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Sniper Americano: mais um 
candidato ao Oscar chega aos 
cinemas. Confira outras dicas

Restaurante no Planalto Paulista 
vai promover Curso de Introdução 
ao Mundo dos Vinhos
Página 6

Ciclovia do Jabaquara 
foi concluída, diz CET

Basta chover forte e 

as avenidas José Maria 

Whitaker e Ascendino Reis 

formam pontos de alaga-

mento intransitáveis. Há 

décadas. E também há 

tempos são prometidas 

obras de readequação das 

bacias dos dois rios cana-

lizados que passam sob 

elas e se unem na região 

do Tribunal de Contas do 

Município - os córregos 

Paraguai e das Éguas. Em 

setembro do ano passado, 

a Prefeitura anunciou que 

este trabalho de drena-

gem, com construção de 

um reservatório de reten-

ção das águas das chuvas, 

receberia recursos do go-

verno federal, através do 

PAC (Plano de Aceleração 

do Crescimento), para que 

finalmente saísse do papel. 

Entretanto, até agora as 

obras não começaram e 

novos alagamentos ocor-

reram, como este da ima-

gem, registrado em janeiro 

deste ano. A Prefeitura 

alega que a obra já está 

em licitação mas que se 

trata de processo que leva 

meses. Por enquanto, a 

única presença do poder 

público na área são placas 

da CET indicando o risco 

de alagamento.  Página 3

O espetáculo Rapunzel 

é uma montagem da pre-

miada e reconhecida com-

panhia de teatro Le Plat 

Du Jour. Reestreia neste 

sábado no Teatro João 

Caetano e fica em cartaz 

até o final de março, com 

ingressos a apenas R$ 20 

(meia R$ 10). Ótima pedida 

para crianças com idade a 

partir de 3 anos.  Página 4

Quando começam as obras contra enchentes?

Rapunzel chega 
ao João Caetano 
para encantar

Agora, quem quiser 

sair do Jabaquara e ir até 

o centro da cidade ape-

nas pedalando por ciclo-

vias oficiais vai conseguir. 

Foi concluído mais um 

trecho de 500 metros 

na região de São Judas, 

que permitirá a conexão 

com as já existentes ci-

clovias das Ruas Coronel 

Lisboa, Madre Cabrini, 

Vergueiro e que levam 

até a região do centro 

antigo e outros bairros. 

No total, a cidade já tem 

239 km de ciclovias em 

funcionamento. Página 3

Vila Mariana ainda não tem
nenhum caso de dengue 

O número de casos de 

dengue autóctenes, ou 

seja, contraídos no pró-

prio município de São Pau-

lo em 2015 está deixando 

as autoridades em alerta. 

Embora ainda não haja 

nenhum caso confirmado 

nas regiões de Vila Maria-

na, Moema, Saúde, o vizi-

nho distrito do Jabaquara 

já conta com um caso con-

firmado e o distrito Cursi-

no tem dois deles. Falta 

de água na cidade torna 

situação complexa, já que 

muitos armazenam água 

limpa em casa. Página 4

Como descartas esponjas?
Saiba como descartar 

as esponjas de limpeza, 

que precisam ser troca-

das a cada três semanas, 

e ainda ganhar dinheiro, 

na página Meio Ambiente 

publicada quinzenalmen-

te pelo SPZS. Página 7

Ernesto Rodrigues/FolhaPress

Paulo Barbuto/Divulgação

Fábio Menotti
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Bazar Benefi cente
O Bazar Beneficente da 

Paróquia Santo Inácio de 
Loiola acontece de 10 a 13 de 
março,   9h às 17h. Aproveite 
para adquirir produtos a pre-
ços baixos e ainda contribuir 
para a continuidade de obras 
assistenciais. A Paróquia San-
to Inácio de Loiola fi ca na Rua 
França Pinto, 115 - Vila Maria-
na. Outras informações pelo 
telefone: 5571-1744

Ano Novo Chinês 
no Parque da 
Indepenência

O Instituto Confúcio reali-
za a festa do Ano Novo Chinês 
no Parque da Independência, 
anexo ao Museu do Ipiranga, 
no próximo dia 22 de feverei-
ro, domingo, das 9h às 17h. O 
Ano Novo será festejado de 
acordo com a tradição chine-
sa, com atividades culturais, 
danças, festas, ópera chine-
sa, artes, delícias culinárias, 
Dança do Leão, competições 
de xadrez, eventos infantis, 
caligrafi a e desfi les de trajes 
típicos chineses, entre outros. 
O evento é aberto ao público 
e a entrada é livre. O Parque 
da Independencia fi ca na Ave-
nida Nazaré, s/n -  Ipiranga. 
Informações: 2273-7250

Mostra de Arte no 
Shopping Ibirapuera

De 21 de fevereiro a 14 
março, das 10h às 22h, o Sho-
pping Ibirapuera apresenta a 
Exposição Internacional de 
Arte “Verdade Benevolência 
e Tolerância”, que mostra um 
pouco desta desconhecida re-
alidade vivida atualmente no 
maior país asiático: a China. 
A exibição traz 22 pinturas 
que fazem referência aos 
princípios que guiam a práti-
ca de Falun Dafa, baseados 
na verdade, benevolência e 
tolerância. A exibição tem en-
trada gratuita e acontece no 
Piso Jurupis. O Shopping Ibi-
rapuera fi ca na Av. Ibirapuera, 
3.103 – Moema Informações: 
5095 2300 

Bazar benefi cente 
na Saúde

Dia 28 de fevereiro, sá-
bado, das 9h às 15h,  a AFAI 
promove seu tradicional Ba-
zar Benefi cente, em prol da 
manutenção do Centro Dia do 
Idoso. O bazar oferece roupas 
novas e semi-novas, calçados, 
utensílios e brinquedos a 
partir de R$ 1,00. A AFAI fi ca 
na Rua Dr. Samuel Porto,299 
- Saúde. Informações pelo 
fone 2532-3803 ou através do 
e-mail afaicdi@hotmail.com 
ou pelo site www.centrodia.
org.br. Confi ra!

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana irá realizar no sábado, 
dia 28 de fevereiro, das 7h às 
16h,  Cata Bagulho na região 
da Vila Mariana. As equipes  
percorrerão perímetro forma-
do pela Av. Profº. Ascendino 
Reis/ Rua.Domingos De Mo-
rais/Rua.Luis Gois/ Av.Sena 
Madureira.  Ajude a manter a 
cidade limpa!

Exposição “A Longa 
Jornada” no CCSP

O Centro Cultural São Pau-
lo promove até 29 de março, a 
exposição  “A Longa Jornada” 
que exibe uma seleção de 
fotografi as de refugiados da 
Palestina que integra o acervo 
da Agência das Nações Unidas 
de Assistência aos Refugiados 
da Palestina no Oriente Mé-
dio. A visitação acontece na 
Praça Mário Chamie de terça 
a sexta-feira, das 10h às 20h e 
sábado, domingos e feriados, 
das 10h às 18h. A entrada é 
gratuita. O Centro Cultural 
fi ca na Rua Vergueiro, 1000 - 
ao lado da estação Vergueiro 
do Metrô.

Biblioteca exibe 
“Sem Pena”

A Biblioteca Roberto San-
tos exibe na próxima sexta, 
dia 27, às 19h, “Sem Pena”. O  
documentário registra as en-
tranhas do sistema de Justiça 
do país, demonstrando como 
morosidade, preconceito e 
a cultura do medo só fazem 
ampliar a violência e o abismo 
social existente nas prisões. 
Após a sessão, haverá con-
versa com Eugenio Puppo.A 
Biblioteca Pública Roberto 
Santos fi ca na Rua Cisplatina, 
505 - Ipiranga. Informações: 
2063-0901

Pandeiro do Mestre 
na Vila Mariana

Nos dias 21 e 22, sábado e 
domingo, às 13h30, na Praça 
de Eventos, o SESC Vila Ma-
riana apresenta o Coco de 
Toré Pandeiro do Mestre, que 
busca uma síntese de diversos 
estilos de coco praticados em 
Pernambuco. A classifi cação 
é livre e a entrada é grátis. O 
Sesc Vila Mariana fi ca na Rua 
Pelotas, 141. Informações: 
5080-3000

Meninas com 
puberdade precoce

A Unifesp recruta meninas 
que tenham apresentado 
aparecimento de mamas e 
pelos antes dos oito anos 
de idade, e que tenham o 
consentimento de seus pais 
ou responsáveis, para parti-
ciparem de uma avaliação. O 
atendimento será realizado 
nas segundas-feiras à tarde 
ou terças-feiras pela manhã. 
Confi rmado o diagnóstico, o 
tratamento será oferecido 
gratuitamente no ambulató-
rio, localizado à Rua Embaú, 
66, na Vila Clementino, em 
São Paulo.Os pais ou respon-
sáveis interessados devem 
entrar em contato, para agen-
dar a triagem, com Dra. Eline 
no número 99669-5699 ou 
com Dra. Felisbela Holanda 
no 98422-6361.

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.  

Problemas com a 
bebida? AA

O Grupo São Judas do  
AA promove reuniões de 
segunda às  sextas-feiras, às 
20h, sábados, domingos e 
feriados, às 18h. A sede da 
entidadefi ca na Av. Jabaqua-
ra, 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. 

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. A tempo-
rada vai até o dia 5 de abril. O 
Sesc Vila Mariana fi ca na Rua 
Pelotas, 141. F: 5080-3000.

