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Duas biografias se 
transformam em ótimas 
opções para curtir no cinema

Restaurante em Mirandópolis 
conserva receitas tradicionais como 
Pintado na Brasa e Filé a Cubana 
Página 6

Ruas da região terão passagem 
de blocos no Carnaval 2015

Tem bloco com expec-

tativa de 10 mil pessoas 

na Avenida Pedro Álvares 

Cabral, no Ibirapuera. Tem 

bloco com 100 pessoas na 

região do Jabaquara. Tem 

folia para todos os gos-

tos programada para os 

próximos dias em blocos 

carnavalescos de rua em 

pontos espalhados pela 

região. A participação é 

gratuita e não é permitido 

impedir a participação de 

ninguém através da venda 

de camisetas ou “abadás”. 

Este ano, a Prefeitura auto-

rizou mais de 300 blocos a 

desfilarem em diferentes 

dias - antes e após o fim 

de semana do Carnaval. 

Neste sábado e domingo 

(7 e 8) já há ampla progra-

mação pelas ruas da Vila 

Mariana, Vila Clementi-

no. Haverá desfiles na Vila 

Guarani, no Cursino e em 

Moema. Na foto, desfile 

já promovido no dia 31 na 

rua Álvaro Alvim.  Página 4

Lavar a calçada, a ga-

ragem ou mesmo o carro 

com água potável pode 

resultar em multa de R$ 

1 mil para moradores ou 

comerciantes na cidade 

de São Paulo. Mesmo sem 

unanimidade, vereadores 

aprovaram projeto de lei 

nesse sentido, em primeira 

votação. Outro projeto de-

termina que lava-rápidos e 

postos de gasolina adotem 

água de reuso.  Página 5

Jerry Adriani faz show 
no Sesc Vila Mariana 

Vereadores discutem 
multa de R$ 1000 para 
desperdício de água

Ele comemora 50 anos 

de carreira e vai fazer um 

show mostrando músicas 

de seu repertório italiano, 

da Jovem Guarda ou mes-

mo com canções da Legião 

Urbana, por conta do tim-

bre de voz parecido ao do 

vocalista Renato Russo. Jer-

ry Adriani sobe ao palco do 

Sesc Vila Mariana neste fim 

de semana e ainda contará 

com participacão de Wilson 

Simoninha (dia 7) e Max 

de Castro (dia 8). Página 3

Concurso premiará jovem 
fotógrafo com viagem 

A página quinzenal 

Meio Ambiente, do jor-

nal São Paulo Zona Sul, 

relembra que 2 de feve-

reiro foi o dia Mundial das 

Áreas Úmidas. Para cele-

brar, está sendo promo-

vido um concurso desti-

nado a jovens que devem 

enviar imagens de sua 

autoria de alguma zona 

úmida, como o pantanal 

Matogrossense. Página 7
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Duas ótimas biografi as destacam 
estreias da semana no cinema

fi lme O Jogo da Imitação. O 
longa acompanha sua ascen-
são no mundo da tecnologia, 
quando seus conhecimentos 
inestimáveis em matemáti-
ca, lógica e ciência da com-
putação contribuíram com 
as estratégias usadas pelos 

Estados Unidos durante a 
Segunda Guerra Mundial. No 
entanto, este homem tinha 
diversos confl itos com sua 
própria homossexualidade, 
buscando soluções de cura, e 
vindo a cometer suicídio em 
1954.

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

• Sala 1 - Caminhos da Floresta 
DIG - 12 Anos - 12h00 - 14h50 - 17h40 
- 20h40 - 23h30D 

• Sala 2 - Os Pinguins de Mada-
gascar DIG (Dub) - Livre - 11h20 - 
13h40 - 16h00 • Sala 2 - A Entrevista 
DIG - 16 Anos - 18h00 - 21h10 

• Sala 3 - Busca Implacável 3 
DIG - 14 Anos - 21h40 • Sala 3 - 
Cinquenta Tons de Cinza DIG - 18 
Anos - 00h01E • Sala 3 - Bob Esponja 
- Um Herói Fora D’Agua 3D (Dub) - 
Livre - 14h30 - 19h00 • Sala 3 - Bob 
Esponja - Um Herói Fora D’Agua 

DIG (Dub) - Livre - 12h10 - 16h40 
• Sala 4 - Birdman ou (A Inespe-

rada Virtude da Ignorância) DIG - 16 
Anos - 11h30 - 14h40 - 17h20 - 20h20 
- 23h10D

• Sala 5 - Loucas pra Casar DIG 
- 14 Anos - 11h50 - 14h20 - 17h00 - 
19h30 - 22h10 

• Sala 6 - Cássia Eller DIG - 12 
Anos - 20h30 - 23h00D • Sala 6 - Bob 
Esponja - Um Herói Fora D’Agua 3D 
(Dub) - Livre - 11h10 - 13h30 - 15h50 
- 18h10 

• Sala 7 - O Destino de Júpiter 
3D - 12 Anos - 12h20L2 - 15h10 - 18h30 
- 21h30 • Sala 7 - Procurando Nemo 
3D (Dub) - Livre - 11h30D 

Áries - 21/03 a 20/04 
Coisas boas e ruins estão acon-

tecendo ao mesmo tempo na vida 
do ariano nesse momento. Isso 
difi culta a concretização de alguns 
planos já traçados há algum tempo. 
Mas, contará com o apoio de pes-
soas que confi rmarão o quanto são 
importantes...  
Touro - 21/04 a 20/05 

Este não é o momento ideal 
para o taurino querer mostrar seus 
talentos ou contar suas mais recen-
tes conquistas. Sem perceber, pode-
rá estar prejudicando relacionamen-
tos e magoando pessoas que vão 
te achar arrogante e incoveniente. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

O geminiano está se sentindo 
em conflito. Há um lado seu que 
sofre, talvez por conta de problemas 
no ambiente familiar, mas por outro 
faz planos e tem mil ideias novas 
e está se sentindo animado. Con-
viver com isso é realmente difícil...
Câncer - 21/06 a 21/07

Esse realmente é o momento 
em que o canceriano pode aprender 
a se sobressair pelo silêncio. O es-
forço é bem maior, mas o fato é que 
seu poder de argumentação está 
fragilizado. Suas atitudes conven-
cerão e as conquistas acontecerão 
de maneira natural.
Leão - 22/07 a 22/08

Há algo no ar que o está fazen-
do sentir tudo suspenso, parado...
Sua sensibilidade espiritual está 
em alta e conseguirá perceber que 
precisa dedicar tempo à meditação, 
para ouvir o que o universo tem 
a dizer!
Virgem - 23/08 a 22/09

A sociedade moderna é levada 
a consumir o tempo todo...Até 
mesmo ideias. Se estão tentando te 
vender uma nova forma de pensar, 
é porque pretendem ganhar dinhei-
ro com isso. É bom fi car atento!   
Libra - 23/9 a 22/10

 O  l i b r a n o  e s t á  s e n t i n d o 
que precisa bater asas e deixar 
o ninho, fazer seu primeiro voo 
solo. Sente-se seguro, mas não 
quer deixar aqueles que fica-
rão para trás angustiados. Só há 
um jeito: mostre que está feliz.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Concentrar-se em atividades 
práticas e cotidianas, com resulta-
dos visíveis e fáceis, tem feito bem 
ao escorpiano. Se há assuntos que 
não pode resolver, por força da 
natureza, é melhor investir nessas 
ações. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

Há dias em que a gente sente 
que o melhor teria sido fi car calado. 
Será mesmo? O sagitariano deve se 
questionar sobre isso antes de se 
isolar. Por mais que crie constran-
gimentos, a sinceridade agora é o 
melhor caminho... 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Tudo de bom! O capricorniano 
está em uma fase não só produtiva, 
como também está em sintonia 
com o que acontece de novo e mo-
derno ao seu redor. Vai impressio-
nar pessoas com seu jeito arrojado 
de agir.
 Aquário -21/01 a 19/02

Você pode ter sido induzido a 
erro por pessoas mal-intencionadas. 
Mas, agora não tem jeito: terá que re-
conhecer que fez a opção de seguir 
conselhos ruins junto aos verdadei-
ros amigos. Eles compreenderão... 
Peixes - 20/02 a 20/03

O clima está pesado ao redor 
do pisciano. Mas, ele está sabendo 
separar emoções e há um certo 
dinamismo no ar que o está empol-
gando. A fase inicial do ano costu-
ma ter esse poder sobre os nativos 
de Peixes. Criatividade também 
em alta.. 

Cursos na 
Praça da Árvore

A Casa de Solidariedade 
oferece diversos cursos de 
capacitação como costura/
conserto roupas, alfabetiza-
ção, eletricidade, espanhol, 
francês, inglês, cuidador de 
idosos e informática. Os cur-
sos acontecem em diversos 
horários e dias da semana. Os 
interessados devem compare-
cer à sede da entidade. Além 
dos cursos a Casa de Solida-
riedade  mantém um bazar de 
roupas e objetos diversos em 
bom estado, atende pessoas 
em situação de rua e realiza 
atendimento psicossocial. A 
Casa de Solidariedade fi ca na 
Rua Gravi, 60 - próxima ao 
metrô Praça da Árvore.

Clássicos na 
Cinemateca

 A Mostra Verão de Clás-
sicos  da Cinemateca é uma 
oportunidade única para o 
público conferir uma variada 
seleção de fi lmes clássicos e 
cults das mais diversas épo-
cas, países e gêneros. Serão 
exibidos títulos pertencentes  
ao acervo de difusão da Cine-
mateca e  de parceiros da insti-
tuição. Confi ra a programação 
deste fim de semana pelo 
site www.cinemateca.org.br. 
A Cinemateca Brasileira fi ca 
no Largo Raul Cardoso, 207. 
Informações: 3512-6111

CAJEC precisa de 
doação de sangue 

A Cajec – Casa de Apoio 
à Criança com Câncer José 
Eduardo Cavichio necessita 
com urgência de doação de 
sangue para alguns de seus 
assistidos.  Os doadores deve-
rão comparecer aos locais de 
coleta, nos respectivos hos-
pitais, portando documento 
de identifi cação original com 
foto, ter entre 18 e 60 anos, 
pesar mais de 50 kg, estar em 
boas condições de saúde e, 
principalmente,  levar o nome 
do paciente. Na região está a  
Terezinha Cândido Correa – 
Paciente do  Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia – 
Posto de Coleta – Av. Dante 
Pazzanese, 500 – Ibirapuera. 
De segunda a sexta, das 8h às 
17h horas, Sábados, das 8h às 
16h. Fechado aos domingos e 
feriados.  

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana irá realizar no sábado, 
dia 7 de fevereiro, das 7h às 
16h,  Cata Bagulho na região 
da Vila Mariana. As equipes  
percorrerão perímetro forma-
do pela Av.dos Bandeirantes/ 
Av.Jabaquara/ Av.Moreira 
Guimarães/ Av.Piassanguaba/ 
Av.Rubem Berta.  Ajude a 
manter a cidade limpa!

Duas biografi as incríveis 
merecem a atenção de quem 
gosta de bom cinema. 

Uma delas é A Teoria do 
Tudo, que conta história de 
Stephen Hawking em tom 
de suspense. O fi lme mos-
tra como o jovem astrofísico 
(Eddie Redmayne) fez des-
cobertas importantes sobre 
o tempo, além de retratar o 
seu romance com a aluna de 
Cambridge Jane Wide (Felici-
ty Jones) e a descoberta de 
uma doença motora degene-
rativa, quando ele tinha ape-
nas 21 anos.

A outra é a incrível história 
de Alan Turing, que também 
é contada em suspense no 

• Sala 8 - O Jogo da Imitação 
DIG - 12 Anos - 13h00 - 15h40 - 18h40 
- 21h20 - 00h00D 

• Sala 9 - Busca Implacável 3 DIG 
(Dub) - 14 Anos - 16h50 • Sala 9 - A 
Entrevista DIG (Dub) - 16 Anos - 
14h00 • Sala 9 - A Mulher de Preto 
2: O Anjo da Morte DIG - 14 Anos - 
11h40Y - 19h20K2 - 21h50K2 - 22h00E • 
Sala 9 - Se Meu Apartamento Falas-
se DIG - Livre - 11h00I - 19h10E - 23h55D 

• Sala 10 - Cinquenta Tons de 
Cinza DIG - 18 Anos - 00h01E • Sala 
10 - A Teoria de Tudo DIG - 10 Anos - 
12h40 - 15h20 - 18h20 - 21h10 - 23h55D 

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

• Sala 1 - Cinquenta Tons de Cinza 
DIG - 18 Anos - 00h01E • Sala 1 - Ca-
minhos da Floresta DIG  - 12 Anos 
- 12h20I2 - 15h30 - 18h20 - 21h10K2 

• Sala 2 - Os Pinguins de Mada-
gascar 3D (Dub) - Livre - 11h30 • 
Sala 2 - O Destino de Júpiter 3D  - 12 
Anos - 13h40 - 16h30 - 19h30 - 22h30 

• Sala 3 - Selma - Uma Luta Pela 
igualdade DIG - 14 Anos - 13h50 
- 17h10 - 20h00 - 23h30D • Sala 
3 - Procurando Nemo 3D (Dub) - 
Livre - 11h00L 

• Sala 4 - Busca Implacável 3 
DIG - 14 Anos - 22h10K2 • Sala 4 - 
Cinquenta Tons de Cinza DIG - 18 
Anos - 00h01E • Sala 4 - Bob Esponja 
- Um Herói Fora D’Agua 3D (Dub) - 
Livre - 12h40 - 15h00 - 17h20 - 19h40 

• Sala 5 - Birdman ou (A Inespe-
rada Virtude da Ignorância) DIG - 16 
Anos - 12h30 - 15h20 - 18h10 - 21h00 
- 23h50D 

• Sala 6 - Whiplash - Em Busca 
da Perfeição DIG - 12 Anos - 11h10Y 
- 16h10 - 21h20K2 - 21h50E • Sala 6 - 
Livre DIG - 16 Anos - 13h30 - 18h40K2 
• Sala 6 - Se Meu Apartamento 
Falasse DIG - Livre - 10h50I - 19h00E 
- 23h55D 

• Sala 7 - Loucas pra Casar DIG 
- 14 Anos - 11h20 - 14h00 - 16h40 - 
19h20 - 22h20 

Legendas:D-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado(07);E-
-Esta sessão será exibida SOMEN-
TE Quarta(11);I-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Domingo(08);L-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado(07) e Domingo(08);Y-
-Esta sessão NÃO será exibida 
Domingo(08);I2-Esta sessão NÃO 
será exibida Sexta(06);K2-Esta ses-
são NÃO será exibida Quarta(11);L2-
-Esta sessão NÃO será exibida 
Sábado(07).

