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Final da trilogia O Hobbit invade 
cinemas da região. Há também 
estreia de filme de terror

Self service com entrega em 
domicílio é saída saudável 
para a correria de fim de ano
Página 7

Bazar de Natal
de Última Hora
na Casa de Viver

Rua Afonso Celso, 140 - Vila Mariana 
Estacionamento ao lado

Infs: casadeviver@icloud.com

Para Crianças: Oficinas, Contação de 
Histórias, Pula-Pula, Piscina de Bolinhas. 
Para Adultos: Produtos Exclusivos.
Para a Família: Diversas Opções de Alimentação

PRESENTES! GOSTOSURAS! BRINCADEIRAS!

Dia 19/12, sexta, das 14h às 20h
Dia 20/12, sábado, das 10h às 16h

Venha curtir com a família e aproveite para 
comprar aquele presente de última hora.

Vila Mariana terá cinema ao ar livre
Wi fi em praças, ciclo-

faixas de lazer e ciclovias, 

eventos culturais nas 

ruas, espaços culturais 

reabertos. A cidade de 

São Paulo tenta resgatar 

a vida urbana para que o 

paulistano ocupe as ruas 

e garanta mais vida e se-

gurança a elas. Na região, 

esta semana, a Cinemate-

ca Brasileira - que detém o 

maior acervo audiovisual 

da América Latina - iniciou 

uma mostra de filmes bra-

sileiros ao ar livre. Haverá 

exibições, sempre às 20h, 

nos dias 12, 13, 14, 20 e 

21 de dezembro, todas 

gratuitas. Haverá 150 ca-

deiras disponíveis mas 

o público poderá levar 

almofadas, cangas, ban-

quetas dobráveis... Entre 

os destaques da progra-

mação, o filme Doces Bár-

baros, de 1976. Página 4

Durante a Semana de 

Direitos Humanos, foi inau-

gurado no Parque do Ibira-

puera um Monumento em 

homenagem aos mortos 

e desaparecidos políticos. 

O parque foi escolhido 

por ficar na região onde 

aconteceram vários cri-

mes e torturas contra as 

vítimas e também pela 

alta visitação diária. Os 

familiares se emocionaram 

aos ler o nome das 463 víti-

mas da ditadura militar nas 

chapas de aço.  Página 5

Familiares de vítimas da ditadura se 
emocionaram com novo monumento

Obelisco é reaberto após restauro
O Obelisco do Ibirapue-

ra ficou fechado à visitação 

pública por doze anos. 

Há um ano, vinha sendo 

restaurado e na última ter-

ça, dia 9, foi reaberto e já 

pode ser visto diariamen-

te, das 10 às 16h. O gover-

no do Estado de São Paulo 

investiu R$ 11,4 milhões 

entre projeto e obra para 

recuperar o monumento, 

que abriga o Mausoléu ao 

Soldado de 1932.  Página 8

Planalto Paulista se mobiliza 
contra mudança no zoneamento

Moradores do Planalto 

Paulista compareceram 

em peso à audiência públi-

ca que discutiu mudanças 

propostas para a Lei de 

Uso e Ocupação do Solo na 

cidade de São Paulo. Dos 

cerca de 300 participantes 

do encontro, 100 eram do 

bairro, onde atualmente 

não é permitido comércio 

nem mesmo escritórios. 

Pelas mudanças sugeridas 

pela Prefeitura, parte da 

região seria transformada 

em Zona Predominante-

mente Residencial, o que 

desagradou a comunidade 

organizada. Eles também 

querem preservar a Aveni-

da Indianópolis.  Página 3
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•NATAL

Árvore será inaugurada sábado, 13, com 
queima de fogos. CET monitora trânsito

A árvore de Natal do Ibi-
rapuera deve ser inaugurada 
ainda neste sábado, dia 13. A 
data é incerta porque, neste 
ano, o banco que patrocinava 
a atração típica desistiu de in-
vestir no projeto e a Prefeitura 
precisou investir diretamente 
no projeto. Esta semana, equi-
pes foram vistas instalando a 
árvore durante a madrugada 
na Avenida Pedro Álvares Ca-
bral, tradicional endereço onde 
recebe milhares de visitantes 
todos os anos. 

De acordo com o secretário 
municipal para Assuntos de 
Turismo e presidente da SPTu-
ris, Wilson Poit, as atrações de 
Natal estão dentro do crono-
grama e acontecendo no mes-
mo período do ano passado. 
“O Natal Iluminado não está 
atrasado. Somente a árvore do 
Ibirapuera, uma das atrações, 
será lançada alguns dias depois. 
Mesmo assim, são apenas cin-
co dias mais tarde em relação 
ao ano passado em razão da 
necessidade de fazer uma lici-
tação. Porém, a estrutura está 
sendo montada em tempo 
recorde. Os trabalhos lá estão 
adiantados. Dia 13 teremos uma 
bela inauguração, com direito 
a queima de fogos”, garantiu. 

A árvore é tão visitada que 
a Companhia de Engenharia 
de Tráfego prepara operação 
especial para aquela área, onde  
também está sediada outra 
importante atração - a Fonte 
Multimídia do Ibirapuera, que 
faz shows coreografados temá-
ticos nesta época. 

A Fonte já está funcionando 
desde o dia 1º de dezembro 
com duas sessões diárias, uma 
às 20h30 e outra às 21h, com 

duração de 30 minutos cada. 
Patrocinado este ano pelo Pão 
de Açúcar e pela Avon, a proje-
ção de imagens é acompanha-
da de músicas em uma coreo-
grafi a nas “águas dançantes” 
da fonte. 

Outra novidade será o Tre-
nó do Papai Noel na Ciclofaixa 
de Lazer especial de Natal, que 
funcionará também dia 14 e 
no fim de semana seguinte, 
20 e 21.

Trânsito
São comuns os turistas e 

moradores da cidade que es-
tacionam na região para visitar 
e fotografar a árvore, assim 
como é comum ver motoristas 
reduzindo em demasia a velo-
cidade para ver a decoração 
especial. O resultado é um trân-
sito caótico por toda a área . 

Por conta disso, a Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego 
implanta operação especial de 
amanhã, 13, até a terça-feira 
(06/01/2015), sempre das 18h00 
à 23h59 na Praça Escoteiro Aldo 
Chioratto com a Avenida Pedro 
Álvares Cabral.

A operação prevê o moni-

toramento da Avenida Pedro 
Álvares Cabral, no sentido Pi-
nheiros, entre o Viaduto Gene-
ral Marcondes Salgado e a Rua 
Abílio Soares, e, no sentido Vila 
Mariana, da Praça Armando de 
Salles Oliveira ao Viaduto Gene-
ral Marcondes Salgado, visando 
garantir acessibilidade e fl uidez 
na região.

Alterações no viário 
A CET informou que a Aveni-

da Pedro Álvares Cabral poderá 
contar com reserva de vagas 
para ampliação do espaço de 
visitação, adicionando faixas 
de rolamento necessárias para 
garantir a segurança dos muní-
cipes. Também poderá ocorrer 
bloqueio no trânsito na Ave-
nida Pedro Álvares Cabral, no 
sentido Vila Mariana, da Pra-
ça Armando Sales de Oliveira 
até o Obelisco, e também, no 
sentido Pinheiros, até a Rua 
Marechal Maurício Cardoso, 
caso o passeio não comporte 
o número de visitantes. Será 
mantida a circulação ao redor e 
os acessos à Avenida Brasil, Rua 
Manoel da Nóbrega, Avenida 
Nabia Abdala Chofh i, Avenida 

Estrela já foi instalada no topo,  mas montagem ainda não acabou

Tenor se apresenta 
em shopping

O Shopping Plaza Sul resol-
veu investir em uma atração di-
ferente, neste fi m de ano. Além 
da tradicional decoração, que já 
tomou conta do shopping, e da 
presença do Papai Noel, quase 
uma exigência do público in-
fantil, a equipe de marketing 
resolveu oferecer cultura ao 
público visitante. 

A partir desta sexta-feira, 12, 
os visitantes poderão apreciar 
as apresentações exclusivas do 
tenor Jorge Durian.  As apre-
sentações acontecerão nos dias 
12 e 19/12, às 19h; nos sábados, 
13 e 20/12, às 18h, e nos domin-
gos, 14 e 21/12, às 17h. 

O espetáculo acontece na 
Praça de Alimentação, ao lado 
da decoração de Natal do sho-
pping, cenário perfeito para 
adultos, que aproveitarão o 
musical, e para crianças, que 
fi carão encantadas com a de-
coração.

O repertório do tenor Jorge 
Durian inclui músicas clássicas e 
natalinas, entre elas, as famo-
sas “Então é Natal”, “Aleluia” 
e “Ave Maria”. O espetáculo, 
com duração de cerca de 45 
minutos, conta com mais de 10 
canções. Nos dias 12, 13, 19 e 
20/12 a soprano Giovanna Mai-

ra fará participação especial.
O cantor Jorge Durian fi cou 

conhecido em 1991 quando 
participou de uma turnê de 
Luciano Pavarotti. Hoje, ele é 
reconhecido nacional e inter-
nacionalmente. Giovanna Maira 
é cantora e compositora, já se 
apresentou ao lado de orques-
tras e em diversos programas 
de televisão.  

Para Alessandra Daga, ge-
rente de Marketing do Sho-
pping Plaza Sul, é um prazer 
receber cantores conhecidos 
mundialmente no empreen-
dimento. “Sempre buscamos 
trazer opções diferentes de 
lazer para os nossos clientes. 
Não é todo dia que o público 
pode apreciar um cantor lírico 
dentro de um shopping center. 
As apresentações emocionarão 
os frequentadores, que entra-
rão no clima do Natal com as 
músicas e a decoração”, diz 
Alessandra.  

A programação é gratuita 
e indicada para todas as faixas 
etárias.   

O Shopping fica na Praça 
Leonor Kauppa nº 100 – Saúde. 
Outras informações pelo te-
lefone 4003-7220 ou pelo site   
www.shoppingplazasul.com.br

Brigadeiro Luís Antônio.
Dessa forma, o melhor é 

evitar a região caso a intenção 
não seja a de visitar as atrações 
natalinas.

Como alternativas, a CET 
sugere: 

- Avenida República do Líba-
no com destino à Vila Mariana 
- utilizar a Avenida Brigadeiro 
Luís Antônio, Avenida Marechal 
Estênio Albuquerque Abílio 
Lima, Rua Soares, Rua Tutóia e 
Viaduto Tutóia.

- Avenida República do Lí-
bano com destino ao Centro 
- seguir o trajeto anterior, aces-
sando a Avenida 23 de Maio a 
partir do Viaduto Tutóia.

- Avenida Brasil com destino 
à Congonhas - utilizar a Avenida 
República do Líbano, Avenida 
Indianópolis a Avenida 23 de 
Maio.

- Avenida Brasil para a Vila 
Mariana - seguir pela Avenida 
República do Líbano, Alameda 
dos Arapanés, Avenida Agami e 
Rua Borges Lagoa;

- Avenida Brasil para o Cen-
tro - seguir pela Avenida Re-
pública do Líbano, Alameda 
dos Arapanés, Avenida Agami, 
Avenida Ibirapuera e Avenida 
23 de Maio.

Os motoristas que utilizam 
a Avenida Pedro Álvares Cabral 
e queiram desviar do trecho 
com grande visitação, poderão 
optar por:

- Sentido Pinheiros: Rua 
Marechal Maurício Cardoso e 
Rua Abílio Soares;

- Sentido Vila Mariana: Pra-
ça Armando Salles de Oliveira, 
Rua Nábia Abdala Choffi, Rua 
Manuel da Nóbrega, Avenida 
Marechal Estênio Albuquerque 
Lima e Rua Tutóia.
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•URBANISMO

Planalto Paulista: moradores querem 
manter zona estritamente residencial

Pelo jeito, a “briga” apenas 
começou. Já na ofi cina de Vila 
Mariana para apresentação de 
propostas e sugestões popula-
res para a nova lei que defi nirá 
o Uso e Ocupação do Solo na 
cidade, a sociedade civil orga-
nizada compareceu em peso.

A plenária aconteceu no dia 
29 de novembro no Colégio Ar-
quidiocesano e, como previsto, 
o que mais irritou a população 
local foram as propostas apre-
sentadas pela Prefeitura de 
transformar bairros até então 
exclusivamente residenciais. 
Para alguns deles, como é o 
caso do Planalto Paulista, há 
sugestão de transformação de 
um quadrilátero que deixaria 
de ser “exclusivamente” resi-
dencial e passaria a ser “pre-
dominantemente” residencial. 
Também foram propostas para 
o bairro a transformação da 
Avenida Indianópolis, da Aveni-
da Ceci e da Alameda dos Gua-
tás em Corredores comerciais. 