• ACONTECE • HORÓSCOPO• CINEMA

Áries - 21/03 a 20/04 
O ariano parece estar des-

cobrindo coisas importantes 
em pequenos detalhes da vida 
cotidiana. E, no decorrer dos 
próximos dias sentirá desper-
tar o desejo e a necessidade de 
sair pelo mundo em busca de 
aventuras e novidades.
Touro - 21/04 a 20/05 

A semana mostrou todas as 
possibilidades de crescimento 
que chegam através da comu-
nicação. A partir dessa sema-
na,  o taurino vai perceber a 
intensidade das emoções que 
não se expressam em palavras. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

O geminiano  vai aprender  
o prazer e as boas coisas da 
vida e lembrar que às vezes 
vale à pena gastar tempo e 
energia com coisas que à pri-
meira vista parecem fúteis 
e desnecessárias. A palavra 
chave é permitir-se. 
Câncer - 21/06 a 21/07

O canceriano deve se pre-
parar para ser confrontado 
com novos problemas. Nem 
tudo está bem no trabalho e 
você progredirá muito pouco. 
Mas não se intimide com isso. 
Tais fases vão e vêm. É preciso 
coragem!
Leão - 22/07 a 22/08

A fase romântica aumen-
tou a sua tendência natural a 
colorir os seus sentimentos 
com uma tinta cor de rosa. 
Mas, a partir dessa semana, 
um choque de realidade vai fa-
zer o leonino saber direitinho 
qual é a intensidade dos seus 
desejos..
Virgem - 23/08 a 22/09

Durante os últimos dias, 
o virginiano esteve muito so-
ciável e adorou estar com os 
amigos. Mas não estenda esse 
programa por tempo demais. 
A melhor coisa a fazer esta 
semana é se recolher e ficar 
com você mesmo.   
Libra - 23/9 a 22/10

 Os astros continuam dan-
do uma super força para a 
sua vida profissional. A boa 
relação com o universo está 
ajudando a resolver um bom 
número de problemas. Mas, 
não seja ansioso,  preocupe-
-se com o dia de hoje. Ama-
nhã você pensa no futuro.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Um momento de sentimen-
tos delicados e emoções quase 
perfeitas. Aproveite para dar 
uma arrancada em qualquer 
projeto a que esteja se dedi-
cando. Trabalhe duro porque, 
quando chegar o fim desse,  
vai querer os aplausos. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

Durante os últimos dias, o 
temperamento impulsivo dos 
sagitarianos esteve mobilizado 
pelas reações de outra pessoa. 
Mas, a partir dessa semana, 
essa consciência do outro 
pode se transformar numa 
tempestade emocional. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Apoiado por amigos de 
signos de ar, o capricorniano 
pode estar vivendo um tempo 
muito produtivo. Aproveite 
essa energia e não deixe pe-
quenos contratempos na vida 
pessoal desviarem sua aten-
ção para os resultados que de-
seja obter na vida profi ssional.
 Aquário -21/01 a 19/02

Prepare-se para uma sema-
na leve e divertida. Sua cabeça 
estará cheia de ideias criativas 
e o seu coração cheio de doçu-
ra e generosidade afetiva. Não 
tenha medo de dividir os seus 
sentimentos e planos com os 
outros. 
Peixes - 20/02 a 20/03

As vibrações positivas para 
os relacionamentos amorosos, 
que irão envolver o pisciano 
durante quase toda a semana  
irão estimular sua tendência 
de idealizar sentimentos. Saiba 
diferenciar aqueles que valem a 
pena e os que são apenas uma 
ilusão. Esta semana promete! 

• PROGRAMAÇÃO

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

• Sala 1 - Bob Esponja - Um He-
rói Fora D Agua DIG (Dub) - Livre 
- 11h50 - 14h10 - 16h30 - 18h50 • 
Sala 1 - Sniper Americano 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) - Li-
vre - 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 - Procuran-
do Nemo 3D (Dub) - Livre - 12h10E 

• Sala 7 - Cinquenta Tons de 
Cinza DIG - 16 Anos - 11h00 - 13h50 

- 16h40 - 19h30 - 22h20 
• Sala 8 - Birdman ou (A Inespe-

rada Virtude da Ignorância) 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 Imitação 
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 - Paraíso. 
Tel.: 3142-9242

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

• Sala 2 - Bob Esponja - Um He-
rói Fora D Agua 3D (Dub) - Livre 
- 13h20 - 15h40 - 17h50 - 20h10 • 
Sala 2 - Sniper Americano 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 Inespe-
rada Virtude da Ignorância) 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 - Caminhos 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 Quarta (18); C-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (14); D-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta (13) e 
Sábado (14); E-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Domingo (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 exi-
bida Sábado (14) e Domingo (15); 
S-Esta sessão NÃO será exibida 
Quarta (18).

Filmes que concorrem ao 
Oscar estão nos cinemas locais

Na madrugada de do-
mingo para segunda, 23 pre-
miação mais conhecida do 
cinema mundial - o Oscar. Em-
bora as indicações e mesmo 
as conquistas da estatueta 
gerem polêmicas e críticas, é 
inegável que as escolhas da 
Academia Americana continu-
am marcantes e infl uenciando 
audiências mundo afora. 

Vários fi lmes que se desta-
cam nas disputas das princi-
pais categorias já até saíram de 
cartaz do circuito principal de 
salas, outros entretanto estão 
apenas estreando. É o caso 
de Sniper Americano (foto), 
outra produção dirigida pelo 
quiridinho de Hollywood Clint 
Eastwood. Estrelado por Bra-
dley Cooper, o longa é uma 
adaptação do livro “Ameri-
can Sniper: The Autobiogra-
phy of the Most Lethal Sni-
per in U.S. Militar History”. 

Conta  a história real de 
Chris Kyle (Bradley Cooper), 
um atirador de elite das for-
ças especiais da marinha 
americana. Durante cerca de 
dez anos, ele matou mais de 
150 pessoas, tendo recebido 
diversas condecorações por 
sua atuação. O longa dispu-
tará como melhor fi lme, me-

lhor ator (Cooper), melhor 
roteiro adaptado, melhor edi-
ção, , melhor edição de som, 
e melhor mixagem de som.

Enquanto isso, outro que 
disputa a estatueta de melhor 
fi lme, Selma, conta a história 
do pacifi sta Martin Luther 
King. E está em cartas em uma 
única sala no Shopping Pátio 
Paulista. A cinebiografi a do 
pastor protestante e ativista 
social acompanha as históri-
cas marchas realizadas por ele 
e manifestantes pacifi stas em 
1965, entre a cidade de Selma, 
no interior do Alabama, até 
a capital do estado, Montgo-
mery, em busca de direitos 
eleitorais iguais para a comu-
nidade afro-americana. 

Outro que está em cartaz 
na região e disputa várias 
categorias é Birdman ou (A 
Inesperada Virtude da Igno-
rância) que disputará nada 
menos que nove categorias, 
assim como Grande Hotel 
Budapeste - este já fora do 
circuito regional de salas. 

Birdman conta a história 
de Riggan Thomson (Michael 
Keaton), que no passado fez 
muito sucesso interpretando 
um super-herói que se tornou 
um ícone cultural (Birdman). 

Entretanto, desde que se 
recusou a estrelar o quarto 
fi lme com o personagem sua 
carreira começou a decair. 
Em busca da fama perdida e 
também do reconhecimento 
como ator, ele decide dirigir, 
roteirizar e estrelar a adapta-
ção de um texto consagrado 
para a Broadway. Entretanto, 
em meio aos ensaios com o 
elenco formado por Mike Shi-
ner (Edward Norton), Lesley 
(Naomi Watts) e Laura (An-
drea Riseborough), Riggan 
precisa lidar com seu agente 
Brandon (Zach Galifi anakis) e 
ainda uma estranha voz que 
insiste em permanecer em 
sua mente.

Também pode ser visto 
nas salas da região “O jogo da 
imitação”, que teve oito indi-
cações, e é efetivamente um 
grande fi lme.  Já  “Boyhood: 
Da infância à juventude” que 
disputa seis estatuetas, por 
enquanto não está mais em 
cartaz nas salas locais.

A divulgação dos vencedo-
res, que acontece no domin-
go, geralmente altera a grade 
de programação das salas de 
cinema para a próxima sema-
na, incluindo vencedores que 
estavam fora do circuito.  
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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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Já se passaram pratica-
mente dois meses do ano de 
2015 e por enquanto não há 
sinais de obras para readequa-
ção do leito dos rios Paraguai 
e das Éguas, que passam sob 
as avenidas José Maria Whi-
taker e Ascendino Reis. Ali, 
há constantes problemas de 
alagamentos e uma promessa 
antiga de obra de drenagem. 
Apesar de ter constado do 
plano de governo de Gilberto 
Kassab, a obra não saiu do 
papel. Está novamente no 
plano de metas de Fernando 
Haddad, que no ano passado 
confirmou que a obra sairia 
graças a recursos do Plano de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC), do governo federal. 

Entretanto, o que se viu 
neste ano foram apenas fai-
xas colocadas na região pela 
CET (Companhia de Enge-
nharia de Tráfego), alertando 
motoristas de que a área é 
sujeita a alagamentos.

A Secretaria de Infraestru-
tura Urbana, procurada pelo 
jornal SP Zona Sul, nega que 
existam atrasos. Informa que 
desde setembro o processo 
de licitação da obra está em 
andamento e que a demora 

A ligação entre o centro da 
cidade e o bairro do Jabaqua-
ra, por ciclovias ofi ciais, está 
completa com a entrega, on-
tem (19) de um novo trecho 
de 500 metros. 

A primeira ciclovia urbana 
oficial foi aquela que ligou 
o bairro da Vila Mariana ao 
centro histórico através da 
reformulação da antiga faixa 
exclusiva para motos que 
sai da estação Vila Mariana 
e segue pela Rua Vergueiro 
em direção à região central 
da cidade. Depois, a CET fez 
ligação “por dentro” da Vila 
Mariana e Vila Clementino, 
passando pelas ruas Madre 
Cabrini, Coronel Lisboa, 1 de 
janeiro e Alameda das Boni-
nas, até alcançar a Avenida 
Jabaquara.

Dali, parte um outro tre-
cho, que foi complementado 
ontem. O trecho na região de 
São Judas completa a ciclovia 
do Jabaquara, que passa ago-
ra a somar 4,7 km no eixo do 
corredor Jabaquara/Domin-
gos de Morais.

O traçado em funciona-
mento é unidirecional, sobre 
o canteiro central da Avenida 
Jabaquara, no trecho entre a 
Rua Panamericana e a Aveni-
da Fagundes Filho, e ao lado 
do canteiro, entre as avenidas 
Fagundes Filho e Itacira.

Os ciclistas têm a opção 
de interligação cicloviária 
entre as ciclovias do Jaba-
quara, Vergueiro -  Liber-
dade, do Centro Histórico, 
Perdizes, Santa Cecília/Hi-
gienópolis, Luz/Bom Retiro, 
e Espaço Compartilhado da 

Obras de drenagem na avenida 
Whitaker estão atrasadas?

•URBANISMO •TRANSPORTES

Novo trecho completa ciclovia 
no Jabaquara, diz CET

Avenida Sumaré/Paulo VI.
“Estamos ampliando nos-

sa rede cicloviária nos mais 
diversos pontos da cidade, 
trata-se da construção de uma 
malha que fará ligações com 
pontos estratégicos de mo-
bilidade, como terminais de 
ônibus e estações do metrô, 
além de equipamentos como 
escolas, praças e bibliotecas”, 
afi rma o secretário municipal 
de transportes, Jilmar Tatto.

Do total de ciclovias exis-
tentes na cidade, a atual ges-

tão inaugurou 176,3 km des-
de junho de 2014. Portanto, 
antes, São Paulo só possuía 
63 km. A meta da Prefeitura 
é viabilizar uma malha de 400 
km até o fi m de 2015.

