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Exodus, de Ridley Scott, é uma 
das alternativas no cinema, que 
também tem duas comédias

Casa de grelhados na região 
facilita churrasco oferecendo 
espetos e carnes já grelhadas
Página 6

Inaugurada ciclovia no Jabaquara
São apenas 800 metros, 

mas a ciclovia da Rua dos 

Jupatis, na Vila Mira, terá 

importância para ser inter-

ligada a uma rede de ciclo-

vias que cruza toda a região 

e se ligará à futura ciclovia 

da Avenida Paulista (repre-

sentada no croqui ao lado, 

da Companhia de Enge-

nharia de Tráfego). A faixa 

exclusiva para ciclistas na 

Paulista, aliás, teve obras 

iniciadas esta semana e 

deve levar seis meses para 

ficar pronta. Sua pista será 

em elevado e com projeto 

diferenciado para garantir 

segurança também aos pe-

destres. A rede cicloviária 

na cidade deve atingir 400 

quilômetros ainda este ano 

e a região já está totalmen-

te cruzada por pistas. A 

nova ciclovia na Rua Jupatis 

é a primeira a ser feita no 

distrito do Jabaquara e em 

breve será ampliada para 

facilitar o acesso à Saúde 

e Vila Mariana.  Página 3

Roberta Sá, Marina de 

La Riva (foto) e MPB4 so-

bem ao palco do teatro 

do Sesc Vila Mariana para 

prestar homenagem a um 

ícone da música popular 

brasileira - Chico Buarque, 

que completou 70 anos. 

No repertório, canções 

que simbolizam diferen-

tes fases da carreira e da 

história de Chico, como 

Cálice, Gota D’Água e Ape-

sar de Você.  Página 8

Vendavais derrubam centenas de árvores

Por que é necessário 

trocar um aparelho celu-

lar a cada novo modelo 

lançado no mercado? Ou 

comprar outra televisão 

se a antiga ainda se presta 

ao seu papel? É realmente 

necessário  comprar roupas 

e sapatos em moda nes-

ta estação e descartá-los 

no lançamento seguinte? 

Pessoas preocupadas com 

a natureza buscam ape-

nas o suficiente. Página 7

Chico 70 na Vila Mariana

Na Rua Caciques, na 

Saúde, caiu uma árvore na 

quarta, dia 7. Na Vila Maria-

na, o cruzamento das Ruas 

Eça de Queiroz e Cubatão 

foi atingido no final de de-

zembro. Na Rua Embuaçu 

chegou a atingir um veí-

culo. Só na Rua Itacira, no 

Planalto Paulista, caíram 

sete delas e na Rua dos 

Piratinins, no mesmo bair-

ro, um exemplar ficou por 

dias sem ser retirado. Até 

na Avenida Jabaquara foi 

registrada uma queda. Em 

vários casos, houve corte 

de energia, explicado em 

alguns casos também pela 

fiação atingida diretamen-

te pelos ventos. Ontem, 

dia 8, a Vila Mariana foi no-

vamente uma das regiões 

mais atingidas pelas chu-

vas na cidade, que chega-

ram a provocar o desaba-

mento de um hangar em 

Congonhas. Mais de 700 

árvores caíram nas últimas 

tempestades. Página 5

Busque o suficiente e evite 
consumir em excesso
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Ridley Scott dirige Exodus

O cinema tem várias novas 
opções de diversão para dife-
rentes públicos que buscam 
diversão nas férias.

Para a garotada, boa pedi-
da é ir conferir a comédia Uma 
Noite no Museu 3. O fi lme é 
um dos últimos a contar com 
Robin Williams no elenco - o 
ator faleceu em agosto do ano 
passado. No longa que segue 
a mesma receita de sucesso 
dos dois antecessores, o segu-
rança Larry Daley (Ben Stiller) 
se envolve em mais uma aven-
tura com criaturas animadas e 
personagens históricos pelas 
alas de um museu de história 
natural dos Estados Unidos. 
A direção é de Shawn Levy. O 
bom elenco ainda conta com 
Ben Stiller e Ben Kingsley.

Outra boa alternativa é o 
drama, com classifi cação etá-

ria de 14 anos,  dirigido pelo 
competente Ridley Scott, fa-
moso por fi cções como “Bla-
de Runner”.

Exodus é uma adaptação 
da história bíblica do Êxodo, 
segundo livro do Antigo Tes-
tamento. O fi lme narra a vida 
do profeta Moisés (Christian 
Bale), nascido entre os he-
breus na época em que o 
faraó ordenava que todos 
os homens hebreus fossem 
afogados. Moisés é resgata-
do pela irmã do faraó e cria-
do na família real. Quando se 
torna adulto, Moisés recebe 
ordens de Deus para ir ao 
Egito, na intenção de liberar 
os hebreus da opressão. No 
caminho, ele deve enfren-
tar a travessia do deserto e 
passar pelo Mar Vermelho.

Para quem curte fi lmes 

nacionais, a pedida pode ser 
conferir a comédia “Loucas 
para Casar”, com classifi cação 
etária de 14 anos. Chegando 
perto do dia de seus casamen-
tos, a fanática religiosa Maria 
(Tatá Werneck), a dançarina 
de boate Lúcia (Suzana Pires) 
e a corretora de imóveis Malu 
(Ingrid Guimarães) desco-
brem que estão namorando o 
mesmo homem, Samuel (Már-
cio Garcia), que prometeu se 
casar com as três. Decepcio-
nadas, elas tentam se jogar 
da ponte Rio-Niterói, mas aca-
bam se conhecendo. Agora, 
precisam decidir se vão brigar 
pelo cara ou se juntar em uma 
vingança contra o noivo infi el.

No elenco,  Ingrid Guima-
rães, Tatá Werneck, Márcio 
Garcia, Suzana Pires, Fabiana 
Karla e outros. 

Rodízio será retomado dia 12/01
Muita gente acredita que 

o Rodízio Municipal de Veí-
culos, que restringe a circu-
lação de veículos na capital 
conforme a placa durante 
horários de pico nos dias de 
semana, é suspenso durante 
todas as férias.

No entanto, já a partir da 
próxima terça, dia 12 de ja-
neiro, quem estiver circulan-
do em horário não permitido 
corre o risco de ser multado.  
O Rodízio foi suspenso no 
dia 24 de dezembro. 

Segundo a Prefeitura, a 
suspensão no período acon-
tece por conta do baixo fl u-
xo de veículos na cidade, 

causado por fatores como as 
férias escolares e coletivas 
de trabalho, que acontecem 
entre o fi m e início de cada 
ano. 

A partir de 12 de janeiro, 
que é uma segunda-feira, 
os veículos fi cam impedidos 
de circular no Centro Expan-
dido, incluindo as vias que 
delimitam o chamado Mi-
nianel Viário, formado pelas 
marginais Tietê e Pinheiros, 
avenidas dos Bandeirantes 
e Afonso D´Esccragnole Tau-
nay, Complexo Viário Maria 
Maluf, avenidas Tancredo 
Neves e Juntas Provisórias, 
Viaduto Grande São Paulo e 

avenidas Professor Luís Ig-
nácio de Anhaia Mello e Sa-
lim Farah Maluf. 

As segundas, a restrição 
abrange carros com placas 
de fi nais 1 e 2; nas terças, 
com fi nais 3 e 4; nas quintas, 
7 e 8; e nas sextas, 9 e 0.

Continuaram valendo 
normalmente no período, 
entretanto, o Programa de 
Restrição ao Trânsito de Ve-
ículos Automotores Pesados 
(Rodízio do caminhão), a 
Zona de Máxima Restrição 
à Circulação de Caminhões 
(ZMRC), e a Zona de Máxi-
ma Restrição ao Fretamento 
(ZMRF).

Histórias: contação 
no Ipiranga

O Sesc Ipiranga recebe a 
Cia. Os Crespos com o espe-
táculo Cartas à Madame Satã 
ou Me Desespero Sem Notí-
cias Suas.  As apresentações 
acontecem até 25 de feve-
reiro, às terças e quartas, às 
21h, dentro do projeto Teatro 
Mínimo, que traz uma série 
de espetáculos intimistas, 
baseados essencialmente no 
trabalho de interpretação do 
ator. O SESC Ipiranga fi ca  na 
Rua Bom Pastor, 822. Informa-
ções: 3340-2000

Plaza Sul Game Play
O evento Plaza Sul Game 

Play traz ao empreendimento 
a presença de youtubers, a 
Batalha de Gamers e o Trem 
Fantasma com oculus Rift de 
realidade virtual. As atrações 
acontecem de 14 de janeiro a 
10 de fevereiro e no primeiro 
dia, para marcar a abertura 
do evento, o youtuber Rafael 
Lange (CellBit) está confi rma-
do. Os eventos serão realiza-
dos a partir das 14h, na sala 6 
do Cinema Playarte, localizado 
no Piso G4. Durante todos 
os dias de evento acontece 
a Batalha de Gamers, uma 
programação com disputa 
de gamers. Os jogos serão 
diversificados, entre games 
de dança, luta e esportes. 
Essa atração fi cará na Praça 
de Alimentação II, localizada 
no Piso 2, em frente ao Burger 
King. Cada jogo é destinado a 
uma faixa etária, entre 7, 12 e 
16 anos.O Shopping Plaza Sul 
fi ca na Praça Leonor Kaupa, 

100 - Jd. da Saúde.Brincan-
do no 
quintal do Sesc

Até o dia 6 de fevereiro, 
de terça a sexta, das 14h às 
17h, o SESC Ipiranga promove 
brincadeiras populares  como 
pular corda, elástico, bolinhas 
de gude e bolinhas de sabão - 
que estimulam a convivência 
e a diversão entre pessoas de 
todas as faixas etárias. Com os 
instrutores do Sesc. A ativida-
de é livre para todas as idades 
e é grátis. O SESC Ipiranga fi ca  
na Rua Bom Pastor, 822. Infor-
mações: 3340-2000.

Inscrições abertas 
para Coral

A Fundação Mokiti Okada, 
está com inscrições abertas 
para o curso de Canto Coral 
Adulto. Voltado para o público 
entre 18 e 55 anos. Os ensaios 
acontecem às terças e quin-
tas-feiras, das 19h30 às 21h, 
na sede da instituição situada 
à Rua Morgado de Mateus, 
77, Vila Mariana - próximo ao 
metrô Ana Rosa. As inscrições 
podem ser realizadas até o 
dia 8 de fevereiro pelo e-mail 
musical@fmo.org.br ou pelo 
telefone: 2539-8002, das 14h 
às 18h. A iniciativa é gratuita. 

Problemas com a 
bebida? AA

O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
às  sextas-feiras, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h. A sede da entidadefi ca na 
Av. Jabaquara, 2876- conj. 2 - 
ao lado da Estação São Judas 
do Metrô. Visite o  site do AA: 
http://www.aagruposaojudas.
com.br. Informações 3315 
-9333 (24h por dia).

Yoga para crianças 
na Vila Mariana

Acontece no SESC Vila 
Mariana  uma aula aberta 
com vivência das principais 
posturas do yoga de maneira 
lúdica e integrativa voltada 
para as crianças. A atividade é 
livre e acontece de 16 a 30 de 
janeiro às sextas, das 10h30 às 
11h30 no Hall dos Elevadores 
(Térreo). O Sesc Vila Mariana 
fi ca na Rua Pelotas, 141. Infor-
mações: 5080-3000.

Peppa Pig no Teatro 
Ressureição

 Sábado, dia 10 de janei-
ro, às 17h estreia  no Teatro 
Ressureição o espetáculo “As 
aventuras da Família Peppa 
Pig”, com o Grupo Teatral. 
As apresentações acontecem 
aos sábados, às 17h, de 10 a 31 
de janeiro, com apresentação 
extra no domingo, dia 25, às 
17h. Os ingressos custam R$ 
50,00.O Teatro Ressurreição 
fica na R. dos Jornalistas, 
123 - Jabaquara. Informações: 
5016-1787

Projeto Guarará no 
SESC Vila Mariana

Dias 10 e 25 de janeiro, sá-
bado e domingo, às 13h30,  na 
Praça de Eventos, o SESC Vila 
Mariana promove os shows 
do Projeto Guarará: além das 
músicas, contam com uma 
interação criativa com o pú-
blico, que se vê convidado a 
dançar e cantar o repertório 
proposto. Os artistas do grupo 
se utilizam de instrumentos tí-
picos de diferentes regiões do 
Brasil. O repertório é baseado 
em composições dos integran-
tes do grupo, além de temas 
colhidos a partir de pesquisa 
realizada com grupos tradi-
cionais da cultura popular. O 
Sesc Vila Mariana fi ca na Rua 
Pelotas, 141. Informações: 
5080-3000.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na irá realizar no sábado, dia 
10 de janeiro, das 7h às 16h,  
Cata Bagulho na região da Vila 
Mariana. As equipes  percorre-
rão perímetro formado pela 
Av.Dr. Ricardo Jafet /Av.Lins 
de Vasconcelos /Rua Prefeito 
Fabio Prado /Rua Coronel 
Diogo /Rua Franscisco Cruz.  
Ajude a manter a cidade limpa!

