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Cinema tem três estreias que 
garantem diversão para 
diferentes públicos no feriadão

Confeitaria 24 horas é opção para 
repor energias durante Carnaval 
e oferece novo gelato italiano
Página 8

O processo de tomba-

mento do Mosteiro de 

Santa Teresa de Ávila foi 

aberto em 25 de março 

de 2003. Só agora, pratica-

mente doze anos depois, 

finalmente saiu a decisão 

do Conpresp - o conjunto 

de edificações é um patri-

mônio histórico, cultural e 

ambiental da capital pau-

lista. Localizada na esqui-

na das Avenidas Senador 

Casemiro da Rocha e Ja-

baquara, onde se escon-

de atrás de altos muros, 

o mosteiro foi construí-

do na década de 1940 e 

abriga freiras em com-

pleta clausura. Página 3

No primeiro Centrode 

Antropologia e Arque-

ologia Forense do país, 

localizado na Vila Mariana,   

continuam em andamento 

os trabalhos de análises 

das quase mil ossadas 

encontradas há 20 anos 

em um cemitério clandes-

tino no bairro de Perus. 

Ali eram enterrados mi-

litantes políticos assas-

sinados e outras vítimas 

de violência do regime 

militar, em segredo. Esta 

semana, novo relatório foi 

divulgado apontando para 

a análise de 144 ossadas, 

sendo que 11 delas apre-

sentavam sinais de morte 

violenta, três por projé-

teis e oito com marcas de 

lesões graves, como os-

sos quebrados. Página 5

Análise das ossadas continua na Vila Mariana

Unifesp reivindica 
mais verba para o 
Hospital São Paulo

O novo ministro da 

educação, Cid Gomes, 

esteve esta semana na 

reitoria da Universida-

de Federal de São Paulo 

(Unifesp), que mantém 

o único hospital universi-

tário do país com atendi-

mento universal - o Hos-

pital São Paulo. Página 4

Mosteiro em Mirandópolis 
é patrimônio histórico

Escola de Astrofísica 
divulga cursos

No Ibirapuera, acon-

tecem vários cursos de 

astrofísica neste primei-

ro semestre de 2015. A 

programação foi divul-

gada esta semana pela 

Umapaz e as inscrições 

foram abertas no dia 10 

para cursos como Astro-

nomia Geral, Astronomia 

do Sistema Solar, entre 

outros. O preço por par-

ticipante varia entre R$ 15 

e R$ 30, apenas . Página 5
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Feriadão tem três estreias para 
quem quer fugir do Carnaval

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

• Sala 1 - Bob Esponja - Um 
Herói Fora D Agua DIG (Dub) 
- Livre - 11h50 - 14h10 - 16h30 
- 18h50 • Sala 1 - Sniper Ame-
ricano DIG - 16 Anos - 21h10 

•  Sala 2 - Caminhos da 
Floresta DIG - 12 Anos - 11h10J 
- 14h00 - 17h00 - 19h50S - 
22h40D • Sala 2 - Rastros de 
Ódio DIG - 12 Anos - 11h10E 
- 19h50B 

• Sala 3 - Cinquenta Tons de 
Cinza DIG - 16 Anos - 13h00 - 
15h50 - 18h40 - 21h30 - 00h20C 

• Sala 4 - A Teoria de Tudo 
DIG - 10 Anos - 12h50 - 15h40 - 
19h00 - 21h50 

• Sala 5 - Annie DIG (Dub) 
- Livre - 11h30 - 14h20 • Sala 
5 - A Casa dos Mortos DIG - 14 
Anos - 17h30 - 19h40 - 22h00 

• Sala 6 - O Destino de 
Júpiter 3D - 12 Anos - 12h10J - 
15h00 - 17h50 - 20h50 - 23h40D 
• Sala 6 - Procurando Nemo 
3D (Dub) - Livre - 12h10E 

• Sala 7 - Cinquenta Tons 
de Cinza DIG - 16 Anos - 11h00 
- 13h50 - 16h40 - 19h30 - 22h20 

• Sala 8 - Birdman ou (A 
Inesperada Virtude da Igno-

rância) DIG - 16 Anos - 22h15 
• Sala 8 - Bob Esponja - Um 
Herói Fora D Agua 3D (Dub) 
- Livre - 13h10 - 15h30 - 17h45 
- 20h00 

• Sala 9 - O Jogo da Imi-
tação DIG - 12 Anos - 12h30 
- 15h20 - 18h10 - 21h00 • Sala 
9 - Rastros de Ódio DIG - 12 
Anos - 23h50C 

• Sala 10 - Cinquenta Tons 
de Cinza DIG - 16 Anos - 12h00 - 
14h50 - 17h40 - 20h30 - 23h20D 

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

• Sala 1 - Cinquenta Tons de 
Cinza DIG - 16 Anos - 13h00 - 
15h50 - 18h40 - 21h30 - 00h20C 

• Sala 2 - Bob Esponja - Um 
Herói Fora D Agua 3D (Dub) 
- Livre - 13h20 - 15h40 - 17h50 
- 20h10 • Sala 2 - Sniper Ame-
ricano DIG - 16 Anos - 22h30 

• Sala 3 - O Destino de 
Júpiter 3D - 12 Anos - 12h10M - 
15h20 - 18h30 - 21h40 • Sala 3 
- Procurando Nemo 3D (Dub) 
- Livre - 12h40G 

• Sala 4 - Bob Esponja - Um 
Herói Fora D Agua 3D (Dub) 
- Livre - 12h20 - 14h40 - 17h00 
• Sala 4 - Cinquenta Tons de 
Cinza DIG - 16 Anos - 19h30 - 

22h20 
• Sala 5 - Cinquenta Tons de 

Cinza DIG - 16 Anos - 12h00 - 
14h50 - 17h40 - 20h30 - 23h20C 

• Sala 6 - Birdman ou (A 
Inesperada Virtude da Igno-
rância) DIG - 16 Anos - 12h40J 
- 15h30 - 18h20S - 21h10 • Sala 
6 - Rastros de Ódio DIG - 12 
Anos - 12h40E - 18h20B - 23h55C 

• Sala 7 - Whiplash - Em 
Busca da Perfeição DIG - 12 
Anos - 22h10 • Sala 7 - Ca-
minhos da Floresta DIG - 12 
Anos - 11h10 - 14h00 - 16h40 
• Sala 7 - Selma - Uma Luta 
Pela igualdade DIG - 14 Anos 
- 19h20 

Legendas:B-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Quar-
ta (18); C-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado 
(14); D-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Sexta (13) e 
Sábado (14); E-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Do-
mingo (15);G-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado(14) 
e Domingo (15); J-Esta sessão 
NÃO será exibida Domingo 
(15); M-Esta sessão NÃO será 
exibida Sábado (14) e Domin-
go (15); S-Esta sessão NÃO 
será exibida Quarta (18).

