reservados 
para pré-estreia (veja abaixo).

A franquia é um sucesso 
especialmente entre adoles-

centes, mas cativa adultos 
também com a história de 
uma adolescente que sobre-
vive em um reality sanguiná-
rio. É também oportunidade 
de ver Philip Seymor Hoff man 
em uma de suas últimas atu-
ações - o ator foi encontrado 
morto em sua casa em feve-
reiro, aos 46 anos.

 Após sobreviver por duas 
vezes aos chamados jogos 

vorazes, Katniss Everdeen se 
verá como símbolo de uma 
revolução iniciada no Distrito 
13. Além de ter que manter 
sua imagem de ícone, a jo-
vem ainda precisa se preocu-
par em defender sua mãe e 
sua irmã no meio da guerra.

O fi lme é estrelado por 
Jennifer Lawrence e tem ain-
da o veterano Donald Suther-
land no elenco. 

Chá Benefi cente da 
Consciência Negra 

Neste sábado, dia 15 de 
novembro, às 13h,  a Casa de 
Solidariedade promove o Chá 
Beneficente da Consciência 
Negra. Participe!Os convites  
custam R$ 10,00 e dão direito 
a 5 cartelas de bingo e um kit 
lanche. A Casa da Solidarieda-
de fi ca na Rua Gravi, 60 - Praça 
da Árvore. Inf.: 5581-8727.

“Passeio Botânica” 
no MAC USP

Até 19 de novembro, o  
MAC USP promove o “Passeio 
Botanica”, como parte inte-
grante da Ação-passeio: Por 
Um Museu Público - Tributo 
a Walter Zanini. A atividade é 
gratuita. O MAC USP fi ca na 
Av. Pedro Alvares Cabral, 1301. 
Informações 2648-0254.

Bazar Beneficente 
do Centro João Silva

O Centro e Creche João 
Silva convida todos a par-
ticiparem de um Bazar Be-
neficente  que acontece no 
dia 6 de dezembro, a partir 
das 14h. Os convites podem 
ser adquiridos pelo telefone 
5017-7763 ou diretamente 
na secretaria da entidade. O 
Centro fica  na Rua Edegar 
Pereira,135  - Vila Guarani.

Ipiranga: contação 
de histórias

O SESC Ipiranga promove 
contação de histórias com 
Contos Indígenas neste sába-
do, dia 15, às 16h, com o grupo 
Três Marias e um João. A partir 
dos mitos indígenas e das his-
tórias populares brasileiras, 
o grupo traz para o público 
contações de história que  que 
acontece no Galpão do SESC. 
A atividade é grátis e livre para 
todos os públicos. O SESC Ipi-
ranga fi ca  na Rua Bom Pastor, 
822. Informações: 3340-2000.

Aprenda a fazer 
pão integral 

Dia 27/11, às 9h30, a Fun-
dação Mokiti Okada promo-
ve a oficina culinária “Pão 
Integral”. O curso contará 
ainda a história dos pães e 
seus benefícios, o porquê 
de o pão não dar certo e as 
receitas de massa básica, pão 
integral, broa de milho e pão 
de abóbora, entre outros. In-
formações sobre valores e as 
inscrições no site www.fmo.
org.br na página de cursos. F:  
5087-5045 com Buck ou Thaís.

• ACONTECE • HORÓSCOPO• CINEMA

• PROGRAMAÇÃO
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Comunidade vai acompanhar ações 
de segurança mais de perto

O que o governo estadual 
pretende fazer para melhorar 
a segurança pública na região 
onde você mora, trabalha ou 
estuda? Quais as metas para o 
novo mandato do governador 
Geraldo Alckmin, que começa 
em 2015? para que a popula-
ção possa acompanhar a exe-
cução destas metas de perto 
e discutir os avanços no setor, 
os Conselhos Comunitários de 
Segurança - conhecidos por 
Conseg - foram transforma-
dos em fóruns permanentes, 
de acordo com um decreto 
assinado na semana passada 
pelo próprio Executivo. 

Isto quer dizer que as 
metas serão divulgadas e a 
cobrança poderá ser feita 
diretamente às autoridades 
responsáveis, ou seja, repre-
sentantes das polícias Civil e 
Militar de cada bairro. Vale 
lembrar que existe um Con-

seg para cada delegacia da 
cidade e que os limites geo-
gráfi cos da atuação de cada 
um correspondem às áreas 
atendidas pelas delegacias, 
o que muitas vezes confunde 
a população: são completa-
mente diferentes das divisões 
ofi ciais de distritos municipais 
e nem mesmo correspondem 
às áreas de subprefeituras. 

Será ainda lançado um 
portal denominado “Con-
seg Virtual”, que divulgará 
as metas locais e regionais e 
as ações dos conselhos, além 
de servir como mais um canal 
de comunicação. O objetivo 
é estimular a sociedade civil a 
acompanhar as políticas pú-
blicas de segurança, a trans-
parência dos dados e ações 
relacionados à segurança pú-
blica, além de aprimorar o fun-
cionamento dos conselhos.

A reformulação mantém 

a função dos conselhos para 
propor iniciativas policiais lo-
cais e para receber sugestões 
de mudanças nas ações de po-
líticas públicas de segurança

“Nós precisamos de insti-
tuições fortes, da sociedade 
civil organizada. Isso faz toda 
diferença, porque segurança 
não é só polícia, mas é tam-
bém área social, infraestrutu-
ra, ocupação correta do solo, 
planejamento urbano, ilumi-
nação publica, regras e leis 
locais, legislação estadual e 
federal, discussão do modelo 
de gestão e trabalho. Enfi m, 
um debate onde a sociedade 
civil tem um papel super im-
portante”, explicou Alckmin

Outra alteração será a exi-
gência de que os presidentes 
e secretários dos conselhos 
sejam moradores da região. 
Em geral, isso já acontece, 
mas agora é obrigatório. 

Além disso, haverá um úni-
co dia para a eleição destes 
representantes, assim como 
acontece com os conselhos 
tutelares.

Também serão estabeleci-
dos representantes regionais 
dos Consegs, que acompa-
nharão o cumprimento de 
metas da região e consolida-
rão todas as sugestões enca-
minhadas pelos Consegs sob 
a sua coordenação, para que 
sejam enviadas para a Coorde-
nadoria dos Consegs, na Se-
cretaria de Segurança Pública.

As mudanças foram defi-
nidas, em meio ao Programa 
São Paulo Contra o Crime, 
para revitalizar a atuação dos 
Consegs, que foi uma das 
primeiras experiências de 
participação popular após a 
redemocratização do país. A 
iniciativa completa 30 anos 
em 2015.

•SEGURANÇA

A maioria dos Conselhos 
Comunitários de Segurança 
existentes na região se reú-
nem no fi nal do mês. As datas 
em geral são fi xas, conforme 
lista abaixo, e de periodicida-
de mensal. Os encontros são 
abertos a qualquer interes-
sado e gratuitos. Há sempre 
delegados ou algum represen-
tante da Polícia Civil e coman-
dantes da Polícia Militar local. 
Em geral, há também repre-
sentantes das Subprefeituras 
correspondentes, além de 
outros convidados conforme 
pauta do encontro. 

A divisão segue a área de 
atendimento das delegacias a 

que eles se referem. 
O Conseg do Jabaquara 

reúne duas delegacias - 97o 
DP, de Americanópolis/Cidade 
Vargas, e 35o DP (Jabaquara/
São Judas). Os encontros 
acontecem sempre na tercei-
ra segunda-feira do mês, na 
sede da Sociedade Amigos 
da Cidade Vargas, à Praça 20 
de Setembro, 2 - próximo à 
estação Jabaquara do metrô. 

A reunião de novembro 
será na segunda, 17, às 19h. 

O Conseg Campo Belo é 
responsável pela área antedi-
da pelo 27o DP, que inclui bair-
ros como o Jardim Aeroporto 
(a partir da Pedro Bueno em 

direção ao Aeroporto de Con-
gonhas) e Planalto Paulista (a 
partir da Avenida Indianópo-
lis, em direção à Avenida dos 
Bandeirantes)

O encontro acontece na 
última terça-feira do mês, mas 
o endereço não é fi xo. Desta 
vez será no dia 25, às 19h30, 
no Clube da Comunidade 
Campo Belo, à Rua Sapoti, 20.

O Conseg da Vila Clemen-
tino corresponde à área aten-
dida pelo 16o DP, o que inclui 
bairros como Planalto Paulista 
(da Avenida Indianópolis em 
direção à Av. José Maria Whi-
taker), Mirandópolis, Vila Cle-
mentino, Vila Gumercindo e 

Jardim da Saúde. Seus encon-
tros são na última quinta-feira 
de cada mês, em endereços 
não fixos. Desta vez, será 
no dia 27, às 20h, no Colégio 
Renovação, à Rua Bento de 
Faria, 129 - Jardim da Saúde. 

Também na última terça 
de cada mês se reúne o Con-
seg Paraíso/Vila Mariana (a 
partir da Rua Sena Madureira, 
em direção ao Paraíso). Desta 
vez será no dia 25, às 20h, no 
auditório da ESPM, à Rua Dr. 
Álvaro Alvim, 123. 

Para conferir mês a mês a 
agenda dos conselhos, visite 
a página na internet: www.
conseg.sp.gov.br.

Conseg’s da região se reúnem nos próximos dias
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Transporte próprio subsidiado 

(consultar perímetro de atuação 

e disponibilidade de vagas)

Plantões de atendimento 
aos sábados.* 

*Nos dias 01/11, 29/11, 06/12
e 10/01. Agende seu horário 
pelos telefones do Colégio.

R. Dona Cesária Fagundes, 60 
Mirandópolis (Travessa Al. dos Guatás)

5581.4665 | 2276.2534 | 2578.6435
www.colegioavicena.com.br

•TRÂNSITO

Sinalização de ciclovia avança na 
região: e quem fi scalizará ciclistas?

As ciclovias que estão 
sendo implantadas na Vila 
Mariana começam a ganhar 
sinalização específica. No 
corredor formado pelas ruas 
Madre Cabrini, Coronel Lis-
boa, Primeiro de Janeiro e 
Alameda das Boninas, da Vila 
Mariana stão sendo implan-
tados sinalizadores de solo, 
semáforos especialmente 
para as bikes que trafegam 
no contrafl uxo da via, placas 
indicando proibição do es-
tacionamento e outras para 
alertar aos pedestres sobre a 
circulação das bikes. 

Mas, uma das principais 
preocupações da comunida-
de local é justamente com 
a segurança dos pedestres. 
Na escala do trânsito, é o pe-
destre quem tem prioridade, 
seguido das bikes. E entre os 
pedestres, aqueles que têm 
mobilidade reduzida, mere-
cem prioridade absoluta. 

Vale destacar que o bairro 
da Vila Clementino, por conta 
da presença de hospitais e 
entidades de assistência a 
pessoas com deficiências, 
concentra grande circulação 
de pessoas com mobilidade 
reduzida.

A convivência pacífi ca en-
tre os atores desse cenário 
estressado e violento pode 
realmente ser amenizada com 
a chegada das ciclovias e o 
maior nível de atenção que 
motoristas terão que adotar 
no trânsito. Entretanto, quem 
irá fiscalizar a atuação dos 
ciclistas? 

A maioria das denúncias 
de pedestres e motoristas 
com relação a ciclistas que 
desrespeitam a lei de trânsito 
são a de trafegar na contra 
mão e sobre calçadas. Para 
sobre a faixa de pedestres, 
quando o semáforo está fe-
chado, é outro comum e pés-
simo hábito de muitos deles, 
que em geral acabam não 
esperando o verde para fazer 
a travessia do cruzamento. 

Na maioria das ciclovias, 
como esta da Vila Mariana, 
o tráfego de bicicletas é per-
mitido em mão dupla. A pre-
ocupação, nestes casos, é 
com  a atenção que pedes-
tres e motoristas precisarão 
ter para com os ciclistas que 
vêm pelo lado contrário, em 
especial nas esquinas, já que 
o corredor viário onde está 
sendo implantada a ciclovia 
tem mão única.

A CET tem programado 
equipes para fiscalização e 
orientação nas áreas onde 
são implantadas ciclovias. No 
entanto, na Vila Mariana ainda 
se veem apenas equipes de 
instalação, mas não agentes 
orientando. 

Em áreas onde há ciclo-
vias, os técnicos avisam que, 
mesmo sem a inauguração 
oficial do trecho, como é o 
caso da Vila Mariana, ela seja 
respeitada.

Vale ainda ressaltar ao ci-
clista que a pista deverá ser 
utilizada pelo público em geral 
(adultos, crianças e idosos). 
Portanto, não se destina à 

prática de atividades despor-
tivas de ciclismo, devendo 
ser percorrida em velocidade 
compatível.  

Outra informação impor-
tante é que os pedestres não 
devem usar a ciclovia.

No entanto, apesar de 
questionada, a empresa não 
informou como será feito o 
processo educativo ou a fi scali-
zação/punição aos ciclistas que 
cometerem infrações ou des-
respeitarem o mais vulnerável 

no trânsito, que é o pedestre. 
Os dados sobre segurança 

no trânsito da cidade estão 
defasados. Mas, o último le-
vantamento já mostra como 
o trânsito pode ser perigoso, 
especialmente para pedes-
tres. Em 2012, das 1.231 pes-
soas que perderam a vida 
vítimas de ocorrências fatais 
no sistema viário, 540 (43,8%) 
eram pedestres, 438 (35,5%) 
conduziam motocicleta e 52 
(4,2%) estavam pedalando.

