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Filmes que disputam estatuetas 
do Oscar, Livre (foto) e Boyhood 
podem ser vistos na região

Restaurante de massa chinesa 
tem clientela fiel com fama de 
melhor yakissoba da cidade
Página 7

Tempestade corta energia de 800 mil
Ainda na noite de on-

tem, 15, restavam 170 mil 

pessoas sem energia elé-

trica na cidade, por conta 

das tempestades que atin-

giram a cidade na semana. 

A chuva da segunda, 12, foi 

a mais forte do verão e fez 

com que 800 mil pessoas 

ficassem sem energia elé-

trica, boa parte por mais 

de 24 horas. As ocorrên-

cias se concentraram em 

bairros como Vila Clemen-

tino, Saúde, Mirandópo-

lis, Campo Belo, Moema 

além de regiões da Zona 

Oeste da cidade. Na terça 

e na quarta-feira, outras 

tempestades atingiram a 

região e causaram quedas 

de árvore e alagamentos, 

além de novos pontos de 

falta de energia. A AEX Ele-

tropaulo alega que foram 

8 mil raios só na segunda-

-feira, com ventos de 85 

km/h registrados na região 

de Congonhas. Além de 

sofrer com a falta de luz, 

os moradores ainda en-

frentaram dificuldade de 

atendimento nos canais da 

concessionária. Página 3

Prefeitura oferece 
fomento de até R$ 
25 mil para projetos 
de tecnologia

Um jovem de 14 anos 

com uma boa ideia para 

melhorar a vida na cida-

de pode ter seu projeto 

concretizado. Ou uma pe-

quena empresa que te-

nha um projeto que traga 

benefícios em economia 

solidária, também. Micro-

empreendedores individu-

ais que possam oferecer 

produtos tecnológicos que 

reduzam desigualdades ou 

garantam oportunidades 

para pessoas idosas, com 

deficiência e outros ato-

res com dificuldades de 

inserção social podem da 

mesma forma concorrer 

ao prêmio de incentivo. 

Serão financiados com até 

R$ 25 mil até 60 projetos. 

Os interessados têm entre 

2 de fevereiro e 30 de abril 

para se inscrever no VAI 

TEC, programa que integra 

política de apoio à inova-

ção na cidade.   Página 6

Córrego Ipiranga 
transbordou

Duas vezes na sema-

na as fortes tempestades 

provocaram o transborda-

mento do Córrego Ipiran-

ga, na divisa entre Vila Ma-

riana, Saúde e Ipiranga. As 

avenidas Ricardo Jafet e 

Abraão de Moraes ficaram 

intransitáveis em vários 

trechos. A semana, que 

teve até queda de granizo, 

também foi marcada por 

novas quedas de árvore na 

cidade - outros 100 exem-

plares vieram ao chão in-

terditando vias e atingindo 

fiação, derrubando postes 

e destruindo carros, como 

na Rua Morgado de Ma-

teus, na Vila Mariana.  A 

Prefeitura promete obras 

para a região do Córrego 

do Ipiranga, como a cons-

trução de um reservatório 

s ampliação da Lagoa Ali-

perti, do viaduto Aliomar 

Baleeiro até a Avenida Bos-

que da Saúde.  Página 3

Cinco crianças 
estão entre ossadas 
já identificadas do 
Cemitério de Perus

Cinco crianças, 23 mu-

lheres e 84 homens estão 

entre as ossadas já identifi-

cadas entre as mais de 900 

encontradas no cemitério 

clandestino de Perus há 20 

anos. A análise do material, 

que provavelmente indica-

rá o destino de desapare-

cidos políticos, começou 

em outubro, quando foi 

criado o primeiro Centro 

de Arqueologia e Antropo-

logia Forense do país, na 

Vila Mariana. O grupo de 

trabalho já avaliou 112 ossa-

das completas e outras 27 

parciais e conseguiu definir 

também a causa provável 

da morte: sete tinham si-

nais de violência, sendo 3 

compatíveis com armas de 

fogo e quatro por traumas 

contundentes que podem 

ter sido causados por aci-

dentes ou agressões. Neste 

mêsde janeiro, começam 

os testes de DNA. Página 6

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002 
Mirandópolis

2578-0636
2577-7972
5589-9386

A IMOBILIÁRIA GALEÃO
Deseja que 2015

seja um ano de bons negócios,
ótimas notícias e dos melhores sorrisos!

Fernando de Santis/FuturaPress/Folhapress
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Bruno Gonçalves Ferreira Santos 
e 

Melânia Dirce Oliveira Marques 
têm o prazer de anunciar 

o seu noivado. 
O casamento está planejado para o 

próximo ano.

• ACONTECE

• HORÓSCOPO

• PROGRAMAÇÃO

• CINEMA

Reese Whiterspoon concorre ao 
Oscar com Livre, estreia da semana

Entre as estreias da sema-
na, está um dos fi lmes com 
indicações ao Oscar. 

Livre é o nome do drama 
estrelado por Reese Whiters-
poon, que concorre à estatue-
ta na categoria melhor atriz. 
Também Laura Dern está na 
disputa, como atriz coadju-
vante.

No longa, após a morte de 
sua mãe, um divórcio e uma 
fase de autodestruição reple-
ta de heroína, Cheryl Strayed 
(Reese Witherspoon) decide 
mudar e investir em uma nova 
vida junto à natureza selva-
gem. Para tanto, ela se aven-
tura em uma trilha de 1100 

milhas pela costa do oceano 
Pacífi co.

Também está em car-
taz  “Boyhood: da Infância 
à Juventude”, drama com 
classifi cação de 14 anos que 
concorre nas duas categorias 
principais - melhor fi lme e me-
lhor direitor, além de outras 
duas (ator coadjuvante e atriz 
coadjuvante) .

O fi lme conta a história 
de um casal de pais divorcia-
dos (Ethan Hawke e Patricia 
Arquette) que tenta criar seu 
fi lho Mason (Ellar Coltrane). 
A narrativa percorre a vida do 
menino durante um período 
de doze anos, da infância à ju-

ventude, e analisa sua relação 
com os pais conforme ele vai 
amadurecendo.

Já para a garotada em fé-
rias, a dica é conferir a produ-
ção Pinguins de Madagascar, 
que tem como protagonistas 
os personagens que foram 
coadjuvantes de destaque 
nos fi lmes Madagascar. Bem 
humorados e sarcásticos, os 
pinguins ganharam o próprio 
longa. 

Nele, o Capitão, Kowalski, 
Rico e Recruta ganham a sua 
própria aventura, compondo 
uma tropa de elite entre os 
animais. A aventura também 
está disponível em 3D.

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

• Sala 1 - O Hobbit: A Batalha 
dos Cinco Exercitos DIG - 12 Anos 
- 13h40 - 16h50 - 20h00L - 23h10E 
• Sala 1 - Operação Big Hero DIG 
(Dub) - Livre - 11h10K • Sala 1 - Aviões 
DIG (Dub) - Livre - 11h10G 

• Sala 2 - Invencível DIG - 12 Anos 
- 11h50K - 15h00 - 18h10 - 21h20 

• Sala 3 - Loucas pra Casar DIG 
- 14 Anos - 12h30 - 15h10 - 17h50 - 
20h30 - 23h00E 

• Sala 4 - Boyhood: da Infância à 
Juventude DIG - 14 Anos - 20h20 • 
Sala 4 - Os Pinguins de Madagascar 
DIG (Dub) - Livre - 11h00 - 13h20 - 
15h40 - 18h00 

• Sala 5 - Loucas pra Casar DIG 
- 14 Anos - 11h20 - 14h10 - 16h40 - 
19h10 - 21h50 

• Sala 6 - Operação Big Hero 3D 
(Dub) - Livre - 12h00 - 14h30 - 19h40 
• Sala 6 - Uma Noite no Museu 3 
DIG (Dub) - Livre - 17h10 - 22h00 

• Sala 7 - Êxodo: Deuses e Reis DIG 
- 14 Anos - 12h10 - 15h30 - 19h00 - 22h10 

• Sala 8 - Êxodo: Deuses e Reis 
3D - 14 Anos - 20h40 - 23h50C • Sala 
8 - Uma Noite no Museu 3 DIG - Li-
vre - 18h20 • Sala 8 - Os Pinguins de 
Madagascar 3D (Dub) - Livre - 11h40 
- 13h50 - 16h10 

• Sala 9 - Os Caras de Pau DIG - 10 
Anos - 14h00 - 16h20 - 18h40 - 21h00 
• Sala 9 - Minúsculos DIG (Dub) - 
Livre - 11h30 • Sala 9 - Cássia Eller 
DIG - 12 Anos - 23h20C 

• Sala 10 - Uma Noite no Museu 
3 DIG (Dub) - Livre - 23h40C • Sala 
10 - Os Pinguins de Madagascar 3D 
(Dub) - Livre - 12h20 - 14h40 - 17h00 
- 19h20 - 21h40 

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

• Sala 1 - Os Pinguins de Ma-
dagascar 3D (Dub) - Livre - 11h40L 
- 14h10 - 16h30 - 18h50 - 21h10 

• Sala 2 - Êxodo: Deuses e Reis 
3D - 14 Anos - 18h00 - 21h20 • Sala 
2 - Aviões DIG (Dub) - Livre - 11h00G 
• Sala 2 - Os Pinguins de Madagas-
car DIG (Dub) - Livre - 13h20 - 15h40 

• Sala 3 - Operação Big Hero 3D 

(Dub) - Livre - 11h10 - 13h30 - 15h50 
• Sala 3 - Whiplash - Em Busca da 
Perfeição DIG - 12 Anos - 18h20 - 
20h50 - 23h30C 

• Sala 4 - O Hobbit: A Batalha 
dos Cinco Exercitos DIG - 12 Anos 
- 22h00 • Sala 4 - Os Pinguins de 
Madagascar 3D (Dub) - Livre - 12h40 
- 15h00 - 17h20 - 19h40 

• Sala 5 - Loucas pra Casar DIG 
- 14 Anos - 13h00 - 15h30 - 18h10 - 
20h40 - 23h20C 

• Sala 6 - Loucas pra Casar DIG 
- 14 Anos - 12h00 - 14h30 - 17h10 - 
19h50 - 22h20 

• Sala 7 - Uma Noite no Museu 3 
DIG (Dub) - Livre - 14h00 - 19h00 • 
Sala 7 - Livre DIG - 16 Anos - 11h20 - 
16h20 - 21h30 

C-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Sábado(17);E-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sexta(16) 
e Sábado(17); G-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado(17) 
e Domingo(18);K-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado(17) e 
Domingo(18);L-Esta sessão NÃO 
será exibida Terça(20). 

Espetáculo 
acrobático

Nos dias 18 e 25 de janei-
ro, domingo, às 16h o SESC 
Ipiranga apresenta o espe-
táculo Vaiqueeuvoo, com os 
Irmãos Sabatino. O espetácu-
lo acrobático, inspirado nos 
aviadores da década de 30, 
traz saltos mortais, balanços, 
cascatas e muita emoção. A 
atração é grátis  e livre para 
todos os públicos.  O SESC Ipi-
ranga fi ca  na Rua Bom Pastor, 
822. Informações: 3340-2000.

Curso grátis no CVV 
para voluntários

Os postos CVV da Região 
de São Paulo, vão realizar no 
mês de janeiro, nos dias 24 e 
25, das 13h às 18h30, um novo 
curso para seleção e capaci-
tação de novos voluntários. 
Durante  o  curso será apre-
sentado a fi losofi a da entidade 
e a forma de conduta a ser 
seguida pelos voluntários.  É 
necessário comparecer nos 
dois dias do evento. O curso 
acontece  no Posto CVV Abo-
lição - Rua Genebra, 168 - Cen-
tro. Tel: 3242-4111.

Bate Papo sobre a 
críse hídrica

No dia 21 de janeiro, quar-
ta-feira, às 19h30, o Sesc Vila 
Mariana abriga o bate papo 
Como Recuperar a Água? Re-
cuperação e preservação de 
nascentes e rios em São Paulo. 
Parte desse necessário debate 
diz respeito à preservação e 
recuperação das nascentes 
e rios do Estado. Com partici-
pação de dois representantes 
de diferentes OSCIP e de um 
Coletivo, o bate papo será 
mediado por Pedro Barra, da 
Iniciativa Verde, e discutido 
por Stela Goldenstein, da 
Águas Claras do Rio Pinheiros, 
e Luciana Cury, do Coletivo 
Ocupe & Abrace. O evento é 
grátis e a retirada de ingressos 
1h antes, na Central de Atendi-
mento da unidade. O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

“A Princesa Sofi a” 
no Teatro

 Sábado, dia 17 de janeiro, 
às 15h estreia  no Teatro Ressu-
reição o espetáculo “A Prince-
sa Sofi a”, com o Grupo Teatral. 
As apresentações acontecem 
aos sábados e domingos, às 
15h, até 1 de março. Os ingres-
sos custam R$ 50,00.O Teatro 
Ressurreição fica na R. dos 
Jornalistas, 123 - Jabaquara. 
Informações: 5016-1787

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na irá realizar no sábado, dia 
17 de janeiro, das 7h às 16h,  
Cata Bagulho na região da Vila 
Mariana. As equipes  percorre-
rão perímetro formado pela 
Av.Aff onso Descragnolle Tau-
nay /Av.Jabaquara /Av.Profº. 
Abrahão De Morais /Rua Ara-
pua /Rua Carneiro Da Cunha.  