Diabetes e 
cardiovasculares

A Unifesp está recrutando 
pacientes com doença cardio-
vascular (doença do coração, 
derrame cerebral ou amputa-
ção de membros inferiores).
Podem participar da pesquisa 
homens e mulheres com mais 
de 18 anos que apresentam 
diagnóstico de Diabetes Tipo 2 
em uso de medicação ou ape-
nas em dieta e exercício. Os 
interessados entrar em con-
tato com Ana Campos no te-
lefone 5576-4982 – ramal 1 ou 
Ligia Fernandes pelo e-mail: 
ligiafernandes.santos@gmail.
com ou procurar o Centro de 
Pesquisa Clínica em Diabetes 
da Unifesp, localizado na rua 
Estado de Israel, 639, 3º andar, 
todos os dias das 9h até às 15h.

Meninas com 
Puberdade Precoce

 A Unifesp recruta meninas 
que tenham apresentado apa-
recimento de mamas e pelos 
antes dos oito anos de idade, e 
que tenham o consentimento 
de seus pais ou responsáveis, 
para participarem de uma 
avaliação. A avaliação será 
realizada nas segundas-feiras 
à tarde ou terças-feiras pela 
manhã. O tratamento será 
oferecido gratuitamente no 
ambulatório, à Rua Embaú, 66, 
na Vila Clementino. Os pais ou 
responsáveis interessados de-
vem entrar em contato, para 
agendar a triagem, com Dra. 
Eline no número (11) 99669-
5699 ou com Dra. Felisbela 
Holanda no (11) 98422-6361.

Curso gratuito de 
vegetarianismo

Está disponível o  Curso 
Gratuito por e-mail sobre 
Alimentação Viva Vegana 
Orgânica, Suco Vivo, Brotos 
e Sementes Germinadas no 
combate ao Câncer e outras 
doenças. Outras informações 
pelo e-mail veganismo@bol.
com.br”

Áries - 21/03 a 20/04 
O ariano difi cultará o conví-

vio familiar devido às divergên-
cias práticas e emocionais com 
aqueles que ama. Preserve sua 
tranqüilidade e privacidade no 
lar. Possibilidade de guardar 
mais dinheiro do que em ou-
tras épocas.  
Touro - 21/04 a 20/05 

Oportunidade no setor 
comercial, com probabilidade 
de lucros. Ótima semana  para 
tratar de assuntos familiares 
e sentimentais. Devido a sua 
maneira de ser,  extrovertido e 
com muita jovialidade, a possi-
bilidade de sucesso é enorme.  
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Momento agitado para 
o geminiano. Mas, para que 
tudo saia a contento, deverá 
tomar uma atitude otimista e 
inteligente e evitar o nervo-
sismo, que de nada adianta. 
Sucesso junto ao sexo oposto. 
Câncer - 21/06 a 21/07

Uma mudança na sua ma-
neira de se relacionar ou de se 
comunicar com as pessoas se 
fará necessária, para criar um 
melhor ambiente no lar e com 
a pessoa amada. Não adianta 
estar em sintonia emocional 
com as pessoas; será preciso 
saber o que você quer com 
relação a elas. 
Leão - 22/07 a 22/08

Aproveite uma oportuni-
dade para mudar, fazer novas 
amizades e arquitetar novos 
planos para ganhar dinheiro. 
Tudo estará bem esta semana 
para o leonino. Alguma coisa 
boa vai acontecer. Esteja pron-
to pra aproveitar a boa fase.  
Virgem - 23/08 a 22/09

Momento que vai bene-
ficiar muito o virginiano  de 
modo decisivo. Não dê crédito 
a rumores e boatos que pos-
sam surgir. Acredite, a data é 
positiva para fazer mudanças. 
Invista mais no seu potencial 
criativo neste período, que 
assim sairá ganhando.  
Libra - 23/9 a 22/10

 O libriano vive um mo-
mento favorável para jo-
gos, loterias, sorteios e ca-
samento. Aposte na sorte! 
Aproveite para organizar os 
trabalhos mais difíceis e or-
denar planos e metas para 
projetos audaciosos de futuro.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Alguma prudência é acon-
selhável, uma vez que vai 
afastar a possibilidade do es-
corpiano se perder em algum 
pequeno negócio. Infl uências 
benéficas para reatar amiza-
des estremecidas. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

Muita atividade profissio-
nal e êxito nos negócios e 
novos empreendimentos so-
ciais, estão previstos para o 
sagitariano essa semana. Óti-
mo estado mental  vai lhe dar 
mais rapidez ao ter que tomar 
decisões importantes. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

O período vai favorecer 
o capricorniano nas investi-
gações, estudos, pesquisas e 
na medicina. Por outro lado, 
deverá evitar acidentes, os 
negócios arriscados, não crer 
em falsas notícias e boatos 
maldosos. Cuide da saúde e da 
reputação.
 Aquário -21/01 a 19/02

Fase em que o aquariano 
será notado onde comparecer. 
Sua reputação será elevada e 
seus ideais e ações deverão 
ser seguidas por pessoas que 
vivem a sua volta. Mas, para 
que tudo isso aconteça siga 
e dependa da sua própria ca-
pacidade 
Peixes - 20/02 a 20/03

Momento em que o pisciano 
deverá enfrentar alguns obstá-
culos em seu lar. Mas se usar de 
fato a inteligência, conseguirá 
superá-los com sucesso. Boa 
fase para adquirir a casa pró-
pria e para elevar-se no campo 
profi ssional. 

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

• Sala 1 - Loucas pra Casar DIG - 14 
Anos - 12h50 - 15h30 - 18h10 - 20h40 

• Sala 2 - Uma Noite no Museu 
3 DIG - Livre - 21h20 - 23h50C • Sala 
2 - Uma Noite no Museu 3 DIG (Dub) 
- Livre - 12h00 - 14h40 - 17h00 - 19h00 

• Sala 3 - Êxodo: Deuses e Reis 
3D (Dub) - 14 Anos - 11h10 - 18h50 • 
Sala 3 - Êxodo: Deuses e Reis 3D - 14 
Anos - 22h00 • Sala 3 - Os Pinguins 
de Madagascar 3D (Dub) - Livre - 
14h30 - 16h40 

• Sala 4 - O Hobbit: A Batalha 
dos Cinco Exercitos DIG - 12 Anos 
- 15h50 - 19h10 - 22h10 • Sala 4 - Ope-
ração Big Hero DIG (Dub) - Livre 
- 11h00G - 13h20 

• Sala 5 - Uma Noite no Museu 
3 DIG (Dub) - Livre - 11h20M - 13h40 
- 18h20 • Sala 5 - Loucas pra Casar 
DIG - 14 Anos - 16h10 - 21h50• Sala 
5 - Aviões DIG (Dub) - Livre - 11h20F 

• Sala 6 - Interestelar DIG - 12 
Anos - 21h40 • Sala 6 - Operação 
Big Hero 3D (Dub) - Livre - 11h30 - 

13h50 - 16h30 - 19h20 
• Sala 7 - Êxodo: Deuses e Reis 

DIG - 14 Anos - 13h30 - 17h10 - 20h30 
- 23h40C 

• Sala 8 - Êxodo: Deuses e Reis 
3D - 14 Anos - 11h00 - 14h20 - 17h40 
- 21h00 

• Sala 9 - Os Caras de Pau DIG - 10 
Anos - 11h40 - 14h00 - 16h20 - 18h40 
- 20h50 - 23h10C 

• Sala 10 - Loucas pra Casar DIG 
- 14 Anos - 12h10 - 15h00 - 17h20 - 
20h00 - 22h40C 

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

• Sala 1 - Êxodo: Deuses e Reis 
3D - 14 Anos - 12h45 - 15h40 - 18h55 
- 22h00 • Sala 1 - Aviões DIG (Dub) 
- Livre - 11h00G 

• Sala 2 - Os Caras de Pau DIG 
- 10 Anos - 14h00 • Sala 2 - Uma 
Noite no Museu 3 DIG (Dub) - Li-
vre - 11h30P • Sala 2 - Whiplash 
- Em Busca da Perfeição DIG - 12 
Anos - 18h40 - 21h10 • Sala 2 - Os 
Pinguins de Madagascar 3D (Dub) 
- Livre - 16h20 

• Sala 3 - Operação Big Hero 3D 
(Dub) - Livre - 12h10 - 14h40 - 17h10 
- 19h40 • Sala 3 - Whiplash - Em Bus-
ca da Perfeição DIG - 12 Anos - 22h10 

• Sala 4 - O Hobbit: A Batalha 
dos Cinco Exercitos DIG - 12 Anos 
- 14h30 - 17h50 - 21h20 • Sala 4 - Os 
Pinguins de Madagascar 3D (Dub) 
- Livre - 12h00 

• Sala 5 - Loucas pra Casar DIG 
- 14 Anos - 12h20 - 15h10 - 17h40 - 
20h10 - 23h00C 

• Sala 6 - Operação Big Hero DIG 
(Dub) - Livre - 11h10 • Sala 6 - Loucas 
pra Casar DIG - 14 Anos - 13h30 - 
16h00 - 18h30 - 21h00 

• Sala 7 - Uma Noite no Museu 
3 DIG - Livre - 22h20 • Sala 7 - Uma 
Noite no Museu 3 DIG (Dub) - Livre 
- 12h30 - 14h50 - 17h20 - 19h50 

Legendas:C-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado(10);F-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Domingo(11);G-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado(10) e 
Domingo(11);M-Esta sessão NÃO 
será exibida Domingo(11);P-Esta 
sessão NÃO será exibida Quarta(14).
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•TRÂNSITO

Ciclovia da Paulista começa a 
ser construída e altera trânsito

A implantação de ciclovias 
na cidade continua a todo va-
por neste início de 2015 (veja 
também matéria ao lado. Esta 
semana, foi interditada a faixa 
da esquerda da Avenida Pau-
lista, nos dois sentidos, para a 
implantação de uma faixa ex-
clusiva para as magrelas nos 
moldes do que acontecem 
em avenidas de outros países. 

Com quatro quilômetros 
de extensão, entre a Rua Au-
gusta e a Alameda Casa Bran-
ca, a ciclovia da Paulista deve 
fi car pronta em seis meses e 
fará conexão entre onze ci-
clovias, ligando as regiões do 
Centro, Pacaembu, Ibirapuera 
e Vila Mariana. O projeto pre-
vê o alargamento do canteiro 
central da avenida para insta-
lação da ciclovia. 

A engenharia de campo 
da CET irá monitorar a inter-
dição, orientando os motoris-
tas e pedestres, os veículos 
deverão circular pelas faixas 
restantes.

Os veículos que vêm da 
região da Vila Mariana, com 
destino à Rua da Consolação 
ou Avenida Doutor Arnaldo, 
poderão seguir pelas ruas Tre-
ze de Maio, Cincinato Braga, 
São Carlos do Pinhal e Anto-
nio Carlos. 

Já aqueles que vêm da Re-
gião de Perdizes e da Avenida 
Rebouças, com destino à re-
gião da Vila Mariana, poderão 
seguir pela Alameda Santos, 
Rua Cubatão e Rua José An-
tonio Coelho.

Ciclofaixa
 A ciclofaixa de lazer, que é 

operacionalizada aos domingos 
e feriados nacionais, conti-
nuará a ser montada na faixa 
adjacente à ocupação da obra. 
A faixa exclusiva de ônibus, 
que atualmente funciona de 
segunda a sábado, será ativada 
aos domingos das 8h às 22h, 
enquanto durarem as obras.

O Projeto
O projeto de ciclovia na 

Paulista será diferenciado. A 
Prefeitura promete não afetar 
árvores e garantir prioridade 
aos pedestres. A prefeitura 
já havia anunciado o projeto 
em Setembro, mas as obras 
não se iniciaram em 2014 por 
conta do Natal na Paulista, 
que poderia ser prejudicado. 

Pista para bikes fi cará acima do nível da faixas de rolamento para carros. Canteiro será alargado

O canteiro central da ave-
nida será alargado em cerca 
de 25 centímetros de cada 
lado para facilitar a passagem 
de bicicletas nos dois senti-
dos. As oito faixas de rola-
mento da via serão mantidas, 
com alguns ajustes. Alguns 
trechos, próximos aos semá-
foros, ganharão grades para 

a proteção dos ciclistas.
A ciclovia será elevada 

em relação às faixas de rola-
mento. Os tanques que hoje 
abrigam plantas e fl ores serão 
retirados, assim como os reló-
gios de rua distribuídos pela 
via. Está também prevista 
alteração de lugar de alguns 
postes de iluminação.

Rua Jupatis, 
no Jabaquara, 
agora também 
tem ciclovia

Esta semana foi a vez de o 
Jabaquara ganhar uma ciclo-
via. Com apenas 800 metros, 
o novo trecho foi inaugurado 
na quarta, em uma travessa 
da Avenida Engenheiro Geor-
ge Corbisier, como o jornal SP 
Zona Sul já havia antecipado. 

