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Feriadão é oportunidade para 
ver blockbusters. Filme com 
Porchat (foto) é alternativa

Pizza com cerejas, maçã do amor 
salgada ou espeto de salmão com 
manga? Escolha o petisco e vote!
Página 6

Um musical carioca fez 

sucesso nos anos 70 e tem 

uma história que se espalha 

por quatro décadas. Agora, 

o espetáculo, que é inspi-

rado no documentário Dzi 

Croquetes, terá três únicas 

apresentações no Teatro 

João Caetano, dentro do 

programa Circuito de Cultu-

ra, com classificação etária 

para 16 anos. Os ingres-

sos precisam ser retirados 

uma hora antes. Página 4

Dengue: número de 
casos dobra na região

Vila Mariana ganha 
mais um parklet

Até a divulgação do se-

gundo balanço dos casos 

de dengue em São Paulo, 

ao final de fevereiro, não 

havia um único caso re-

gistrado de dengue nos 

distritos de Vila Mariana, 

Saúde e Moema. Apenas 

um havia sido confirmado 

no Jabaquara. Agora, me-

nos de dois meses depois, 

o número de pessoas que 

contraíram a doença já su-

pera o total do ano passa-

do. Prefeitura planeja uma 

série de ações por toda a 

cidade, inclusive na região. 

Confira a agenda. Página 5

Musical de sucesso
no Rio tem só três 
apresentações na 
Vila Clementino

O Secovi instalou e vai 

garantir a manutenção 

de um parklet instalado 

esta semana na esquina 

da Rua Dr. Bacelar, onde 

está a sede da entidade, 

com a Rua Luís Góes. O 

projeto visa a estimular 

a convivência urbana, 

mas o número de equi-

pamentos ainda é baixo 

na cidade toda. Página 3

2578-8244

ENCONTRE
O SEU

IMÓVEL NA

Veja na página 9
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• ACONTECE • HORÓSCOPO

• PROGRAMAÇÃO

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

• Sala 1 - Cinderela DIG (Dub) 
- Livre - 11h30I - 14h00 - 16h40 - 
19h30A2 - 21h50E - 22h00B2 • Sala 
1 - De Volta Para o Futuro 2 DIG - 12 
Anos - 11h30K - 19h20F - 00h10I 

• Sala 2 - Velozes e Furiosos 7 
DIG - 14 Anos - 23h30J • Sala 2 - Uma 
Longa Jornada DIG - 12 Anos - 12h00 
- 14h50 - 17h50 - 20h40 

• Sala 3 - Os Vingadores 2: A Era 
de Ultron 3D (Dub) - 12 Anos - 12h00 
• Sala 3 - Os Vingadores 2: A Era de 
Ultron 3D - 12 Anos - 15h10 - 18h20 
- 21h30 

• Sala 4 - Entre Abelhas DIG - 14 
Anos - 13h30 - 16h10 - 18h30 - 20h55 
- 23h20I 

• Sala 5 - A Serie Divergente: 
Insurgente DIG (Dub) - 14 Anos - 
22h10 • Sala 5 - Cada Um Na Sua 
Casa DIG (Dub) - Livre - 11h50M - 
14h20 - 17h10 - 19h40 

• Sala 6 - Enrolados 3D 3D (Dub) 
- Livre - 11h10L • Sala 6 - Noite Sem 
Fim DIG - 16 Anos - 12h10V - 13h40L 
- 15h00V - 16h20L - 17h40V - 19h00L - 
20h20V - 21h40L 

• Sala 7 - Os Vingadores 2: A 

Era de Ultron 3D (Dub) - 12 Anos 
- 11h00M - 14h10 - 17h20 - 20h30 - 
23h40J 

• Sala 8 - Velozes e Furiosos 7 
3D - 14 Anos - 12h20 - 15h30 - 18h40 
- 21h50 

• Sala 10 - Os Vingadores 2: A 
Era de Ultron 3D - 12 Anos - 12h50 - 
16h00 - 19h10 - 22h20

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

• Sala 1 - Os Vingadores 2: A Era 
de Ultron 3D - 12 Anos - 11h00M- 
14h10 - 17h20 - 20h30 - 23h40G 

• Sala 2 - Os Vingadores 2: A 
Era de Ultron 3D - 12 Anos - 18h20 
- 21h30 • Sala 2 - Cada Um Na Sua 
Casa 3D (Dub) - Livre - 13h20 - 15h50 

• Sala 3 - Enrolados 3D 3D (Dub) 
- Livre - 11h10L • Sala 3 - Noite Sem 
Fim DIG - 16 Anos - 13h40 - 16h30 - 
19h20 - 22h10 

• Sala 4 - Os Vingadores 2: A Era 
de Ultron 3D (Dub) - 12 Anos - 12h50 
- 16h00 • Sala 4 - Os Vingadores 2: 
A Era de Ultron 3D - 12 Anos - 19h10 
- 22h20 

• Sala 5 - Velozes e Furiosos 7 
DIG - 14 Anos - 13h10 - 16h20 - 19h30 
- 22h30 

• Sala 6 - Entre Abelhas DIG - 14 
Anos - 13h00 - 15h30 - 18h10 - 20h40 
- 23h20E 

• Sala 7 - Cinderela DIG - Livre - 
16h40 - 19h00A2 • Sala 7 - Chappie 
DIG - 16 Anos - 14h00 - 21h40 • Sala 
7 - De Volta Para o Futuro 2 DIG - 12 
Anos - 11h30K - 19h00F - 00h15E 

 Legendas:E-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Sábado(02/05);F-
-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Quarta(06/05);G -Esta 
sessão será exibida SOMENTE 
Quinta(30/04) e Sábado(02/05);I-
-Esta sessão será exibida SOMEN-
TE Sexta-feira (01/05) e Sábado 
(02/05);J-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Quinta(30/04), 
Sexta(01/05) e Sábado(02/05);K-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Domingo(03/05);L-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sába-
do(02/05) e Domingo(03/05);M-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sexta(01/05), Sábado(02/05) e 
Domingo(03/05);V-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado(02/05) 
e Domingo(03/05);A2-Esta sessão 
NÃO será exibida Quarta(06/05);B2-
-Esta sessão NÃO será exibida Sába-
do(02/05).