Com o trechoinaugurado 
esta semana, a cidade pas-
sou a contar com 239,3 km, 
proporcionando a conexão 
cicloviária entre as regiões 
de São Judas, Vila Mariana, 
Paraíso, Liberdade, Centro, 
Santa Cecília, Barra Funda, e 
Perdizes entre outras.

é por se tratar de uma gran-
de obra, o que exige prazos 
legais de licenciamentos am-
bientais, prazos para recursos 
previstos em leis, etc. 

Ana não há atraso algum. 
O processo de licitação está 
em andamento. é uma obra 
de grande porte e estamos a 
disposição do jornal para qual-
quer questionamento. Estou 
entrando em férias e vc pode 
procurar o Moises dos Santos. 
Todos os empreendimentos 
citados na operação chuvas 
de verão estão em processos 
de licitação, seguindo ritual-
mente todos as exigências 
legais de licenciamentos am-
bientais, prazos de recursos 
previstos em lei, e etc. 

O projeto prevê a implan-
tação de um reservatório de 
detenção, canalização do 

córrego e readequação das 
margens, com paisagismo e 
implantação do sistema viá-
rio, com fi nanciamento de R$ 
80 milhões provenientes do 
PAC - Programa de Aceleração 
do Crescimento. 

O córrego Paraguai passa 
sob a Avenida José Maria Whi-
taker, em Mirandópolis, onde 
são históricos os alagamentos 
em períodos de chuvas fortes. 
O córrego Éguas nasce na 
região de Moema e se junta 
com o Paraguai na região da 
sede do Tribunal de Contas do 
Município - TCM, na Avenida 
Ascendino Reis. 

Toda essa região, incluindo 
os baixos do viaduto Onze de 
Junho, será benefi ciada com 
as obras de macro e micro-
drenagem na bacia destes 
córregos.
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Terapia Alternativa
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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.

Materiais Hospitalares e Ortopédicos

Psicologia

Quem foi que disse que 
depois da volta às aulas a 
garotada não precisa mais de 
alternativas para diversão? Se 
a programação for perto de 
casa e ainda garantir cultura 
aos pequenos, melhor ain-
da, certo? Então, uma ótima 
pedida a partir deste sábado 
é conferir a estreia de Rapun-
zel, no Teatro João Caetano.

A montagem é primorosa, 
já que foi feita pela experiente 
dupla Alexandra Golik e Carla 
Candiotto, da Cia. Le Plat du 
Jour. 

Elas seguem, com o novo 
espetáculo, a proposta de 
adaptar clássicos da literatura 
infantil para o teatro. Depois 
de Chapeuzinho Vermelho, 
Os Três Porquinhos, João e 
Maria, Peter Pan & Wendy, 
Pinóquio e Alice no País das 
Maravilhas (2009), o novo 
espetáculo traz no elenco 
Adriana Telg e Natália Pres-
ser (Rapunzel) e Ziza Brisola 
e Veridiana Toledo (Príncipe, 
Bruxa Malvada).

O cantor e compositor 
Toquinho criou temas musi-
cais para três personagens - a 
Mãe, Rapunzel e o Príncipe 
(esta será ouvida na voz de 
seu autor). Tem cenário e 
figurino de Marco Lima, ilu-
minação de Wagner Freire e 
coreografi a das próprias atri-
zes. A peça é uma adaptação 
do clássico homônimo dos 
irmãos Grimm, e foi montado 

•CULTURA

Rapunzel reestreia sábado
no Teatro João Caetano

no estilo que consagrou a 
companhia: a mescla entre 
teatro e brincadeira que só 
a Le Plat du Jour sabe fazer.

Enquanto Chapeuzinho 
Vermelho é ambientado em 
um armário cheio de chapéus, 
João e Maria se passa em um 
floresta sendo derrubada, 
Peter & Wendy, dentro de 
um quarto, Alice no País das 
Maravilhas, no playground 
de um prédio e Pinóquio, em 
uma sala de aula, RAPUNZEL 
acontece em uma casinha de 
fundo de quintal, sobre uma 
árvore.

Rabanetal e assuntos de-
licados

O processo de criação da 
dupla - que faz sua releitura 
dos clássicos à luz da contem-
poraneidade - começa com o 
estudo do texto e a interpre-
tação psicológica da trama. 

“Rapunzel é uma tragédia e 
vem carregada de dor. Ela é 
adotada por vaidade da ma-
drasta, que fura os olhos do 
príncipe. Com humor, vamos 
contando a verdadeira histó-
ria - uma trama adulta para o 
mundo infantil - na íntegra”, 
explica Carla Candiotto, con-
tando que “o beijo da Rapun-
zel sara os olhos do príncipe”.

A peça tem duração de 
55 minutos e é recomendada 
para crianças a partir de 3 
anos. O espetáculoe rees-
treia neste sábado, 21, e as 
apresentações acontecem 
aos sábados e domingos, 16h. 
Ingressos a R$ 20 (meia: R$ 
10). Até 29 de março, exceto 
dias 07 e 08.

O Teatro João Caetano fi ca 
na Rua Borges Lagoa, 650 – 
Vila Clementino, telefones: 
5573-3774 e 5549-1744. 

Montagem da Cia. Le Plat du Jour é caprichada e
 promete encantar crianças durante a temporada

O Rei da Noite foi o primei-
ro longametragem dirigido 
pelo cineasta naturalizado 
brasileiro Hector Babenco, em 
1975. Agora, para comemo-
rar os 40 anos da obra, uma 
retrospectiva do trabalho de 
Babenco foi organizada pela 
Cinemateca Brasileira em par-
ceria com a Fap-Unifesp. 

Na programação, a exibi-
ção de seus principais fi lmes, 
que teve início semana passa-
da e se estende até o início de 
março, e também uma mostra 
que pretende reunir os  mo-
mentos marcantes da carreira 
do diretor a partir de fotogra-
fi as de cena e bastidores e de 
preciosidades pertencentes 
a várias coleções que com-
põem o acervo do Centro de 
Documentação e Pesquisa da 
Cinemateca Brasileira: mate-
riais de divulgação dos fi lmes, 
cartazes, releases, roteiros...

Entre as curiosidades qeu 
integram a exposição, estão 
uma fotonovela de Lúcio Flá-
vio, o passageiro da agonia, 
um compacto com a trilha 
sonora de Pixote, a lei do mais 
fraco, o roteiro original de 
Carandiru com anotações do 
montador do longa, Mauro 
Alice. Fotos de cena e dos 
bastidores dos fi lmes também 
integram a mostra.

A mostra de fi lmes vai até 
08 de março, e a exposição de 
até 15 de março, ambas com 
entrada gratuita.

Cinemateca faz mostra 
da obra de Babenco

Brincando nos Campos do 
Senhor (dia 20, 19h), Beijo da 
Mulher Aranha (sábado, 21, 
16h), Lúcio Flávio o Passageiro 
da Agonia (sábado, 21, 18h30), 
Carandiru (sábado, 21, 20h30), 
Ironweed (domingo, 22, 16h), 
Pixote, a Lei do Mais Fraco 
(domingo, 22, 18h30) e Cora-
ção Iluminado (domingo, 22, 
21h) estão na programação 
deste fi m de semana e resu-
mem bem a obra de Babenco. 

 Baseado num caso poli-
cial, Lúcio Flávio, o passageiro 
da agonia foi um grande su-
cesso de bilheteria e recebeu 
diversos prêmios em 1977. O 
fi lme seguinte é uma de suas 
obras-primas, Pixote, a lei do 
mais fraco (1980), presença 
constante em listas de maio-
res fi lmes da década de 1980. 
Já O beijo da Mulher Aranha, 
produção de 1985 internacio-
nal falada em inglês, recebeu 
o Oscar de melhor ator e o 

prêmio de interpretação mas-
culina em Cannes para William 
Hurt e pelo qual Babenco foi 
indicado ao Oscar de melhor 
diretor. 

Outro importante filme 
da mostra é de 1987 - Jack Ni-
cholson e Meryl Streep são os 
protagonistas de  Ironweed, 
ambos são indicados ao Oscar 
pelos papéis. Ambientado na 
região amazônica e com ato-
res brasileiros e estrangeiros, 
lança em 1990 Brincando nos 
campos do Senhor, uma co-
produção entre Brasil e Esta-
dos Unidos. Coração Ilumina-
do, por sua vez, é um drama 
autobiográfico selecionado 
para o Festival de Cannes. O 
maior sucesso de bilheteria 
foi  Carandiru (2003), também 
exibido no Festival de Cannes.

A Cinemateca fi ca no Lar-
go Senador Raul Cardoso, 
207. Outras informações: (11) 
3512-6111 (ramal 215). 

Carandiru: maior sucesso de bilheteria, está na mostra
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RealizaçãoIntermediação

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

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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CONTROLE TÉRMICO 
NAS FACHADAS COM 
REDUÇÃO DA SENSAÇÃO 
QUENTE NO VERÃO E 
FRIO NO INVERNO

TRATAMENTO 
DE RUÍDOS ENTRE 
OS PAVIMENTOS

ÁREAS COMUNS 
ENTREGUES EQUIPADAS 
E DECORADAS

TEMPORIZADORES 
EM TORNEIRAS 
DAS ÁREAS COMUNS

APARTAMENTOS DE

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

FITNESS, PISCINA, CHURRASQUEIRA E FORNO DE PIZZA, 
SALÃO DE FESTAS, ESPAÇO GOURMET, 

PRAÇA DO FOGO DE CHÃO E MUITO MAIS

INFRAESTRUTURA QUE UNE LAZER E 
QUALIDADE DE VIDA NA MEDIDA CERTA

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)

TRATAMENTO DE 
ÁGUAS CINZAS 
PARA REUSO

VALOR DE CONDOMÍNIO
ABAIXO DA MÉDIA
DO MERCADO

GERADOR PARA 
AS ÁREAS COMUNS 
E ELEVADORES

LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA
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•BARES E RESTAURANTES

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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Restaurante vai oferecer curso de 
Introdução ao Mundo dos Vinhos

Degustar bons vinhos é um hábito que tem cativado um 
número cada vez maior de brasileiros. Mas, qual o vinho 

ideal para cada prato? Como e em que taça degustá-lo? 
Estas e outras informações serão oferecidas no curso pro-

movido pelo Jorge’s Restaurante, com sommelier e 
juiz avaliador  da FISA/Itália, Rubens Paes

Que tipo de vinho é o 
mais adequado para acom-
panhar uma carne verme-
lha? E um peixe? Talvez, se 
a pedida for uma pizza ou 
uma massa, há variações 
mais indicadas que outras? 
Saborear um belo vinho está 
cada vez mais na rotina do 
paulistano apaixonado por 
gastronomia. Seja em casa 
ou no restaurante, ter uma 
garrafa à mesa é sinônimo 
de bons momentos e de sa-
ber degustar a vida.