A partir a inauguração do 
novo trecho, a cidade passa a 
contar com 210,9 km de vias 
destinadas aos ciclistas. 

A nova ciclovia fi ca na Vila 
Mira e em breve será amplia-
do com a ligação entre a Rua 
Jupatis e a Avenida George 
Corbisier, e futuramente fará 
a interligação com a Ciclovia 
Jabaquara.

O novo percurso será bidi-
recional, ao lado do passeio 
das vias. A ciclovia segue o 
seguinte trajeto:

Rua Jupatis, entre Avenida 
George Corbisier e Rua Camilo 
Carrera;

Rua Camilo Carrera, entre 
as ruas Jupatis e Belmiro Za-
neti Esteves;

Rua Belmiro Zaneti Este-
ves, entre as ruas Camilo Car-
rera e Otavio T. M. Sobrinho;

Rua Otávio T. M. Sobrinho, 
entre as ruas Belmiro Zaneti 
Esteves e Gustavo da Silveira;

Do total de ciclovias exis-
tentes na cidade, a atual ges-
tão inaugurou 147,9 km des-
de junho de 2014. Portanto, 
antes, São Paulo contava, até 
então, com 63 km. A meta 
da Prefeitura, atualmente, é 
viabilizar uma malha de 400 
km até o fi m de 2015.

“Ultrapassamos os duzen-
tos quilômetros de ciclovias 
na cidade, estamos amplian-
do as conexões para que os 
ciclistas tenham mais opções 
de deslocamentos”, afi rma o 
secretário municipal de trans-
portes, Jilmar Tatto.

Vale ressaltar que, por se 
tratar de uma ciclovia a ser 
utilizada pelo público em ge-
ral (adultos, crianças e ido-
sos), não se destina à prática 
de atividades desportivas de 
ciclismo, devendo ser per-
corrida em velocidade com-
patível. É também proibida 
a utilização da ciclovia por 
pedestres.

Em caso de dúvidas, use 
o canal Fale com a CET, pelo 
telefone  1188, que atende 
24 horas para informações 
sobre trânsito, ocorrências, 
remoções, reclamações e 
sugestões.
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Aparelhos Auditivos

Psicologia

Terapia Alternativa

Produtos Naturais

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

Unifesp oferece 
cursinho grátis

O Cursinho Pré-Vestibular 
Jeannine Aboulafia (CUJA-
-Unifesp) está com processo 
de seleção aberto aos inte-
ressados em se submeterem 
à prova classifi catória para o 
ingresso no curso extensivo 
de preparação para o vestibu-
lar. As aulas são ministradas 
de segunda a sexta-feira, das 
18h50 às 22h30, e aos sába-
dos, durante o dia.

Para participar da prova, 
deve ser feita a pré-inscrição 
no site www.cuja.unifesp.br/
cuja até o dia 15/01/2015. Nos 
dias 14, 15 ou 16/01/2015, os 
pré-inscritos devem confi rmar 
a inscrição pessoalmente das 
13h às 20h, na Rua Pedro de 
Toledo, 840, Vila Mariana, São 
Paulo/SP.

Para a confirmação é ne-
cessário apresentar um do-
cumento com foto e o pagar 
uma taxa de R$ 5,00. No caso 
de menores de 18 anos, estes 
devem estar acompanha-
dos por um responsável ou 

apresentar uma declaração 
do mesmo. A prova de se-
leção será realizada no dia 
17/01/2015, às 13h.

Exigência: para poder par-
ticipar do cursinho é preciso 
ter completado o 2º ano do 
Ensino Médio.

Mais informações podem 
ser obtidas através do site 
(www.cuja.unifesp.br/cuja) 
ou por e-mail (cursinho.cuja@
gmail.com).

Sobre o CUJA
O Cursinho Pré-Vestibular 

Jeannine Aboulafia (CUJA) 
é um projeto de ação social 
vinculado à Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis da Uni-
versidade Federal de São Pau-
lo (PRAE/Unifesp) criado há 
14 anos por graduandos e 
pós-graduandos da própria 
universidade, com o objetivo 
de auxiliar alunos oriundos 
de escolas públicas ou per-
tencentes a classes sociais 
menos favorecidas a ingressar 
no ensino superior.

•TRANSPORTES

Estudantes de escolas públicas 
terão passe livre em ônibus e metrô

Metrô e ônibus ficaram 
mais caros a partir desta se-
mana em São Paulo. Depois 
dos protestos de junho de 
2013 contra o aumento pro-
posto à época, as tarifas per-
maneciam congeladas e o 
tema... proibido. A tarifa de 
ônibus em São Paulo custa 
R$ 3,00 desde 5 de janeiro de 
2011. Segundo a Prefeitura, o 
novo valor, de R$ 3,50, tem 
reajuste inferior à infl ação do 
período.

Agora, paralelamente ao 
anúncio do aumento, a Pre-
feitura anunciou também a 
isenção para estudantes de 
escolas públicas, inclusive fa-
culdades desde que o alunos 
tenha renda familiar restrita 
a um salário mínimo e meio 
per capita. Alunos carentes 
de universidades particulares 
e que são beneficiados por 
programas como FIES e Prou-
ni também fi carão isentos de 
pagar passagens em ônibus.

O passe livre valerá para 
505 mil estudantes, sendo 
aproximadamente 360 mil 
alunos da rede pública e 145 
mil matriculados na rede par-
ticular de ensino. 

Já para o metrô, somente 
ontem o governo do Esta-
do enviou à Assembleia a 
proposta de passe livre para 
estudantes de baixa renda. 
Ainda é incerto se a votação 

do projeto permitirá a isenção 
em 2015, já que os deputados 
só voltam a trabalhar em feve-
reiro. No caso da Prefeitura, a 
insenção de tarifa nos ônibus 
foi aprovada pelos vereadores 
ainda em 2014. 

No município de São Pau-
lo, o preço das passagens dos 
coletivos estavam  congela-
dos há quatro anos.  Desde 
terça, 6,  a tarifa básica de 
utilização dos serviços do 
transporte coletivo municipal 
será de R$ 3,50. 

Já as tarifas do bilhete 
único nas modalidades men-
sal, semanal e diário (com 
validade de 24 horas) per-
manecerão congeladas nos 
valores atuais, vigentes desde 
a implantação dos benefícios 
pela atual administração, em 
2013 e 2014. O diário custa R$ 
10; o semanal R$ 38 e o men-
sal sai por R$ 140. Estudantes 
pagam meia. 

O valor do bilhete único 
integrado com o Metrô e os 
trens da CPTM será de R$ 5,45. 
Com todas as gratuidades, 
incluindo o passe livre para 
os estudantes, o reajuste mé-
dio de tarifas fi cou em 7,4%. 

A Prefeitura promete pas-
sar a oferecer uma nova rede 
de transporte para os traba-
lhadores e estudantes que se 
utilizam dos ônibus na madru-
gada, com maior frequência e 

menos tempo de espera nos 
pontos.

Também estão previstos 
outros avanços como a im-
plantação da recarga do bi-
lhete único dentro dos ônibus 
e a entrega de mais de 1.000 
ônibus novos na cidade, equi-
pados com ar-condicionado 
e wi-fi , além de novas tecno-
logias.

Metrô, CPTM e EMTU
Foi enviado ontem, dia 

9 à Assembleia Legislativa 
o projeto com a proposta 
de tarifa zero no sistema de 
transporte metropolitano - 
trens do Metrô e da CPTM e 
ônibus da EMTU - para todos 
os estudantes de escolas pú-
blicas do Estado, incluindo 
das universidades públicas e 
das Etecs e Fatecs. Alunos de 
escolas e universidades priva-
das que comprovarem baixa 
renda (até R$ 1.550 per capita) 
também serão beneficiados 
com a tarifa zero.

A concessão do benefício 
vai aproveitar cadastros já 
existentes de alunos para 
concessão de meia tarifa, 
entre eles o da EMTU e o da 
SPTrans, no município de São 
Paulo.

Também terão direito à ta-
rifa zero alunos de baixa ren-
da cadastrados em programas 
estaduais que dão bolsas a 
universitários, como o Escola 

da Família e o Ler e Escrever, e 
os federais Prouni e Fies.

A Secretaria dos Transpor-
tes Metropolitanos estima 
que cerca de 65% dos estudan-
tes que usam CPTM e Metrô 
terão direito ao benefício.

A tarifa cheia do Metrô e 
da CPTM também passou de 
R$ 3 para R$ 3,50 na terça, 
6, com reajuste de 16,67%, 
abaixo dos 17% de inflação 
acumulada desde o último re-
ajuste que, no caso do Estado, 
ocorreu em fevereiro de 2012, 
ou seja, há quase três anos. Já 
nos ônibus da EMTU, a tarifa 
varia, mas nenhum valor subi-
rá mais de 16,6%.

Com o reajuste de R$ 3,00 
para 3,50 das tarifas dos ôni-
bus municipais da capital e do 
sistema metroferroviário, o 
valor da integração entre os 
dois sistemas passa de R$ 4,65 
para R$ 5,45.

O Metrô e a CPTM já ofe-
recem tarifa zero para pesso-
as com deficiência e idosos. 
A gratuidade foi ampliada 
para pessoas com mais de 
60 anos em julho deste ano 
(Lei15.187). Atualmente, qual-
quer estudante, da rede públi-
ca ou privada, já tem direito 
à meia tarifa e vai continuar 
com esse benefício.

O reajuste não irá impactar 
o trabalhador que recebe Vale 
Transporte.

Para os ônibus, medida já passa a valer este ano. No caso do metrô, aprovação depende de deputados

Interessados devem se inscrever para 
prova de seleção até dia 15 de janeiro
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•URBANISMO

Tempestades voltam a provocar quedas de árvore na região
Ventos de quase 100 km/h 

na cidade provocaram a que-
da de mais de 600 árvores na 
cidade nas últimas semanas. 
As tempestades que caíram 
em diferentes bairros fi zeram 
com que o prefeito Fernando 
Haddad chegasse a comparar 
os efeitos ao de furacões que 
atingiram, no passado, o he-
misfério Norte, cujos ventos 
atingem velocidades simila-
res, cerca de 120 km/h. Só na 
madrugada do dia 29, mais 
de 300 árvore tombaram no 
município.

Na região, como sempre, 
bairros arborizados se trans-
formaram em cenários tris-
tes após as fortes chuvas: 
árvores caídas, carros atingi-
dos, fi ação elétrica danifi cada 
com consequente falta de 

energia elétrica.... Pontos de 
alagamento também foram 
identifi cados, como tradicio-
nalmente. 

O levantamento preliminar 
do CCOI (Centro de Controle 
Operacional Integrado) da 
Prefeitura de São Paulo, feito 
na semana passada, mos-
trava que 2.252 ocorrências 
de quedas de árvores foram 
registradas em 2014, sendo 
que 509 (ou 22,6%) foram 
derrubadas entre os dias 29 e 
31 de dezembro.

A cidade contabilizava 
1.743 ocorrências de quedas 
de árvores até o dia 28 de de-
zembro, número semelhante 
ao registrado em 2013, 1.861. 
Nos dois primeiros dias de 
2015, outras 71 árvores caíram. 

De acordo com a Prefeitu-

ra, para minimizar o número 
de quedas, 55 equipes tra-
balham na manutenção das 
árvores e 79 na manutenção 
de áreas verdes da cidade. De 
janeiro a novembro de 2014, 
foram realizadas mais de 95 
mil podas, 13 mil remoções 
e aproximadamente 10,5 mil 
substituições com árvores 
novas, em atendimento a 66 
mil solicitações registradas 
via Sistema de Atendimento 
ao Cidadão, 156 ou Praças de 
Atendimento.

Em casos de ocorrência de 
queda de árvore que interdite 
residências ou ofereça riscos 
à população, qualquer pessoa 
pode acionar a Defesa Civil 
através do telefone 199. O 
manejo de árvores e áreas 
verdes deve ser pelo telefone 

Minuta interativa discute 
futura Lei do Zoneamento

O ano de 2015 promete 
ser marcado por um polêmico 
debate envolvendo organi-
zações da sociedade civil, 
moradores,  a Prefeitura e o 
parlamento municipal. O De-
bate sobre a revisão da lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupa-
ção do Solo envolve grandes 
disputas e interesses. O que 
pode ou não pode funcionar 
em cada bairro? Que tipo de 
prédios ou residências se-
rão permitidos futuramente? 
Quais as regras para corredo-
res viários importantes?

Na região, as principais 
questões envolvem bairros 
residenciais como o Jardim 
da Saúde, a Cidade Vargas e 
o Planalto Paulista, para onde 
estão sendo propostas alte-
rações que as associações de 
moradores criticam. Segundo 
integrantes destas entidades, 
o texto inicialmente apresen-
tado pela Prefeitura traz mais 
permissividade ao comércio, o 
que, na visão dos moradores, 
traria degradação aos bairros. 