• CINEMA

Feriadão sem grandes 
novidades no cinema

Para quem esperava um 
feriadão cheio de estreias 
nos cinemas da região, de-
cepção. Para quem ainda não 
conseguiu assistir a BlockBus-
ters - ou fi lmes arrasa quar-
teirões - como Cinderella, 
Vingadores 2 ou Velozes e 
Furiosos 7 - uma ótima opor-
tunidade de aproveitar os 
horários livres!

A única estreia que entra 
em cartaz na região é um 
filme estrelado por Fábio 
Porchat. O ator, conhecido 
por sua atuação como come-
diante tanto em fi lmes quan-
to na série de internet “Porta 
dos Fundos”, protagoniza um 
drama! 

O longa Entre Abelhas 
conta a história de Bruno. 

Coisas estranhas começam 
a acontecer na vida deste 
jovem de quase 30 anos que 
acaba de se separar da mu-
lher (Giovana Lancelotti). 
Bruno tropeça no ar, esbarra 
no que não vê - até perceber 
que as pessoas ao seu redor 

estão desaparecendo só para 
ele. Os dias correm e a situ-
ação só piora. Com a ajuda 
da mãe (Irene Ravache) e do 
melhor amigo (Marcos Ve-
ras), Bruno tentará se adap-
tar a esse novo mundo com 
cada vez menos gente.

Serasa promove feirão para 
“limpar o nome”, no Jabaquara

Desde terça, dia 28, está 
sendo promovido o Super 
Feirão Limpa Nome da Serasa, 
no Centro Educacional Unifi -
cado Caminho do Mar, no Ja-
baquara. Consumidores com 
restrição de crédito podem 
aproveitar para quitar suas dí-
vidas, negociadas diretamen-
te com 59 credores, como 
bancos, cartões de crédito, 
lojas, colégios e a concessio-
nária de energia elétrica AES 
Eletropaulo.

O feirão existe desde 2012 
e já ajudou mais de 250 mil 
pessoas a renegociarem suas 
dívidas. No ano passado, 20 
mil pessoas participaram do 
evento e a expectativa é que 
o número seja superado este 
ano. Entre o público que bus-
ca o feirão, 70% consegue 
fechar acordo. Em edições 
passadas, alguns consumido-
res chegaram a obter 95% de 
desconto sobre a dívida.

Na manhã de hoje, pouco 
depois de o feirão abrir, a 
empregada doméstica Ma-

ridalva Silva Boaventura, de 
54 anos, já tinha conseguido 
renegociar e parcelar uma 
dívida que tinha desde 2009, 
com desconto de 55%. “Fiquei 
satisfeita. Já vou resolver esse 
problema, estou mais tran-
quila. Fiz a dívida no cartão 
de crédito, mas fiquei sem 
condição. Para quem tem 
que pagar aluguel, fi ca difícil. 
Agora consegui uma parcela 
que entra tranquila no meu 
orçamento”, disse ela.

A professora Juliane Gon-
çalves do Nascimento Silva, 
de 32 anos, também passou 
por um momento difícil, pois 
seu marido ficou desempre-
gado. “Fiz uma dívida com 
o banco. Como meu marido 
fi cou sem trabalho, eu tinha 
outras prioridades e tive que 
deixar algumas. Foi acumu-
lando. Mas ninguém quer 
ficar endividado”, disse ela, 
enquanto negociava o débito 
que tem há 1 ano e meio.

Camilton Santos Trinda-
de, cabeleireiro de 45 anos, 

tinha uma dívida com a AES 
Eletropaulo há 9 anos. “Sou 
morador de uma comunida-
de. Lá, a conta vinha muito 
alta antigamente, de R$ 200, 
R$ 300, e eu não conseguia 
pagar. Fui deixando passar”. 
Camilton conta que conseguiu 
reduzir a dívida, que era de 
mais de R$ 3 mil, para oito 
parcelas de R$ 220.

O evento vai só até este 
sábado (2) no Centro Educa-
cional Unifi cado Caminho do 
Mar, na Avenida Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira, 
5.241 - Jabaquara.

Para participar é preciso 
levar CPF e um documento de 
identidade com foto – RG ou 
Carteira de Trabalho. 

Vale ressaltar que a rene-
gociação de dívidas pode tam-
bém ser feita também pela 
internet, em todo o país, pelo 
link: www.serasaconsumidor.
com.br/limpa-nome-online.

Com informações 
da Agência Brasil

• SERVIÇO

Palestra 
“Simplesmente 
Feliz”

 No próximo sábado, dia 2 
de maio, às 10h, o Centro de  
Estudos e Pesquisas Atitude 
de Viver,  promove a pales-
tra “Simplesmente Feliz”. A 
palestra será ministrada por 
Luci Gameiro, terapeuta e 
colaboradora dos programas 
“Você Bonita” (TV GAzeta) “A 
Tarde é Show”(Rede Brasil) e 
“Mulher de A a Z” (Just TV). 
A entrada será dois quilos de 
alimento não perecível. As 
vagas são limitadas. O Centro 
Atitude de Viver fi ca no Largo 
Dona Ana Rosa, 29- Cj.102. 
Informações pelo telefone: 
5083-8535, pelo site www.ati-
tudedeviver.com.br ou e-mail: 
atitudeviver@gmail.

46ª Festa de Santa 
Rita de Cássia

A 46ª. Festa de Santa Rita 
de Cássia de Vila Mariana 
acontece nos dias 16, 17, 22, 23 
e 24 de maio. Serão 5 dias de 
festas na Paróquia, localizada 
na Rua Dona Inácia Uchoa, 
106, na Vila Mariana. Para as 
festividades, além das missas, 
a Paróquia de Santa Rita de 
Cássia terá barracas com caldo 
verde, doces, pizzas, vinho 
quente e quentão, fogazzas/
pasteis, churrasco, bebidas, 
brechó, sorteio de brindes e o 
Cantinho  de Santa Rita. 

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia 2 de 
maio, a partir das 7h, Cata Ba-
gulho na região do Jabaquara. 
As equipes  percorrerão várias 
diversas vias dos bairros de 
Americanópolis, Vila Campes-
tre e parte de Cidade Domi-
tila. O Cata-Bagulho recolhe 
madeiras, móveis velhos, ele-
trodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões, 
entre outros materiais.