Percebendo o crescente 
interesse do brasileiro em 
conhecer melhor as diferen-
tes uvas, processos e tons 
que compõem um bom vi-
nho, a direção do Jorge’s 
Restaurante, no Planalto 
Paulista resolveu investir na 
montagem de um curso aos 
interessados. 

Em síntese, as aulas vão 
unir o que os apaixonados 
por momentos inesquecíveis 
gostam - boa comida e bons 
vinhos. E ainda com o dife-
rencial de poder aprender 
a identificar a qualidade de 
cada rótulo, aprender as téc-
nicas de degustação...

O curso será ministrado 
em quatro sábados, por um 
especialista em vinhos. O 
sommelier Rubens Paes é 
juiz avaliador de vinhos da 
Fisar/Italia (Federazione Ita-
liana Sommelier Albergatori e 
Ristoratori) e professor pós- 
graduado em vinhos. 

As aulas acontecerão pela 
manhã e, na sequência, os 
participantes poderão apro-
veitar o buff et de saladas e 
pratos quentes do Jorge’s 
Restaurante à vontade. Vale 
ressaltar que em cada aula 
haverá degustação de três 
tipos de vinhos diferentes.

O curso completo pro-
mete deliciar os integrantes 
não só por conta das degus-
tações, entretanto. Haverá 
saborosas incursões pela 

história e cultura do vinho 
pelo mundo.

Serão abordados temas 
como a História do Vinho, os 
Tipos de Vinho e Vinifi cação e 
os principais produtores das 
mais famosas regiões. Além 
disso, claro, os participantes 
vão aprender as técnicas de 
degustação, como comprar e 
armazenar vinhos e até terão 
detalhes sobre os diferentes 
tipos de taças utilizados para 
que o aproveitamento dos 
vinhos seja o melhor possível.

O curso terá o valor de R$ 
280, o que inclui as degusta-
ções, as aulas e o almoço à 
vontade. Quem pagar à vista 
ganha desconto. 

O primeiro dos encontros 
será no dia 21 de março, mas 
é bom ficar atento pois as 
inscrições  estão abertas e o 
número de vagas é limitado. 
Outras informações e reser-
vas pelo 2577-0609 ou celular 
97783-3029, com Renato

“A experiência nunca mais 
será a mesma. Para quem já 
ama vinhos e quer descobrir 
as melhores formas de apro-
veitar este prazer à mesa, o 
curso é indispensável”, avalia 
Jorge Martins, proprietário 
do restaurante e ele próprio 
um apaixonado pela relação 
estreita entre culinária e cul-
tura em todos os cantos do 
mundo. Ele comanda o res-
taurante desde 2011, quando 
voltou de longa jornada pelo 
mundo, que incluiu todos os 
estados brasileiros e outros 
40 países.

Baby beef com champig-
non, lasanha à bolonhesa, 
feijão tropeiro, batatas doré, 
arroz integral, frango grelha-
do, carnes grelhadas, pesca-
da, linguiças de frango ou 
suína, salgadinhos e bolinhos 
variados, pasteis , batata e 
mandioca frita... “Servimos 
cerca de 25 tipos de saladas 
e 30 pratos quentes todos os 
dias”, resume. Efetivamente, 

a clientela local, formada 
por executivos de grandes 
empresas da região do Jar-
dim Aeroporto, é só elogios 
à mescla diária no buffet 
entre opções exóticas resul-
tantes das inspirações inter-
nacionais e alternativas com 
sabor caseiro tipicamente 
nacional.

Outra atração da casa 
são as sobremesas: pudim, 
mousse, merengue, frutas...

O Jorge’s Restaurante 
funciona de segunda a sexta, 
das 11:30 as 15h, e aos sába-
dos das 12h às 16h. 

O Restaurante f ica na 
Alameda Ubiatans, 374 - Pla-
nalto Paulista (travessa da 
Avenida Indianópolis). Tele-
fone: 2577-0609.

•ALIMENTAÇÃO

Merenda de escolas municipais poderá ter alimentos orgânicos
Em 2013, o prefeito Fer-

nando Haddad vetou um 
projeto de lei do vereador 
Gilberto Natalini que pre-
via alimentos orgânicos na 
merenda escolar da rede 
municipal de ensino. O argu-
mento principal era de que 
os itens eram produzidos em 
baixa escala e não haveria 
produtores com capacidade 
de oferecer, sempre e com 
garantia, a quantidade con-
sumida pelo município. 

Agora, a Câmara Munici-
pal de São Paulo aprovou em 
segunda votação um projeto 
de lei assinado conjuntamen-
te pelos vereadores Natalini 
(PV), Dalton Silvano (PV), 
Goulart (PSD), Nabil Bonduki 
(PT), Ricardo Young (PPS) e 
Toninho Vespoli (PSOL) que 
traz alterações com relação 
à proposta original.

O novo texto prevê que 
será priorizada a compra 
de alimentos orgânicos pro-

duzidos no município de 
São Paulo e diretamente da 
agricultura familiar ou de 
suas organizações, assenta-
mentos da reforma agrária 
e comunidades tradicionais.

Entre as novas regras 
para inclusão de alimenta-
ção orgânica aos alunos, o 
projeto também garante que 
a certificação dos produtos 
seja realizada pelo Minis-
tério da Agricultura ou por 
Sistema Participativo de Ga-

rantia, nos termos da legisla-
ção federal vigente. (PL) do 
vereador Gilberto Natalini 
(PV), com a participação de 
outros parlamentares, sobre 
a inclusão de alimentos or-
gânicos na merenda escolar 
da rede municipal. Para en-
trar em vigor, no entanto, 
o projeto ainda depende da 
sanção do prefeito Fernando 
Haddad.

Natal in i  af i rma que a 
nova proposta foi elabora-

da após estudo minucioso 
sobre as razões que levaram 
o prefeito ao veto inicial. 

De acordo com Nabil Bon-
duki, outro dos autores, a 
prioridade é para alimentos 
orgânicos e agroecológicos 
oriundos da agricultura fa-
miliar, sendo previstos ar-
ranjos locais para aquisição 
de alimentos produzidos no 
próprio município, na zona 
rural paulistana. A meta prin-
cipal é que a aquisição de 

alimentos orgânicos fosse 
viável para a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, já que 
envolvia uma grande escala 
por se tratar de uma cidade 
como São Paulo. 

A inclusão se dará de for-
ma progressiva, mediante 
um plano a ser aprovado 
pelo Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutri-
cional – COMUSAN. 

O projeto segue agora 
para sanção do prefeito.



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

Imagens/USP

PASSEIOS

Publicidade deve ter 
responsabilidade

A 150km da capital 
O Rio recupera sua qualidade 
após sofrer efeitos da poluição

NOVA TÉCNICA PODE 
RECUPERAR RIO TIETÊ

P ublicidade é impor-
tante. É através dela 
que o consumidor 

pode conhecer os diferen-
ciais de cada produto, de 
cada empresa. Pode tam-
bém ser informado sobre 
a origem dos artigos ofe-
recidos e as posturas de 
responsabilidade social e 
ambiental no processo pro-
dutivo. Por isso, um dos 10 
Caminhos para a Produção 
e o Consumo Conscientes 
indicados pelo Instituto 
Akatu, é justamente o da 
Publicidade Não Voltada 
para o Consumismo.

O Instituto lembra que, 
efetivamente, o princípio 
da publicidade é vender o 
desejo por um produto ou 
um serviço, mas questiona se 
é da sua natureza incentivar o 
consumismo? 

Ou seja, a publicidade pode 
até apontar as vantagens de se 
possuir um bom aparelho de 
som, indicar a beleza e o con-
forto de um novo sapato ou a 
comodidade de um serviço de 
tv a cabo, por exemplo, mas 

não deve incentivar o con-
sumidor a trocas frequentes 
e descarte de produtos ainda 
em funcionamento, nem criar 
expectativas inadequadas no 
consumidor. 

De acordo com o Akatu,  a 
forte insustentabilidade social 
e ambiental da sociedade atual 
exige a busca por novos prin-
cípios para a publicidade: ela 
deve dialogar com a demanda 
do consumidor por bem-estar, 
mais do que pelo pretenso sig-
ni� cado da compra e do uso 
de cada produto. Deve ainda 
conscientizar que o consumi-
dor pode buscar por inovação 
na direção de um mundo mais 
sustentável, mais do que pela 
novidade em si. 

Trata-se de uma grande 
oportunidade fazer uma pu-
blicidade mais consciente. 
Ela pode e deve trazer infor-
mações suficientes para que 
o consumidor escolha favore-
cendo a sustentabilidade.  

Entre várias iniciativas 
atuais interessantes está a de 
uma fabricante de roupas de 
montanhismo. A empresa tem 

estimulado seus consumido-
res a reduzirem as compras e, 
consequentemente, e a pres-
são sobre os recursos naturais. 
Além disso, aposta na produ-
ção de roupas mais duráveis, 
conserta outras já dani� cadas, 
trazidas pelos clientes, e doa 
para caridade produtos pró-
prios não vendidos. Por � m, 
ainda recicla o que chegou ao 
� m de sua vida útil e incenti-
va também os clientes a, eles 
mesmos, comprarem apenas 
o necessário, consertarem o 
que está dani� cado, vender ou 
doar as roupas não mais utili-
zadas e encaminhar as roupas 
que  chegaram ao � m da vida 
útil à reciclagem.

A sociedade do futuro só 
encontrará equilíbrio entre 
bem-estar e uso correto dos 
recursos naturais, garantindo 
capacidade de regeneração na 
natureza, se houver preocupa-
ção com todo o processo de 
produção, consumo e descarte 
na natureza. Ou não haverá 
mais recursos disponíveis 
para todos ou espaço para 
descarte de excedentes. 

O Rio Tietê tem sua nascen-
te na cidade de Salesópolis, na 
região metropolitana de São 
Paulo, onde é limpo e apre-
senta variedade de microor-
ganismos que garantem vida 
a ele. Só ao cruzar a capital, 
torna-se poluído e inóspito. 
“No entanto, essa diversidade 
encontrada no início do curso 
do Tietê se restabelece cerca 
de 150 quilômetros adian-
te, na região de Piracicaba, e 
se mantém até a foz, no Rio 
Paraná. Isso demonstra que 
o rio possui capacidade de 
se recuperar após sofrer os 
efeitos da poluição”, conta o 
professor Welington Luiz de 
Araújo, do Departamento de 
Microbiologia do Instituto de 
Ciências Biomédicas (ICB) 

da Universidade de São Paulo 
(USP).

Desde 2013, o professor 
desenvolve uma pesquisa que 
revela a possibilidade de apli-
cação de medidas que poderão 
despoluir as águas contamina-
das por metais pesados e agro-
químicos. O estudo mostra 
que algumas bactérias e fungos 
reagem contra os poluentes e 
fazem com que a água volte a 
ter boa qualidade, podendo ser 
usada para nadar e até pescar.