Teatro Infantil na 
Vila Mariana

O espetáculo infantil “O 
menino que mordeu Picasso”, 
está em cartaz no Sesc Vila 
Mariana. A peça narra o en-
contro de Pablo Picasso com 
uma criança que frequenta 
seu ateliê e acompanha seu 
jeito de pintar. O espetáculo 
é apresentado sempre aos 
domingos, às 15h30. Mas aten-
ção: não terá sessão no dia 
15 de fevereiro, domingo de 
carnaval. A temporada será 
retomada no dia 22 e vai até 
o dia 5 de abril. O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000

Trem fantasma no 
Plaza Sul

Até 10 de fevereiro o pú-
blico pode se divertir no Trem 
Fantasma do Shopping Plaza 
Sul  e vivenciar uma aventura 
na realidade virtual, utilizando 
óculos especiais. Um vagão 
cenográfico vai transportar 
os participantes pelo mundo 
fantástico dos games, através 
do Oculus Rift. A estrutura 
tem capacidade para quatro 
pessoas por vez. A atração 
fi ca na Praça de Alimentação, 
no Piso 2. É permitida a par-
ticipação de crianças a partir 
dos 12 anos, de acordo com 
a classificação indicativa do 
simulador de realidade virtual. 
Para crianças menores de 12 
anos, é necessária a presença 
de um responsável e uma 
autorização por escrito.O 
Shopping Plaza Sul fica na 
Praça Leonor Kauppa, 100 - Jd. 
da Saúde.

Top Bazar
Sábado, dia 07 de feverei-

ro, acontece a 10ª edição do 
Top Bazar. A entrada é gratui-
ta e o acesso é fácil, próximo 
ao metrô Vila Mariana. O Top 
Bazar terá mais de 40 exposi-
tores, todos com muita varie-
dade de produtos! Conheçam 
o empreendedorismo e traba-
lho dos expositores: artesana-
to, comidinhas, moda, bijus, 
drinks especiais, revendas 
de grandes marcas e muito 
mais. O evento acontece na 
Rua Domingos de Morais, 
1581, aberto ao público das 
12h às 19h. Contamos com a 
participação especial da ONG 
Catland além de agito com DJ 
e animação durante todo o 
evento! Compareçam! Vale a 
pena conferir!!!

•ACONTECE •CINEMA •HORÓSCOPO

•PROGRAMAÇÃO
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Não é só Jerry Adriani que 
vai subir ao palco do Sesc Vila 
Mariana neste fi m de semana. 
Os irmãos Wilson Simoninha 
de Max de Castro, filhos do 
já falecido cantor Wilson Si-
monal, vão dar uma “canja” 
para quem quer reviver bons 
momentos da Jovem Guarda.

Simoninha sobe ao palco 
no dia 7 e Max no dia 8, nestas 
apresentações que celebram 
os 50 anos de carreira de 
Adriani. Aliás, como se trata 
de show para resgatar esta 
trajetória, ele promete mes-
clar os diversos estilos que 
desfilaram ao longo destas 
cinco décadas.  

Canções como Um grande 
amor, Doce doce amor, Bala-
da hi-fi   e Monte Castelo estão 
no playlist.  

Descendente de italianos, 
Jerry Adriani iniciou sua carrei-
ra em 1964, com o lançamen-
to do álbum “Italianíssimo”, 
uma coletânea de grandes 
sucessos do país europeu e 
que faziam sucesso na época. 

Depois, com o crescimen-
to da Beatlemania e do rock, 
Jerry foi um dos jovens que se 
encantou com o novo estilo 
musical, que no Brasil, graças 
ao refrão de She Loves You, 
de Lennon e McCartney, foi 
batizado de IêIêIê. “Foi esse 
o nome inicial desse gênero 
musical que a gente fazia. Eu 
imediatamente, levado pela 
onda de sucesso que vinha 
como um tsunami do qual eu 
não poderia fi car de fora, mi-
grei da música italiana para o 
tal de IêIêIê”, relembra.

Não tardou para que em 

•CULTURA

Show de Jerry Adriani 
terá canja de “Simonais”

1965, ano em que lançou seu 
terceiro long play e primeiro 
grande sucesso em português 
Um grande amor, Jerry fosse 
associado ao movimento Jo-
vem Guarda, impulsionado 
pelo programa de TV homôni-
mo apresentado por Roberto 
Carlos, Wanderlea e Erasmo 
Carlos. Posteriormente, em 
1967, teve seu próprio pro-
grama musical na TV Tupi, A 
Grande Parada.

Estrelou três longas-me-
tragens: Essa Gatinha é Mi-
nha, em 1966, com direção 
de Jece Valadão,  Jerry, A 
Grande Parada e Em busca 
do tesouro, ambos de 1967, 
com direção de Carlos Alberto 
de Souza Barros. Além disso, 
está diretamente ligado à tra-
jetória de Raul Seixas, por ter 
convidado Raulzito e os Pan-
teras da Bahia para o Rio de 
Janeiro, tendo-os como banda 
de apoio por três anos. Jerry 
também teve seus álbuns en-
tre 1969 e 1971 produzidos por 

Raul, antes deste dar início a 
sua carreira solo.

Nas próximas décadas, sua 
consolidada carreira levou-o 
a trilhar um sólido caminho, 
com shows em países como 
Estados Unidos, Venezuela, 
México e Canadá, bem como 
uma contínua produção e lan-
çamento de álbuns, com des-
taque Forza Sempre, de 1999, 
em que regravou canções da 
Legião Urbana em italiano.

Os shows acontecem às 
21 do sábado, 7, e 18h de do-
mingo, 8, no teatro. Ainda há 
ingressos: R$ 25,00 - inteira; 
R$ 12,50 - aposentado, pessoa 
com mais de 60 anos, pessoa 
com deficiência, estudante 
e servidor da escola pública 
com comprovante; R$ 7,50 
- trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo 
matriculados no Sesc e de-
pendentes (Credencial Plena)

O Sesc Vila Mariana fi ca na 
Rua Pelotas, 141. Informa-

ções: 5080-3000.

Internautas acessam internet livre pelo ccelular no Parque 
da Conceição

Wilson Simoninha e Max de Castro sobem ao palco nos dias 7 e 8, respectivamente

Agora você pode programar suas entregas, a partir
de fevereiro iremos entrega-las por apenas R$ 35,00
na grande São Paulo* em até 24 horas após a retirada, 
com a mesma qualidade de antes e com o melhor 
preço da região.

É URGENTE? ENTREGAMOS NA HORA!
Condições Especiais para Moto Frete

Pagamento à Vista   R$ 11,61
Pagamento Quinzenal  R$ 12,90
Pagamento Mensal   R$ 13,90

Não Perca Tempo!
Faça ou Reative seu cadastro agora
mesmo e aproveite essa oportunidade!

*Consulte as localidade atendidas, entre em contato e obtenha mais informações das 
regras da promoção.

Solicite nossa Carta de Apresentação, para mais informações do 
sistema de pontos.

Rua Engo. João Monteiro da Gama, 238 - Saúde
Tels.: 5581.4342 | 5594.0202
Horário de atendimento das 8h às 18h

DESCUBRA O QUE “TIME IS MONEY” 
PODE FAZER PARA VOCÊ E PARA A SUA EMPRESA.

Agora você pode programar suas entregas, a partir
          Promoção

sac@tmexpress.com.br   |   www.tmexpress.com.br
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•CARNAVAL

Blocos de rua prometem folia na região
Os mais antigos sempre 

se lembram dos tempos em 
que era divertido, seguro e 
democrático comemorar o 
Carnaval pelas ruas, dançando 
e curtindo blocos durante o 
período da folia. Mas, há ain-
da espaço para esta atividade 
lúdica e cultural na metrópole 
tomada pelo trânsito, pela 
falta de tempo, pela crimina-
lidade, pela falta de civilidade 
de quem estaciona em fila 
dupla, joga papel no chão ou 
se excede no barulho? A Pre-
feitura não apenas acredita 
que sim como também apost 
que o resgate aos blocos car-
navalescos pode auxiliar no 
incentivo à alegria e convivên-
cia urbana pacífi ca.

E foi com esta intenção 
que para este ano a Prefeitura 
autorizou mais de 300 blocos 
a saírem pelas ruas da cidade, 
por todo canto! 

Na Vila Mariana, a folia já 
começou no último sábado 
com a turma do Unidos da 
Ressaca do Diabo, que saiu da 
Álvaro Alvim. Foi a estreia do 
bloco no carnaval paulistano. 

Dias 7 e 8
O mais famoso, certamen-

te, é a Banda Gueri-Gueri que 
sai às ruas  neste sábado, dia 
7, a partir das 14h, a partir da 
Av. Pedro Alvares Cabral, con-
tornando no primeiro retorno 
e voltando à praça. A expec-
tativa é de que 10 mil pessoas 
participem da folia da banda, 
que é tradicional e nasceu em 
1986 no Bar Supremo. Sua 
concentração fi cou na esqui-
na da Rua Oscar Freire com 
a Rua Consolação de 1986 a 
2000. De 2001 a 2004, passou 
para a praça do Monumento 

às Bandeiras, onde fi cou por 
alguns anos e retornou em 
2014 com enorme sucesso. O 
Gueri-Gueri sempre fez parte 
do calendário de eventos da 
cidade e foi ofi cializado pela 
Prefeitura do Município de 
São Paulo pela Secretaria 
Municipal da Cultura.

A TURMA DO FUNIL sai dia 
7 de fevereiro, das 15h às 20h, 
da   Av. Onze de Junho, 350 
(quase esquina com 1º de ja-
neiro). A folia vai correr solta 
pelas ruas da Vila Clementino 
e Mirandópolis como av. Dr. 
Altino Arantes, Rua Três de 
Maio, Fua Mirassol e Rua 1° 
de Janeiro.  Ao som da mar-
chinha Turma do Funil (versão 
de Chico, Tom e Miúcha), que 
sempre tomava conta das 
nossas festas, dançávamos e 
criávamos coreografias. Um 
dia resolvemos formar um 
bloco de carnaval que teve 
até ata de fundação. Saímos 
e éramos uns 30 gatos pinga-
dos, felizes da vida, no dia 22 
de fevereiro de 2010, em um 
sábado antes do carnaval, 
atrás de um Fiat Uno elétrico. 
Subimos a Rua Padre Macha-
do, a Rua 11 de Junho até a 1º 
de Janeiro e voltamos. Nunca 
mais paramos. Apenas a ata 
de fundação desapareceu.

Tem ainda o Bloco Gremio 
Recreatico Bloco Carnavales-
co Manga Rosa no dia 07/02  
(sábado), das 13h às 18h. O 
percurso passa pela av. do 
Cursino, Rua Francisco Dias, 
Rua Filipe Cardoso, Av. Cursi-
no, Rua Araxás, Rua Quisiana, 
Av. do Cursino. Pensando no 
resgate dos carnavais de rua 
em São Paulo, na integração 
de famílias dos amigos e di-

versão foi que o fundador e 
presidente do Bloco Manga 
Rosa, Paulo Duarte, inspirou-
-se para sua criação.

Já o  Bloco CaraViva  sai da 
Rua Dr. Diogo de Faria às 16h 
deste sábado, dia 7 de feve-
reiro e desfi la até 19h por ruas 
próximas como Napoleão de 
Barros, Estado de Israel e Co-
ronel Lisboa.  

O Bloco Amigos da Vila 
Mariana brinca o carnaval de 
rua no domingo, 8, das 12h às 
20h, com concentração na rua 
Pelotas. O desfi le sobe a rua 
e entra na primeira ruela até 
a rua Bagé, desce a rua até 
a Amâncio de Carvalho onde 
entra a direita e volta para a 
rua Pelotas.

Dias 12, 15 e 16
No Jabaquara, o Bloco 

Carnavalesco do Zé Pereira 
sairá no dia 12/02 (quinta), 
às 19hda Rua Anita Costa, 
passando pelas ruas Onze 
de Fevereiro, dos Jornalistas, 
cruza a Rua Nelson Fernan-
des, com parada no terminal 
EMTU do Metrô Jabaquara. O 
retorno será pela Rua Nelson 
Fernandes, Rua dos Jornalis-
tas, Rua Onze de Fevereiro e 
término Rua Anita Costa, 135. 
O bloco foi fundado em 2006 
como um projeto de extensão 
cultural da Associação Cristã 
de Moços de São Paulo para 
resgatar as marchinhas de 
carnaval e promover a parti-
cipação da comunidade local. 