“Xperience e 
Ciência”

De 30 de abril a 31 de maio, 
das 13h às 19h o Shopping 
Ibirapuera realiza o “Xperien-
ce – Ciência e diversão”. Na 
exposição adultos e crianças 
descobrirão as maravilhas da 
ciência, por meio de 20 apare-
lhos interativos, chegando a fi -
car literalmente de cabelo em 
pé! O Shopping fi ca na Av. Ibi-
rapuera, 3.103. F: 5095- 2300 

Viriato Correa exibe 
Cidadão Kane  

A Biblioteca Viritato Correa 
exibe neste sábado, dia 2, às 
16h o fi lme “Cidadão Kane”, 
produção de 1941 , com dire-
ção de Orson Welles. Após a 
exibição, haverá a palestra 
“Welles, vanguarda e a recep-
ção crítica de Guilherme de 
Almeida”, com Donny Correia. 
A Biblioteca fi ca na Rua Sena 
Madureira, 298 - Vila Maria-
na. Informações: 5573-4017 e 
5574-0389 

Terapia Familiar 
ou de Casal

A Unifesp está com vagas 
abertas para atendimento 
em terapia familiar e de casal.
Oferece grupos terapêuticos 
voltados a pessoas que perde-
ram seus fi lhos ou pais, viúvos/
viúvos homoafetivos, idosos, 
vítimas de situações traumá-
ticas, familiares de dependen-
tes de drogas, de pacientes 
em cuidados paliativos, de 
idosos ou portadores de de-
mências, como Alzheimer e 
de portadores de defi ciências 
intelectuais. Interessados 
devem realizar inscrição pelo 
e-mail familiaunifesp@gmail.
com para agendar entrevis-
ta. O serviço é gratuito e os 
atendimentos acontecem na 
Rua Leandro Dupret, 166 - Vila 
Clementino. 

Marcelo Jeneci no 
SESC Vila Mariana

 O Sesc Vila Mariana pro-
move nos dias 1º, 2 e 3 de maio, 
sexta e domingo, às 18h, sába-
do, às 21h o show “De Graça”, 
do músico paulista Marcelo 
Jeneci. Nas apresentações, o 
artista executa repertório do 
seu último disco, “De Graça”, 
além de alguns sucessos de 
seu primeiro álbum, “Feito pra 
Acabar”. Os ingressos custam 
entre R$ 30,00 (inteira) R$ 
15,00 (meia entrada) e R$ 9,00 
(comerciários). O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

“É Proibido Miar” 
no Jabaquara

 Dia 7 de maio, o CEU  Ca-
minho do Mar apresenta  o 
musical infantil “É Proibido 
Miar”, dirigida por Marcelo 
Klabin e adaptada do livro 
homônimo de Pedro Bandeira.  
As apresentações acontecem 
às 10h e às 14h. O musical 
infantil conta a história de 
Bingo, um cachorro que, por 
iniciativa própria decide miar, 
desafi ando a família e amigos 
a conviverem com as diferen-
ças. O CEU Caminho do Mar 
fi ca na Av. Engenheiro Arman-
do de Arruda Pereira, 5241. 
Informações: 3396-5550.

Suplemento 
Nutricional Caseiro

A Unifesp está  recrutando 
crianças entre 5 e 10 anos e 11 
meses de idade e seus respon-
sáveis para participarem de 
uma pesquisa de degustação 
de uma nova suplementa-
ção nutricional caseira.Não 
podem participar do estudo 
crianças obesas ou portado-
ras de síndromes genéticas e 
alergias aos componentes da 
fórmula (corante, amido, óleo 
e ovo).Pais e responsáveis 
interessados em participar 
devem entrar em contato 
pelo telefone 5571-9189 ou 
comparecer pessoalmente à 
Rua Morcote nº 84, na Vila Cle-
mentino (próximo ao metrô 
Santa Cruz). A triagem e mais 
informações serão repassadas 
de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 15h30.

Estudos 
Latinoamericanos 
no MAC USP

De 5 a 7 de maio, às 14h30, 
o Museu MAC USP realiza as 
Jornadas de Estudos Concei-
tualismos Latinoamericanos, 
tendo como convidado o 
argentino  Horacio Zabala. As 
inscrições custam R$ 50,00.  
Informações: 3091-3559. O 
MAC USP fi ca no Parque Ibi-
rapuera.

“Choro na Manhã” 
na Biblioteca 
Paulo Duarte

  Neste domingo, dia 3, a 
partir das 11h, acontece mais 
uma edição do Projeto Musical 
“Choro na Manhã”. O  Conjun-
to Retratos,  recebe diversos 
convidados no encontro que 
reúne apresentação de choro, 
poesia e contação de histó-
rias. A entrada é gratuita. A 
biblioteca fi ca na Rua Arsenio 
Tavolieri, 45 - próximo ao 
metrô Jabaquara. Outras in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone: 5011-2421.

Problemas com a 
bebida? AA

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

Áries - 21/03 a 20/04 
O momento presente não 

é fugaz, o ariano está sempre 
nele, mas sua mente devaneia 
em memórias e esperanças, 
agarrando-se a elas como se 
fossem melhores do que pres-
tar atenção ao que acontece a 
cada momento da existência.
Touro - 21/04 a 20/05 

O tempo melhor para fa-
zer ou desfazer é quando a 
decisão é clara e pura, sem 
contaminações tais como res-
sentimentos, desejos ocul-
tos de vingança ou rancores 
exacerbados. Decisões pu-
ras e maduras olham para 
frente e não para atrás. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Naqueles raros momentos 
em que sua alma se orienta 
pelas esperanças ela é livre, 
diferente de quando realiza 
coisas, inclusive grandiosas, 
baseadas em vontades de 
fugir disso ou daquilo ou de 
mostrar algo a alguém.
Câncer - 21/06 a 21/07

A realidade é contraditória, 
mas isso acontece como resul-
tado de sua tendência ao infi ni-
to, mostrando sempre uma fa-
ceta que nega a anterior para 
que você continue expandindo 
sua mente e conhecendo mais 
do universo.
Leão - 22/07 a 22/08

Permita que a instabilidade 
cumpra seu trabalho purifi ca-
dor, pois é necessário que a ver-
dade se mostre, desintegrando 
toda a maquiagem pesada que 
a oculta. Você quer ser livre? 
Então ajude o universo ajudar 
você.
Virgem - 23/08 a 22/09

É verdade, o universo cons-
pira para que o virginiano re-
alize seus sonhos. Porém, é 
imprescindível reconhecer as 
ilusões, pois assim como o uni-
verso conspira pela realização 
dos sonhos, faz o mesmo para 
desintegrar as ilusões.
Libra - 23/9 a 22/10