Os moradores do Planalto 
Paulista compareceram em pa-
eso ao encontro. Dos cerca de 
300 participantes, em torno de 
100 eram do bairro, a maioria 
se queixando da proposta e in-
dicando que provocará a dete-
rioração local, com invasão de 
estabelecimentos comerciais 
que sequer atendem a deman-
das locais. “Serão escritórios 
desvinculados das necessida-
des do bairro e que fecharão 
suas portas às 10h, contribuin-
do para a falta de segurança”, 
exemplifi ca Antonio José Braz, 
um dos integrantes da Socieda-
de Amigos do Planalto Paulista. 

Durante a plenária, os mora-
dores apresentaram proposta 
refutando a ideia de Zona Pre-

dominantemente 
Residencial (ZPR), 
que seria forma-
da pelo quadrilá-
tero limitado pe-
las Avenidas Ceci 
e  Ind ianópol is , 
Guatás e Alameda 
dos Guaiases.  Ad-
mitem apenas a 
ideia de formação 
de um “centro de 
bairro”. “O cen-
tro de bairro deve 
ser estudado para 
suprir somente as 
necessidades dos 
moradores. Não 
interessa a implantação de 
Zona de Corredor na Avenida 
Ceci. As atividades dos arre-
dores não estão efetivamente 
definidas, bem com as faixas 
de domínio dos corredores. 
Não há defi nição da largura das 
áreas e serem defi nidas como 
corredores. Propomos a manu-
tenção da ZER, com centro de 
bairro restrito a atividades de 
interesse local”, resumiram os 
participantes.

A entidade se mobilizou 
não apenas para garantir par-
ticipação popular na plenária, 
mas também para garantir que 
o maior número de moradores 
possível se manifestasse via in-
ternet, cadastrando propostas 
contrárias às alterações sugeri-
das para o bairro. 

Não foram só os morado-
res do Planalto Paulista que 
se queixaram, vislumbrando 
especulação imobiliária e des-
caraterização do aspecto resi-
dencial e arborizado do bairro. 
Também houve queixas no 
mesmo sentido de moradores 
sobre a Avenida Quarto Cen-

tenário, para onde está sendo 
proposto também um corredor 
comercial. 

Evitar a invasão por esta-
belecimentos de grande porte 
também foi outra discussão 
importante. Moradores ava-
liam que o trânsito e a degra-
dação da qualidade de vida 
na região pode ser acentuada 
com novos empreendimentos 
como shoppings e grandes lo-
jas. Defenderam ainda cirtérios 
de percentual limitantes para 
evitar a concentração de áreas 
comerciais. Outra sugestão 
importante relatada durante o 
encontro foi a de que a lei de 
Uso e Ocupação do Solo deve-
ria prever e disciplinar o uso de 
áreas (ruas, lotes, glebas) em 
cujo subsolo há rios e córregos 
enterrados, especialmente seus 
fundos de vale.

O reestudo da região da Vila 
Clementino e fortalecimento 
de ações de acessibilidade para 
o bairro onde está sediada a 

Unifesp foi outra proposta 
apresentada. 

Vereadores
O conjunto de sugestões 

apresentadas por moradores 
do Planalto Paulista já está dis-
ponível na internet, para con-
sulta. A lista de presença e de 
propostas, bem como o mapa 
de propostas, todos divididos 
por região, podem sem consul-
tados tanto em PDF quanto em 
formato aberto em www.gesta-
ourbana.prefeitura.sp.gov.br.

Também é possível consul-
tar a posição dos integrantes 
da Sociedade Amigos do Planal-
to Paulista no site da entidade: 
www.sapp.org.br. 

Vale ressalvar que esta bri-
ga está apenas começando: o 
projeto da Lei de Zoneamento 
será enviado para a Câmara dos 
Vereadores. Há estimativas de 
que a discussão e as pressões 
de diferentes atores sociais e 
urbanos se estenda por todo o 
ano de 2015. 

Integrantes da Sociedade Amigos do Planalto Paulista 
compareceram em peso à plenária que debateu alterações 

propostas pela Prefeitura para a Lei de Uso e Ocupação do Solo
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•CULTURA

Cinemateca exibirá fi lmes
ao ar livre, na Vila Mariana

A cidade pede eventos ao ar 
livre, que estimulem a presença 
da população nas ruas, fortale-
çam o sentimento de pertenci-
mento do paulistano (e daquele 
que adotou a cidade como sua) 
e ainda permitam reflexões 
sobre o compartilhamento do 
espaço urbano entre diferentes 
- pedestres, ciclistas e carros; 
jovens, adultos e idosos; pes-
soas de diferentes bairros ou 
faixas de renda...

E para encerrar o ano mar-
cado por debates e polêmicas 
tão intensos sobre a convi-
vência urbana, a Cinemateca 
Brasileira, na Vila Mariana, vai 
promover um evento aberto 
ao público, gratuito e na área 
externa!

Filmes nacionais estão sen-
do exibidos ao ar livre desde 
ontem, dia 11. 

Sangue corsário, um dos 
mais belos curtas-metragens de 
Carlos Reichenbach, é um pas-
seio pela cidade de São Paulo 
conduzido pelo poeta Orlando 
Parolini, amigo do cineasta 
e será apresentado hoje, dia 
12, às 20h. A cidade continua 
presente em São Paulo – Sin-
fonia e cacofonia, dirigido por 
Jean-Claude Bernardet, exibido 
logo em seguida. Neste filme 
raro, um dos grandes teóricos 
do cinema brasileiro se detém 
no imaginário cinematográ-
fico de São Paulo, à partir de 
fragmentos célebres de fi lmes 
rodados na cidade, num ensaio 
onde encontramos o crítico, o 
cinéfilo e o cineasta. Zézero, 
de Ozualdo Candeias, é um 
cruel retrato das metrópoles na 
década de 1970, apresentando 
o desiludido ponto de vista de 
um operário. 

Mostra mescla cinema e arte argentina
Há outras programações en-

cerrando o ano na Cinemateca, 
além do evento ao ar livre (ma-
téria ao lado). Uma delas é  a XI 
exposição de artistas plásticos 
argentinos: “Cinema: espelho 
de nações”, que acontece de 
hoje, 12, a 24 de dezembro, 
promovida em parceria com o 
Consulado Argentino em São 
Paulo e o Club Argentino de 
São Paulo . 

Ao todo, são 13 argentinos 
residentes no Brasil que terão 
suas produções audiovisuais 
expostas. O objetivo é gerar um 
diálogo entre as artes plásticas 
e a cinematografia de ambos 

os países a partir da visão 
de profi ssionais nascidos na 
Argentina e hoje radicados 
no Brasil. 

A proposta do curador 
Oscar D’Ambrosio é que 
cada artista plástico tenha 
dois trabalhos expostos, 
sendo um argentino e outro 
brasileiro. Alguns dos artis-
tas participantes são Viviana 
Giampaoli, Andrea Elordi, Leila 
Monsegur e Juan José Balzi. 

A exposição tem apoio da 
Secretaria Municipal de Cultura, 
SP Cine, Semapi Andreani e Ins-
tituto Cervantes de São Paulo.

A Cinemateca fi ca no Largo 

Os doces bárbaros, de Jom 
Tob Azulay, é o registro da 
turnê do grupo homônimo 
que Caetano Veloso, Gal Costa, 
Gilberto Gil e Maria Bethânia 
criaram para celebrar os dez 
anos de suas carreiras. Acom-
panha os ensaios, a rotina e as 
apresentação do repertório do 
álbum duplo lançado em 1977, 
neste que é um dos principais 
fi lmes-concerto do cinema bra-
sileiro e será exibido no sábado, 
13, às 20h. 

Roberto Carlos a 300 km 
por hora, de Roberto Farias, é 
o terceiro dos três fi lmes que 
o cantor realizou em parceria 
com o cineasta, uma aventura 
cômico musical com troca de 
identidades, corridas de carro e 
clássicos de Roberto e Erasmo 
na trilha. O fi lme será apresen-
tado no domingo, 14, às 20h, 
em uma cópia do acervo de 
preservação da Cinemateca, 
raramente exibida. 

Cassy Jones, o magnífico 
sedutor, de Luiz Sérgio Person, 
é uma comédia de muitas cores 

estrelada por Paulo José, na 
única incursão do cineasta no 
gênero, que será apresentado 
dia 20, sábado, às 20h. Por fi m, 
no domingo, 21, também às 
20h, outra curiosa comédia: É 
Simonal, de Domingos Oliveira, 
um musical embalado pelo su-
cesso do cantor Wilson Simonal 
nos anos 1970 e fotografado 
por Dib Lutfi , grande parceiro 
do cineasta. Todos os filmes 
serão exibidos em cópias 35mm 
do acervo da Cinemateca Bra-
sileira. 

Para conferir a mostra, bas-
ta comparecer ao Largo Sena-
dor Raul Cardoso, onde está 
sediada a Cinemateca, em um 
dos patrimônios culturais e ar-
quitetônicos da cidade. Haverá 
150 cadeiras disponíveis, mas 
o público também pode levar 
almofadas, cadeiras dobraveis, 
cangas ou esteiras, ou até co-
bertores para se acomodar à 
vontade. 

Outras informações: 3512-
6111 (ramal 215) e no site www.
cinemateca.gov.br.

Senador Raul Cardoso, 207. 
Vila Mariana. Tel.: 3512-6111. De 
12 a 24/12, 10h. 2ª a 4ª, das 10h 
às 20h; de 5ª a dom, das 10h 
às 22h30. Entrada permitida 
atémeia hora antes do fecha-
mento. Grátis.
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Tradição e compromisso
com a educação do seu filho.
Com mais de 90 anos de história, o Colégio Santa Amália tem excelência educacional para oferecer o melhor ensino 
da região, além de um projeto pedagógico completo para formar cidadãos de bem que transformam nossa sociedade.

Venha conhecer nossa estrutura e tudo o que preparamos para o próximo ano.

Matrículas abertas
Agende uma visita: 11 5070-3555
Avenida Jabaquara, 1.673
www.colegiosantaamalia.com.br

Assinatura Horizontal Principal Cor
AF Colégio Santa Amália
Arte Final
Outubro 2014

Título:
Arquivo:
Tipo:
Data:

Cores: Pantone 485
Pantone 1235
Pantone 300
Pantone 280

•DIREITOS HUMANOS

Emoção marcou inauguração de monumento em 
homenagem a vítimas da ditadura, no Ibirapuera

Pessoas emocionadas ten-
tavam se aproximar dos pila-
res que traziam os nomes de 
desaparecidos e vítimas da 
ditadura militar no Brasil. Ou-
tros, apenas convidados, bus-
cavam respeitar o momento 
e deixar para outro momento 
a checagem da lista de pesso-
as homenageadas. Agora, o 
Monumento em Homenagem 
a Mortos e Desaparecidos 
Políticos está no Parque do 
Ibirapuera para que qualquer 
pessoa, moradores da cidade 
ou turistas, possam também 
se emocionar em ver os 463 
nomes de pessoas quer per-
deram suas vidas pelo simples 
fato de terem opinião diversa 
à dos millitares ou por terem 
buscado a democracia no país. 

Iniciativa é da Secretaria 
Municipal de Direitos Huma-
nos e Cidadania de São Paulo, 
o monumento foi criado pelo 
artista plástico Ricrdo Ohtake. 
Tem seis metros de altura e 12 
de comprimento.

Em chapas de aço pintadas 
de branco, estão gravados os 
nomes das 436 vítimas. As 
demais, de aparência enferru-
jada, signifi cam os diferentes 
pontos de partida e trajetória 
dos militantes. Transpassando 
a obra, uma lança perfura as 
hastes e representa as vidas 
perdidas durante a ditadura.

“A ditadura foi um movi-
mento irracional, particular-
mente na questão de direitos 
humanos. E essa coisa irra-
cional e caótica da ditadura 
causou a morte de 463 bra-
sileiros. Pusemos os nomes 
desses brasileiros na placa 

Familiares de vítimas da ditadura participaram do evento. 
O monumento será visto por milhares de visitantes do parque

branca, que é a luz de toda 
paisagem”, explicou o artista 
à Agência Brasil.

Presente ao evento, a mi-
nistra Ideli Salvatti, da Secre-
taria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, 
disse que o monumento “res-
gata a memória e a verdade” 
sobre o período. “Todo esse 
resgate é de fundamental 
importância para aqueles 
que não vivenciaram o mo-
mento. Resgatar a memória, 
a verdade e fazer justiça é 
de fundamental importância, 
principalmente para as novas 
gerações”, assinalou.