No Jabaquara, o Arras-
tão da Vila Guarani sai dia 15, 
domingo, das 16h às 18h e 
passa pelas ruas Domingos 
de Santa Maria, 150, Rua Te-
reza Toedli, Av. do Café, Av. 
Diederichsen, Rua Eduardo 

Pereira, Rua Abraão Miguel 
do Carmo e Rua Domingos 
de Santa Maria. O bloco tem 
mais de 30 anos e faz a alegria 
das crianças desfi lando pelas 
ruas do bairro com carro de 
som, samba-enredo próprio, 
temas simples e fantasias gra-
tuitas. Já disputou carnavais 
quando era fi liado à UESP até 
1996. Depois de alguns anos 
sem atividades, retornou em 
2007 com o desfi le no bairro.

Já o Bloco Afoxé Oba Inã 
vai sair dia 15/02 (domingo, das 
17h às 19h30, e dia 16/02 (se-
gunda), das 18h às 21h, da Rua 
Domingos de Moraes, esquina 
com Rua Luís Goes, passando 
pela Rua Padre Machado com 
destino à sede no nº 606. É um 
bloco que retrata a cultura de 
matriz africana com o afoxé e 
as cantigas no ritmo de ijexá. O 
Ile Oba Inã Asé Ya Omin Layo 
foi fundado em julho de 2011 e, 
desde então, foca na divulga-

ção da cultura e musicalidade 
de matriz afro.

Dias 21 e 22
O Bloco Enterro dos Ossos 

-  Portas Abertas (Circuito de 
Hostels SP)  brinca no dia 21 
de fevereiro, das 11h às 18h, 
com saída da Praça Comunitá-
ria da Vila Mariana até Aveni-
da Lins De Vasconcelos 3136, 
Rua Doutor Neto de Araújo 
426 até Doutor Neto de Araú-
jo 46, Rua Baltazar Lisboa 47 
até Rua Baltazar Lisboa 219, 
Rua Bartolomeu de Gusmão 

269 até Rua Bartolomeu de 
Gusmão 594, Avenida Lins de 
Vasconcelos 3079 até Praça 
Comunitária da Vila Mariana.

Por fim, o Bloco Cultural 
da Ala Confraternidade sai 
dia 22 de fevereiro, das 14h às 
19h, sai da Al. dos Aicas, 1219 
(VIANNA BAR GRILL ), vira 
Direita na Av. dos Imarés, vira 
a direita na Al. dos Anapurus, 
vira a direita na Av. Jurema 
,vira a direita na Al. dos Aicas, 
encerrando quando chegar na 
altura do nº 1219 novamente.

Blocos de rua já começaram a desfi lar no último sábado, na região das faculda-
des da Vila Mariana: o bloco Unidos da Ressaca do Diabo saiu da rua Álvaro Alvim
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Tradição e compromisso com a educação do seu filho.
Com mais de 90 anos de história, o Colégio Santa Amália tem excelência educacional e um projeto pedagógico 
completo para formar cidadãos de bem que transformam a nossa sociedade.

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

Matrículas abertas para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

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

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

Título:
Arquivo:
Tipo:
Data:

Cores: Pantone 485
Pantone 1235
Pantone 300
Pantone 280

Paulistanos que desperdiçarem água 
podem ser multados em R$ 1 mil

• ABASTECIMENTO

Os moradores e os comer-
ciantes da capital já estão 
sendo castigados pela baixa 
pressão e falta de água nas 
torneiras diariamente. Pode-
rão ter que enfrentar um rodí-
zio de até cinco dias sem água 
seguidos, caso a situação das 
represas que abastecem a 
capital não se normalize. Para 
complicar ainda mais o qua-
dro, poderão ainda receber 
uma pesada multa caso sejam 
fl agrados lavando calçadas e 
veículos, pela Prefeitura. 

Esta semana foi aprovado 
em primeira votação um pro-
jeto de lei que estabelece mul-
ta de R$ 1 mil aos munícipes 
que desperdiçarem água tra-
tada. A medida, entretanto, 
não tem aceitação unânime 
entre os parlamentares. 

O líder do governo Arseli-
no Tatto (PT) afi rmou que a 
intenção do Executivo para a 
segunda votação do projeto 
é apresentar um substitutivo 
que transforma a multa pre-
vista no PL original em uma 
ação educativa, e que esta-
beleça uma multa gradativa 
de acordo com a reincidência 
do munícipe.

A bancada do PT na Câma-
ra votou a favor do projeto, 
mas de acordo com o líder 
Alfredinho (PT), os vereado-
res devem rever a aplicação 
da multa. “Não há consenso 
na bancada do PT sobre a 
aplicação de uma multa ‘seca’. 
Acreditamos que deva haver 
uma notifi cação prévia, por-
que a população já está sendo 
punida com a própria falta de 
água”, declarou.

autores do projeto, defende 
a ideia. “A fiscalização será 
feita pela própria população, 
basta o munícipe acionar a 
subprefeitura quando fl agrar 
uma situação de desperdício 
e a subprefeitura enviará um 
fi scal para verifi car o que está 
acontecendo”, declarou.

O projeto, que é de autoria 
coletiva dos vereadores Mário 
Covas Neto (PSDB), Laércio 
Benko (PHS), Nelo Rodol-
fo (PMDB), Ari Friendebach 
(PROS), Nabil Bonduki (PT), 
Roberto Trípoli (PV), Paulo 
Frange (PTB) e José Police 
Neto (PSD), recebeu 30 votos 
favoráveis e 11 contrários.

Água de reuso
Pouca discussão tem tido, 

entretanto, a situação das 
empresas e estabelecimentos 
comerciais, além de órgãos 
públicos, que também gastam 
água na cidade. 

Também esta semana, fo-
ram aprovados pelos verea-
dores outros projetos neste 
sentido. O vereador Dalton 
Silvano (PV)  teve outro pro-
jeto aprovado em primeira 
votação, que cria o programa 
de reuso de água em postos 
de gasolina e lava-rápidos 
e gera multas para quem o 
desrespeitar.

Já o vereador Laércio 
Benko (PHS) apresentou  e 
conseguiu a aprovação de 
outro projeto que obriga o 
reaproveitamento da água 
pluvial por parte das escolas 
públicas municipais, com par-
ticipação e conscientização 
dos alunos e funcionários 
acerca da economia de água.

Depressão: 
vida paralisada

A depressão é sim uma do-
ença e tem afetado cada vez 
mais pessoas: são mais de 350 
milhões no mundo inteiro. De 
acordo com projeções da Or-
ganização Mundial de Saúde, 
no ano de 2030, a depressão 
será a mais comum entre to-
dos os tipos de doenças.

A depressão pode ser um 
movimento paralisante que 
dá uma sensação de vazio. 
As coisas se tornam opacas 
e a beleza da vida se deterio-
ra, o medo prevalece e nada 
está bom. Reclamar se torna 
rotina.

A psicoterapia é uma con-
dição para a possível recupe-
ração, através de tentativas, 
sempre com profissionais 
preparados para uma escuta.

Pense: o mundo é vida, co-
nhecimento e possibilidades 
de tentativas. A consequência 
do “novo” são experiências 
que trazem sentido à vida. 

A fala indica qual é o seu 
modo de ser, a sua experiên-
cia, aquilo que de fato é o seu 
pensamento. A possibilidade 
de existir, viver é a de sempre 
experimentar algo novo atra-
vés da descoberta de diferen-
tes leituras, fi lmes ou lugares. 

•ARTIGO

O sentido da vida é não 
desistir. Ter desafi os é o que 
torna a vida interessante e 
superá-los é o que traz senti-
do a ela.

O diálogo, portanto, esta-
belece o respeito, a dignidade 
e a autoridade, diferente de 
arrogância e autoritarismo. 
O respeito é olhar outra vez, 
é recuar, atingindo, assim, a 
maturidade. É preciso aguar-
dar o momento certo para 
falar, pois o escutar é uma 
virtude adquirida através das 
experiências. 

Pense! Um milhão vezes 
zero é zero, ou seja, não co-
loque sua intensidade onde 
não há nada. 

Geovan Farias de Lira
Psicólogo- CRP 06/50441
www.geovanpsicologia

clinica.com.br
Telefone: 9 7174-3914

Netinho de Paula (PC do 
B) acompanhou o mesmo 
raciocínio. “Eu voto a favor do 
projeto no primeiro momen-
to, mas quero deixar claro 
que sou contrário a qualquer 
tipo de multa”, afirmou o 
vereador.

O vereador Dalton Silvano 

(PV), que votou contrário, se 
mostrou preocupado com 
a ação de fiscalização. “Eu 
não sou a favor de multa e 
acredito que não temos fi scais 
para fi scalizarem essas ações 
de desperdício”, pontuou o 
parlamentar.Já o vereador 
Mario Covas Neto, um dos 

PRAÇA DA ÁRVORE, 69 (Rua Gal. Serra Martins, 69)
Tels.: 3384-6666 - 3384-6767

www.ciac.com.br

Na apresentação deste anúncio 
ganhe um brinde na loja Praça da Árvore

Volta às Aulas 2015

DIADEMA: Praça Castelo Branco, 361
MOEMA: Alameda Maracatins, 894

CENTRO (lj 25 de Março): R. Carlos de Souza Nazareth, 281

VISITE NOSSAS 

LOJAS NO GUARUJÁ

Enseada: Rua Argentina, 

82 - LT 8 e 9

Pitangueiras: Rua Mário 

Ribeiro, 345

Vicente de Carvalho: Av. 

Santos Dumont, 169

1ª Loja da 25 de Março na Praça da Árvore

Atacado e varejo 
venha conferir!!!

O maior sortimento de 
Mochilas Escolares de São Paulo

Tudo em MOCHILAS, SACOLAS, BOLSAS, 
CARTEIRAS, MALAS DE VIAGENS...
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•BARES E RESTAURANTES

Restaurante chega aos 50 anos 
apostando em pratos tradicionais

Muitas famílias ainda guar-
dam na memória aquele sabor 
único do almoço em uma 
mesa gigante, especialmente 
montada em um Restaurante. 
Lá, em meio a conversas ani-
madas e abraços apertados, 
as escolhas a partir do car-
dápio eram de receitas bem 
tradicionais e preparadas com 
especial talento por profi ssio-
nais que deixavam tudo mais 
gostoso - ou diferente - do 
que se saboreava em casa.

Pintado na Brasa, Espeto 
Misto, Filé a Cubana... Mas, 
o que aconteceu com os res-
taurantes tão tipicamente 
paulistanos que ofereciam 
este menu tão rico e feito 
só de pratos montados na 
hora, com ingredientes fres-
quinhos?

É bem verdade que a maio-
ria deles foi desaparecendo 
ao longo dos anos, especial-
mente com o crescimento 
dos fast food. Mas, ali bem 
na divisa de Mirandópolis 
com a Vila Clementino um 
restaurante não apenas se 
mantém como continua fa-
zendo sucesso entre famílias 
que não abrem mão do sabor 
e do prato farto. 

O Restaurante e Pizzaria 
Chaplin está celebrando nada 
menos que 50 anos. E neste 
meio século soube manter 
fi eis seus clientes e continuar 
ganhando novos fãs com as 
mesmas receitas que atraves-
sam gerações. 

O ambiente permanece o 
mesmo há anos, com muita 
madeira e decoração que já 
aponta para o respeito à pró-
pria história

Aquele antepasto capri-
chado, com pãozinho quente, 
azeitonas e sardela não pode 
faltar. Além disso, o extenso 
cardápio tem divisões en-
tre grelhados na brasa, car-
nes, peixes, frango, massas e 
aqueles acompanhamentos 
que fazem toda diferença: sa-
ladas, batata ou polenta frita, 
panachê de legumes... Vale 
destacar que a batata pode 
ser portuguesa, francesa, co-
rada ou as conhecidas fritas. 

O Salmão à Belle Meuniere 
é uma das pedidas mais requi-
sitadas: feito com aspargos, 
alcaparras, champignon, ca-
marão e batata soutê. 

No Chaplin, o frango na 
brasa acompanha a farofa 
da casa e molho de cebola. 
Já o espeto misto vem tão 
caprichado que muitas vezes 
satisfas mais do que duas 
pessoas. Tem ainda o famoso 
Filé a Parmegiana, com muito 
molho. 

Especialmente entre o pú-
blico que busca opções sau-
dáveis e leves, pedir uma bela 
salada de entrada é essencial. 
A Salada Chaplin vem com 
alfaces, rúcula, tomate cereja 
e mozarela de búfala. 

Entre as massas, expe-
rimente o incrível Tortelle 
Verde de Alcachofra ou o 
Raviolini de Tomate Seco e 
Gorgonzola. 

De segunda a sexta, no 
horário do almoço, são ofe-
recidos pratos executivos. Se-
gunda, por exemplo, é quase 
obrigatório conferir o Virado 
à Paulista, prato típico da co-
mida caipira do estado de São 
Paulo. No Chaplin, acompa-
nha arroz, bisteca, ovo frito, 
couve, banana a milanesa, 
linguiça e bacon. 