A situação das ciclovias 
certamente é um desafio a 
ser vencido pela cidade. Tanto 
no sentido de eliminar pro-
blemas técnicos e eventuais 
falhas na implantação, como 
na criação de novos hábitos 
e estímulo à direção defensiva 
para criação de um trânsito 
mais humano, com responsa-
bilização de todos os atores.

Mas, enquanto isso, barrei-
ras e resistências serão enfren-
tadas. Ontem, uma polêmica 
tomou conta de cicloativistas 
e comerciantes, sobre a mu-
dança de um trecho da ciclovia 
em implantação em Higie-
nópolis. A CET já avisou que 
comerciantes podem acionar 
a Gerência de Atendimento 
ao Munícipe, através do e 
mail gre@cetsp.com.br ou 
pelo telefone 3396-8322, em 
caso de queixas, e sugestões 
para alterações no projeto.

Esta semana, aconteceu 
na Subprefeitura de Vila Ma-
riana uma  Ofi cina de Articu-
lação Regional Ciclovias SP, 
resultado de uma parceria en-
tre o Instituto de Políticas de 
Transporte e Desenvolvimen-
to (IDTP) e a Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET). 
O objetivo é aperfeiçoar os 
processos de implementação 
da malha cicloviária na cidade.

A ofi cina conta com a pre-
sença da supervisora do De-
partamento de Planejamento 
Cicloviário, Suzana Leite Kara-
giannidis, e do especialista em 
mobilidade, Jon Orcutt, que 
implantou a malha cicloviária 
de Nova Iorque nas getões do 
ex-prefeito Michael Bloom-

berg e do atual Bill de Blasio.
Ele tem dito que as resis-

tências são naturais e que o 
prefeito Fernando Haddad 
deve manter o projeto de 
espalhar 400km de ciclovia 
por toda as regiões da cidade. 
Para ele, em Nova Iorque, o 
projeto gradativamente rece-
beu apoio dos cidadãos, pois 
foram implantados uma série 
de aspectos focados no bem-
-estar social, como funcionali-
dade, praticidade, segurança, 
abertura de novos espaços 
públicos, integração entre os 
modais e baixo custo para os 
cofres do governo. “As resis-
tências populares, gradativa-
mente, deram lugar à vontade 
de contar com a ciclovia nos 
bairros, ou seja, nas portas 
de suas casas. As discussões 
nos ajudaram a melhorar o 
fluxo cicloviário”, afirmou.

O índice de acidentes de 
trânsito em Nova Iorque di-
minuiu “drasticamente”, mo-
tivado, segundo pesquisas, a 
partir do uso da bicicleta, que 
atualmente está na casa das 
6.000 unidades. Não por aca-
so, de acordo com Orcutt, dois 
em cada três cidadãos apoiam 
atualmente a  in ic iat iva.

Os participantes - técnicos 
de departamentos, geren-
tes e superintendentes de 
planejamento da CET, além 
de representantes das Sub-
prefeituras - participaram de 
dinâmicas de grupos, onde 
trocaram várias experiências 
do trabalho produzido e lan-
çaram perspectivas para o 
desenvolvimento da malha 
cicloviária na cidade.

Resistência diminuirá, 
aposta especialista
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•BARES E RESTAURANTES

Av. Senador Casemiro da Rocha, 301
(Px. Igreja Sta. Rita e Metrô Pça. da Árvore)

Tel.: 4305-0005
f Casimiro’s Bar

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO ?
Não deixe para última hora, 
venha agendar sua reserva,

temos promoções

HAPPY HOUR
de 3ª a Sábado 

a partir das 17h.
com petiscos

variados

MÚSICA AO VIVO
de 3ª a Sábado

das 19:30 as 22:00 h.

DELICIOSA FEIJOADA
todas as 4ªs e Sábados

Restaurante aposta em ritmo e 
sabores coreanos na Vila Clementino

Um ambiente descolado, 
pop. E com ritmo, sabor e 
cor intensos como a música 
pop coreana. Essa não é só a 
primeira imagem para quem 
passa em frente ao restau-
rante aberto há menos de 
um ano ao lado do Shopping 
Santa Cruz, na Rua Loefgreen. 
Ao entrar, a moçada alegre e 
de diferentes tribos que toma 
conta do lugar mostra que o 
K’Pop Chicken é realmente 
uma nova atração e ponto de 
encontro da região.

Até salão de jogos e loun-
ge com sofá estão disponí-
veis para que a curtição seja 
completa. Já as mesas têm 
um estilo contemporâneo 
prático que combina com a 
decoração do prédio, todo 
envidraçado e convidativo. 
Por isso, talvez, o público 
principal do novo restaurante 
sejam os grupos de amigos. O 
público adolescente e jovem, 
claro, domina a cena.

A atração da casa é o fran-
go, regado a molho barbecue 
ou temperado em estilo co-
reano. A infl uência da culiná-
ria de Seul está em tudo! O 
frango é crocante e os pratos 
acabam se mostrando um 
show de sabores mixados!

O básico é um frango em-
panado, bem crocante, no 
estilo KFC, para quem co-
nhece a rede internacional. 
Há montagens com coxa e 
sobrecoxa desossada, tirinhas 
de peito... O diferencial são 

os vários molhos, inclusive o 
Original Sweet And Chilli que 
acompanha uma das versões, 
um molho agridoce leve e 
exclusivo. Mas tem outros 
mollhos como o aioli, a maio-
nese artesanal verde, o blue 
cheese, entre outros. 

Para o almoço, a casa tra-
balha com pratos executivos 
de segunda a sábado. Tem até 
opção vegetariana! Confira 
por exemplo o Shimeji à moda 
K´Pop acompanhado de arroz 
e batata frita ou o Omurice, 
Omelete recheado com arroz 
K´Pop e regado a ketchup. 
Acompanha Chicken Katsu.

Boas pedidas também para 
conferir o paladar da casa em 
horário de almoço são o Chi-
cken Teriyaki - tiras de peito 
de frango grelhado, regado 
ao molho teriyaki e aioli que 
acompanha arroz e batata fri-
ta; o Chicken Parmegiana, que 
traz fi let de frango empanado, 
coberto com molho marinara 
e queijo gratinado. acompa-
nhado de arroz e batata frita; 
ou outro destaque do cardá-
pio que é o  K-barbecue, um 
filet de coxa com sobrecoxa 
de frango regado ao molho 
barbecue. Acompanha arroz 
branco e onion strings.

Experimente também o 
Bulgogi Barbecue, tradicional 
churrasco de Seul temperado 
a moda K`POP. Acompanha 
arroz, salada verde, onion 
strings e legumes grelhados.

Por falar em provar, quem 
considera que gastronomia 
é cultura também precisa 
conferir o Soju, bebida típica 

coreana preparada com o 
jeitinho brasileiro.

O K’Pop Chicken fica na 
Rua loefgreen 1278 - Vila Cle-
mentino (ao lado do Shopping 
Metrô Santa Cruz). Telefone: 
2359-5937. Funciona de Terça 
a Sexta, das 11:30 às 15:30 e 
das 18:00 às 22:30. Sábados e 
Domingos das 12:00 às 22:30.

•CORREÇÃO

Makis Place: 
horário correto

Na edição anterior, o horá-
rio de funcionamento do Res-
taurante Makis Place Chácara 
Klabin continua um erro - de 
terça a quinta, a casa funciona 
até às 2h da manhã! Confi ra: de 
terça a quinta das 11h às 02h, 
sextas e sábados das 11h às 05h, 
domingos das 12h à meia-noite. 
R. Maurício Francisco Klabin, 
370 - F: 3589 6607.
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Aluno da ENSG é convidado a 
participar de Jornada Espacial

O aluno Felipe Falco de 
França, do 3º ano do Ensino 
Médio da Escola Nossa Se-
nhora das Graças, recebeu 
um convite para participar de 
uma Jornada Espacial realiza-
da em Natal  (RN), entre os 
dias 05 e 12 de dezembro.

O convite surgiu a partir 
da participação de Felipe na 
Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia e Astronáutica realiza-
da em 16 de maio deste ano. 
Ele se destacou ao elaborar 
respostas que impressiona-
ram a banca de correção da 
prova, gerando interesse por 
parte dos organizadores.

Felipe manteve a tradição 
de bons resultados da Escola, 
que participa da Olimpíada 
desde 2005. Nesse ano de 
2014, os alunos receberam 
cinco medalhas de ouro, três 
de prata e uma de bronze, 

com os alunos: Fábio San-
tos, Isadora Brasolin, Nicolas 
Dik, Amanda Manso, Maria 
Fernanda Gomes, Lincoln 
Gaspar, Gabriel Aruty, além 
de Felipe.

Durante a Jornada, Felipe 
terá uma semana de pales-
tras, aulas teóricas e práticas 
sobre satélites, leitura de 
imagem, entre outras ativi-
dades, diretamente da Base 
de Lançamento de Foguetes 
do Brasil, junto com alunos e 
professores de outros esta-
dos brasileiros que também 
foram destaque.

“Meu objetivo é aprender 
ainda mais sobre o assunto, 
conviver com pessoas do Bra-
sil inteiro e, se der tempo, co-
nhecer um pouco a cidade”, 
revela Felipe.

A professora de geogra-
fia Claudete Yonashiro irá 

acompanhá-lo por ser a res-
ponsável por este projeto 
na ENSG. “Isto é resultado 
de um trabalho coletivo, do 
empenho e competência dos 
nossos professores e alunos 
ao longo dos anos”, expli-
ca, e agradece à ENSG pela 
conquista. “Agradecemos 
a todos os demais alunos 
que também participaram 
da OBA, pois se submeteram 
ao desafio de uma prova 
longa e exigente. Ao corpo 
docente pelo belo trabalho 
que realiza e a todos os fun-
cionários que nos garantem 
um ambiente agradável e 
promissor”, conclui.

A Escola Nossa Senhora 
das Graças está localizada na 
Praça Barão de Angra, 91 – 
Cidade Vargas / Jabaquara e 
atende alunos do Maternal ao 
Ensino Médio.

•EDUCAÇÃO

Série de eventos discute diálogo 
cultural entre diferentes gerações    

•CULTURA

Unifesp busca voluntarios para 
cirurgia de expansão da maxila

O Departamento de Cirur-
gia Plástica da Unifesp - Setor 
de Cirurgia Craniomaxilofacial 
recruta voluntários para ava-
liar os resultados da expansão 
cirúrgica da maxila. 

Podem participar volun-
tários adultos (entre 18 e 40 
anos) de ambos os gêneros, 
alfabetizado (escolaridade 
mínima de oito anos) que 
apresentem mordida cruzada 
(quando o maxilar superior é 
mais estreito que o maxilar in-

ferior) e precisem de correção 
cirúrgica. 

Os candidatos não podem 
ser portadores de nenhuma 
síndrome.

Os indivíduos seleciona-
dos precisam ter disponi-
bilidade para comparecer 
ao Ambulatório de Cirurgia 
Plástica para realização dos 
exames e avaliações da pes-
quisa nos dias previamente 
agendados. 

Os participantes não irão 

receber nenhum tipo de res-
sarcimento por participarem 
da pesquisa, no entanto, não 
terá custos com a cirurgia e 
com tratamento ortodôntico 
(aparelhos fi xos e expansor).

Os interessados podem 
entrar em contato com Ga-
briela Pereira pelo telefone 
(11) 5561-6056 ou (11) 99218-
0019 pelo e-mail gaby.pra-
do@superig.com.br, colo-
cando no assunto a palavra 
“VOLUNTÁRIO”.

•SAÚDE

Podem participar pessoas entre 18 e 40 anos com mordida cruzada

Felipe França foi destaque na Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica e agora vai ao RN representar a escola do Jabaquara

Mixar gostos, interesses, 
sons, tempos e culturas. Em 
uma programação divertida e 
cheia de provocações, o Sesc 
Vila Mariana está estimulando 
a interrelação entre diferen-
tes gerações de apreciadores 
da música e da cultura. Tem 
ofi cinas, bate-papo, curusos, 
tudo para discutir se é possí-
vel haver diálogo cultural com 
participantes de faixas etárias 
bem diversificadas. Geração 
em Ação segue-se à tempora-
da do espetáculo Vovó Rock 
and Roll, que esteve em car-
taz na Unidade entre 10 de 
Agosto e 19 de Outubro. E 
mostra que esta discussão 
está latente mesmo nas dinâ-
micas sociais e familiares.

Dentre a programação do 
projeto Gerações em Ação 
tem início com o Curso de 
Interpretação Encontro no 
Presente. A diretora Soledad 
Yunge, por meio de jogos, 
improvisação e construção de 
movimentos cênicos trabalha 
alguns elementos nortea-
dores da cena teatral, como 
tempo e espaço, além do 
encontro entre pessoas de 
diferentes faixas-etárias na 
construção de uma linguagem 
artística. Os encontros ocor-
rem até o dia 10 de Dezembro, 
sempre às quartas, 14h. As 
incrições devem ser feitas na 
Central de Atendimento, para 
pessoas com idade acima de 
14 anos, e valor de inscrição 
entre R$ 8 e R$ 32. 