Áries - 21/03 a 20/04 
Neste período o ariano terá 

muito sucesso ao tratar com auto-
ridades civis e na solução de seus 
problemas profi ssionais, fi nanceiros 
e pessoais. Fará poucas amizades, 
mas elas certamente serão verda-
deiras.
Touro - 21/04 a 20/05 

Continue se esforçando no cam-
po profi ssional, pois são espetacu-
lares serão as chances de sucesso. 
Bons negócios e excelente infl uên-
cia astral para a vida sentimental. 
Alguns obstáculos poderão se apre-
sentar, todavia, nada conseguirá 
demovê-lo de seus propósitos. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

O geminiano nesse momento 
sofre muito boa influência para 
cuidar de sua beleza física e para 
submeter-se a operações plásticas. 
A saúde está melhorando bastante, 
bem como as chances de progresso 
fi nanceiro e profi ssional. 
Câncer - 21/06 a 21/07

Os excessos de prazer, de be-
bidas alcoólicas, alimentos gordu-
rosos e as questões extraconjugais 
poderão lhe complicar física e mo-
ralmente neste momento. Não saia 
da rotina, fale pouco e escute mais.
Leão - 22/07 a 22/08

O leonino poderá entrar em 
choque com pessoas do seu círculo 
de relacionamento mais próximo. 
Por outro lado, o sucesso profis-
sional e amoroso será evidente, 
bem como as chances de elevar-se 
socialmente.
Virgem - 23/08 a 22/09

Seu desenvolvimento mental e 
profi ssional será notável, essa se-
mana, juntamente com as relações 
importantes que pretende fazer. 
Todavia, o virginiano deve evitar ini-
ciar novas amizades e confi ar dema-
siadamente em pessoas estranhas.   
Libra - 23/9 a 22/10

 Não é um momento totalmen-
te favorável para tratar de assun-
tos relacionados com dinheiro, 
mas muito bom para entabular 
negócios e obter novos conheci-
mentos profissionais, para serem 
postos em prática brevemente.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Algumas perturbações passa-
geiras em relação aos fi lhos estão 
previstas para esse fi m de semana. 
O escorpiaono deve agir com calma 
e auto confi ança, que tudo tende 
a dar certo. Seja mais ponderado. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

O sagitariano irá levar uma vida 
muito tranqüila e feliz ao lado dos 
familiares e da pessoa amada essa 
semana. O trabalho lhe trará satisfa-
ção e os negócios tendem a render 
bons lucros. Favorável para poupar 
o seu dinheiro. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Faça de tudo essa semana, para 
melhorar suas condições sociais, 
amorosas profi ssionais e fi nancei-
ras. Mas tudo dentro de um sentido 
honesto e inteligente. Estão favore-
cidos os contatos pessoais.
 Aquário -21/01 a 19/02

Assuntos econômicos o aborre-
cerão logo as primeiras horas deste 
fi m de semana. Mas não se aborre-
ça, pois a até o início da semana terá 
ótimas chances de colocar tudo em 
ordem. Excelente para conseguir a 
casa própria e abrir poupança. 
Peixes - 20/02 a 20/03

Momento dos mais indicados 
para iniciar a melhoria da aparên-
cia de sua casa, tais como nova 
decoração e reformas. Fará ótimas 
amizades, mas não confi e demais 
em estranhos. Sucesso junto ao 
sexo oposto. 

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.  

Problemas com a 
bebida? AA

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

Um romance com pita-
das fortes de erotismo e um 
longa de terror chegam aos 
cinemas para garantir diver-
são aos adultos durante o 
fi m de semana prolongado 
de Carnaval.  Tem também 
uma estreia voltada ao pú-
blico infantil, que agradará a 
família toda. 

A transposição para as te-
las do best seller “50 tons de 
cinza” estreia com classifi ca-
ção etária de 16 anos e 125 
minutos de duração!

Mostra a história de 
Anastasia Steele, uma es-
tudante de literatura de 21 
anos, recatada e virgem. 
Uma dia ela deve entrevistar 
para o jornal da faculdade o 
poderoso magnata Christian 
Grey. Nasce uma complexa 
relação entre ambos: com a 
descoberta amorosa e sexu-
al, Anastasia conhece os pra-
zeres do sadomasoquismo, 
tornando-se o objeto de sub-
missão do sádico Grey.

Já Maria Bello está em A 
Casa dos Mortos, fi lme de 
terror com classifi cação etá-
ria de 14 anos. Conta a his-
tória de um massacre que 
acontece numa casa aban-
donada deixando cinco estu-
dantes mortos. Um policial 
(Frank Grillo) e uma psicólo-
ga (Maria Bello) vão investi-

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.

Novo suplemento 
nutricional caseiro

A Unifesp recruta crianças 
entre 5 e 10 anos e 11 meses 
de idade e seus responsáveis 
para participarem de uma 
pesquisa de degustação de 
uma nova suplementação 
nutricional caseira, desenvol-
vida no setor. Não podem 
participar do estudo crianças 
obesas ou portadoras de sín-
dromes genéticas e alergias 
aos componentes da fórmula 
(corante, amido, óleo e ovo).
Interessados em participar de-
vem entrar em contato com o 
ambulatório no telefone 5571-
9189 ou comparecer pessoal-
mente à Rua Morcote nº 84, 
na Vila Clementino (próximo 
ao metrô Santa Cruz).   

“Armadilha” no 
João Caetano

Na próxima sexta-feira, dia 
20 de fevereiro, estreia o espe-
táculo “Armadilha” que fi cará 
em cartaz até 29 de março. As 
apresentações acontecem às 
sextas e sábados às 21h e do-
mingo às 19h. A classifi cação é  
livre e os ingressos custam R$ 
10,00. O teatro João Caetano 
fica na Rua Borges Lagoa, 
650 - Vila Clementino. Infor-
mações: 5573-3774

Unifesp recruta 
pacientes diabéticos

A Unifesp está recrutan-
do pacientes com diagnós-
tico de diabetes tipo 2 que 
tenham comprometimento 
renal.Podem participar da 
pesquisa homens e mulhe-
res com mais de 18 anos que 
fazem uso de medicação ou 
apenas dieta e exercício. Os 
interessados devem entrar 
em contato com Ana Campos 
pelo telefone 5576-4982, 
ramal 1, ou com Ligia Fer-
nandes pelo e-mail: ligiafer-
nandes.santos@gmail.com 
ou procurar pessoalmente 
o Centro de Pesquisa Clínica 
em Diabetes da Unifesp, 
localizado na rua Estado de 
Israel, 639, 3º andar - Vila 
Clementino, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 15h.