Quartas e sábados, como 
é tradição, é dia de Feijoada 
no almoço! E no Chaplin ela 
é completíssima: vem com 
carne seca, paio, linguiça por-
tuguesa, rabo, bacon, coste-
la, pé, lombo, arroz, couve 
e bisteca. Tudo servido na 
cumbuca!

Já aos domingos e feria-
dos, como diferencial, a casa 
oferece opções sofi sticadas, 
como a Perna de Cordeiro ou 
a Vitela a Caçadora. 

As pizzas da casa são uma 
atração à parte. Muitas delas 
levam o nome de filmes de 
Charles Chaplin. E o grande di-
ferencial é que no Chaplin elas 
são feitas em forno elétrico , o 
que garante uma massa leve, 
sequinha e crocante!

Importante ressaltar que 
a casa faz entrega na região. 

Para beber, a casa conta 
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Integram o cardápio do Restaurante e Pizzaria Chaplin, 
que está comemorando 50 anos, pratos como o Filé de 

Pescada ao Molho de Camarões (acima) ou o Cordeiro (abaixo) 

com sucos, refrigerantes, 
drinks diversos, cachaças, 
cervejas nacionais e impor-
tandas, além do cremosíssimo 
chope, inclusive na versão 
Black. 

Agora, o Chaplin está co-
memorando seu cinquentená-
rio e para comemorar promo-
ve um concurso de receitas 
de sobremesa para passar a 
integrar o cardápio.

As regras para participar 
do  Prêmio Chaplin Jovens 
Chefs estão no site www.
eventick.com.br/premio-cha-
plin-50-anos.

 O Chaplin fi ca na Rua Luís 
Góis, 1231. Telefone 5079-9466 
(consulte a área de entrega). 
Cardápio disponível no site: 
www.pizzariachaplin.com.br
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Consumidores devem estar atentos a empresas que respeitam meio ambiente e não contraram mão-de-obra infantil ou escrava

De que adianta estabe-
lecer uma competição 
no mundo dos negó-

cios que resulte em prejuízos 
futuros para todos - empresá-
rios e consumidores? Esta é 
uma das questões apontadas 
pelo Instituto Akatu nos Dez 
Caminhos para a Produção e 
Consumo Conscientes, que o 
jornal São Paulo Zona Sul está 
abordando quinzenalmente.

Não é só o consumidor 
final que deve estar atento 
e evitar danos ao meio am-
biente - comerciantes, pres-
tadores de serviços, indús-
trias e grandes empresas do 
varejo também têm sua par-
cela de responsabilidade. De 
qualquer forma, cabe ao con-
sumidor estar atento às prá-
ticas adotadas pelas empre-

sas em que costuma investir.
Conquistar menor preço 

graças a práticas como a ex-
ploração do trabalho infantil 
ou análogo ao escravo não é 
correto. Para melhorar o nível 
do serviço e reduzir custos e 
emissões de carbono, empre-
sas varejistas e indústrias de 
grande porte têm percebido 
que a transformação vem de 
forma coletiva. 

Por isso, são importantes 
os pactos - não só contra o 
Trabalho Infantil e Escravo 
como também para evitar a 
destruição de matas nativas 
para cultivo da soja ou cria-
ção de gado, como o Pacto da 
Carne e da Soja. As empresas 
signatárias discutem e im-
plementam conjuntamente 
estratégias de resolução desses 

problemas em suas cadeias 
produtivas, compartilham 
informações sobre as con-
dições de fornecedores, e, 
gradualmente, reduzem até o 
desaparecimento as práticas 
condenáveis. 

Há empresas, atualmente, 
que chegam a combinar o 
transporte conjunto de pro-
dutos de suas lojas, ainda 
que concorrentes, de forma 
a evitar o trânsito e o gasto 
de combustível. Em vários 
setores, há acordos para ga-
rantir redução de custos sem 
que implique em agressões ao 
meio ambiente ou ações antié-
ticas e contrárias aos conceitos  
de sustentabilidade.

Vale destacar que não são 
apenas as grandes corporações 
que têm este tipo de obrigação, 

para superar a concorrência. 
O nono caminho para o Con-
sumo e Produção Consciente 
indicado pelo Akatu - “A coo-
peração para a Sustentabilida-
de mais do que a Competição” 
- deve valer para qualquer 
profissional liberal, pequeno 
escritório ou loja. Trabalhar 
de forma consciente e evitar o 
desperdício de recursos natu-
rais é dever de todos e ainda 
pode gerar economia.

O consumidor, por sua vez, 
deve estar atento em todos os 
casos. Evite, por exemplo, fre-
quentar bares de praia ou bar-
racas de artesanato que usam 
mão-de-obra infantil. Não 
compre produtos de marcas 
denunciadas pela contratação 
de pessoas em situação análo-
ga à escrava. 

ÁREAS ÚMIDAS DO PLANETA PRECISAM SER PROTEGIDAS
Dia 2 de fevereiro, foi co-

memorado o Dia Mundial 
das Áreas Úmidas. Pouco co-
nhecidas ainda da sociedade, 
são de extrema importância 
para o futuro da humanida-
de, a� nal trata-se de sistemas 
que fornecem e purificam a 
água, enquanto reabastecem 
as águas subterrâneas.  Si-
tuadas entre a água e o solo, 
as zonas úmidas regulam o 
regime de águas em extensas 
regiões, que funcionam como 
fonte de biodiversidade. São 
importantes para a economia, 
cultura e recreação.

Englobam de áreas mari-
nhas e costeiras até as con-
tinentais e as artificiais. No 

Brasil, existem vários tipos 
de áreas úmidas: manguezais, 
campos alagáveis, praias, vere-
das, várzeas amazônicas, iga-
pós, campinarana e pantanal. 

Estas zonas fornecem pei-
xes, que alimentam bilhões de 
pessoas, atuam como esponja 
natural para a proteção contra 
enchentes e seca, asseguram a 
proteção das áreas costeiras 
quando o nível do mar au-
menta e ajudam na luta contra 
a mudança do clima.

A data de 2 de fevereiro foi 
instituída em 1997, como ho-
menagem à primeira Conven-
ção sobre o tema, que havia 
sido promovida em 1971 na 
cidade iraniana de Ramsar. 

A partir dela, foi estabelecida 
uma lista com as principais 
zonas a serem protegidas no 
mundo, que ganhou o nome 
de Áreas Úmidas Ramsar.

Anualmente, alguma ativi-
dade é desenvolvida em nível 
mundial para chamar a atenção 
da população sobre as áreas 
úmidas. Desta vez, o objetivo 
principal é despertar a atenção 
dos jovens e conquistar seu 
engajamento. Os cientistas esti-
mam que 64% das áreas úmidas 
de todo o planeta desaparece-
ram desde 1990. 

Por isso mesmo, está sendo 
promovido um concurso fo-
tográ� co destinado a jovens 
de 15 a 24 anos, que devem 

enviar fotos digitais de sua au-
toria, de alguma área úmida. 
No Brasil, entre as áreas reco-
nhecidas na lista Ramsar estão 
o pantanal matogrossense e o 
Parque Nacional de Abrolhos. 

O prêmio aos vencedores, 
que terão as fotos analisadas 
por um júri e também expos-
tas para votação pela internet, 
é uma viagem a qualquer ou-
tra área úmida do planeta. 

Cada fotógrafo precisa pre-
encher um formulário para 
garantir a autoria da imagem 
e pode enviar até três imagens 
para o Concurso, até dia 2 de 
março. Para participar, veja 
detalhes no site www.worl-
dwetlandsday.org. 

VOCÊ SABIA?

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

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

M E I O A M B I E N T E
Sustentabilidade: acima da competição 

PASSEIOS

As férias acabaram mas 
ainda é possível garantir di-
versão e atividade física de 
qualidade para as crainças em 
um passeio diferente e gratui-
to na zona sul de São Paulo. 

O Parque de Bambu é uma 
instalação lúdica montada no 
Sesc Campo Limpo.  A ex-
ploração e vivência do parque 

estimulam a percepção tátil 
e visual, a percepção de pro-
fundidade, da cor, da forma, 
da textura, da aderência, o 
desenvolvimento do equilí-
brio, da força, das habilidades 
corporais e do ato criativo. Faz 
parte da programação do “Sesc 
Verão” 2015 e � cará montada 
até 1/3/2015. Funciona de terça 

a sábado, das 13h às 21h45; 
domingos, feriados e segunda,  
16/fev, das 11h às 19h45 (não 
funcionará dia 18/02). O Sesc 
Campo Limpo fica na Rua 
Nossa Senhora do Bom Con-
selho, 120 - Parque Arariba, 
bem próximo à estação Campo 
Limpo do Metrô - linha 5 - Li-
lás. Telefone: 5510-2700.

Campo Limpo tem Parque de Bambu

REUTILIZE

O projeto social Lê Gibi 
foi idealizado pelo sergipano 
André Correa para levar His-
tórias em Quadrinhos infan-
tis para crianças carentes de 
Aracaju. O objetivo principal 
é incentivar a leitura e propor-
cionar acesso a esse universo 
mágico ao maior número pos-
sível de jovens leitores. 

Mas, os paulistanos tam-
bém podem contribuir de 
maneira bem simples.  Basta 
levar os gibis em bom estado 
de conservação, com capa e 
sem rasgos para a papelaria 
Arco Íris, no Centro de São 
Paulo. 

De lá, o pessoal da Super 
Specialis, um projeto de res-

peito à diversidade e incen-
tivo à difusão cultural, vai se 
encarregar de encaminhar o 
material para Sergipe.

A Papelaria fica na Rua 
Brigadeiro Tobias, 118, 312 
C - Edifício Mirante do Vale  
(ao lado do Viaduto Santa I� -
gênia). Centro - São Paulo-SP 
CEP: 01032-905

Doe gibis infantis em bom estado

POR PACTO, INDÚSTRIAS SÓ COMPRAM 
SOJA QUE NÃO SEJA PRODUZIDA EM 
ÁREAS DESMATADAS

Concurso entre jovens 
Vai escolher melhor foto de área 
úmida, como esta de Abrolhos
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A data relembra a primeira aparição da Virgem Maria à Bernadette Soubiorous, na 
gruta em Massabielle na cidade de Lourdes, França, em 1858. 

Este local de peregrinação constante, com sua gruta à margem do rio Gave, recebe 
cerca de 6 milhões de peregrinos por ano sendo atualmente um dos maiores santuários 
marianos do mundo. 

Nesta gruta a Virgem se apresentou à Bernadette como a Imaculada Conceição. Ao 
todo foram 18 aparições.

Na gruta no interior da paróquia, assim como em Lourdes, a Virgem nos espera para 
interceder junto ao seu filho Jesus Cristo.

A paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, foi criada em 30 de Outubro de 1957 por 
decreto do então Arcebispo de São Paulo, o Cardeal D. Carlos Carmelo de Vasconcelos 
Motta , sendo a primeira Igreja Católica Apostólica Romana do Planalto Paulista.

Desde então está aos cuidados da Congregação dos Oblatos de Maria Virgem (OMV).
Neste dia também será comemorado o 23º Dia Mundial do Enfermo, tendo como 

Padroeira dos enfermos, Nossa Senhora de Lourdes.
O Dia Mundial do Enfermo foi instituído em 1992 pelo Papa João Paulo II.
Vale relembrar a mensagem do Papa Francisco para este dia, em que especial des-

taque foi dado aos doentes e também aos Agentes de Saúde, quando diz que: “... Maria, 
impelida pela misericórdia divina, vai ajudar a sua prima Isabel; intercede, junto ao seu Filho, 
nas Núpcias de Cana; carrega consigo as palavras do velho Simeão que “uma espada iria 
transpassar o seu coração”; permanece, com coragem, aos pés da Cruz de Jesus.” 

Ela é a Mãe de todos os doentes e sofredores!
Quem está aos pés da Cruz, como Maria, aprende a amar como Jesus. A Cruz de 

Cristo nos convida a nos deixar contagiar pelo seu amor, nos ensina a olhar sempre para o 
outro com misericórdia e amor, sobretudo quem sofre e precisa de ajuda.

“Por isso, o Santo Padre confia o Dia Mundial do Enfermo à intercessão de Maria, 
para que ajude os enfermos a viver o seu sofrimento em comunhão com Jesus; ajude aque-
les que lhes prestam assistência, os Agentes da Saúde e os voluntários”.

Na Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes do Planalto Paulista, a celebração come-
çará na quarta-feira, dia 11 de Fevereiro com a Missa das 7h00. 

A partir das 15h00 teremos o Terço seguido da Unção dos Enfermos. 
E às 19h00 Missa Solene em honra à Padroeira, presidida pelo Bispo Auxiliar da Ar-

quidiocese de São Paulo, Dom José Roberto Fortes Palau e concelebrada pelos padres das 
paróquias do Setor Vila Mariana. 

A seguir tradicional Procissão pelas ruas do bairro.
Venha você também apresentar seus pedidos e receber as bênçãos que selam a 

nossa esperança de cura dos males do corpo e da alma.

Dia 11 de Fevereiro. Data comemorativa, 
em honra da Padroeira, Nossa Senhora de 
Lourdes, na sua Paróquia em nossa região.

Festa da Padroeira
Nossa Senhora

de Lourdes

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, do Planalto Paulista
Alameda dos Piratinins, 679 – Planalto Paulista

Tel.: 2275-0360

Vila Mariana está no roteiro 
do maior grafi te do país

•CULTURA

Já pode ser visto na Vila 
Mariana o maior mural de 
grafi te a céu aberto de toda a 
América Latina - pelo menos 
um trecho dele.