No dia 27 de Novembro, 
quinta-feira, a mesa redonda 

Rock and Roll, Teatro e Ge-
rações, da qual participam o 
ator, dramaturgo e músico 
Mario Bortolotto, Vitor Trida 
(integrante dos Mutantes) 
e Dr. Morris, músico que ini-
ciou sua carreira compon-
do para teatro. A mediação 
será de Paula Autran, autora 
do texto da peça Vovó Rock 
and Roll. Na pauta, refl exões 
sobre o poder do Rock and 
Roll de aproximar indivíduos 
de diferentes gerações e a 
construção de uma linguagem 
comum que as aproxime. O 
bate-papo terá início às 19h, 
no Auditório. Grátis, acima de 
12 anos. 

Fechando o Gerações em 
Ação no mês de Novembro, 
duas ofi cinas com temáticas 
relacionadas à técnica tea-
tral: Cenário Teatral e Luz em 
Cena. 

A ofi cina Cenário Teatral, 
com a arquiteta Mila Goudet, 
convida o público ao exercício 
da criatividade e produção te-
atral através da confecção de 
um cenário. A atividade acon-

tece no dia 22, sábado, entre 
as 10h e 13h, de forma gratui-
ta. Já o Luz em Cena propõe 
a criação de uma proposta de 
iluminação explorando as pos-
sibilidades oferecidas por um 
equipamento disponibilizado 
para a atividade. A ofi cina será 
ministrada pela iluminadora 
Carolina Autran, no dia 29, 
também um sábado, entre 
10h e 13h, igualmente de for-
ma gratuita. 

As inscrições devem ser 
feitas na Central de Atendi-
mento, para interessados 
acima de 12 anos. 

A Central de Atendimen-
to funciona de terça a sex-
ta-feira, das 9h às 21h30; 
sábado, domingo e feriado, 
das 10h às 18h30. Aceita-se 
todos os cartões. Horário 
de funcionamento da unida-
de: Terça a sexta, das 7h às 
21h30; sábado, das 9h às 21h; 
e domingo e feriado, das 9h 
às 18h30.

O Sesc Vila Mariana fica 
na Rua Pelotas, 141. Telefone 
5080-3000.

As ofi cinas e debates “Geração em Ação” se seguem
 à temporada do espetáculo Vovó Rock and Roll, 

que esteve em cartaz no Sesc Vila Mariana até outubro
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Jabaquara está prestes a ganhar novo ecoponto
Não há motivos para des-

pejar pequenas quantidades 
de entulho entulho, objetos, 
móveis e outros artigos inutili-
zados, comumente chamados 
de “bagulhos” em vias públi-
cas ou de forma irregular. Já 
existem  três na região e um 
novo será aberto em breve no 
Jabaquara. 

As obras começaram no 
fi nal de outubro e  deve ser 
concluída em apenas três me-
ses. Os trabalhos costumam 
ser rápidos, já que se trata de 
um investimento pequeno e 
projeto simples. 

Desta vez, o endereço es-
colhido para a nova Estação de 
Entrega de Inservíveis é a Rua 
Genaro de Carvalho, na região 
próxima à George Corbisier. 

 De acordo com a Subpre-
feitura do Jabaquara, o inves-

timento total da instalação é 
de R$ 235 mil e capacidade de 
armazenamento 796 metros 
cúbicos/mês.

Destaca ainda que o entu-
lho gerado por construções, 
demolições e pequenas re-
formas em prédios ou resi-
dências, que são jogados de 
maneira ilegal em avenidas, 
ruas e praças, geram proble-
mas ambientais para a cidade 
e para a população, que perde 
espaços de lazer e recreação.

Os ecopontos são locais de 
entrega voluntária de peque-
nos volumes de entulho (até 1 
m³), grandes objetos (móveis, 
poda de árvores etc.) e resídu-
os recicláveis. Neles, é possível 
dispor o material gratuitamen-
te em caçambas distintas para 
cada tipo de resíduo.  

O Programa de Metas 

•MEIO AMBIENTE

Medida já estava valendo em Moema Índios e passa a valer em Moema Pássaros, segunda, dia 17

•TRÂNSITO

Em Moema, velocidade máxima 
passa a ser de 40 km/h por hora 

A proteção de pedestres e 
ciclistas é o principal objetivo 
alegado para a implantação 
do Projeto Área 40 em Moe-
ma, que na próxima segunda-
-feira, 17, entra em sua segun-
da fase. Inicialmente, o limite 
de velocidade foi estabelecido 
em 40km/h no trecho conhe-
cido como Moema Índios e 
agora passa a valer também 
em Moema Pássaros.

Segundo a Companhia 
de Engenharia de Tráfego, o 
bairro foi escolhido porque 
concentra grande volume de 
pedestres, além de ciclovias, 
rotas de bicicletas e um Cor-
redor de Ônibus, sendo neces-
sárias velocidades menores 
para promover condições 
seguras e confortáveis de 
circulação aos usuários. 

A área onde ocorrerá a 
intervenção tem cerca de 1,7 
km² e é geometricamente 
inversa a da 1ª fase, sendo de-
limitada agora pelas avenidas 
dos Bandeirantes, Ibirapuera, 
Santo Amaro, Hélio Pellegri-
no e República do Líbano. 
Serão utilizadas 210 placas de 

sinalização vertical de regula-
mentação e advertência, além 
de 96 m² de sinalização hori-
zontal em vias afetadas pela 
mudança. Antecipadamente 
serão instaladas 47 faixas 
de vinil, alertando sobre as 
alterações. 

A primeira fase foi implan-
data no dia 3 de novembro, 
em região que totaliza 1,7 km2 
e é delimitada pelas avenidas 
dos Bandeirantes, Ibirapuera, 
Indianópolis e Moreira Guima-
rães. Ali, foram utilizadas 194 
placas de sinalização vertical 
de regulamentação e adver-
tência, além de 176 m² de 
sinalização horizontal em vias 
afetadas pela mudança.

Contando a 2ª fase de Mo-
ema, a cidade passa a dispor 
de 7,0 km² de Área de Veloci-
dade Reduzida implantados 
nesta gestão. Segundo a CET, 
a medida busca melhorar a 
segurança dos usuários mais 
vulneráveis do sistema viário, 
pedestres e ciclistas, buscan-
do a convivência pacífi ca e a 
redução de acidentes e atro-
pelamentos na área. Apesar 

2013-2016 prevê a implanta-
ção de 84 ecopontos na cida-
de. Desde o início da gestão, 
já foram implantados 2 deles, 
em todas as regiões. Segundo 
o presidente da Amlurb, a 
Prefeitura já possui projetos 
aprovados de outros 21 novos.

As unidades inauguradas 
desde 2013 aumentaram em 
21% o volume de resíduos co-
letados de forma correta. No 

ano passado a rede colheu 
485,3 mil m³ de resíduos, en-
quanto entre janeiro e dezem-
bro de 2012 foram 399 mil m³. 
Em 2011, a rede de Ecopontos 
recebeu 223,8 mil m³ ou 54% 
menos que em 2013.

Todos os ecopontos fun-
cionam de segunda a sábado 
das 6h às 22h e aos domingos 
e feriados das 6h às 18h

No Jabaquara, já existe o Ecoponto Imigrantes, na Rua Opixés

da redução de cerca de 5 % no 
número de mortes de pedes-
tres alcançada na cidade de 
São Paulo (de 540 em 2012, 
para 515 em 2013), as ações 
em defesa da vida precisam 
e vão ser intensificadas em 
busca de números cada vez 
menores.

A Engenharia de Campo da 
CET vai monitorar a interdição 
e orientar o tráfego na área.

Se tiver dúvidas, use o ser-
viço Fale com a CET - Ligue 
1188. Atende 24 horas para 
informações de trânsito, ocor-
rências, reclamações, remo-
ções e sugestões.

CNH SUSPENSA,

PONTOS NA

HABILITAÇÃO,

TEMOS A SOLUÇÃO

Ligue:
5068-0640 / 9.8109-2099

ATUAMOS EM TODO
          ESTADO DE
                     SÃO PAULO
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Saúde

LINDO APTO, - R$ 1.200 MIL
impecável 3 suítes c/arm, dep.emp, 
sac.gour, 3vgs, 123m². Ref: JA11334

Saúde

ÓTIMO APTO, - R$ 590 MIL
Bem localizado 3 dts c/arm, suíte, 

1vg, sac, lazer, 80m². Ref: JA10146

Saúde

APTO AO LADO DO METRÔ – R$ 520 MIL
2 dts c/arm, coz.c/arm, 2wcs, 1vg, 

71m². Ref: JA10553

Aeroporto

EXCELENTE APTO, - R$ 330 MIL 
Ensolarado 2 dts c/arm, coz.c/arm, 
1vg, sac, lazer, 57m². Ref: JA11472

Vila Guarani

APTO A 350M. DO METRÔ - R$ 320 MIL
1 suíte c/arm, coz.c/arm, 1vg, sac, 

52m². Ref: JA11054

Vila Mariana

SOBRADO IMPECÁVEL, - R$ 850 MIL      
Px. metrô, 3 dts c/arm, closet, suite, 
2vgs, qtal, sac, 160m². Ref: JA11097

Vila Mariana
EXCELENTE APTO, – R$ 850 MIL

Semi novo 3 dts, closet, suíte, 2vgs, 

sac, 90m². Ref: JA11303

Vila Guarani
APTO, VALOR IMPERDÍVEL - R$ 605 MIL

3 dts c/arm, suíte, dep.emp, 2vgs, 

76m². Ref: JA11509

Saúde
APTO NOVO, - R$ 595 MIL

Boa localização, 2 dts c/arm, suite, coz. c/

arm, 1vg, sac, 57m². Ref: JA11565

Ipiranga
LINDO APTO - R$ 541 MIL

C/ sac. gourm.  2 dts c/arm, coz.c/arm, 

suíte, 1vg, lazer, 62m². Ref: JA1007

Vila Guarani
EXCELENTE APTO, - R$ 535 MIL

Bem localizado 2 dts c/arm, suite, coz. 

c/arm, 1vg, lazer, 58m². Ref: JA11508

Vila Guarani
APTO A 50M DO METRÔ - R$ 445 MIL

2 dts c/arm, coz.c/arm, 1vg, sac, 

lazer, 57m². Ref: JA10060

Conceição
ÓTIMO APTO, - R$ 410 MIL                      

Próx. metrô 2 dts c/arm, suite, coz.c/

arm, 1vg, lazer, 66m². Ref: JA9527

Jardim Celeste
EXCELENTE APTO, VAGO - R$ 217 MIL

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

55m². Ref: JA11402

São Judas
ÓTIMO SOBRADO, - R$ 750 MIL               

C/ churrasqueira 3 dts c/arm, suíte, dep. 

emp, 2vgs, qtal, 162m². Ref: JA11194

Ipiranga
SOBRADO NOVO, AMPLO - R$ 590 MIL      

3 dts, suite, closet, 2vgs, dep.emp, 

qtal, 100m². Ref: JA8222

Vila Fachini
LINDO SOBRADO, AMPLO - R$ 400 MIL                            

3 dts, suíte, coz, sala, 2vgs, qtal, 

120m². Ref: JA10944

Conceição
SOBRADO - R$ 380 MIL

c/ terraço e churr, 1 suíte c/arm, coz. 

c/arm, 1vg, sac, 52m² . Ref: JA8937

Vila Santo Stefano

APTO. LAZER COMPLETO - R$ 1.650,00
2dts 1 c/ae living c/sac coz,

c/ae 1 vg. Ref.: 90829

Jardim Celeste

APTO. - R$ 1.400,00
Lugar Arborizado, 2dts c/ae, living c/

sac, coz. c/ae 1vg. Ref. 90830

Jabaquara

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

Vila Olímpia

APTO. - R$ 4.200,00
Ótima localização, 2dts c/ae, living c/ 

sac, coz, c/ae 1vg. Ref.: 90817

Morumbi

APTO – PX. METRÔ - R$ 2.000,00
3dts 1st, living c/sac, coz. 2vgs.

Ref.: 90378

Parque Imperial

APTO – MODERNIZADO - R$ 2.400,00
3dts, 1st,living c/sac, coz. c/ae 2vgs.

Ref.: 90788

Saúde

SOBRADO - R$ 4.200,00
More c/ Sofisticação,  3 st 2 c/ae c/sac, 
liv. c/ laleira, coz. c/ae, 2vgs. Ref.: 90560

Saúde

SALA – R$ 1.400,00
Infra Estrutura de Comercio Sala c/ 35m2, 

Ar Condicionado, wc, 1vg. Ref.: 90642

Vila Babilônia
APTO. ACESSO FÁCIL – R$ 970,00

1dt. living, coz, area.