•ACONTECE •CINEMA •HORÓSCOPO

•PROGRAMAÇÃO

gar o caso, que ocorreu en-
quanto os jovens tentavam 
evocar fantasmas.

Já para a garotada, a boa 
pedida é conferir Annie, 
protagonizado pela atriz mi-
rim Quvenzhané Wallis. Ela 
é uma jovem órfã que vive 

em um orfanato comanda-
do com mão de ferro pela 
senhora Hannigan. Sua vida 
muda ao ser escolhida para 
passar alguns dias na man-
são de um milionário, onde 
acaba fazendo amizade com 
os funcionários do local.
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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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Depois de doze anos em 
processo de tombamento, 
foi finalmente considerado 
patrimônio histórico da cida-
de de São Paulo o mosteiro 
de Santa Tereza de Ávila, em 
Mirandópolis. 

Escondido por grandes 
muros em um imenso quartei-
rão na esquina das Avenidas 
Jabaquara e Senador Casemi-
ro da Rocha, o mosteiro não 
é uma construção vazia ou 
esquecida. Ali, vivem menos 
de 30 freiras, da ordem das 
carmelitas descalças, em com-
pleta clausura.

O mosteiro funciona tam-
bém para a venda de produ-
tos artesanais em loja que 
abre no local aos domingos, 
das 8h30 às 17h.

De segunda a sábado, há 
missas às 7h e aos domingos 
às 8h. O exterior e uma pe-
quena capela são abertos à 
visitação das 8h às 10h30 e 
das 15h às 16h30.

Em junho do ano passa-
do, moradores da vizinhança 
questionaram judicialmente a 
construção de prédios próxi-
mos, justamente por conta do 
processo de tombamento que 
estava em andamento. Uma 
liminar chegou a ser obtida, 
entretanto foi revogada pou-
co tempo depois, de acordo 
com a Prefeitura.

O processo de tombamen-
to foi aberto em março de 
2003 e só na última reunião 
do ano de 2014, promovida 
em dezembro passado, o 
Conselho Municipal de Preser-

•HISTÓRIA

Mosteiro de Santa Tereza de Ávila 
fi nalmente é patrimônio histórico

vação do Patrimônio Histórico 
(Conpresp) acabou deliberan-
do sobre o tema. 

De acordo com a ata da 
reunião, os motivos que leva-
ram ao tombamento do bem 
foram além do valor histórico 
e afetivo do conjunto no “âm-
bito” da comunidade local.

Foram considerados tam-
bém o valor arquitetônico das 
edificações em estilo neoco-
lonial, construídas entre 1946 
e 1948, o valor artístico dos 
elementos decorativos como 
azulejos decorados, treliças, 
ornatos barrocos, vitrais da 
Casa Conrado e acervo de ima-
gens escultóricas e pinturas, 
além do valor ambiental da 
área arborizada e ajardinada 

desse conjunto para o bairro 
de Mirandópolis e vizinhança.

A ata defi ne que o prédio 
do Mosteiro com igreja anexa, 
o Jardim no recuo frontal em 
toda extensão da Avenida 
Jabaquara e o pátio interno 
quadrangular deverão manter 
suas caraterísticas originais de 
forma integral. 

A resolução ainda esta-
belece a altura máxima de 
edificações no entorno, a 
partir do nível médio do per-
fil natural do terreno até o 
topo da cobertura, incluindo 
todos os elementos. Na Ave-
nida Jabaquara e na Avenida 
Senador Casemiro da Rocha, 
alguns espaços têm permitida 
a altura máxima de 45 metros. 

Já nas alamedas das Boninas, 
as edifi cações têm altura má-
xima de 15 metros. 

Histórico
O mosteiro de Santa Te-

resa de Ávila foi construído 
no início da década de 1940, 
para que as freiras, da Ordem 
das Carmelitas Descalças, pu-
dessem desocupar o prédio 
onde viviam, em Perdizes. 
Elas doaram a área na zona 
oeste para que se tornasse 
sede da Pontifícia Universida-
de Católica, a PUC. O conjunto 
foi construído pela empresa 
Leandro Dupré Construções 
Ltda., e a mudança das freiras 
aconteceu em 1948.

O Mosteiro fi ca na Avenida 
Jabaquara, 244. 

Jardins, azulejos e vitrais, além do valor arquitetônico das edifi cações em estilo 
neocolonial defi niram importância da preservação do mosteiro

Em dezembro, Conpresp aprovou tombamento do convento construído na década de 1940 e que fi ca em Mirandópolis

Polícia detem trio 
que fazia transporte 
clandestino em Congonhas 

A Polícia Civil deteve na 
quarta, 11, três motoristas que 
faziam transporte clandestino 
de passageiros na região do 
Aeroporto de Congonhas, 
zona sul da Capital. 

O trio foi flagrado por 
policiais da 2ª Delegacia de 
Atendimento ao Turista (Ae-
roporto de Congonhas), du-
rante operação em conjunto 

com agentes da Companhia 
de Transportes Públicos da 
Capital (SPTrans).

O trio transportava passa-
geiros em carros particulares 
e usavam uma tabela própria 
para cobrar as partidas.

Foi registrado um Termo 
Circunstanciado e o trio res-
ponderá por contravenção 
penal.

•SEGURANÇA
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Casas de RepousoOdontologia

S�ú�� � es�é�ic�
Terapia Alternativa

Cuidadores

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

5072-2020

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.

•SAÚDE

Hospital São Paulo pede R$ 10 milhões ao MEC
Na semana passada, o 

novo ministro da educação 
esteve na região. Cid Gomes 
veio à Universidade Federal 
de São Paulo, a Unifesp, e 
encontrou-se com a reitora 
Soraya Smaili. 

Entre os temas abordados, 
o histórico e cenário atual da 
Unifesp, o projeto de expan-
são e melhorias necessárias. 
Além disso, foi dado um pa-
norama geral do Hospital São 
Paulo, único hospital univer-
sitário de portas totalmente 
abertas à população, e foram 
mostrados os projetos de 
modernização e as obras já 
em andamento.

Para o HSP, foram reivin-
dicados R$ 10 milhões. O in-
vestimento seria destinado à 
execução de projetos, além 
da continuidade de obras em 
andament para a recuperação 
de estruturas, novo hospital 
(municipal) e a construção da 
segunda e terceira unidades 

do HU (em execução e em 
projeto, respectivamente). 
Segundo a reitora, a fi naliza-
ção destas obras benefi ciará 
muito a população, atendida 
pelas unidades do hospital. 