Para o prefeito de São 

Paulo, Fernando Haddad, a 
instalação do monumento é 
representativa: “muitos ór-
gãos da repressão se instala-
ram na região do Ibirapuera, 
que, talvez, seja o parque mais 
visitado da cidade de São Pau-
lo. É um gesto importante 
lembrar o que aconteceu em 
período relativamente recente 
da história do Brasil e evitar, 
definitivamente, que nossa 
liberdade seja comprometida. 
Esperamos um estado cada 
vez mais democrático, partici-
pativo, livre e que os cidadãos 
sejam cada vez mais críticos, 
participativos e soberanos. 
Para isso, só com eleições 

periódicas e imprensa livre.”
De acordo com a Prefeitu-

ra, o Ibirapuera foi escolhido 
para receber o Monumento 
porque, além ficar próximo 
de equipamentos públicos 
utilizados na repressão, como 
o Doi-Codi localizado na Rua 
Tutóia, o Ibirapuera também 
recebe quase 100 mil turistas 
por dia aos fins de semana, 
chamando a atenção para 
a obra. “Acho muito impor-
tante que no parque mais 
visitado da cidade tenhamos 
um monumento que nos lem-
bre aqueles que lutaram pela 
liberdade e pela democracia. 
Acho que é o primeiro mo-
numento do gênero no país, 
com os nomes de todos os 
mortos e desaparecidos até 
para fazer justiça ao senti-
mento dos brasileiros”, afi r-
mou o prefeito Fernando 
Haddad.

“Com tantos logradouros 
e equipamentos públicos que 
ainda nos remetem a anti-
-heróis da ditadura, fi ca laten-
te que nossa cidade carece 
de marcos que valorizem as 
vidas desses militantes, duas 
trajetórias e suas memórias”, 
afirmou o secretário muni-
cipal de Direitos Humanos e 
Cidadania, Rogério Sottili.

Na cerimônia de inaugu-
ração, estavam presentes 
Clara Charf, viúva de Carlos 
Marighella, além de Vera e 
Maria Lúcia Paiva, parentes de 
Rubens Paiva. Os dois líderes 
políticos foram mortos duran-
te a ditadura. 

Com informações da 
Agência Brasil
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de Renato Moreira foi 
lançado, na 60ª Feira do 
Livro de Porto Alegre 
pela Editora Rigel. Entre 
os temas abordados es-
tão a Lista de Schindler, 
racismo, terrorismo, di-
tadura, a natureza, dro-
gas, anti-bélico, amor 
eterno, dor de cotovelo, 
solidão, sexo, entre ou-
tros, inclusive fazendo 
duas homenagens ao 
piloto Ayton Senna, por 
exemplo.

“A Lista de Schindler nunca termina”,

Nas livrarias
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

Casas de RepousoOdontologia
S�ú�� � es�é�ic�

Psicologia

Produtos Naturais

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

Terapia Alternativa

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.

Cuidadores

•PROGRAMAÇÃO

O Imóvel da família é o bem 
mais valioso, então você não 
pode deixar sem seguro as suas 
conquistas.

Ao contrário do que muitos 
pensam o seguro residencial 
tem custo bastante acessível 
e cobre possíveis prejuízos 
inesperados.

Para se ter uma ideia do 
preço de um seguro residencial, 
a cobertura básica de incêndio 
está em torno de 1% do valor do 
imóvel enquanto que no seguro 
de veículos são de 10% a 20% do 
valor do mesmo.

Ao contratar um seguro re-
sidencial você deve entender as 
condições do contrato, ou seja o 
que cobre e que não cobre pelo 
seguro, por isso procure um 
corretor especializado.

Outro cuidado é defi nir que 

tipo de cobertura é realmente 
necessário para sua casa evitan-
do gastos desnecessários.

Você pode contratar além 
da cobertura básica de incên-
dio, outras muito procuradas 
como a de subtração de bens 
e danos elétricos.  Subtração 
de Bens é a que conhecemos 
como Roubo a residência é o 
evento mais indenizado pelas 
seguradoras.

Ao contratar um seguro 
residencial você pode contratar 
também a parte de conteúdo, 
ou seja, estará coberto o que 
está no interior da residência, 
mas aqui vai uma dica e eventu-
al sinistro você deve apresentar 
documentos que comprovem 
que você tinha aquele bem.

O seguro residencial cresce 
a cada ano, mas muitas pessoas 

só contratam após um proble-
ma de roubo ou incêndio por 
exemplo.

Somos 65,4 milhões de re-
sidências no Brasil, segundo 
pesquisa divulgada pela IBGE 
em 2013, sendo que menos 
de 10% das residências possui 
seguro contratado.

Além das coberturas abran-
gidas pelo seguro residencial 
você adquire um conjunto de 
vantagens de serviços para sua 
casa como desentupimento, 
chaveiros entre outras, há tam-
bém até coberturas para seu pet.

Lembre-se emergências 
não tem hora para acontecer 
e estando segurado é a melhor 
forma de proteção do bem.

Eliete Alvarenga
Sócia HelpSeguro

Fone: 2105-3285 

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

• Sala 1 - Interestelar DIG - 12 
Anos - 13h30 - 17h00 - 20h20 • Sala 
1 - As Aventuras de Paddington DIG 
(Dub) - Livre - 11h10 

• Sala 2 - Jogos Vorazes: A Espe-
rança Parte 1 DIG - 14 Anos - 12h20 
- 15h20 - 18h10 - 20h50 - 00h00D

• Sala 3 - O Hobbit 3: HFR 3D - 12 
Anos - 11h00 - 14h10 - 17h20 - 20h30 
- 23h30D

• Sala 4 - Debi e Lóide 2 DIG 
(Dub) - 12 Anos - 11h20 - 14h00 - 
16h40 - 19h30 - 22h10 

• Sala 5 - As Aventuras do Avião 
Vermelho DIG (Dub) - Livre - 11h10 
- 13h00 - 15h00 • Sala 5 - Ouija, O 
Jogo dos Espíritos DIG - 14 Anos - 
16h50 - 19h10 - 21h20 - 23h40D 

• Sala 6 - Quero Matar Meu 
Chefe 2 DIG - 14 Anos - 13h50 - 16h30 
- 19h20 - 21h50 • Sala 6 - A Bela e a 
Fera 3D (Dub) - Livre - 11h40 

• Sala 7 - O Hobbit: A Batalha dos 
Cinco Exercitos DIG - 12 Anos - 11h30 
- 14h40 - 17h50 - 21h00 

• Sala 8 - O Hobbit 3: HFR 3D 
(Dub) - 12 Anos - 12h30 - 15h40 - 
18h50 - 22h00 

• Sala 9 - Jogos Vorazes: A 
Esperança Parte 1 DIG (Dub) - 14 
Anos - 16h10 - 19h00F2 • Sala 9 - De 
Volta ao Jogo DIG - 16 Anos - 11h00X 
- 21h40A2 • Sala 9 - Caçada Mortal 
DIG - 14 Anos - 13h20X • Sala 9 - O 
Poderoso Chefão DIG - 14 Anos - 
12h30I - 19h30E - 23h30D

• Sala 10 - O Hobbit 3: HFR 3D - 12 
Anos - 12h00 - 15h10 - 18h20 - 21h30 

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

• Sala 1 - O Hobbit 3: HFR 3D - 12 
Anos - 12h00 - 15h10 - 18h20 - 21h30 

• Sala 2 - A Bela e a Fera 3D (Dub) 
- Livre - 10h55J • Sala 2 - O Hobbit: A 
Batalha dos Cinco Exercitos DIG - 12 
Anos - 13h00 - 16h10 - 19h20 - 22h30 

• Sala 3 - Quero Matar Meu Che-
fe 2 DIG - 14 Anos - 13h20 - 16h00 
- 18h30 - 21h00 - 23h50D 

• Sala 4 - O Hobbit 3: HFR 3D - 12 
Anos - 11h00 - 14h10 - 17h20 - 20h30 
- 23h40D 

• Sala 5 - Jogos Vorazes: A Espe-
rança Parte 1 DIG - 14 Anos - 12h20 
- 15h20 - 18h10 - 21h10 

• Sala 6 - Jogos Vorazes: A Espe-
rança Parte 1 DIG - 14 Anos - 19h30F2 
- 22h20F2 • Sala 6 - As Aventuras 
de Paddington DIG (Dub) - Livre - 
11h40X - 14h20X - 16h40 • Sala 6 - O 
Poderoso Chefão DIG - 14 Anos - 
12h30I - 19h30E 

• Sala 7 - Boa Sorte DIG - 16 
Anos - 11h20 - 16h50 - 21h20 • Sala 
7 - As Aventuras de Paddington DIG 
(Dub) - Livre - 14h00I • Sala 7 - Ca-
çada Mortal DIG - 14 Anos - 14h00X - 
18h50 • Sala 7 - O Poderoso Chefão 
DIG - 14 Anos - 23h30D 

Legendas:D-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado(13);E-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Quarta(17);I-Esta sessão será exibi-
da SOMENTE Domingo(14);J-Esta 
sessão será exibida SOMENTE Sába-
do(13) e Domingo(14);X-Esta sessão 
NÃO será exibida Domingo(14);A2-
-Esta sessão NÃO será exibida Sába-
do(13) e Quarta(17);F2-Esta sessão 
NÃO será exibida Quarta(17).

Hobbit domina salas de cinema
•CINEMA

O longa que invade os ci-
nemas neste início de férias é 
“O Hobbit: A Batalha dos Cinco 
Exércitos”. Trata-se da épica 
conclusão das aventuras de 
Bilbo Bolseiro, Thorin Escudo-
-de-Carvalho e a Companhia de 
Anões. Tendo recuperado sua 
terra natal do dragão Smaug, 
a Companhia involuntariamen-
te despertou uma força mor-
tal para o mundo. Enfurecido, 
Smaug espalha sua ira sobre 
homens, mulheres e crianças 
indefesas da Cidade do Lago. 
Obcecado pelo tesouro recu-
perado, Thorin sacrifi ca ami-
zade e honra para guardá-lo 
enquanto as tentativas desen-
freadas de Bilbo para fazê-lo 
ver a razão levam o Hobbit 
a uma decisão desesperada 
e perigosa. Mas há ameaças 
ainda maiores pela frente. In-

visível para todos exceto para 
o Mago Gandalf, o grande ini-
migo Sauron enviou legiões de 
orcs para um ataque surpresa à 
Montanha Solitária. No elenco,  
Martin Freeman, Ian McKellen, 
Luke Evans, Richard Armitage, 
Aidan Turner, Orlando Bloom.

Para quem quer uma al-
ternativa ao estilo medieval 
de Hobbit e curte terror, uma 
boa opção pode ser conferir 

Ouija,  fi lme baseado no jogo 
de mesmo nome, utilizado 
para estabelecer comunicação 
com espíritos. De acordo com 
as regras do jogo, os espíritos 
fazem uma pedra se mover 
sobre letras em um tabuleiro, 
compondo frases destinadas 
aos jogadores. Na trama, uma 
adolescente deve lidar com a 
morte da irmã, e usa Ouija para 
falar com ela,.

Entenda como funciona
o seguro residencial
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•BARES E RESTAURANTES

Correria de fi m de ano: self 
service é opção para comer bem

Prazos para concluir traba-
lhos e projetos se esgotando, 
tempo curto para fazer as ma-
las, correria para fazer compras 
e garantir casa pronta para o 
Natal... São tantas as tarefas 
no fim de ano que fica quase 
inviável se preocupar com re-
feições completas e saudáveis 
nas semanas que antecedem às 
festas. Diversifi car o cardápio, 
então, parece missão impos-
sível. Cozinhar, então, fora de 
cogitação! 

Na região, entretanto, há 
uma ótima opção para quem 
quer garantir agilidade, diver-
sidade e opções saudáveis - 
chama-se Osnir Hamburger. 
Com mais de 45 anos de tradi-
ção, a lanchonete/restaurante 
está constantemente sendo 
renovada e ampliada, tamanha 
a confi ança da clientela.

Diariamente (exceto do-
mingos), a casa trabalha com 
almoço tanto no sistema self 
service quanto à la carte. Dá 
para escolher entre as inúme-
ras receitas quentes e saladas 
do buff et, pedir pratos do dia 
ou mesmo optar por sandu-
íches. E mais: quem preferir, 
pode solicitar a entrega em 
domicílio ou escritório!

No jantar, só não há o bu-
ffet, mas as várias opções de 
pratos rápidos e sanduíches 
saciam a fome e a vontade de 
variar da clientela, sempre. 

O self service do almoço é 
um show de qualidade e sabor 
caseiro: são 50 escolhas, sendo 
16 quentes principais e outras 

30 entradas e saladas. Além das 
carnes que integram receitas 
como bife a role, parmegiana, 
dobradinha e tantas outras 
de carnes vermelhas ou bran-
cas, há fi lés grelhados na hora, 
como a requisitada picanha, os 
suculentos contra-filés ou os 
suaves filés de frango - tudo 
no sistema por quilo do buff et.

Para quem busca leveza 
no verão, é possível escolher 
entre salada de rúcula, tomate 
seco e mozarela de búfala; ou 
quiabo, jiló, milho, beringela, 
palmito, salada de maionese, 
frutas... Tem até sunomono, 
aquele pepino temperado à 
moda japonesa!