Horta Comunitária
Os Hortelões Urbanos es-

tão promovendo um mutirão 
coletivo para cultivar uma 
horta com o objetivo de am-
pliar as relações entre o CCSP 
e seus frequentadores. Grátis. 
O mutirão acontece no  dia 
25de janeiro, domingo, no 
Jardim Suspenso do Centro 
Cultural São Paulo (lado 23 de 
Maio). na Rua Vergueiro, 1000 
(estação Vergueiro).

Dor lombar
A Unifesp está recrutando 

voluntários para uma pesquisa 
que visa a avaliar os efeitos da 
estimulação elétrica nervosa 
nos casos de lombalgia aguda.
Podem participar do estudo 
pessoas de ambos os sexos, 
com idade entre 18 e 65 anos 
com queixas de lombalgia 
aguda (dores na coluna lom-
bar que começaram há, no 
máximo, duas semanas). Os 
interessados podem entrar 
em contato com a pesquisa-
dora Vaneska Cruz através 
dos telefones 98256-4748 e 
97687-2659 ou pelo endere-
ço eletrônico vaneska.fi sio@
gmail.com.

Áries - 21/03 a 20/04 
Um dia tenso, porque o ariano 

oscilará entre a sabedoria de se pou-
par e a necessidade de ter apoios, 
um pouco de conforto humano que 
seja. Mas estes apoios são passagei-
ros. Muito trabalho e dinamismo em 
âmbito familiar.  
Touro - 21/04 a 20/05 

Foco total nas relações e um 
desgaste maior também por conta 
delas: os astros estimulam você a 
engatar parcerias. Uma delas vai se 
chocar com suas metas profi ssionais, 
ou pode abalar sua imagem. Cuidado!  
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

O geminiano está ciente de que 
estes dias são os melhores do ano 
pra imprimir mudanças substanciais 
e libertadoras no seu cotidiano e 
trabalho? Aplique ideias, teste opções 
novas. Muito trabalho, mas também 
muito brilho. 
Câncer - 21/06 a 21/07

Mantenha o foco no principal 
agora: testar habilidades, aceitar de-
safi os que o inspirem a criar mundos 
novos, belezas inovadoras. Mas cuide 
também de não se apegar a medos, 
por exemplo, o de perder parceiros. 
Leão - 22/07 a 22/08

Fluência astral favorece contatos 
de amizade, carinho, inspiração artís-
tica, doçura e tranqüilidade. O leonino 
pode criar algo belo que irá trazer 
elegância e beleza a seu lar. Princi-
palmente, irá trazer paz de espírito e 
equilíbrio justo.  
Virgem - 23/08 a 22/09

Certo mal estar, sensações ruins, 
falta de vontade ou comodismo ten-
dem a abalar o virginiano. Mas como 
o cenário astral está ótimo pra você 
estudar, se comunicar com maestria, 
viajar, combata essa tendência a se 
deixar levar pelas circunstâncias.  
Libra - 23/9 a 22/10

 Os astros estão engajados em 
aspecto poderoso a seu favor! En-
canto, senso de poder pessoal, foco e 
capacidade de se reinventar. O amor 
é uma inclinação sensual e doce, algo 
que passa por muita sofisticação 
e elegância. Sorte em dose dupla.
Escorpião - 23/10 a 22/11

O escorpiano tem se mostrado 
um ser de difícil convivências nas 
últimas semanas, devido ao campo 
vibratório intenso, elétrico e criativo a 
sua volta.. No entanto, há dias em que 
o confronto é incontornável. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

Mentalidade aberta e idealismo 
são os pontos fortes até o início da 
próxima semana; aproveite para in-
tensifi car participação social.Tensão 
passageira  no fi m da semana compli-
ca contatos familiares e comunicação 
de emoções.. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Os astros estimulam o capricor-
niano a mostrar seu melhor no âmbito 
profi ssional. Recicle-se e arrisque algo 
novo. Momento introspectivo no lado 
pessoal impede contatos mais íntimos 
com aquela pessoa especial.
 Aquário -21/01 a 19/02

Em geral um dia bom para os 
aquarianos, que podem ter visões 
melhores do futuro com vislumbres 
corretos e esclarecedores. Contatos 
com pessoas de fora de seu circulo 
abrem suas possibilidades de de-
senvolvimento pessoal. Expansão e 
entendimento. 
Peixes - 20/02 a 20/03

Cuide bem de seus amigos, dan-
do a eles mostras concretas de que 
os tem em alta conta. Evite gastos 
fi nanceiros que possam comprometer 
seu orçamento. Clima astral tenso 
para decisões domésticas até início 
da semana.. 

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

AULAS
PARTICULARES

CONTATO:
Tel. 5594-2716

INGLÊSTOQUE 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)

 

Preciso para início imediato.
Salário a combinar.

 LAVADOR E POLIDOR

Trazer Curriculo
Av. José Maria Whitaker, 873 - Mirandópolis 

ou Tel. 5594-0894

  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 
INVENTÁRIO • PENSÃO ALIMENTICIA • DESPEJO

ENTRE OUTROS

JORNAL
 SÃO PAULO
 ZONA SUL.

FONE:
5072-2020

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. F.S.B.

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

CORRETORES
IMOBILIÁRIOS

Imobiliária tradicional 
na Vila Mariana, 
busca corretores, 

com ou sem experiência, 
para renovação da equipe.

Tel. 5579-1002 
horário comercial

 

Necessário documento com foto, 
comprovante de residência 

e referência

 
FAXINEIRA

Contato: Ligar 3876-8125

 

PARA CASA DE REPOUSO

 
AUXILIAR 

DE COZINHA

Contato: 
5021-6384 ou 5588-3183

Precisa-se:

 

Para região da Vila Mariana.
Comparecer com curriculum 

à Rua Domingos de Morais, 348 
loja 7 - Vila Mariana

 MOÇA URGENTE
PARA CASA LOTÉRICA

 

Feminino, 20 a 25 anos, 2º Grau, 
Experiência Rotina Administrativa, 
Informática, Residir Vila Marina, 

Saúde, Ipiranga.
ENVIAR CV para rh@servsystem.com.br

 RECEPCIONISTA
ADMINISTRATIVA

 

Ênfase em: CONVERSAÇÃO 
• COMPREENSÃO AUDITIVA 
• SEQUÊNCIAS DE FILMES 

• ENTONAÇÃO E PRONÚNCIA

INGLÊS

Horários Flexíveis e Reposição de Aulas
Valor: R$ 50,00 (hora/aula)

Professora Monalisa
Tel.: 5571-6108 - Celular: 98604-7148 (Tim)

e-mail: monalisacerrutti@gmail.com

Leciona-se:

 PROMOÇÃO: 2 Aulas por semana (a 3ª é gratuíta)

Para 
Região da 

Vila Mariana.
Ligar para
5575-0370

Precisa-se

Urgente!

MANICURE

ORAÇÃO DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida pe-
los 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. C.V.S.

 

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

Rua França PInto, imóvel grande

 PASSO O PONTO
COMERCIAL

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

Emerson R. P. Deniz Cabeleireiros, 
solicita o comparecimento da Sra. 
Lucicleia Morais dos Santos CTPS nº 
73692 - Série 036/MG, para reassumir 
o seu cargo e apresentar justificativa 
das faltas. A não apresentação no 
prazo de 3 dias, contados a partir 
deste anúncio, implicará na resci-
são de seu contrato de trabalho por 
Abandono de Emprego, devido a suas 
faltas ao trabalho desde 26/05/14

ABANDONO DE EMPREGO 

• 5 ESTANTES DE AÇO 90 x 40
• 1 ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS

• CONJ. DE 3 CADEIRAS DE RECEPÇÃO
• 1 FOGÃO CONTINENTAL C/BOTIJÃO DE GÁS

• 1 GELADEIRA ELETROLUX

 VENDE-SE 
MÓVEIS DE 

ESCRITÓRIO 
SEMI NOVOS:

PREÇO A COMBINAR
Tratar: Cel. 99142-6583
ou 5594-8283 (2ª feira)

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. J.M.L.

NOVENA Á 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.  F.L.P.
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•URBANISMO

Ricardo Jafet sofre com alagamentos na semana
Duas vezes nesta semana, 

a região de Vila Mariana, Saú-
de, Jabaquara e Cursino so-
freram com a falta de energia 
elétrica (veja matéria nesta 
página), alagamentos, queda 
de árvores, semáforos desli-
gados. Tempestades fortes a 
cada dia, com vendaval, chuva 
intensa e queda de granizo, 
foram registradas nos dias 12, 
13 e 14. O córrego do Ipiranga 
transbordou duas vezes, nos 
dias 12 e 14. 

Na segunda-feira, o cór-
rego do Ipiranga registrou 
extravasamento às 17h15 na 
altura da avenida Professor 
Abraão de Morais com a rua 
General Chagas Santos. Às 
18h, a via ainda estava intrasi-
tável mas, uma hora depois, 
equipes da Subprefeitura da 
Vila Mariana avaliariam os 
impactos no local, o volume 
de água já havia baixado e 
não foram registrados danos 
materiais na região, de acor-
do com a Prefeitura. Cerca 
de dez pessoas iniciaram o 
serviço de limpeza na região 
às 19h40.

A Prefeitura alega que, 
para a área, estão previstos 
a realização de obras de ca-
nalização de córrego com a 
construção de um reservató-
rio, ampliação e adequação 
hidráulica da Lagoa Aliperti, 
ampliação do canal do Ipiran-
ga desde o viaduto Aliomar 
Baleeiro até a avenida Bosque 
da Saúde. Também estão den-
tro do pacote a construção 
de canal extravasor desde a 
Lagoa Aliperti até o reserva-
tório junto às alças do viário 

do Viaduto Aliomar Baleeiro. 
Por conta das chuvas, o 

CGE decretou às 15h15 estado 
de atenção para alagamentos 
nas zonas sul, sudeste, leste 
e marginal Pinheiros. Essas 
regiões retornaram ao esta-
do de observação às 18h. As 
regiões norte, oeste, centro 
e a marginal Tietê tiveram o 
estado de atenção decretado 
às 16h05 e retornaram para 
observação às 17h38. 

Árvores
Até as 18h da segunda-fei-

ra (12), o Centro de Controle 
Operacional Integrado (CCOI) 
registrava 58 quedas de árvo-
res provocadas, segundo a 
Prefeitura, por ventos fotes 
de 85km/h na região do Aero-
porto de Congonhas.

A meta de 1% vale para 
agosto de 2015, data de con-
clusão da maior reforma da 
rede semafórica já realizada 
em São Paulo. Atualmente, 
em dias chuvosos, esse índice 
pode chegar a 2%, porém a 
situação difere drasticamen-
te do passado recente, pré-
-reforma, quando temporais 
fortes ocasionavam a quebra 
simultânea de até 400 se-
máforos, com longo prazo 
de conserto. Hoje, a recupe-
ração é feita em horas, com 
exceção para falta de energia 
de duração que ultrapassa a 
capacidade dos nobreaks.

Segundo a CET, todas as 
equipes de manutenção es-
tão nas ruas para fazer a ma-
nutenção nos cruzamentos. 
Nos locais de maior fl uxo, o 
monitoramento é realizado 
manualmente por agentes.

Constantes problemas de falta de energia 
causam transtornos e revolta na região

Na quarta-feira, 14, a ci-
dade registrou fortes chu-
vas com quedas de granizo 
e o córrego Ipiranga voltou a 
transbordar, no cruzamento 
da avenida Tereza Cristina 
com a rua Tabor. Por conta 
disso, o Centro de Gerencia-
mento de Emergências (CGE) 
decretou estado de alerta na 
subprefeitura do Ipiranga às 
19h27. A situação só foi nor-
malizada 20h05.

Outras 54 árvores caíram 
na cidade na quarta-feira, de 
acordo com o Centro de Con-
trole Operacional Integrado 
(CCOI), Com as chuvas que 
atingiram a cidade, cerca de 
1,5% dos mais de 6.000 semá-
foros apresentaram algum 
tipo de falha até as 20 horas. 

Às 20h30 de ontem, dia 15, 
cerca de 170 mil pessoas ainda 
estavam sem energia elétrica 
na cidade de São Paulo e, em 
seu informe à imprensa, a AES 
Eletropaulo informava que 
“equipes trabalhavam no res-
tabelecimento da energia”. 

A concessionária esta se-
mana foi alvo de uma enxur-
rada de críticas por conta da 
demora no restabelecimento 
do serviço em vários bairros 
e pela demora nos canais de 
atendimento ao cliente. Vila 
Clementino, Mirandópolis, 
Vila Mariana, Saúde, Moema 
e outros vairros sofreram com 

a falta de energia elétrica em 
diferentes datas. Em vários 
pontos, a energia chegou a 
faltar por mais de 24h. 

A noite do dia 12, segunda, 
foi a mais crítica na região. 
Segundo a concessionária, a 
tempestade trouxe 8 mil raios 
e ventos de 85 km/h à cidade, 
o que teria impactado forte-
mente a rede elétrica. Cerca 
de 800 mil pessoas ficaram 
sem energia elétrica. Segundo 
a nota, a tempestade desta 
semana foi “ainda mais forte 
do que a chuva registrada no 
dia 29 de dezembro, quando 
500 mil clientes fi caram sem 

energia na área de concessão 
da AES Eletropaulo”.