Foram promovidas, no 
fi nal de 2014, ofi cinas partici-
pativas com a população em 
todas as 32 subprefeituras da 
cidade, em que os participan-
tes podiam dar sugestões à 
nova Lei, bem como ques-
tionar o texto proposto pela 
Prefeitura.

Agora, o site da Prefeitura 
está publicando o resultado 
deste trabalho: a Minuta Par-
ticipativa do Projeto de Lei do 
Zoneamento, no ar desde 26 
de dezembro

De acordo com a Prefei-
tura, a ferramenta foi criada 
com o objetivo de ampliar o 
diálogo entre o poder público 

e a sociedade, permitindo ao 
cidadão comparar o texto 
proposto com o vigente e fa-
zer considerações à proposta.

Para acessar a minuta, 
basta ir ao site minuta.ges-
taourbana.prefeitura.sp.gov.
br. A ferramente permite a 
comparação entre o texto da 
lei atualmente em vigor e a 
proposta apresentada. 

O próprio munícipe pode 
clicar em qualquer trecho e 
deixar um comentário - bas-
tando para tanto fazer cadas-
tro no site.

Processo
As oficinas participativas 

ocorreram nos meses de ou-
tubro, novembro e dezembro, 
contaram com a presença de 
4646 pessoas e renderam 
1139 contribuições. 

Quem preferiu, também 
contribuiu por meio do for-
mulário on-line, que recebeu 
4344 propostas. Ou seja, so-
madas, as contribuições che-
garam a mais de 5.400.

Paralelamente às ofi cinas, 
uma parceria entre a Prefeitu-
ra e 16 instituições de ensino 
de arquitetura e urbanismo 
aproximou estudantes e pro-
fi ssionais do processo de revi-

são da lei vigente. O chamado 
Atelier Ensaios Urbanos ren-
deu a elaboração de ensaios 
e de experiências projetuais 
na aplicação dos princípios e 
regras de uso e ocupação do 
solo contidas no novo Plano 
Diretor. O Atelier foi uma con-
tinuidade do Concurso Ensaios 
Urbanos e ambos serviram 
como subsídio para os traba-
lhos da revisão da LPUOS.

Quem também contribuiu 
com todo esse processo por 
meio da apresentação e de-
bate de ações referentes à 
revisão do Zoneamento foi 
o Conselho Municipal de Po-
lítica Urbana (CMPU) e a Câ-
mara Técnica de Legislação 
Urbanística (CTLU) – ambos 
órgãos colegiados da Secre-
taria Municipal de Desenvol-
vimento Urbano (SMDU). O 
CMPU também constituiu 
duas comissões internas com 
representantes da socieda-
de, que estão acompanhan-
do os trabalhos técnicos e a 
metodologia de revisão da 
legislação. 

Todos estes dados estão 
também disponíveis no site 
www.gestaourbana.prefeitu-
ra.sp.gov.br.

Av. Ceci pode ter zoneamento alterado: moradores protestam

156, pelo site (sac.prefeitura.
sp.gov.br) ou pessoalmente 
na Praça de Atendimento da 
Subprefeitura da sua região. 
Além disso, a Defesa Civil 
Municipal está constituindo 
um grupo específi co de arbo-
rização para, neste período 
de chuvas, melhor avaliar, 
identifi car e prevenir riscos.

Vento e Granizo
Durante a também forte 

chuva da última quarta, 7, 
foram registradas rajadas de 
vento de até 57 km/h no ae-
roporto de Guarulhos e 55,6 
km/h no Campo de Marte, na 
zona norte. Houve queda de 
granizo no aeroporto de Con-
gonhas, por volta de 17 horas. Árvore caiu na Rua dos Caciques, Saúde, na quarta, dia 7
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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
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•BARES E RESTAURANTES

Casa de grelhados oferece espetos 
e carnes já prontas para consumo

Reunir os amigos para cur-
tir um churrasco no verão é 
uma delícia! E na região, há 
uma casa especializada em 
ótimos cortes, espetos e tudo 
mais que o melhor churrasco 
pede. Além de contar com 
todas as carnes e espetos 
prontos para preparo, a Ceci 
Grelhados conquistou fama 
por oferecer praticidade para 
quem nem quer pensar em fi -
car perto da churrasqueia em 
dias de altas temperaturas...

Localizada no Planalto 
Paulista, a casa tem churras-
queira própria que funciona 
diariamente. Ali, é possível 
comprar um único espetinho 
na hora da fome como en-
comendar a carne prontinha 
para o almoço ou jantar - sem 
sujeira, sem trabalho. E dá 
também para encomendar a 
festa completa: há diferentes 
pacotes de eventos em que 
a equipe da Ceci Grelhados 
vai até sua casa com chur-
rasqueiro, garçons, copeira... 
Preparam da salada à carne, 
bastando aos convidados 
e anfitriões apenas curtir o 
momento e dar boas risadas. 

No dia-a-dia, entretanto, 
o mais frequente é a bus-
ca por espetinhos prontos 
para garantir o jantar, ou a 
encomenda de carnes para 
acompanhar o almoço de do-
mingo. Há algo mais saboroso 
e prático que degustar carnes 
de churrasco sem qualquer 
preocupação?

Ceci grelhados também 
organiza tudo para churras-
cos, de diferentes portes

Entre os espetos, a diver-
sidade comanda: tem carne 
bovina, mozarela, grango, 
provolone, linguiça toscana, 
kafta, coração, queijo coalho, 
pão de alho. São feitos diaria-
mente e encomendando com 
algumas horas de antecedên-
cia o cliente garante o sabor 
desejado.

Outra ótima pedida é en-
comendar carnes de frango 
ou bovinas e buscá-las já pron-
tinhas, no ponto desejado. 
Tem filé mignon, picanha e 
picanha nobre, bife de chorizo 
(argentino), costela gaúcha, 
baby beef, linguiça calabresa,  
linguiça toscana, contra fi lé, 
fraldinha grill, calabresa defu-
mada, maminha e até bisteca 
T. Bone.

Fazem muito sucesso ain-
da a costelinha e o cupim, 
que “derretem” na boca de 
tão macios. Lombo, coxinhas 
e asas de frango são outras 
alternativas. 

Todas estas carnes podem 
ser pedidas também para os 
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eventos. Há combinações 
promocionais, como a Picanha 
grelhada com linguiça ou o ga-
leto inteiro desossado, muito 
vendido aos domingos!

A Ceci Grelhados fica na 
Avenida Afonso Mariano Fa-
gundes, 1349 - Planalto Pau-
lista. Telefones: 2276-7901 e 
8542-3449.

Outras informações no 
site: www.cecigrelhados.com.
br E-mail: contato@cecigre-
lhados.com.br.

•INTERNET

Metrô amplia wifi  gratuito para 
estações Ana Rosa e Jabaquara 

Quem passar pelas esta-
ções Jabaquara e Ana Rosa 
sexta-feira, 12, os usuários das 
estações Ana Rosa e Jabaqua-
ra do Metrô podem utilizar o 
serviço gratuito de Wifi . 

Com a implantação nes-
sas duas estações, o Metrô 
cumpre a meta de oferecer 
sinal de Wifi  gratuito em seis 
estações, ainda em 2014. Ao 
todo, serão 75 áreas de aces-
so, distribuídas por todas 
as estações da rede de me-

trô até dezembro de 2015.
Tanto na Estação Ana Rosa 

quanto em Jabaquara, a cone-
xão poderá ser feita nas áre-
as de mezaninos, que estão 
devidamente identificadas 
com adesivos e placas. Para 
usar o serviço, o usuário deve 
pesquisar a rede “wifi_me-
tro_sp” e cadastrar seu e-
-mail. Após aceitar o “Termo 
de Condições de Uso”, estará 
habilitado a usar a internet.

A conexão, que tem capa-

cidade de expansão, vai aten-
der 200 usuários simultanea-
mente. Cada pessoa poderá 
utilizar a rede por no máximo 
20 minutos, com intervalos de 
15 minutos.

O tempo permitido de co-
nexão é superior, por exem-
plo, ao que é disponibilizado 
pelos metrôs do Rio de Janei-
ro (15 minutos, duas vezes ao 
dia) e de Tóquio (15 minutos, 
cinco vezes ao dia).

Além das estações Ja-
baquara e Ana rosa, outras 
quatro já oferecem sinal de 
Internet gratuito - Sé, Vila Pru-
dente, Tamanduateí e Paraíso.

A Prefeitura também tem 
projeto neste sentido, ofere-
cendo wi fi  em mais de cem 
pontos da cidade. Entre eles, 
o Parque da Conceição, no 
Jabaquara, o Largo Ana Rosa, 
na Vila Mariana, e a Praça 
Santa Rita de Cassia na Saúde. 



Em novembro passado, foi 
promovida uma conferência 
na Inglaterra para discutir, 
entre outros temas relaciona-
dos à alimentação mundial, os 
danos do desperdício. Além 
de representar menos comida 
para a população que ainda 
passa fome, espalhada pelo 
mundo, o não consumo de 
alimentos produzidos repre-
senta danos para o meio am-
biente - do uso desnecessário 
do solo, aos gastos de energia 
e transporte, até o lixo gerado. 

Entre as várias iniciativas 
em andamento, existe uma 
criada pela Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa) para dar uma 
destinação mais sustentável e 

econômica ao bagaço de uva. 
Normalmente descartado pela 
vitivinicultura (processo que 
envolve o cultivo da fruta e a 
fabricação de vinho), o bagaço 
pode ser usado pelas indús-
trias alimentícia, farmacêutica 
e cosmética. 

O extrato, antioxidante e 
com alto valor nutricional, 
pode ser utilizado em barras 
de cereais, bebidas probióti-
cas, farinhas e em usos não 
alimentícios, como óleo ou 
agente antioxidante. O projeto 
começou a ser desenvolvi-
do em 2008 pela Embrapa 
Agroindústria de Alimentos 
e conta com a parceria da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.

A cada 100 litros de vinho 
processados são gerados 30 
quilos de resíduos - bagaço, 
gavinhas e borras, o que equi-
vale a 210 mil toneladas por 
ano. O bagaço é constituído 
de casca, semente e engaço 
da uva. “A indústria paga a 
outras empresas para retirar 
o engaço da sua planta. Parte 
do resíduo é vendida ou doa-
da como fertilizante”, explica 
Lourdes Cabral, pesquisadora 
da Embrapa Agroindústria de 
Alimentos.

Mesmo sendo de fonte 
natural, a matéria orgânica 
gerada na decomposição do 
bagaço de uva pode se prolife-
rar e contaminar o ambiente. 
Por outro lado, a composição 

é rica em fibras, proteínas e 
compostos fenólicos, com po-
tencial de gerar produtos ino-
vadores e funcionais. “Como 
consequência da demanda dos 
consumidores por produtos 
naturais, as indústrias são 
pressionadas a buscar alter-
nativas aos aditivos químicos”, 
destaca a pesquisadora da 
Embrapa.

O us o  de  res íduos  da 
agroindústria está dentro 
do conceito de Química Ver-
de, que prevê a redução da 
poluição nos processos quí-
micos e o aproveitamento 
máximo da matéria-prima, 
minimizando ou eliminando 
a geração de poluentes até o 
ano de 2030. 

Busque o suficiente e evite o excesso

Quinzenalmente, o Jornal Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consciência ambiental em 
meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação � nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental 
S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte e destinação � nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área 
Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a cons-
cientização e educação ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

Participe, discuta, reflita. Esta página é toda sua!

Intel Free Press

Fábio Arantes/SECOM
Wikipedia

BAGAÇO DA UVA DO VINHO PODE SER REAPROVEITADO

É realmente necessário trocar de carro? E o novo modelo de televisão, é essencial? Qual o limite do suficiente para cada consumidor? 

M E I O   A M B I E N T E

Um novo modelo de 
aparelho celular é lan-
çado no mercado e há 

pessoas que fazem � las para 
adquiri-lo nas primeiras horas 
de lançamento. Esta atitude 
combina com a busca de um 
mundo mais humano e sus-
tentável, em que a natureza é 
respeitada em suas limitações? 
Não.  De acordo com o Insti-
tuto Akatu para o Consumo 
Sustentável, é preciso buscar 
a su� ciência e não o excesso.  

Este é um dos Dez Ca-
minhos para a Produção e 
Consumo Conscientes, que o 
jornal SP Zona Sul vem abor-
dando quinzenalmente na 
página Meio Ambiente.  

A pessoa que não troca o 
celular constantemente en-
tendeu que o “suficiente” é 
ter um aparelho para se co-
municar, e que não é preciso 
ter uma prática do “excesso”, 

trocando aparelhos que ainda 
funcionam. 

A pergunta deve ser feita 
também na hora do impulso 
de comprar uma nova roupa 
ou calçado - a nova peça é ne-
cessária ou outro excesso? Ao 
� nal das festas de � m de ano, 
percebemos quantos itens des-
necessários foram comprados: 
novos brinquedos, perfumes 
e até itens de alimentação que 
sobraram ou correm o risco 
de estragar. 