Entre os pratos do dia, que 
podem também ser entregues 
em casa, há pedidas que variam 
conforme o dia: segunda, por 
exemplo, é dia de virado à pau-
lista a terça tem como desta-
que a dobradinha. Às quartas e 
aos sábados, a feijoada light faz 
sucesso, especialmente porque 

cada um pode montar o prato a 
seu gosto: com ou sem bisteca, 
linguiças, couve, farofa, mo-
lho... assim como a diversidade 
de massas às quintas-feiras. Às 
sextas, o destaque fi ca para o 
peixe - são fi lés, bacalhau, mo-
lho de camarão, salmão...

O buff et self service se es-
tende até 15h30, mas os pratos 
a la carte podem ser pedidos 
até a madrugada, assim como 
os lanches, porções, saladas, 
omeletes, sorvetes, sobreme-
sas... Vale destacar que o ham-
búrguer artesanal e a maionese 
caseira do Osnir são famosos 
pela textura tenra e sabor mar-
cante. Os beirutes bem rechea-
dos também são imperdíveis!

O cardápio completo pode 
ser consultado no site - www.
osnirhamburger.com.br.

O Osnir Hamburger fi ca na 
Avenida Jabaquara, 550 esqui-
na com Rua das Rosas - próxi-
mo ao metrô Praça da Árvore. 
Delivery: 5581-8093 e 2578-2165

Osnir Hamburger faz sucesso com almoço self service de sabor 
caseiro e grande variedade. Pratos e lanches também podem ser 

entregues em casa ou no escritório para almoço ou jantar
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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

•URBANISMO

Vereadores defi nem investimentos prioritários para 2015
A Câmara Municipal está 

debatendo e tomando decisões 
que afetam a vida de todos 
os paulistanos em 2015. Está 
sendo votado o orçamento 
para investimentos na capital, 
inclusive defi nindo investimen-
tos locais, por subprefeitura. 
No dia 9, foi promovida uma 
audiência pública para debater 
a proposta orçamentária e, no 
dia seguinte, foi aprovado em 
primeira votação o Projeto que 
trata do orçamento.

Para se ter uma ideia, o va-
lor total previsto de investimen-
tos é de R% 51,3 bilhões de reais.

O vereador Aurélio Nomura 
(PSDB), um dos parlamentares 

que se posicionaram contra a 
peça aprovada, reiterou sua 
preocupação com os valores 
previstos em verbas federais, a 
chamada fonte 02, que estima 
uma receita de pouco mais de 
R$ 4 bilhões para o ano que 
vem. “O governo federal tem 
enfrentado dificuldades para 
cumprir com estas dotações. 
Para este ano, por exemplo, 
estavam previstos cerca de R$ 
5,4 bilhões e só R$ 300 milhões 
foram empenhados, portanto, 
nós não sabemos se esse valor 
será disponibilizado”, afi rmou.

Já o relator do Orçamen-
to, vereador Ricardo Nunes 
(PMDB), entende que não há 

razão para se preocupar com 
os recursos federais. Segundo 
ele, a conjuntura econômica da 
cidade de São Paulo para 2015 
será diferente, em especial, 
por conta da renegociação da 
dívida do município.

“Em 2014 o endividamento 
da cidade era de R$ 62 bilhões 
e para ano que vem será de R$ 
36 bilhões, ou seja, teremos 
mais condição de dar ao go-
verno a contrapartida neces-
sária e a possibilidade deste 
recurso previsto ser aplicado 
é muito maior”, comentou 
Nunes. A prefeitura pretende 
destinar estes recursos para a 
construção de creches, obras 

de drenagem e habitação.
O vereador Netinho de 

Paula (PC do B) questionou a 
receita destinada à Secretaria 
de Combate ao Racismo, que 
é idêntica à desse ano, R$ 12 
bilhões. “O orçamento previsto 
para a secretaria é o mesmo 
que foi destinado no ano de 
implantação. O que nós esta-
mos propondo para o relator, 
inclusive com o apoio de todas 
as bancadas, é que se aumente 
pelo menos em um milhão por 
mês este orçamento”.

Com a proposta de Netinho, 
a receita da secretaria subiria 
para R$ 24 milhões. O relator 
do orçamento respondeu os 

questionamentos alegando 
falta de projetos da secretaria. 
“Eu estou pedindo para secre-
taria desde a audiência pública 
para que eles me mandem um 
projeto e não mandaram, mar-
quei com o secretário e ele não 
veio. Se eles não explicam o 
motivo do aumento fi ca difícil”, 
explicou Ricardo Nunes.

A verba destinada às sub-
prefeituras será de pouco mais 
de R$ 1,3 bilhão, cerca de 10% 
a mais que a desse ano (R$ 1,1 
bilhão) e não poderá ser re-
manejada. “Esse aumento ele 
traz uma alegria, porque antes 
ele vinha no orçamento e ao 
longo do tempo não era execu-

tado. Com a impossibilidade de 
remanejamento isso melhora 
e o aumento nos valores traz 
um pequeno benefício, mas 
ainda estamos distantes do 
que necessita a atividade das 
subprefeituras”, comemorou 
o vereador Paulo Frange (PTB).

A peça orçamentária 2015, 
enviada à Câmara Municipal no 
início de outubro pelo prefeito 
Fernando Haddad, tem previ-
são de ser votada em defi nitivo 
até o dia 19. Os vereadores 
têm até o dia 16 deste mês 
para enviarem propostas de 
emendas.

(com informações da 
Câmara Municipal)

Mausoléu já pode ser visitado diariamente, das 10h às 16h

Obelisco foi reaberto, no Ibirapuera

mortais de Martins, Miragaia, 
Dráuzio e Camargo (M.M.D.C.), 
estudantes mortos durante a 
Revolução de 1932, além de 
outros combatentes.

Existem, no local, 33 arcos 
que representam os 33 graus 
da Maçonaria. Além disso, a 
base principal do Mausoléu 
tem 9 metros; a base externa, 
7m; e a altura do piso até a base 
da escultura do herói jacente 
é de 32m. Juntos, os números 
formam a data principal da 
revolução: 9/7/32.

A altura do monumento 
também traz referências a es-
sas simbologias. Do solo ao 
topo, há 72 metros – que repre-
sentam os 72 nomes de Deus 
da tradição esotérica hebraica.  
Neste caso, a soma dos algaris-
mos resulta em nove, mais uma 
vez. A profundidade do subsolo 
também é de nove metros.

Já o salão principal, onde 
fi cam os restos mortais, conta 
com três capelas, que represen-
tam o nascimento, o sacrifício e 
a ressurreição de Jesus Cristo. 
Os símbolos religiosos fazem 
associação com a história da 
cidade de São Paulo - a funda-
ção (nascimento), a Revolução 
(sacrifício) e a ressurreição 
(publicação da Constituição 
de 1934).

No centro do Obelisco, há 
a escultura de Paulo Virgínio, o 
herói jacente que repousa em 
seu leito. A ideia da escultura é 
de que o herói não está morto, 
mas apenas descansa, pronto 
para acordar e lutar pelos pau-
listas e atirar de seu canhão a 
bala que dá forma ao salão.

O Obelisco - Mausoléu ao 
Soldado Constitucionalista de 
1932 - está aberto para visitação  
diariamente, das 10 às 16 horas.

•MEMÓRIA

Por doze anos, o Obelisco 
do Ibirapuera ficou fechado 
por conta da deterioração de 
suas instalações e precarieda-
de de condições para receber 
visitantes. Mas, esta semana o 
espaço foi reaberto, depois de 
ter passado por obras que dura-
ram um ano e custaram R$ 11,4 
milhões - R$ 326 mil no projeto 
e R$ 11,1 milhões no processo 
de restauro e modernização. 
Localizado em frente ao portão 
principal do parque, na Avenida 
Pedro Álvares Cabral, região da 
Vila Mariana, o monumento co-
nhecido por Obelisco na verda-
de é um Mausoléu ao Soldado 
Constitucionalista de 1932. 

Foram desenvolvidos proje-
tos de acessibilidade; acústica; 
prevenção, detecção e com-
bate a incêndios; drenagem 
de água; pavimentação; pai-
sagismo; e relacionados aos 
sistemas hidráulico, elétrico e 
telefônico.

O monumento tem agora 
bombas permanentes de dre-
nagem do solo e subsolo, ram-
pas e sanitários para o acesso 
de pessoas com defi ciência. A 
praça e as paredes do Obelisco 
foram impermeabilizadas, e 
suas esculturas de mármore, 
recompostas. Foram ainda 
construídos mais 432 cinerários 
– locais onde são depositadas 
urnas com restos mortais. No 
total, o Mausoléu possui, ago-
ra, 871 cinerários.

Com 81 metros de altura 
e ocupando exatamente 1932 
metros de área, o Obelisco é 
um dos maiores monumen-
tos da cidade de São Paulo. O 
projeto de criação é de autoria 
do ítalo-brasileiro Galileo Ugo 
Emendabili. A construção, que 
ocorreu entre 1947 e 1970, é 
do engenheiro alemão Ulrich 
Edler. 

Tombado como patrimônio 
histórico da Capital e do Esta-
do, o Obelisco guarda os restos 
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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)

SAÚDE
COM./RES.!!!

2 QUADRAS DO METRÔ!!!

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)

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)

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)

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)

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)

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).

VILA GUARANI
2 CASAS
1 TÉRREA

1 SOBRADO
Exc. para renda, 2 casas

no mesmo terreno 8 X 25,
2 dormitórios cada, 4 vagas,

Rua Prado.
Só R$ 420 mil!!!

(Cod. TH/JH)

SAÚDE
SOBRADO

RUA IBITURUNA!!!
2 dts (1 suíte), sala 2 ambs,
wc social, cozinha, despensa, 

edícula, quintal, AS,
2 vgs cobertas c/
portão automático.

Apenas R$ 430 mil!!!
(Cod. JJ)

PÇA. ÁRVORE
METRÔ!!!

2 VAGAS!!!
3 dts (1 ste), sala 2 ambientes, 

cozinha, área de serviço, dep. 

empregada, lazer.

Apenas R$ 700 mil!!!

(Cod. SI)

SAÚDE
1 VG LIVRE!!!
EXC. OPÇÃO

400 M METRÔ!!!
86 ms2, 2 dormitórios,

sala 2 ambientes, wc social, 
armários, cozinha, área de 
serviço, dep, emp + wc.
Apenas R$ 468 mil!!!

(Cod. JJ)

SAÚDE
150 M DO METRÔ!!!
LAZER COMPLETO!!!

5 ANOS DE CONST.!!!
96m2 au c/ 3 dts (1 ste),

sala 2 ambientes c/ sacada,
coz. planejada, cond. baixo.

Apenas R$ 960 mil!!!
(Cod. JH)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

2 VGS!!! REFORMADO!!!
72 ms2 au c/ 3 dormitórios 

(1 suíte), sala 2 ambientes c/ 

sacada, coz. planejada.

Apenas R$ 620 mil!!!

(Cod. JH)

SAÚDE
METRÔ!!!

400 MTS DE TERRENO!!!
4 suítes, sala de estar,

jantar e TV, sala de ginástica, 

lavabo, dep. emp.,

ótimo salão de festas, 5 vagas.

R$ 1.800,000,00!!!
(Cod. SI)

CONCEIÇÃO
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)

SAÚDE
PRÓXIMO AO METRÔ!!! 
SOBRADO - EXCELENTE!!!