O corredor norte-sul, que 
tem seu maior trecho na ave-
nida 23 de Maio, está recober-
to de arte de rua ao longo de 
toda sua extensão.

São nada menos que 70 
muros totalizando uma área 
de 15 mil metros quadrados 
de desenhos representativos 
da arte de grafi teiros paulis-
tanos. 

As obras começam na re-
gião do Museu de Arte Con-
temporânea (antigo Detran) 
e vão até os arcos da Praça 
dos Artesões Calabreses, já na 
região central da cidade. 

Também podem ser vistos 
vários desenhos nos muros 
que levam à Rua Sena Madu-
reira e nas saídas que levam à 
Avenida Ibirapuera e o bairro 
de Moema. 

Para trabalhar ao longo 
da via, os artistas contaram 

com apoio da Prefeitura não 
apenas para garantir sua se-
gurança e impedir prejuízos 
ao trânsito, como também no 
fornecimento de material, lim-
peza de muros, ampliação da 
iluminação e corte de grama, 
serviços que foram executa-
dos em conjunto com a Guar-
da Civil Metropolitana (GCM), 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET), a Coordenação 
das Subprefeituras e a Secre-
taria Municipal de Serviços.

Mais de 200 artistas par-
ticiparam do projeto. Até 
então, o maior grafi te do país 
também estava em São Paulo, 
mas nos muros da Linha-1 Ver-
melha do Metrô, no caminho 
da Arena Corinthians, em Ita-
quera, na zona leste. Foi exe-
cutado para a Copa do Mundo 
de 2014 e contava com menos 
de 10 mil metros quadrados e 
quatro quilômetros de exten-
são. O projeto da 23 de maio 
atinge de 5,4 quilômetros de 
extensão de muros em 15 mil 
metros quadrados.

“O grafite paulistano é 
respeitado pelos brasileiros e 
no exterior. Estamos abrindo 
o principal eixo de mobilidade 
da cidade, que é o Corredor 
Norte-Sul para a arte urbana, 
com apoio e fomento da Pre-
feitura, em um diálogo com a 
cidade e com a curadoria, no 
sentido de tornar nossa mais 
vida mais agradável”, afi rmou 
o prefeito Fernando Haddad.

A inauguração foi come-
morada com uma pedalada, 
que contou com a partici-
pação de mais 100 pessoas 
no último domingo, dia 1. O 
trajeto percorreu toda a área 
abrangida pelos grafi tes com 
explicações sobre as obras e 
seus processos de produção. 

O prefeito Haddad par-
ticipou da pedalada e des-
tacou o papel do município 
na busca pela ocupação do 
espaço público na capital 
paulista com medidas como 
as ciclovias, praças wi-fi, re-
gularização da comida e dos 
artistas de rua.
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Saúde

EXCELENTE APTO, R$ 1.445 MIL
Impecável, 3 dts suites c/arm, 3vgs, 

sac, lazer, 128m² . Ref: JA11955

Vila Clementino

LINDO APTO, - R$ 1.050 MIL            
Excel. localiz. 3 dts c/arm, closet, suíte, 
dep. emp, 2vgs, 84m². Ref: JA12015

Jabaquara

APTO AMPLO, - R$ 400 MIL
Ensolarado 3 dts c/arm, coz.c/arm, 
2wcs, 1vg, 100m². Ref: JA10113

Saúde

SOBRADO NOVO, - R$ 920 MIL      
Px. metrô 3 suítes, closet, dep.emp, 
2vgs, qtal, sac, 190m². Ref: JA8355

Vila Sta. Catarina

EXCELENTE SOBRADO, - R$ 750 MIL      
boa localiz. 3 suítes c/arm, closet, dep. 
emp, 5vgs, qtal, 263m². Ref: JA12008

Saúde
LINDO APTO, - R$ 1.000 MILHÃO 

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

emp, sac, 2vgs, 103m². Ref: JA11217

Saúde
ÓTIMO APTO, - R$ 648 MIL

Bem localizado 3 dts c/arm, suite, coz.c/

arm, 2vgs, sac, 90m². Ref:JA11946

Saúde
APTO RICO EM ARMS, - R$ 495 MIL

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

sac, lazer, 58m². Ref: JA10589

Cursino
EXCELENTE APTO, - R$ 255 MIL

Cond. baixo 2 dts c/arm, coz.c/arm, 

1vg, lazer, 50 m². Ref: JA11713

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

APTO IMPECÁVEL, - R$ 435 MIL      
Reformado, 2 dts c/arm, coz.c/arm, 
dep.emp, 1vg, 77m². Ref: JA11000

Saúde

Vila Guarani
ÓTIMO APTO, PX. METRÔ  - R$ 543 MIL

3 dts c/arm, suíte, coz.c/arm, 2vgs, 

lazer, 78m². Ref:JA12026

São Judas
APTO C/QUINTAL, - R$ 340 MIL

Cond. baixo 2 dts, coz, sala, 1wc, 

87m². Ref: JA11976

São Judas
APTO BEM LOCALIZ, - R$ 415 MIL                      

Ao lado do metrô, 2 dts c/arm, coz. c/ 

arm, suíte, 1vg, sac, 54m². Ref: JA11646

Conceição
APTO ENSOLARADO, – R$ 270 MIL

Boa localiz. 2 dts c/arm, coz.c/arm, 

1wc, 1vg, 45m². Ref:JA12019

Vila Mariana
ESPAÇOSO SOBRADO - R$ 885 MIL      

C/ edícula 3 suítes, dep.emp, 4vgs, 

qtal, sac, 165m². Ref: JA10910

Vila Mariana
CASA TÉRREA, - R$ 835 MIL               

ótima localiz. 3 dts c/arm, suite, clo-

set, 3vgs, qtal, 160m² .Ref: JA11097

São Judas

APTO, PRÓX. METRÔ - R$ 1.250,00
1dorm, living, coz, 1vg 

Ref.: 91039

Vila Guarani

APTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO – R$ 1.800,00
2dts c/ae, living c/sac, coz. c/ae, 

1vg. Ref.: 90380

Vila Santo Estéfano

APTO, LOCAL ARBORIZADO - R$ 2.200,00
2dts, suíte, living c/sac, coz. c/ae, 

2vgs. Ref.: 90800

Saúde

APTO C/ AMPLO LAZER - R$ 2.800,00
3dts, suite, living c/sac, coz c/ae, 

2vgs. Ref.: 91059

Brooklin Paulista

APTO, - R$ 3.700,00 
Ótima localização 3dts c/ae, suíte, 
living, coz c/ae, 2vgs. Ref.: 90526

Chácara Inglesa 

APTO, PRÓX. METRÔ - R$ 3.900,00
3 suítes, living 2amb., coz c/ae, 

2vgs. Ref.: 91060

Jabaquara

TÉRREA, FÁCIL ACESSO - R$ 1.300,00
2dts, living, coz, 1vg. 

Ref. 91064

Saúde

SALA COMERCIAL - R$ 1.500,00
35m², wc, 1vg. Próx. ao metrô 

Ref: 91055

Bosque da Saúde
APTO, ACESSO AO METRÔ - R$ 1.600,00

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

Ref.: 91061

Saúde
APTO, SEMI-MOBILIADO – R$ 1.800,00

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

Ref.: 90971

Chácara Inglesa 

APTO, PRÓX. METRÔ - R$ 1.900,00

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

Ref.: 90373

São Judas
COBERTURA, - R$ 2.100,00

Ótima região, 2dts c/ae, living, coz c/

ae, 1vg. Ref.: 90538

Saúde
APTO C/ LAZER COMPLETO – R$ 2.500,00

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

2vgs. Ref.: 91021

Saúde 

APTO, – R$ 2.500,00

Ótima localização, 3dts, suite, living, 

coz c/ae, 2vgs. Ref. 89688

Saúde
APTO, MOBILIADO - R$ 2.500,00

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

Ref.: 91022

Saúde
APTO, PRÓX. AO METRÔ – R$ 3.000,00

3dts c/ae, living 2 amb, coz. c/ae, 

2vgs. Ref.: 91005

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

1dorm, living, coz, área de serviço.

Ref.: 16030

Vila Campestre
CASA, OPORTUNIDADE – R$ 900,00

1dorm, living, coz, área de serviço.

Ref.: 90176

Vila Agua Funda
CASA, FÁCIL ACESSO - R$ 1.100,00

1dorm. c/ae, living, coz, área de 

serviço. Ref.: 89072

Vila Santa Teresa 

CASA AMPLO E REFORMADA – R$ 1.200,00

2dts, living, 2vgs. Oportunidade

Ref.: 90171

Jabaquara
CASA, RUA ARBORIZADA – R$ 1.300,00 

1dorm, living, coz, 1vg.

Ref.: 16667

Saúde
SOBRADO COMERCIAL – 2.500,00

5 salas, 3 wcs, 1vg. Próx. ao metrô

Ref.: 90563

Vila Guarani
PRÉDIO COMERCIAL – R$ 20.000,00

3 pisos, 3wcs 2 salas, 2vgs.

Ref.: 90311

Saúde
SALA COMERCIAL – R$ 2.200,00

47m², 2 wcs, 2vgs

Ref.: 90955

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

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

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

VENDA - cAsAs LOcAÇÃO cOMERcIALVENDA - ApARtAMENtOs

LOcAÇÃO REsIDENcIAL
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)

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)

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)

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)

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$ 620 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
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).

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
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) 

SAÚDE
PRÓX. METRÔ

SOBRADO COM/RES.
TERR 5 X 39, AC 160 M2

3 dts, sl 2 ambs, Lav. +
01 casa nos fdos + salão de 

festas. Só R$ 850 MIL.
 (estuda permuta por

apto na região).
Cod. JH/AT.

JABAQUARA
METRÔ

SOBRADO
3 suites, sala 2 ambs,
lavabo, coz, quintal.

Garagem para 04 autos.
Vago. NOVO.

Apenas R$ 650 MIL.
(Cod CE).

SAÚDE
COLADO AO METRO

Conj. Com., 12º andar com 220 ms2 úteis, vão livre,
06 banhs, 08 vagas. Exc. Local.

Por apenas R$ 9.750,00.
Consulte-nos (Cod Ro/Tak). 

SOBRE LOJA 
RUA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

Exclusividade Takaki, 140 ms2 ac (7X20),

04 banhs, 01 vaga. Totalmente reformada.

Só R$ 2.500,00. (Cod. Ro/Tak).

 METRÔ CONCEIÇÃO
REPLETO EM ARMÁRIOS

Aptº 02 dorms, 01 vaga,

A 50 mts do Metrô.

R$ 395.000,00.

(Cod. MA).

SAÚDE METRÔ
60M2 A/U

02 dorms, 01 suíte,

sala 02 ambientes,

02 sacadas,

Cozinha planejada,

01 vaga livre, lazer

Total. R$ 570.000,00
(Cod. JH).

SAÚDE
400 MTS DO METRÔ

01 VAGA LIVRE
45m2 A/U, 01 dorm., sala 02 
ambs, c/sacada, WC.social, 
Cozinha americana, área de 
serviço+banheiro, armários. 

Condomínio baixo.
R$ 392.000,00.

(Cod. JJ).

SAÚDE
700M DO METRÔ.

SOBRADO RES/COM.           
A/C. 230M – A/T. 10 X 28

03 dorms, sala estar/jantar, 
copa, cozinha. WC.social,                                                                                    

lavabo, varandas, despensa. 
Edícula c/03 cômodos, banheiro, 

quintal, Corredores laterais, 
garagem 07 carros.

R$ 950.000,00. (Cod. JJ).

VILA MARIANA
PX METRO IMIGRANTES

03 dts (ste), 02 vagas

com depósito, lazer completo, 

cond. baixo!!! Apto pronto

para morar, andar alto.

Consulte-nos. (Cod CL).

SAÚDE
RICO EM ARMÁRIOS!

2 dts (sendo 01 suite),

01 vaga, armários planejados, 

sala com sacada, lazer.