A maioria destes 800 mil 
clientes estavam em ruas dos 
bairros como Brooklin, Campo 
Belo, Moema, Ibirapuera, Mo-
rumbi e Butantã, nas zona sul 
e oeste da cidade.. A queda 
de árvores de grande porte 
sobre a rede elétrica, não 
só rompendo cabos, como 
também quebrando e derru-
bando postes, seria uma das 
principais explicações para a 
falta de energia. Segundo a 
empresa, durante a chuva, 96 
circuitos, dos 1750, desligaram 
simultaneamente. Por volta 

das 22h30, 46 deles já haviam 
sido religados.

A empresa ainda admitiu, 
em nota, que, por conta deste 
cenário, houve congestiona-
mento nos canais de atendi-
mento ao cliente.

Nos dias seguintes, 13 e 14, 
houve novas tempestades, in-
clusive com queda de granizo. 
Trechos de bairros de Miran-
dópolis não atingidos pela 
falta de energia na segunda, 
12, ficaram desta vez sem o 
fornecimento. Em pontos da 
Zona Oeste, como o Butantã, 
algumas ruas estão há três 
dias sem luz elétrica.  

Árvore de grande porte caiu na rua Morgado de Matheus, na Vila Mariana 
na segunda-feira, dia 12, derrubando dois postes e atingiu três veículos.

 (Foto: Mariana Topfstedt/Sigmapress/Folhapress)
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Casas de RepousoOdontologia

S�ú�� � es�é�ic�

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

Psicologia

Terapia Alternativa

CuidadoresALTO 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.

•CULTURA

Estreia “Beije Minha Lápide” 
espetáculo com Marco Nanini

Vale a pena sair da região 
para ir conferir o espetáculo 
“Beije Minha Lápide”, com 
Marco Nanini, Julia Marini, Ca-
rolina Pismel e Paulo Verlings, 
que estreia hoje e permanece 
em cartaz até 1 de março no 
Sesc Consolação. 

A peça dirigida por Jô Bilac 
traz uma montagem instigan-
te, que parte de um fato real 
e atravessa várias situações e 
confl itos igualmente reais no 
mundo contemporâneo. 

O túmulo do escritor irlan-
dês Oscar Wilde, no cemité-
rio Père Lachaise, em Paris, 
é vedado ao público para 
evitar a erosão provocada, 
principalmente, pelo batom 
das visitantes que tinham o 
hábito de demonstrar a admi-
ração pelo escritor beijando a 
pedra. Uma barreira de vidro 
impede, desde 2001, que qual-
quer um se aproxime.

O espetáculo que estreia 
hoje tem como personagem 
principal Bala, um  escritor 
com 60 anos, vivido por Na-
nini, que ainda conta com 
prestígio, mas está afastado 
do mundo artístico. Politica-
mente incorreto, Bala é gran-
de admirador de Oscar Wilde. 
Considerando um completo 
absurdo, além de uma afronta 
à memória do seu ídolo,  Bala 

quebra ele mesmo a barreira 
de vidro.

Bala é então preso e consi-
derado senil. Na cadeia, rece-
be a visita da jovem advogada 
Roberta que se diz enviada 
pelo Estado como advogada 
de defesa. Bala não aceita ad-
vogados, alegando sanidade  
e reafi rmando que faria tudo 
novamente, mas acaba se sim-
patizando por Roberta,  sem 
saber que a jovem advogada  
foi contratada por Ingrid, fi lha 
de Bala, que não o vê  faz mui-
to tempo.

Ingrid é guia no cemitério 
Pere Lachaise, passa o dia 
entre as tumbas das maio-
res celebridades mundiais. 
Grande fã de Wilde, entende 
as razões do pai, mas não 
entende o fato de ele não 
aceitar sua visita, nem ajuda. 
Ingrid é jovem e está em ple-
no momento de mudança, vê 
em Paris um reflexo de um 
sistema cada vez mais assép-
tico, de um mundo virtual que 
está cada vez mais perdendo 
o tato. Ingrid recebe notícias 
do pai através de Roberta, 
que acaba revelando que Bala 
está escrevendo uma carta di-
retamente para ninguém mais 
que Oscar Wilde.  Roberta 
tenta entender as razões do 
seu cliente, travando embates 

ideológicos que no lugar de 
afastar, acaba aproximando 
cada vez mais os dois.

Na cadeia,  Fabian, jovem 
carcereiro cuja a ingenuidade 
e gentileza encantam Bala, ini-
cia uma amizade íntima com 
o preso, numa linha tênue  
entre desejo e poder.

A narrativa avança pelos 
dias de Bala, preso em sua 
cela de vidro, isolado como o 
túmulo de Wilde, num fl uxo 
obsessivo,  como Salomé, exi-
gindo o beijo de João Batista.

O texto tem o túmulo de  
Oscar Wilde como ponto de 
partida,  em um paralelo Paris/
Rio de Janeiro e com todas 
as grandes capitais, que em 
nome do seu cartão postal,  
levantam diariamente barrei-
ras visíveis e invisíveis, evitan-
do qualquer espontaneidade 
afetiva que nos aproxime de 
uma organicidade harmonio-
sa, mas que estejam perfeito 
para uma foto, um selfi e.

O espetáculo Beije Minha 
Lápide está em cartaz às sex-
tas, 21h, aos sábados, também 
21h, e aos domingos, 18h. 
Ingressos entre R$ 15 (comer-
ciários) e R$ 50 (inteira).

O Sesc fi ca na Rua Doutor 
Vila Nova, 245 - Vila Buarque 
- Centro. Informações pelo 
telefone: 3234-3000. 

Monumento da Independência
será restaurado por francês

O Museu Paulista, mais 
conhecido por Museu do 
Ipiranga, precisou fechar as 
portas porque sua estrutura 
trazia ameaças ao público e 
as previsões para restauro 
são longas e imprecisas - não 
se sabe exatamente quando o 
espaço cultural que reúne boa 
parte da memória e do acervo 
sobre a história do Brasil será 
reaberta.

Mas, não é só o espaço 
coordenado pelo governo do 
Estado que estava em más 
condições. Também o Mo-
numento à Independência, 
localizado dentro do Parque 
de mesmo nome, em frente 
ao Museu, está deteriorado 
e  há tempos dá sinais de que 
precisa de atenção.

Semana passada, a Secre-
taria Municipal de Cultura, 
através do Departamento de 
Patrimônio Histórico (DPH), 
anunciou que contratou um 
restaurador francês para tra-
balhar na obra. Neste caso, 
entretanto, a conclusão deve 
ser mais rápida. A Prefeitura 
prevê que esteja concluída 
até março de 2015.

A escolha de Antoine Fran-
çois Amarger se deve ao fato 
de o restaurador ser especia-
lizado em esculturas de metal. 
Por enquanto, ele, que esteve 
em São Paulo no dia 9, foi 
contratado para elaborar o 
projeto de restauro do Mo-
numento, que é considerado 
um dos maiores conjuntos 
escultóricos em bronze da 
América Latina. 

Amarger apresentou um 
diagnóstico do que foi en-
contrado em um primeiro 
levantamento sobre o estado 
do monumento e abordou os 
principais pontos do projeto 
que deverá elaborar.

Segundo o especialista, 
geralmente as obras mais 
próximas ao público, algumas 
de fabricações híbridas, são 
as mais danifi cadas. Parte das 
estátuas, por exemplo, estão 
um pouco fora da base. Nesta 
primeira etapa, foram feitos 
estudos sobre o estado do 

interior das esculturas, para 
detectar problemas de cor-
rosão, vazamento, ferrugem, 
problemas na estrutura, sis-
tema de evacuação de água, 
análise de fi ssuras e fundição. 
Também foi feita uma análise 
físico-química dos materiais 
que compõem o monumento. 

Para isso, foi utilizado um 
drone com câmera para ob-
servação do monumento de 
diversos ângulos – obtendo 
fotos de locais de difícil aces-
so, como o topo das escul-
turas. 

O projeto possui até agora 
desenhos que serão adap-
tados em 3D, que permitem 
uma análise mais detalhada 
e está em fase de documen-
tação para reconstituição 
interna do conjunto. Após o 
levantamento desses dados, 
serão feitas análises cruzadas 
com avaliações de engenhei-
ros especializados.

O imponente exemplar 
arquitetônico foi inaugurado 
em 1922, no bairro do Ipiran-
ga, zona sul, em comemora-
ção ao centenário da indepen-
dência política do país. 

As últimas obras de res-
tauração e conservação acon-
teceram no início dos anos 
2000. Na ocasião, foram re-
alizados diversos levanta-
mentos e pesquisas, mas não 
foram encontrados registros 
sobre os aspectos técnicos 
das fundições artísticas em 
metal que integram as faces 
externas da obra, tampouco 
documentos que informem 
sobre a execução de interven-
ções e serviços nessas áreas. 

Vistorias técnicas indica-

vam a necessidade de restau-
ração do conjunto em bronze 
do monumento. 

Em 2008, o DPH contratou 
serviços especializados do 
Departamento de Engenha-
ria Química do Laboratório 
de Eletroquímica e Corrosão 
da Escola Politécnica da Uni-
versidade de São Paulo, que 
resultaram em um relatório 
de autoria de Augusto Ca-
mara Neiva e Hercílio Gomes 
de Melo que servirá de refe-
rência para a elaboração do 
projeto de restauro que está 
sendo contratado agora, pois 
indica a natureza e as condi-
ções do metal.

As pesquisas serão reto-
madas em fevereiro. Algu-
mas peças possuem alçapão 
de acesso, mas em outras 
será preciso improvisar um 
acesso sem danifi car a obra. 
Não haverá deslocamento de 
estátuas e a desconstrução 
de monumentos, apenas in-
tervenções pontuais. Segun-
do Antoine, “será evitada a 
desmontagem das peças, e 
se optará pela substituição 
dos elementos de maneira 
progressiva, para manter a 
coesão da obra”.

Nádia Somekh afirmou 
que o trabalho tem como ob-
jetivo a valorização simbólica 
do Monumento à Indepen-
dência e a consequente valori-
zação da cidade de São Paulo. 
Este projeto é o primeiro pas-
so no sentido de recuperação 
do monumento e que deve 
integrar a programação dos 
festejos do bicentenário da 
Independência, comemorado 
em 2022. 
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

BELLO ESPAÇO Decorações
& Projetos

www.belloespacosp.com.br
2807-0797 / 3486-7774

R. das Rosas, 482 
Praça da Árvore

Carpetes • Pisos Laminados • Cortinas
Persianas • Divisórias • Forro de PVC
Drywall Forros e Paredes • Tapeçarias

TELHADO
NOVOS E 

REFORMAS
Equipes 

Especializadas
Parancon Engenharia 

e Comércio Ltda.

Tel. 5539-0030 
Cel. 98234-5471

•EMPREGO

Ibirapuera: presente atrasado
para a cidade de São Paulo

Centro de Apoio ao Trabalhador tem 
vagas para pessoas sem experiência

Atendente de lanchone-
te, porteiro, atendente de 
telemarketing, balconista... 
São várias as oportunidades 
oferecidas pelo Centro de 
Apoio ao Trabalho (CAT), da 
Secretaria Municipal do De-
senvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo (SDTE) 
para quem nunca trabalhou 
e está em busca da primeira 
experiência. 

No total, o CAT tem 8.255 
vagas disponíveis em toda a 
rede de atendimento e en-
tre elas há 4.994 vagas para 
quem não tem experiência.

A função de atendente 

de lanchonete oferece 1.568 
chances para pessoas que 
nunca trabalharam ou que 
não têm experiência na ativi-
dade. Atendente de telema-
rketing, atendente de balcão 
e porteiro estão entre os car-
gos que mais disponibilizam 
vagas. No total são mais de 
1.300. Salários de R$ 780,00 a 
R$ 1.200,00. Jovens que pre-
tendem ingressar no merca-
do de trabalho contam com 
1.595 vagas de emprego per-
manente e os salários variam 
de R$ 780,00 a R$ 950,00.

Semanalmente, o CAT di-
vulga diversas oportunidades 

para os trabalhadores que 
estão em busca de uma reco-
locação no mercado de tra-
balho. É importante ressaltar 
que o número de vagas divul-
gadas pela SDTE sofre alte-
rações diariamente devido à 
procura e o preenchimento 
dos cadastros.

Os interessados devem 
comparecer às unidades com 
RG, CPF, Carteira de Trabalho 
e o número do PIS. Outras in-
formações estão disponíveis 
no www.prefeitura.sp.gov.
br/trabalho ou pela Central 
de Atendimento ao Muníci-
pe, 156.

•HISTÓRIA

Quando a cidade chegou 
ao seu Quarto Centenário, 
uma grande festa foi organiza-
da. E o principal presente seria 
a entrega de um novo e imen-
so Parque, o maior de São 
Paulo. Acontece que o Ibira-
puera não fi cou pronto a tem-
po e só foi entregue em agos-
to de 1954 aos paulistanos. 

Agora, quando a cidade 
está prestes a celebrar seus 
461 anos, uma boa opção para 
quem quer rever a história é 
conferir a mostra Modernida-
des Sobrepostas, em cartaz 
até 1 de fevereiro na oca do Ibi-
rapuera, que foi montada jus-
tamente em homenagem aos 
60 anos do Parque, completa-

dos em 21 de agosto de 2014. 
A mostra reúne desenhos, 

fotografi as, maquetes, pai-
néis, plantas e mapas concebi-
dos pelos projetos arquitetô-
nicos e paisagísticos de Oscar 
Niemeyer (1907 – 2012) e Ro-
berto Burle Marx (1909 – 1994) 
para a criação do Parque. 