 Limitar-se ao conceito de 
que o passado não pode ser 
mudado é limitar-se também 
a respeito do futuro, pois 
você será empurrado a ele 
sem poder decidi-lo. É pos-
sível mudar o passado se o 
libriano mudar seu signifi cado.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Observe suas mãos com 
atenção, elas são instrumen-
tos eficientes para realizar 
sonhos. O primeiro passo para 
realizar um sonho é despertar, 
e todos os demais se consti-
tuem no atrevimento de você 
experimentar. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

Sua intuição fornece abun-
dante informação a respeito 
dos acontecimentos e, prin-
cipalmente, da verdade que 
subjaz por trás das aparências. 
Você se atreverá a navegar 
nessas ondas? Ou se amarrará 
na mesmice?
Capricórnio - 22/12 a 20/01

É bom prestar culto aos an-
tepassados e agradecer tudo 
que veio a resultar na sua pre-
sença atual entre o céu e a ter-
ra. Mas o capricorniano precisa 
ter em mente que não é bom 
se amarrar demais ao passado, 
como se a sua presença fosse 
mero resultado dele. 
Aquário -21/01 a 19/02

Queira mais, muito mais, 
é melhor pecar pelo excesso 
de vontade de realizar do que 
pela timidez dos movimentos. 
A timidez é uma ambição co-
varde, que se antecipa negati-
vamente ao futuro e se retrai 
temendo a frustração.
Peixes - 20/02 a 20/03

Sua alma deseja conhecer 
mais, quem pode culpá-la por 
isso? Por acaso não é sagrada 
a vontade de saber? Contudo, 
nossa humanidade se acostuma 
aos limites e faz de tudo para 
limitar as pessoas que não os 
suportam.
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•URBANISMO

Vila Mariana ganha mais 
um parklet na Dr. Bacelar

Esta semana a rua Dr. Ba-
celar, na esquina com a Rua 
Luís Góes, ganhou um parklet, 
ou seja, uma daquelas “mi-
cropraças” instaladas junto a 
calçadas, em lugar de uma ou 
duas vagas de estacionamen-
tos, criando uma área de lazer 
e descanso para convivência 
urbana.

Além deste, a Vila Mariana 
já contava com outros dois 
parklets - inclusive o primeiro 
a ser inaugurado ofi cialmente 
na cidade, na Rua Coronel Os-
car Porto quase esquina com 
a Rua Abílio Soares. 

Apesar de ter sido pioneira 
no projeto, a Vila Mariana não 
é mais a região que detém a 
maioria destes equipamen-
tos na cidade - perde para a 
Subprefeitura de Pinheiros. 
Os bairros de Vila Madalena 
e Jardins, juntos, já somam 14 
parklets.  

O projeto ainda não ga-
nhou a amplitude sonhada 
pela Prefeitura. No total, só  
20 foram instalados até agora 
na cidade. 

O parklet inaugurado esta 
semana fi ca em frente ao Se-
covi (Sindicato das Empresas 
de Compra, Venda, Locação 
e Administração de Imóveis 
Residenciais e Comerciais de 
São Paulo), que instalou e vai 
também garantir sua manu-
tenção.

O novo parklet tem duas 
novidades: um bebedouro 
de uso livre para os usuários, 
além de um suporte com sacos 
plásticos para o recolhimento 
de fezes de cães por pesso-
as que estiverem passeando 

com seus pets pela região.
Além disso, como outros, 

tem bancos, guarda-sóis, me-
sas, fl oreira, depósito de lixo 
e bicicletário.

“É o terceiro parklet aqui 
na Vila Mariana e sua acei-
tação tem sido muito boa, 
garantiu o subprefeito João 
Carlos da Silva Martins.

Dependendo do projeto, 
é possível também que pa-
rklets tenham aparelhos de 
exercícios físicos, paraciclos 
ou outros elementos de mo-
biliário, sempre com a função 
de recreação ou de manifes-
tações artísticas.

A ideia principal é esti-
mular a ocupação do espaço 
público, democratizando-o.

“Fazer um parklet na fren-
te do Secovi é emblemático. 
Primeiro porque o nosso en-
torno será benefi ciado, mas, 
mais importante do que isso, 

é que as nossas empresas que 
frequentam o sindicato pode-
rão conhecer o projeto. A nos-
sa ideia é fazer com que isso 
se multiplique e as empresas 
possam instalar plataformas 
como essas onde elas estão 
operando”, afirmou Claudio 
Bernardes, presidente da en-
tidade. 

O novo parklet também 
deverá ser usado por profi s-
sionais que trabalham, além 
do próprio Secovi, no CIEE 
(Centro de Integração Empre-
sa Escola), localizado ali em 
frente) e em escolas da região 
como a UNIP e o Colégio Ob-
jetivo, na Rua Luís Góes. 

O terceiro parklet da Vila 
Mariana está instalado na 
Rua João Lourenço. Além de 
Pinheiros, outra região que 
já ganhou um parklet foi o 
Ipiranga. Lá, foi instalado um 
deles na Rua Cisplatina, 31. 

Cesar Ogata/SECOM

O novo parklet foi instalado 
em frente ao Secovi, quase 
esquina com a Rua Luis Góes. 
Conta até com sacolinhas 
gratuitas para recolher fezes 
dos animais de estimação
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Musical que faz sucesso há 40 anos
terá três únicas apresentações 

abraçar a fi losofi a do grupo, 
o convidei para frequentar 
alguns ensaios e ofi cinas com 
o elenco a fi m de observar se 
ele se adaptaria. Rapidamen-
te ele já fazia parte da Família 
Dzi Croquettes. Bruno é um 
ator muito profi ssional e que-
rido, todos nós do Dzi temos 
por ele um grande carinho e 
nos revezamos ensinando-o 
a dançar, cantar, andar de 
salto alto, enfi m, ser um Cro-
quette”, conta Ciro Barcelos, 
diretor geral do espetáculo e 
membro da formação origi-
nal do grupo. Além de atuar, 
Barcelos assina o roteiro, a 
coreografi a e a direção geral 
– com o auxílio da fi lha Radha 
Barcelos como assistente de 
direção.

“Dzi Croquettes em Ban-
dália” mostra a história de 
um grupo de atores que, 
inspirados pelo sucesso do 
documentário “Dzi Croquet-
tes” (dirigido por Tatiana Issa 
e Raphael Alvarez), hoje o 
mais premiado do Brasil, de-

cidem viver uma experiência 
teatral baseada na filosofia 
do grupo que revolucionou o 
teatro brasileiro nos anos 70. 
Para isso, os jovens se juntam 
a um remanescente da for-
mação original que assume 
a direção e com o qual se 
lançam na aventura de viver 
em comunidade. A garagem 
abandonada se transforma 
num espaço onde tudo pode 
acontecer, desde teatro até 
um cabaré clandestino.