Durante o encontro, So-
raya ainda apresentou os de-
safi os imediatos de diversos 
campi, alguns dos quais de-
pendem de investimentos do 
Ministério da Educação. Um 
deles é o Campus Baixada 
Santista, onde há a necessida-
de da construção de unidade 
para substituir prédios aluga-
dos, além da finalização da 
compra do edifício que abriga-
rá o Instituto do Mar, cujo ca-
pital necessário estimado é de 
R$ 18 milhões. Em Osasco, são 
necessários R$ 20 milhões em 
investimentos. Está prevista, 
ainda para este ano, a cons-
trução do bloco I da unidade 
Quitaúna, que será erguida 
em um terreno de 210 mil m2, 
cedido pela prefeitura, e pos-

sui projeto urbanístico e exe-
cutivo que prevê a construção 
do primeiro prédio, creche e 
moradia estudantil. Já o Cam-
pus Diadema, para alcançar 
o objetivo de crescimento da 
graduação e pós-graduação, 
serão necessários R$ 15 mi-
lhões, que serão investidos na 
construção dos três primeiros 
prédios, já licitados.

O ministro salientou que, 
em apenas cinco semanas 
desde a sua posse, ele assu-
miu o compromisso pessoal 
de incluir em sua agenda vi-
sitas a instituições públicas 
em todos os Estados, com 
o objetivo de conhecer pes-
soalmente as demandas das 
universidades e institutos 
federais. Desta forma, ele co-
nhecerá a realidade e neces-
sidade de cada uma delas e, 
com isso, poderá diagnosticar 
as medidas que precisam ser 
adotadas com maior agilidade 
e as que necessitam de cuida-
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O pessoal do Último Tipo 
vai divertir gente de 

todas as idades com o 
cordão Animambembe

•CULTURA

Quem curte o carnaval 
tradicional, organizado e sau-
dável, pode confi ar na progra-
mação especial do Sesc Vila 
Mariana, que tem atrações 
para todas as idades, de 14 
a 17 de fevereiro. E, sem dú-
vidas, é uma das melhores 
pedidas para a garotada.

Vai ter desde as tradicionais 
celebrações carnavalescas, até 
a exibição de fi lme e apresen-
tações teatrais, mas o carro 
chefe é o especial Da Rua Pra 
Vila - Bloquinhos e Blocões, 
que transforma as praças da 
unidade em um grande espa-
ço de celebração do espírito 
carnavalesco, com música, 
palhaçaria e cortejo. Para con-
ferir a programação completa, 
que inclui exibição de fi lme e 
eventos esportivos, confi ra no 
site do Sesc - www.sescsp.org.
br/vilamariana.

Blocos
Na programação “Da Rua 

pra Vila - Bloquinhos e blo-
cões, vai ter o Cordão Ani-
mambembe com Último Tipo, 
de 14 a 17, sábado, domingo, 
segunda e terça, das 11h às 
12h, na praça de eventos, livre 
e grátis. É um show compos-
to por marchinhas, frevos e 
outros ritmos dançantes tra-

dicionais das festas populares 
brasileiras, sendo o improvi-
so um dos seus elementos 
principais. O espetáculo é 
direcionado a públicos de to-
das as idades e compreende 
também algumas canções 
clássicas como Mamãe Eu 
Quero, Cabeleira do Zezé, A 
Jardineira, Atrás do Trio Elé-
trico, Festa do Interior, Me dá 
Um Dinheiro Aí, Balancê,bem 
como as infantis O Pato, A 
Casa e Superfantástico... 

Depois, tem o Monstros no 
Carnaval de 14 a 17, sábado, 
domingo, segunda e terça, 
das 12h30 às 13h30; 15h30 às 
16h30, no foyer, grátis e livre. 

A ofi cina de elaboração de 
máscaras que não se limita ao 
enfoque carnavalesco, mas 
propõe às crianças partici-
pantes a criação de monstros 
a bichos fofi nhos e seres de 
outro planeta, para dançar, 
pular e se divertir bastante! A 
atividade será ministrada pelo 
Coletivo Jiboia.

Já o Bloco do Ó, dia 14, se 
apresenta das 14h às 15h, das 
17h às 18h, também na praça 
de eventos, livre e grátis. Desfi -
la ao som de marchas tradicio-
nais, sambas enredo, ranchos 
e sambas clássicos, resgatan-

do as tradições do carnaval 
e garantindo a alegria dos 
foliões. São 16 músicos que 
compõem a formação do Blo-
co: 4 cantores, 1 cavaco, 2 vio-
lões, 4 percussões e 5 sopros.

O cordão Carnavalesco 
Ziriguidum estará no Sesc dia 
15, domingo, das 14h às 15h 
edas 17h às 18h, na praça de 
eventos, livre e grátis.  A apre-
sentação resgata grandes 
sucessos de marchinhas de 
carnaval, aos moldes das fes-
tas imperiais, retomando os 
cordões da década de 1940. 
Na formação da banda, instru-
mentos de sopros e metais, 
além da percussão, baliza, 
porta-estandarte e palhaços.  

Já o cordão Carnavalesco 
Kolombolo diá Piratininga se 
apresenta no dia 16, segun-
da, das 14h às 15h e das 17h 
às 18h, na praça de eventos, 
livre e grátis. O Cordão re-
produz o tradicional carnaval 
de rua paulistano, trazendo 
repertório autoral e de ou-
tras agremiações da cidade. 
Em cortejo, o grupo traz à 
tona a memória de cordões 
como Camisa Verde e Bran-
co, Vai-Vai, Caveiras de Ouro, 
Coração de Bronze, Sandália 
de Prata, entre outros. É com-
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dos prioritários. Mas fi nalizou 
dizendo que, por conta do 
atual cenário econômico, 
será um ano bastante difícil, 
o que pode comprometer, em 

alguns casos, o investimento 
público. “Compreendo as ne-
cessidades apresentadas pela 
Unifesp, mas haverá batalhas 
duras para a pré-autorização 

de verbas e liberação de re-
cursos. Mas sei que, coletiva-
mente, conseguiremos me-
lhorar a educação no país”, 
completou o ministro.

Sesc Vila Mariana tem Carnaval ideal para garotada
posto por 23 integrantes. 

O bando da Rua estará no 
Sesc dia 17, terça, das 14h às 
15h  e das 17h às 18h, na praça 
de eventos, livre e grátis. 

Apresentando uma anto-
logia da música popular brasi-
leira, o Bando da Rua revisita 
marchinhas, sambas carna-
valescos e famosas marchas-
-rancho. Entre os clássicos, 
Ó Abre Alas, Despedida de 
Mangueira, Palpite Infeliz, 
Pierrot Apaixonado, Alô Alô, 
Barracão, Sassaricando, A 
Turma do Funil, Se Você Jurar 
e Chiquita Bacana. 