Além desse material, os 
curadores também selecio-
naram quatro painéis, que 
serão expostos em núcleo pa-
ralelo, remanescentes da pri-
meira exposição realizada na 
Oca durante o IV Centenário.

Os painéis pintados por Cló-
vis Graciano, Manuel Lapa, Di 
Cavalcanti e Tarsila do Amaral 
retornam à Oca. A exposição 

também conta com desenhos 
da Coleção de Arte da Cidade.

Serviço: Museu da Cida-
de – Oca (térreo). Av. Pedro 
Álvares Cabral, s/nº. Dentro 
do Parque Ibirapuera. Aces-
so pelo portão 3 (entrada de 
carro) ou portão 1 (entrada 
de pedestres). Zona Sul. |Tel. 
3105-6118.  Até dia 1°/2. 3ª a 
dom., das 9h às 17h. Grátis 
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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

•MEMÓRIA

Identifi cação de ossadas avança na Vila Clementino
Eram 84 homens, 23 mu-

lheres e 5 crianças. Sete com 
sinais de violência, sendo três 
delas compatíveis com trau-
mas provocados por armas de 
fogo, e quatro com traumas 
contundentes, que podem ter 
sido causadas por agressões 
ou acidentes. Por enquanto, 
o Grupo de Trabalho Perus, 
que vai analisar as ossadas 
encontradas em cemitério 
clandestino há 20 anos, já 
analisou 112 ossadas do total 
aproximado de 900, que até 
hoje aguardavam análise. 

De acordo com o depoi-
mento de testemunhas e re-
latos históricos, o cemitério 
clandestino recebeu corpos 
de pessoas torturadas e as-
sassinadas durante a Ditadura 
Militar. 

O Grupo de Trabalhou foi 
instituído em outubro pela 
Secretaria de Direitos Huma-
nos (SDH) da Presidência da 
República e passou a atuar 
no primeiro Centro de Arque-
ologia e Antropologia Forense 
(CAAF) do Brasil, formado por 
especialistas estrangeiros e da 
Universidade Federal Paulista 
(Unifesp), da Vila Clementino. 
A sede, aliás, fi cará no bairro e 
deverá atuar em outros casos 
futuros que exijam análises 
semelhantes. 

São arqueólogos, psicó-
logos e antropólogos foren-
ses que já analisaram caixas 
com 112 ossadas praticamente 

completas além de outras 27 
parciais. 

“Nós temos 1.049 caixas 
[a serem examinadas], foram 
abertas 112, e não sabemos 
ainda o que vamos encontrar 
nas outras. Se pensarmos 
que, de 112 ossadas, três têm 
sinais de armas de fogo, isso 
dá quase 3%, e isso é um índice 
alto.”, destacou o coorde-
nador científico do grupo, 
Samuel Ferreira. Também 
foram descobertas as idades 
e estaturas médias.

Para concluir que as os-
sadas são, de fato, de desa-
parecidos políticos, ainda é 
necessário fazer um exame 
genético a fim de comparar 
o material dos restos mortais 
com o genoma das 41 famílias 
dos militantes assassinados 
durante a ditadura, ainda não 
encontrados, e que podem ter 
sido enterrados em Perus. A 
coleta do material genético 
ocorrerá durante o ano que 
vem. O grupo de trabalho tem 
prazo de 36 meses renováveis 
por igual período.

“Quando você acha os res-
tos mortais de uma pessoa, 
você coloca aquela pessoa 
cidadã novamente. Reinsere 
a memória daquela pessoa, e 
a importância daquela pessoa 
para a história. É um resgate 
da minha ancestralidade, da 
minha história, para família e 
para história do Brasil”, disse 
Clarisse Ferreira Mantuano, 

sobrinha-neta de Aluísio Pa-
lhano Pedreira Ferreira, mili-
tante da Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR), desa-
parecido no Destacamento 
de Operações de Informações 
- Centro de Operações de De-
fesa Interna  (DOI-Codi), na 
Rua Tutoia, na Vila Mariana, 
em 1971.

Fazem parte do grupo re-
presentantes da Comissão 
Especial sobre Mortos e De-
saparecidos da Secretaria de Di-
reitos Humanos, da Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania da Prefeitura de 
São Paulo, da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), 
de parentes membros da Co-
missão de Familiares de Mortos 
e Desaparecidos Políticos, do 
Comitê Paulista pela Memó-
ria, Verdade e Justiça e por 
parentes consanguíneos dos 
desaparecidos políticos cujos 
restos mortais podem estar 
entre os exumados encontra-

dos no Cemitério de Perus.
“Este trabalho está re-

velando uma política de de-
saparecimento. Que é algo 
gravíssimo. A política de de-
saparecimento da população 
pobre, negra, indígena, [exe-
cutada por] grupos de exter-
mínio. Este trabalho também 
vai apresentar dados para que 
a gente não combata apenas 
a ditadura, mas que se tenha 
uma política de desapareci-
mento de milhares de pesso-
as”, disse a secretária da SDH, 
Ideli Salvatti.

Histórico
Localizado na zona norte 

de São Paulo, o cemitério cria-
do em abril de 1971 tem cerca 
de 254 mil metros quadrados 
de extensão. Durante a dita-
dura, o local foi usado para 
enterrar corpos de pessoas 
que combateram a ditadura 
militar. Em 1990, mais de mil 
ossadas enterradas em uma 
vala clandestina foram encon-

tradas no local.
Em depoimento à Comis-

são Nacional da Verdade e 
à Comissão Estadual da Ver-
dade de São Paulo, o ex-ad-
ministrador do Cemitério de 
Perus, entre os anos 1976 e 
1992, Antonio Pires Eustáquio 
disse que não foi possível 
determinar o número de cor-
pos de militantes que foram 
enterrados em Perus durante 
a ditadura.

Segundo ele, os trabalha-
dores do cemitério anteriores 
à sua gestão relatavam que 
os corpos dos militantes che-
gavam sob forte esquema de 
segurança e eram enterrados 
como indigentes em caixões 
de madeira bruta, cada qual 
em uma sepultura. Os corpos 
dos militantes eram enter-
rados nas quadras 1 e 2, da 
Gleba 1, onde também eram 
enterrados os indigentes.

A expectativa é que todas 
as caixas sejam analisadas 

até março de 2016. A próxi-
ma fase dos trabalhos já tem 
início em janeiro de 2015 que, 
a partir do perfil de presos 
políticos desaparecidos e dos 
restos mortais analisados, re-
alizará os testes de DNA para 
poder revelar a identidade 
das ossadas.

Ao apresentar, em dezem-
bro passado, os resultados 
iniciais, a reitora da Unifesp, 
Soraya Smaili, destacou o su-
cesso desta primeira fase de 
análises e ressaltou que ele 
só foi possível pelo fato de a 
cidade de São Paulo possuir 
uma Secretaria dos Direitos 
Humanos e Cidadania, e tam-
bém devido ao empenho da 
Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da Repúbli-
ca e aos esforços incansáveis 
dos familiares de desapareci-
dos políticos, que já estão há 
muito tempo nesta luta.

(Com informações da 
Agência Brasil e Unifesp)

•TECNOLOGIA

Projetos de tecnologia podem conseguir até 
R$ 25 mil em programa de fomento da Prefeitura 

Economia solidária e co-
laborativa, água e energia, 
educação, gestão pública, 
segurança alimentar e nutri-
cional, apoio ao microempre-
endedorismo, saúde, meio 
ambiente urbano e recicla-
gem de resíduos, cultura, 
desenvolvimento local sus-
tentável, assistência social, 
direitos humanos, trabalho, 
mobilidade urbana, tecnolo-
gia assistiva, comunicação so-
cial e cidadania. Tem alguma 
ideia criativa de projeto em 
alguma dessas áreas? Então, 
aprimore, coloque no papel, 
consiga parceiros que aju-
dem a desenvolver o projeto 
e inscreva-se para participar 
do Programa Vai Tec, que 
terá inscrições abertar a par-

tir de 2 de fevereiro. 
A proposta é estimular a 

criatividade de quem vivem 
em São Paulo para que ino-
ve em produtos, rpocessos, 
aplicativos, jogos, técnias ou 
metodologias.

O programa integra a po-
lítica Tech Sampa de apoio à 
inovação, principalmente na 
área de tecnologia de infor-
mação.

É a primeira etapa da 
estratégia elaborada pela 
Prefeitura para o desenvolvi-
mento na cidade de startups, 
empresas originadas em uma 
ideia inovadora e que bus-
cam um modelo de negócio 
rentável.

Para se inscrever, é ne-
cessário preencher um for-

mulário eletrônico e enviar 
documentação digital na 
página da Agência São Paulo 
de Desenvolvimento. As ins-
crições vão se estender até 
30 de abril. 

E para quem tem várias 
ideias, o desafi o é trazer to-
das elas para o desafi o - afi -
nal, cada inscrito pode pro-
por até cinco projetos, em 
mais de uma área.

A Prefeitura pretende, 
com o programa, buscar solu-
ções para problemas e desa-
fi os relacionados ao diaadia 
da população da capital. 

Segundo o edital do pro-
grama, é importante que as 
propostas estejam relacio-
nadas a temas transversais 
de gênero, étnico-racial, pes-

soas com defi ciência, jovens 
e idosos. No documento do 
edital, estão relacionadas 
sugestões de temas, como 
finanças populares, reapro-
veitamento da água da chu-
va, uso de novas tecnologias 
para educação de jovens ou 
processos de otimização do 
atendimento ao cidadão pelo 
poder público. As propostas 
devem ainda se preocupar 
com acessibilidade e o dese-
nho universal.

Informações detalhadas 
sobre o formato do projeto 
e a documentação necessária 
estão disponíveis no edital. 

O interessante é que o 
projeto é aberto inclusive 
para os muito jovens: podem 
inscrever projetos pessoas 

físicas com 14 anos ou mais 
e pessoas jurídicas, como 
microempresas, microem-
preendedores individuais e 
cooperativas. 

Os participantes devem 
morar em São Paulo há pelo 
menos dois anos e as em-
presas devem ser sediadas 
por este mesmo período na 
capital.

Avaliação
Os projetos devem ser 

realizados em um ano e de-
vem apresentar cronograma 
e orçamento detalhados. A 
propostas serão seleciona-
das por uma comissão com 
membros da prefeitura e 
pessoas indicadas pelo Con-
selho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Após 

a habilitação formal da do-
cumentação enviada, serão 
avaliados quesitos como cla-
reza, viabilidade econômica, 
ineditismo, transversalidade 
e interesse público. 

Na última fase, o inscrito 
deverá realizar uma apresen-
tação oral de até 15 minutos 
sobre sua ideia.

Critérios de gênero, raça 
e renda adicionam pontos na 
avaliação. Além disso, os pro-
jetos de tecnologia da infor-
mação e comunicação terão 
acréscimo de 10 pontos. 

Serão classifi cados os pro-
jetos que atingirem nota su-
perior a 60 pontos e recebe-
rão incentivo até 60 projetos. 

O resultado será divulga-
do a partir de 1º de julho.

Jovens a partir de 14 anos já podem participar, assim como microempresas e microempreendedores individuais. Inscrições vão de 02/02 a 30/04
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•BARES E RESTAURANTES

•URBANISMO

Casa de grelhados oferece espetos 
e carnes já prontas para consumo

Em sites de turismo ou 
avaliação de restaurantes, 
o Hong He Massa Chinesa 
ganha muitos elogios e é tido 
por muitos como a melhor 
casa de comida chinesa da 
cidade! E se na fi lial Liberdade, 
mais conhecida e tradicional, 
as fi las são inevitáveis, na fi lial 
Paraíso é mais fácil conseguir 
uma mesa para provar as 
delícias orientais e ainda se 
encantar com a produção da 
massa, feita ao vivo perante 
os clientes, através de um 
vidro que deixa a cozinha 
exposta!

O grande destaque da casa 
são os pratos a base de ma-
carrão. Yakissobas de diferen-
tes tipos têm fãs convictos, 
mas o guioza da casa tem 
igual fama de campeão de 
sabor na cidade. 

Os frequentadores garan-
tem, entretanto, que o sa-
bor e o clima descontraído e 
simples da casa, ou mesmo a 
demonstração de abertura da 
massa em frente à clientela 
não são os únicos motivos de 
sucesso: o preço também é 
super camarada!

A lista de entradas já de-
monstra a diversidade do 
cardápio e, mais do que isso, a 
originalidade em comparação 
a outros restaurantes. Tem, 
por exemplo, amendoim frito 

com vinagre chinês.
Ou salsão com nata folha-

da de soja seca, assim como 
Lula cozida com pimenta. Ou 
que tal uma Orelha de porco 
cozida ou Peixe frio defuma-
do? Pode ainda ser mais leve 
ao olhar brasileiro, como o 
pastel recheado com ceboli-
nha silvestre e camarão... 

Entre as massas, há pe-
didas ensopadas, feitas com 
macarrão bifum ou o tradi-
cional yakissoba. Tem até 
macarrão frio! 

O macarrão ensopado com 
almôndega de peixe é bem 
típico da casa, assim como 
o ensopado com frutos do 
mar. Outras possibilidades 
são o macarrão apimentado 
com frutos do mar (camarão, 
lula seca, marisco, carne suína 
desfi ada) ou a Massa branca 
feita de arroz frito c/ carne 
bovina.