Elaborado com vigor fí-
sico, humor e a irreverência 
peculiar aos Dzi Croquettes, 
o espetáculo mantém o for-
te apelo da dança, como 
já acontecia, quando o co-
reógrafo norte-americano 
Lennie Dale liderava o grupo. 
Mixando coreografi as em rit-
mos como jazz, bossa nova, 
samba, flamenco, bolero, 
tango, ainda abrindo espaço 
para passos de Le Parkour e 
Wacking, o grupo constrói 
uma versão pop do Teatro 
Musical Brasileiro também 

A ideia do Circuito Cultural 
da Cidade de São Paulo é le-
var espetáculos de diferentes 
estilos, mas todos com muita 
qualidade e capacidade de 
atrair e encantar o público, 
a diferentes bairros. Sempre 
gratuitamente, mas sempre 
com poucas apresentações. 

Na semana passada, fo-
ram shows musicais, incluin-
do o de Angela Ro Ro. Agora, 
o Teatro João Caetano vai 
receber o musical “Dzi Cro-
quettes em Bandália”, que 
chega a São Paulo, depois 
de 40 anos, subdivididos em 
quatro temporadas (Teatro 
Leblon, Teatro Clara Nunes, 
Teatro Glauce Rocha e Teatro 
Dulcina). Mas, o público pre-
cisa fi car atento: serão três 
únicas apresentações, neste 
fi m de semana. 

A formação é diferente 
daquela do grupo dos anos 
70, mas a irreverência e a lin-
guagem cênica têm o mesmo 
tom, já que ambas estão sob 
a direção de Ciro Barcelos, 
integrante do grupo original. 
Para essa reestreia, estão 
sendo preparados novos 
números musicais, além do 
batismo cênico do mais novo 
integrante do grupo: o ator 
Bruno Gissoni.

“Quando fi z parte da ban-
ca de jurados do quadro Dan-
ça dos Famosos do progra-
ma do Faustão, o Bruno me 
surpreendeu manifestando 
sua admiração e desejo de 
um dia fazer Dzi Croquettes. 
Mediante sua coragem, pois 
é preciso muita coragem para 

•SAÚDE

sustentado por uma trilha 
de sonoridade eletrônica. O 
roteiro musical abrange des-
de a original “Rap do Dzi”, 
de Ciro Barcelos, até can-
ções conhecidas do grande 
público como “El Justiciero” 
(Mutantes), “Bichos Escro-
tos” (Titãs), “1406 (Money)” 
(Mamonas Assassinas), “Dois 
pra lá, dois pra cá” (João 
Bosco e Aldir Blanc) e “Good 
Night Ladies” (Lou Reed), en-
tre outras, selecionadas por 
Demétrio Gil, diretor musical 
e que atua em cena como DJ.

Além de Circo Barcelos, o 
espetáculo reúne outros dois 
membros da formação origi-
nal do grupo: Claudio Tovar 
e Bayard Tonelli.  Coube ao 
veterano e premiado Clau-
dio Tovar cuidar do fi gurino, 
enquanto Bayard Tonelli faz 
uma participação especial em 
uma das cenas mais lúdicas 
do espetáculo. 

Do mesmo modo que fora 
feito outrora, a nova gera-
ção de Dzi Croquettes visa 
privilegiar – além do teatro 
convencional e narrativo - a 
ideia física do teatro musical 
brasileiro, com uma lingua-
gem anárquica e tropicalis-
ta e o plano dos afetos, da 
paixão, da imaginação e da 
antropofagia.

As apresentações acon-
tecem  De 01/05 a 03/05. 6ª e 
sáb., 21h; dom. 19h. Classifi ca-
ção: 16 anos. O Teatro João 
Caetano fi ca na Rua Borges 
Lagoa, 650. A entrada é gra-
tuita, mas oingressos devem 
ser retirados 1 hora antes.

Estudo busca defi nir relações entre 
medidas corporais, mordida e voz

O Programa de Pós-Gra-
duação em Distúrbios da 
Comunicação Humana do 
Departamento de Fonoau-
diologia da Escola Paulista 
de Medicina (EPM/Unifesp) 
recruta voluntários para par-
ticiparem de pesquisa que irá 
estudar as relações entre as 
medidas corporais e tipos de 
mordida, e seus efeitos na 
mastigação e voz.

Os voluntários devem ter 
entre 18 e 45 anos, não de-
vem apresentar problemas 

de voz e nem dores na face. 
Eles também não devem ter 
passado por cirurgias cra-
niofaciais. Os interessados 
deverão comparecer apenas 
duas vezes, com duração de 
aproximadamente 20 minu-
tos por visita, para a realiza-
ção das medidas necessárias 
e para avaliação otorrinola-
ringológica.

Para se inscrever, é neces-
sário entrar em contato com 
Patricia Takaki 99386-1348 
/ patriciatakaki@gmail.com 

ou com Angélica Said; 99962-
7895;  229said@gmail.com.

Voz profi ssional
O Programa de Pós-Gra-

duação em Distúrbios da 
Comunicação Humana do 
Departamento de Fonoau-
diologia da Escola Paulista 
de Medicina (EPM/Unifesp) 
recruta voluntários para 
comparar os efeitos de dois 
programas de treinamen-
to vocal em estudantes de 
curso técnico ou superior 
das áreas de Comunicação 

(Jornalismo, Rádio e TV).
Os estudantes, de ambos 

os sexos e com idade mínima 
de 18 anos, não devem ter 
passado por treinamento 
prévio de voz e comunicação 
e nem ter difi culdades, quei-
xas ou problemas vocais. Os 
interessados devem ter dis-
ponibilidade para frequentar 
todos os encontros.

Inscrições com Maria Cris-
tina Borrego, pelo telefone 
99194-0982 ou e-mail mcristi-
naborrego@gmail.com.

SP Expo recebe 
“Mega Arena” 
de games

A XMA Mega Arena é o 
maior evento de e-Sports da 
América Latina, com cam-
peonatos dos jogos de PC 
mais populares da atualida-
de, como League of Legends, 
Dota2, Point Blank, entre 
outros. As partidas são dis-
putadas em um mega palco 
com transmissões ao vivo e 
narrações eletrizantes. Pa-
ralelamente às competições, 
importantes empresas do 
setor mostram novidades, 
youtubers famosos atendem 
aos seus fãs e o público joga 
à vontade em diversos com-
putadores espalhados pelo 
evento. 