Ref. 90679

Ipiranga 
APTO. – R$ 1.200,00

Prox. R. Bom Pastor. 1dt. living, coz, 

area 1 vg. Ref. 90499

Jardim Miriam 

APTO, – R$ 1.100,00

Travessa Av. Assembleia 2 dts, living, 

coz. WC, área de serviço. Ref.: 90384

Vila Santa Catarina 

APTO, PX. CHULETÃO - R$ 1.100,00

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

1vg. Ref.: 16079

Jabaquara 

APTO, ACESSO FÁCIL – R$ 1.200,00

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

Ref.: 90167

Vila Monte Alegre 

APTO, – R$ 1.650,00

Repleto de Armários. 2 dts 1st c/ae, 

liv. c/ sac, coz. c/ae, 1vg. Ref.: 13341

Chácara Inglesa
APTO, - MODERNIZADO -R$ 1.900,00

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

1vg. Ref.: 90373

Indianópolis 

APTO, - R$ 2.500,00

Ampla Estrutura, 2 dts c/ae, Living, 

coz. E copa c/ae, 1vg. Ref.: 89638

Jabaquara
APTO. - R$ 1.500,00

Área de Lazer Privativa 3 st c/ae 1st 

living, coz. c/ae 1vgs. Ref.: 14045

Vila Mariana
APTO, - R$ 2.250,00

Px.  Av. Ricardo Jafet 3 dts, 1st 

living/ sac, coz. 2vgs. Ref.: 90272

Saúde
APTO. LAZER COMPLETO – R$ 2.900,00

3dts c/ae 1 st, living c/sac, coz. c/ae 

2vgs. Ref.: 90393

Vila Babilônia                                                       
CASA – ACONCHEGANTE - R$ 700,00

1dt, coz. wc, área de serviço

Ref.: 16417

Vila Guarani 
CASA - R$ 1.000,00

Ótima localização 1dt, living, cozinha, 

wc, área de serviço. Ref.: 90537

Planalto Paulista 

SOBRADO - 2.100,00

Ampla Estrutura 2dts, living, coz. 

dep. empregada 1vg. Ref.: 14502

Bosque da Saúde
CASA – R$ 2.200,00

Travessa da Miguel Stefano, 3 dts, li-

ving, coz, AS quintal 1vg. Ref.: 13854

Vila da Saúde 

SALA - R$ 2.000,00

Ótima localização 40m2 c/ sacada,

2 banheiros,copa,1vg. Ref.: 90149

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

www.takaki.com.br / Email: contato@takaki.com.br

VENDA - cAsAs IMÓVEIs cOMERcIAIsVENDA - 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
PARANHOS

PEDERNEIRAS, 206.

Plantão no local!!!. AC 356 / 
AT 330, frente com 11 mts. 4 
dts, (sendo 2 suites). 4 vagas.  
Consulte-nos. (Cod. AT) 

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 - PX METRÔ – APTO REFORMADO
2 dts., banh social, sala 2 ambs, coz c/ AE, AS, gar. 

Apenas: R$ 1.700,00 + encargos. (Cod. FE)

CONCEIÇÃO
PX. AO METRÔ!!! APENAS R$ 1.600,00!!!

60 ms2 au c/ 2 dormitórios c/ ae, wc social, sala 2 ambientes, 
cozinha c/ ae, área de serviço, lazer, 1 vaga!!! – (Cod. FE)

PÇA. ÁRVORE
200M DO METRÔ!!!

EXC. OPÇÃO – 1 VAGA LIVRE!!!
Apto. tipo studio, 30 m2,
01 dormitórios, sala, wc 
social, coz. Americana, 

armários, lavand.
incluso no cond., lazer.

Apenas R$ 275 mil!!! 
(Cod. JJ)

SAÚDE
COM./RES.!!!

2 QUADRAS DO METRÔ!!!

PÇA. ÁRVORE
SOBRADO NOVO!!!

4 VAGAS!!!

AC: 147 m2,AT: 5 X 30, 3 stes 
c/ sac, sala 3 ambs c/ lav, coz, 
jd. inverno, qtal. R$ 795 mil 

(Cod. JJ)

ACLIMAÇÃO
SOBRADO EXC. P/ COM !!! 

EXCLUSIVIDADE!!!

R: Júpiter X R: Castro Alves, 
AC: 150m2 au, a 1 quadra da Av. 
Aclimação, diversas salas, 03 wcs, 
jardim. R$ 1.500.000,00 (Cod. AT)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

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

sala 2 ambientes
c/ sacada, dep. empregada,

2 vagas, lazer.
Apenas R$ 640 mil!!!

(Cod. JH)

OPORTUNIDADE ÚNICA!!!
01 QUADRA DO METRÔ SAÚDE!!!

Sala comercial com 39 ms2, planta modificada p/ 02 wcs + 
01 copa, 01 vaga. Facilidade no financiamento. Entrega em 

Julho/2015. Apenas R$ 440 mil!!! (Cod. FA/RE)

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)

SAÚDE
400 M DO METRÔ!!!

2 VAGAS
03 dts (1 suíte), sala

2 ambientes c/ sacada, 
armários planejados, cozinha, 

área de serviço, dep. 
empregada + wc, 

lazer. Apenas R$ 650 mil
 (Cod. JJ)

PÇA ÁRVORE/
MIRANDÓPOLIS
SOBRADO – 04 VAGAS!

169m2 / AT 5,25 x 30.
3 stes, 01 sac, sl estar,
sl de jantar, banh soc,

linda decoração.
AE planej, entr lat.

Qtal + churr!
Apenas R$1.250.000,00.

(Cod. JJ).

SAÚDE
PX. METRÔ EXCEL.OPORTUNIDADE

2 dts (1 suíte), sala 2 ambientes, wc social, cozinha c/ 
armários, 1 vaga. Apenas R$ 2.300,00!!! – (Cod. FE)

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$ 495 mil!!!
(Cod. JJ)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

TERRAÇO C/ 
CHURRASQUEIRA!!!
122m2 au c/ 03 suítes,

sala 2 ambientes c/ terraço 
gourmet, dep. emp,

lazer completo, 2 vagas.
R$ 1.200,000!!!

(Cod. JH)

SAÚDE
SEMI NOVO!!! CONST. 

TARJAB!!! – TERR. GOURMET!!!

64 m2 au c/ 2 dts (1 ste), wc social, 
arms, coz. planej, sala 2 ambs., lazer 

comp., 1 vaga det. livre.
R$ 560 mil!!! (Cod. TH/JH)

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

EXCLUSIVIDADE
Em frente a FGV, 

120 m2 AC c/ 
2 dts (suíte c/ 
terraço), sala 2 
ambs., quintal, 

lavand, 1 vaga c/ 
portão aut

Só R$ 430 mil!!! (Cod. FA) 

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

3 wcs, quintal. Só R$ 610 mil!!! - 
(Cod. TH/JH)

SÃO JUDAS
PX. AO METRÔ!!!

NOVO!!! FACE NORTE!!!

2 vgs, 58 m2 au c/ 2 dts
(1 suíte), sala 2 ambs. c/ sacada, 

depósito, lazer completo.
R$ 560 mil!!! (Cod. TH/JH)

JD. DA SAÚDE 
NOVO!!!

PX. SHOP. PLAZA SUL!!! 

62 m2, 2 dts (suíte), repleto
em arms, sala 2 ambs. c/ sacada, 

1 vaga, lazer completo!!!
Apenas R$ 430 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 - EXCEL. OPORTUNIDADE 

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) 

SAÚDE – MELHOR RUA DO BAIRRO!!! 
SOBRADO – EXCLUSIVIDADE!!!

80 m2 ac c/ recepção + 05 salas amplas, 
03 banheiros, quintal e copa.

Apenas R$ 550 mil!!! – (Cod. AT)

JABAQUARA
REFORMADO!!!

SUÍTE C/ HIDRO!!!

8min. do metrô, 55m2 au c/ 2 dts (1 ste 
c/ hidro), arms planejs, sala 2 ambs. c/ 
sacada envidraçada, lazer comp. 1 vaga. 

R$ 360 mil!!! – (Cod. THFA)

Oportunidade!!! 65 m2 au c/ 2 
dts (1 ste), sala 2 ambs, lazer 
completo!!! R$ 495 mil!!!

(Cod. FA/RE)

SAÚDE
800 M DO METRÔ!!!

01 VAGA DEMARCADA!!!

MIRANDÓPOLIS
2 WCS!!! METRÔ STA. 

CRUZ E PÇA!!!

Av. Sem. Cas. da Rocha!!! 74 m2 
au c/ 3 dts, 2 wcs, sem vaga de 

garagem. Apenas R$ 400 mil!!!
(Cod. MA)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!! METRÔ 

STA. CRUZ E PÇA!!!
73 m2 au c/ 2 dormitórios

c/ ae, sala 2 ambs.
c/ sacada, cozinha

grande, dep. empregada,
1 vaga.

R$ 490 mil!!!
(Cod. SI)

SÃO JUDAS
METRÔ!!!

ANDAR ALTO!!!

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

Apenas R$ 320 mil!!!
(Cod. TH/JH)

V. GUMERCINDO
TERR. GOURMET

C/ CHURR.!!!

115m2 au c/ 3dts (2 stes), sala 
2 ambs. c/ terraço gourmet, dep. 
emp., 2 vagas, lazer completo!!!

R$ 1.050.000,00!!! - (Cod. TH/JH)

PLANALTO PTA
SOBRADO

OPORTUNIDADE

185 ms2 AC, 3 dorms (suíte c/ 
hidro), sala ampla, coz, edícula 
assobradada, gar. p/ 2 carros.

Apenas R$ 850 mil!!! - (Cod. FA)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

SOBRADO – EXCELENTE!!!

Terreno 5 X 39, AC: 160 m2 c/ 3 
dts, sala 2 ambs., lav, edícula c/ 
coz., sl. festas, entr. lateral, qtal, 2 
gar. R$ 760 mil!!! (Cod. TH/JH)

VILA MARIANA
PX. AO METRÔ!!! - 2 VAGAS

95 M2 AU!!!
3 dts (1 suíte ampla c/ sacada), sala 2 ambientes 

c/ sacada, wc social, dep. emp, cozinha, repleto em 
arms!!! Lazer. Apenas R$ 3.000,00!!! (Cod. TH/FE)

VILA MARIANA
SOBRADO COMERCIAL OU 

RESIDENCIAL!!!
120 m2 AC, 2 dormitórios (1 c/ terraço),

wc social, 2 salas, cozinha, wc emp. 
Apenas R$ 2.700,00!!! (Cod. TH/JH)

190m2 AC c/ 3 dorms, sala 2 
ambs c/ lav, coz., despensa, 02 

dep. emp, 02 gars, qtal.
Apenas R$ 850 mil!!! (Cod. SI)

SAÚDE
APTO OPORTUNIDADE

Em construção, andar alto,
fase norte, amplo terraço.

02 dts (1ste), 72 ms2 úteis,
02 vgs + dep. privativo.

Lazer Completo. Entrega 02/2016. 
Área Comum decorada
e equipada. Amplamente 
facilitado. Consulte-nos.

(Cod. FO).
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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

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 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 NA 
VILA CAMPESTRE

r$ 500 Mil
3 dorms, 1 suíte c/ closet, sala 
ampla, copa, coz, lavanderia  

salão no sub solo, quarto para 
emp. com wc, churr. e gar. 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

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   

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

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. 

Localização 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 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, ótima
oportunidade 2 dorms, coz. 

c/ arms,sala 2 ambs, piso em 
porcelanato,  vaga  fixa. Lazer 
c/ quadra, jogos,academia, s. 
festas e churr.  REF.:91-2943

SOBRADO CIDADE 
VARGAS –R$ 2.000 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$ 1.400 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

Apto – Metrô Jabaquara 
R$ 495 Mil 108 m2 de 

área, 2 dorms +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 

CASA TÉRREA
JABAQUARA R$ 920 MIL

CIDADE VARGAS ,TERRENO 
10X40, saida p/ duas ruas, 

prox. Metrô com 3 dormitórios, 
suíte, sala ampla , cozinha, 
quintal com salão e churr,

7 vagas de ga. REF  11-2958

APTO  NOVO R$ 900 
MIL –VILA MASCOTE

Excelente localização, 3 
dorms, suíte, sacada gourmet, 
sala 2 ambs, coz, depe. emp. 
e AS, 2 vagas de gar, 110m2 

uteis,face norte, lazer
completo etc. REF.: 12-2933

OPORTUNIDADE 
CASA TÉRREA

R$ 290 MIL
Vila Guarani, próx.Metrô 
com 2 dormitórios, sala 2 

ambientes, cozinha, banheiro 
e quintal.  REF.: 12-2955

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

APTO - JABAQUARA 
R$ 290 MIL

2 dorms, ótima sala, coz. c/ arms, 
piso em porcelanato, AS  e gar. p/ 
um automóvel. À 15 minutos a pé 
do Metrô, fácil condução. Lazer 
c/ churr, play, quadra etc. Ótimo 

negócio !  REF.: 13-2951
CASA TÉRREA

V. GUARANI  R$ 450 MIL
Otimo terreno bem localizado, 

prox. Padaria, mercado e 
comércio local, 2 dorms, sala, 
cozinha,banheiros,lavanderia, 
quintal e 4 vagas de garagem. 