Até mesmo ao decidir-se 
por itens ainda mais caros a 
pergunta deve estar em mente. 
O carro precisa mesmo ser 
trocado com tanta frequência? 
Qual o futuro daquele auto-
móvel zero quilômetro que 
saiu da fábrica para atender 
um consumidor?

Ao decidir investir dinheiro 
em um novo artigo, é preciso 
se questionar, sempre: será 

que já não tenho/comprei o 
su� ciente para suprir minhas 
necessidades? 

O mercado quer convencer 
consumidores de que há itens 
indispensáveis de que ele não 
dispõe: pode ser um aparelho 
de televisão ou celular com 
novos recursos, uma geladeira 
com gelo na porta. Pode ser 
um modelo de sapato dife-
rente ou uma peça de roupa 
que estará na moda na atual 
estação. 

A lógica da compra pela 
compra em si, desprovida de 
um conteúdo de real neces-
sidade, assim como a troca 
desnecessária de produtos 
ainda em plena vida útil, ex-
trapola o limite do su� ciente 
para cada um. 

E, com isso, extrapola o 
limite da sustentabilidade que 
é garantir “o su� ciente, para 
todos, para sempre”. 

PASSEIOS

VOCÊ SABIA? 

Nas férias, famílias estão 
sempre em busca de ativida-
des para as crianças. A expo-
sição interativa “O Mundo 
Segundo Mafalda” é uma óti-
ma alterativa. Gratuita, reúne 
lazer, cultura e diversão. 

Mafalda, criação do car-
tunista argentino Quino (Jo-
aquin Lavado), é a grande 
estrela da exposição, que che-
ga a São Paulo depois de ter 
passado não só por diversas 
províncias argentinas, mas 
também pelo Chile, Costa 
Rica e México. A personagem 
completou 50 anos.

Dividida em 13 módulos 
e duas oficinas, a mostra é 
uma viagem pelos cartuns e 
histórias em quadrinhos que 
cativam leitores de todo o 
mundo. Pensada para adultos 
e crianças, apresenta também 
outros elementos que ajudam 

Mafalda a compreender o 
mundo cada vez mais confu-
so para seus pequenos olhos, 
como sua casa, o carro de seus 
pais, os amigos, seu armário, 
os globos ‘terráqueos’, além de 
publicações originais.

A mostra tem entrada gra-
tuita e � cará em cartaz até 28 
de fevereiro, sempre das 9h às 
20h. A Praça das Artes � ca na 
Avenida São João, 281 - próxi-
mo às estações Anhangabaú e 
República do Metrô.

Exposição “Mafalda - 50 anos”: vá de metrô
É comum encontrar em 

casa medicamentos vencidos 
ou sobras que não estão mais 
em uso. Mas, descartar estes 
produtos no vaso sanitário ou 
no lixo comum são atitudes da-
nosas ao meio ambiente, bem 
como manter produtos fora da 
data de validade guardados em 
casa - eles podem ser usados 
inadvertidamente trazendo 
riscos à saúde. Por isso, o des-
carte correto é essencial. 

Na cidade de São Paulo, re-
médios vencidos ou fraciona-
dos podem ser corretamente 
entregues em Unidades Bá-
sicas de Saúde do município 
(endereços disponíveis em 
www.prefeitura.sp.gov.br). 

Também é possível entre-
gar em lojas das drogarias 
na rede Extra ou Droga Raia 
que dispõem de contêineres 
apropriados. 

Descarte correto de medicamentos vencidos

REUTILIZE

O aparelho funciona? 
Consumidor deve evitar compra por impulso 

se equipamento já é suficiente para o uso 

Maiquel Vignatti  /Embrapa
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•SOLIDARIEDADE

Ong busca comunicadores para 
trabalho voluntário ao longo de 2015
Instituto Gabi, na Vila Santa Catarina, vai reunir em 31/01 quem quiser auxiliar a atingir metas

Show no Sesc 
homenageia 
70 anos de Chico

Chico Buarque é um gran-
de poeta. Escreve livros, é au-
tor de peças teatrais, mas é na 
música que sua forma poética 
encontra maior repercussão 
desde a década de 1960.

Toda sua arte pode ser 
revisitada agora na voz de 
cantoras Roberta Sá, Marina 
de la Riva e MPB 4, que farão 
um show no Sesc Vila Mariana 
para homenagear os 70 anos 
de Chico.  

A vasta obra de Chico, que 
se entrelaça à própria his-
tória recente do Brasil, será 
revisitada pelos artistas, que 
inicialmente cantam separa-
damente, e, no final do es-
petáculo, voltam  ao palco e 
cantam juntos. No repertório, 
canções como Gota d’água, 
Apesar de você e Cálice.

Os shows acontecem dias 
16, 17 e 18 de janeiro, sexta e 
sábado, às 21h e domingo, às 
18h, no teatro. Ingressos a R$ 
40,00 - inteira; R$ 20,00 - apo-
sentado, pessoa com mais de 
60 anos, pessoa com defi ciên-
cia, estudante e servidor da 
escola pública com compro-
vante;  R$ 12,00 - trabalhador 
do comércio de bens, serviços 
e turismo matriculados no 
Sesc e dependentes (Creden-
cial Plena)

A venda de ingressos no 
portal já começou em 6/1, 
às 16h, e nas bilheterias das 
unidades em 7/1, às 17h30. 
Não recomendado para me-
nores de 12 anos. O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
143. Outras informações pelo 
telefone: 5080-3000.

Marina de La Riva será uma das cantoras que 
vai homenagear os 70 anos de Chico Buarque

No dia 31 de janeiro, às 10h, 
em sua sede, o Instituto Gabi 
vai reunir comunicadores que 
ajudam ou queiram ajudar no 
atingimento de suas metas 
neste novo ano que se inicia. 
Quem é comunicador e tem 
vontade de atuar como volun-
tário – colocando seus talen-
tos a favor de uma causa séria 
e efetiva, ainda que seja à 
distância – pode comparecer 
ao encontro. A  instituição, na 
Vila Santa Catarina, é referên-
cia há 14 anos no atendimento 
a crianças e adolescentes com 
defi ciência. 

A sede do Instituto Gabi 
fica na na Rua Gustavo da 
Silveira, 128, no bairro Vila 
Santa Catarina. Para participar 
do encontro, basta confi rmar 
sua participação pelo telefone 
5564-7709 ou pelo email insti-
tutogabi@terra.com.br. Ha-
verá café da manhã aos convi-
dados e será apresentado aos 
participantes o novo portal do 
Instituto Gabi, desenvolvido 
por um de seus voluntários: 
www.institutogabi.org.br .

O Instituto Gabi já conta 
com uma Rede de Comunica-
dores voluntários. São jorna-
listas, publicitários, relações 
públicas, webdesigneres, pro-
fissionais de TI, marketing e 
estudantes que, sensibilizados 
com a causa do Gabi, procuram 
colaborar, em prol da obra, 
em suas áreas de atuação, 
nos canais de comunicação.

O fundador da ong, Fran-
cisco Sogari, é mestre em 

jornalismo e professor uni-
versitário, atuando há mais de 
20 anos na Universidade Brás 
Cubas, em Mogi das Cruzes, 
São Paulo. Sabe, melhor que 
ninguém, da força destes pro-
fi ssionais para ajudar o Institu-
to Gabi a atingir suas metas.  

“Ao longo de nossa exis-
tência, foram diferentes níveis 
de engajamento dos comuni-
cadores. Temos, por exemplo, 
a assessoria de imprensa, a 
Em Pauta Comunicação, que 
presta serviço voluntário des-
de então e nos ajudou a ter 
mais visibilidade. Foram inú-
meras inserções nas diferen-

tes mídias”, destaca Sogari. 
Ele atribui a consolidação 

do projeto à equipe de pro-
fissionais que atua na casa 
e à força do voluntariado, 
em especial dos comunica-
dores. “Temos um grupo de 
voluntários que atua há muito 
tempo e elaborou o Plano de 
Comunicação, já finalizou o 
manual da marca, dinamizou 
a presença da Ong nas redes 
sociais e, agora, elaborou nos-
so novo portal”.

Com o IV Encontro da 
Rede de Comunicadores, 
Sogari espera atrair novos 
comunicadores e comparti-

lhar, com os participantes, as 
metas de 2015, ano em que 
se comemora o 15º ano de 
atuação da ong. “Em resumo, 
precisamos dar visibilidade ao 
projeto e captar mais recursos 
financeiros para a contrata-
ção de profissionais e para 
a aquisição da sede própria, 
além de atrair novos volun-
tários em diferentes áreas. 
Queremos também pôr em 
prática um uma campanha 
de sócio-patrocinador para 
tornar a entidade sustentável. 
Com a ajuda dos comunicado-
res, podemos chegar longe”, 
fi naliza o presidente.

Transformar a dor em ca-
ridade não é fácil. Após per-
der, em fevereiro de 2001, 
sua pequena filha Gabriele, 
de apenas seis anos, em um 
atropelamento, o jornalista 
Francisco Sogari, que estava 
com Gabi no momento do 
acidente, viu-se na situação 
de dor de tantos pais que 
perdem seus amados fi lhos, 
vítimas da violência. Porém, 
juntamente com a esposa, a 
pedagoga Iracema Sogari, ele 
decidiu transformar sua dor 
em um gesto de amor: o casal 
fundou o Instituto Gabriele 
Barreto Sogari, conhecido 
como Instituto Gabi.

Instalado no bairro de Vila 

Santa Catarina, na zona Sul 
de São Paulo, o Instituto Gabi 
em poucos anos tornou-se 
referência no atendimento 
dos portadores de deficiên-
cia. Com o trabalho social, o 
casal Sogari encontrou um 
novo sentido para sua vida. 
“Hoje minha vida mudou com-
pletamente. A dor continua, 
mas vejo que a Gabriele está 
presente no semblante dos 
defi cientes que são atendidos 
na casa a ela dedicada”, reve-
la Sogari.

A esposa Iracema, que é 
pedagoga pós-graduada, com 
experiência de mais de 20 
anos em educação especial, 
conhece bem a realidade des-

tas pessoas. “O atendimento 
do serviço público é defici-
tário. Uma escola especial é 
muito cara, passa de R$ 1 mil. 
As instituições que deveriam 
acolhê-las acabam encami-
nhando para nós”, declara 
Iracema Sogari.

O casal  busca a auto-
-sustentabilidade do projeto. 
“Conseguimos atender gra-
tuitamente 70 crianças e ado-
lescentes com defi ciência. A 
Prefeitura cobre apenas parte 
dos gastos”, conclui Iracema.

Para doar objetos, brin-
quedos e roupas, ou oferecer 
trabalho voluntário, ligue 
5564-7709. Site www.institu-
togabi.org.br. 

Instituto Gabi surgiu a partir de 
história de dor familiar, há 14 anos

•CULTURA
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Consul te -nos :  2578 -8244
Sede Própria - Plantão aos sabádos até as 15:00 hs. 

se preferir, ligue 24 h: 9 9971-3485
Rua Paracatu, 852 - Saúde

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

VENDA - cAsAs IMÓVEIs cOMERcIAIsVENDA - ApARtAMENtOs

LOcAÇÕEs

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

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

PLANALTINHO
PARANHOS

PEDERNEIRAS, 206.

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

PRÉDIO COMERCIAL
SÃO JUDAS400 MTS DO METRÔ!!!

7 andares, elevador, 1.308 m2 a.c.,
entrada lateral, 15 wcs, copa e

cozinha, ampla recepção, salas amplas.
R$ 32 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).

Saúde
 Sobrado estilo Oriental!

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)

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)

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)

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) 

02 ftes, Rua Tranquila, 03 dts 
(ste), sala 03 ambs, entr. lateral, 
Quintal com jardim, 04 vgs, 275 

ms2. Vale a pena visitar!
R$ 1.180.000,00 - (Cod. JHAT).

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)

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)

ACLIMAÇÃO
APTO OPORTUNIDADE

02 dts, sala 02 ambs,
02 banhs. repleto de armários, 
74 ms2 úteis, 01 vaga livre, 04 

quadras do Parque
da Aclimação.

Apenas: R$ 450 Mil.
Exclusividade Takaki Imóveis. 

(Cod. MA).

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!!!

435 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 - COM. / RES.

Terreno 5X39, AC: 160m², c/ 3 dts, 
sala 2 ambs. lav, edícula c/ coz,
sl. festas, entr. lat, qtal, 2 gars.
R$ 850 mil!!! - (Cod. TH/JH)

SAÚDE
PX METRO

02 dts, sala 02 ambs,
02 banhs, coz, 01 vaga, 

lazer, excelente local.
60ms2 úteis. Andar alto.

Cond. Bx.
Só R$ 460 Mil.

(Cod JH).

VILA MARIANA
PX PARQUE DA ACLIMAÇÃO

04 dts (03 suites),
sala 03 ambs + lav, sacada 
com churr, coz planej, dep 

empr+WC, 03 vgs, lazer 
compt., 168 ms2. 