Terreno 5X39, AC: 160m², c/ 3 dts, 
sala 2 ambs. lav, edícula c/ coz,
sl. festas, entr. lat, qtal, 2 gars.
R$ 760 mil!!! - (Cod. TH/JH)

Saúde Vila Guarani Vila Sta. Catarina

São Judas
APTO A 5 MIN. METRÔ - R$ 810 MIL 

3 dts c/arm, suíte, dep.emp, 3vgs, 

80m². Ref: JA11710

Vila Guarani
EXCELENTE OPORTUNIDADE, - R$ 605 MIL

px. metrô 3 dts c/arm, suite, coz.c/

arm, 2vgs, sac, 76m². Ref:JA11509

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$ 850 MIL
300m. do metrô, 4 dts c/arm, suite, dep. 
emp, sac, 2 vgs, 104m². Ref: JA11121

Vila Guarani

APTO IMPECÁVEL, - R$ 510 MIL
Ensolarado, 2 dts c/arm, suite, coz.c/
arm, 1vg, sac, 64m². Ref: JA11507

Vila Guarani

EXCELENTE APTO, - R$ 480 MIL 
450m. do metrô, 2 dts c/arm, coz.c/arm, 

1vg, sac, lazer, 65m² . Ref: JA10678

ÓTIMO APTO, - R$ 465 MIL
Próx. metrô 2 dts c/arm, suíte, 1vg, 

sac, lazer, 63m². Ref: JA11746

SOBRADO NOVO, - R$ 560 MIL      
Próx. metrô 3 dts, suite, coz, 1wc, 
2vgs, qtal, 110m². Ref: JA11348

LINDO SOBRADO,  – R$ 405 MIL
boa localização 2 dts c/ arm, coz. c/ arm, 
2 vgs, sac, qtal, 103m². Ref: JA11578

Saúde
APTO RICO EM ARMS, - R$ 495 MIL

Ótima localiz. 2 dts c/arm, suite, 1vg, 

sac, lazer, 58m² . Ref: JA10589

Vila Guarani
ÓTIMO APTO. - R$ 410 MIL                      

C/ sacada 2 dts c/arm, suíte, coz.c/

arm, 1vg, lazer, 66m². Ref: JA9527

Vila das Mercês
APTO. IMPECÁVEL, - R$ 385 MIL

repleto de arms. 3 dts, suíte, coz.c/arm, 

1vg, sac, lazer, 63m². Ref: JA11052

Jardim Celeste
EXCELENTE APTO, - R$ 217 MIL

Ótimo preço 2 dts, coz, sala, 1wc, 

1vg, sac, 55m². Ref: JA11402

São Judas
ÓTIMO SOBRADO, - R$ 750 MIL      

Bem localiz. 3 dts c/ arm, suíte, dep. 

emp, 2 vgs, lazer, 162m². Ref: JA11194

Jabaquara
SOBRADO NOVO, AMPLO - R$ 360 MIL               

2 dts, suíte, coz, sala, 1vg, qtal, 

90m². Ref: JA10949

Jabaquara
CASA COND. FECHADO - R$ 295 MIL                            

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

80m². Ref: JA11075

Vila Mariana
SOBRADO COMERCIAL, – R$ 850 MIL

Ótima localiz. 8 salas, coz, 3wcs, 

2vgs, 120m². Ref: JA11566

São Judas
SALA COMERCIAL – R$ 325 MIL            

A 250m. do metrô 1 sala, 2wcs, 1vg, 

36,5m². Ref: JA10566

São Judas

APTO, - R$ 1.450,00
Imed. do metrô, 1 suíte c/ae, living, 

coz. c/ae, 1vg. Ref.: 90365

Vila Guarani

APTO, PRÓX. METRÔ - R$ 1.500,00
2dts, living c/sac, coz c/ae, 1vg.

Ref.: 15488

Vila Mariana

APTO C/ÓTIMO ACATO - R$ 1.900,00
2dts, living c/sac, coz c/ae, 1vg.

Ref.: 90343

Cidade Ademar

APTO MOBILIADO - R$ 2.000,00
3dts c/ae, living c/sac, coz c/ae, 1vg. 

Ref.: 16162

Vila Guarani

APTO, – R$ 3.700,00
Fácil acesso ao metrô 3 dts, suite, living 

c/ sac. gourmet, 2vgs. Ref. 90474

Planalto Paulista

SOBRADO, - R$ 5.000,00
Todo modernizado 3dts, suíte, living, 

coz. c/ae, dep. emp, 3 vgs. Ref.: 90571

Saúde

SALA COMERCIAL - R$ 1.400,00
35 m2, ar condicionado, wc, 1vg. 

Ref.: 90642

Vila da Saúde

SALA COMERCIAL - R$ 2.000,00
36m² c/sac, ar condicionado, 1vg.

Ref.: 90937

Jabaquara
CASA, PROX. METRÔ – R$ 850,00

1dorm, living, coz, área de serviço.

Ref.: 16030

Jardim da Glória
CASA TÉRREA, - R$ 850,00

Acesso fácil, 1dorm, living, coz. 

Ref.15708

Jabaquara
CASA, - R$ 1.000,00

ótima localização 1dorm, living, coz, 

área de serviço. Ref.: 90176

Jardim Celeste
APTO, – R$ 1.100,00

Fácil acesso ao metrô, 2dts, living c/

sac, coz. c/ae, 1vg. Ref.: 15682

Vila Gumercindo
APTO, – R$ 1.300,00

ótima localização, 2dts, living, coz, 

dep. emp, 1 vg. Ref.: 90426

Vila Guarani
APTO, IMED. DO METRÔ – R$ 1.500,00

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

1vg. Ref.: 89950

Vila Clementino
APTO, – R$ 1.600,00 

prox. metrô Stª Cruz, 1dts, living c/

sac, coz c/ ae, 1vg. Ref.: 90842

Jabaquara
APTO, SEMI-MOBILIADO - R$ 1.700,00

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

Ref. 90086

Mirandópolis
APTO, - R$ 1.800,00

repleto de armários, 2dts, living, coz. 

c/ae, dep. emp.,1vg. Ref.: 90947

São Judas 

CASA EM COND. FECHADO - R$ 2.800,00

3dts c/ae, 3 wcs, living, coz., 1vg.

Ref. 90579

Vila da Saúde 
APTO - R$ 2.900,00

C/ lazer completo, 3dts, suíte, living 

c/sac., coz c/ae, 2 vgs. Ref. 90393

Saúde
COMERCIAL, - R$ 1.400,00

Prox. metrô saúde, 35m², wc, 1 vg

Ref. 90642

Saúde 
COMERCIAL, - R$ 3.000,00

Ótima localização, 2 dts, living, coz., 

área de serviço. Ref. 12827

Saúde
SALÃO COMERCIAL - R$ 3.500,00

115m² c/mezanino e 2 wcs. Ótimo 

acabamento. Ref. 89152

Vila da Saúde
PRÉDIO COMERCIAL - R$ 7.000,00

3 pavimentos amplos, espaço p/coz., 

2vgs. Ref. 89903

Vila Clementino
PRÉDIO COMERCIAL - R$ 20.000,00

3 pavimentos, 21 salas, 8 wc, 8vgs. 

Ref.: 90740



12 A 18 DE DEZEMBRO DE 2014PÁG. 10

Venda • Locação • Adm. de Imóveis

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

- Vila Clementino -

C
re

ci
 1

9.
12

9-
J

5599-3100

V E N D A S  V E N D A S  V E N D A S
 APTO NOVO - SÚDE
2 dorms.,1suite ,1 vaga,varanda, 
63m fácil acesso ao Metrô .Novo, 
nunca habitado. Piso laminado, 
metais e duchas, box e aquece-
dor. R$ 600 MIL –REF 17043

V. CLEMENTINO
Apto 3 dorms.,1suite,varanda, 

2vagas,Predio cobiçado na 
região.Lazer completo 

R$ 999 Mil  - Ref: 16068

V. CLEMENTINO
Apto 2 dorm, sala, cozinha
área de serv., 60m ,SEM

VAGA, quintal, 2 elevadores. 
Local  tranquilo. Proximo
ao comercio da região.

R$340 Mil – Ref: 16972

V. CLEMENTINO
Sala Comercial, 2 vagas,

2 WC , com 30m.Localizada 
na Borges Lagoa, com estac. 

rotativo e portaria 24h.
 R$ 420 MIL -REF.18861

MIRANDÓPOLIS
Oportuniade, Sobrado, rua plana,  
c/ 3 dorms.,  2 vagas. dep. emp, 

terreno 5x30m , Excel. local. 
Necessita de modernização.

R$ 1100 Mil - Ref.17011

APTO - SAÚDE
2dorms, sala 2 ambientes, 

cozinha, AS,1 vg, 70m, SEM 
ELEVADOR.  Local tranquilo, 

excelente estado. Cond. 330,00 
R$ 420 Mil – Ref .17040

MIRANDÓPOLIS
Negocio de Ocasiao, Térrea

3 dorms, suite, sala,
cozinha, wc social,

wc de empreg,  lavanderia, 
churrasqueira, 2 vagas.
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

CHAC. INGLESA
Sobrado de VILA, 2dorms,1 

suite , sala 2 ambs, coz, wc e 
área serv.2vg,  edícula com 1 

suite, qtal coberto c/ policarbo-
nato. Vale a pena ser vista.

R$ 700 Mil - Ref. 17012

SAÚDE
Casa de vila com 3 suites,

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 dorm / 1vg, peque-
no qtal, reformado, rua plana, 
miolo nobre de Mirandópolis

R$ 680 MilREF 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 arms, 1 vaga, 
sacada, c/ 41m, lazer completo. 
Px. metrô. Excel. investimento. 

R$ 450 mil - Ref.16797

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

R$ 890 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
1dorm, 1 vg,40m, próximo 

metrô.Fiador ou seguro fiança.
Av, Onze de Junho

Aluguel R$ 1600,00 - cond 
360,00 - REF.17046

VILA CLEMENTINO 
Apto novo, 2 dorms ,1vaga, 

lazer completo, varanda, repleto 
de arms. Semimobiliado, próx.  
metrô. R. Afonso Celso Aluguel 

R$ 2.800Mil - Ref. 16940

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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
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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 220 MIL
Localizado próx. a rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
cozinha, lavanderia, cond. R$ 
230,00, prédio sem elevador, 
sem garagem - REF.: 13.889

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 450 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

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
V. GUMERCINDO

R$ 645 MIL
Seminovo, prédio c/ apenas 3 
anos, vago, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 
c/ sacada gourmet, cozinha 

planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, condomínio

R$ 450,00 - REF.: 13.563

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, terreno 5 x 50 m, 

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

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

REF.: 12.850

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Ótimo local, trav.da r. Tiquatira, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 

wc social, living p/ 2 amb., 
sl. Jantar, lavabo, cozinha, 
churrasq., gar. p/ 4 carros, 

edícula c/ 2 dorm., wc, coz., 
lavanderia - REF.: 13.900

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 380 MIL
Ótima localização da Av. Bq. da 
Saúde, ótimo acabamento, c/ 2 
dorm., 1 c/ AE, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 13.110

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
PLANALTO PTA.

R$ 460 MIL
Ótima localização da Av. 

Miruna, vago, c/ 3 dormitórios, 
2 wc´s sociais, living p/ 2 

amb., sala de jantar, lavabo, 
copa / cozinha, garagem p/ 2 

carros - REF.: 13.867

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

TERRENO
9 X 35 M

R$ 550 MIL
Ótima localização, próximo 

da Av. Bq. da Saúde x Av. do 
Cursino, terreno limpo, plano, 
medindo 9 x 35 mts., ótimo 
para construtores, podendo 

construir 2 sobrados novos - 
REF.: 12.931

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 580 MIL
Excelente localização da rua 

Martínia, totalmente reformada, 
estado de nova, vago, c/ 
2 dom., wc social, living, 
cozinha, ampla despensa, 

lavan, qtal, gar. - REF.: 13.696

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

SOBRADO
V. GUARANI
R$ 360 MIL

Boa localização da Av. Leonardo 
da Vinci, c/ 3 dormitório, suíte, 
wc social, living, jd. inverno, 

cozinha c/ AE, despensa, 
garagem p/ 1 carro, bom 
acabto. - REF.: 12.036

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Ótima oferta, terreno 264 m², 

construção aprox. 200 m², 
vago, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ 
hidro, wc social, liv. p/ 2 amb., 
lav,coz. c/ AE, qto. p/ despejo, 
dep. p/ emp, gar. p/ 3 carros- 

REF.: 13.849 

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

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

gar. p/ 4 carros - REF.: 13.075

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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.040 MIL

Empreendimento Cyrela, AU = 
121,5 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
closet, living p/ 2 amb. c/ ampla 

sacada gourmet, lavabo, coz. 
planej., dep. p/ emp., depósito, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 12.971

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

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/ em., quintal c/ churr., 

gar. p/ 3 carros - REF.: 13.697

PRÉDIO COML
BQ. DA SAÚDE
R$ 2.700 MIL

AT = 570 m², AC = 724 m², 
térreo c/ salão 150m² + 2 wc, 
1º andar c/ salão 220m² + 3 
wc, 2ª andar c/ salão 220m² + 
3 wc + refeitório + vestiários 
+ ampla ste., elevador, estac. 
6 autos, edícula - REF.: 12.585

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

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

248 m², c/ 3 dorm., suíte, liv. 
p/2 amb., coz. c/ AE, despensa, 

qto. Despejo, dep. p/ emp, 
fundos c/ edícula c/ 1 suíte, 

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
Terreno 9 x 20 = 180 m², 

AC = 200 m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, living p/ 2 amb., 

escritório, lav, coz, depósito, 
dep. p/ emp., gar. p/ 2 carros, 
estuda permuta por apto. até 
mesmo valor - REF.: 13.082

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

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótima localização do bairro , 

travessa da rua Tiquatira, ótimo 
para construir dois sobrados, 

terreno plano medindo 8 
x 22,5 mts, venha conferir 

pessoalmente - REF.: 13.438

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 565 MIL
Ótima localização, trav. da rua 

das Orquídeas, AU = 74 m², c/ 
2 dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., coz. c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 13.135

APTO - METRÔ
A. IPIRANGA
R$ 660 MIL

A 900 mts. do Metrô A. do 
Ipiranga, prédio seminovo, AU 

= 87m², c/ 2 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada gourmet, escritório, coz. 
c/ AE, gar. p/ 2 carros, cond.
R$ 563,00 - REF.: 13.496

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 660 MIL
3 dormitórios, wc social, living 

p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, dep. empregada, 

garagem p/ 2 carros, boa 
localização do bairro.