REF.: 13-2963

TERRENO COM 930 M2

Vila Gumercindo ! Projeto 
para edificação de 12 andares 

a 800 metros do Metrô Imi-
grantes e próx. Av. Abraão de 
Moraes, local c/ infra estrutura 

coml, supermercados,
drogaria, padaria. REF.:14-2979 

TERRENO 530 M2

VILA GUMERCINDO 
OPORTUNIDADE PARA 

INVESTIDORES
Projeto para 5 casas

a 600metros do Metrô
Imigrantes!  REF.:14-2978

EXCELENTE  APTO 
PTO PAULISTA

R$ 800 MIL
3 dorms, suíte, sala 2 ambs 
c/ sacada , coz, dep. emp. e 
area de serviço, 3 vagas de 

gar, lazer etc  . Ótima
oportunidade!  REF.:14-2975

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feirA dAs 08 às 19hs;
• sábAdos e feriAdos dAs 08 às 17hs.

rUA TiQUATirA, 399
bosQUe dA sAÚde

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 34 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

TÉRREA + 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

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

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

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

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 250 MIL
Ótima oferta, c/ 3 dorm., wc 

social, sala p/ 2 amb., cozinha, 
lavanderia, wc / empregada, 

garagem p/ 1 carro, AU = 64 
m², cond. R$ 425,00, ótima 

localização da rua Mq. de Lages 
- REF.: 13.793

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 

dorm., living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, depósito, dep. p/ empreg., 

garagem - REF.: 13.792

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Seminovo, impecável, acabto. 
de 1ª, AU = 121,5 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, closet, living 
p/ 2 amb., sacada gourmet, 

lavabo, escritório, coz. planej., 
wc p/ empreg., depósito, gar. p/ 

2 carros - REF.: 13.787

SOBRADO COM. / RES.
BQ. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 

Saúde, bom p/ moradia, ótimo 
p/ fins comerciais, c/ 3 dorm., 

wc social, living p/ 2 amb., 
coz., dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros, terreno 5 x 32 mts. - 

REF.: 11.042

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 760 MIL
Ótimo local da rua Tiquatira, bom 

p/ moradia ou fins comerciais, 
construção aprox. 250 m², c/ 3 
dorm., wc social, liv. p/ 2 amb., 

coz., dep. p/ emp., gar. p/ 2 
carros - REF.: 13.064

APTO
JD. CELESTE
R$ 235 MIL

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

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

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 550 MIL

Ótima rua do bairro, trav.da rua 
d Boqueirão, terreno 9 x 22 

mts, construção de 140 m², c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, liv. p/ 2 

amb., lav, coz. c/ AE, dep. emp, 
gar.p/ 3 carros - REF.: 13.770

SOBRADO COND.
FECHADO - JABAQUARA

R$ 600 MIL
a 500 mts. do Metrô Jabaquara, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, qto. 
Despejo, wc p/ empreg., gar. 

p/ 2 carros, cond. R$ 260,00 - 
REF: 12.482

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Estilo assobradada, c/ 3 dorm., 

suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. planej., 

lavanderia, quintal c/ churrasq., 
garagem p/ 4 carros, impecável, 

ótimo acbto. - REF.: 13.827

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

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

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

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

carros - REF.: 12.792

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Ótimo local, terreno 10 x 29 mts., 
construção de 200 m², c/ 3 dorm. 

c/ AE, suíte, wc social, liv. p/ 2 
amb., sl. TV, coz. c/ AE, dep. p/ 

emp., amplo qtal c; churr, gar. p/ 
4 carros - REF.: 12.555

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 575 MIL
Tudo reformado, em estado de 
novo, ótimo acabto., vago, c/ 3 
dormitórios, wc social, living, 

sl. jantar, lavabo, cozinha, 
lavanderia, dep. p/ empregada, 
gar. p/ 1 carro - REF. 13.813

APTO
JD. CELESTE
R$ 215 MIL

Boa localização do bairro, ótima 
oferta, c/ 2 dormitórios, 1 c/ 

armários embutidos, wc social, 
living p/ 2 ambientes, cozinha, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro - 
REF.: 13.533

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 245 MIL
Ótimo local, próximo a Igreja 

da N.S. das Mercês, c/ 2 
dorm., wc social, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
área útil de 55 m², condomínio 
R$ 340,000 - REF.: 13.845

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 420 MIL
c/ 3 dormitórios c/ AE, wc 

social, living p/ 2 ambients, 
coz. c/ AE, lavand, gar. p/ 1 

carro, ótima localização da rua 
D. Bernardo Nogueira, estuda 

propostas - REF.: 13.850

SOBRADO VILA
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Terreno 5,85 x 28 mts., AC = 
246m², vago, c/ 4 dorm., 2 

suítes, closet, sl. Íntima p/ TV, 
living p/ 2 amb. c/ lareira, sl. 

Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 12.734

PRÉDIO COM. / 
RES. BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Ótimo local rua Tiquatira, sendo 
um salão c/ 80 m² e wc, mais 
um salão c/ 40 m² e wc, e em 

cima um apto. c/ 3 dorm., sala, 
coz., wc, lavanderia, quintal, wc 

p/ empreg. - REF.: 13.383

SOBRADO + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

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

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

escritório, wc - REF.: 12.814

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
Ótimo local da Av. Ramalho 

Ortigão, excelente área útil de 
82 m², vago, c/ 2 dormitórios, 

wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha, lavanderia, qto. e wc 
p/ empreg, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 13.870

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótima localização, travessa 
da rua Tiquatira, vago, c/ 3 

dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 3 carros, estuda 

proposta - REF.: 13.869

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 585 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

APTO
CHÁCARA INGLESA

R$ 590 MIL
3 dormitórios, suíte, living p/ 2 
amb. c/ sacada, lavabo, cozinha 

planejada, wc p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, ótimo 
local, próximo a rua Juréia,

AU = 74 m² - REF.: 13.812

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 590 MIL

Ótima localização, a 200 mts. 
do Museu do Ipiranga, c/ 3 

dormitórios, wc social, living, 
lavabo, copa, cozinha c/ AE, 

qto. despejo, lavanderia,
gar. p/ 1 carro - REF.: 13.861

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, liv. p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, dep. p/ emp., qtal c/ churr., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 13.311

SOBRADOS NOVOS
CH. INGLESA
R$ 795 MIL

Excelente acabto., próx. a 
Igreja Sta. Terezinha, c/ 3 

suítes, living p/2 amb., lavabo, 
cozinha, jd. de inverno, gar. 

p/ 4 carros, estuda imóvel de 
menor valor - REF.: 13.096

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., 

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

AE, dep. p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., garagem p/ 2 carros 

- REF.: 12.802

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 1.150 MIL
Terreno 212 m², constr 204 

m², reformado, tudo novo, c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 

cozinha, dep. p/ empreg., 
escritório, jardim quintal 

gramado, churrasq., gar. p/ 2 
carros - REF.: 12.299

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

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 350 MIL

2 dormitórios, wc social, living, 
copa, cozinha c/ AE, lavanderia, 

quarto e wc p/ emrpregada, 
garagem p/ 1 carro, próximo a 

rua Jean de La Huerta.
REF.: 13.803

SOBRADO COND.
FECHADO - V. NAIR

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

lavanderia, depósito privativo, 
gar. p/ 1 carro mais uma vaga 
p/ visitante - REF.: 12.900

TÉRREA
V. MORAES
R$ 480 MIL

Ótimo acabto., terreno 200 
m², constr. Aprox. 180m², c/ 
4 dorm., 2 suítes, wc social, 
living p/ 2 amb., lavanderia, 

amplo terraço c/ churrasqueira, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 12.810

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 495MIL
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.: 13.867

APTO METRÔ
A. IPIRANGA
R$ 590 MIL

Ótimo local, prox. ao metrô e 
toda infraestrura, c/ 3 dorm. 

c/ AE, suíte, amplo living p/ 2 
amb. c/ sacada, coz. c/ AE, wc 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 
estuda apto. menor valor na 

região - REF: 12.318

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 630 MIL
Prédio c/ apenas 8 anos, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
liv. p/ 2 amb. c/ sacada, lav, 

coz. c/ AE, wc p/ emp., gar. p/ 
2 carros, prédio c/ 8 anos, 

cond. R$ 450,00 - REF.: 13.872

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente área útil de 130 

m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 3 amb., coz. c/ AE, 

lavanderia c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 3 carros, 
bom acabto. - REF.: 13.497

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Ótimo local, terreno 10 x 30 

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

amb., cozinha c/ AE, lavanderia, 
qto. Despejo, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 13.290

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 840 MIL
Local nobre do bairro, área útil 
de 125 m², c/ 3 dorm., c/ AE, 

suíte, wc social, living p/ 2 
amb. c/ sacada, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., garagem 

p/ 2 carros, garagem p/ 4 carros 
REF.: 12.761

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 860 MIL
Terreno aprox.11 x 30 mts., AC 

= 300 m², c/ 3 dorm., 2 suítes, 
living, sl. Jantar, sl. TV, lavabo, 
cozinha, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 5 carros, edícula indep. c/ 2 

dorm., suíte - REF. 13.860

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 870 MIL
Trav. da Al. dos Guaicanãs, AT 
= 255m², AC = 363 m², c/ 4 

dorm., 2 stes., living p/ 2 amb., 
sl. jantar, lav, copa, coz., dep. 
p/ emp, gar. p/ 3 carros, nos 

fundos + 5 salas p/ escritório - 
REF.: 13.876

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, liv. p/ 2 amb. c/ sacada, 
lavabo, coz. planej., despesa, 
wc p/ empreg., 3 vagas, lazer 

completo - REF.: 13.249

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.110 MIL

Seminovo, impecável, AU 
= 121,5 m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, closet, living p/ 2 

amb., sacada gourmet, lavabo, 
escritório, coz. planej., wc p/ 
empreg., depósito, gar. p/ 2 

carros - REF.: 13.128

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

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

p/ empreg., quintal c/ churrasq., 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.697

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$ 1.700 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/ emp, amplo 
quintal, lindo espaço gourmet, 

gar. p/ 5 carros - REF.: 12.473

CONSULTOR
IMOBILIÁRIO

3107-5750 / 3892-0433 
97140-8282/ 97140-9110creci 140589

www.miltonshigueo@hotmail.com
www.msiconsultorimobiliario.com.br

EXC. APTO. V. CLEMENTINO 
R$ 680 MIL

Ótimo local, andar alto, 2 dormitórios, 
1 vaga, área útil 75m2 Ref. 895010

SOBRADO VILA SONIA 
R$ 450 MIL 

Próx. metrô, terreno 9x27, 3 dorms, 
2 vagas de garagem. Ref. 96013

APTO. PINHEIROS 
R$ 1.100 MIL 

Muito bonito, 3 dormitórios, (1 suíte), 
reformado, 1 vaga. Ref. 144025 

ALUGO SALAS COMERCIAIS 
PRAÇA DA ÁRVORE

Av. Jabaquara, 993.R$ 750,00 cada.
Ref. 993015

APTO. VILA MARIANA 
R$ 510 MIL

70m2, 2 dorms., 2 banhs., sala 2 
ambs., 1 vaga, etc. Ref. 1961020

APTO. SAÚDE 
R$ 400 MIL

42m2, 1 dormitório, sala 2 ambientes, 
piscina, 1 vaga, etc... Ref. 782019

APTO. SAÚDE 
R$ 490 MIL

75m2, 3 dorms, 2 banhs., arms. 
novos, varanda, 1 vaga. Ref. 523018

ALUGO APTO. CAMBUCÍ
R$ 2.700,00

Av. Lacerda Franco, local tranquilo, 
157m2, 3 dts, 1 ste, 1 vg. Ref. 166011

APTO. MIRANDÓPOLIS 
R$ 1.170 MIL

4 dorms, (1 suíte), andar alto, 3 
vagas, próx. ao metrô. Ref. 809002 

SOBRADO JD. AEROPORTO 
R$ 600 MIL

2 dorms. 1 c/closet, sala 2 ambs. 
coz., lavabo, 2 vagas. Ref. 194035

SOBR. COML. MIRANDÓPOLIS  
R$1.400 MIL

7 salas., estac. 8 carros. Bom para
Clínicas, Escr. px. metrô. Ref. 96008
APTO. ALTO DE PINHEIROS 

R$ 1.150 MIL 
3 dorms, (1 suíte), andar alto, refor-
mado, 3 vgs, mobiliado.Ref. 470001

APTO. PINHEIROS 
R$ 680 MIL

70m2, R. Fradique Coutinho, 2 dts, 
(1 ste), 2 vgs. Muito bom. Ref. 781026

APTO. V. CLEMENTINO 
R$ 1.050 MIL

3 dts, (1 ste), 2 vgs, 95m2 AU,  excel. 
local, prédio c/recuo. Ref. 206017

SALA COML. MIRANDÓPOLIS
R$ 400 MIL 

Com 40,5 m2, 1 garagem, 
andar alto. Ref. 609040

EXC. APTO. SAÚDE 
R$ 755 MIL

2 sts, 2 vgs, 81,68m2, sac. c/churr., arms 
novos. Cond/IPTU R$ 590, Ref. 623016

VISITE NOSSO SITE:

APTO.CHÁCARA INGLESA 
R$ 660 MIL

68m2, 2 dts., (2 suítes), 2 vgs, padrão 
novo. Cond. R$ 563, Ref. 164031
APTO.CHÁCARA INGLESA 