APENAS R$ 480 MIL.
Consulte-nos. (Cod. CL).
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
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• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.
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CRECI 017.070

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
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

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

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

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
V. GUMERCINDO

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

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

APTO
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 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

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
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

TERRENO
9 X 35 M

R$ 550 MIL
Ótima localização, próximo 

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

construir 2 sobrados novos - 
REF.: 12.931

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 585 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

3 suítes, 1 c/ hidro, living, 
lavabo, copa / cozinha, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 5 carros, 

estuda permuta c/ apto. de 
menor valor - REF.: 13.682

SOBRADO
 V. BRAS. MACHADO

R$ 585 MIL
Boa localização do bairro, 

terreno 5 x 25 mts.,AC = 125 
m², c/ 3 dorm., suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 2 

carros - REF.: 13.990

SOBRADO - METRÔ 
A. DO IPIRANGA

R$ 760 MIL
A 500 mts. do metrô, c/ 3 

suítes, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 4 carros, construção 

157 m², estuda permuta imóvel 
menor valor - REF.: 13.566

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

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

APTO
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, lav, escritório, coz. 
planej., wc p/ emp, depósito, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 13.787

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

COBERTURA 
DUPLEX - SAÚDE

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

sl. TV, sl. Jantar, escritório, wc, 
terraço c/ churr, gar. 3 carros, 

depósito - REF.: 12.691

APTO
KLABIN

R$ 1.500 MIL
AU = 174 m², c/ 4 dormitórios 
c/ AE, suíte c/ closet, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ lareira e c/ 
sacada, coz.planej., dep. p/ 

empreg., garagem p/ 3 carros, 
ótimo acabto - REF.: 13.568

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 430 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

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 VILA
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

REF.: 13.983

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 660 MIL
3 dormitórios, wc social, living 

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

garagem p/ 2 carros, boa 
localização do bairro -

REF.: 13.743

TÉRREA
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$ 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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 1.220 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

SOBRADO
V. GUARANI
R$ 360 MIL

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

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

APTO
V. VERA

R$ 395 MIL
3 dorms, suíte c/ closet, wc 

social, liv. p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha c/ AE, lavanderia, 

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

oferta - REF.: 12.397

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
c/ 3 dormitórios c/ AE, wc 

social, living p/ 2 ambients, 
cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótima 

localização da rua D. Bernardo 
Nogueira, estuda propostas - 

REF.: 13.850

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/ empreg., gar. p/ 3 carros - 

REF.: 13.770

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 565 MIL
Ótima localização, trav. da rua 

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

REF.: 13.135

SOBRADO
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

APTO
 JD. DA SAÚDE

R$ 595 MIL
3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 
planejada, quarto p/ empreg., 

gar. p/ 2 carros, AU = 86 
m², boa localização da Rua 

Calógero Calia - REF.: 13.399

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Reformado, bom acabto., boa 

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

REF.: 13.311

APTO
V. GUMERCINDO

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

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

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

planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, condomínio R$ 
450,00 - REF.: 13.563

SOBRADO
V. VERA

R$ 650 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 2 

dorm., wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
qto. p/ despejo, lavanderia, 

wc p/ empreg., gar. p/ 2 carro, 
estuda permuta c/ apto.c/ 2 

dorm. - REF.: 13.471

TÉRREA
V. BRAS. MACHADO

R$ 720 MIL
Boa localização do bairro, 

terreno 10 x 28 mts., AC = 
143 m², c/ 3 dorm., 2 suítes, 

living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, despensa, dep. p/ empreg., 
quintal, garagem p/ 3 carros - 

REF.: 14.027

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Local nobre do bairro, terreno 
10 x 30 mts., construção 235 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 

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

gar. p/ 4 carros - REF.: 13.075

TÉRREA
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

TÉRREA
V. BRAS. MACHADO

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

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

garagem p/ 4 carros.
REF.: 13.610

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.450 MIL

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

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

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.: 13.926

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
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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! prox. Metrô Jaba-
quara c/ 4 dorms, ste,sala 2 ambs, 
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

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, coz. 
ampla, lavand, 1 vaga de

gar. + depósito. Cond. 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

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 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

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, assobrada-

da, próx.Metrô com 3 dormitó-
rios 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 ambien-
tes, cozinha, AS, 1 vaga de 
gar. livre e coberta. Ótima

oportunidade!  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

OPORTUNIDADE 
SOBRADO JABAQUARA

R$ 380 MIL
À 10min. do Metrô, com 2 dor-
mitórios, sala 2 ambs, lavabo, 

cozinha, banheiro, quarto 
e banheiro de empregada, 

quintal  e gar.  REF.: 01-2989

SOBRADO CIDADE 
VARGAS –R$ 1.800 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 maravilho-
so, para pessoas exigentes. 

REF.:01-2649

“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

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

CASA TÉRREA COM/RES.
JABAQUARA - R$ 600 MIL

Òtimo negócio para renda, são 
duas moradias independentes e 
um salão, a casa principal com 4 

dorms, sala ,cozinha , peq. quintal, 
2 vagas, + um 1 dormitório com 
garagem e salão independentes.  

Proximidade do metrô.Ref  13-2756

MARCIA 
RAMOS 

IMÓVEIS

Rua das Camélias, 86
 Mirandópolis 

E-mail: ramosmarcia08
@yahoo.com.br 

(creci 101501)

 99330-6118
ou 2578-0159

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 NOVO
R$ 990.000,00 

Ao lado do metrô, 3 dts. 1 ste. c/varanda, sala 
ampla p/2 ambs, lavabo, coz. plan. c/lava lou-
ça, geladeira, fogão e forno, 2 vgs. port. eletr.

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA  - R$ 5.500,00

Semi isolada, em excelene estado, c/3 dorms. 
c/arms., 2 salas, coz. ampla c/arms., lavabo, edícu-
la 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 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$ 3.000,00

Impecável, prédio c/10 anos, 76m2 AU, 3 dorms. 1 suite 
c/arm., sala p/2 ambs. c/varanda, coz. plan., AS, wc 

empr., 2 vgs. demarc., lazer compl. c/quadra, piscina, 
playground, fitness, sl. festas/jogos. Cond. R$ 440,00 

MIRANDÓPOLIS
TERRENO - R$ 550.000,00

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

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 COML. R$ 850.000,00 

Alugado, com 3 dormitórios, 2 salas 
cozinha, área serviço, 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.

CONJUNTO COMERCIAL 
V. CLEMENTINO -  R$ 4.000,00
100 m2. de área útil, todo reformado, 

com copa, 2 banheiros,
2 vagas.

CHÁCARA INGLESA EXC. APTO. 
R$ 830.000,00 

Prédio c/8 anos, próx. ao Metrô, c/85m2 AU, 
3 dorms., 1 suíte c/arms., sala p/2 ambs. c/
terraço, coz, plan. DE, 2 vgs. lazer compl. 

MIRANDÓPOLIS
APTO. - R$ 400.000,00 

2 p/andar, c/88m2 A.U., 2 dorms. c/arms, sala 
ampla, coz. planej., 2 banhs., QE, 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.

PLANALTO PAULISTA
SOBRADO  R$ 1.800,00

Com 2 dormitórios com armários, sala, 
cozinha, banheiro, pequeno quintal, 

1 vaga.
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ADVOCACIA - IMOBILIÁRIA
OAB/SP 72.760  -  CRECI 38.298

acdepaula@ig.com.br
www.antoniocarlosdepaula.jur.adv.br

5071.5700 / 99356.2710

ELEFANTE NÃO VOA !
Mais creia na realidade de poder concretizar 

um bom negócio imobiliário.
5071-5700 - 99356-2710

CONJUNTO COMERCIAL METRÔ
Excelente localização, 60m2, imperdível, 

veja as fotos em nosso site
www.imoveisacp.com.br - ref. CC61.
Ligue Agora 5071-5700 - 99356-2710 

IMÓVEIS NA PLANTA
Em todos os bairros, Tecnisa, Cyrella, Even, 

Ezetec, PDG, Tricury, Setin, Esser, entreoutros 
Ligue: 5071-5700

SAÚDE APARTAMENTO
Ótima localização, 2 dorms. 1 vaga, prédio 

recuado e muito bem conservado, lazer compl. 
R$ 648 Mil. Temos várias opções na região.

www.imoveisacp.com.br 5071-5700 - 99356-2710

INQUILINOS???
Não se estresse, confie a locação 
e administração de seus imóveis à 

www.imoveisacp.com.br
5071-5700 - 99356-2710

NOSSA MISSÃO
Prestar serviços de entermediação imobiliária 
buscando harmonizar interesse das partes, 

de forma cordial e juridicamente segura.
5071-5700 - 99356-2710

LOCAÇÃO SALA COMERCIAL
Mais ou Menos 40m2, próximo ao metrô 
R$ 1.300,00, mais condomínio e IPTU. 

Ótima localização
 5071-5700 ou 99356-2710

IMÓVEIS? ENCONTRE A SOLUÇÃO!
Consulte quem entende do assunto, 

3 décadas de experiência
 LIGUE

5071-5700 ou 9.9356-2710

PODE ACREDITAR
Sempre existem possibilidades de se fazer 

um negócio, e o comprador ou locatário 
ideal para o seu imóvel.  

5071-5700 

COMPETÊNCIA!
www.antoniocarlosdepaula.jur.adv.br 

Consultoria Preventiva é mais barato do que 
uma posterior assessoria para resolver o 

probelma. 5071-5700

TIRO NO ESCURO
 É não confiar a venda, compra, ou locação 
de seu imóvel a um profissional qualificado 

Ligue: 5071-5700 - 9.9356-2710

MUDE JÁ!!!
Nosso objetivo é encontrar o imóvel que você quer 
comprar ou alugar, e o comprador ou locatário ideal 

para o seu imóvel.
5071-5700  ou 99356-2710

CORRETOR GANHE 70% DA COMISSÃO, 
traga a sua locação 
com administração

5071-5700 ou 99356-2710

PROBELEMAS ?
Compra?  Vender? Alugar? Não tem escritura? 

Administração? Não fez inventário? Averbações? 
Inquilinos? Escritura sem registro?

5071-5700

EVITE PROBLEMAS
Em Compra, Venda, Locação, e Administração 

de Imóveis
www.antoniocarlosdepaula.jur.adv.br. 

5071-5700 ou 99356-2710

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 
GUARANI NOVO
2 dorm(1 suíte), 

sala, coz,   w/c,  a/s, 
varanda e  1 vaga.  

A/útil 51m2.
AP01441

R$410 MIL.

SOBRADO
VILA GUARANI
3 dorm (1 suíte), 

sala 2 amb, coz, w/c 
social, lavabo, a/s, 

quintal e 2 vagas. Á/
útil 100m2 CA00678  

R$ 580 MIL.

SALA COMERCIAL 
JABAQUARA

linda sala com. Térrea 
c/ espaço Garden c/  Á/
útil 29,62 m23, terraço + 
jardim, 1 w/c e 1 vaga.  
SA00108  R$ 3.000,00 

+ CONDOMÍNIO.

CASA
VILA GUARANI 
ASSOBRADADA
2 dorm, sala, coz, 
w/c, lavabo,  a/s. 

Água e Luz indepen-
dente. A/útil: 30m2 

CA01592 R$1.400,00

APTO
VILA DO ENCONTRO

2dorm, sala, coz,
w/c, a/s e 1 vaga. 
Lindo! A/útil 60m2 

AP01658
R$ 330 MIL.

APTO V. PARQUE 
JABAQUARA

2 dorm,, sala 2 amb., 
coz, w/c social, a/s 

e  1 vaga de gar. Re-
pleto de armários. A/
útil: 55m2. AP01675 

R$ 425 MIL + 490,00 
CONDOMÍNIO.

CASA
AMERICANÓPOLIS
3 dorm(1 suíte), sala 
2 amb, copa, coz c/ 
armários, lavanderia 
e portão automático.  

CA01476
R$ 440 MIL.

SOBRADO
JABAQUARA

4 dorm (1 suíte), 
sala, copa,  coz, 

w/c, dep. emp. e 2  
vagas com portão au-
tomático.  CA01378 

R$ 610 MIL.

METRÔ
JARDIM ORIENTAL

3 dorm (1 suíte),
sala c/ sacada,
coz, w/c, a/s e

1 vaga.  AP01142
R$ 2.200,00 + 462,00 

CONDOMINIO.

APTO METRÔ 
CONCEIÇÃO

2 dorm (1 suíte), 
sala, coz planejada,  
w/c com box, a/s e 
1 vaga. U/útil58m2.  

AP01623
R$ 2.000,00 + 280,00 

CONDOMINIO.

APTO JABAQUARA
2 dorm, sala 2 amb , 

coz, 2 w/cs,
a/s e 1 vaga.
A/útil 63m2.
AP01067

R$ 1.400,00 + 418,00 
CONDOMÍNIO.

CASA
JABAQUARA 

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

1 vaga  Ótima 
localização.
CA01513

R$1.000,00

CASA
VILA GUARANI
2 dorm (1 suíte), 

sala, coz, w/c, a/s, 
1 vaga c/ portão 

automático.
Á/útil: 75m2.

CA01537 - R$ 1.700,00

CASA
AMERICANÓPOLIS

1dorm, sala,
coz, w/c c/ box,
a/s e 1 vaga.
A/útil: 30m2 
CA01626
R$900,00

CASA JABAQUARA
1dorm, coz,
w/c, a/s e

quintal independente. 
A/útil: 30m2

 CA0307 
R$ 800,00

Venda • Locação • Adm. de Imóveis

www.fitimoveis.com.br
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VILA CLEMENTINO
COMERCIAL - Edificio Novo, 
46m2, 2 banhs, copa , varanda

envidraçada, 1 vaga .Estac. rotati-
vo, portaria 24hs. Ao lado do Metrô 
S. Cruz. Possibilidade de locação 

de  2 salas conjugadas.Estuda pro-
posta. Aluguel R$ 3000,00 (1 sala) 

Cond 600,00 . REF.15446

VILA CLEMENTINO
SALA COMERCIAl com 43m, 
1vg,  estacionamento rotativo 
ao lado do Metrô Santa Cruz.

Rua Pedro de Toledo.
 Aluguel R$ 1700,00. Cond 

R$ 750,00. Ref. 15302

PRAÇA DA ÁRVORE
CONJUNTO COMERCIAL, 3 salas, 
recepçao 1 vg,55m, ao lado do  

metrô Praça da Arvore.Fiador ou 
seguro fiança.Estacionamento ro-
tativo, armários, impecável!! Rua 
Orissanga. Aluguel R$ 2000,00 

cond R$ 580,00 - ref.17199

SAÚDE
APTO NOVO - 2 dorms.,1suite, 

1 vaga, varanda, 63m fácil 
acesso ao Metrô. Novo, nunca 

habitado. Piso laminado, metais 
e duchas, box e aquecedor.