O Yakibifum feito com car-
ne e curry faz sucesso pelo 
tom exótico e picante, assim 
como a massa fatiada com 
molho temperado e pimenta.

No entanto, o mais famo-
so é mesmo o Yakissoba, que 
é oferecido nas versões misto 
(carne bovina, frango e legu-
mes) e frutos do mar.

Incríveis são também os 
pratos feitos no vapor. Os 
guiozas são os mais conheci-

Fo
to

s:
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ul
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dos: Ha recheios de carne bo-
vina, carne suína, camarão... 

Mas tem o Shao mai, uma 
massa sem fermento reche-
ada com carne suína e cogu-
melo, também no vapor. Pães 
recheados com carne suína, 
trançados com sal e ceboli-
nha  ou massa de panqueca 
com legumes refogados, ovo 
frito e misso doce são outras 
pedidas ótimas. 

O Hong He ainda tem no 
cardápio várias carnes, fran-
gos, legumes, frituras, grelha-
dos, cozidos e arroz; sopas, 
pratos vegetarianos... Um 
festival chinês de sabores 
exóticos e visuais impressio-
nantes. 

A Unidade Paraíso fi ca na 
Rua Tutóia, 312.Telefones: 
3559-9996 e 3884-0572. Abre 
de segunda a sexta das 11h30 
às 15:00 e das 18:30 às 22:30. 
Sábados, domignso e feria-
dos, das 11:30 às 22:30.

Audiências estendem debate sobre zoneamento
A minuta participativa foi 

mais um instrumento criado 
pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano 
para dar continuidade ao de-
bate sobre a revisão da  Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocu-
pação do Solo, a Prefeitura de 
São Paulo.

Através desta lei, que será 
modifi cada ao longo de 2015 
em votação pelos vereadores, 
fi cará defi nido o que pode e 
o que não pode em cada rua 
da cidade. Pode comércio? 
De que tipo? Pode indústria? 
Pode prédio? 

Pela importância do tema 
e capacidade de interferir no 
cotidiano do cidadão - seja ele 
um morador ou empresário - a 
população está sendo convi-
dada a participar do debate. 

A minuta agora está sendo 
debatida em duas audiências 
públicas - a primeira já aconte-
ceu na quarta, 14, e a próxima 
será no dia 21, 19h, também 
uma quarta, ambas na sede 
da Uninove Vergueiro. 

A primeira estava lotada 
e o resultado foi um debate 
intenso com grande participa-
ção popular. Das 85 pessoas 

inscritas para falar somente 
25 conseguiram, por conta do 
tempo exíguo. 

O resultado foi que o se-
cretário Fernando assumiu 
o compromisso de pleitear, 
junto à Câmara Municipal 
extensão do prazo - pelo PDE 
se encerra em 31 de janeiro, 
para garantir participação dos 
moradores na elaboração. A 
SMDU irá avaliar a possibilida-
de de realizar mais uma tercei-
ra audiência no próximo dia 
28. “O debate foi importante 
para motivação das pessoas”, 
avalia Antonio José Braz, inte-
grante da Sociedade Amigos 
do Planalto Paulista.

Como participar
As propostas também po-

derão ser feitas por escrito 
com o preenchimento do 
formulário disponível na re-
cepção do evento.

Quem não comparecer 
pessoalmente poderá acom-
panhar a transmissão ao vivo 
no Gestão Urbana e também 
fazer contribuições na minuta 
participativa, que já recebeu 
mais de 170 propostas e fi ca 
disponível na plataforma até 
o dia 26 de janeiro. É possível 

também assistir à plenária ao 
vivo no site www.gestaour-
bana.prefeitura.sp.gov.br, a 
partir das 19h, do dia 21. 

Após a discussão nas au-
diências, o Projeto de Lei do 
novo Zoneamento precisa ter 
redação fi nal e ser encaminha-
do à Câmara Municipal, que 
dará início a novas rodadas de 
participação.

A audiência será no dia 21, 
das 19h às 22h, no Auditório 
da Uninove Vergueiro.  Rua 
Vergueiro, nº 235/249, Liber-
dade.

Planalto Paulista
Integrantes da Sociedade 

Amigos do Planalto Paulista 
continuam mobilizados para 
impedir as alterações pro-
postas no texto base apre-
sentado pela Prefeitura para 
a LPUOS. 

Nas  audiências  sobre 
a minuta, os integrantes 
da SAPP estão novamen-
te questionando e se posi-
cionando contrariamente à 
ideia de transformar trecho 
do bairro em Predominan-
temente Residencial, já que 
hoje o bairro é Exclusiva-
mente Residencial. 

A massa é aberta em 
frente aos clientes no 
restaurante Hong He. 
Yakissoba é prato famoso
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SOMOS O CAMINHO MAIS CURTO PARA O SEU IMÓVEL!
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V. CLEMENTINO
1 DORM. S/ VAGA
PROX.  HOSP. SP

R$1.500
Pronto para morar , living 2 ambs 

Coz. Equip. rico em arms,
Condomínio baixo ,
 ideal p/ estudantes.

V. MARIANA
APTO 2 DTS   GAR    60 M2 AU

MUITO BOM !!
R$1.790

Prox. Ao metrô  Sta Cruz  , liv. 2 
ambs , Coz.  Equipada , rico em 
arms andar alto Edif. c/ piscina , 

confira!!

MIRANDÓPOLIS
APTO 2 DTS GAR 60 M2 AU 

PROX. PÇA  STA RITA
R$1.800

Prox. Ao metrô  , liv. 2 ambs ,
terraço, Coz.  Equipada ,

dep. Empr. 
Edifício com piscina .

PTO PAULISTA
APTO 3DTS   GAR - 82M2 AU

TUDO REFORMADO
R$1.800

Espetacular local  , liv. 2 ambs 
,   Coz.  Equipada , Rico em 

arms , ampla dependência ótimo 
Edifício.

V. CLEMENTINO
2 DTS GAR. 60M2   AU

NA MELHOR RUA
R$2.000

Prox. Hosp.  SP , belíssimo ,
 living 2 ambs Terraço,

coz. equipada   rico em arms.
Edif.  Com piscina .

METRÔ S. JUDAS
APTO 3 DTS STE 2GRS. 

COM LAZER TOTAL
R$2.050

Ótimo local , living 2 ambs 
Terraço, coz. Planejada
rico em arms  ótimo edif.

Entrar e morar .

PARAISO
CONJ. COMERCIAL

EDIF. ALTO LUXO
R$2.200

Prox. Metro , 34 mts
acbto espetacular Elegância e 

sofisticação  c/ garagem.
Não  perca ! 

PÇA DA ÁRVORE
APTO    2 DTS  GAR 70 M2  AU 

LINDO  PROX.  METRÔ
R$2.200

Tudo de bom ,  living 2 ambs 
terraço, coz. Equipada   rico em 

arms   andar alto, todo reformado  
não perca .

METRÔ STA CRUZ
APTO    2 DTS  STE   2GRS 110 

M2  UTEIS  MAGNIFICO
R$2.280

Todo reformado  c/ muito bom 
gosto  living 2 ambs , coz. Equi-
pada   rico em arms andar alto , 

ótimo Edif.  Com lazer

V. MARIANA
APTO 2 DTS STE   2 GRS

  PROX. STA  CRUZ
R$2.300

Ótimo local living 2 ambs terraço 
3º DT.  opcional , coz. Equip. rico 

em arms, 90 m2 uteis ,
 edif. c/ lazer.

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS    2 GRS

C/ TERRRAÇO  GOURMET
R$2.500

Local  espetacular  living 2 ambs 
terraço, Cozinha americana , 

ótimo edifício.
Com lazer total .

METRÔ STA CRUZ
APTO 2 DTS   GRS  70 M2 AU

PROX. SHOPPING
R$2.500

Excelente local ,  living 2 ambs 
terraço, Cozinha equipada ,

rico em arms ,
edif. c/ piscina

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO COMERCIAL

3 DTS 2 GRS
R$2.700

Sito av. senador Casemiro da 
Rocha, Ampla  dependências 

varias salas, Ideal para p/ todo 
tipo de comércio .

V. CLEMENTINO 
APTO 3 DTS GR 87M2 AU  

MOBILIADO
R$3.000

Prox. Hosp. SP   living 2 ambs , 
coz. Equipada  

Rico em arms  é só  mudar,
não perca.

MIRANDÓPOLIS 
   SOBRADO COMERCIAL

RUA DAS ROSAS
R$3.500

Totalmente reformado
2 DTS  GAR , varias salas,

Ótimo  p/ todo
ipo de comercio .

V. MARIANA 
   SOBRADO COMERCIAL 

    3 DTS   2  GRS  220 M2 AU 
R$3.550

Excelente local , amplo living 
Coz. Equipada , ótimo p/ todo 

tipo de  comercio  .

V. CLEMENTINO
SOBRADO DE VILA

2 DTS STE GAR 90 M2  AT 
R$3.600

Maravilhosa , living 2 ambs ,
coz. Equipada, Rico em arms 

qtal, ao lado do
shopping Sta Cruz 

V. CLEMENTINO 
APTO 3 DTS STE 2 GRS    
130 M2  UTEIS  LINDO 

R$4.500
Prox. Hosp. SP, acbto alto luxo 
living 2 ambs, coz. Planejada , 
rico em arms, andar alto, edif. 

Maravilhoso  c/ lazer .

PRAIA GRANDE
APTO 2 DTS  STE  2 GARS

COND. COSTA DO SOL
R$319MIL 

Novo maravilhoso, mobiliado 
, acabamento  alto luxo, Com 

terraço gourmet 70 au m2 , edif. 
Magnífico  com lazer de clube 

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS   S/ VAGA

BELÍSSIMO
R$340 MIL 

Prox. Ao metrô , totalmente
reformado 60m2 úteis  liv. 2 
ambs, ampla dependências 

ótimo edif. c/ lazer . 

METRÔ SAÚDE  
APTO 1 DTS

GAR. C/ PISCINA
R$378 MIL 

Ao lado do metrô ,   liv. 2 ambs, 
coz. Equipada , rico em arms , 

andar alto 
Lindo  edif. c/ lazer .

PÇA DA ÁRVORE
APTO 2 DTS   GAR. 80  M2  AT

PROX. METRÔ   - LINDO!!
R$388 MIL 

Ótimo local entrar e morar liv. 2 
ambs, Terr. coz. Equipada  rico 

em arms  excelente edif.
Com lazer total .

V. CLEMENTINO
APTO 1 DTS   GAR.  79 M2  AT

ÓTIMO P/ EXECUTIVO
R$399 MIL 

Prox. Hosp. SP , ótimo living , 
coz. Planejada  rico em arms , 

andar alto Entrar e morar
edif. Cobiçado .

METRÔ STA CRUZ
APTO 2 DTS   S/ VAGA

MUITO BONITO
R$410 MIL 

Na melhor rua ,   living  2 ambs 
Ótima coz. Americana

 totalmente. Reformado
c/ muito bom gosto .

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS   GAR.  97 M2 AT

REFORMADO UM SHOW
R$415 MIL 

Prox. Metrô  acbto luxo
living  2 ambs, Terraço , coz.  

planejada  rico em arms , 
Edifício maravilhoso .

CHAC. INGLESA 
    APTO 2 DTS   2 GAR. 

NÃO PERCA!! 
R$425 MIL 

Prox. Metrô  living  2 ambs
Terraço , coz.  Equipada

rico em arms , ótimo 
Edifício  , venha conferir.

METRÔ CONCEIÇÃO
APTO 2 DTS  GAR. 98  M2

   VENHA SER FELIZ
R$460 MIL 

Ótimo local liv. 2 ambs,
coz. Equipada Rico em arms 

super decorado Andar
alto ótimo edif.  Confira !  

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO REFORMADO

BELISSÍMO
R$480 MIL 

Prox. Pça  Sta Rita ,  2 dorms , 
ste, Cozinha equipada,

rico em arms Prox. Metrô ,
não existe  outro . 

V.MARIANA
APTO 2 DTS   EXCELENTE !!!

AO LADO DO METRÔ
R$480 MIL 

Melhor local  70 m2 uteis
amplo living, Coz. Equipada 

entrar e morar. S/  Gar. 
não perca.  

PÇA DA  ÁRVORE
APTO 2 DTS     STE   GAR.
99 M2 IMPECÁVEL!!!!

R$499  MIL 
Prox. Metrô , reformado com 

muito  bom gosto, Living 2 ambs  
coz.  Equip. rico em arms  andar 

alto. Lindo edifício  .

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS  GAR.90 M2 AU

P/ PESSOA DE BOM GOSTO !
R$500 MIL 

Local nobre px. Metrô ,
liv. 2 ambs  , coz. Equip.

rico em arms, andar alto , 
pronto p/ morar

PÇA DA ÁRVORE
APTO 2 DTS  GAR.   120 M2 AT

SUA FAMILIA MERECE
R$508 MIL 

Proxx. Metrô , liv. 2 ambs  ,
coz.  Equip.  rico em arms,

ótimo acbto, lindo edif.
c/ lazer . 

PTO PAULISTA
TERRENO 14,5  X 20

C/ CASA VELHA
R$510 MIL 

Local espetacular , linda
topografia, Rua arborizada ,

ideal p/ construção
Da sua casa .