Tudo isso vai acontecer 
neste fim de semana no SP 
Expo (antigo Centro de Ex-
posições Imigrantes. 

“As duas edições da XMA 
em 2014 foram um sucesso, 
tanto para os mais de cem mil 
visitantes que estiveram no 
São Paulo Expo como para os 
mais de 15 milhões que assis-
tiram as transmissões. Para 
esse ano, estamos preparan-
do mais e novas atrações e a 
XMA será ainda melhor”, diz 
Felippe Corradini, organizador 
do evento.

Entre as novidades, Feli-
ppe destaca uma área exclu-
siva para os fãs de Minecraft 
se divertirem à vontade, um 

palco para apresentações de 
youtubers famosos, um espa-
ço repleto de máquinas de fl i-
perama, e um inédito desafi o 
1×1, em que o público poderá 
desafiar alguns dos maiores 
atletas de e-Sports do Brasil.

O palco principal abrigará 
os campeonatos de equipes 
consagradas de League of 
Legends e Dota 2. 

Além das competições nos 
palcos e nas áreas de jogos 
free-to-play, dezenas de outras 
empresas estarão na XMA 
mostrando e/ou comercializan-
do jogos, acessórios, produtos 
oficiais dos times e outros 
itens do universo gamer.

Os presentes ainda po-
dem conhecer os jogadores 
profissionais de e-Sports, 
comprar produtos oficiais 
dos times e outros itens do 
universo gamer.  

Os horários e datas dos 
jogos qualifi catórios, game-
plays e convidados são anun-
ciados diariamente na página 
oficial da XMA Mega Arena 
no Facebook.

Para mais informações e 
compra de ingressos, acesse 
http://xma.com.br/sp/ Em 
São Paulo o evento se es-
tende de 30 de abril a 03 de 
maio, das 10h às 22h, no São 
Paulo Expo: Rodovia dos Imi-
grantes, Km 1,5

•INTERNET
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Jardim da Saúde 
agora tem ciclovia

O Jardim da Saúde recen-
temente ganhou uma faixa 
exclusiva para ônibus, na 
Avenida do Cursino. Agora, 
na mesma região foi inaugu-
rada uma ciclovia.

A operação começou ofi -
cialmente no sábado, dia 25, 
e representou o alcance total 
de 268,9 km de vias destina-
das aos ciclistas espalhadas 
por toda a cidade

O novo trecho na região 
do Cursino é um percurso 
com 700 metros de extensão 
que funcionará na Rua Santa 
Cruz, entre a Avenida Ricardo 
Jafet e a Rua Pedrália. No 
futuro fará conexão com as 
ciclovias Ricardo Jafet e Dom 
Bernardo Nogueira, na Vila 
Gumercindo.

Haverá travessia rodo-
cicloviária no cruzamento 
da Rua Santa Cruz com as 
ruas: Breno Ferraz do Ama-
ral,  Monsenhor José Ma-
ria Monteiro, Isaura Abad 
Giacomelli, Major Sucupira, 
Dom Sebastião do Rego, do 
Arraial, Engenheiro Américo 
de Carvalho Ramos, e Poti.

O novo percurso é bidi-
recional, ao lado da calçada 

Número de casos de dengue na 
região já ultrapassa total de 2014

Em fevereiro, no segundo 
balanço divulgado no ano re-
gistrando casos confi rmados 
de dengue por distrito da 
cidade, Vila Mariana, Saúde 
e Moema apareciam sem um 
caso sequer. No Jabaquara, 
havia apenas um. Dois no Cur-
sino e nenhum no Ipiranga ou 
no Sacomã. Pois este quadro 
mudou rapidamente. 

Para se ter uma ideia, em 
alguns distritos o número do-
bra entre o sexto e o sétimo 
balanço, que foi divulgado 
esta semana. O total de casos 
registrados em quase todos 
os distritos da região, neste 
quarto mês do ano, já supera 
o total de casos registrados 
em todo o ano passado. 

Embora a situação não 
seja a pior da cidade - a zona 
norte continua líder em núme-
ro de pessoas que contraíram 
a cidade - nem mesmo em 
comparação ao que acontece 
no interior do estado, é defi -
nitivamente um cenário preo-
cupante e que exige atenção 
máxima da população.

Neste mais recente levan-
tamento feito pela Secreta-
ria Municipal de Saúde, são 
contabilizados casos até a 
14ª semana epidemiológica. 
No período de 4 de janeiro 
a 11 de abril, 62.799 casos 
foram notifi cados e 20.764 fo-
ram confi rmados autóctones 
(contraídos no Município). 
No mesmo período de 2014, 
a cidade teve 15.367 casos 
notificados e, destes, 7.126 

autóctones confi rmados.
Moema foi o único distrito 

em que o total do ano passa-
do ainda não foi superado. 
Enquanto em 2014 foram 35 
casos, até agora há 22 pesso-
as com dengue por lá.

Na Vila Mariana, o total 
praticamente já dobrou, com 
relação a 2014: foram 35 casos 
no ano passado enquanto que 
neste ano já há 62. 

No Cursino também: fo-
ram 36 casos contra os 71 já 
confi rmados até agora. 

Na Saúde, os doze meses 
do ano passado registraram 
60 casos e este ano já são 63 
pessoas contaminadas. 

Agora, a situação mais pre-
ocupante está no Jabaquara, 
onde em 2014 foram con-
firmados 454 casos e neste 
ano já há 480 pacientes com 
dengue. 

O distrito é o único da re-
gião que consta da lista da 
Prefeitura como “em situação 
de emergência”, ao lado de 
Raposo Tavares, Rio Peque-
no, Pirituba, Jaraguá, Perus, 
Brasilândia, Freguesia do Ó, 
Cachoeirinha, Limão, Cidade 
Ademar, Pedreira, Capão Re-
dondo, Jardim Ângela, Pari, e 
Parque do Carmo.