REF.: 13.743

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

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

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
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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 REFORMADO
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

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

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

 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 3 
dormitórios, 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,
garagem 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$ 265 mil
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

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
p/ 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

CASA TÉRREA ( Metrô 
Jabaquara)–R$ 450 MIL

Toda reformada, portão
automático, porcelanato

com 2 dormitórios , sala 2
ambientes , cozinha, quintal, 

dep. emp. e gar. Venha 
conferir. Ref.: 15-2972

TERRENO/CASAS
R$400 Mil

V.Sta Catarina
OPORTUNIDADE, (7x22,5m) 

excelente localização  com 
duas casas térreas, ótimo 

investimento..  Ref  15- 2803

Sobrado 3 dorms
JABAQUARA R$ 550 mil
Prox. Ao Metrô com 3 dorms, 
1 suíte, terraço, copa/cozinha 

com armários, jardim de 
inverno, lavabo, quintal com 
churrasqueira, 4 vagas de 

garagem.Ref.: 15-2959

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
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SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, 

sala 02 ambientes, edicúla 
completa, 02 vagas. Portão 

Automático. Excelente 
Localzação. R$ 790 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds c/ AE,

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

Otima localização.
R$ 1.300 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

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
Apartamento, 02 ds c/ AE, 

living 02 ambientes, sala de 
TV, lavabo, a.serv., garagem. 

Lindo. Otima localização.
R$ 2.900,00

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

PLANALTO PAULISTA
Sobrado Comercial, 04 ds, 
03 salas, lavabo, edicúla 

completa, 04 vagas. 460 m2 
AC. Excelente Localzação. 

R$ 2.8000 mil

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Sobrado, 2 dorms, sala 

grande, quarto e banheiro 
de empregada, quintal, 
garagem. R$ 1.300,00

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

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

COMPRO 
MÓVEIS USADOS

Av. Padre Arlindo Vieira, 2441
Bairro Saúde

Tel.: 2336-3545
email.: moveisnpb@terra.com.br

CONSULTE-NOS
Tel.: 2016-8194 

ou 94600-5990 (oi)
personalmovings@gmail.com

PERSOnAL MOVIng 
tRAnSPORtS 
MUDAnçAS

Faço mudanças em toda grande 
São Paulo, sua mudança será toda 

embalada no plástico bolha e no 
papelão ondulado, com montagem 

e desmontagem de móveis. 
Saídas semanais também para: 

Norte e Nordeste, 
Curitiba, Florianópolis, 
Porto Alegre, Brasília, 

Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, 
Aracajú, Maceió, Recife, João 

Pessoa, Campina Grande, Natal, 
Fortaleza, Belém, Cuiabá, 

Campo Grande.

CABELEIREIRA/
MAnICURE
Para Região de 

Vila Mariana.
Ótima oportunidade de 

crescimento profissional.
Contato

Tel.: 2579-0934
com Marli Vieira

AtEnDEntE/
BALCãO

Loja de Comunicação 
Visual e Serigrafia. 

Atendimento e separação de 
pedido, crescimento profissional.
Comparecer com currículo

a Rua Santa Cruz, 573
Próximo Metrô Santa Cruz.

REgULARIZO
IMÓVEIS

Fone: 2947-6044

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

(CND) de Imóveis na Receita Federal.

COMPRO 
DISCOS DE VINIL, 
APARELHOS DE  
SOM E OBJETOS 

ANTIGOS

Contato
Tel. 99957-4704

JORNAL
 SÃO PAULO
 ZONA SUL.

FONE:
5072-2020

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 VILA SAÚDE  

2 dorm, sala,
coz, w/c, a/s e

1 vaga. A/útil 56m2.  
AP01628  R$ 

1.200,00 + 320,00 
CONDOMÍNIO.

SOBRADO
VILA GUARANI 
dorm c/ closet,
sala de tv, coz,

4 w/c, a/s, 2 vagas, 
churr. e s. festas.
FINO ACABTO!

Á/útil 250m2.  
CA01555  R$ 2.950,00 

CASA
JARDIM ORIENTAL

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

Ótima localização. 
CA0307 - R$ 800,00

SOBRADO
VILA GUARANI
2 dorm (1 suíte),
sala, coz, w/c,

a/s, gar. c/ portão aut.
CA01537 - 

R$ 1.700,00

CASA
JARDIM ORIENTAL 

1 dorm, coz, w/c,
a/s, aquecedor 

à gás – Comgás 
e 1 vaga. A/útil: 
25m2. CA01513  

R$1.000,00

APTO VILA
DO ENCONTRO
2 dorm, sala, coz, 

w/c, a/s e  1 vaga.  A/
útil 48m2. AP01611  

R$ 240 MIL + 640,00 
CONDOMÍNIO.

APTO  JABAQUARA
2 dorm (sendo o 

2º opcional), sala, 
coz, w/c, a/s. Sem 

elevador e sem vaga 
de garagem. A/útil  
65m2.  AP01485

R$ 275 MIL + 180,00 
CONDOMÍNIO.

APTO METRÔ 
CONCEIÇÃO 

2 dorm c/ arms, sala 
c/ sacada, coz c/ 

arms, w/c social, w/c 
de emp. e 2 vagas 
de gar. A/útil: 70m2. 

AP01535 R$ 490 MIL + 
630,00 CONDOMÍNIO.

SOBRADO
GEMINADO

JARDIM ORIENTAL
2 dorm, sala,

coz, 2  w/c e 1 vaga. 
AU 100m2. CA01343

R$ 335 MIL.

SOBRADO
GEMINADO

JARDIM ORIENTAL 
3 dorm (1 suíte), sala, 
coz planejada, w/c, la-
vanderia e 2 vagas de 
garagem.  CA01458   
R$ 530 MIL + 200,00 

CONDOMÍNIO.

SOBRADO DE VILA 
JABAQUARA

2 dorm, sala,  coz, 
w/c, dep. de empre-

gada, salão de festas 
e 1 vg. CA01521

R$ 540 MIL.

SOBRADO SAÚDE
salas, coz, dep. de 

empregada, a/s
e 2 vagas.

FINS COMERCIAIS.  
CA01411

R$ 5.000,00 

APTO METRÔ 
CONCEIÇÃO

2 dorm com ar-
mários, sala, coz 
planejada,  w/c,

a/s e 1 vaga. A/útil  
85m2  AP01051

R$ 1.700,00 + 110,00 
CONDOMÍNIO.

APTO
CIDADE VARGAS
2 dorm, sala, coz c/ 
arms, 2 w/c com box 

de vidro, a/s e 1 vaga. 
Todo em piso frio. A/
útil 67m2.  AP01527  

R$ 1.400,00 + 620,00 
CONDOMINIO.

CASA CONDOMÍNIO 
VILA DO ENCONTRO 

2 dorm, sala, coz, 
w/c, a/s e 1 vaga. A/
útil 56m2.  AP01628  

R$ 1.200,00 + 320,00 
CONDOMÍNIO.

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

 3 dormitórios, 1 suite, 
varanda, sala, coz. c/arms. 

lavabo completo, lavanderia, 
1 vaga, port. autom. Estuda 
proposta e financiamento

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO GEMINADO
VILA GUARANI
R$ 360.000,00

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

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

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

ou 97592-9946

SOBRADOS NOVOS 
VILA GUARANI
R$ 770.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 2 dts. (ste) arms. 
b.box, sl. coz. qtal. s/gar. todo 
reform. melhor rua do bairo

R$ 479.000,00
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Trav. Rua das Rosas

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dorms., arms. ter-
raço,  b.box, sala, coz. c/AE, 
terraço, 2 vgs. pto. p/morar.

 R$ 519.000,00
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Rua dos Narcisos

 

 

CASA LITORAL PERUÍBE

Tratar Tel. 98643-4182 (tim)

Em ótima localização, 
3 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, cozinha 
americana, edícula, jardim

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. (ste), arms., sl. 
2 ambs., lav., coz. planej., 

AS, gar. priv., todo reformado. 
Lindo aquec. solar.    

R$ 599.000,00 Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Próx. Pça. Sta. Rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 2 dts. b.box, 2 sls, 
lav., terraço, coz. planej. qtal. 
dep., 2 vgs. todo reformado, 

aquecimento solar    
R$ 849.000,00 Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Próx. Pça. Sta. Rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 3 dts., (suite), arms., 
b.box, sala 2 ambs, porcelana-

to, copa, coz, qtal., QE/WC, 
2 vgs.  R$ 1.299.000,00 

Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Próx. Pça. Sta. Rita
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PRESTE ATENÇÃO:
Apto. com 47m2 de área privativa, ótima 

sala, 1 dormitório, cozinha, banheiro, 
todo mobiliado, 1 vaga livre, com serviços 

pertinentes já inclusos no condomínio 
aproximadamente de R$ 1.000,00. 

Prédio com recuo e ajardinado. 
Preço Apenas R$ 310.000,00

Qualquer dúvida ligar para AFIF
Tels.: 3804-6123 - 5061-9293 ou 97509-8033

 
PAPAI NOEL CHEGOU PARA VOCÊ

FLAT VILA MARIANA
200 m2 - Metrô Santa Cruz
Rua Afonso Celso, 1043

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 - SAÚDE
Excelente localização na Av. Jabaquara

R$ 195.000,00 

LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO 

Rua Samuel Porto, 2 dormitórios, QE. Cond. R$ 180,00
 R$ 430.000,00 

APARTAMENTO 80m2 - METRÔ SAÚDE

APTO. NOVÍSSIMO - METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE
2 dormitórios, suíte, sacada gourmet, garagem, lazer

 R$ 515.000,00 

2 dormitórios, e garagem
Ocasião: R$ 285.000,00 

ÓTIMO APARTAMENTO - METRÔ CONCEIÇÃO

LOJA DE GALERIA - METRÔ SÃO JUDAS
Av. Jabaquara, reformada.  R$ 800,00 

ÓTIMO APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE
2 dormitórios, cozinha americana, gar., lazer. R$ 1.700,00 

SOBRÃO COMERCIAL - VILA CLEMENTINO
Um vão livre + 5 salas + banhs. + 4 garagem. R$ 5.700,00 

ÓTIMO APARTAMENTO - METRÔ SANTA CRUZ
2 dormitórios, suíte, sacada, garagem, lazer. R$ 1.850,00 

ÓTIMO APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE
3 dormitórios, suíte, sacada, 2 gars., lazer. R$ 1.950,00 

SALÃO - METRÔ SAÚDE
Com banh. e coz. Ótimo p/Mercadinho/Pizzaria. R$ 2.000,00 

CASA TÉRREA  PRÓXIMO METRÔ SAÚDE
2 quartos, quintal, 2 vagas garagem. R$ 1.600,00

SALÃO COMERCIAL - SAÚDE
Av. Miguel Estéfano + Casa 2 dormitórios, garagem 

+ terreno p/construção. R$ 1.250.000,00 

ÓTIMO SOBRADO - METRÔ SAÚDE
9x20, 3 dorms., suite, QE, qtal., 3 vagas. R$ 780.000,00 

73m2, 3 dorms, suite, sacada, garagem, e piscina
R$ 490.000,00 

ÓTIMO APARTAMENTO - METRÔ SÃO JUDAS

 SOBRADO NA SAÚDE
VILA ÁGUA FUNDA

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

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

 5058-1088 ou 99840-5332
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4 dorms. c/arms., sendo 
2 suítes, banh. soc. c/arm., 
varanda, terraço + 1 sala 
c/porcelenato, copa, coz. 

lavabo, DE c/banh, quintal, 
4 vagas, port. automático

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO SEMI NOVO 
METRÔ SAÚDE

R$ 1.200.000,00

 ALUGO SALA PRÓXIMO 
METRÔ SANTA CRUZ

PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
POR PERÍODO OU INTEGRAL

Tel.: 5579-9962

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 3 dts. 2 banh. c/box, 
2 sls. coz., lavabo, lavand., 
QE/WC, gar., todo reform., 

piso frio. R$ 3.400,00 Fiador/
Seg. Fiança.Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Trav. da Rua da Rosas

 

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

totalmente refornado.
Aluguel R$ 1.700,00

 APTO. VILA CLEMENTINO
METRÔ SANTA CRUZ

Tratar Tel. 2606-2666
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1 dormitório, sala, cozinha, 
banh, área serviço, 1 vaga gar. 

Ótimo para Estudantes, próximo 
Faculdade FMU e Cursinho Anglo. 

Aluguel R$ 1.300,00

 APTO LIBERDADE
METRÔ VERGUEIRO

Tratar Tel. 2606-2666

cr
ec

i 1
1.