Os Fazedores de Riso Sus-
tenido também estarão na 
praça de eventos (livre e grá-
tis), dias  14 e 16, sábado e 
segunda, das 15h às 16h30. 
Trata-se de uma trupe com 
palhaços-músicos “fazedores 
de risos” surge lembrando 
números clássicos da arte 
da palhaçaria, com esquetes 
curtas e bem humoradas em 
constante interatividade com 
o público. Desta vez a missão 
será criar a belezura do sorri-
so, em meio a “misturança” 
das marchinhas de carnaval, 
com dança, mímica e palha-
çadas. A peculiaridade dos 
Fazedores é que todos os 

músicos são palhaços e todos 
os palhaços são músicos. Com 
a Cia. Megamini. 

O Circortejo se apresenta 
nos dias  15 e 17, domingo e 
terça, das 15h às 16h30, na 
Praça de Eventos (livre/grátis)

Palhaços e músicos com 
monociclo, malabares, perna-
-de-pau e outros aparelhos, 
realizam um cortejo musical 
animado pelos espaços, in-
teragindo com as pessoas, 
brincando e envolvendo-as 
no universo lúdico e encanta-
dor do circo e da música. Por 
vezes abrem rodas e realizam 
números circenses com seus 
aparelhos e revelações total-
mente inusitadas que surpre-
endem a todo instante. Com 
a Trupe de Peripécias. 

Por fi m, outra boa pedida 

é conferir o espetáculo teatral 
Puzzle, com a Dia Ultralíricos, 
sextas e sábados, às 21h, do-
mingos, às 18h, no teatro. 
Ingressos de R$ 12 a R$ 40, 
indicado para maiores de 12 
anos. Puzzle terá um total de 
doze artistas convidados para 
participarem de cenas criadas 
para aquela sessão específi ca, 
levando o ineditismo a cada 
apresentação. O espetáculo 
envolve diversas linguagens 
artísticas, dentre música, lite-
ratura, cinema e artes plásti-
cas, além do próprio teatro. 

O Sesc Vila Mariana fi ca na 
R. Pelotas, 141. F: 5080-3000.
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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

Identifi cação de 
ossadas continua

Já foram analisadas 144 
ossadas encontradas na vala 
clandestina do Cemitério de 
Perus, pelo Grupo de Trabalho 
Perus, instituído em outubro 
pela Secretaria de Direitos 
Humanos (SDH) da Presidên-
cia da República. Do total, 
em 11 restos mortais foram 
encontrados sinais de morte 
violenta, três têm marcas de 
projeteis e oito, marcas de 
lesões graves, como ossos 
quebrados. Os dados parciais 
foram divulgados esta sema-
na pelo Grupo, que trabalha 
no primeiro Centro de Arque-
ologia e Antropologia Foren-
se, criado no ano passado, na 
Vila Mariana.

O cemitério, localizado na 
zona noroeste, foi usado du-
rante a ditadura para enterrar, 
em segredo, militantes polí-
ticos assassinados e outras 
vítimas de violência do regime. 
No Cemitério de Perus, foram 
encontradas, em 1990, mais 
de mil ossadas enterradas em 
uma vala clandestina, coloca-
das em 1.049 caixas.

“É uma dívida que o Esta-
do brasileiro tem para com 
as famílias dos desaparecidos 
da época da ditadura, para 
que eles possam encerrar o 
período de luto e enterrar os 
restos mortais dos seus entes 
queridos. Mas é também um 
trabalho importante para que 
a gente não tenha políticas 
de desaparecimento, como 
grupos de extermínio, esqua-
drões da morte, enterros em 
massa, como infelizmente 
aconteceu”, destacou a se-
cretária da SDH, Ideli Salvatti.

Algumas ossadas já foram 
analisadas na década de 1990 
pelo Departamento de Me-
dicina-Legal da Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp). Em 1992, foram iden-
tifi cados dois presos políticos 
cujos restos mortais estavam 
na vala clandestina de Perus: 
Dênis Antônio Casemiro e Fre-
derico Eduardo Mayr. Desde 
então, o processo de identifi -
cação fi cou paralisado, sendo 
retomado em 2014.

O prazo para a identifi ca-
ção dos restos mortais pelo 
grupo é até o fim de 2016. 
Os exames genéticos estão 
previstos para se iniciar no 
segundo semestre de 2015 em 
laboratórios internacionais – 
capazes de fazer identifi cação 
em grande quantidade.

Caso alguma ossada cata-
logada tenha indícios signi-
ficativos de pertencer a um 
dos desaparecidos políticos, 
serão feitos exames de DNA 
no Brasil, ainda no primeiro 
semestre. O orçamento para 
a contratação dos laborató-
rios internacionais ainda não 
foi aprovado pelo Congresso 
Nacional – está previsto no 
Orçamento de 2015, ainda 
não votado. Até o momento, 
cerca de R$ 4 milhões já foram 
investidos na identifi cação.

Existem 42 desapareci-
dos, vítimas da ditadura, que 
podem ter sido levados para 
a vala clandestina de Perus. 
A coleta das amostras gené-
ticas está sendo feita com 
parentes. 

Com informações da 
Agência Brasil

•MEMÓRIA•EDUCAÇÃO

Cursos de astronomia têm 
inscrições abertas no Ibirapuera

A Escola Municipal de As-
trofísica Professor Aristóteles 
Orsini está com inscrições 
abertas, desde o dia 10, para 
os cursos que irá oferecer du-
rante este primeiro semestre 
de 2015. Os valores são bem 
atraentes - entre R$ 15 e R$ 
30, apenas, para participar 
das aulas. 

As inscrições devem ser 
feitas pessoalmente às terças, 
quartas e quintas-feiras das 
14h30min às 19h30min até o 
dia 26 de fevereiro (exceto 
dias 17 e 18 de fevereiro – Car-
naval) ou até o término das 
vagas, na Escola Municipal de 
Astrofísica, situada ao lado do 
Planetário Municipal (Parque 
do Ibirapuera).  Os interessa-
dos deverão levar documento 
de identidade e CPF (Caso o 
interessado não possua CPF, 
deverá trazer cópia do CPF de 
seu responsável)

Só poderá frequentar e 
assistir às aulas o aluno que 
estiver devidamente matricu-
lado, portanto não há aber-
tura à participação de alunos 
ouvintes. E não há inscrição 
via email ou por telefone. Há 
reserva de vagas em cada mo-
dalidade para pessoas acima 
de 65 anos e também para 
servidores municipais. 

Os participantes terão di-
reito a certificado de con-
clusão do curso, desde que 
obtenham nota fi nal igual ou 
superior a 5,0 e freqüência mí-
nima de 70% das aulas minis-
tradas (servidores municipais: 
75% de freqüência).

Entre os cursos ofereci-
dos, está o de Astronomia 
Geral, que proporciona aos 
alunos uma visão geral da 
Astronomia e de seus cam-
pos de aplicação, pesquisa e 
trabalho. Para participar, é 
preciso ter concluído o Ensino 
Fundamental. 