A proposta de Araújo é usar 
esses microrganismos na água 
poluída, antes que ela seja 
escoada para o rio. A nova 
técnica de tratamento poderá 
ser reaplicada, evitando não 
só a poluição do Tietê, mas 
também de outros rios. 

Nas áreas mais poluídas, os 
pesquisadores identificaram 
espécies de bactérias resisten-
tes a metais pesados. “Pesqui-
sas mais detalhadas poderão 
levar à utilização dessas bac-
térias em processos de reme-
diação de áreas contaminadas”, 
disse o professor. “A ideia não 
é jogar essas bactérias de volta 
ao rio, mas usá-las em estações 
de tratamento de esgoto em 
etapas anteriores à chegada 
dessa água ao curso do rio”, 
explica.

Outra importante linha da 
pesquisa identifica bactérias 
que degradam agroquímicos, 
“já que na parte anterior à 
Grande São Paulo há um cin-
turão verde, com grande quan-
tidade de produtores rurais”.

Propagandas não devem estimular o consumismo, mas sim 
divulgar características de produtos e serviços oferecidos

MIS terá leilão de peças do Castelo Rá-Tim-Bum

Como descartar esponjas de limpeza?
REUTILIZE

VOCÊ  SABIA?

As esponjas de limpeza, 
feitas de material sintético, e 
usadas especialmente em co-
zinha e banheiro são itens de 
uso cotidiano considerados 
indispensáveis por muitas 
famílias. Por outro lado, es-
pecialistas garantem que seu 
uso não deve ultrapassar três 
semanas, já que acabam con-
centrando grande quantidade 
de bactérias. 

A vida útil curta e o mate-
rial de difícil reciclagem fazia 
as esponjas se tornassem um 
grade desa� o para quem quer 
dar destino correto ao que 
é descartado rotineiramen-
te. Agora, entretanto, o site 
Terracycle e a empresa 3M 
se uniram para garantir um 
� nal mais nobre a elas. A par-
ticipação, além de gratuita, 
ainda pode render dinheiro 
aos integrantes da “Brigada 
de Esponjas Scotch Brite”. 

Vale destacar que o en-
vio de material é feito pelos 
correios porém com remessa 
paga pela Terracycle e que 

todas as marcas de esponjas 
são aceitas pelo programa, 
não apenas as produzidas 
pela empresa 3M. Estima-se 
que sejam produzidas no 
Brasil cerca de 360 milhões 
de esponjas por ano.

Para participar, basta co-
letar o máximo de espon-
jas de uso doméstico e suas 
respectivas embalagens. A 
TerraCycle aceita remes-
sas de diversos tamanhos, 
mas para garantir pontos na 
“Brigada”, que podem render 
dinheiro, é preciso atingir o 
peso mínimo de 500 gramas, 
sendo que cada unidade de 

resíduo equivale a 8.5 gra-
mas. Não serão computados 
os pontos para remessas com 
valores inferiores ao mínimo 
da Brigada. Para reduzir 
sua pegada de carbono, dê 
preferência ao envio de re-
messas maiores (máximo de 
30kg) e reutilize caixas para 
enviar seus resíduos. Não são 
aceitas esponjas sujas de óleo 
ou graxa.

No site, é possível solicitar 
e imprimir a etiqueta para 
remessa pré paga. Todas as 
informações detalhadas es-
tão disponíveis no site www.
terracycle.com.br. 

São tantas as possibilidades 
de programação no Museu 
da Imagem e do Som (MIS), 
que o local merece mais do 
que uma visita. Criado em 
1970, o Museu desenvolve 
atividades para públicos de 
diferentes idades, incluindo 
o� cinas e cursos, apresenta-
ções gratuitas de � lmes que 
� zeram sucesso nos cine-
mas, mostras audiovisuais, 
espetáculos e performances, 
shows musicais... O maior 
sucesso da história do Museu 
foi a megaexposição Castelo 
Rá-Tim-Bum, que terminou 
em janeiro e que recriou 
ambientes do programa 
infantil exibido pela TV Cul-
tura. Agora, o MIS resolveu 
reabrir ao público alguns 
ambientes como o quarto 
do Nino e a árvore da cobra 

Celeste, até 5 de abril, para 
visitação. E no dia 1º de mar-
ço, o Museu promoverá um 
leilão com alguns elementos 
decorativos recriadas pelo 
MIS exclusivamente para a 
exposição, como a licoreira e 
o balde de gelo com pegado-
res do Quarto da Morgana. 
A mostra pode ser conferida 
terças a sextas, das 12h às 

21h; sábados, das 10h às 22h; 
domingos e feriados, das 11h 
às 20h. Ingressos R$ 6 (intei-
ra) R$ 3 (meia). 
O MIS � ca na Avenida Euro-
pa, 158. Para chegar ao museu 
sem carro, use a Linha 2 - Ver-
de, até a estacão Consolação 
do metrô. De lá, caminhe 2,5 
km a pé pela Rua Augusta ou 
use a linha 908T-10 em dire-
ção a Butantã

AS CRIANÇAS ESTÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ALVOS DA 
PUBLICIDADE QUE ESTIMULA COMPRAS SEM MOTIVOS REAIS
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No ano passado, o Jaba-
quara chegou a contabilizar 
200 casos de dengue, enquan-
to que na Vila Mariana 11 e na 
Saúde outros 13 - o problema 
se concentrou especialmente 
na Zona Oeste, com os distri-
tos Lapa e Jaguaré contabili-
zando mais casos que todo o 
ano anterior. 

Neste início de 2015, a si-
tuação está ainda mais pre-
ocupante para a cidade. Há 
especulações de que, por 
conta da falta de água, muita 
gente esteja armazenando 
água limpa em casa, sem a 
proteção devida. 

Mas, para a região das sub-
prefeituras de Vila Mariana, 
Jabaquara e Ipiranga, a situa-
ção segue tranquila, embora a 
Prefeitura alerte que nenhum 
munícipe deve descuidar no 
combate à proliferação do 
mosquito transmissor da do-
ença, o Aedes aegipty.

Por enquanto, em toda 
esta área, apenas os distritos 
Cursino e Jabaquara regis-
tram pessoas com a doença. 
No Cursino, duas pessoas 
contraíram dengue de forma 
autóctene - ou seja, no pró-
prio bairro. E no Jabaquara, 
há, por enquanto, apenas um 
caso confi rmado. Os dados se 
referem ainda ao período de 4 
a 31 de janeiro

Já foram divulgados dois 
balanços da situação da den-
gue na cidade mas, inicial-
mente, os dados não estavam 
sendo apresentados de forma 
regionalizada. Sabia-se ape-
nas que a maioria dos casos 

•EDUCAÇÃO

Dengue: ainda não há 
casos autóctenes na região

estava concentrada na Zona 
Norte da cidade, especial-
mente nos distritos do Limão, 
Brasilândia e Perus.

Agora, entretanto, a Pre-
feitura voltou a oferecer da-
dos por distrito. De acordo 
com o balanço apresentado,  
a quinta semana epidemio-
lógica (4 de janeiro a 7 de 
fevereiro), que contam com 
cerca de 1.500 notifi cações da 
doença, destas, aproximada-
mente 230 confi rmados.  

Para se ter uma ideia do 
risco de o surto se espalhar 
pela cidade toda, basta dizer 
que no mesmo período de 
2014, que também foi um ano 
com alta incidência da doença 
na cidade, No mesmo perí-
odo do ano passado, foram 
1.073 notifi cações e 143 casos 
confi rmados autóctones. Um 
óbito está em análise. 

A Prefeitura tem divul-
gado também o número de 
casos de outra doença trans-
mistida pelo Aedes aegipty 
- a febre chikungunya. Neste 
ano, entretanto, ainda não 
há registro de casos autóc-
tones, mas foram registra-

dos três casos importados.
O fato de a Zona Norte 

concentrar o maior número 
de casos autóctenes de den-
gue aumenta as suspeitas 
de que o armazenamento 
doméstico de água pode estar 
contribuindo para a prolifera-
ção do mosquito, já que é esta 
a região que tem mais sofrido 
com o desabastecimento do 
sistema Cantareira. 

No total, na capital, em 
2014,  foram registrados 
28.995 casos autóctones 
(97,7% ocorreram no primei-
ro semestre), com 14 óbitos.

A secretaria municipal de 
Saúde criou comitês locais de 
prevenção nas subprefeitu-
ras, para fortalecer o contato 
com a comunidade e o traba-
lho integrado nas ações de 
campo. A Prefeitura reforçou 
o trabalho dos 2.500 agentes 
de zoonoses em toda cidade, 
com ações de visitas porta a 
porta, grupos de orientação e 
ações de combate nos locais 
de grande concentração de 
pessoas. As subprefeituras 
também estão envolvidas nes-
te trabalho preventivo.

Vila Mariana terá ciclo de palestras
sobre legendagem e audiodescrição

Nos dias 12 e 13 de março, 
acontecerá o 1º Encontro La-
tino-Americano de Legendas 
e Audiodescrição, dirigido a 
profi ssionais e estudantes de 
tradução, legendagem, audio-
descrição e audiovisual.

O evento, que acontecerá 
na Cinemateca da Vila Maria-
na, conta com profissionais 
renomados, como a argentina 
Monica Bartolomé (tradutora 
do castelhano para o inglês 
do fi lme “O Segredo de seus 

Olhos”, de Juan José Cam-
panella) e as brasileiras Élida 
Gama, Sabrina Martinez e 
Soraya Ferreira Alves.

Serão enfocados temas 
como legenda para surdos e 
ensurdecidos e a audiodescri-
ção como meios de acesso ao 
conteúdo audiovisual; as par-
ticularidades da tradução para 
legendas; a legenda como 
forma de internacionalização 
do audiovisual; a responsabi-
lidade do legendador, além 

da formação e da qualifi cação 
necessárias para um bom 
profissional da área. Serão 
palestras, mesas redondas e 
ofi cinas, com uma carga ho-
rária de nove horas.

Há apenas 25 vagas para 
profissionais e estudantes. 
Os interessados em participar 
devem enviar currículo para 
o e-mail 1legaudio@gmail.
com  até 26 de fevereiro. Mais 
informações pelos telefones: 
(61)2024 2821 e 2024 2758.

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

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

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

VENDA - cAsAs LOcAÇÃO cOMERcIALVENDA - ApARtAMENtOs

LOcAÇÃO REsIDENcIAL
SAÚDE - PX. AO METRÔ!!! 77M² AU

02 dorm (01rev, WC social, sala 02 amb, cozinha c/armários,
área de serviço+WC, 01 vaga. R$ 2.200,00 (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).