86
4

 

 

2 CASAS MIGUEL ESTÉFANO
COML/RESIDL. REFORMADA
Térrea com 1 dormitório/sala, 1 banheiro, 

quintal, lavanderia com banheiro. 
Superior: 1 dormitório, sala, banheiro, 

lavandeira, tudo independente. 
R$ 1.300,00 cada, IPTU isento

Tratar com Silvia
Tel.: 5071-6789

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

SALÃO c/51m2, wc, piso 
frio, 1 vaga. R$ 2.500,00 

Fiador/Seg. Fiança.
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Rua da Rosas

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 

Sobrado em local nobre, 
reformado, 2 dormitórios, 
AER, 2 banhs., 2 salas, 
gar., cozinha, quintal, 

quarto/wc empr. 
Aluguel abaixo do valor
97343-7777 ou 5904-2288 

com proprietário

VILA CLEMENTINO
METRÔ

Av. Itacira, zona sul, 
3 dormitórios, sala c/

lavabo, 2 banhs., sendo 
1 suíte, coz., lavand., 
terraço, dep. empr., 
garagem p/4 carros. 

R$ 3.400,00
Tratar 98833-0852

ALUGO SOBRADO
PLANALTO PTA.

LOCAÇÃO

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

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. VILA MARIANA 
R$ 1.800,00

64m2, 2dt., s/vg., Cond. R$ 300, IPTU R$ 38, and. 
alto, as, qe, wc, sl festas, playground. Ref. 889042

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

APTO. ALTO DE PINHEIROS 
R$ 1.150 MIL 

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

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

SOBRADO VILA GUARANÍ
R$ 795 MIL

150m2, 4 d. 2 s. 2 vg. IPTU R$ 63, px. m. 
Conceição. Loc. R$ 4.500, Ref. 56045

ALUGO PRÉDIO COML. PQUE. 
JABAQUARA R$ 13.500,00

471m2, 3 pisos c/vão livre, est. amplo, end. isento 
rodízio de veíc./cam.IPTU R$ 1.062,  Ref. 171047

SALÃO COML. V. GUARANÍ
R$ 13.500,00

2 pisos c/vão livre, banhs. elev. copa, 270m2. 
Av. Diederichsen. IPTU R$ 270, Ref.1155048

CORREtORES
IMOBILIÁRIOS

Imobiliária tradicional 
na Vila Mariana, 
busca corretores, 

com ou sem experiência, 
para renovação da equipe.

Tel. 5579-1002 
horário comercial

Rua Caramurú, 474 - Saúde (Metrô Praça da Árvore)
Cel.: 99491-6135 (claro) 98529-2880 (tim)

Dr. Antonio Carlos Batista de Souza
ADVOGADO

OAB/SP 277772 - OAB/MG 48375ACBS 
ADVOCACIA

CÍVEL • FAMÍLIA • SEPARAÇÃO/DIVÓRCIO
COBRANÇAS/EXECUÇÕES • DESPEJOS
ASSESSORIA JURÍDICA P/IMOBILIÁRIA/

ADMINISTRADORA

ADVOCACIA:

 

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

Rua França Pinto, imóvel grande

 PASSO O PONTO
COMERCIAL

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

 

40 mil km., 
estado de novo

Tratar 99767-1593

 HONDA FIT 
2008

 BAZAR - PASSO O PONTO
PRAÇA DA ÁRVORE

Com todo estoque e equipamentos, produtos para 
presentes e roupas, boa clientela, com mais de 
20 anos de tradição. Ótima localização ao lado 
do Metrô Praça da Árvore, Av. Jabaquara, 915.

 Tratar Fones: 5589-3279
ou Celular 99858-6128 - 97161-5554

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

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 aflição e desespero. Vós que sois o Santo guerreiro, vós que 
sois o Santo dos aflitos, vós que sois o Santo dos desesperados, 
vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, ajuda-me, 
dai me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido. “Fazer 
o pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja a 
minha família, atenda ao meu pedido com urgencia. Devolva a paz e 
a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto da vidada 
e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito obrigado. Rezar um Pai 
Nosso, uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz.  A.J.
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Rua Samambaia, 4 dormitó-
rios, sala 2 ambientes, 

2 vagas, sacada. dep. empr.
R$ 750.000,00

 

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

APARTAMENTO
BOSQUE DA SAÚDE
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Rua Pitangueiras, 2 dormitórios 
com armários, sala, cozinha, 

banheiro, 1 vaga. Ótima localiz.
Pacote Fechado

R$ 2.000,00 incluso IPTU/Cond.

 

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

APTO. PRAÇA ÁRVORE 
PRÓXIMO AO METRÔ
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SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE - NÚCLEO SALUS PAULISTA
CNPJ/MF: 71.732.960/0001-94 - Balanço Patrimonial - Em reais

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Conselheiros e Administradores da SALUS Associação para a Saúde – Núcleo Salus Paulista - São Paulo - SP

Examinamos as demonstrações financeiras da SALUS Associação para a Saúde – Núcleo Salus Paulista (“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A Administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras da Associação para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Associação. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SALUS Associação para a Saúde – Núcleo Salus Paulista em 31 de dezembro de 2013, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfases
Doações: A entidade por não ter fins lucrativos, tem parte de suas receitas provenientes de doações e contribuições de terceiros. Como estas doações e contribuições de terceiros são espontâneas, só podem ser identificadas se registradas e por essa razão, nossas 
verificações dessas receitas ficaram restritas, exclusivamente aos valores constantes dos registros contábeis.
Trabalho voluntário: No exercício de 2013 a entidade recebeu a colaboração de trabalho voluntário em diversas atividades no âmbito do seu contexto operacional. Todavia, o levantamento para mensurar o valor dos trabalhos a valor justo não pode ser apurado em 
conformidade com a norma prevista sobre esse assunto na ITG 2002. A apuração financeira não afeta o resultado do exercício corrente como descrito na nota explicativa n° 19.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado: Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, ora elaborada sob a responsabilidade da Administração da Associação, cuja apresentação é requerida 
pela legislação societária brasileira para companhias abertas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada em todos os aspectos relevantes, em relação 
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Saldos iniciais: O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, apresentados para fins de comparação, foi conduzido sob a responsabilidade de outro auditor independente, que emitiu relatório de auditoria, com data de 14 
de agosto de 2013, sem modificação.
São Paulo, 19 de setembro de 2014.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOATIVO NE 2013 2012 PASSIVO NE 2013 2012

Circulante 1.668.150             1.296.711             Circulante 481.535                684.493                
      Caixa e equivalentes (04) 1.530.812             1.160.872                   Fornecedores 1.611                    12.077                  
      Adiantamentos (05) 137.338                135.840                      Obrigações trabalhistas (08) 23.069                  156.184                

      Obrigações sociais (09) 22.969                  45.134                  
      Obrigações tributárias (10) 8.907                    14.652                  

Não Circulante 976.437                997.432                      Provisões de férias e encargos 295.295                268.309                
      Imobilizado (06) 962.122                981.980                      Contas a pagar serviços terceiros 3.000                    8.200                    
      Intangível (07) 14.315                  15.452                        Receitas antecipadas (11) 126.587                179.937                

      Outras contas a pagar 97                         -                        

Patrimônio Líquido (12) 2.163.052             1.609.651             

TOTAL DO ATIVO 2.644.587             2.294.144             TOTAL DO PASSIVO 2.644.587             2.294.144             

Samira Bento Farah Iracélio Perez
Diretora Presidente Técnico em Contabilidade
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NE 2013 2012
TOTAL TOTAL

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 5.008.838         4.164.226        

Receitas de atividades assistenciais 4.625.129         4.088.506        
     Com atividades assistenciais (13) 4.625.129         4.088.506        

Receitas financeiras, patrimoniais e extraordinárias 383.709            75.720             
     Financeiras deduzidas das despesas (18) 52.178              69.665             
     Com doações (14) 255.354            6.032               
     Outras receitas 76.177              23                    

DESPESAS OPERACIONAIS (4.580.672)        (4.205.922)       

Despesas com atividades assistenciais (4.580.672)        (4.205.922)       
      Despesas com pessoal (16) (3.484.578)        (3.111.323)       
      Serviços prestados por terceiros (314.806)             (322.385)          
      Despesas administrativas e gerais (17) (109.069)           (139.473)          
      Custos com materiais (15) (557.474)           (517.712)          
      Depreciação / amortização (114.746)           (115.030)          
      Isenção da cota patronal (20) 724.488            654.381           
      ( - ) Isenção da cota patronal (20) (724.488)           (654.381)          
      Outras despesas -                    -                   

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 428.166            (41.696)            

SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE
NÚCLEO SALUS PAULISTA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Em reais

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
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Patrimônio Reservas Ajustes de Superávit Total
Social exercícios anteriores Déficit

Saldos em 31 de dezembro de 2011 2.150.305               -                        -                                79.774              2.230.079         

Transferências 79.774                    -                        -                                (79.774)             -                   

Ajustes de exercícios anteriores -                         -                        (698.362)                       -                    (698.362)          

Reservas -                         119.630                -                                -                    119.630           

Superávit (Déficit) do exercício -                         -                        -                                (41.696)             (41.696)            

Saldos em 31 de dezembro de 2012 2.230.079               119.630                (698.362)                       (41.696)             1.609.651         

Transferências (740.058)                 -                        698.362                         41.696              -                   

Ajustes de exercícios anteriores -                         -                        52.609                          -                    52.609             

Reservas -                         72.627                  -                                -                    72.627             

Superávit (Déficit) do exercício -                         -                        -                                428.166            428.166           

Saldos em 31 de dezembro de 2013 1.490.021               192.257                52.609                          428.166            2.163.052         

SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE
NÚCLEO SALUS PAULISTA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO
Em reais

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
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2013 2012

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superavit/deficit líquido 428.166             (41.696)             

Ajustes para conciliar o resultado para fluxo de caixa 239.981             (463.702)           

  Depreciação 114.746             115.030            
  Contingências 72.627               119.630            
  Ajustes de exercício anterior 52.609               (698.362)           

Variações no capital circulante (204.457)            40.564              

  Contas a receber (1.499)                (54.489)             
  Fornecedores (10.466)              (26.818)             
  Obrigações trabalhistas (133.115)            23.444              
  Obrigações sociais (22.165)              11.640              
  Obrigações tributárias (5.745)                (5.049)               
  Provisões de férias e encargos 26.986               30.286              
  Contas a pagar serviços terceiros (5.200)                8.200                 
  Receitas antecipadas (53.350)              53.350              
  Outras contas a pagar 97                      -                    

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 463.690             (464.833)           

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

     Aquisições de bens no imobilizado ao custo (89.344)              (14.786)             
     Aquisições de bens do ativo intangível (4.406)                -                    

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (93.750)              (14.786)             

Variação de caixa e equivalente de caixa  369.940             (479.619)           

  Caixa e equivalentes de caixa  no início do exercício 1.160.872          1.640.491         
  Caixa e equivalentes de caixa  no final do exercício 1.530.812          1.160.872         

Variação de caixa e equivalente de caixa 369.940             (479.619)           

SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE
NÚCLEO SALUS PAULISTA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO
(em  reais)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis
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2013 2012
TOTAL TOTAL

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 4.956.659         4.094.561      
      Com atividades assistenciais 4.625.129         4.088.506      
      Com doações, verbas e outras 331.530            6.055             

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 895.325            909.909         
      Materiais consumidos 557.474            517.712         
      Serviço de terceiros e outros 337.851            392.198         

VALOR ADICIONADO BRUTO 4.061.334         3.184.652      

RETENÇÕES 114.746            115.030         
      Depreciação 114.746            115.030         

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUzIDO PELA ENTIDADE 3.946.588         3.069.621      

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 69.519              84.459           
      Receitas financeiras 69.519              84.459           

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 4.016.108         3.154.080      

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 4.016.108         3.154.080      
      Pessoal e encargos 3.484.578         3.111.323      
      Despesas financeiras, juros, aluguéis 103.364            84.453           
      Superavit (déficit) do exercício 428.166            (41.696)          