A classificação de nível 
de emergência, prevista no 
Plano de Contingência 2014-
2015, é uma questão técnica 
que visa à reorganização de 
recursos disponíveis para 
implementação de medidas 
que agilizem os trabalhos re-

alizados pelos componentes: 
vigilância epidemiológica, 
controle vetorial e assistên-
cia aos pacientes. Por este 
motivo, a coleta de sorologia 
para a confi rmação dos casos 
suspeitos de dengue só é re-
alizada nos casos mais graves 
e óbitos. Os casos notifi cados 
de dengue passam a ser con-
fi rmados pelo critério clínico 
epidemiológico.

Ainda não houve mortes 
registradas em distritos da 
região.

Embora a tendência seja 
de redução dos casos nos 
próximos meses, por conta 
do inverno, a Prefeitura está 
estabelecendo ações para 
tentar conter o avanço da 
doença na cidade. 

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. Desde março, com 
apoio das subprefeituras, 
foram realizadas em toda a 
cidade 171 operações Cata 
Bagulho, 202 “arrastões”, 
181 ações de intensificação 
de distribuição de telas para 
caixas d’água e 106 limpezas 
de córrego.

A Prefeitura esclarece que 
a visita de equipes é progra-
mada com base no mapea-
mento de pontos críticos, a 
partir dos casos confi rmados. 
E uso de nebulização pesada 

(“fumacê”) só ocorre em úl-
tima instância, emergencial, 
e funciona para eliminar mos-
quitos, sem efeito prático na 
eliminação de criadouros. 

Na região, especifi camen-
te, a Supervisão de Vigilância 
Sanitária de Vila Mariana-
-Jabaquara relatou algumas 
atividades que vem sendo 
realizadas, especialmente no 
sentido de conscientizar a 
população.

Em março, por exemplo, 
foi realizada uma caminhada 
em parceria com a UNIFESP-
-Universidade Federal de São 
Paulo pelas ruas da região 
para distribuir folhetos e fi-
xar cartazes no comércio, 
com participação de médi-
cos, biólogas, técnicos e uma 
funcionária pública fantasia-
da de “mosquita”, que na 
rua chamava a atenção dos 
moradores, trabalhadores e 
principalmente das crianças.

(à direita). Na demarcação 
estão sendo usados, aproxi-
madamente, 2.100 m² de sina-
lização horizontal, 72 placas 
de trânsito indicando “Circu-
lação exclusiva de bicicletas” 
e placas de regulamentação e 
advertência.

Cenário
Do total de ciclovias exis-

tentes na cidade, a atual ges-
tão inaugurou 205,9 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.

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

Vale lembrar que, por se 
tratar de uma ciclovia a ser 
utilizada pelo público em 
geral (adultos, crianças e 
idosos), não se destina à 
prática de atividades despor-
tivas de ciclismo, devendo 
ser percorrida em velocidade 
compatívels. 

•TRÂNSITO
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•BARES E RESTAURANTES

SABOR DE SAÚDE

Tudo o que você procura 
sem glúten e leite encontra na

Pães, bolos,  bolos confeitados, biscoitos, bolachas,  pão brasileiro,
pão  de queijo  sem  queijo,  massas,  salgadinhos assados, doces, 
chocolates, granolas, cerveja e muito mais!
Venha tomar café conosco!
Temos sucos naturais, suco de uva integral, café expresso orgânico!

•URBANISMO •EDUCAÇÃO

Qual o melhor petisco de buteco da região?
São poucos os bares da 

região que este ano integram 
a disputa “Comida di Buteco”. 
O evento promocional tem 
por objetivo fazer com que 
o próprio público eleja um 
quitute como o mais sabo-
roso, dentro da proposta do 
evento. 

Para quem curte, ainda 
dá tempo do público conferir 
os petiscos. O concurso, que 
teve início no dia 10 de abril e 
vai até o próximo domingo, 
dia 3 de maio, desafiou os 
bares a criarem receitas com 
o tema “Frutas do Brasil” e 
desenvolver pratos que inclu-
íssem frutas, seja com molhos 
e recheios, o que resultou nas 
mais variadas combinações.

Para a eleição do melhor 
petisco, o público e um corpo 
de jurados visitam os botecos 
para a votação. A média entre 
os quesitos avaliados garante 
o resultado da premiação. 
São avaliados de 1 a 10: o pe-
tisco (que leva 70% da nota); 
a higiene, o atendimento e 
a temperatura da bebida. O 
voto do júri e do público equi-
valem 50% cada. O Instituto 

de Pesquisas Vox Populi é o 
responsável pela apuração 
dos votos.

Este ano o Comida di Bute-
co está presente em todas as 
regiões do Brasil!. São 4 novas 
cidades, Brasília, Curitiba, Por-
to Alegre e Recife, totalizando 
20, com mais de 500 botecos 
participantes. 

Região
Na região, um dos con-

correntes é o Bar Birô, tradi-
cionalíssimo boteco da Vila 
Mariana. Ali, o quitute elabo-
rado foi a  Pizzinha do Birô, 
que é uma pequena massa de 
pizza, claro, com alho poró, 
recheada com calabresa e 
acompanhada de cereja, que 
traz o tom frutal que temati-
za a disputa deste ano. Vale 
ressaltar que, como o próprio 
nome do quitute sugere, 
trata-se de uma pequena 
pizza individual.

O Bar Birô fi ca na Rua Ver-
gueiro, 1889/1877 - Vila Ma-
riana, telefone. 5081-4040. 
Funciona de  Segunda a Sexta: 
17h à 00h;  Sábado: 13h à 00h

Salve Salmanga é o nome 
do petisco criado pelo pessoal 

do Gongo Bar, também na 
Vila Mariana. A casa, que é 
especializada em espetinhos, 
criou um  Espeto de salmão 
com manga e que vem com-
panhado de molho iogurte 
com wassabi.

Fica na Rua Joaquim Tá-
vora, 1415 - Vila Mariana - te-
lefone: 3368-1415. Funciona 
de Terça a Quinta: 18h à 00h; 
Sexta e Sábado: 18h às 03h.

Já no Di Primeira, o quitute 
que concorre é o  Bolinho de 
Pernil do Amor.

Ali, a fruta serviu de inspi-
ração mais no visual do que 
no sabor. 

O prato é formado por seis 
bolinhos de pernil desfiado, 
mergulhado em molho verme-
lho, criando aspecto de maçã 
do amor.

O bar fi ca na Rua Carneiro 
da Cunha, 585 - Saúde - telefo-
ne: 2691-2479. Abre de Terça 
das  16h30 às 23h;  Quarta a 
Sexta: 16h30 à 00h;  Sábado: 
15h à 00h; Domingos das 14h 
às 22h

Já no Leporace Grill, a delí-
cia criada para a disputa foi o 
Quadradinho de Filét. Trata-se 

BBQ Chicken está em mais de 20 países e projeta expansão.