05 anos de Constr.
Apenas R$ 1.650.000,00.

(Cod JH).  

SAÚDE
PX METRO

Terreno com 05 casas,
salão, Terr 12 x 30 com

duas frentes.
05 vagas, Excelente
negócio para renda.

Consulte-nos.
Apenas: R$ 1.400.000,00.

(Cod. Sl). 

VILA GUMERCINDO
PRÉDIO COM 04 ANOS!

03 dts (ste+sacada), banh, social, sala 
2 ambs + sac + churr, coz americana, 

rico em AE, 2 vgs, lazer. 73 m2.
Só R$ 620 MIL. (Cod. AT)

SAÚDE
PX AO METRÔ
Ed. com 04 anos,

02 dts (ste), sala 2 ambs,
sacada com churr, 

coz americana, lazer total,
01 gar.

Apenas R$ 560 MIL.
(Cod. JH).

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO
2 VAGAS!

03 dts (ste), sala 2 ambs + 

lavabo, coz, dep. empr + WC, 

quintal. De esquina!

Terr (7 x 22) / AC 160 m2.

APENAS R$ 700 MIL.
(Cod JH).

Chácara Klabin

EXCELENTE APTO, – R$ 1.150 MIL
Ótima localiz. 2 dts, suite, dep.emp, 2 
vgs, sac. gourm., 90m². Ref: JA11897

Vila Guarani

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

Saúde

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

sac, lazer, 63m². Ref: JA11746

Vila Guarani

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

52m². Ref: JA11054

Vila Mariana

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

Vila Guarani

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

São Judas
APTO A 5 MIN. DO METRÔ - R$ 700 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 C/SAC.GOURM.  - R$ 541 MIL

2 dts c/arm, coz.c/arm, suíte, 1vg, 

lazer, 62m². Ref:JA1007

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. C/ SACADA - R$ 410 MIL                      

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

Vila Moraes
ÓTIMO APTO, - R$ 230 MIL

Boa localização 2 dts c/arm, suíte, 

1vg, lazer, 64m. Ref: JA11932

São Judas
ÓTIMO SOBRADO, - R$ 750 MIL      

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

emp, 2vgs, 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            

250m. do metrô, 1 sala, 2wcs, 1vg, 

36,5m². Ref: JA10566

Jabaquara
APTO, IMED. DO METRÔ – R$ 1.100,00

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

1vg. Ref.: 90923

Parque Jabaquara
APTO, – R$ 1.300,00

ótima localização 2 dts, living, coz, 

1vg. Ref.: 90287

Saúde 

APTO, PRÓX.  METRÔ – R$ 1.350,00

2 dts c/ 3° opcional, living c/sac, 

1vg. Ref.: 14472

Vila Guarani 
APTO, - R$ 1.500,00

acesso ao metrô 2 dts, closet, living 

c/sac, coz. c/ae, 1vg. Ref.: 89950

Jabaquara
APTO, IMED. DO METRÔ – R$ 1.600,00

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

Ref 90977

Liberdade
APTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 1.800,00

2 dts, living, coz, 1vg. Oportunidade!

Ref.: 90335

Saúde
APTO, - R$ 1.800,00

ótima localização 2 dts, living c/sac., 

coz c/ae, 1vg. Ref.: 90613

Saúde
APTO,  - R$ 2.400,00

todo modernizado 3 dts c/ae, suite, 

living 2 amb., 2vgs. Ref.: 90788

Vila da Saúde
APTO, FÁCIL ACESSO – R$ 2.500,00

3 dts c/ae, suíte, coz c/ae, 2vgs.      

Ref. 89688

Vila Guarani 
APTO, PRÓX. AO METRÔ - R$ 2.600,00

2 dts, living p/2 amb., quintal, 2vgs. 

Ref.: 90358

Cidade Vargas
CASA, - R$ 850,00

localização arborizada, 1 dorm, living, 

coz, área de serviço. Ref.: 15708

Jabaquara
CASA, FÁCIL ACESSO - R$ 850,00

1 dorm, living, 1vg.

Ref.: 89679

Jabaquara
CASA, IMED. METRÔ - R$ 850,00

1 dorm, living, coz, área de serviço 

Ref.: 16030

São Judas
CASA, OPORTUNIDADE – R$ 2.800,00 

3 dts, suíte, living, coz, 1vg.

Ref.: 90929

São Judas
CASA - R$ 2.800,00

Em Cond. Fechado 3 dts c/ae, living, 

coz., 1vg. Ref.: 90579

Saúde
COMERCIAL, - R$ 1.400,00

Próx. ao metrô, 1 dts, living, 1 wc, 

coz, área de serviço. Ref.: 90642

Vila Guarani

APTO, - R$ 1.300,00
Local arborizado, 2 dts, living c/sac, 

coz. americana, 1vg. Ref. 90462

Vila Guarani

APTO, - R$ 2.000,00
Todo mobiliado 2 dts c/ae, living c/

sac, coz c/ae, 1vg. Ref.: 90816

Saúde

APTO - R$ 2.300,00
C/ ampla estrutura, 2 dts, suíte, living 

c/sac, coz c/ae, 1vg. Ref.: 90953

Vila Mariana 

APTO, - R$ 2.500,00
Amplo e sofisticado 1 dorm c/ae, living c/

sac grill, coz c/ae, 1vg. Ref.: 90956

Praça da Árvore

APTO, MODERNIZADO - R$ 2.500,00
2 dts, suite, living c/sac. grill, coz c/

ae, 1vg. Ref.: 90957

Jabaquara

SOBRADO, - R$ 1.390,00
Ótima localização, 2 dts, living, coz., 

quintal, 1vg. Ref.: 90961

Planalto Paulista

CASA EM VILA, - R$ 3.500,00
Oportunidade 2 dts, living, coz c/ae, 
despensa, quintal, 2vgs. Ref.: 90944

Vila da Saúde

COMERCIAL - R$ 2.200,00
C/ ampla estrutura, sala c/47m², 
copa, 2 wcs, 2vgs. Ref.: 90955
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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

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. 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
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

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

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$ 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

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
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 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. 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

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

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

TÉRREA
V. BRAS. MACHADO

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

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

garagem p/ 4 carros.
REF.: 13.610

APTO
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

APTO
JD. CELESTE
R$ 215 MIL

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

armários embutidos, wc social, 
living p/ 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro.

REF.: 13.533

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 310 MIL
Boa localização da Rua Dr. 

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

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

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

APTO
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

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 565 MIL

Ótimo local, trav.da rua Frei 
Durão, reformado, ótimo 

acabto., c/ 2 dormitórios, suíte, 
living, cozinha, qto. p/ despejo, 
wc p/ emrpegada, garagem p/ 

2 carros - REF.: 13.932

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 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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Ótimo local, terreno 10 x 29 

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

living p/ 2 amb., sl. TV, coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., amplo 

quintal c; churrasq., garagem p/ 
4 carros - REF.: 12.555

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL 

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

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

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

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

SALÃO COM.
BQ. DA SAÚDE

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

excelente para diversas 
finalidades comerciais ou 

renda, salão com área útil de 
27,30 m², estuda propostas - 

REF.: 12.844

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Excelente localização da rua 

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

lavanderia, quintal, garagem - 
REF.: 13.696

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 565 MIL
Ótima localização, trav. da rua 

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

REF.: 13.135

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 585 MIL
Boa localização do bairro, bom 

acabamento, c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb., cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 13.680

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 595 MIL
3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha planejada, quarto p/ 
empreg., gar. p/ 2 carros, AU 

= 86 m², boa localização da R: 
Calógero Calia - REF.: 13.399

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Reformado, bom acabto., boa 

localização da Av. N. S. da 
Saúde, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 13.311

APTO
V. GUMERCINDO

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

planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, cond. R$ 450,00 - 

REF.: 13.563

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 780 MIL
Ótimo local da r. Vigário 

Albernaz, terr. 6 x 39 mts., AC 
= 160 m², c/ 3 dorm., suíte 
c/ closet, living p/ 2 amb., sl. 
jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ emp, amplo qtal c/ churrasq., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 12.750

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
 Ótimo local, terreno 10 x 30 

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Excelente localização, terreno 
10 x 30 mts., construção 220 
m², c/ 3 dorm., suíte, living 
p/ 2 amb., jd. inverno, copa, 
coz. c/ AE, despensa, dep. p/ 
empreg., gar. p/ 3 carros, qtal 

c/ churr. - REF.: 11.034

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., 

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

gar. p/ 2 carros - REF.: 12.802

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$ 1.100 MIL

Terreno 10 x 30mts., constr. 
248 m², c/ 3 dorm., suíte, 
living p/2 amb., coz. c/ AE, 

despensa, qto. Despejo, dep. p/ 
empreg., fundos c/ edícula c/ 
1 suíte, sala, coz, wc, lavand., 
gar. p/ 5 carros - REF.: 12.963

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.170 MIL

Construtora Cyrella, AU = 
121,50m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, closet, living p/ 2 amb., 
sacada gourmet, lavabo, coz. 

planej., dep. p/ empreg., 
depósito, gar. p/ 2 carros, lazer 

completo - REF.: 13.963

COBERTURA 
DUPLEX - SAÚDE

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

wc, terraço c/ churrasq., gar. 3 
carros, depósito - REF.: 12.691

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

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.
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SOBRELOJA COMERCIAL - MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ARVORE)

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

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

Salão com 400M, banheiro, quintal, vaga 
para carro e entrada lateral.

ALUGUEL: R$ 1.300,00
Av. Sen. Casemiro da Rocha, 909.

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

03 dorms c/ae sendo 01 suite, sala 02 amb. 
grande, coz. c/ae e fogão, banh. social, AS, 
dep. de emp. completa e gar. ALUGUEL:

R$ 1.300,00 R: Altino Arantes, 776 Apto. 12.

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

01 suite com closed,  sala 02 amb, cozinha 
c/ae e fogão, banheiro social, AS e gar. 

ALUGUEL: R$ 1.800,00
 Rua Pedro de Toledo, 544 Apto. 505.

CONJUNTO COML. – JARDIM DA SAÚDE
(PRÓXIMO A LOJA NIPPON).

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

ALUGUEL: R$ 1.300,00
Av. do Cursino, 1367 Fundos.

SOBRADO COML / RES. - JD. DA GLÓRIA
(PRÓXIMO À AV. LINS DE VASCONCELOS)
03 dorms sendo 01 suíte c/ ae, sala 02 ambs, 
coz. com ae, banh. social, AS, qtal grande, dep. 
emp. completa, piscina e gar. p/ 4 carros. 
ALUGUEL: R$ 3.000,00 Rua Pereira Caldas, 54.

SALA COMERCIAL – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRO PÇA. DA ÁRVORE)

Sala com 16,0 Mtª, sacada e banheiro.
ALUGUEL: R$    600,00

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 847 sala 07

TERREA – VILA CLEMENTINO COM/RES 
(PRÓXIMO AO METRÔ STA. CRUZ).

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, dep de empregada comple-

ta. ALUGUEL: R$ 1.700,00
Rua Napoleão de Barros, 1324.

APARTAMENTO – VILA MARIANA
(PRÓXIMO AO METRÔ ANA ROSA)
01 dormitório, sala, cozinha, banheiro

e área de serviço. ALUGUEL: R$ 1.100,00 
Rua Guimarães Passos, 711 Apto. 02.

SALA COMERCIAL – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRO PÇA. DA ÁRVORE)

Sala com 12,0 Mtª e banheiro.
ALUGUEL: R$    550,00

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 847 sala 04

APARTAMENTO – SAÚDE
(PRÓXIMO AO METRÔ SAÚDE)

02 dormitórios, sala 02 amb, cozinha, ban-
heiro, área de serviço e vaga para carro.

ALUGUEL: R$ 1.200,00 - Rua Salvador de 
Edra, 313 Apto. 23. COND. R$ 150,00

CASA TÉRREA  – VILA SANTO ESTEFANO 
(PRÓXIMO A AV. DO CURSINO)

01 dormitório, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, quintal e garagem.

ALUGUEL: R$   1.200,00
Rua César Antonio Bosso, 454.

APARTAMENTO – SAÚDE
(PRÓXIMO AO METRO SAÚDE)

02 dormitórios c/ae, sala 02 amb. c/ estante, 
coz. c/ae, banheiro social, área de serviço, 
dep. de emp. completa e gar. ALUGUEL:
R$ 1.600,00 Rua Itapirú, 598 Apto. 106.

APARTAMENTO – SANTANA
(PRÓXIMO AO METRÔ SANTANA)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 
área de serviço. ALUGUEL: R$   1.200,00 

Rua Dr. Olavo Egidio, 991 Apto. 41.

CASA TERREA DE FUNDOS – SANTANA
(Próximo ao metro Santana).

01 dormitório, sala, cozinha,
banheiro e área de serviço.