VILA GUMERCINDO 
EXC.OPORTUNIDADE. COND.BAIXO. 

03 dorms (1 suite), WC social, sala c/sacada, cozinha com 
armários, área serv., 02 vagas. R$ 2.300,00 (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).

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)

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$ 425 mil!!!
(Cod. JJ)

SAÚDE
 EXCLUSIVIDADE! APTO 

COMPLETAMENTE REFORMADO

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)

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
EXC.OPORTUNIDADE. COND.BAIXO.

03 dorms (1 suite), WC social, sala c/sacada, cozinha com 
armários, área serv., 02 vagas. R$ 2.300,00 (FE).

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$ 530.000,00
(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$ 389.000,00.

(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).

PÇA. ÁRVORE
500M DO METRÔ

EXCELENTE NEGÓCIO!!!)
93m2 A/U, 02 dorms.

espaçoso, sala 02 amb.
WC social, arm.

embutidos,cozinha,
área serv.,dep.

empregada=banheiro.
Lazer, 01 vaga de garagem

livre. R$ 430.000,00 (JJ).

VILA MARIANA 
APT03 DORMS

(SUÍTE), 1 VAGA
C/DEPÓSITO
75m2 área útil,

lazer completo,

cond.baixo.

R$ 650.000,00 (CL).

pronto p/ morar; 02 dorms, lav, 
sala 02 amb. c/ sacada, repleto 

de arms. 01 vaga, lazer completo. 
R$ 465.000,00 - (RO)

SAÚDE
A 800 MTS METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE,

02 dorms,01 suíte,

sala 02 ambientes

c/sacada, 02 vagas.

Lazer. R$ 430.000,00 - (JH).

SAÚDE
PROX.METRÔ

Apto 02 dorms., sala 02 

ambientes c/sacada,

02 wc., dep.empregada,

62m2 A/U. Lazer, 01 vaga.

R$ 480.000,00 (CL).

MIRANDÓPOLIS
PROX. IGREJA

SANTA RITA
01 dormitório, sala,

cozinha, banheiro,

 sem garagem. 42m2 A/U.

R$ 330.000,00. (JH).

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

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

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

LINDO APTO, - R$ 950 MIL
Localiz. privil. 3 dts c/arm, suite, coz. c/
arm, 2vgs, sac, 101m². Ref: JA12043

Vila Guarani

APTO ÓTIMO - R$ 295 MIL      
bem localizado 1 dorm, coz.c/arm, 

sala, 1wc, 1vg, 45m². Ref: JA11377

Vila Guarani Vila Gumercindo

EXCELENTE SOBRADO, - R$ 300 MIL      
Boa localiz. 2 dts carm, coz, copa, 
1vg, qtal, sac, 70m². Ref: JA12117

Vila Guarani
SOBRADO NOVO, - R$ 560 MIL               

Px. metrô 3 dts, suite, coz, 2vgs, 

qtal, 110m². Ref: JA11350

Vila Guarani
ÓTIMO APTO, - R$ 440 MIL                      

Bem localizado, 2 dts c/arm, suite, coz. 

c/arm, 1vg, sac, 66m². Ref: JA11984

Jabaquara
EXCELENTE APTO, - R$ 315 MIL

c/ churr. gourmet 2 dts c/arm, coz.c/

arm, 1vg, lazer, 47m². Ref: JA11472

Jardim Celeste

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

Ref.: 90564

Vila Firmiano Pinto

APTO, - R$1.300,00
Ótima localização, 2dts, living c/sac, 

1vg. Ref.: 91080

Vila Moraes

APTO, PRÉDIO NOVO - R$1.700,00
2dts, suite, living c/sac, coz c/ae, 

2vgs. Ref.: 90746

Saúde

APTO C/LAZER COMPLETO - R$2.000,00
2dts, suite, living c/sac, coz c/ae, 

1vg. Ref.: 90520

Jabaquara

APTO, TODO REFORMADO - R$1.800,00
3dts, suite, living 2amb., 2vgs

Ref: 14199

São Judas

APTO, PRÓX. AO METRÔ - R$ 2.600,00
3dts, suite, living c/sac, coz, 2vgs. 

Ref.: 16658

Jabaquara

CASA, FÁCIL ACESSO - R$ 2.000,00
3dts, suite, living 2 amb., lavabo, 

2vgs. Ref.: 91058

Bosque da Saúde

SOBRADO, FÁCIL ACESSO - R$3.500,00
3dts c/varanda, suite c/sac, 5vgs. 

Ref. 91071

Jardim Celeste
APTO, – R$1.000,00

Localização arborizada 2dts, living c/

sac, 1vg. Oportunidade! Ref.: 90564

Parque Jabaquara
APTO, FÁCIL ACESSO – R$1.500,00 

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

Ref.: 90609

São Judas
APTO, SEMI-MOBILIADO – R$1.600,00

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

Ref. 91079

Santa Cruz
APTO, – R$1.600,00

Ótima localização 1dorm, living c/

sac, coz, 1vg. Ref.: 90842

Saúde 

APTO, PRÓX. AO METRÔ - R$1.800,00

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

Ref.: 91075

Cursino
APTO, TODO MOBILIADO – R$1.800,00

3dts, suite, living, coz, 2vgs.

Ref.: 89451

Vila Guarani
APTO, PRÓX. AO METRÔ – R$2.000,00

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

Ref.: 90970

Vila da Saúde
APTO, PRÉDIO NOVO - R$2.100,00

1dt c/ae, living c/sac gourmet, 1vg 

Ref.: 90230

Vila da Saúde
APTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$2.500,00

3dts c/ae, suíte, living c/sac, 2vgs 

Ref.: 89688

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

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

2vgs. Ref.: 91021

Vila Olímpia
APTO, ÓTIMA LOCALIZADO – R$3.000,00

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

Ref.: 90950

Jabaquara
CASA, EXCELENTE IMÓVEL – R$1.700,00

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

2vgs. Ref.:15544

Vila Guarani
SOBRADO, – R$4.500,00

Fino acabamento 4dts, living, 2 amb., 

coz, 2vgs. Ref.: 90702

Saúde
SALA COMERCIAL - R$1.500,00

1sala, 1wc, 1vg. Próx. ao metrô. 

Ref.: 91055

Saúde
COMERCIAL, – R$2.200,00

Próx. ao metrô, sala c/copa, 2 wcs

2 vgs. Ref.: 90955

Aclimação
COMERCIAL, – R$3.000,00

Prox. ao metrô, sala, copa, wc 1vg.

Ref.: 90983
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STUDIO  VILA MARIANA
Totalmente mobilado, vago, 

living/terraço, 1vg, lazer/
academia/churrasq, ót. 
localiz., próx.Metrô e
Shopping. R$ 330 mil

APTO. MIRANDÓPOLIS
1 dt,1 vg. living 2 amb, 

salão festas, ót. localiz., 
próx. a supermercados, 

farmácias e Metrô Pça. da 
Arvore. R$ 380 mil

APTO. METRÔ SAÚDE
2 dts, 1vg, DE, coz. americ, 

sal. festas, ót. estado, 
reform., vago, ót. local, 

rua tranq., px. Metrô Pça. 
Arvore. R$ 450 mil

APTO. MIRANDÓPOLIS
2 dts,1 vg, DE ,76m2 au,  

living 2 amb, repl armários, 
ót. localiz., rua tranquila px. 

Metrô Pça. Arvore.
R$ 500 mil

APTO. KLABIM
3 dts,1 ste, 1vg, liv/terraço, 
sl. festas, quadra poliesp. 
e academia repleto arms., 

ótimo local, px. Metrô 
Imigrantes. R$ 570 mil

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

terraço, lazer compl., 80m2 
au, andar alto, vago, ótimo 

local, impecável,  Metrô 
Vila Mariana. R$ 700 mil

APTO. VILA CLEMENTINO
2 dts,1 vg, DE, 70m2 au. 
vago, living/terraço, lazer 
compl./piscina, qdra. e 
academia, ót. localiz.,

próx. Metrô. R$ 570 mil

APTO. IPIRANGA
3 dts,1 ste, 2 vg, living/
terraço, 80m2 au, lazer 

compl., vago, rua tranquila, 
ót. local. Ac. permuta próx. 
Metrô Sacomã. R$ 565 mil 

TÉRREA MIRANDÓPOLIS
2dts,2 vaga, sala 2 

ambiente, entrada lateral, 
quintal, rua tranqüila, ótima 

localiz. próx. Metrô Pça. 
Arvore. R$ 650 mil

SOBRADO VILA MARIANA
2 dts, c/terraço, 1vg, sala 
2 amb, 2 wc, vago, qtal, 
edícula, ót. localiz., rua 

tranquila próx. Metrô Sta. 
Cruz. R$ 650 mil

SOBRADO MIRANDÓPOLIS
4 dts, 1ste, 2 vg, 3 salas, 

entr. lateral, quintal/edícula, 
repleto arms,  ót. localiz., 

impecável, próx. ao Metrô. 
R$ 975 mil

TÉRREA - V. MARIANA
2 dts, 6 vgs, entr. lateral, 

nos fundos tem salão gde. 
c/2 wc, terreno 10x30, ót. 
localiz.  vaga, px. Metrô. 

R$ 1.100.000,00

SOBRADO SAÚDE
2 dts,2 vags, sala 3 amb, 
entr. lateral, quintal/lavan-

deria, vago, ót. localiz., 
pronto p/morar, 

impecável. R$ 2.500,00

STUDIO VILA MARIANA
Mobilado, living/terraço,
1 vg, lavand., lazer/aca-

demia/churrasq., ót. local, 
impecável, px. Metrô e 
Shooping. R$ 1.700,00

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

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
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
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
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

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

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

APTO.
JD. CELESTE
R$ 235 MIL

Reformado, bom acabamento, 
c/ 2 dorm., 1 c/ AE, wc social, 
sala p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavand. c/AE, gar. coberta p/ 1 
carro, estuda permuta c/ Kitnet 

no litoral - REF.: 14.052

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
IPIRANGA
R$ 400 MIL

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

coz, lavanderia, sem gar, estuda 
propostas - REF.: 13.862

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., 
garagem p/ 2 carros, AU = 

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

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

APTO
V. CLEMENTINO

R$ 715 MIL
Ótimo local da rua Dr. Altino 
Arantes, vago, área útil 87 

m², c/ 3 dorm., suíte, closet, 
wc social, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 13.348

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 +
EDÍCULA - BQ. SAÚDE

R$ 750 MIL
Ótimo local, terreno 5 x 50 m, 

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

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

REF.: 12.850

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Ótimo local, terreno 10 x 30 m², 

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

cozinha c/ AE, lavand, qto. 
Despejo, dep. p/ emp, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 13.290

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 870 MIL
Ótimo local, travessa da rua 

Tiquatira, AU = 117m², vago, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb. c/ sacada, lavabo, coz. 
planejada, dep. p/ emp, gar. p/ 

2 carros - REF.: 14.066

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/3453-7370Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE

“SEDE PRÓPRIA”

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.