METRÔ SAÚDE
APTO   3 DTS   STE    GAR

LAZER DE CLUBE
R$530 MIL 

Prox. Ao metrô , living 2 ambs 
terraço,  coz. Equipada Rico
arms , magnífico, ótimo edif. ,

não deixe de conhecer .

METRÔ PÇA. ÁRVORE
LINDO SOBRADO

3 DTS  2GARS. 140 M2 AC
R$575 MIL 

Ótima localização , living 2 ambs 
coz. Equipada, Rico arms ,
quintal dep. Empregada ,

entrar e morar

V. GUMERCINDO
APTO 3 DTS   STE   2  GARS.

ABAIXO DO VALOR!!!!
R$580 MIL 

Ótimo local 170m2 a t , belissimo 
, liv. 2 ambs, Terraço, coz. Plane-

jada, andar alto repleto  arms 
Edif. Magnífico  c/ lazer.

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS   STE   2  GARS.

NOVO 115 M2 AT
R$588 MIL 

Prox. Metrô  , liv. 2 ambs
Terraço gournet , Ótima coz. 

Acbnto  alto luxo edif.
c/ lazer de clube

MIRANDÓPOLIS
APTO 3 DTS  GAR. 98 M2 AU

DE CINEMA !!
R$595 MIL 

Prox. Ao metrô , todo reformado 
c/ muito bom gosto

Living 2 ambs coz. Equipada , 
rico em arms. É so mudar .

Corretores (as)
Estagiário (as)

Venham  fazer parte da equipe
que mais vende na região

 IMÓVEL
MOEDA FORTE 

METRÔ SAÚDE
APTO 3 DTS     STE    2GARS.    

120 M2 AT  LAZER TOTAL 
R$599 MIL 

Prox. Ao metrô ,  Living 2 ambs    
coz. Equipada , rico em arms  
dep. Empr.  Acbto  de primeira 

Lindo edifício . 

V. CLEMETINO
APTO 2DTS , SUITE 2 GRS 

NOVO BELISSIMO
R$610 MIL 

Ao lado do Parque Ibirapuera , 
finissimo acabamento liv. 2 ambs 

,terraço , coz planejada, edif. 
Maravilhoso c/ lazer 

METRÔ S. JUDAS
APTO 3DTS  SUITE  2 GRS 

SUPER COBIÇADO 
R$615 MIL

Local espetacular 100 m2 uteis 
liv. 2 ambs terraço closet  coz. 

Equipada rico em arms dep . emp. 
Acabto luxo excel. edif. c/ lazer.

V. MARIANA
APTO  2DTS  SUITE 2 GAR

NOVO PX. IBIRAPUERA 
R$647 MIL 

Melhor local , living 2 ambs ,
terraço coz. Equipada 
Rico em arms , closet , 
lavabo , edif. c/ lazer .

V. MARIANA
ÓTIMO SOBRADO 

2DTS  SUITE 2 GRS 
R$650 MIL

Prox. Ao Shopping Sta  Cruz , 
super bem conservado Pronto p/ 

morar , living 2 ambs , coz.
Equipada Quintal , venha confer

V. MARIANA
SOBRADO PX METRÔ 

2DTS   GAR.  130 M2 AT  
R$650 MIL

Prox.  Metrô  Sta Cruz  ,
living 2 ambs , copa , coz. 

Equipada rico em arms , qtal ,
é só morar .

V. MARIANA
APTO   3DTS  SUITE   2 GRS

120 M2  AT  - SEMI NOVO !!! 
R$650 MIL

 Prox. Ao  metrô  Sta  Cruz  , liv-
ing 2 ambs , terraço coz. Plane-

jada  , rico em arms , ótimo acab. 
lindo  edif. c/ lazer total .

METRÔ P. DA ÁRVORE 
APTO 3DTS , STE  2 GRS 
SEMI NOVO  82 M2 AU 

R$655 MIL 
Ótimo local liv. 2 ambs  terraço
coz.  Equipada rico em arms 

Finíssimo acabto edif. Espetacular c/ 
quadra  Ao lado do Parque Ibirapuera , 

finíssimo acabamento.

V. CLEMENTINO 
APTO 3DTS , STE  GAR 
136 M2 UTEIS   ÚNICO 

R$670 MIL
Na melhor rua do bairro , maravil-
hoso,  liv. 2 ambs coz.  Equipada 
rico em  arms  dep. Empr. Edif. 

Super cobiçado px metrô S. Cruz 

V. CLEMENTINO
APTO  3DTS   STE   GAR   

150 M2 A T   MAGNIFICO 
R$690 MIL

Prox. Metrô local espetacular  , 
living 2 ambs,coz. Equipada  , 
repleto de  arms ,  ampla de-

pendências , tudo de bom

V. CLEMENTINO
APTO 2DTS GAR. 90 M2 AT 

NOVO JUNTO AO METRÔ  
R$ 730 MIL

Lindo living 2 ambs terraço
coz. Planejada Rico em arms , 

belíssimo , edif.
c/ lazer total

MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO EXCELENTE 

3 DTS  2 GRS  140 M2 AC 
R$ 749 MIL

Bem localizada, living 2 ambs 
copa Coz. Equipada  qtal , 

edícula magnífica
Não perca .  

MIRANDÓPOLIS 
APTO 3DTS   STE     2GARS. 
CONFORTO E SEGURANÇA 

R$ 749 MIL
Próx. Pça Sta Rita , magnífico 

entrar e morar 100 m2  úteis  liv. 
2 ambs terraço Coz. Equip.  rico 
em arms ótimo edif. c/ lazer total.

V. CLEMENTINO  
APTO  3DTS  STE  2GAR

120   M2  AU  - UM SHOW
R$850 MIL

Prox. Hosp. SP living.2 ambs,  
terraço copa  coz. equipada
 repleto de  arms, dep. Emp.  

Andar alto , lindo edif.  c/ lazer

CHAC. INGLESA  
 APTO  3DTS  STE  2GAR

100 M2  UTEIS   TUDO DE BOM 
R$870 MIL

Prox. Metrô, ótimo  living.2 ambs,  
terraço  gournet,   coz.   Dep. 

Empr. Acbto  espetacular edif. De 
cinema Lazer de clube.

PÇA DA ÁRVORE 
APTO  3DTS  STE  2GAR
100   M2  UTEIS  - NOVO 

R$945 MIL
Maravilhoso Prox. Metrô , living.

2 ambs,  terraço gourmet
Ótima cozinha Acbto de 1º , 
deposito , edif. Com lazer . 

MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO NOVO 

3DTS   STE   2 GRS 
R$960 MIL

Prox. Metrô Pça da Árvore acbto 
alto luxo Amplo liv., lavabo , copa 

coz. No porcel. Qtal e entr. lat-
eral,  não deixe de conhecer

MIRANDÓPOLIS 
APTO  4DTS   STE   3GARS   

FANTÁSTICO 
R$1.170 MIL

Prox. Pça Sta Rita , amplo living  
com terraço Ótima coz. planej. 
, repl. de arms , andar alto Apto 
maravilhoso , lindo edif. c/ lazer

V. MARIANA 
COBERTURA DUPLEX

3DTS   STE   3GRS
R$1.179 MIL

280 M2 AT   living 2 ambs , coz. 
Planejada  Rico em arms , amplo 
terraço com piscina Linda vista  
edif. Semi novo c/ lazer total. 

V. CLEMENTINO 
APTO  4DTS  2 STE   2GARS   

220 M2  DE  LUXO  E REQUINTE 
R$1.180 MIL

Vista Ibirapuera liv. 3 ambs copa 
coz. Planejada rico em amrs , 
andar altoEdif. Maravilhoso c/ 

lazer de clube

MIRANDÓPOLIS  
CASA TÉRREA    LINDA  3 DTS     

3 GRS UM ESPETÁCULO 
R$1.190 MIL

Excelente  local , terr. 10x28  liv. 
2 ambs, coz. Equip. rico em arms 

ótimo acbto , qtal , totalmente 
isolada prox. Ao metrô.

V. MARIANA   
SOBR. MAGNIFICO 4 DTS  2 STE   

4 GRS 220 M2  VENHA SER FELIZ !! 
R$1.280 MIL

150  mts do metrô maravilhoso, 
liv. 3 ambs copa coz. Rico em 

arms  dep. Empregada qtal, en-
trada lateral 300 m2 ac  terr. 12x2

V. CLEMENTINO     
APTO  4DTS  2 STE   3GARS   

200 M2  ALTO LUXO  
R$1.500 MIL

Na melhor rua , maravilhoso, living 3 
ambs terraçoCopa coz. Planejada , 

lavabo , repleto de armsEdif. Belissi-
mo c/ lazer total px metrô Prox. Metrô

METRÔ STA CRUZ 
APTO  4DTS  3 STE   3GARS   
240 M2  SOFISTICADO !!

R$1.600 MIL
Prox. Shopping, liv. 3 ambs c/ 

terr. gourmet Copa coz. Equipada 
repl. de arms acbto alto luxo Edif. 

Maravilhoso c/ lazer.
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LOcAÇÕEs

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

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

PLANALTINHO
PARANHOS

PEDERNEIRAS, 206.

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

PRÉDIO COMERCIAL
SÃO JUDAS400 MTS DO METRÔ!!!

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

cozinha, ampla recepção, salas amplas.
R$ 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)

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)

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)

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)

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
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).

APTº SAÚDE
ACEITO DEPÓSITO

A100 mts do metro, lindo, cond.Baixo, 02 dormitórios com 
armários, Ventiladores, cozinha com armário, wc  c/box e gabinete, 

piso frio, Face norte. Preço R$ 1.750,00. (Cod. Ce).

APTº SAÚDE METRÔ
ACEITO DEPÓSITO

02 Dormitórios com armário, sendo 01 suíte, sala com sacada, 
cozinha Com armários planejados, área de serviço, aquecimento 

chuveiro e torneiras, Vaga garagem femarcada. Ótimo local.
Preço R$ 1.800,00. (Cod ce).

SAÚDE
SOBRADO METRÔ
boca do metrô, ótimo

local para investidor. Comercial; 
escritório, consultório, etc.,

4:40 X 30, vago, 02 dormitótios, 
02 Salas, quintal,

dependência de empregada, 
garagem.

Só R$ 650.000,00

SAÚDE
250 MTS METRÔ!!!

01 VAGA LIVRE
 02 Dorm, sala 02 ambientes, 

wc.Social, cozinha
americana, área de serviço

com banheiro.
Excelente opção.
R$ 405.000,00.

(Cod. JJ)

JD.DA SAÚDE
98M2 A/U – 02 VAGAS, 

300 MTS SHOPPING 
PLAZA SUL

03 Dorm, 01 suíte
c/sacada, armários planejados, 

wc.Social, cozinha, 
Área de serviço, banheiro,

lazer completo.
Só R$ 690.000,00.

(Cod. JJ) 

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

São Judas

APTO ESPAÇOSO, - R$ 480 MIL            
Px. metrô 2 dts c/arm, coz.c/arm, 
dep.emp, 1vg, 80m². Ref: JA9744

Cursino

APTO SEMI NOVO, - R$ 250 MIL      
Arejado 2 dts, suite, 1vg, sac, lazer, 

52m². Ref: JA11670

Vila Guarani

SOBRADO AMPLO, - R$ 499 MIL      
ótima localiz. 2 dts c/arm, dep.emp, 

2vgs, qtal, 130m². Ref: JA10727

Vl. Mariana

SOBRADO IMPECÁVEL, - R$ 835 MIL
Px. metrô 3 dts c/arm, closet, suite, 
2vgs, qtal, sac, 160m². Ref: JA11097

Saúde
LINDO APTO, - R$ 1.000 MILHÃO 

bem localiz. 4 dts c/arm, 2 suítes, dep. 

emp, sac, 2 vgs, 103m². Ref: JA11217

Vila Guarani
EXCELENTE OPORTUNIDADE, - R$ 605 MIL

Px. metrô 3 dts c/arm, suite, coz.c/

arm, 2vgs, sac, 76m². Ref:JA11509

Ipiranga
LINDO APTO - R$ 541 MIL

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

suíte, 1vg, lazer, 62m². Ref: JA1007

Saúde
APTO RICO EM ARMS, - R$ 495 MIL

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

sac, lazer, 58m². Ref: JA10589

Vila Guarani
APTO REPLETO DE ARMS, - R$ 460 MIL

Px. metrô 2 dts c/arm, suíte, closet, 

2vgs, lazer, 60m². Ref: JA11855

Vila Clementino
EXCELENTE APTO, - R$ 390 MIL

Ótima localiz. 1 dorm c/arm, coz.c/

arm, sala, 1wc, 43m². Ref: JA11161

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

Pq. Jabaquara
CASA TÉRREA, - R$ 390 MIL               

Ótima localiz. 3 dts, coz, 3wcs, 2vgs, 

qtal, 297m². Ref: JA9524

Jabaquara
CASA COND. FECHADO - R$ 295 MIL                            

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

80m². Ref: JA11075

Jardim Miriam
SOBRADO NOVO, – R$ 310 MIL

Ótimo preço 2 suítes, coz, sala, 1vg, 

qtal, 80m². Ref: JA8208

São Judas
SALA COMERCIAL, – R$ 325 MIL            

250m. do metrô 1 sala, 2wcs, 1vg, 

36,5m². Ref: JA10566

Jardim Celeste
APTO, LOCAL ARBORIZADO - R$ 1.100,00

2 dts, living, 1vg. Venha conferir!