Outro curso oferecido é 
o “Tópicos de Astronomia: 
Meteoróides, meteoros e 
meteoritos”. Os objetivos 
do curso s!ao de apresentar 
os aspectos básicos relativos 
aos meteoróides, bem como 
que os fenômenos por eles 
produzidos na atmosfera da 
Terra e as conseqüências de 
suas quedas na superfície do 
nosso planeta.

Para participar, é neces-
sário estar cursando ou já ter 
concluído o Ensino Médio. 

No curso “Tópicos de As-
tronomia - Astronomia do 
Sistema Solar”, o objetivo é 
fornecer uma visão atualizada 
e completa dos constituintes 
do Sistema Solar bem como 
de suas principais caracterís-
ticas físicas e apresentar um 
estudo geral de seus movi-
mentos. Também é preciso 
ter o Ensino Médio completo 
ou em curso.

No curso “Tópicos de As-
tronomia: Instrumentos as-
tronômicos”, os alunos vão 
conhecer os equipamentos 
e métodos gerais de obser-
vação nas diversas faixas do 
espectro eletromagnético. 
Como requisito, é preciso es-
tar cursando ou ter concluído 

o Ensino Médio.
Há ainda o curso “Tópi-

cos de Astronomia, Astrono-
mia de Campo”, mas, para 
participar dele é preciso ter 
cursado o curso Fundamen-
tos de Astronomia Esférica II 
anteriormente. O objetivo do 
curso é discutir os métodos 
que permitem determinar a 
latitude, a longitude, o azimu-
te e a hora.

Inaugurada em janeiro de 
1961, A Escola de Astrofísica 
surgiu da demanda estimula-
da pelas sessões do Planetá-
rio do Ibirapuera, que havia 
sido inaugurado quatro anos 
antes. Hoje são oferecidos 
cursos de níveis variados, des-
de introdutórios, que buscam 
dar visão geral da astronomia, 
até outros mais aprofunda-
dos, como Astronomia do Sis-

tema Solar, Evolução Estelar 
ou Cosmologia.

A Escola conta com três 
salas de aula e um auditório 
com 100 lugares. Há ainda 
uma sala especial para o curso 
de construção de telescópios, 
um espaço para exposições e 
sala de leitura. O foco princi-
pal da escola é o ensino e a 
divulgação de Astronomia e 
ciências afi ns.

Para conhecer todos os 
cursos, horários, valores e 
números de vagas para cada 
curso, visite o site 

A Divisão de Astronomia e 
Astrofi sica fi ca dentro do Par-
que Ibirapuera, com entrada 
pelo portão 10 (pedestres) ou 
portão 3 (estacionamento) da 
Avenida Pedro Álvares Cabral, 
s/n. Telefones: 5575-5425 e 11 
5575-5206 no ramal 213.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 34 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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
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

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
V. MONUMENTO

R$ 1.045 MIL
Terreno 418 m², AC = 287m², 

c/ 5 dorm. c/ AE, 2 suítes, 
living p/ 4 amb., lavabo, coz. 
c/ AE, wc p/ empreg., suíte p/ 
hóspedes, amplo quintal,  gar. 

p/ 7 carros - REF.: 13.834

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

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 

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Excelente localização, terreno 
10 x 30 mts., construção 220 

m², c/ 3 dorm., suíte, living p/ 2 
amb., jd. inverno, copa, coz. c/ 
AE, despensa, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 3 carros, quintal c/ churr. 

- REF.: 11.034

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

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

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

dorm., suíte - REF. 13.860

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 1.060 MIL
Próx. ao Metrô A.do Ipiranga, 
c/ 4 dorm. c/ AE, 2 suítes, wc 

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

completo - REF.: 13.249

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.170 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

APTO
JD. CELESTE
R$ 235 MIL

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

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

APTO
V. DAS MERCÊS

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

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

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

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

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 350 MIL

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

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

próximo a rua Jean de La Huerta 
REF.: 13.803

SOBRADO
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. 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., 
lav, coz. c/ AE, dep. p/ emp, 

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

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
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

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 - 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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

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

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

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

PRÉDIO COMERCIAL
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

SRS. PROPRIETÁRIOS - CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.

C
R

E
C

I 2
46

3-
J

35 ANOS DE TRADIÇÃO S. B. do Campo - R. Gino Amadei, 220 - V. Paulicéia - Fone: 4173-2451
5581-5887 Av. Bosque da Saúde, 376

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

35 ANOS DE TRADIÇÃO

ATENÇÃO 
PROPRIETÁRIOS:

DEVIDO A GRANDE
DEMANDA,

ESTAMOS PROCURANDO 
APARTAMENTOS DE

2 DORMITÓRIOS 
E UMA VAGA DE GARAGEM 

PRÓXIMO AO METRÔ.
ENTRE EM 

CONTATO CONOSCO!

CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.

* LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA *
SOBRADO  SAÚDE

R$ 3.000,00 + IPTU – 
Terreno com 2 casas, 

reformada. Cada casa com 
2 dorms, 1 coz, 1 sl, 1 
banh, 1 AS, quintal , 2 

vgs, 180m² – REF- 1452.

CASA  SAÚDE 
R$ 1.600,00 – 2 dorms,
1 st, 1 sl, 1 coz, 1 banh, 

1 área de serv, 1 vg,
60m²  – REF: 1361.

COM.  AV. VEREADOR 
JOÃO DE LUCA 

R$ 9.000,00 + IPTU
3 dorms, 2 cozs, 1 copa, 
1 sl, 1 banh., 1 lavabo,
1 área de serv, 3 vgs, 
340m²  – REF: 3863.

SOBRADO  COM.
RUA DAS ROSAS 

R$ 3.500,00 + IPTU –
5 sls, 1 copa, 1 área de 

serv, 1vg, 100m².
REF: 3656.

APTO  ÁGUA FUNDA 
R$ 1.000,00 + Cond.

+ IPTU – 3 dorms, 1 sl, 
1 coz, 1 banhs, 1 área de 

serv, 1 vg, 50m².
REF: 3850.

APTO VILA GUARANI
R$ 1.800 + Cond.

2 dorms, 1 st, 1 sl,
1 coz, 1 banh, 1 área
de serv, 1 vgs, 57m²

REF: 3881.

APTO  JD. CELESTE
R$ 1.650,00 (Pacote) –

3 dorms, 1 st, 1 sl,
1 coz, 1 banh, 1 área de 

lazer, 1 vg, 68m² –
REF: 3787.

APTO  SÃO JUDAS 
R$ 2.500,00+ Cond. + 
IPTU – 3 dorms, 1 st, 

coz, sl c/ sacada, 2 vgs – 
96m² - REF: 3403.