R$ 590Mil –Ref 17043

CHAC.INGLESA
APTO - 3 dorms.,1suite, sala para 

2 ambs com sacada, cozinha, 
área de serviço e wc de emp. 2 

vagas, lazer, 81m.condom. baixo. 
Predio de 8 anos,  6 min a pé do 

metrô Santa Cruz. Excel. oportun-
idade.R$ 870 mil - Ref 17103

VILA CLEMENTINO
APTO - 2 dorm,sala, coz. área 

de serv., 60m ,SEM VAGA, 
quintal,2 elevadores.Local  

tranquilo. Prox. ao comercio da 
região.Necessita de reforma. 

R$340 Mil – Ref: 16972

VILA CLEMENTINO 
APTO -  2 dorm, 2 vagas, 55m, 

próximo Hosp.SP.
Excelente para investidores.

 R$520 mil-Ref 17150

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO, oportunidade rua 
plana,  com 3 dorms.,  2vagas. 
Dependência de Empregada, 

terreno 5x30m , Excelente 
local. Necessita de moderniza-
ção. R$ 1100 Mil - Ref.17011

SAÙDE
APTO - 2dorms, sala 2

ambientes, cozinha, área de 
serviço,1 vg, 70m,SEM EL-

EVADOR.  Local tranquilo, ex-
celente estado. Cond. 330,00 

- R$ 420 Mil. - Ref .17040

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA, Negócio de Ocasião, 
3 dorms, suite, sala, cozinha, 

wc social, wc de empreg,  
lavanderia, churrasqueira, 2 

vagas. R$ 650 Mil. Ref 15105

CHÁCARA INGLESA
Sobrado de VILA, ambientes, 

coz,wc e área serv.2vg,
edícula com 1 suite, quintal 
coberto com policarbonato.
Impecavel, vale a pena ser 

vista. R$ 700 Mil - Ref. 17012

VILA CLEMENTINO
SALA COMERCIAL, Edificio 

Novo, 46m2 , 2 banheiros, copa 
, varanda, 1 vaga .Estaciona-
mento rotativo , portaria 24hs..
Ao lado do Metrô Santa Cruz.
Possibilidade 2 salas conjuga-
das.  R$ 600 mil - Ref.15314

VILA CLEMENTINO
TÉRREA, Casa de Vila

2dts,sala,cozinha , Edícula, 
sem vaga . 160m2. Necessita 

de reforma total. Não há possi-
bilidade de criar vaga. Vila com 

2 casas. Ótima localização.
R$ 570 mil. Ref. 15699

VILA CLEMENTINO
APTO - Excelente apto ,3 dorm, 
81m,1vg, próx.metrô Sta. Cruz  
e Hosp. SP/Unifesp.Rico em 

armários, piso laminado, sacada, 
banho com aquec. a gas,

coz. planej., entr.de serviço.
WC de empreg. Venha conhecer. 

R$ 795 MIL – REF.16802

MIRANDÓPOLIS
APTO - 1suite, sala ,coz.,ar.

serv.repleto de armários, 
1 vaga, sacada, com 41m, 

lazer completo.Proximo metrô.
Excelente investimento.
R$ 450 mil - Ref.16797

SAÚDE
CASA DE VILA com 3 suites, 

sala coz, área de serviço, 
varanda, 2 vagas, Reformada, 
entre estação Praça da Arvore 

e Ricardo Jafet.
R$ 550 Mil – Ref 16923

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

lateral, quintal, churrasqueira.
Reformada. Linda!

R$ 890 Mil.  Ref. 15338

MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO - 2dorm / 1vg, 

pequeno quintal, reformado, 
rua plana, miolo nobre de 

Mirandopolis.
R$ 680 Mil - REF 16494

VILA GUMERCINDO
APTO - 3dorm,1suite, 3 vgs, 
WC e QE, varanda gourmet, 

113m. Edificio de 4 anos,
cond baixo lazer total.

Lindo, impecável!!
R$ 999mil – Ref.17061

VILA CLEMENTINO
APTO - 3dorm, 1suite 2 

vagas,varanda, 80m, lazer 
completo. Repleto de armários, 
janelas anti-ruido, proximo do 

metrô Santa Cruz. 
R$ 750mil – Ref 2165

VILA GUMERCINDO
APTO -3dorms, sala 2 amb., 

coz,armários,  varanda,
WC e QE, 1vaga, lazer, 75m.

R$ 480 Mil - Ref. 17044

R. Luis Góes, 1466 - Cj. 04 - Mirandópolis
E-mail: alpha.imoveis@uol.com.br

 • VENDA • LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

5071-9999

 •  APARTAMENTOS • APARTAMENTOS • APARTAMENTOS • • CASA E SOBRADOS •

APTO. JABAQUARA
2 dts. com armarios, 1 vg, living 
2 amb, lazer, ótima localização, 

rua tranquila, 60m2 au, ótimo 
estado, px. ao Metrô e terminal 

Jabaquara. R$ 310 Mil

APTO. VILA MARIANA
2 dts,1 vg, living/terraço, lazer, 
piscina, quadra e academia, 

70m2 au, dep. de empregada. 
repleto de armarios, ótimo local, 
próximo ao Metrô. R$ 570 Mil

APTO. MIRANDÓPOLIS
2 dts, living/terraço, vago, salão 

de festas, ótima localização, 
60m2 au, próximo a Supermer-

cados, Farmácias e Metrô Praça 
da Árvore. R$ 470 Mil

APTO. METRÔ SAÚDE
2 dts, 1 vgs, dep. empregada, 

coz. americana, salão de festas, 
ótimo estado, reformado, vago, 
ótimo local, rua tranquila, px. 

Metrô Pça. Arvore. R$ 450 Mil

APTO. PRAÇA DA ÁRVORE
2 dts, 2 vg, living/terraço,
salão de festas, vago, rua 

tranquila, ótimo local,
próximo ao Metrô Praça da 

Árvore. R$ 440 Mil

APTO. VILA CLEMENTINO
2 dts,1 ste,1 vg, 

living/2amb,78m2 au, vago, 
reformado, salão de festas, 

ótima localização, próximo ao 
Metrô Santa Cruz. R$ 450 Mil

APTO. KLABIM
3 dts,1 ste, 1vgs, living/terraço, 
salão de festas, quadra polies-
portiva  e academia repleto de 
armários, ótimo local, px. ao 
Metrô Imigrantes. R$ 570 Mil

APTO. VILA MARIANA
3 dts,1 ste, 1 vg, living 2 

amb, lazer, 100m2 au, andar 
alto, reformado, ótimo local, 

impecável,  Metrô  Ana Rosa. 
R$ 679 Mil

CASA TÉRREA  MIRANDÓPOLIS
2 dts, 2 vaga, sala 2 ambiente, 

entrada lateral, quintal, rua
tranqüila, ótima localização 
próximo ao Metrô Pça. da 

Árvore. R$ 650 Mil

SOBRADO SAÚDE
2 dts. c/terraço, 1 vg, sala 2 
amb, entrada lateral, quintal, 

edícula, ótima localização, rua 
tranquila próximo ao  Metrô 

Saúde. R$ 480 Mil

SOBRADO VILA MARIANA  
2 dts, 1 vg, 2 salas, quintal, 

edícula, 2 wc, repleto de 
armários, vago, ótima locali-

zação, impecável, próximo ao 
Metrô. R$ 680 Mil

CASA TÉRREA VILA MARIANA  
2 dts, 6 vgs, entrada lateral, 
nos fundos tem salão grande 

com 2 wc, terreno 10x30, ótima 
localização, vaga, próximo ao 

Metrô. R$ 1.100.000,00

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 
Localização. 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$ 1.200 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

VILA MARIANA
Sobrado (residencial/co-

mercial), 03 ds, lavabo, 02 
salas, edicula com 03 salas 
e 03 banheiros, garagem. 
Jto ao metro Santa Cruz.

R$ 900 mil.

VENDA

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 02 ds c/ 
AE, sala grande, coz. 
c/ AE, 02 banheiros, 

garagem. Lindo.
R$ 450 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 03 ds,

02 banheiros, salão de 
festa, edicula completa, 

garagem. Terreno 11 X23. 
Oportunidade.
R$ 690 mil.

LOCAÇÃO

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.

Creci no 16.581
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO - ADVOCACIA
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SOBRELOJA COMERCIAL - MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ARVORE)

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

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

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

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

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

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

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 847 sala 07

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

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

ta. ALUGUEL: R$ 1.600,00
Rua Napoleão de Barros, 1324.

APARTAMENTO – SAÚDE
(PRÓXIMO AO METRÔ SAÚDE)

02 dormitórios, sala 02 amb, cozinha,
banheiro, área de serviço e vaga para carro.
ALUGUEL: R$ 1.100,00 - COND. R$ 150,00 

Rua Salvador de Edra, 313 Apto. 23. 

APARTAMENTO – SAÚDE
(PRÓXIMO AO METRO SAÚDE)

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

APARTAMENTO – SANTANA
(PRÓXIMO AO METRÔ SANTANA)

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

Rua Dr. Olavo Egidio, 991 Apto. 41.
CASA TERREA DE FUNDOS – SANTANA

(Próximo ao metro Santana).
01 dormitório, sala, cozinha,
banheiro e área de serviço.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 100 mts. Metrô / 
Wlamart, 2 dts. b.box, sala, 

cozinha, As, Wc, s/gar., 
condomínio baixo. 

Temos Outros

SÃO JUDAS 
Últimas Unidades

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Oportunidade! Sobrado, 
3 dts. arms. b.box, 2 sls. lav. 

coz. planej., AS,  QE/WC, 
gar., reformado.

R$ 649.000,00 Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Trav. R. das Rosas

 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

R. Domingos Santa Maria, 647, 
3 dorms. sendo 1 suíte, 
banh. social, sacada,

sala p/2 ambs., lavabo, coz., 
quintal 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$ 265.000,00

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 96338-4604

APTO. METRÔ 
JABAQUARA 

PX. CARREFOUR
R$ 480.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 3 dts. (ste), arms. b.box, 
carp. mad., liv. 2 ambs. c/sac. 
coz. planej., AS, WC, 2 vgs. 

lazer completo.
 R$ 549.000,00
Temos Outros

SÃO JUDAS
300 mts. do Metrô

 CASA MOEMA
120 m2

Rua José Cândido de Souza, 23
Valor R$ 480.000,00

 Direto c/proprietária Tatiana
99706-6966 - 5594-0058

 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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Próximo ao metrô, 550m2 A.U., 
10 mts. de frente, construção nova, 

mazaninos, 4 wc´s, escritório, 
portas automáticas, 4 vagas. 

 LOJA COMERCIAL
CONCEIÇÃO

VENDO OU ALUGO

Fone: 99911-3071

 CASA LITORAL
PERUÍBE

Ótima localização, próximo ao Centro, 3 
dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., coz. ame-
ricana, banh. social, lavabo, edícula c/2 

dorms., jardim e varanda. Estudo Proposta
 Tratar: 98643-4182 (tim)

RF
CRECI: 16.516 Rua Urânio, 181 - Metrô Saúde

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

Administração, Locação,
Compra e VendaIMÓVEIS

PRÉDIO COM RENDA - VERGUEIRO
Loja + 1 Apto., 90m2 + 2 Casas.  R$ 660.000,00

LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO 

Av. Jabaquara, 52m2, 2 dorms.  R$ 365.000,00 
APARTAMENTO SÃO JUDAS

ÓTIMO APTO. - METRÔ SAÚDE
83m2, 2 dts. qe, 2 banhs., s/gar., cond. bx. R$ 420.000,00 

45m2, 1 dormitório, garagem, piscina. R$ 390.000,00 
ÓTIMO APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE

APARTAMENTO - METRÔ JABAQUARA
90m2, 2 dormitórios, s/garagem, s/cond.  R$ 1.100,00 

APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE
2 dormitórios, sacada, garagem, piscina.  R$ 1.700,00 

SOBRADO COMERCIAL - VILA CLEMENTINO
Várias Salas, 4 wc´s, edícula, 4 vagas.  R$ 5.700,00 

APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE
2 dormitórios, suíte, sacada, gar., piscina. R$ 2.100,00 

CASA TÉRREA - PLANALTO PAULISTA
Al. Guatás, 2 quartos, quintal, garagem.  R$ 1.500,00 

SOBRADO COMERCIAL - METRÔ SAÚDE
120m2, 2 vão livre, 3 wc´s, ót. local.  R$ 2.400,00

ÓTIMO PRÉDIO RESIDL. - JABAQUARA
Com 5 Apartamentos. Tudo Alugado. R$ 410.000,00 

SOBRADO - METRÔ SAÚDE
R. Cesária Fagundes, 3 dt. ste. qe, 2 vgs. R$ 750.000,00 

3,40mx18m, sem garagem, 90m2 úteis. R$ 360.000,00 
SOBRADO COML. PX. METRÔ SAÚDE

APARTAMENTO - METRÔ SANTA CRUZ
2 dorms., sl., coz., 1 banh., a.serv., gar. R$ 370.000,00 

APARTAMENTO - VILA CLEMENTINO
3 dorms., suíte, 2 vagas, precisa reforma. R$ 550.000,00 

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 2 dorms. b.box, 
terraço, sala, lav. coz. qtal. 

gar. portão autom., exc. 
local. R$ 410.000,00

Temos Outros

CONCEIÇÃO
Px. Diederichsen

 

CONTADOR, CORRETOR, ADVOGADO
Rua Domingos de Moraes com Loefgren

Tratar Tel.: 5052-9474

 ALUGO SALA 
EM ESCRITÓRIO MONTADO 

PARA:

1 dormitório, cozinha, 
banheiro c/box, lavanderia, 

água e luz separados.
Rua Caucaia,198 

Depósito ou Fiador. 
R$ 1.050,00. Temos Outros
2275-6481/ 2276-3671

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE EM CONDOMÍNIO

POUCAS UNIDADES 

 

1ª) No conjunto 3 com 60m2, banhei-
ro, pia de cozinha e 2 áreas externas 
sendo um social e outra de serviço. 
R$ 2.200,00 + Condomínio .
2ª) No conjunto 4 com 104m2, 
3 banheiros, 2 sacadas, pia de 
cozinha e 1 área de serviço externa.
R$ 2.900,00 + Condomínio.