ALUGUEL: R$ 1.000,00
Rua Dr. Olavo Egidio, 991 Apto. 13

MARCIA 
RAMOS 

IMÓVEIS

Rua das Camélias, 86
 Mirandópolis 

E-mail: ramosmarcia08
@yahoo.com.br 

(creci 101501)

 99330-6118
ou 2578-0159

PRAÇA ÁRVORE - IMÓVEL 
COMERCIAL - NOVO R$ 9.000,00

Na parte superior: 100m2 c/3 banh. Na parte térrea: 
100m2 c/2 ban. O imóvel possui 4 vgs, spots em-
butidos, copa, jdim e port. eletr.Est. Prop. p/alugar 

o imóvel inteiro ou parte. 

MIRANDÓPOLIS - R$ 760.000,00 
Exc. Sobrado semi isolado, 6 mts. de 
frente, terreno c/150m2, 3 dts. 1 suite, 
banh. c/box blindex, piso laminado, 
coz. qtal. c/churr., edícula, 2 vagas.

VENDAS * VENDAS * VENDAS

VILA CLEMENTINO
 APTO. -  R$ 2.500,00

1 quadra metrô, 80m2 AU, 2 dts.c/arms, 
escrit, sala 2 ambs. c/var, coz. plan, wc 

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

MIRANDÓPOLIS
LINDO SOBRADO - R$ 3.500,00
Semi isolado, 3 suítes c/arms. hidro, 
sala 2 ambs. piso tábua corrida IPÊ, 
coz. planej., DE, quintal e 2 vagas.

CONJUNTO COMERCIAL 
SAÚDE R$ 1.600,00

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

dispões de estacionamento p/clientes.

LOCAÇÕES * LOCAÇÕES * LOCAÇÕES

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

churr. 3 vgs.

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA - R$ 1.150.000,00
290m2 AU, exc. imóvel no miolo do bairro, 

3 dts. c/AE´s, sala, coz. plan. edícula AS, qtal. 
amplo c/entr. lat. e local p/piscina. Est. Proposta

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO - R$ 600.000,00 

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

1 vaga, portão eletrônico.

PRAÇA DA ÁRVORE
APARTAMENTO - R$ 850.000,00 
150m2 AU, 3 dorms. (1 suíte), sala 

ampla 2 ambs. coz. AS, DE, 2 vagas 
prédio entigo. Cond. R$ 670,00

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA  - R$ 5.500,00

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

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

MIRANDÓPOLIS
 APARTAMENTO  R$ 1.800,00
C/55 m2 AU, próx. ao Metrô, 2 dorms. 

c/arms., sala p/2 ambs. c/varanda, 
coz. planejada, A.S., arms., 1 vaga.

VILA CLEMENTINO  
EXC. APTO.  R$ 4.000,00

C/120m2 AU, 3 dorms. (2 suítes c/arms.), 
lavabo, sala p/2 ambs. c/varanda, coz. 

planej., dep. empr., 2 vagas demar., 
academia, salão festas. Estuda Proposta.

VILA MARIANA 
APARTAMENTO  R$ 1.600,00 
Ao lado o metrô, 1 dormitório c/

armário, sala, coz. planej. 1 vaga.

VILA CLEMENTINO
LINDO APTO. - R$ 1.500.000,00
123m2 AU, 3 dorms. (2 suítes c/arms.), escritório, 
sala p/2 ambs. c/varanda, coz. planej., A.S., D.E. 
lazer total, 3 vgs. demarcadas. Estuda Permuta

MIRANDÓPOLIS - R$ 2.500.000,00 
Sobrado c/projeto diferenciado; na parte superior 
c/3 sls. e 3 banhs: no térreo c/1 sl. c/9x12 outra 
c/5x6,5, banh. amplo qtal. c/parte coberta p/sala 

de conveções, passagem lateral, 3 vagas. 

VILA CLEMENTINO 
APARTAMENTO  R$ 1.800,00
C/100 m2 AU, 2 dormitórios c/arms., 

sala para 2 ambientes, lavabo, cozinha 
planejada, dep. empreg., 1 vaga.

VILA CLEMENTINO
APARTAMENTO - R$ 4.000,00

Com 126m2 A.U., 3 dormitórios, 
1 suíte c/arms., sala p/2 ambs., cozinha 

planejada, dep. empreg., 3 vagas.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO - R$ 4.500,00

Impecável, 2 suites c/varanda, rico em 
arms. 2 salas amplas, coz. planej. qtal. 

edícula, churrasqueira, 2 vagas.

MIRANDÓPOLIS APARTAMENTO
R$ 4.500,00

Impecável, c/134m2 AU 3 dorms. (1 suíte c/closet e 
hidrom), sala p/2 ambs. c/varanda ampla, piso tábuas 
largas em ipê. banhs. c/piso em granito e box blindex, 
coz.planejada, rico em arms. Aluga mobiliado ou não

MIRANDÓPOLIS
TERRENO - R$ 550.000,00

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

VILA CLEMENTINO 
APARTAMENTO - R$ 520.000,00 

C/82m2 AU, px. E.P.M., 2 dorms. c/arms. sala 2 
ambs. coz. planej. 3 banhs. dep. empr., 1 vaga.

MIRANDÓPOLIS 
TÉRREA - R$ 420.000,00 

Terreno 5x27, semi isolada, 2 dorms. sala, coz. 
banh. edíc. c/1 suite e coz., vaga para 2 carros.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO. - R$ 420.000,00 

Ao lado do metrô, 1 dorm. c/arm. sala c/varanda, 
coz. c/arm, 2 banhs 1 vg, sl. festas, academia, etc.

LIBERDADE 
LOJA - R$ 260.000,00 

Com 45m2 AU, toda reformada, c/5 mts de 
frente, 1 banh., piso em porcelanato branco.

MIRANDÓPOLIS P/INVESTIDOR
SOBRADO COMERCIAL

R$ 850.000,00 
Alugado, com 3 dormitórios, 2 salas 

cozinha, área serviço, 1 vaga.
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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

LOCAÇÃO

Venda • Locação • Adm. de Imóveis

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

- Vila Clementino -
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5599-3100

V E N D A S  V E N D A S  V E N D A S  V E N D A S  V E N D A S
 APTO NOVO - SÚDE
2 dorms.,1suite ,1 vaga, varanda, 

63m fácil acesso Metrô .Novo, 
nunca habitado. Piso laminado, 

metais e duchas, box e aquecedor. 
R$ 600 Mil –REF 17043

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, rua plana,  c/ 3 
dorms.,  2 vagas. dep. emp, 
terreno 5x30m , Excel. local. 
Necessita de modernização.

R$ 1.100 Mil - Ref.17011

SAÚDE
Apto. 2 dorms, sala 2 ambs, 
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. 

Estacionamento 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

LOCAÇÃO

 MIRANDÓPOLIS 
Sobrado 2 dorm / 1vg, peque-
no qtal, reformado, rua plana, 
miolo nobre de Mirandópolis

R$ 680 Mil - Ref. 16494

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

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

CHAC. INGLESA
Apto. 3 dorms.,1 suite, sala 

para 2 ambs com sacada, coz, 
AS e wc de emp. 2 vgs, lazer, 
81m. cond. baixo. Predio de 
8 anos,  6 min a pé do metrô 
Santa Cruz. Excel. oportuni-

dade. R$ 870 Mil - Ref 17103

Vila Clementino
Apto. excelente apto ,3 dorm, 

81m,1vg, próx. metrô Sta. Cruz  e 
Hosp. SP/Unifesp. Rico em arms, 

piso laminado, sacada, banho com 
aquec. a gas, coz. planej., entr. de 
serviço. WC de emp. Venha con-
hecer. R$ 795 MIL – REF.16802

MIRANDÓPOLIS
Apto 2dorm/sala 2 ambs/ 
1vaga, 75m , necessita de 
modernização. Cond. baixo, 
próx. de todo comercio da 
região. Ao lado da Igreja Sta 
Rita.  R$ 510 Mil  - Ref. 15841

VILA CLEMENTINO
Apto - 1dorm, 1 vaga,
40m, próximo metrô,

Excelente investimento.
R$ 400 Mil – Ref 17045

V. GUMERCINDO
Apto - 3dorms ,sala 2 amb., 
coz,armários,  varanda, WC 

e QE, 1vaga, lazer, 75m.
R$ 480 Mil - Ref. 17044

MIRANDÓPOLIS
Apto 3d/1s/2vg/134m dep. emp, 

varanda, hidro, closet, lazer completo.
Predio cobiçado em excel. local, próx. 

colégios e comercio da região. 
Aluga-se  com ou sem mobília. Al das 

Boninas. R$ 4500,00 - Ref.16801

VILA CLEMENTINO 
Apto. 1dorm, 1 vg,40m,

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

Aluguel R$ 1.600,00
cond 360,00 - Ref.17046

A família cresceu?

Está na hora de acreditar, 

de realizar o sonho

da casa própria. 

Seu futuro pode estar 

em um dos imóveis 

anunciados nesta edição. 

Ou da próxima.

Consulte sempre os 

classificados do jornal 

S.Paulo Zona Sul.

Desde 1960 gerando bons 

negócios na Vila Mariana. 

Saúde, Jabaquara

 e Cursino

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 
2 dorm (1 suíte),
sala, coz, w/c, a/s

e 1 vaga.
CA01569

R$ 1.600,00 

CASA
JARDIM ORIENTAL

1 dorm,  coz , w/c, 
a/s e quintal inde-

pendente. AU 30m2, 
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

SOBRADO
GEMINADO

JARDIM ORIENTAL
2 dorm, sala,

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

R$ 335 MIL.

SOBRADO
CONDOMINIO FECHADO 
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 SAÚDE
10 Salas, coz, 

dep. de empregada,
a/s e 2 vagas.

FINS COMERCIAIS.  
CA01411

R$ 5.000,00 

APTO METRÔ 
CONCEIÇÃO
2 dorm com

armários, 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 dorms, sala, coz, 
2  w/c, a/s, quintal e 

garagem. A/útil 116m2.  
CA01556  R$1.390,00. 

APTO
SANTA CATARINA

2 dorm, sala,
coz, w/c social, 

a/s, w/c de
serviço e 1 vaga. 
A/útil: 56,30m2.  

AP01550
R$ 299 MIL + 557,00 

CONDOMÍNIO.
APTO

CIDADE VARGAS
2 dorm, sala,

coz,  2 w/c,  a/s 
e  1 vaga.  A/útil  
67m2.  AP01527

R$430 MIL
+ R$ 620,00

CONDOMÍNIO.

APTO V. GUARANI
2 dorm c/ arms, 

sala, coz c/ arms, 
w/c social, a/s e
1 vaga de gar. 
A/útil: 50m2. 

AP01397
R$ 370 MIL + 450,00

CONDOMÍNIO.

SOBRADO
JABAQUARA

4 dorm (1 suíte), 
sala, copa,  coz, 

w/c, dep. de emp. 
e 2  vagas com 

portão automático.  
CA01378

R$ 580 MIL.

 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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BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 Dts. c/50m2 A.U., 2 b.box, 
sala, coz., As, s/gar., 
próximo ao  Wlamart 

R$ 299.000,00 Temos Outros

SÃO JUDAS 
100 mts. Metrô

Apto. p/Investimento

 PORTUGAL 
(Região do Algarve)
APTO. COBERTURA
Lindíssima, com 2 dormitórios, sala espaçosa, 

mobiliado, 2 grandes varandas, a 50m. da praia 
e 3 km. da Espanha. ÓTIMO PREÇO

 Contato: (351) 96858-5532 ou Tel. (11) 2577-8382
E.mail: m.n.l.domingos@gmail.com

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

valente47317@creci.org.br

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

várias salas e garagens
Ver Rua Luis Goes, 700

Vendo R$ 6 Mil o m2

PX. METRÔ VL. MARIANA
SOBRADO RESIDENCIAL

2 dorms., sala, copa/coz.
banh., quintal., garagem,

150m2  R. Pero Correia, 383
Vendo R$ 4 Mil o m2

PX. METRÔ VL. MARIANA
TÉRREA RESIDENCIAL 

3 dts. (ste), 3 sls. c/lareira
s/festas, churr., Q.E. 3 gars.
280/295m2. R. Pero Correia
Vendo/Troco  R$ 6 Mil o m2

SOBRADOS COMERCIAIS
R. Marselhesa,163 R$ 2.500,
R. Caramurú,227 R$ 3.500,
R. Quatás,130  R$ 3.800,
R. J. Melo,  357  R$ 4.800,

R.J.Távora,679/709 R$ 5.000,

VILA MARIANA
IMÓVEIS COMERCIAIS

R. Coronel Lisboa, 720 
R. Cap. Cavalcante, 349
Av. Rodrigues Alves, 675

Alugo R$ 6.000,00

VILA MARIANA/KLABIN
SOBRADÃO C/3 PISOS

4+4  sls., 2 coz., 4 wc, 2 gar.
160/250m2, R. Conde Irajá, 254

Alugo R$ 5.500,00
Vendo/Troco R$ 9 Mil o m2

www.valentenegocios.com

* VENDAS *

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

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

* LOCAÇÕES *

SEDE PRÓPRIA
20 ANOS

METRÔ VILA MARIANA 
IMÓVEIS COML./RESDL.