APTO  VILA MARIANA
R$ 2.250,00 + Cond.

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

1 dp., 1 vg, 75m².
REF: 3747.

APTO  JABAQUARA
R$ 1.400,00 + Cond.
2 dorms, 1 coz, 1 sl,

1 banh, 1 área de serv,
1 vg,  62m².
REF: 3858.

APTO  ACLIMAÇÃO 
R$ 3.000,00 + Cond. + 
IPTU – 3 dorms, 1 st,

1 sl, 1 coz, 1 banh, 1 dp, 
1 área de serv., 2 vgs, 

80m² – REF: 3893.

APTO  V. MONUMENTO 
R$ 2.500,00 + Cond. _ 

IPTU – 2 dorms, 1 st, 1 
sl, 1 coz, 1 banh, 1 área 
de serv, 2 vgs, 62m² – 

REF: 3879

SALA COMERCIAL
BELA VISTA

R$ 210.000,00 – 1 sl, 2 banhs,
1 vg, 38m² – REF 5011.

APTO  CERQUEIRA CÉSAR 
R$ 300.000,00 – 1 dorm, 1 sl,
1 coz, 1 banh, 1 área de serv, 

50m² – REF: 3887.

APTO  JD. MARIA ESTELA 
R$ 260.000,00 –  3 dorms, 1 sl,

1 coz, 1 banh, 1 área de serv,
1 vg, próximo 40m²  – REF: 3880.

CASA  CURSINO 
R$ 460.000,00 – Terreno com 2 
casas, 4 dorms, 2 sls, 2 cozs, 2 
banhs, 2 área de servs, 2 vgs, 

196m² – REF: 8548

APTO  VILA GUMERCINDO
R$ 480.000,00 – 3 dorms, 1 dep, 

1 sl, 1 coz, 1 banh, 1 área de serv, 
1 vg , 75m² – REF: 3267.

APTO DIADEMA CENTRO  (NOVO)
R$ 390.000,00 – Varanda gourmet, 

2 dorms, 1 st, 1 sl, 1 coz., 1 
banh., 1 área de serv., 1 vg., 67m² 

– REF: 3883.
APTO  BOSQUE DA SAÚDE

R$ 765.000,00 – 3 dorms,1 st, 
1sl, 1 coz., 1 banh, 1 lavabo, 1 
área de serv, 2 vgs, – 97m² – 

REF: 3890.
APTO  VILA MONUMENTO 

R$ 600.000,00 – 2 dorms, 1 st, 1 
sl, 1 coz, 1 banh, 1 área de serv, 
2 vgs, 62m² – REF: 3878 – Fone: 

5581-5887.

SOBRADO  SAÚDE 
R$ 480.000,00 – 3 dorms, 1 st, 

1 sl, 1 coz, 1 banh. 1 lavab, 1 área 
de serv, 2 vgs, 90m² - REF: 3142.

SOBRADO NOVO MIRANDÓPOLIS 
R$ 990.000,00 – 3 dorms, 1 st, 

1sl, 1 coz, 1 banh, 1 lavab, 1 AS, 
2 vgs., 130m² – REF: 3872.

APTO  SAÚDE 
R$ 460.000,00 – 2 dorms, 1 sls, 
1 coz, 2 banhs, 1 área de serv,

1 vg, 55m³ – REF: 3743.

GALPÃO  COM.
AV. PEDRO BUENO 

R$ 1.100.000,00 – 6 sls, 1 copa, 
2 banhs, 8 vgs, Terreno 347m²,

AC 200m² – REF: 3869.

 * VENDA/PERMUTA *

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

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.

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
 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 suítes, sala, cozinha, banheiro, 
pequeno quintal e 2 vagas garagem.

V. CLEMENTINO EXC. SOBRADO
R$ 1.900.000,00 

3 dorms., 1 suíte c/arms e terraço, escrit, 3 
salas, coz. c/arms., DE, qtal., churrasq. 180m2 
A.C., 245m2 de terreno, c/7 metros de frente.

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.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO - R$ 2.400,00

Reformado, 2 dormitórios, 1 banheiro, 
sala p/2 ambientes, lavabo, cozinha, 

pequeno quintal, 1 vaga.
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JORNAL
 SÃO PAULO
 ZONA SUL.

FONE:
5072-2020

LOCAÇÃO

 
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

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)





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


Professoradiplomada emNova Iorque5572-6074

 

• 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

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)

  AUXILIAR DE 
CONTABILIDADE

Estamos admitindo com prática comprova-
da 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

 

Idade entre 14 à 17 anos.
Salário Fixo + Benfícios

 

MENOR APRENDIZ

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

Empresa Contrata Urgente:

 

Av. Padre Arlindo Vieira, 2441
Bairro Sáude

 COMPRO
MÓVEIS USADOS

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

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

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

 CASA MOEMA
120 m2

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

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

 

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

60m2 AU, 2 dorms. c/arms.  
sendo 1 suite, banh. social, 
sala 2 ambs., coz. gde. c/
arms. lavand. sacada, 1 

vaga. sl. festas, churr., pisc. 
Estuda proposta.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO.
VILA GUMERCINDO

R$ 450.000,00

1 dormitório, cozinha, banheiro c/box, lavanderia, 
água e luz separados.

Rua Caucaia,198 Depósito ou Fiador. 
R$ 1.050,00. Temos Outros

FONES: 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

 

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

 SALAS COMERCIAIS
PARAÍSO

Tratar com Osvaldo
94705-5548 ou 96073-9481

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.

 

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

Mobiliado Área de 
serviço, p/1 Casal ou 1 

Senhora. Bom ambiente.
R$ 750,00 c/depósito

5677-1884/99818-5437

ALUGO 1 QUARTO/ 
COZINHA/BANHEIRO

JABAQUARA 

 

Reformado, com água, luz e lavanderia 
separados. Boa localização, perto de ponto 

de trólebus e a 20 minutos do Metrô 
Jabaquara. R$ 750,00 + R$ 15,00 de IPTU

 QUARTO E COZINHA
JABAQUARA

Falar com Rogério Cel. 98527-4405 ou
99915-7662 ou email: brandaorv@gmail.com

VENDA

 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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 CASA LITOTAL
PERUÍBE

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

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

Complete sua renda 
trabalhando com algo 
prazeroso e rentável: 

“VIAGENS”
Tratar com Marcos
Tel. 99419-2704 hc.

VAGAS PARA 
MELHOR IDADE

E APOSENTADOS 
Para Região

da Vila Mariana
Tratar 

Tel. 5575-0370

MANICURE
URGENTE!

  

CORRETORES
Com ou sem experiência para

produtos remanescente e terceiros. 
Apenas 2 ou 3 Corretores 

por empreendimento. 
Comissão diferenciada.