 

Contato:5571-6743 ou 95810-0000
falar com Sueli ou Cristian

SALAS COMERCIAIS
VILA MARIANA PRÓXIMO 

METRÔ SANTA CRUZ
Rua Domingos de Moraes, 2262

 

Rua Visconde de Guaratiba, 
3 dormitórios com armários, 

2 salas com terraço, 2 banheiros, 
área de serviço, 1 vaga.

 APARTAMENTO
METRÔ IMIGRANTES

Tratar Tel.: 3255-4166

 

Com 30m2, isenta de IPTU, com 1 vaga 
de garagem. No Condomínio Edif. Centro 
Empresarial Zona Sul, ao lado do Metrô 

Jabaquara. Rua dos Buritis, 128. 

 SALA COMERCIAL
JABAQUARA

Tratar com João/Denise
Tels. 99447-8804 - 99840-2268

Para Profissionais 
liberais (Psicólogos, 

Fisioterapêutas, 
Nutricionistas),
 entre outros

Tel.: 5572-3876

SALAS 
COMERCIAIS 

METRÔ ANA ROSA

 

Ao lado do Metrô
Aluguel a partir de R$ 1.200,00

 SALAS COMERCIAIS
PARAÍSO

Tratar com Osvaldo
94705-5548 ou 96073-9481

 SALÃO COMERCIAL 
SAÚDE

Rua Salvador de Edra, 78, 80m2 
pé direito alto, 2 banheiros, 2 vagas, 

IPTU comercial R$ 2.500,00
Aceito qualquer fiança

 Tratar: 99932-1591

JORNAL
 SÃO PAULO
 ZONA SUL.

FONE:
5072-2020



PÁG. 12 06 a 12 DE FEVEREIRO DE 2015

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
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MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br

JORNAL
 SÃO PAULO
 ZONA SUL.

FONE:
5072-2020

 

Para todas as idades.
Profª. formada em Conservatório Musical

 AULAS PARTICULARES
PIANO • TECLADO
TEORIA MUSICAL

Contato: Tel. 5594-5922

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

ADVOCACIA
site: www.kgsadv.com.br

Serviços prestados por profissionais qualificados 
em diferentes áreas de Direito: 

FAMÍLIA • CÍVEL • CONSUMIDOR 
IMOBILIÁRIO • CONTRATOS 

ACORDOS • TRABALHO  
PREVIDENCIÁRIO • REVISÃO DE FGTS 
(Cálculos, Benefícios, Revisões do INSS, 

Desaposentação)

 
Dança do Ventre - Dança Cigana*

ATS American Tribal Style
*Turmas também para 3ª idade

Próximo ao Metrô Saúde

 AULAS DE DANÇAS

Tel. 99764-3523 ou 2331-7975
bete.medeiros@superig.com.br

 

Segmento Iluminação em LED
Industrial, Comercial, Residencial, 

com condução própria. Pago comissão

 REPRESENTANTE
COMERCIAL

Site: www.lcoverdata.com.br
email: monica.carolo@lcoverdata.com.brABERTURA 

DE EMPRESAS 
72 HORAS

CONTÁBIL MOTA - 17 anos
Alteração, Baixa e Legalização

Tel:2497-3119 - 2455-8420
www.contabilmota.com.br





PIANO CLÁSSICO
POPULAR • TECLADO
• Método americano rápido e agradável
• 1 música por aula • Qualquer idade
• Musicaterapia 


Professoradiplomada emNova Iorque5572-6074

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, 76m², 
Impecável. R$ 1.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

grande, lavabo, edícula 
completa, 2 vagas, rico 

em arms. Lindo.
R$ 2.300,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds,

sala grande, coz., lavabo, 
edicula completa,
quintal e garagem.

R$ 2.000,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAUDE
Apartamento, 3ds (suite), 

sala 02 ambientes, lavabo, 
a. serv., despensa, 01 vaga. 
Repleto de armários. Junto 

ao metro. R$ 3.500,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite), 02 
salas, lavabo, lavanderia, 
depósito, churrasqueira, 
quintal grande e vaga 03 

autos. R$ 2.700,00.

LOCAÇÃO

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 corres-
pondentes aos quilos que deseja perder, comece na 4ª feira, após 
distribuir.  Publique na mesma semana.  Boa sorte. B.K.O..

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.L.P.

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 1 dorm. (1 rev.), b.box, 
sl. 2 ambs., arms. coz. AS, 

WC, s/gar. R$ 1.339,00
Fiador/Seg. Fiança. 

Temos Outros. 

MIRANDÓPOLIS
Próx. Pça. Sta. Rita

MÉDICOS, PSICÓLOGOS, FISIOTERAPÊUTAS, NUTRICIONISTAS,  
ESTETICISTAS, PODOLOGISTAS, MASSAGISTAS,  ETC.

ALUGA-SE SALAS  
EM CLÍNICA ALTO PADRÃO PARA:

CLÍNICA multiprofissional em funcionamento há 25 anos 
no mesmo ponto, toda infraestrutura já pronta, salas grandes,

ótima localização na Av. Lacerda Franco no Cambucí, todas as 
despesas divididas entre os profissionais. Excelente custo benefício.

OPORTUNIDADE ÚNICA !!!
INFORMAÇÕES: 3277-2706 / 3341-0304 / 3399-4399 h.c.

Alugo Barato. Sobrado 
reformado, vago, próx. 
ao Metrô Santa Cruz, 

com 2 suítes, armários,
2 salas, cozinha, lavan-
deria, quintal, quarto/wc 
empregaga. garagem.  
Fones. 97343-7777 

ou 5539-6363 c/propr.

VILA CLEMENTINO

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 3 dorms., b.box, 
2 salas., coz., AS, WC, churr., 

1 vaga.  R$ 2.900,00
Fiador/Seg. Fiança. 

Temos Outros. 

MIRANDÓPOLIS
Px. R. Luis Góis

 

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

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS
Curso Individual e 

Personalizado, 
Mobilidade reduzida, 

Necessidades especiais.
com Martha 

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

gmail.com

TOQUE JÁ
Piano, Teclado, Violão, 

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

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

 

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

Rua França Pinto, imóvel grande

 PASSO O PONTO
COMERCIAL

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

 

• Contabilidade em Geral
• Abertura
• Encerramento
• Escrituração Fiscal
• Departamento Pessoal
• Declaração de Imposto de Renda

 

Consulte-nos
Cel.: 99888-5491 / 98539-4888 

(Alline)
e-mail: rinaldiserv@gmail.com

Serviços Empresariais
Rinaldi

REGULARIZO
IMÓVEIS

Fone: 2947-6044

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

(CND) de Imóveis na Receita Federal.

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

  AUXILIAR DE 
CONTABILIDADE

Estamos admitindo com prática
comprovada em lançamentos contábeis
no Sistema Folhamatic, conciliação de 

contas, etc. Local de trabalho
próximo ao Metrô Vila Mariana.

Os interessados poderão enviar 
curriculum com pretensão salarial 

para: wz13@outlook.com

  CORRETORES (AS)
Empresa de grande porte contrata 

corretor com experiência para 
produtos remanacente e terceiros, 

apenas 2 ou 3 corretores 
por empreendimento. 

Comissão diferenciada. 
Contato: 

lpscandidatos@gmail.com 
Tel.: 3067-1538

 

Idade entre 14 à 17 anos.
Salário Fixo + Benfícios

 

MENOR APRENDIZ

Interessados enviar Currrículo para:
jovem.aprendiz2015@outlook.com

Empresa Contrata Urgente:

cr
ec
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-1

32
10

 

Av. Itaboraí
3 dormitórios, sala, cozinha, 

área de serviço, 1 vaga.
Pacote Fechado 

R$ 2.100,00 incluso cond.

 

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

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

banheiro, 1 vaga. Ótima localiz.
Pacote Fechado

R$ 2.000,00 incluso IPTU/Cond.

 

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

APTO. PRAÇA ÁRVORE 
PRÓXIMO AO METRÔ

cr
ec

i J
-1

32
10

 

Rua Samambaia 4 dormitórios, 
2 vagas demar, lazer completo.

R$ 3.000,00 + R$ 600,00 
Condomínio + IPTU 

Aceita proposta

 

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

APARTAMENTO 
BOSQUE DA SASÚDE
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Rua Afonso Mariano Fagundes
8 salas, 2 banheiros, 
vaga para 4 carros

R$ 6.000,00

 

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

CASA COMERCIAL
PLANALTO PAULISTA

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.
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Casas de RepousoOdontologia

S�ú�� � es�é�ic�

Terapia AlternativaCuidadores

Materiais Hospitalares e Ortopédicos

Produtos Naturais
ALTO PODER
ESPIRITUAL

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

30 anos de
Exitos e Soluções

Ligue já.
2228-1419 / 96150-6348(OI)

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

Trabalhos para todos os fins
em sua presença.

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

5072-2020

TELHADO
NOVOS E 

REFORMAS
Equipes 

Especializadas
Paracon Engenharia 

e Comércio Ltda.

Tel. 5539-0030 
Cel. 98234-5471

Contas de energia devem 
subir, enquanto as de 
telefonia serão barateadas

Ainda não se sabe a por-
centagem, mas a conta de 
luz vai aumentar, principal-
mente por conta da falta de 
chuvas que eleva o custo de 
produção de energia elétrica 
no país. Paralelamente, as 
ligações telefônicas origina-
das de números fixos para  
celular devem apresentar um 
aumento.

Energia
As revisões extraordiná-

rias das tarifas de energia elé-
trica deverão começar a valer 
em 1º de março. A estimativa 
é do presidente da Associação 
Brasileira de Distribuidoras 
de Energia Elétrica (Abra-
dee), Nelson Leite. “A ideia 
é começar a valer em março, 
porque as contas vão chegar 
para pagar”, disse hoje (5) o 
presidente da Abradee.

A revisão extraordinária 
deverá ser aplicada para to-
das as distribuidoras do país, 
com o objetivo de cobrir os 
custos extras com a gera-
ção de energia. Ainda não 
se definiu de quanto será o 
aumento, e cada uma das 
distribuidoras deverá ter um 
índice diferente. Entre os 
itens que serão levados em 
conta para calcular o reajuste 
estão o pagamento das cotas 
da Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE) e o impacto 
do aumento das tarifas da 
Usina de Itaipu.

Amanhã (6), a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) vai debater, em reu-

nião extraordinária, os crité-
rios para calcular os índices 
de revisão extraordinária. A 
reunião da Aneel também vai 
discutir o reajuste nos valores 
cobrados pelo sistema de 
bandeiras tarifárias.

Leite disse que não há uma 
estimativa de quanto será o 
aumento, “Eu não arriscaria, 
neste momento, falar em 
nenhum número. Depende de 
quais custos serão cobertos”.  
As duas propostas devem 
passar por audiência pública. 

Telefonia
As ligações locais e interur-

banas de telefone fixo para 
celular ficarão mais baratas 
para o usuário. As mudanças, 
aprovadas hoje (5) pela Agên-
cia Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), resultará em 
uma redução média de 22% no 
valor das ligações de telefone 
fixo para móvel em que os 
DDDs são iguais. As novas tari-
fas devem entrar em vigor no 
próximo dia 24 de fevereiro.

A queda é consequência 
da redução dos valores de 
referência para tarifas de re-
muneração de redes móveis 
e abrange chamadas da tele-
fonia fi xa para celular, sejam 
ligações locais ou de longa 
distância, originadas das re-
des de concessionárias da 
telefonia fi xa (Oi, Telefônica, 
CTBC, Embratel e Sercomtel) 
e destinadas a operadoras 
móveis. 

O valor homologado para 
a Oi, no Rio de Janeiro, por 

exemplo, cairá de R$ 0,36 por 
minuto para R$ 0,28. No caso 
de São Paulo, também no caso 
de chamadas fi xo-móvel com 
o mesmo DDD, o valor da tari-
fa da Telefônica reduzirá de R$ 
0,35 por minuto para R$ 0,27.

Nas chamadas de fi xo para 
móvel em que os DDDs dos 
telefones de origem e de des-
tino da ligação têm apenas o 
primeiro dígito igual (DDDs 
61 e 62), haverá queda média 
de 14%. O valor homologado 
para Oi da tarifa de conexão 
para esse tipo de chamada 
cairá de R$ 0,80 por minuto 
para R$ 0,69.

Nas ligações em que os 
primeiros dígitos dos DDDs 
dos telefones fixo e móvel 
são diferentes (DDDs 31 e 41), 
a redução média será 12%. O 
valor homologado da tarifa 
no caso Vivo/Telefônica, por 
exemplo, cairá dos atuais R$ 
0,93 por minuto para R$ 0,82.
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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 07/02 E 08/02, 
VENHA CONHECER O STAND 

DE VENDAS E APROVEITE PARA 
SABOREAR AS DELICIOSAS PALETAS 

DA LOS CHAVOS
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