Ref.: 90997

Saúde
APTO BEM LOCALIZADO – R$ 1.350,00

2 dts, living c/ sac, 1vg.

Oportunidade! Ref. 14472

Vila Guarani
APTO, IMED. DO METRÔ - R$ 1.400,00

1 dorm, living, coz. 

Ref.: 90976

Jabaquara
APTO, PRÓX. AO METRÔ – R$ 1.600,00

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

Ref.: 90977

Parque Jabaquara 

APTO, TODO MOBILIADO - R$ 1.600,00

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

Ref.: 90975

Jardim Paulista
APTO, – R$ 1.700,00

Ótima localização, 1dorm, living, coz, 

área de serviço. Ref.: 16170

Saúde
APTO, PRÓX. AO METRÔ – R$ 1.800,00

2 dts c/ae, suíte, coz. c/ae, 1vg.

Ref.: 90821

Parque Jabaquara
APTO, TODO REFORMADO – R$ 2.000,00

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

Ref.: 90866

Vila Olímpia
APTO, OPORTUNIDADE – R$ 3.000,00 

2dts c/ae, living, coz c/ae, dep. emp., 

1vg. Ref.: 90950

São Judas
APTO C/ FINO ACABTO – R$ 4.500,00

3 dts, living c/sac, coz, 3vgs.

Ref.: 90101

Vila Liviero
CASA TÉRREA AMPLA - R$ 1.200,00

2 dts, living, coz, 2vgs

Ref.: 90171

Vila Guarani
AMPLA CASA - R$ 1.300,00

2 dts, sala, coz, 2 wcs

Ref.: 14476

Chácara Inglesa
TÉRREA, - R$ 1.600,00

Acesso ao metrô 2 dts, sala, coz, 

dep. emp., 1vg. Ref.: 16684

Mirandópolis
CASA, FÁCIL ACESSO – R$ 2.500,00

2 dts, living, coz, 2 vgs.

Oportunidade. Ref. 90928

Saúde
SALA COMERCIAL - R$ 1.000,00

32m² c/banheiro e 1vg.

Ref.: 89424

Saúde
COMERCIAL, - R$ 2.000,00

Próx. metrô, sala c/ar-condicionado e 

sac, 2 wcs, copa, 1vg Ref.: 90938

Jardim Celeste

APTO, LOCAL ARBORIZADO - R$ 1.000,00
2 dts, living, coz, c/ae, 1vg.

Ref.: 90454

Jabaquara

APTO, - R$ 1.500,00
Ótima localização, 2 dts, living c/sac, 

coz, 1vg. Ref.: 90781

Vila Moraes

APTO, - R$ 2.400,00
Próx. Av. do Cursino 2 dts, living c/

sac, coz c/ae, 1vg. Ref. 90979

Campo Belo

APTO, TODO MOBILIADO - R$ 3.700,00
3 dts c/ae, suite, living c/sac, 2vgs. 

Ref.: 90255

Vila Mariana

APTO, - R$ 6.500,00
Ótima localização 3 dts, suite, living 
c/sac, coz. c/ae, 3vgs. Ref.: 90289

Jabaquara

SOBRADO, FÁCIL ACESSO - R$ 1.800,00
3 dts, suíte, living, lavabo, 2vgs.

Ref.: 15544

Saúde

SOBRADO COMERCIAL - R$ 4.000,00
4 dts, 2 living, coz c/ae, 2vgs.

Ref.: 90635

Saúde

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

Ref.: 90937
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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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

APTO
JD. CELESTE
R$ 235 MIL

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

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

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 245 MIL
Ótimo local, próximo a Igreja 

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

APTO
V. DAS MERCÊS

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

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

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

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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 290 MIL
Boa localização da Rua Dr. 

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

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

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

SOBRADO DE VILA
SACOMÃ

R$ 330 MIL
Próximo da rua Caripurá, sobrado 

em vila fechado, totalmente 
reformado, com 2 dormitórios, 

wc social, living p/ 2 ambientes, 
despensa, lavanderia, garagem p/ 

1 carro - REF.: 13.449

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 350 MIL

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

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

rua Jean de La Huerta.
REF.: 13.803

(2) CASAS
JD. CLÍMAX
R$ 369 MIL

Ótimo para renda ou duas 
famílias, sendo uma casa c/ 

1 dorm., wc social, sala, coz., 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
e outra casa c/ 1 dorm., sala, 
coz., wc, lavanderia, quintal - 

REF.: 13.916

SOBRADO COND.
FECHADO - SACOMÃ

R$ 375 MIL
Travessa da rua Alencar de 

Araripe, c/ 2 dormitórios c/ AE, 
wc social, sala, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 

estuda propostas.
REF.: 12.958

APTO
 V. VERA

R$ 375 MIL
Vago, 3 dormitórios, closet, 
wc social, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 

carro, área útil 70 m², ótima 
localização da rua Vergueiro - 

REF.: 12.458

APTO
V. VERA

R$ 395 MIL
3 dormitórios, suíte c/ closet, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, coz. c/ AE, lavanderia, 

garagem p/ 1 carro, ótima 
rua do bairro, AU = 72 m², 

excelente oferta - REF.: 12.397

TÉRREA
IPIRANGA
R$ 400 MIL

Ótimo local da rua dos 
Ituanos, vago, terreno 5 x 15 
mts., construção 68 m², c/ 2 
dormitórios, wc social, sala, 

cozinha, lavanderia, sem 
garagem, estuda propostas - 

REF.: 13.862

SOBRADO COND.
FECHADO - V. NAIR

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

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

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

TÉRREA
V. MORAES
R$ 480 MIL

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

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

SOBRADO
MOINHO VELHO

R$ 545 MIL
Reformado, ótima oferta, 

terreno 6,60 x 22m, construção 
150 m², c/ 3 dorm., wc social, 

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

escritório, gar. p/ 2 carros - 
REF.: 13.987

SOBRADO + EDÍCULA 
MOINHO VELHO

R$ 549 MIL
Ótimo local, terreno 230 m², 

AC = 256 m², sendo um 
sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., 
wc, lavanderia, gar. p/ 4 carros, 
fundos c/ edícula c/ 1 dorm., 
sala, coz, wc - REF.: 13.756

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 550 MIL

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

mts, AC = 140 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb., 

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

SOBRADO COM. / RES.
BQ. DA SAÚDE

R$ 580 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.: 13.256

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 590 MIL

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

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

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

TÉRREA
IPIRANGA
R$ 690 MIL

Excelente localização da rua 
Barão de Loreto, próximo ao 
Museu, vago, c/ 3 dorm., wc 
social, living 2 amb., cozinha, 

lavanderia, quintal c/ churrasq., 
sl. Festa, gar. p/ 5 carros - 

REF.: 13.607

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

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 850 MIL

Impecável, AT = 243 m², AC 
= 220 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte c/ hidro, living p/ 2 amb., 
sl. Jantar, lavabo, coz. planej., 

dep. p/ empreg., escritório, 
amplo qtal. c/ churrasq., gar. p/ 

4 carros - REF.: 13.552

SOBRADO
MOINHO VELHO

R$ 990 MIL
AT = 350m², AC = 340m², 
c/ 3 suítes c/ AE, 2 closet´s, 
living p/ 2 amb. c/ lareira, sl. 

Jantar, sl. TV, copa, coz. c/ AE, 
despensa, quintal c/ churraq., 
dep. p/ emp, qto. p/ hóspede, 

gar. p/ 3 carros - REF.: 13.710

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.300 MIL

Terreno 12 x 34m, AC = 
313m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 

c/ closet, living p/ 3 amb., 
lareira, lavabo, escritório, coz. c/ 
AE, despensa, depósito, amplo 

quintal c/ área goumert, sl. Festa, 
gar. p/ 5 carros - REF.: 13.980

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

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

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

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

carros - REF.: 12.792

SRS. PROPRIETÁRIOS - CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.
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35 ANOS DE TRADIÇÃO S. B. do Campo - R. Gino Amadei, 220 - V. Paulicéia - Fone: 4173-2451
5581-5887 Av. Bosque da Saúde, 376

Metrô Praça da ÁrvoreKOYAMA IMÓVEIS
www.koyama.com.br
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PROPRIETÁRIOS:

DEVIDO A GRANDE
DEMANDA,

ESTAMOS PROCURANDO 
APARTAMENTOS DE

2 DORMITÓRIOS 
E UMA VAGA DE GARAGEM 

PRÓXIMO AO METRÔ.
ENTRE EM 

CONTATO CONOSCO!

APTO
VILA CLEMENTINO 

R$ 1.900,00 + Cond. –
2 dorms.,  1 sl., 1 coz., 
1 banh., 1 AS, 1 dp.,
1 vg, 60m². REF: 76.

SOBRADO
BOSQUE DA SAÚDE

R$ 1.800,00 – 2 dorms., 
1 sl., 1 coz., 2 banhs., 1 

área de serv., 75m².
REF: 3799.

APTO
MIRANDÓPOLIS 

R$ 1.500,00 + Cond. + 
IPTU – 1 dorm., 1 sl., 

1coz., 1 banh., 1 área de 
serv., 39m² – REF: 3661.

APTO  SAÚDE
R$ 2.100,00 + Cond. + 
IPTU (Mobiliado) – 2 
dorms, 1 sl, 1 banh, 1 

coz, 1 área de serv, 1vg, 
52m² – REF: 3748.

APTO  JD. CELESTE
R$ 1.500,00 + Cond – 3 
dorms., 1 st., 1 sl.,  1 

coz., 1 banh., 1 área de 
lazer, 1 vg, 67m² –

REF: 1464.
APTO  VILA GUARANI
R$ 1.700,00 + Cond.+ 
IPTU - 2 dorms., 1 sl., 1 
coz., 1 banh., 1 AS, 1 vg., 
100m metro S. Judas, 

520m² – REF: 328.

CASA
MOINHO VELHO

R$ 1.800,00 – 2 dorms., 
1 coz., 1 sl., 1 banh., 
1 área de serv., 1 vg., 
160m² – REF: 3809.

APTO PLANALTO  PTA
R$ 1.900,00 + Cond. + 
IPTU - 3 dorms., 1 sl., 

1 coz., 1 banh., 1 lavab., 
1 área de serv., 1 vg., 

85m² –  REF: 240.
SOBRADO COM. SAÚDE
R$ 3.500,00 + IPTU –
4 sls. no térreo, 2 sls 
no piso superior., 1 

copa, 2 banhs., 100m² –
REF: 268.

APTO  CENTRO
R$ 900,00 + Cond. + 

IPTU – 1 dorm., 1 coz., 
1 sl., 1 banh., 1 área 

de serv., 1 vg., 35m²  – 
REF: 350.

APTO
CHÁCARA INGLESA  

R$ 1.000,00 –
1 dorm., 1 coz., 1 banh., 
1 área de serv., 30m².

REF: 3768.

SALÃO  COM.
VILA SANTA 
CATARINA

R$ 2.000,00 + IPTU  –
 1 copa, 2 banhs., 

160m² - REF: 3807.

SALA
COM. SAÚDE

R$ 440.000,00 – 1 sl.,
2 banhs., 1 vg., 100m 

do metrô saúde, 125m² – 
REF: 3149.

APTO IPIRANGA
R$ 573.000,00 –

2 dorms., 1 st., 1 sl.,
1 banh., 1 área de serv., 

1 vg., 68m².
REF: 3658.

APTO - V. GUMERCINDO
R$ 480.000,00 –

3 dorms, 1 dep, 1 sl, 
1 coz, 1 banh, 1 área 

de serv, 1 vg , 75m² –  
REF: 3267.

APTO  V. GUARANI
R$ 490.000,00 – 2 

dorms., 1 st., 1 sl., 1 
banh., 1 coz., 1 área de 
serv., 2 vgs -  61m² – 

REF: 3612.

APTO  CURSINO 
R$ 430.000,00 –

2 dorms., 1 st, 1 sl.,
1 coz., 1 banh, 1 área
de serv, 1 vg, 62m².

REF: 3709.
APTOJD. CELESTE 

R$ 290.000,00 –
2 dorms., 1 sl, 1 coz.,

1 banh., 1 área de serv., 
1 vg., 56m².
REF: 3817.

APTO  SACOMÃ
R$ 330.000,00 –

2 dorms., 1 sl.,  1 coz,
1 banh., 1 área de serv., 

1 vg.,  45m².
REF: 3700.

APTO  LIBERDADE
R$ 225.000,00  –

1 dorm., 1 sl., 1 coz.,
1 banh., 1 área de serv., 

1 vg, 38m².
REF: 5017.

CASA  JABAQUARA 
R$ 695.000,00 – 3 

dorms., 1 st., 1 coz., 
1 copa, 1 sl., 1 banh., 
1 área de ser., 3 vgs., 
298m² – REF: 3824.

APTO  PQ. IMPERIAL 
R$ 450.000,00 - 

2 dorms., 1 sl., 1 coz., 
2 banhs., 1 área de serv., 

1 vg, 72m² -
 REF: 3786.

APTO  JABAQUARA
R$ 430.000,00 – 

2 dorms., 1sl, 1 coz., 
1 banh., 1 área de serv., 

1 vgs., 65m² – 
REF: 3607.

APTO  SAÚDE 
R$ 490.000,00 – 

2 dorms., 1 sl., 1 coz., 
1 banh., 1 área de serv., 

1 vg., 60m³ – 
REF: 3794.