R$ 650 MIL
70m2, 3 dts., (1 suíte), 1 vg, padrão 

novo. Cond. R$ 563,00. Ref. 130030

APTO. PARAÍSO
R$ 616 MIL

72m2, 2 dorms., (1 suíte), 1 vg, todo 
reform. Cond. R$ 508, Ref. 982032

SOBRADO PL. PAULISTA
 R$ 1.500 MIL

220m2 AC, 200 m2 terr, 3 dts., 3 vgs, 
conserv. Vale a pena ver Ref.408028

PRÉDIO COMERCIAL/RESIDL. 
R$ 1.495 MIL

638m2,1 dep. gde. 1 dep. médio 3 dep. peq. 
5 vg. alarme, iptu R$ 1.050,  Ref.392033

APTO. PARAÍSO
R$ 830 MIL

130m2, 3 ds. sl. 2 amb. banh. c/box, 
copa/coz. 2 qd Paulista Ref. 462037

APTO. VILA MARIANA 
R$ 870 MIL

140m2, 3 dt. (1 s), 1 vg. sl. 2 amb. 
terr. lav. as/qe/wc. sl. f. Ref. 966036

APTO. VILA MARIANA 
R$ 833 MIL

73m2, 3 ds. (1 s), 2 vgs. refor. piso 
lam. arm pla. lazer total.Ref. 2999038

Av. Jabaquara, 993 - 4º andar - sala 44-D
Av. Brig. Luiz Antonio, 54 - 3º andar

MARCIA 
RAMOS 

IMÓVEIS

Rua das Camélias, 86
 Mirandópolis 

E-mail: ramosmarcia08
@yahoo.com.br 

(creci 101501)

 99330-6118
ou 2578-0159

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. 
MIRANDÓPOLIS AL. DAS BONINAS

APTO. -  R$ 1.700.000,00
136m2 AU, and. alto, fece norte, 3 stes. c/arms, 
sala p/3 ambs. c/var. piso madeira, coz. plan. 
lavb. AS, despensa, 3 vgs. dem., lazer total.

MIRANDÓPOLIS
TERRENO  - R$ 550.000,00

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

MIRANDÓPOLIS - R$ 499.000,00
Exc., Apto. em rua plana, c/64m2 AU, 
2 dts. c/arms. sl. 2 amb. coz. c/arms. 

AS, DE, 1 vg. demarc. sl. festas, 
churr. sl. ginást.

PRAÇA DA ÁRVORE
IMÓVEL COMERCIAL - NOVO

R$ 9.000,00
Na parte superior: 100m2 c/3 banh. Na parte 
térrea: 100m2 c/2 ban. O imóvel possui 4 vgs, 
spots embutidos, copa, jdim e port. eletr.
Est. Prop. p/alugar o imóvel inteiro ou parte. MIRANDÓPOLIS  - R$ 760.000,00 

Exc. Sobrado semi isolado, 6 mts. de 
frente, terreno c/150m2, 3 dts. 1 suite, 
banh. c/box blindex, piso laminado, 
coz. qtal. c/churr., edícula, 2 vagas.

VENDAS * VENDAS * VENDAS

MIRANDÓPOLIS APARTAMENTO
R$ 4.500,00

Impecável, c/134m2 AU 3 dorms. (1 
suíte c/closet e hidrom), sala p/2 ambs. 

c/varanda ampla, piso tábuas largas 
em ipê. banhs. c/piso em granito e box 
blindex, coz.planejada, rico em arms. 

Aluga mobiliado ou não

CHÁCARA INGLESA 
APTO..LINDO  - R$ 5.000,00

C/3 dts. (1 ste c/closet e hidro), sl. ampla 
c/var. coz. planj. área c/arms wc empr. 3 

vgs. lazer total, muito jard. cond. bx.

VILA CLEMENTINO 
(SALAS) -  R$ 4.000,00

Impecável,100m2 de área útil, 
com 2 banheiros, copa, 2 vagas de 

garagem. Estuda Proposta

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
VILA CLEMENTINO

 APTO. -  R$ 2.500,00
1 quadra metrô, 80m2 AU, 2 dts.c/arms, 
escrit, sala 2 ambs. c/var, coz. plan, wc 

empr. 1 vg dem., pisc, sl festas, etc.

MIRANDÓPOLIS
APTO. - R$ 2.200,00

Impecável, c/2 suítes c/arms., sala am-
pla p/2 ambs. c/varanda, coz. plan., AS, 

wc empr., 1 vg, pisc., churr., s.festas.
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.

SALÃO COMERCIAL 
MIRANDÓPOLIS R$ 1.800,00 
Com 60m2 área útil, 1 banheiro, 
1 vaga, rua de ótimo movimento

LOCAÇÕES * LOCAÇÕES * LOCAÇÕES
MIRANDÓPOLIS - R$ 950.000,00
Sobrado impecável com 3 dorms. (1 
suíte) c/arms., 2 salas, coz. c/arms. 
lavabo, edícula c/ste. e coz. qtal. c/

churr. 3 vgs.

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
SOBRADO - R$ 600.000,00 

Reform., c/2 dorms. c/varand, sala, 
lavabo, coz. AS, peq, quintal,

1 vaga, portão eletrônico.

VILA CLEMENTINO
APTO.  - R$ 540.000,00 

Impecável, 2 dts. c/arms. sala 2 
ambs. c/var. 2 banh. coz. plan. DE, 

1 vg. demarc. pisc. salão festas.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO.  - R$ 450.000,00 

Ao lado do metrô, c/1 dorm. c/arm. 
sala c/varanda, coz. c/arm, 2 banhs 

1 vg, sl. festas, academia, etc.
LIBERDADE 

LOJA  - R$ 260.000,00 
Com 45m2 AU, toda reformada, 
c/5 mts. de frente, 1 banheiro, 
piso em porcelanato branco.

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA  - R$ 5.500,00

Semi isolada, em excelene estado, 
c/3 dorms. c/arms., 2 salas, coz. ampla 

c/arms., lavabo, edícula c/1 suíte + 
1 sala, A.S., quintal grande, 2 vagas.

MIRANDÓPOLIS
 APTO. -  R$ 1.800,00

C/55 m2 AU, próx. ao Metrô, 2 dorms. 
c/arms., sala p/2 ambs. c/varanda, 
coz. planejada, A.S., arms., 1 vaga.VENDIDO
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V E N D A S  V E N D A S  V E N D A S
MIRANDÓPOLIS

Sobrado 2 dorms.,sala 2 
ambientes ,1 vaga, fácil acesso ao 

Metrô Praça da Arvore,próximo 
a Igreja Santa Rita. Vale a pena 
conhecer. R$ 650Mil –ref 16449

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

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

Lazer Completo.
R$ 1000 MIL  - REF 16068

V. CLEMENTINO
Sobrado, 3dorm,1suíte, 2 vgs, 

local tranquilo , com quintal, em 
perfeito estado. Vale a pena 

conhecer. Proximo a excelente 
colégio e comercio da região.

R$ 970 Mil –Ref: 16699

V. CLEMENTINO
Sala Comercial, 2 vagas, 2 WC , 
com 30m, piso laminado.Locali-
zada na Borges Lagoa, com es-
tacionamento rotativo e portaria 

24h. R$420 mil-Ref.18861

MIRANDÓPOLIS
Oportunidade Sobrado, no 

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

R$ 1210 MIL. REF.15699

PLANALTO PTA
Sobrado 2dts, sacada,

sala, cozinha, 2 vgs, quintal, 
churrasqueira e salao de 
festas. Estuda Proposta. 

R$ 740 MIL. REF 16005

MIRANDÓPOLIS
Negocio de Ocasiao, Casa 
terrea 3dts, ste, sala, coz, 

lavand.,wc social, churr, wc 
emp, semi isolada, entrada 

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

V. CLEMENTINO
Sala Coml, Edifico Novo, 46m2, 2 
banhs, copa , varanda, 1 vg. Es-
tacionamento rotativo , portaria 
24hs. Ao lado do Metrô Sta Cruz. 
Possibilidade 2 salas cojugadas. 

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. 16699

MIRANDÓPOLIS
Sobrado, 3dorms,,sala 2 ambi-
entes, solarium,,cozinha,wc e 

QE.,1vaga (possibilidade de 2), 
isolado, com edícula, entrada 
lateral.Necessita de moderni-

zação. R$ 745Mil. REF. 16920

SAÚDE
Casa de vila com 3suites, sala 

coz, AS, varanda, 2 vagas, 
Reformada, entre estação 
Praça da Arvore e Ricardo 

Jafet. R$ 550 Mil. REF.16923

L O C A Ç Ã O

 MIRANDÓPOLIS 
Sobrado. 2 suites,1vg,130m
de área construída, pequeno 
quintal, reformado, rua plana, 
miolo nobre de Mirandopolis
 R$ 680 Mil  REF 16494

 Vila Clementino
Apto Excel. para morar  ou investir, próx. 
do metrô Sta. Cruz (200m) e próx. do 
Hosp. SP/Unifesp.Rico em arms, piso 
laminado, sala com sacada, banho com 
aquec. a gas, coz. planej., entr.de serviço. 
WC de empreg. R$ 700 mil - REF. 16781

MIRANDÓPOLIS
Apto 1suite, sala ,coz.,ar.serv.
repleto de armários, 1 vaga, 

sacada, com 41m, lazer com-
pleto.Proximovmetrô.Excelente 
investimento. Venha conferir!

 VILA CLEMENTINO
Casa de Vila, 2dorm. / 2vg . , 
ter. 5X35m ,.bem localizada, 
repleta de armários, entrada 
lateral, quintal, churrasqueira

R$ 980 Mil.  REF. 15338

 MIRANDÓPOLIS
Apto 3d/1s/2vg/134m dep.emp, var-
anda, hidro, closet, lazer completo. 
Predio cobiçado em excel. local, 
próx. a colégios e comercio da região.
Aluga-se  com ou sem mobília Al das 

Boninas. R$ 4.500,00  Ref.16801

VILA CLEMENTINO
Comercial, Sobrado reformado,inclusive 
parte  elétrica e hidráulica, com 6 salas, 

3 banheiros, 4 vagas. Excelente
para Clinica ou Escritorio.

Proxima ao Metrô Av, Onze de Junho.
R$ 5.800 Mil. Ref.16298

VILA CLEMENTINO 
Apto novo, 2dorms 

,2vagas,lazer,varanda gourmet, 
repleto de armários. R.Luis Gois

Aluguel R$ 2.500,00 ,
cond 725,00 – Ref. 16502

VILA CLEMENTINO 
Sala comercial com 43m, 1 vg, 
estacionamento rotativo ao lado
do Metrô Sta Cruz. R: Pedro de 
Toledo. Aluguel R$ 1700,00. 
Cond R$ 750,00. Ref. 15302

VILA CLEMENTINO 
COMERCIAL

Edificio Novo, 46m2 , 2 
banheiros, copa , varanda  

envidraçada, 1 vaga. 
Estacionamento rotativo , 
portaria 24hs..Ao lado do

Metrô Santa Cruz. 
Possibilidade de locação
de  2 salas conjugadas.

Aluguel 3000,00 (1 sala)
Cond 600,00. Estuda
Proposta REF.15446

A 3 Minutos Do Metrô Conceição

Rua São Venceslau, 243 - Conceição
Informações: 11 2589 9838

www.vistaconceicao.com.br

Terraço Gourmet

Lazer Completo

Torre Única

Vagas Livres

MUDE EM JUNHO DE 2015 - VISITE APARTAMENTO MODELO NO LOCAL

*Preço referente a unidade 01 do empreendimento Vista Conceição.
**Imagens Ilustrativas.

Intermediação:Realização:

CRECI: 24.881-J

Intermediação:Realização:

Corretores de Plantão

**Imagens Ilustrativas.

Corretores de Plantão

SUCESSO DE VENDAS
ÚLTIMAS UNIDADES

A partir de 

R$ 340.000,00R$ 340.000,00* 02
Dorms
c/ Suíte

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio Vista Conceição Garden_Jornal Zona Sul.pdf   1   13/11/2014   17:35:49



PÁG. 12 14 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014

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

ADVOCACIA
Dra. Juliana Brassoli

9.7217-0908

OAB 232.714
PREVIDENCIÁRIO (INSS)

FAMÍLIA - CÍVEL

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

ABERTURA 
DE EMPRESAS 

72 HORAS
CONTÁBIL MOTA - 17 anos

Alteração, Baixa e Legalização
Tel:2497-3119 - 2455-8420
www.contabilmota.com.br

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$ 1.850,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

grande, lavabo, edícula 
completa, quintal, 

2 vagas.  R$ 2.000,00

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

LOCAÇÃO

 

CHOCOLATE O ANO INTEIRO PARA 
TODAS AS OCASIÕES.

Aceitamos encomendas para Eventos e Festas 

 CASA DO CHOCOLATE
www.casa-do-chocolate.com

Tel. 97511-4448 com Débora
aceitamos cartões de crédito e débito

e-mail: dborarigoleto@gmail.com

 

Ótima localização, entre o metrô 
Vila Mariana e Ana Rosa, 

imóvel grande

 PASSO O PONTO
COMERCIAL

Tel.: 5083-0220
email: contato@costuraeconsertos.com.br

  ABRA SEUS 
CAMINHOS

 FONE: 4115-7624
95797-6301 (tim)

Trabalhos Rápidos 
com Sigilo

Não cobramos. 
Fazemos Caridade!!!