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

SALUS ASSOCIAÇÃO PARA A SAÚDE
NÚCLEO SALUS PAULISTA

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Em reais
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Contexto operacional
a. Informações gerais
A SALUS Associação para a Saúde – Núcleo Salus Paulista (“Associa-
ção”) é uma organização não governamental (ONG) sem fins econô-
micos e tem como objetivo principal a promoção dos direitos sociais, 
a partir do desenvolvimento de iniciativas nas áreas de saúde, assis-
tência social, educação e cultura. Reconhecida de utilidade pública nas 
três esferas do governo: Federal, pelo Decreto n.º 50.517/61; Estadual, 
pela Decreto n.º 50.539/06; e Municipal pelo Decreto n.º 37.260/97. 
A renovação da certificação junto ao CNAS ocorreu em conformidade 
com o processo 71010.002189/2007-54 (Período: 09 de setembro de 
2007 a 08 de setembro de 2010), e em 25/05/2010 a entidade protoco-
lizou, tempestivamente pedido de renovação do CEBAS pelo processo 
SIPAR 25.000.089433/2010-15, o qual se encontra sob análise.
b. Áreas de atuação
A Associação tem como objetivos básicos:
I. Prestação de serviços voltados à prevenção e tratamento de distúr-
bios nutricionais primários e o desenvolvimento de atividades auxiliares 
nas áreas de saúde, assistência social, educação e cultura;
II. Identificação de vulnerabilidade sociais, principalmente entre crian-
ças, adolescentes e famílias, a fim de promover intervenções sócio-
-educativas que possibilitem o crescimento cognitivo, afetivo-emocio-
nal, social e espiritual;
III. Realização de estudos, visando à criação de metodologias, a es-
truturação de serviços públicos e o progresso tecnológico e científico, 
que, ao serem produzidos e divulgados, propiciem o desenvolvimento 
social e inclusivo;
IV. Busca de possibilidades concretas de transformação dos indivíduos, 
em respeito à plena e sadia existência humana, por meio da afirmação 
e difusão de conceitos e hábitos nutricionais adequados; e
V. Realização de atividades culturais que promovam a ética, a paz, a 
cidadania, a dignidade humana e os direitos humanos, estimulando a 
participação ativa dos cidadãos na sociedade e conscientizando-os.
c. Da manutenção
A Associação pode firmar contratos ou convênios com outras institui-
ções congêneres ou afins, públicas ou privadas, nacionais ou estran-
geiras, para o melhor desenvolvimento de suas finalidades institucio-
nais. Pode ainda, se organizar em unidades de prestação de serviços 
para a execução de atividades visando a sua auto-sustentação.
d. Da organização
A Associação é administrada pela:
I. Assembléia Geral;
II. Por uma Diretoria, assim constituída:
a. Diretor Presidente;
b. Secretário;
c. Primeiro e Segundo Tesoureiros; e
III. Conselho Fiscal.
Base de preparação
a. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação so-
cietária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emi-
tidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial 
as Resoluções CFC nº 1409/12 (ITG 2002) e nº 1305/10 (NBC TG 07).
As demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2012, 
divulgada para fins de comparabilidade, foram reclassificadas, quando 
aplicável, para fins de melhor apresentação.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria 
da Associação em 29 de abril de 2014.
b. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico como base de valor.
Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a 
moeda funcional da Associação. Todas as informações financeiras são 
apresentadas em Real e foram arredondadas, exceto quando indicado 
de outra forma.
c. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com práticas 
contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamen-
tos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contá-
beis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revi-
sões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período 
em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros 
afetados.
3 Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas 
de maneira consistente pela Associação.
a. Apuração do resultado e reconhecimento das receitas 
e despesas
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformida-
de com o regime contábil de competência de exercício, exceto as recei-
tas oriundas de doações e subvenções, que são registradas mediante 
documento hábil, quando da efetiva entrada dos recursos.
b. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa. Os recursos 
financeiros que a Associação possui, mas que estão vinculados a pro-
jetos são apresentados na rubrica de recursos vinculados a projetos.
Recursos vinculados a projetos
Recursos vinculados a projetos representam os saldos de bancos con-
ta movimento e aplicações financeiras que possuem utilização restrita e 
somente poderão ser utilizados em projetos para fazer frente as obriga-
ções do contrato de gestão de projetos de lei incentivados.
c. Ativo circulante e não circulante
Registrados pelo valor de realização, acrescidos dos rendimentos in-
corridos até a data do balanço quando aplicável.
d. Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição 
ou doação, deduzido de depreciação acumulada e perda de redução ao 
valor recuperável acumuladas, quando necessário.
Depreciação
A depreciação acumulada sobre o valor depreciável, que é o custo de 
um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método 
linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item 
do imobilizado.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais se-
rão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais 
ajustes serão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.
e. Intangíveis
Os ativos intangíveis compreendem, basicamente, os ativos adqui-
ridos de terceiros (softwares) e são mensurados pelo custo total de 
aquisição. A amortização foi calculada pelo método linear, com base 
nas taxas de 20% a.a., e leva em consideração o tempo de vida útil 
estimado dos bens.
f. Redução ao valor recuperável
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resul-
tado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evi-
dência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. 
A Associação não identificou nenhum ativo com redução no seu valor 
recuperável.
g. Passivo circulante e não circulante
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos 
correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data 
do balanço patrimonial.
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Associa-
ção possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requeri-
do para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido.
h. Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros utilizados pela Associação restringem-se 
às aplicações financeiras de curto prazo, contas a receber e forne-
cedores, em condições normais de mercado. Estes instrumentos são 
administrados por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, 
à rentabilidade e a minimização de riscos. A Associação não efetuou 
aplicações de caráter especulativo, em derivativo ou quaisquer outros 
ativos de riscos.
4 Caixa e equivalentes de caixa
  2013  2012
Caixa  5.791 2.668
Conta banco movimento - -
Aplicações financeiras - -

Subtotal (Recursos livres) 5.791 2.668

Conta banco movimento 20.704 87.780
Aplicações financeiras 1.504.317 1.070.424
Subtotal (Recursos restritos) 1.525.021 1.158.204

Total  1.530.812 1.160.872
Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a certi-
ficados de depósitos bancários e fundos de renda fixa, remunerados 
de acordo com as médias de remuneração do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI).
Os recursos vinculados a projetos referem-se a recursos recebidos 
pela Associação que serão utilizados exclusivamente nos contrato de 
convênios e projetos incentivados.
5 Adiantamentos
  2013 2012
Adiantamento de férias 126.806 135.840
Outros  10.532  -
Total  137.338 135.840
Imobilizado
Os bens de uso estão demonstrados com base no valor original de 
custo deduzido da depreciação.

A movimentação do imobilizado está demonstrada a 
seguir:
   2013
Saldos no início do exercício 981.980
Adições
Móveis e utensílios  5.059
Máquinas e equipamentos  5.433
Veículos   -
Equipamentos de informática  36.861
Imobilizado em andamento  41.992
Baixas líquidas   (-)
Depreciações   (109.203)
Saldos no fim do exercício   
   962.122
7 Intangível
Abrange ativos incorpóreos, classificados conforme pronunciamento 
CPC 04, aprovado pela NBC T. 19.8, Resolução CFC nº 1.139/08 e 
NBC T 19.8 – IT 1 – Resolução CFC n.º 1.140/08.
Descrição Taxa 2013 2012
Software  31.755 27.349
Amortização
acumulada 20% (17.440) (11.897)
Total  14.315 15.452
8 Obrigações trabalhistas
  2013 2012
Salários a pagar - 153.511
13º salário  104 -
Rescisões trabalhistas 22.965 2.673
Total  23.069 156.184
9 Obrigações sociais
  2013 2012
INSS a recolher  1.062 18.164

FGTS a recolher 21.668 24.655
PIS a recolher  - 2.064
Outros  239 251
Total  22.969 45.134
10 Obrigações tributárias
  2013 2012
IRRF sobre folha 8.035 13.741
IRRF sobre serviços 456 495
ISS retido  416 416
Outros  - -
Total  8.907 14.652
11 Receita antecipada
Projetos a executar referem-se as recursos já recebidos pela Associa-
ção porém ainda não utilizados que serão reconhecidos no resultado 
de acordo com o regime de competência.
  2013 2012
Aplicação ODM Internacional 49.605 49.605
Projeto Parmalat 76.982 76.982
Fundação Abrinq - 3.350
Instituto Azzi  - 50.000
Total  126.587 179.937
12 Patrimônio líquido
O patrimônio social da Associação está composto pelos superávits acu-
mulados ao longo dos exercícios anteriores, cujos valores foram rein-
vestidos na ampliação e manutenção da Associação. Em 31 de dezem-
bro de 2013, o patrimônio líquido da Associação foi de R$ 2.163.052(R$ 
1.609.651 em 31 de dezembro de 2012).
13 Contribuições de associações e instituições
As receitas operacionais recebidas diretamente pela Associação são 
oriundas basicamente de subvenções, convênios e parecerias com 
órgãos ou entidades públicas.
  2013 2012
SMS – Secretaria Municipal da Saúde – Vila Mariana  
  1.586.169 1.392.776
SME – Secret. Municipal da Educação  – Vila Mariana  
  425.272 382.387
AVSli – Associazione Volontari Per II Servizio Internazionale Vila Maria-
na  72.047 48.363
SMS – Secretaria Municipal da Saúde – Vila Jacuí  
  1.398.044 1.202.654
SME – Secret. Municipal da Educação – Vila Jacuí  
  536.078 479.806
AVSli – Associazione Volontari Per II Servizio Internazionale Vila Jacuí
  91.875 76.499
Telecentro – Vila Jacuí 
  15.534 -
SMS – Secretaria Municipal da Saúde Institucional
  241.698 201.676
AVSli – Associazione Volontari Per II Servizio Internazionale Jundiaí
  53.033 -
Recurso PANE – Vila Mariana e Vila Jacuí
  30.000 -
Infantil – MAE  27.500 -
FUMCAD  114.467 -
Fundação Abrinq 13.412 -
Projeto Gol de Letra 20.000 -
Outros  - 304.345
Total  4.625.129 4.088.506
14 Doações
  2013 2012
Doações Pessoas físicas 43.693 -
Contribuições de empresas 97.092 -
Doações entidades 112.577 -
Doações de bens e serviços 1.992 6.032
Total  255.354 6.032
15 Custos com materiais
  2013 2012
Materiais aplicados em projetos 370.540 363.794
Manutenção  186.934 153.918
Total  557.474 517.712
16 Despesas com pessoal
  2013 2012
Folha de pagamento 3.990.403 3.013.205
Benefícios  94.175 98.118

Total  3.484.578 3.111.323
17 Despesas gerais e administrativas
  2013 2012
Despesas gerais 16.190 27.793
Despesas administrativas 2.990 4.505
Despesas de consumo 96.763 107.174
Total  115.943 139.472
18 Receitas (Despesas) financeiras líquidas
Os encargos financeiros e as variações monetárias líquidas, apropria-
dos ao resultado estão demonstrados como segue:
  2013 2012
Receitas financeiras
Receitas com aplicações financeiras 69.227 84.459
Descontos financeiros 292 -
Subtotal  69.519 84.459
Despesas financeiras
Juros incorridos  (22) (1.106)
Despesas bancárias (11.222) (12.047)
Despesas com impostos (6.097) (1.641)
Subtotal  (17.341) (14.794)
Total  52.178 69.665
19 Mensuração do trabalho voluntário
Não foram procedidos levantamentos, em atendimento à Resolução 
CFC, de 21 de setembro de 2012 que aprova a NBC ITG 2002 - Entida-
des sem Finalidade de Lucros, onde interpreta que o trabalho voluntário 
deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como 
se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Cabendo observar que 
esses valores de serviços voluntários de receita e despesa e não altera 
o superávit/déficit do exercício.
20 Renúncia fiscal - Isenções previdenciárias usufru-
ídas
Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 11º da Lei n.º 12.101, de 
27/11/2009, são demonstradas a seguir, os valores relativos a isenção 
previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício 
de 2013.
  2013 2012
Ordenados e salários 2.841.128 2.566.199
(*) Percentual de contribuição (a)
  25,50% 25,50%
Subtotal  724.488 654.381
Serviços prestados por pessoa física 
(autônomos)  - -
Percentual de contribuição devida (b)
  20,00% 20,00%
Subtotal  - -
Total devido caso a entidade não gozasse
de isenção (a) + (b) = 724.488 654.381
21 Gratuidades concedidas
Foram concedidas com observância da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, 
conforme explicação abaixo:
a) Área da saúde
A Entidade ofertou 100% da sua capacidade de atendimento a crianças 
e adolescentes na área de nutrição e alimentação saudável em caráter 
gratuito cumprindo a determinação da Lei 12.101 seção I (Art. 8º-A) 
para atividades de saúde.
b) Área de assistência social
Em 2013 foram executadas oficinas de educação nutricional e progra-
mas com grupos para orientações de higiene, discussão sobre obesi-
dade e auto-estima, subnutrição, diarreia, infecções, etc. O programa 
está também em conformidade com a Lei 12.101/09. Os serviços assis-
tenciais foram 100% gratuitos.
22 Cobertura de seguros
A Associação adota a política de contratar cobertura de seguros con-
tra incêndio e risco diversos para os bens do ativo imobilizado por 
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
que foram definidas por orientação de especialistas e levam em con-
sideração a natureza de sua atividade e o grau de risco envolvido. 
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem 
parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, 
consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores 
independentes.
23 Partes relacionadas
A Associação não possui partes relacionadas e os dirigentes da Asso-
ciação não são remunerados.
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