Contato: 
lpscandidatos@gmail.com.

Tel. 3067-1538

Empresa de Grande porte Contrata:
ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO

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

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

AGRADEÇO AS GRAÇAS RECEBIDAS 
POR SÃO LONGUINHO

JIKI Indústria e Comércio de Cos-
méticos Ltda - EPP, torna público 
que recebeu da CETESB a Licença 
de Operação nº 45006506, válida 
até 04/02/2017, para fabricação de 
cosméticos à Rua Romão Puiggari, 
818 - Altos - Vila Moraes - São Paulo

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO
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•BARES E RESTAURANTES

Confeitaria tem gelato italiano e quitutes 24 horas
Feriadão de Carnaval é 

para curtir a cidade, aprovei-
tar os desfi les de blocos de 
rua, participar de bailes ou 
conferir os desfi les no sam-
bódromo. E haja energia para 
tudo isso!

Na região, depois de pu-
lar muito, os foliões podem 
matar a inevitável fome na 
loja Ofner de Moema, que 
funciona 24 horas. 

A rede de confeitarias 
foi a primeira no mundo a 
funcionar 365 dias por ano 
ininterruptamente e aposta 
nesse modelo de operação 
em outras três lojas da cidade 
- além de Moema, Pinheiros, 
Itaim e Jardins. São lojas con-

ceito, com amplo salão, que 
viraram ponto de encontro 
de pessoas de todas as ida-
des.

O salgado mais conhe-
cido, e líder de vendas, é a 
coxinha. Nas versões com 
ou sem catupiry, a receita é 
conhecido por poucos, mas o 
tempero é inesquecível para 
muitos. Preço: R$ 6,50 ou R$ 
6,80 com catupiry. A coxa 
creme é uma opção para 
quem gosta da coxa inteira 
do frango. Ela vem coberta 
por uma massa especial a 
base de manteiga. Preço: 
8,90.

Outra boa pedida para 
quem der uma parada na loja 

Ofner de Moema é o gelato 
italiano, por enquanto dis-
ponível apenas em algumas 
unidades da rede. 

O cliente poderá escolher 
entre os dez diferentes sabo-
res feitos com ingredientes 
selecionados e requinte es-
pecial. Para chegar ao ponto 
perfeito do gelato, a Ofner 
produz uma calda com pro-
duto extremamente fresco 
em forma líquida que, em 
10 minutos dentro do apa-
relho, chega a um estado 
exuberante de cremosidade. 
Esta consistência é possível 
devido a uma combinação 
de temperatura mais elevada 
com uma receita a base de 

manteiga e creme de leite, 
com menos açúcar, sem ne-
nhuma corante ou qualquer 
aditivo químico. O grande 
segredo desta evolução é 
que, a cada novo cliente, a 
máquina busca novamente 
a cremosidade batendo o 
sorvete na hora.

Estão disponíveis nos sa-
bores Caramelo Flor de Sal, 
Vanilla, Pistache, Chocolate 
Belga, Nero (chocolate amar-
go), Chocolate Zero, Coco, 
Limão, Gianduia e Morango. 
A Ofner está preparando, ain-
da, novos sabores que serão 
anunciados em breve.  O pote 
pequeno custa R$ 9, o médio 
R$ 12 e o grande R$ 14. 
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O Gelato Italiano está 
disponível em dez 

sabores, por enquanto. 
Funcionamento 24 horas é 

alternativa para quem quer 
dar uma pausa na folia!

Com mais de 60 anos de 
experiência, a Ofner conquis-
tou a clientela não apenas 
pelo sabor, mas também pela 
textura dos quitutes.

A loja de Moema fica na 
Avenida Ibirapuera, 2033.

•CARNAVAL

O consumo de álcool é 
proibido para menores de 
idade e bares ou restaurantes 
que vendem bebida para ado-
lescentes ou crianças estão 
sujeitos até ao fechamento 
do estabelecimento. Disto, 
muitos já sabem. Mas, o que 
as pessoas ainda parecem ig-
norar é que, em uma mesa de 
bar ou restaurante, o jovem 
com menos de 18 anos não 
pode consumir álcool, mesmo 
que acompanhado por maio-
res ou autorizado por seus 
responsáveis.

Para evitar o consumo de 
bebidas por menores duran-
te o feriado de Carnaval e 
dias próximos, cerca de 4500 
agentes das vigilâncias sanitá-
rias estadual e municipais e do 

Procon-SP atuarão à paisana, 
percorrendo bares, casas no-
turnas e quadras de escolas 
de samba, onde são realiza-
dos os ensaios preparatórios 
para os desfi les.

O objetivo das inspeções 
é restringir a venda e o con-
sumo de álcool para meno-
res de idade nestes locais e 
em outros tipos de estabe-
lecimentos comerciais, com 
base na “Lei Antiálcool para 
menores”, válida desde 2011 
no Estado. Vigente desde 19 
de novembro de 2011, até o 
momento, a lei antiálcool já 
fi scalizou 742.885 estabeleci-
mentos no Estado, com apli-
cação de 2.051 multas, o que 
representa índice de 99,7% de 
cumprimento da legislação.

Os estabelecimentos infra-
tores estão sujeitos a multas 
de mais de R$ 100 mil e, no 
caso de reincidências, podem 
ser interditados por 15 a 30 
dias e até mesmo perderem 
a inscrição no cadastro de 
contribuintes do ICMS.  Além 
do álcool, os fi scais também 
estarão de olho no cumpri-
mento da lei antifumo, que 
proíbe desde 2009 o consumo 
de produtos fumígeros em 
ambientes fechados e de uso 
coletivo.

Denúncias
Denúncias sobre o des-

cumprimento da lei podem 
ser feitas pelo site www.al-
coolparamenoreseproibido.
sp.gov.br ou pelo telefone 
0800-771-3541.

Agentes à paisana vão fi scalizar 
consumo de álcool por menores 
durante feriado de Carnaval

CAFÉ DA MANHÃ TODOS OS DIAS

HAMBURGUERIA
• VÁRIOS TIPOS 

DE HAMBURGUERS 
• LANCHES DE FILÉS

• LANCHES DE FORMA
• LANCHES S/ PÃO

NA ACELGA
• HOT DOG

FAÇA SEU PEDIDO:
de segunda a sábado das 16:00 às 23:00 hs.

SELF SERVICE

De segunda a sábado
das 11:00 às 16:00 hs.

• Saladas • Porções 
• Lanches de Pão Sírio • Sucos 

 • Bebidas • Milk-Shakes • Sobremesas 
• Expedito Frutas

Delivery

Rua Dr. Diogo de Faria, 798 - Vila Clementino
Tels.: 2338-9083 / 2338-9084

Coma a Vontade 2,por
R$
cada 100 g.
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