Livre-se da 
Inveja, 

Mau Olhado, 
Angustia, 

Depressão.
Conselhos 

e Ajuda 
Espiritual 

Através de 
Vidência. 
União de 
Casais.

ANUNCIE NO 
SÃO PAULO 
ZONA SUL. 

LIGUE:
5072-202

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$ 1400 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),

02 salas, edicula
completa, quintal, 02 vagas. 

Localização excelente.
R$ 900 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

grande, entrada lateral, 
edicula completa, 02 vagas. 

Localização excepcional.
R$ 680 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

VENDA

Pabx: 5012-1200
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www.imobiliariaigral.com.br
Av. Engº Armando de Arruda Pereira, 1141

Estação Conceição - SEDE PRÓPRIA

Administração
• Locação
• Venda

VENDAS - VENDA - VENDA LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO
APTO JABAQUARA
2 dorm, sala, coz, 

w/c e  1 vagas.
A/útil 53m2. 
AP01598

R$ 280 MIL + 380,00 
CONDOMÍNIO.

APTO  JABAQUARA
2 dorm c/ ar-

mários, sala, coz 
c/ armários,  w/c, 

a/s e  1vaga. A/útil  
55m2.  AP01567  

R$ 330 MIL
+ 320,00

CONDOMÍNIO

APTO DUPLEX 
VILA MIRA

2 dorm (1 ste), sala 
2 amb, coz, 3 w/c, 
, a/s e terraço c/ 

churr. privativa. A/útil 
97m2. AP01510

R$ 350 MIL + 650,00 
CONDOMÍNIO.

SOBRADO GEMINADO 
JD. ORIENTAL
2 dorm, sala,
coz, 2  w/c e

1 vaga. CA01343.
R$ 335 MIL.

SOBRADO CONDO-
MINIO FECHADO 

JABAQUARA
3 dorm (1 suíte), sala, 

copa, coz, lavabo, 
w/c social, 2 vagas e 
depósito. CA01490 - 
R$ 450 MIL + 100,00 

CONDOMÍNIO

SOBRADO DE
VILA JABAQUARA

2 dorm, sala,
coz, w/c, dep. de 
empregada, salão 
de festas e 1 vg.

CA01521
R$ 540 MIL.

APTO SMART 
MARACÁ

1 dorm, sala com 
varanda gourmet, 
coz e w/c. Lazer 
completo. A/útil  
53m2.  AP01466  
R$ 1.800,00 + 

390,00 CONDOMÍNIO.
APTO

VILA GUARANI
2 dorm + es-

critório, sala com 
sacada, coz, w/c, 
a/s e 1 vaga. A/útil 
70m2.  AP01565  
R$ 1.550,00 + 

500,00 CONDOMINIO.

APTO VILA
DO ENCONTRO
2 dorm, sala,
coz, w/c, a/s e

1 vaga. A/útil 55m2.  
AP01319.

R$ 1.100,00
+ 350,00

CONDOMÍNIO.

APTO METRÔ 
JABAQUARA

3 dorm (1 suíte c/ 
varanda), sala c/ 

varanda, coz, w/c, 
a/s e 1 vaga. A/útil 
116m2.  AP01402. 

R$ 1.800,00 + 
660,00 CONDOMÍNIO

CASA
JARDIM ORIENTAL

1 dorm,  coz , 
w/c, a/s e quintal 
independente. 

Ótima localização. 
CA0329

R$ 900,00

SOBRADO
VILA GUARANI

2 dorm (1 suíte), 
sala, coz, w/c,
a/s, garagem 
c/ portão aut.  

CA01537
R$ 1.700,00

CASA METRÔ 
CONCEIÇÃO

3 dorm, sala,  coz, 
3 w/c, a/s com w/c 

+ LOFT nos fundos, 
churr. e gar. Coml 
ou Res.  CA01441  

R$2.800,00.

SOBRADO
JABAQUARA
2 dorm, sala 

ampla, coz, w/c, 
a/s com  w/c + 

dorm nos fundos 
e 1 vaga. Coml/
Res.   CA01415 

R$ 2.300,00 

PRÉDIO COMERCIAL
METRÔ CONCEIÇÃO

parte superior 4 
salas, recepção, 
2 w/c, salão nos 
fundos e sacada. 

Todo em piso frio. A/
total 140m2. PR0017   

R$2.800,00

R. Luis Góes, 1466 - Cj. 04 - MiRandópoLis
e-MaiL: aLpha.iMoveis@uoL.CoM.bR

 • VENDA • LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

5071-9999

 •   APARTAMENTOS •  APARTAMENTOS •  APARTAMENTOS • C A S A  E  S O B R A D O S

APTO. MIRANDÓPOLIS
1 dorms, 1 vg, living 2 amb, 

lazer, salão de festas, 45m2 AU, 
ótima localização, rua tranquila, 
andar alto, próximo ao Metrô. 

R$ 380 Mil

APTO. PRAÇA DA ÁRVORE
 2 dorms, 2 vg, living/terraço, 

salão de festas, vago, rua 
tranquila, ótimo local, próximo 

ao Metrô Praça da Árvore.
R$ 430 Mil 

APTO. VILA MARIANA
3 dorms,1 ste, 1 vg, living/ter-

raço, mobiliado, lazer completo, 
rua tranquila, ótima localização, 

impecável, próximo ao Metrô 
Santa Cruz. R$ 650 Mil

APTO. METRÔ CONÇEIÇÃO
Térreo, 2 dts, 1vg, living 2 amb, 
repleto de armários, salão de 

festas churr, ótima localização, 
prédio de 4 andares, próximo 
Metrô, impecável!  R$ 350 Mil

APTO. JABAQUARA
 2 dorms,1 vaga, living 2 amb, 
salão de festas, ótimo estado, 
andar alto, face norte, ótimo 
local, ao lado do terminal e 

Metrô Jabaquara. R$ 380 Mil

APTO. VILA CLEMENTINO
2 dorms,1 ste,1 vg, living
2 amb,78m2 AU, vago,

 reformado, salão de festas, 
ótima localização, próximo ao 
Metrô Santa Cruz. R$ 450 Mil

APTO. MIRANDÓPOLIS
3 dorms,1ste, 2 vgs, living

2 amb, lazer,salão de festas, 
repleto de arms, totalmente 

reformado, ótimo local, próximo 
ao Metrô. R$ 550 Mil

APTO. VILA MARIANA
3 dorms,1ste, 1 vg, living 2 amb, 

lazer, 130m2 AU, andar alto, 
reformado, ótimo local, 

impecável, Metrô Ana rosa.
R$ 679 Mil

SOBRADO  SAÚDE
2 dorms, 1 vg, sala grande, 2 

wc, entrada lateral, 5x25, quintal 
com dep. de empregada, ótima 
localização. Próximo ao Metrô 

Saúde. R$ 480 Mil

CASA TÉRREA  MIRANDÓPOLIS
2 dorms,1vaga, sala 2 

amb.,entrada lateral, quintal, 
rua tranqüila, ótima localização 

próximo ao Metrô Pça da 
Árvore. R$ 445 Mil

SOBRADO MIRANDÓPOLIS
3 dorms, 2 vgs, sala 2 amb, 

lavabo, totalmente reformado, 
quintal, execelente  localização, 

impecável, próximo ao Metrô 
Pça da Árvore. R$ 680 Mil

CASA TÉRREA PLANALTO PTA
3 dts, 2 grs, living/lavabo, 

cozinha ampla, terreno 9x28, 
vaga, entrada lateral, quintal, 

dep. de empregada, ótimo local, 
rua tranqüila. R$ 680 Mil

 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$ 370.000,003 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

Vago, 2 dorms., 1 sala, 
coz. banh., lavand., 2 va-
gas. + 1 qto. coz. banh. 

lavad. separada. 
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

CASA TÉRREA
VILA GUARANI 6x22

R$ 380.000,00

 

Entrega em Janeiro/15 - Rua Caramurú, 632
1 vaga, varanda, lav. coletiva, aquecimento 
central, infra p/ar condicionado, bicicletário 

Direto com proprietário

 APTO. STUDIO - 35 MTS.
200 MTS. METRÔ PÇA. ÁRVORE

R$ 365.000,00

98300-8338 ou 99764-7369
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CASA TÉRREA REFORMADA
PLANALTO PAULISTA

5x25 = 125m2, c/140 A.C.
2 dorms., sala, cozinha, quin-
tal, wc empregada, 2 vagas.

R$ 475.000,00
99233-0673 - Eduardo

 SAÚDE TÉRREA
OPORTUNIDADE!!!

Junto Av. do Cursino e Jd. Botânico 
400m2 de terreno (10x40) e 160m2 

A/C. Venda: R$ 600.000,00 
Locação R$ 2.400,00

 Tratar: 99914-4685

cr
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2 dorms., sala, coz., 
banh., 1 vaga, quadra 

poliesportiva, playgrond 
portaria 24 h.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. V. STO. ESTÉFANO 
V. SANTO ESTÉFANO

R$ 290.000,00

CARO AMIGO: COMPRANDO, VENDENDO OU ALUGANDO
ACEITO PROPOSTA E PARCERIA EM NEGÓCIO HONESTO

valente47317@creci.org.br

METRÔ SANTA CRUZ
TÉRREA FTE. 11mts = 297m2

Várias salas e garagens
Rua Ouvidor Peleja, 220

Alugo R$ 8 Mil
Vendo R$ 5,5 Mil o m2

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

várias salas e garagens
Ver Rua Luis Goes, 700
Vendo R$ 6,5 Mil o m2

PLANATO PAULISTA
SOBRADO RESIDENCIAL
3 dts. (ste), sacada, 2 sls.
copa/coz., Q.E., 5 gars.

190/325m2 - Av. Nhandu, 765
Vendo/Troco R$ 7,5 Mil o m2

PX. METRÔ VILA MARIANA
TÉRREA RESIDENCIAL 

3 dts. (ste), 3 sls. c/lareira
s/festas, churr., Q.E. 3 gars.
280/295m2. R. Pero Correia
Vendo/Troco  R$ 5 Mil o m2

METRÔ SANTA CRUZ 
SOBRADO COMERCIAL

4 Salas + 4 Saletas + 4 Wcs.
copa, coz., 1 vaga gar.

Rua Mairinque, 171
Alugo R$ 4.300,00

VILA MARIANA 
IMÓVEL COMERCIAL
R. Coronel Lisboa, 720 

R. Cap. Cavalcante, 349
Av. Rodrigues Alves, 675

Alugo R$ 6.000,00

VILA MARIANA/KLABIN
SOBRADÃO C/3 PISOS

8 sls. 2 coz. 4 wc´s, 2 gar.
160/250m2, R. Conde Irajá, 254
 Vendo/Troco R$ 8 Mil o m2 

Alugo R$ 5.500,00

www.valentenegocios.com

* VENDAS *

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

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

* LOCAÇÕES *

SEDE PRÓPRIA
20 ANOS

METRÔ VILA MARIANA 
IMÓVEIS COML./RESDL.

1 sl. Dom.Morais R$ 1.100,00
Apto.  Mobiliado  R$ 1.800,00 
Apto.  3 dormitór.  R$ 1.800,00
60m2 R.Sena, 484 R$ 2.300,00

 

400 metros do metrô, 3 dormitórios 
(suíte), cozinha grande, sala ampla, lavabo,

+ banheiro em cima, 2 vagas + depósito

 SOBRADO COND. FECHADO 
JABAQUARA 

R$ 485.000,00

Fotos: www.portalcreci.org.br/44930
Tel.: 2837-2333

RF
CRECI: 16.516 Rua Urânio, 181 - Metrô Saúde

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

Administração, Locação,
Compra e VendaIMÓVEIS

2 LOJAS DE GALERIA - METRÔ SÃO JUDAS
Mezanino e banheiro-porta de aço

R$ 195.000,00 

3 dorms, suite, sacada, 2 vagas, lazer, piscina 
R$ 495.000,00 

ÓTIMO APARTAMENTO - METRÔ SÃO JUDAS

LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO 

2 dormitórios., sala 2 ambienes., 2 banheiros,  garagem livre, 
tudo com armários, 62m2  R$ 392.000,00 

ÓTIMO APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE

SOBRADO - METRÔ SAÚDE
Rua Urânio, 3 dormitórios, suíte, sacada, quarto empregada 

quintal, 3 vagas. R$ 800.000,00 
APTO. NOVO - METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

2 dormitórios, suíte, sacada gourmet, garagem, piscina.
 R$ 515.000,00 

2 dormitórios. sala, cozinha, banheiro, garagem
R$ 285.000,00 

ÓTIMO APARTAMENTO - METRÔ CONCEIÇÃO

LOJA DE GALERIA - METRÔ SÃO JUDAS
Mezanino e banheiro.  R$ 850,00 

APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE
R. Ibituruna, 2 dts. sacada, gar. lazer, piscina  R$1.650,00 

SOBRADO COMERCIAL - VILA CLEMENTINO
R. Onze de Junho, várias salas, 4 vagas. R$ 5.800,00 

APARTAMENTO - METRÔ SANTA CRUZ
R. Afonso Celso, 2 dorms. suíte, gar. lazer. R$ 1.700,00 

APARTAMENTO NOVO - METRÔ SAÚDE
R. Chagas Santos, 2 dts. ste, sac. laz. total, gar. R$ 2.350,00 

APARTAMENTOS - JARDIM DA SAÚDE
De 2 dormitórios, 60m2, ótimo local. R$ 950,00 

SALÃO - METRÔ SAÚDE
Antiga Pizzaria. R$ 2.000,00 

SOBRADO COMERCIAL - METRÔ SAÚDE
Alameda Guatas, 4 salas + edícula + 2 vagas. R$ 3.200,00

Tel. 2839-1496

creci 72.013

Px. Hosp. São Paulo, 
82m2 AT, ensolarado, c/AE´s. 