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

VILA MARIANA 
APARTAMENTO  

R$ 1.600,00 
Ao lado o Metrô, 

1 dormitório com armário, 
sala, cozinha planejada,

1 vaga de garagem

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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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

Rua Francisco Dias, 205 - Jd. da Saúde 
www.imperiumweb.com.brCr
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ESTAMOS CONTRATANDO CORRETOR (A) DE IMÓVEIS - Contato c/ Débora - Cel: 9 8795-9010                                                         

5067-0906
REGULARIZAMOS

SEU IMÓVEL
ATENDIMENTO DE 2A A 6A DAS 8 ÀS 18H  -  SÁBADOS DAS 9 ÀS 16H  -  DOMINGOS DAS 9 ÀS 12H

TÉRREAS E SOBRADOS

APARTAMENTOS

TERRENOS, GALPÕES E PONTOS COMERCIAIS

LOCAÇÕES

COND. FECHADO 
SOB. J. DA SAÚDE 

R$ 560 MIL
3 dts,1 ste, wc, 

coz planej, home 
office lavand, 2 vgs. 

Temos Opção
por R$ 420 mil.

Ref: 8681 

TÉRREA + SALÃO 
COM. MOINHO 

VELHO R$ 550 MIL
3 dts,1ste-hidro, sla 
2 ambs, wc, copa, 
coz, 2 vgs, 200m2, 

salão com. de 
30m2. Bom p/renda. 

Ref: 5380 

SOB. METRÔ
PÇA DA ÀRVORE 

R$ 595 MIL
3 dts,1 ste, living 

2 ambs, lav, copa, 
coz planej, home 

office c/ wc, 4 vgs. 
Ref: 8319 

SOB. V.MORAES 
R$ 500 MIL

 3 dts, sla 2 ambs, 
coz ampla, quintal, 

3 vgs + 1 quarto
e coz nas

dependências.
Ref: 7928 

SOB. V.MORAES 
C/ SALÃO COM

R$ 480 MIL
2 dts,1 sla ampla

c/ terraço, coz 
ampla, quintal
bem amplo c/

salão de festas.
Ref: 7474 

TÉRREA
PX. AO MUSEU

R$ 850 MIL
3 dts,1 sla c/lareira
3 ambs, copa, coz, 
dep. emp, qtal, entr 
lateral, 2 vgs. Aceita 

troca p/ Apto. até 
R$ 400 mil. Ref: 8171  

IMÓVEL RES.
E COM. C/ 2 

FRENTES C/ 10X40 
R$ 1.200.000,00
Terreno possui:1 
residência, 1 lava 

jato,1 estac. Aceita 
Imóvel menor valor.

Ref: 8954 

SOB. METRÔ
ALTO DO

IPIRANGA
R$ 480 MIL
3 dts c/arms,

sla 2 ambs, sla TV, 
coz ampla, quintal 

c/dp.emp, 1 vg. 
Ref: 7454 

SOBRADO RES/COM IPIRANGA
R$ 1.200.000,00

3 dts,1ste, terraço, 2 salas, 7 vgs, edícula,
quintal, 230m2, A.C 240m2,

px Av. Nazaré Museu. Ref: 8126 

SOB. NOVO PX 
METRÔ SACOMÃ 

R$ 700 MIL 
3 dts,1 ste, terraço, 
sla 2 ambs, lav, coz 
ampla, 3 vgs, quin-
tal. Aceita imóvel-

valor na região 
Apto/Casa/Terreno. 

Ref: 6842 

TÉRREA
J. DA SAÚDE
R$ 700 MIL 

330m2 precisa de 
reforma 3 dts, sla 

2 ambs, copa, coz, 
quintal, ent. lat, 
construção bem 
solida. Ref: 8945

TRÊS IMÓVEIS
NO MESMO
TERRENO

1º assobrada  2 dts 
c/sac, coz, wc. 2º 
Casa 2 dts, sala, 
coz, wc. 3º Salão 

25m2 coml. R$ 410 
mil Ref: 9028  

TÉRREA PX.
AV. DO CURSINO 

R$ 900 MIL
10x50 3 dts,

2 wc´s,10 vagas
de garagem

agende sua visita. 
Ref: 3836 

SOBRADO
CIDADE ADEMAR 

R$ 400 MIL
3 stes, 2 wc´s,

2 vgs.
Ref: 6547 

SOBRADO
NOVO

R$ 335 MIL 
 2 stes, wc, 2 vgs, 
quintal. Agende

sua visita.
Ref: 8823 

SOBRADO
V. DOM PEDRO I 

R$ 910 MIL 
 3 dts, 4 wc´s,

1 ste, 2 vgs, edicula 
c/ salão de festas
c/ churrasq, fogão

a lenha e wc.
Ref: 9003 

SOBRADO
SAÚDE

R$ 750 MIL  
3 dts, 1 ste, 4 vgs, 

4 wc´s, 220m2. 
Confira. 

Ref: 8301 

SOB. JD. MARIA 
ESTELA 

1 ste. c/closet
e sacada, 1 vg,
2 wc´s, quintal

c/ churrasqueira. 
R$ 330 mil.
Ref: 8575 

OBRADO NOVO 
SACOMÃ

 R$ 595 MIL 
 3 dts,1 ste, 2 vgs, 
ótimo acabamento 

em pastilha e 
porcelanato, 5x30. 

Ref: 8615 

OPORTUNIDADE 
SOB. PLANALTO 
PAULISTA 180m2 

R$ 760 MIL  
3 dts,1 ste,1 sla,

2 vgs, ótima
localização

semi mobiliado. 
Ref: 8290

TÉRREA PX. 
METRÔ SACOMÃ 

R$ 350 MIL
2 dts,s ala, coz,
wc, dep.emp,

2 vgs + dt, coz,
wc, ent. lateral.

Ref: 9057

MARAVILHOSO 
SOBRADO

3 dts,1 ste c/ A.E, 
sala TV, sala jantar, 
coz c/A.E, quintal, 
churrasq, edicula,

2 vgs livres.
Ref: 8596

APTO.
J. DA SAÚDE
R$ 320 MIL 

 2d ts c/arms, sala 
2 ambs c/ sac, coz 
planej,1 vg, lazer 
compl. AC finan-

ciamento + FGTS. 
Ref: 9060

APTO.
J. DA CELESTE

R$ 230 MIL 
 2 dts, sala 2 ambs 
c/sac, coz planej, 
A.S, 1 vg. Aceita 
financiamento + 

FGTS. Ref: 9035

COBERTURA JD. DA SAÚDE
R$ 1.300.000,00

3 dts,1 ste, sla.jantar/sla. de estar, copa,
coz, pisc, churr, dep. emp, 3 vgs,
repleto de A.E,180m2. Ref: 9062

APTO.
PX. METRÔ 

(VAGO) 
Amplos dts, sala 2 
ambs, 2 wc , 1 vg, 
80m2. R$ 460 mil. 

Ref: 8996

APTO. AMPLO 
ÓTIMO BAIRRO

2 dts, sala 2 ambs, 
sac, coz c/ A.E, 

lazer, 1 vg.
R$ 270 mil e o 

cond.R$ 300,00. 
Ref: 9029

ESPETACULAR 
COBERTURA
4 dts ,2 stes,
sala c/ 30m2,
sac gourmet,

terraço c/ piscina 
duplex, 160m2,

4 vgs c/depósito. 
Ref: 9075

APTO.
 S. JOÃO CLIMACO

 R$ 350 MIL
2 dts,1 ste, 2 wc´s, 

1 vg, 64m2.

Ref: 8172

APTO. PX.
AO METRÔ
SACOMÃ

R$ 290 MIL
2 dts,1 vg ,

2 wc´s, 63m2. 
Ref: 7259

APTO.
MIRANDOPOLIS 

R$ 950 MIL
3 dts,1 ste, 3 wc´s, 
2 vgs,115m2, living 
2 ambs, varanda, 
coz e A.S amplas 
repleta de arms. 

Ref: 7419 

APTO.
MIRANDOPOLIS 

R$ 1.185.000,00
 4 dts,1 ste, 4wc´s, 

3 vgs,140m2.

Ref: 8901

APTO.
V. DA SAÚDE
R$ 720 MIL

3 dts,1 ste,3 wc´s, 
2 vgs, 97m2, coz 
e A.S repleto de 

arms, lazer.
Ref: 8894

APTO. SAÚDE
R$ 380 MIL

2 dts, wc, 1 vg, 
55m2 entre as 

Estações do Metrô 
Saúde e Pça. da 
Árvore. Confira. 

Ref: 9076

APTO. A 380 
METROS DO 
METRÔ ALTO
DO IPIRANGA

R$ 1.040.000,00
4 dts,. 2 stes,. 
2.wc´s, 120m2. 

Ref: 8931

APTO.
V. CLEMENTINO 
3 dts, 2 stes, wc,
3 vgs,90m2 px. 
Campus Escola

Paulista de 
Medicina Lindo 

confira. Preço Sob 
Consulta. Ref: 8927

APTO.
A 500 METROS

DO METRÔ
IMIGRANTES
R$ 585 MIL

2 dts, wc,
1 vg, 86m2.
Ref: 8947

APTO. PX. AO 
CAMPUS ESCOLA 
PAULISTA DE ME-
DICINA E UNIVER-
SIDADE FEDERAL 

DE SÃO PAULO
R$ 780 MIL

2 dts, 1 vg. Lindo 
Confira. Ref: 9004 

APTO.
J. BOTANICO
R$ 240 MIL

3 dts, sala, coz,
wc, 1 vg, elevador 

lazer completo. 
Ref: 9041

APTO. PX.
AO METRÔ

PÇA. DA ÁRVORE 
R$ 750 MIL

3 dts, 1 ste,1 vg,
3 wc´s, 100m2, 
lindo confira.

Ref: 8383 

LINDO APTO. 
122,50m2 MOBILIADO 

R$ 1.290.000,00
3 stes, 2 slas, 2 

vgs, varanda gour-
met,15 min a pé do 
Metrô A. Ipiranga. 
Vista privilegiada. 

Ref: 8704

APTO. NOVO
C/SACADA

JD. SANTA CRUZ 
R$ 225 MIL
2 dts, 1 coz
americana,

ótima localização, 
Unip Anchieta.

Ref: 7976

APTO. MOBILIADO 
A 5 MINUTOS DO 
METRÔ SACOMÃ 

R$ 330 MIL 
52m2,  2 dts,

1 sacada,
vista privilégiada. 