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br

5588-3366/3453-7370Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

Sobrado– r$ 650 Mil

Saúde

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

2 vagas de garagem.
Ref: 92-2701

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

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

 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

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 - 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

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

“NOVÍSSIMA”  CASA 
TOTALMENTE TÉRREA 

R$ 550 MIL 
Raridade no Jabaquara! 

3 dormitórios,suíte, sala 2 
ambientes, cozinha america-
na, lavabo, area de serviço, 
2 vagas de garagem, portão 

basculante e fino acabamento 
. Terreno com trinta metros de 
fundo, muito bem aproveitado, 

e ainda dá para utilizar a 
laje caso necessite de mais 

espaço. REF.: 01-3004

SOBRADO NOVO - 
próx. Metrô Conceição 

R$ 560 MIL
 Vila Guarani com 3 dormi-

tórios , suíte, cozinha, sala 2 
ambs, 2 vagas de gar, lavabo, 
ótimo acabamento. Pronto p/ 

morar. REF.: 01-2999

JABAQUARA  próx. 
Metrô – APTO 3 dorm. 

só R$ 320mil
3 dorms, sala 2 ambientes 

com sanca , gesso e ilumina-
ção, cozinha com armários, 

vaga de gar. 10 minutos à pé 
para o Metrô!  REF.: 01-2971

SOBRADO na Vila 
Guarani  - 5 min. à pé 
do Metrô R$ 450 mil

Metrô Conceição  com 2 dor-
mitórios c/ arm, sala 2 ambs, 
cozinha, banheiro, quarto e 

banheiro de empregada, quin-
tal  e gar.  REF.: 01-2989

Apto
Metrô Jabaquara

R$ 380 Mil
2 dormitórios, suíte,

sala 2 ambientes, cozinha,  
banheiros, area de serviço

e 2 vagas de garagem.
Ref .:01-2982

Excelente CASA TÉRREA 
c/ piscina - R$ 1.200 mil

Cidade Vargas, assobradada, 
próx.Metrô com 3 dormitórios 

suítes, sala 2 ambientes, 
cozinha com armários, dep. 

emp, lavand, quintal e 5 vagas 
de gar.  REF.: 01-2974

APTO R$ 380 mil
Vila Guarani

Localização privilegiada, próx. 
Metrô, face norte,reformado, 2 
dormitórios, sala 2 ambientes, 

cozinha, AS, 1 vaga de gar. 
livre e coberta. Ótima  oportu-

nidade!  REF.: 01-3002

Excelente  APTO PTO 
PAULISTA R$ 700 mil

3 dormitórios, suíte, sala 
2 ambientes c/ sacada , 

cozinha, dep. emp. e area de 
serviço, 3 vagas de garagem, 
lazer etc  . Ótima  oportunida-

de!  REF.:01-2975

CASA TÉRREA ( Metrô 
Jabaquara)–R$ 450 MIL

Toda reformada, portão 
automático, porcelanato com 
2 dorms , sala 2 ambientes , 

cozinha, quintal, dependencia 
de empregada e garagem . 

Venha conferir.  Ref.: 15-2972
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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

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$ 1.500,00 

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. A/útil: 75m2.

CA01537
R$ 1.700,00

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.

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.

SOBRADO
JABAQUARA

4 dorm (1 suíte), 
sala, copa,  coz, 

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

portão automático.  
CA01378

R$ 580 MIL.

APTO - VILA PQ. 
JABAQUARA
2 dorm c/ arms, 

sala com sacada, 
coz c/ arms, w/c 
social, a/s e  1 

vaga de gar. A/útil: 
48m2. AP01567 R$ 
315 MIL + 320,00 
CONDOMÍNIO.

CASA
AMERICANÓPOLIS

1dorm, sala,
coz, w/c e quintal. 

A/útil: 40m2.
CA01333 
R$700,00.

CASA
VILA GUARANI 
ASSOBRADADA
2 dorm, sala, coz, 
w/c, lavabo,  a/s. 
Água e Luz inde-
pendente. A/útil: 
30m2.CA01592 

R$1.400,00

LOCAÇÃO

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 
TERRENO 5x27 - R$ 450.000,00 

Com Casa Velha
e vaga para 2 carros.

VILA CLEMENTINO
APTO. - R$ 499.000,00 

Com 68m2 A.U., 2 dormitórios c/armários, sala, 
cozinha, A.S., dep. empreg., 1 vaga garagem.

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.

 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

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, 
cozinha planejada, AS, WC. 

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

 SOBRADO JD. AEROPORTO
PRÓXIMO SÃO JUDAS

Com 2 dormitórios, sala 2 ambientes,
3 banheiros,  2 garagens, + 4 salas no piso inferior.
ÓTIMO P/ RENDA. R$ 450 mil.TROCO POR APTO. 
PRÓX. METRÔ MAIOR VALOR. PAGO DIFERENÇA

 AZULÃO IMÓVEIS - Creci 71990 
2578-0982 - 2577-0009

ou 9-6342-7296

florindaimoveis@
gmail.com

creci124996

VENDO 
SHOPPING 

LAPA
160 VAGAS

R$ 25 Milhões

 

Contato com Adriano Feitosa
Cel.: 95986-7732

 

CRÉDITO DE 
R$ 100.000,00

À R$ 500.000,00
Parcelas a partir de 

R$ 249,00 mês

ADQUIRA JÁ SEU 
IMÓVEL!

 

Rua Caramurú, 632
1 vaga, varanda, lav. coletiva, aquecimento 
central, infra p/ar condicionado, bicicletário 

Direto com proprietário

 APTO. SAÚDE NOVO - 35 M2 
200 MTS. METRÔ PÇA. ÁRVORE

R$ 355.000,00

98300-8338 ou 99764-7369
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 SOBRADO PLANALTO PAULISTA
OPORTUNIDADE!!!

Local nobre, Av. Irerê, 2 dorms. c/arms., 
wc social + sala, lavabo, copa cozinha, 

quarto c/banh. empeg., a. serviço, 
entrada lateral, 2 vagas., terreno 5x20. 

R$ 490.000,00
 99233-0673 - Eduardo

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

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

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO GEMINADO
VILA GUARANI
R$ 360.000,00

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

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

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

ou 97592-9946

SOBRADOS NOVOS 
VILA GUARANI
R$ 770.000,00

Vago, 2 dormitórios, 
1 sala, cozinha, banh., 

lavand., 2 vagas. 
entrada lateral

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

CASA TÉRREA
VILA GUARANI 6x23

R$ 380.000,00

2 dormitórios., sala, cozinha, 
banheiro,1 vaga, quadra

 poliespaortiva, playground, 
portaria 24 h.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. NA AV. 
MIGUEL ESTÉFANO 
AO LADO DA FIAT
R$ 270.000,00

64m2 AU, 2 dorms. sendo 
1 suite, banh. soc., sala, 

coz., lav. sac. gde. 1 
vaga, lazer s/quadra.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. NOVO
METRÔ SAÚDE
R$ 610.000,00

122m2 AU, 2 dorms., sala, 
coz. banh., qto./banh empr., 

lavand. 1 vaga. Cond. R$ 
100,00 s/elevador. Confira!

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. METRÔ 
JABAQUARA 

PX. CARREFOUR
R$ 480.000,00

2 dorms. c/AE´s, banh. soc., 
sala ampla c/granito, sanca, 
lavabo, coz. c/arms. qtal. qto. 

empr. e lavand. 1 vaga.  
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SOBRADO GEMINADO 
a 100 mts. do 

METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 698.000,00

 APARTAMENTO 
METRÔ SÃO JUDAS

3 DORMS. SENDO 1 SUITE, SACADA, REPLETO 
DE ARMARIOS, COZINHA PLANEJADA, 2 VAGAS 

DE GARAGEM, LAZER COMPLETO, COND. BAIXO
VALOR DE VENDA R$ 600.000,00

 Construcell Imobiliária
5584-5252 - 99800-7022

 

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

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.

Vendo Sobrado em local 
nobre, reformado, vago, 2 
suítes, AER, 2 salas, gar., 
tel. Aceito Financiamento. 
Tel.(11) 97228-7516

ou 5539-6363
com proprietário

V. CLEMENTINO-METRÔ   
R$ 100.000,00 ENTRADA 
R$ 8.885,00 MENSAIS

 

CONTADOR, CORRETOR, ADVOGADO
Rua Domingos de Moraes com Loefgren

Tratar Tel.: 5052-9474

 ALUGO SALA 
EM ESCRITÓRIO MONTADO 

PARA:

 SOBRADO 
AV. INDIANÓPOLIS

ESCRITÓRIO MOBILIADO
EM ESQUINA, COM 7 SALAS, 

3 BANHEIROS,
3 VAGAS, COPA-COZINHA

 AZULÃO IMÓVEIS - Creci 71990 
2578-0982 - 2577-0009

ou 9-6342-7296

 

1 quarto, cozinha, banheiro e garagem, 
com água, luz e lavanderia separados.

R$ 750,00 + R$ 20,00 IPTU

 CASA JARDIM PATENTE
REFORMADA

Tratar c/Rogério - Cel.: 98527-4405
Email: brandaorv@gmail.com

 

Excelente estado, com água, luz e 
lavanderia separados.

R$ 700,00 + R$ 15,00 IPTU

 KITNET JABAQUARA
PRÓX. METRÔ E TRÓLEBUS

Tratar c/Rogério - Cel.: 98527-4405
Email: brandaorv@gmail.com

Ótimo local, 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro.
Valor R$ 2.300,00 
+ Cond. + IPTU

Contato: 2959-5000
Carmen ou Veronica

APARTAMENTO  
EM MOEMA

 

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

totalmente refornado.
Aluguel R$ 1.700,00

 APTO. VILA CLEMENTINO
METRÔ SANTA CRUZ

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

Ótimo para Estudantes, próximo 
Faculdade FMU e Cursinho Anglo. 

Aluguel R$ 1.300,00

 APTO LIBERDADE
METRÔ VERGUEIRO

Tratar Tel. 2606-2666
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2 dorms. c/ arms,  
2 wcs, ampla sala, coz. 
e AE c/ arms., 2 vagas, 
laser total, andar alto.

Rua Itapiru.

Tratar: Julio 
9 96 90 32 35

APARTAMENTO
SAÚDE

2 dorms., sala, coz. 
banh., quarto empreg. 
c/banh., 2 garagens.

R$ 2.100,00 Estuda Prop.
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SOBRADO 
VILA GUARANI 
RESIDENCIAL

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

água e luz separados.
Rua Caucaia,198 

Depósito ou Fiador. 
R$ 1.050,00

2275-6481/ 2276-3671

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE EM CONDOMÍNIO

POUCAS UNIDADES 

 APARTAMENTO 
METRÔ SAÚDE

2 DORMITÓRIOS COM ARMÁRIOS, SALA, 
2 BANHEIROS, 1 VAGA DE GARAGEM 

VALOR DA LOCAÇÃO R$ 1.400,00
CONDOMÍNIO BAIXO

 Construcell Imobiliária
5584-5252 - 99800-7022

Tr. com Denise
99350-4315

PONTO
COMERCIAL
PRÓXIMO 
UNIFESP

 

Com total infraestrutura (mobília, 
ar condicionado, recepcionista, 

agendamento eletrônico, internet, 
monitoramento por câmeras, 

estacionamento com manobrista).

 

Contato: (11) 5051-1648 ou
sibeli.santos@institutodecoluna.com.br 

ALUGAM-SE 
SALAS DE ALTO PADRÃO 

PARA MÉDICOS NA 
AV. REPÚBLICA DO LÍBANO

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

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

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
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RealizaçãoIntermediação

VISITE DECORADO: RUA DR. MÁRIO VICENTE, 1.416 - IPIRANGA

STUDIOS E DUPLEX

46 E  59 M2 PRIVATIVOS
1 vaga + depósito privativo para todas as unidades

LANÇAMENTO 
A 600 M METRÔ ALTO DO IPIRANGA

VISTA AMPLA E DIFERENCIADA 
NA MELHOR LOCALIZAÇÃO DO IPIRANGA

Perspectiva artística do Living da unidade de 46 m2
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INFRAESTRUTURA 
PARA INSTALAÇÃO 
DE AR-CONDICIONADO

INFRAESTRUTURA 
PARA INSTALAÇÃO 
DE PERSIANAS AUTOMÁTICAS

EXCLUSIVO LAZER NA COBERTURA 
COM UMA VISTA PARA ATRAIR 
E ENCANTAR

SISTEMA DE SEGURANÇA
COM SENHAS INDIVIDUAIS
(controla acessos e imagens - tudo será 
entregue ao condomínio em operação)

VALOR DE CONDOMÍNIO
ABAIXO DA MÉDIA
DO MERCADO

TRATAMENTO DE 
ÁGUAS CINZAS 
PARA REUSO

NOS DIAS 17/01 E 18/01, 
VENHA CONHECER O STAND 

DE VENDAS E APROVEITE PARA 
SABOREAR AS DELICIOSAS PALETAS 

DA LOS CHAVOS


	SPZ_A_01_0115
	SPZ_A_02_0115
	SPZ_A_03_0115
	SPZ_A_04_0115
	SPZ_A_05_0115
	SPZ_A_06_0115
	SPZ_A_07_0115
	SPZ_A_08_0115
	SPZ_B_09_0115
	SPZ_B_10_0115
	SPZ_B_11_0115
	SPZ_B_12_0115