R$ 530.000,00

APTO. 
VILA CLEMENTINO

com Alfredo
amfimoveis@hotmail.com

10x30, 3 dorms., 2 salas, 
coz., 3 banhs., entr. lateral, c/
quintal, 2 vagas. Imóvel vago.
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

CASA TÉRREA
ASSOBRADADA 

PRÓX. HOSP. SABÓIA
R$ 385.000,00

1 dormitório, cozinha, 
banh. c/box, lavand, 

água e luz separados.
Rua Caucaia,198 

Depósito ou Fiador. 
R$ 1.050,00

2275-6481/ 2276-3671

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE EM CONDOMÍNIO

POUCAS UNIDADES 

Tels. 2578-8102
ou 98686-6226

1 dormitório, cozinha, 
banheiro, área serviço, 
água e luz separados, 

garagem opcional. 
Seguro Fiança/Fiador

CASA METRÔ
IMIGRANTES

 

Com 90m2, 3 salas grandes, 3 banheiros 
e copa. Prédio localizado na 
Rua Domingos de Moraes, 

a 100 metros do metrô Vila Mariama. 
Direto com proprietário

 LOJA COMERCIAL
VILA MARIA

Tratar Tel.: 99140-5895 e 3892-5895

RADAR IMÓVEIS
Tel. 5072-2999

Miolo da Cursino, 
2 dormitórios,

sem vaga e lazer.
Pacote R$ 1.050,00

APARTAMENTO
JD. DA SAÚDE
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RADAR IMÓVEIS
Tel. 5072-2999

Com depósito grande, 
em Av. movimentada, 

entre Bradesco e Caixa
R$ 3.500,00

LOJA
SÃO JUDAS
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RADAR IMÓVEIS
Tel. 5072-2999

7 x 40
Reformado
R$ 2.500,00

SALÃO 
COMERCIAL 

SAÚDE
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RADAR IMÓVEIS
Tel. 5072-2999

Residencial/Comercial, 
4 dorms. + qto. empreg. 

suíte, 10 vagas, 
2 quadras do metrô. 

R$ 3.500,00

SOBRADÃO
JABAQUARA
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RADAR IMÓVEIS
Tel. 5072-2999

2 dormitórios 
+ garagem 
e armários. 

Pacote R$ 2.000,00

APARTAMENTO
CONCEIÇÃO
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2 dormitórios c/armários, sala, 
cozinha c/armários, quarto e wc 
empregada, vaga para 1 auto, 

totalmente refornado.
Aluguel R$ 1.900,00

 APTO. VILA CLEMENTINO
METRÔ SANTA CRUZ

Tratar Tel. 2606-2666
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2 dormitórios, piso novo e armários, sala, 
cozinha e banheiros com armários, área 

de serviço, 1 vaga com manobrista 24 h., 
lazer completo: piscina, churrasqueira, 

salão festas e ginástica, sauna. 
Aluguel R$ 2.500,00

 APTO. BELA VISTA

Tratar Tel. 2606-2666
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Em ótima localização 
na Vila Guarani.

Belle Jour Estética e Cabelo

 OFEREÇO SALA
PARA ESTÉTICA

Falar com Juliandra
Tel. 2577-6012

Tr. 2862-6321
ou 7889-6628

3 dormitórios, 
garagem para 

2 carros e salão

SOBRADO
200m. DO METRÔ

SAÚDE

Tratar com Mário 
Cel. 98969-6774

Travessa da 
Rua Guiratinga, 

R$ 1.500,00
+ IPTU

SALÃO c/70m2

PRAÇA DA ÁRVORE

Tr. 2862-6321
ou 7889-6628

Com 40m2, 
banheiro, ideal 

para loja ou escritório
R$ 1.000,00

SALÃO COMERCIAL 
MIRANDÓPOLIS

Para profissionais de 
Beleza e Saúde. Exce-
lente local, px. metrôs 

Vila Mariana e Ana Rosa. 
R$ 900,00 a R$ 1.000,00
Tels.: 3208-9646 

99778-8261 (vivo) 
96779-1721 (oi)

SALAS COMERCIAIS
VILA MARIANA

Rua Bartolomeu de 
Gusmão, exc. local, px. 
metrôs Vila Mariana e 
Ana Rosa R$ 4.000,00 

Estuda Proposta
Tels.: 3208-9646 

99778-8261 (vivo) 
96779-1721 (oi)

ASSOBRADADA COMERCIAL
VILA MARIANA 145 m2

Para pizzaria, com 
registro, refeição 

+ benefícios, 
das 18 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
TELEFONISTA

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

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

FORNEIRO  
P/PIZZARIA

Para Pizzaria, 
das 18 às 23:59 h., 

sexta, sábado e domingo, 
remuneração diária + taxa

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

MOTO
FRETISTA

Para pizzaria, com 
registro, refeição 

+ benefícios, 
das 16 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
EMBALADOR

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

ADVOCACIA
site: www.kgsadv.com.br

Serviços prestados por profissionais qualificados 
em diferentes áreas de Direito: 

FAMÍLIA • CÍVEL • CONSUMIDOR 
IMOBILIÁRIO • ACORDOS 

TRABALHO •  PREVIDENCIÁRIO 
• REVISÃO DE FGTS 

(Cálculos, Benefícios, Revisões do INSS, 
Desaposentação)

  AUXILIAR DE 
SECRETARIA

Com segundo grau de escolaridade, 
boa digitação, conhecimento do 

Excel e Word, delicadeza ao telefone, 
que resida nas imediações 

da Vila Clementino. 
Oferecemos salário mínimo. 

Horário: 08:30 às 17:30h 
Interessados enviar currículo para: 

bodutra@oclusivo.com.br

Que more na região 
do Jabaquara.

Falar com 
Juliandra

Tel. 2577-6012

• MANICURE
• PEDICURE

Precisa-se

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

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

resida entre o metrô Jabaquara e Santa Cruz 
Entregar curriculo na 

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

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

RECEPCIONISTA

Akademía Danças em Cia 
Admite Urgente:

 ORAÇÃO À SANTA CLARA 
 Ó Santa Clara que seguiste a Cristo com tua 
vida de pobreza e oração fazei que entregan-

do-nos confiantes a Providência do Pai Celeste 
no inteiro abandono aceitemos serenamente 
sua Divina Vontade .Amem.Rezar 9 dias com 
uma vela acesa 1 Ave Maria e no último dia 

deixar a vela acesa até o fim Fazer 3 pedidos, 
2 impossíveis e 1 de negócio. FMMS

REGULARIZO
IMÓVEIS

Fone: 2947-6044

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

(CND) de Imóveis na Receita Federal.

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dorms. terraço 
2 salas, lav., coz., qtal, 

wc, 2 vagas. Bom investimento  
R$ 569.000,00
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Próx. Rua das Rosas

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

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

coz. c/AE,  AS, WC, 2 vgs. 
lazer total. R$ 595.000,00

Temos Outros

SÃO JUDAS
A 300 mts. do Metrô

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dorms., arms. 
b.box, sala, coz. c/AE, 

terraço, 2 vgs. exc. local.
 R$ 519.000,00
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Rua dos Narcisos

Direto com Júlio
99690-3235

3/4 vagas, demais 
dependências. 

No melhor ponto 
da Rua Altino Arantes

ENTRE O METRÔ 
PRAÇA DA ÁRVORE 

E SANTA CRUZ
5 SALAS

 

CONTADOR, CORRETOR, ADVOGADO
Rua Domingos de Moraes com Loefgren

Tratar Tel.: 5052-9474

 ALUGO SALA 
EM ESCRITÓRIO MONTADO 

PARA:

 

Rua Graví, 1 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro, área serviço
R$ 1.300,00 + Cond. R$ 270,00

 APTO. PRAÇA DA ÁRVORE
OPORTUNIDADE

Tratar Tel.: 5589-4841 e 98056-2093
cr

ec
i 9

15
97

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

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

Casas de Repouso

Odontologia

Terapia Alternativa

S�ú�� � es�é�ic�

Clínica Médica

Psicologia

Cuidadores

Aparelhos Auditivos

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

 

 

  

• ODONTOPEDIATRIA
• ORTODONTISTA
• ACUPUNTURISTA

Av. Piassanguaba, 1556
Planalto Paulista

Tels.: 
2577-6248 - 2275-8374
E-mail: mcalpardo@hotmail.com

Dra. Madalena Calvo Pardo
(CRO 4168)

ALTO PODER
ESPIRITUAL

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

30 anos de
Exitos e Soluções

Ligue já.
2228-1419 / 96150-6348(OI)

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

Trabalhos para todos os fins
em sua presença.
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Telefones: 5533.0804 e 5561.1115
Dr. Camilo R. Correia - OAB.SP 87479

CAMILO CORREIA ADVOCACIA
www.advocc.com.br

Defenda seus direitos
Trabalhista e Cível

Consulte: advocc@uol.com.br

Defenda seus direitos

Consulte: advocc@uol.com.br

•EDUCAÇÃO

Mostra Cultural também cria clima de 
grande confraternização na Vila Mariana 

Não basta organizar apre-
sentações, desenvolver pro-
jetos, ensaiar números musi-
cais e fazer experiências para 
apresentar na Mostra Cultu-
ral. Tem também que esbanjar 
alegria e deixar bem claro que 
educação é também a busca 
por um futuro pleno, com 
cidadania e felicidade. Esta 
foi a lição principal da Mostra 
Cultural do Colégio Anglo-
-Brasileiro, na Vila Clementino, 
promovida no último sábado, 
dia 8 de novembro. 

Pais de alunos puderam 
conferir não só o resultado do 
trabalho de um ano dos fi lhos, 
em projetos que iam das Ar-
tes às Ciências, mas também 
acompanhar os estudantes de 
outras séries e, acima de tudo, 
confraternizar na escola. 

As apresentações de nú-
meros ensaiados pela garo-
tada das diferentes turmas, 
aliás, deixou bem claro que 
o objetivo principal da escola 
era garantir essa interação e o 
clima de entrosamento entre 
famílias e escolas.

A turma do sapateado, 
comandada pela professora 
Josilene Lima, deu um show. 
A plateia acompanhava aten-
ta à demonstração de talen-
to  da meninada que não se 
acanhou. 

Foi a professora Josi tam-
bém que comandou a galera 
na coreografi a cheia de movi-
mento e colorido das turmas 
do Ensino Fundamental. A 
plateia vibrou com os alunos 
seguindo os passos direitinho 

e se espalhando por toda a 
quadra poliesportiva onde 
aconteceu o show. 

Outro destaque foi quan-
do as turmas do Ensino Funda-
mental apresentaram, cheias 
de sorriso, a música Happy, de 
Pharrell Williams, um sucesso 
atual que empolgou plateia 
e alunos que realmente se 
pareciam estar se divertindo.

Até mesmo os pequeninos 
da Educação Infantil pude-
ram mostrar sua criativida-
de - tanto nos trabalhos de 
arte espalhados pelo Colégio 
quanto nos charmosos núme-
ros musiciais que entoavam, 
num misto de timidez e muito 
charme!

Todos os anos, é bastante 
esperada ainda a demonstra-
ção final do curso de judô, 
comandado pelo professor 
Antonio Carlos Lanzelotti. 
Muito querido por alunos das 
diferentes faixas etárias, ele 
não apenas mostra aos pais 
os resultados de um ano de 
trabalho, mas também dá 
verdadeiras aulas sobre a arte 
marcial. 

No final da festa, foram 
sorteados brindes e uma bi-
cicleta. A sorteada foi a alu-
na do 4o  ano Fundamental, 
Yohana Santos, que não se 
conteve de alegria na hora 
em que o nome foi chamado 
ao microfone.

O Colégio Anglo -Brasileiro 
fica na Rua Coronel Lisboa, 
698 - Vila Clementino. Tele-
fone 5549-8188. Site: www.
anglobrasileiro.com.br.


	SPZ_A_01_1113
	SPZ_A_02_1113
	SPZ_A_03_1113
	SPZ_A_04_1113
	SPZ_A_05_1113
	SPZ_A_06_1113
	SPZ_A_07_1113
	SPZ_A_08_1113
	SPZ_B_09_1113
	SPZ_B_10_1113
	SPZ_B_11_1113
	SPZ_B_12_1113
	SPZ_B_13_1113
	SPZ_B_14_1113