Ref: 8950 

APTO.
VILA DAS MERCÊS 

47m2

R$ 230 MIL
Comércio e 

transporte na porta, 
perfeita localização. 

Ref: 8881 

RENDA 1%

NO J.DA SAÚDE 

R$ 475 MIL

4 Casas + Salão 

Com. 4 vgs.

Ref: 8315

SÓ CONSTRUTORES.
TERRENO 10X30 - R$ 490 MIL

METRÔ CONCEIÇÃO
8x25 R$ 470 mil V. Gumercindo

10x25 R$ 450 mil Moinho.
Temos Opções. Consulte-nos.

Ref: 6582

TERRENO PARA 
INVESTIDOR 

700m2

Abaixo do preço
de mercado na
Vila Prudente.

Confira. Ref: 5717 

IMPERDÍVEL 
MIOLO DA

ACLIMAÇÃO
SOBRADO COML.
Sla 3 ambs, terreno 

7x30. Preço
Sob Consulta.

Ref: 8371

PONTO
COMERCIAL NA

AV. CURSINO
R$ 980 MIL

Salão com 100m2

c/wc Residência 
com: 2 dts, 1 sla, 

coz, 2 wc´s.
Ref: 7521

GALPÃO NA 
V.GUMERCINDO 

780m2

R$ 7.500,00
Coberto-Estac.

ou estoque.
Ref: 8766

GALPÃO NA 
V.GUMERCINDO 

10X30
R$ 8.500,00
Coberto com 

mesanino 5.000T. 
Ref: 8325

SALÃO
COMERCIAL
NA SAÚDE

R$ 1.800,00
IPTU ISENTO
85m2 com wc.

Ref: 9059

ÓTIMO APTO.
c/ 3 dts, sala 2 
ambs c/A.E,

coz planej, 2 wc´s, 
1 vg, lazer.

R$ 1.400,00.
Ref: 8952

TÉRREA ENTRADA 
INDEPENDENTE
Ótima localização 

px. a Av. do
Cursino.

R$ 1.190,00.
Ref: 3662

ASSOBRADADA 
NOVA

3 dts, 1 ste c/ hidro, 
arms em todos os 
dts, coz grande c/
churrasq, amplas 

vagas R$ 2.990,00. 
Ref: 8801

IMÓVEL
COM. OU RES.
Com salão 30m2

ou 4 vgs, 3 dts,
1 ste, 3 salas e coz. 

R$ 3.500,00.
Ref: 522

LINDO APTO. 
NOVO

Repleto de A.E 
todo porcelanato, 
sacada gourmet, 

lazer compl.
R$ 2.000,00. Aceita 
depósito. Ref: 8953

APTO. PX.
AO METRO PÇA 

DA ÁRVORE
R$ 2.200,00

3 dts, 1 ste,1 vg,
3 wc´s, 100m2,
lindo confira.

Ref: 8383
APTO. MIRANDÓPOLIS 

R$ 3.200,00
3 dts, 1 ste, 2 vgs 

,4 wc´s,160m2, 
totalmente refor-

mado, ótima locali-
zação, negociável. 

Ref: 8722
APTO. VILA 

GUMERCINDO
3 dts, 1 ste, 2 vgs, 

3 wc´s, 83m2

R$ 3.000,00 C/ fácil 
acesso ao Metrô 

Santos Imigrantes. 
Ref: 8691

APTO. SAÚDE
2 dts, sla, coz, wc, 

1 vg, lazer
completo. Pacote 

R$ 1.950,00.
Ref: 7657

APTO. JD. SAÚDE
100m2 3 dts,1 ste, 

sla 2 ambs, lavabo, 
coz ampla, wc, 2 

vgs. Pacote
R$ 3.200,00

c/ lazer completo. 
Ref: 8532

APTO. 
JABAQUARA 

PACOTE
R$ 2.000,00

70m2 3 dts, sla, 
coz, 1 vg, com 

lazer. Ref: 8529

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

LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO

SOBRELOJA COMERCIAL
MIRANDÓPOLIS

(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ARVORE)
240,0 Mtª, 03 banheiros, cozinha e
 depósitos. ALUGUEL R$ 3.500,00
Av. Sen. Casemiro da Rocha, 698.

SALÃO COMERCIAL
MIRANDÓPOLIS

(PRÓXIMO AO METRO PÇA. DA ARVORE)
Salão com 40m2, banheiro, quintal,
vaga para carro e entrada lateral.

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

APARTAMENTO TÉRREO – JARDIM 
PAULISTA (Próximo ao Metro Clinicas)

02 dormitórios sendo 01 c/ae, sala com 
sacada, copa, cozinha, banheiro social, área 
de serviço, dep. de emp. completa, quintal 
e vaga para carro. ALUGUEL: R$ 3.500,00 

Rua Artur Azevedo, 129 Apto. 02.

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

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 TÉRREA 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

CONJUNTO COMERCIAL
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.

SOBRADO COND. FECHADO – SAÚDE
(Próximo ao Metrô Sta. Cruz).

02 dormitórios sendo 01 suíte, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço quintal e 
vaga para carro. ALUGUEL: R$ 2.000,00

Rua Juréia, 430 casa 01.

 

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

 SALAS COMERCIAIS
PARAÍSO

Tratar com Osvaldo
94705-5548 ou 96073-9481

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 

 

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

totalmente reformado.
Aluguel R$ 1.700,00

 APTO. VILA CLEMENTINO
METRÔ SANTA CRUZ

Tratar Tel. 2606-2666
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Para Profissionais 
liberais (Psicólogos, 

Fisioterapêutas, 
Nutricionistas),
 entre outros

Tel.: 5572-3876

SALAS 
COMERCIAIS 

METRÔ ANA ROSA

 

CONTADOR, CORRETOR,
ADVOGADO, ETC...

 

Av. Indianópolis
Planalto Paulista

Tratar Tels: 5011-8211
ou 97055-2405

ALUGO SALAS 
EM ESCRITÓRIO MONTADO

(CO-WORKING) PARA:

 

CONTADOR, CORRETOR, ADVOGADO
Rua Domingos de Moraes com Loefgren

Tratar Tel.: 5052-9474

 ALUGO SALA 
EM ESCRITÓRIO MONTADO 

PARA:

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 2 dts. arms. b.box c/hi-
dro, 2 sls. desp. piso frio, coz. c/
AE, QE/WC, gar. portão  autom. 

Melhor rua do bairro
R$ 2.700,00. Fiador/Seg. Fiança

MIRANDÓPOLIS
Trav. R. das Rosas

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. mobiliado, 3 dts. (ste), 
arms. b.box, liv. 2 ambs. c/sac. 
coz. c/AE, Qe/WC, 2 vgs. priv. 

lazer c/pisc. aquec. R$ 3.500,00. 
Fiador/Seg. Fiança

VILA CLEMENTINO
Ibirapuera/Hosp. SP

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

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



PÁG. 12 20 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015

JORNAL  SÃO PAULO  ZONA SUL
FONE: 5072-2020

 
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)

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
Para Região

da Vila Mariana
Tratar 

Tel. 5575-0370

MANICURE
URGENTE!

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 
c/ portão automático.  

CA01378
R$ 560 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
VILA GUARANI

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

1 vaga. A/útil 60m2. 
AP01516

R$ 1.800,00 + 500,00 
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

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.

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

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

cozinha, As, Wc, s/gar. bom p/
investimento. R$ 299.000,00 

Temos Outros

SÃO JUDAS 
Últimas Unidades

 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

 poliesportiva, playground, 
portaria 24 h.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. NA AV. 
MIGUEL ESTÉFANO 
AO LADO DA FIAT
R$ 265.000,00

 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

2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área 

de serviço, portaria 
com segurança 24 h.
Tratar: 5071-0359

ou 3582-6699

APARTAMENTO
ÁGUA FUNDA

R$ 280.000,00

2 dormitórios, sala, co-
zinha, AE´s, banheiro, 
área de serviço c/wc, 
1 vaga de garagem
Tratar: 5071-0359

ou 3582-6699

APTO. SAÚDE
PRÓXIMO METRÔ

R$ 470.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 2 dts. terraço, 
b.box, sl. lav. coz. qtal. gar., 
port. autom. Pto. p/morar. 

R$ 410.000,00
Temos Outros

CONCEIÇÃO
Excel. Local Px. Metrô

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 112m2, hall monumen 
tal, 3 dts. (ste), arms. b.box, 

liv. amplo c/terraço, tabs. 
largas, lav. copa. coz. qe/wc, 
2 vgs. lazer. R$ 639.000,00

SAÚDE/ SÃO JUDAS
Trav. Fagundes Filho

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dts. arms. b.box, 
2 sls. coz. planej. lav. AS, 
QE/WC, gar., reformado. 

R$ 649.000,00
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Trav. Rua das Rosas

90m2  au, 3 dorms. sendo 
1 suite, banh. soc. sala 2 

ambs. coz. americ. lavand. 
sacada, pisc. sl. jogos , 

playground, 2 vgs. Ac. Prop  
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

APTO.
MOINHO VELHO
R$ 565.000,00

 

Para todas as idades.
Profª. formada em Conservatório Musical

 AULAS PARTICULARES
PIANO • TECLADO
TEORIA MUSICAL

Contato: Tel. 5594-5922
INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS
Curso Individual e 

Personalizado, 
Mobilidade reduzida, 

Necessidades especiais.
com Martha 

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

gmail.com

 

SEGMENTO ILUMINAÇÃO EM LED
INDUSTRIAL, COMERCIAL, RESIDENCIAL, 

COM CONDUÇÃO PRÓPRIA. PAGO COMISSÃO

 
REPRESENTANTE

COMERCIAL

SITE: WWW.LCOVERDATA.COM.BR
EMAIL: MONICA.CAROLO@LCOVERDATA.COM.BR

Para pizzaria, com 
registro, refeição 

+ benefícios, 
das 18 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
TELEFONISTA

Para período das
16 às 23:59 h., com regis-
tro, refeição + befefìcios 

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

FORNEIRO  
P/PIZZARIA

Para período das
16 às 23:59 h., com regis-
tro, refeição + befefìcios 

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

PIZZAIOLO 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.

REGULARIZO
IMÓVEIS

Fone: 2947-6044

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

(CND) de Imóveis na Receita Federal. 

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

LARISSA RODRIGUES THO-
MAS RIZZOLLI EPP, torna 
público que recebeu da CE-
TESB a Licença de Opera-
ção nº 33005625, válida até 
25/11/2017, para fabricação de 
resistência para aquecimento, 
sito à Rua Alba, nº 1061, Vila 
Santa Catarina, São Paulo/SP.

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

TELHADO
NOVOS E 

REFORMAS
Equipes 

Especializadas
Paracon Engenharia 

e Comércio Ltda.

Tel. 5539-0030 
Cel. 98234-5471
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