1 Sala Dom. Morais R$ 1.100,
Apto. 1 dt. mobiliado R$ 1.800,
 60m2 R. Sena, 484 R$ 2.500,
 Loja  R.  Sena,180 R$ 2.800,

VILA MARIANA/KLABIN
SOBRADÃO C/3 PISOS

4+4  sls., 2 coz., 4 wc, 2 gar.
160/250m2, R. Conde Irajá, 254
Vendo/Troco R$ 9 Mil o m2

 Alugo R$ 5.500,00

 APTO.  
CONCEIÇÃO PRÓXIMO 
AO METRÔ C/50m2 AU

Com1 dorm, sala p/ 2 ambs. c/sacada, 
coz. c/ arm. a. serv., 01 vg.,  ótimo local. 

R$ 380.000,00, 
Estuda Proposta

 5073-6309 ou 96973-5784

 SOBRADO
VILA CLEMENTINO

C/2 dts., sala, coz., a. serv., 2 banhs., 
excelente para residência e/ou comer-

cio. Ótimo estado de conservação
R$ 500.000,00 

 5073-6309 ou 96973-5784

 SOBRADO EM VILA
CONCEIÇÃO

Com sala, copa, coz., banh., 
pavimento superior: 2 dorms., banh. 

e lavanderia, ótimo local.
R$ 280 Mil Aceita financiamento

 5073-6309 ou 96973-5784

2 dormitórios, 
suíte, terraço, 

garagem, 
local nobre.

R$ 485.000,00
Tel. 98664-5877

creci124860

SOBRADO
IPIRANGA

3 dorms. c/AE´s, sendo 
um deles c/suíte, sala 
c/varanda p/2 ambs., 
banh. compl. 2 gars. 

R$ 550.000,00

Tr. 5584-7540
ou 97176-3808

APARTAMENTO
VILA MASCOTE

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 118m2 AU, hall monumen-
tal, 3 dts. (ste), arms. b.box, liv. 
amplo c/terraço, tabs. largas, 
lav. copa, coz. qe/wc, 2 vgs. 

lazer R$ 639.000,00
Temos Outros

SAÚDE
Excelente Local

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 3 dorms., arms., 
b.box, 2 salas, lavabo, cozi-
nha, AS, QE/WC, garagem. 

R$ 649.000,00
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
IMPERDÍVEL

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. (ste), arms. liv. 
2 ambs. lav. coz. AS, gar. 

priv., todo c/piso frio, s/lazer.
R$ 589.000,00
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
PRONTO P/MORAR

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 2 suítes, terraço, ar-
mários, sala 2 ambs., lavabo, 
coz. planejada, AS, WC. gar. 

R$ 649.000,00
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Próx. R. das Rosas

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 3 stes. arms. b.box, 
3 sls. lav. escrit. copa, coz. entr. 
lat. qtal. churr., QE, ste. hósp. 
todo reform., 6 vagas, jdim. 

R$ 1.399.000,00 Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Com Aquec. Solar

RF
CRECI: 16.516 Rua Urânio, 181 - Metrô Saúde

5585-2929 - 2276-5663

3 dorms., suite, saca-
da, garagem, piscina.

R$ 495.000,00 

APTO. 
METRÔ SÃO JUDAS

VENDAS ** VENDA ** VENDA ** VENDA

Administração, Locação,
Compra e VendaIMÓVEIS

LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO

Cada uma com mezanino 
e WC.

 R$ 200.000,00 

2 LOJAS
METRÔ SÃO JUDAS

3 dormitórios, suíte, 3 
vagas, qto. empr., quintal.

R$ 800.000,00 

SOBRADO
METRÔ SAÚDE

2 dormitórios, sala, 
sacada, garage, lazer.

R$ 1.900,00

APARTAMENTO
SANTA CRUZ

2 quartos, quintal, 
garagem.

R$ 1.500,00

CASA TÉRREA
PLANALTO PAULISTA

Com mezanino
e WC.

R$ 850,00

LOJINHA
METRÔ SÃO JUDAS

R$ 2.300,00

SALÃO COMERCIAL
METRÔ SAÚDE 

60m2

3 dormitórios, armários, 
QE, 2 vagas, ót. local.

R$ 670.000,00 

SOBRADO
JARDIM DA SAÚDE

2 quartos, sala, cozinha, 
QE, 2 banhs., quintal. 

R$ 360.000,00

SOBRADO COMERCIAL
METRÔ SAÚDE

R. Samuel Porto, 2 qtos. 
+ qe, 80m2, cond. baixo 

R$ 430.000,00 

APTO. 
METRÔ SAÚDE

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 2 dts. gdes. 2 sls. 
b.box, coz. qtal. 2 QE/WC, gar. 
todo em piso frio e taco, pin-

tura nova. R$ 2.500,00 Fiador/
Seg. Fiança. Temos Outros. 

MIRANDÓPOLIS
Próx. Rua das Rosas

 

70m2 A.U, Av. Miguel Estéfano, a100 mts. do metrô, 
totalmente reformado, 3 salas grandes, banheiro, 
copa, lavanderia, piso em porcelanato, luminárias, 

tudo novo. R$ 2.100,00 sem condomínio 

 CONJUNTO COMERCIAL
JUNTO METRÔ SAÚDE

Tratar direto com proprietário
Tels.: 5587-1073 - 94206-9446

 

Rua Luis Góis x Rua 1º de Janeiro
1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, 

área de serviço, ótimo estado, 
vista maravilhosa!!!

 APARTAMENTO 
VILA MARIANA

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

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

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

R$ 3.300,00
Tratar 98833-0852

ALUGO SOBRADO
PLANALTO PTA.

 CONCEIÇÃO
CASA PARA CASAL

C/1 dt., sala p/2 ambs., coz ampla, 
banheiro, a. serv, 1 vaga fechada, 

R$ 1.500,00, 
Estuda Depósito

 5073-6309 ou 96635-0262

 SALÃO COMERCIAL
PRAÇA DA ÁRVORE

C/ 460m2. de área construída c/ mezanino, 
em terreno de 400m2., c/ estacionamento 

frontal, ót. conservação e fácil acesso. 
R$ 13.000,00. Estuda Proposta.

 5073-6309 ou 96973-5784

2 dorms., sala em “L” 
com jardim, cozinha c/
AE, banh. completo, 
garagem, rua nobre

R$ 1.900,00

Tr. 5584-7540
ou 97176-3808

APARTAMENTO
METRÔ SAÚDE

2 dorms. c/AE´s, sala 
em “L” c/varanda, coz. 

c/AE´s planejados, 
banh. compl. gar.

R$ 1.550,00

Tr. 5584-7540
ou 97176-3808

APARTAMENTO
METRÔ CONCEIÇÃO
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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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Av. Itaboraí
3 dormitórios, sala, cozinha, 

área de serviço, 1 vaga.
Pacote Fechado 

R$ 2.100,00 incluso cond.

 

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

APARTAMENTO
BOSQUE DA SAÚDE

JORNAL
 SÃO PAULO
 ZONA SUL.

FONE:
5072-2020
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ADVOCACIA
Dra. Juliana Brassoli

9.7217-0908

OAB 232.714
PREVIDENCIÁRIO (INSS)

FAMÍLIA - CÍVEL

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

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

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER
4ª feira pela manhã, encha 1/2 copo de água, coloque dentro 
dele o número de grãos de arroz correspondentes aos quilos 
que você deseja perder. Não coloque grãos a mais do que 
deseja, pois os quilos perdidos não serão recuperados. À 
noite, beba a água, deixando os grãos, complete novamente 
1/2 copo de água. 5ª feira pela manhã, em jejum, beba a 
água deixando os grãos, completando com 1/2 copo de água. 
6ª feira pela, em jejeum, beba a água com os grãosde arroz 
junto. Obs: Conserve o mesmo copo durante o processo, 
não faça regime, pois a simpatia é infalível. Tirar o número 
de cópias correspondentes aos quilos que deseja perder, 
comece na 4ª feira, após distribuir.  Publique na mesma 
semana.  Boa sorte. S.O.P.D.

ORAÇÃO DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida 
pelos necessitados e desamparados, vós que didicastes 
toda vida ao bem. Vale-me neste instante de provação, 
eu vos imploro. Ajudem-me a conseguir esta graça, em 
nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Rezar com fé 
a oração, 3 Pai-Nossos, 3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. 
No 4º dia mandar publicar e dar um presente a uma 
criança carente. Com fé será atendido. L.D.H.

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

AULAS
PARTICULARES

CONTATO:
Tel. 5594-2716

INGLÊSINFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS
Curso Individual e 

Personalizado, 
Mobilidade reduzida, 

Necessidades especiais.
com Martha 

2275-9089/5072-2448
E.mail: marimartha@

gmail.com

TOQUE JÁ
Piano, Teclado, Violão, 

Acordeon, Violino, 
Flauta Doce e outros. 
Aulas Especiais para 
3ª Idade e Crianças.

VENDO 1 PIANO
Pça. da Árvore Mirandópolis 
F: 5072-9636 / 5581-7592 
Cel.: 99132-1189 (claro)

CORRETORES
IMOBILIÁRIOS

Imobiliária tradicional 
na Vila Mariana, 
busca corretores, 

com ou sem experiência, 
para renovação da equipe.

Tel. 5579-1002 
horário comercial

 

Preciso para início imediato.
Salário a combinar.

 LAVADOR E POLIDOR

Trazer Curriculo
Av. José Maria Whitaker, 873 - Mirandópolis 

ou Tel. 5594-0894
 

De 16 à 20 anos, 
para trabalhar com 

Divulgação de Marketing.

 

RAPAZES

Interessados deixar currículo 
na Rua Guararema, 576

Bosque da Saúde - Tel. 5589-3112

CONTRATA-SE:

  ADVOGADO

LIGUE E AGENDE UMA CONSULTA
Tel.: 94733-5836

Rua dos Buritis, 90 - sala 52 - Jabaquara
FERNANDO MARTINS CARVALHO JUNIOR 

(OAB/SP 328.735)

CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS • USUCAPIÃO INVEN-
TÁRIO • PENSÃO ALIMENTICIA • DESPEJO

ENTRE OUTROS

CORRETORES (AS)
ESTAGIÁRIAS (AS)

Venham fazer parte da 
empresa que mais vende 
na região Metrô Saúde, 
Vila Mariana e Região
CONQUISTA IMÓVEIS

Av. Dr. Altino Arantes, 1091 
Vila Clementino
Tel.: 3297-5922

 

Necessário documento com foto, 
comprovante de residência 

e referência

 FAXINEIRA 
E PASSADEIRA

Contato: Ligar 3876-8125

REGULARIZO
IMÓVEIS

Fone: 2947-6044

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

(CND) de Imóveis na Receita Federal.  ORAÇÃO À SANTA CLARA 
 Ó Santa Clara que seguiste a Cristo com tua 

vida de pobreza e oração fazei que entre-
gando-nos confiantes a Providência do Pai 

Celeste no inteiro abandono aceitemos sere-
namente sua Divina Vontade. Amem. Rezar 
9 dias com uma vela acesa 1 Ave Maria e no 
último dia deixar a vela acesa até o fim Fazer 

3 pedidos, 2 impossíveis e 1 de negócio. F.F.S.

G. Salvato Serviços, solicita o com-
parecimento do Sra. Nilza Maria de 
Souza CTPS nº 94829 Série 387-SP, 
em nosso departamento pessoal 
com urgência, à Rua Pirituba, 219, 
Mirandópolis no prazo de 3 dias. O 
seu não comparecimento ficará ca-
racterizado o Abandono de Emprego, 
conforme o Artigo 482 letra I da CLT.

ABANDONO DE EMPREGO

JORNAL
 SÃO PAULO
 ZONA SUL.

FONE:
5072-2020

NOVENA
SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA

Rezar 9 Ave-Marias durante 9 dias.
Fazer 3 pedidos, sendo 2 difíceis e 1 impossível.

Publicar no 9º dia, mesmo sem fé,
verá o que acontece. T.O.P.

NOVENA À SANTA CLARA
Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo com 
tua vida de pobreza e oração. Fazei que, 

entregando-nos confi antes à providência do 
Pai Celeste no inteiro abandono aceitamos 
serenamente sua Divina Vontade.  C.G.T.

SIMPATIA
No lugar mais alto que sua cabeça, acender 3 velas 
brancas em um prato com água e açúcar para os 3 

anjos protetores. Fazer um pedido e em 3 dias alcan-
çará a graça. Publicar no 3º dia e observe

 o que acontecerá no 4º dia.  A.M.U.

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

TELHADO
NOVOS E 

REFORMAS
Equipes 

Especializadas
Parancon Engenharia 

e Comércio Ltda.

Tel. 5539-0030 
Cel. 98234-5471
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