Prefeitura reconstroi calçadas 
no entorno do Parque Ibirapuera

Cuidar dos passeios pú-
blicos é tarefa que cabe ao 
proprietário do imóvel. Mas, e 
quando este imóvel pertence 
a um órgão público municipal? 
E quem é que deve cuidar das 
calçadas existentes em can-
teiros centrais de avenidas? 
Mais ainda: e se estes passeios 
públicos estiverem em área 
protegida como patrimônio 
histórico e ambiental da cida-
de? É obvio que a responsabi-
lidade recai sobre a Prefeitura, 
mas nada é tão simples.  

No caso do Parque do Ibira-
puera, o maior e mais visitado 

parque da cidade, a obra está 
sendo realizada, mas só foi 
possível graças à autorização 
conquistada junto ao CON-
PRESP (Conselho Municipal 
de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental 
da Cidade de São Paulo) e 
CONDEPHAAT (Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histó-
rico Arqueológico, Artístico e 
Turístico). 

A Subprefeitura de Vila 
Mariana informou, esta se-
mana, que está trabalhando 
na reconstrução de cerca de 
quatro mil metros de calça-

mento no canteiro central da 
Avenida Pedro Álvares Cabral, 
em frente ao Portão 10.

Todo canteiro que antes 
era de piso mosaico, com di-
fi culdades de reposição, está 
sendo substituído por con-
creto e corpo de prova, com 
maior amplitude, garantindo 
acessibilidade e fácil manuten-
ção, segundo o órgão.

A obra está sendo executa-
da com recursos próprios da 
Subprefeitura e a promessa é 
de melhoria da acessibilidade 
ao redor do maior e mais visi-
tado parque da cidade. 

de Filét mignon à milanesa, 
gratinado com mozarela e 
parmesão, servido no pão de 
forma com geléia de goiaba 
apimentada.

O bar fi ca na Rua Édson, 
1362 - Campo Belo  - telefone: 
5044-0948. Fuciona de Se-
gunda das  16h às 23h;  Terça 
a Sexta: 16h à 01h; Sábado: 
12h à 01h e aos Domingos e 
Feriados: 12h às 23h.

Umapaz vai ensinar a fazer 
minhocário e terrário 

Uma ofi cina de Composta-
gem e Minhocário na Umapaz 
vai indicar como produzir com-
posto orgânico e húmus de mi-
nhoca com resíduos gerados 
diariamente em casa, contri-
buindo assim para a saúde de 
suas plantas e diminuindo a 
quantidade de lixo encaminha-
do para os aterros da cidade. 
Apresentar, também, noções 
básicas sobre a montagem e o 
manejo de minhocários.

São apenas 30 vagas no 
curso coordenado pelo en-
genheiro agrônomo Adão 
Luiz Castanheiro Martins , em 

evento aberto a qualquer inte-
ressado. A palestra acontece 
no dia 14 de maio, quinta-feira, 
das 9h às 12h, no Campo Expe-
rimental da Escola Municipal 
de Jardinagem.

Depois, no dia 22, haverá 
uma Ofi cina de Terrário. Nela, 
será montado pelos participan-
tes um pequeno jardim num 
recipiente de vidro ou plástico 
transparente, com terra, areia 
e miniplantas. Com isso,será 
possível observar e aprender o 
funcionamento dos ciclos que 
ocorrem na natureza, através 
da simulação, em pequena 

escala, das condições naturais 
do Planeta Terra.

Serão também 30 vagas, 
sob coordenação de Valéria 
Bonfi m Alves, graduanda em 
Processos Ambientais. Acon-
tece no dia 22, sexta, das 9h 
às 12, também no Campo Ex-
perimental  (Parque Ibirapuera 
– AV. Pedro Alves Cabral s/n, 
Portão 3 e 4)

Mas, como há poucas va-
gas, é preciso fazer inscrição 
previamente pelo site, somen-
te a partir do dia 6 de maio, 
às 9h.  Site: www.prefeitura.
sp.gov.br/escoladejardinagem.



M E I O A M B I E N T E
A importância da caatinga para o meio ambiente

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!

Divulgação/EasyTaxi Divulgação/Zoo

Foto: Divulgação/MMA

Neste ano Internacional dos Solos, o principal Bioma do Nordeste brasileiro ganha destaque na discussão pelos riscos de desertificação

Foi comemorado em 28 
de abril o Dia Nacional 
da Caatinga. Por que 

uma data? Para se ter ideia 
da importância deste tipo de 
vegetação brasileira, bastaria 
dizer que é o bioma semiári-
do mais diverso do mundo, 
que ocupa área de 850 mil 
quilômetros quadrados, o 
equivalente a 11% do territó-
rio nacional, e engloba parte 
dos estados do Maranhão, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia e Mi-
nas Gerais. 

A Caatinga sustenta a eco-
nomia da região Nordeste por 
meio de duas vertentes: forne-
cimento de energia e produtos 
� orestais não madeireiros. No 
primeiro caso, 30% da matriz 
energética da região vem da 

lenha obtida por meio de 
exploração não sustentável, 
utilizada por 70% das famílias 
na preparação de alimentos. 
Já o recurso � orestal não ma-
deireiro é usado em diversas 
atividades econômicas: do for-
rageiro para pastagem de gado 
e produção de mel, passando 
pela comercialização de frutos 
nativos e plantas medicinais, 
até às cerâmicas e indústrias 
de gesso, que geram divisas 
para o país. 

Dentro deste cenário rico 
da natureza, cabe essencial 
papel ao Solo. Por isso, deba-
tes estão sendo promovidos 
em torno da “Governança 
do uso do solo na Caatinga e 
Ano Internacional do Solo”,  
com foco em água, plantas e 
sociedade. O objetivo é obter 
subsídios para futuras políti-

cas públicas para a promoção 
da convivência sustentável 
com o Semiárido brasileiro. 
Bioma extremamente frágil, a 
Caatinga perdeu 40.000 km2 
que se transformaram em 
deserto nos últimos 15 anos 
devido à interferência do ho-
mem na região. Vale ressaltar 
que no Nordeste, a maioria 
da população rural se dedica 
ao extrativismo, culturas de 
subsistência e pecuária.  

“A Caatinga existe apenas 
no Brasil e é um patrimônio 
muito valioso. Metade da ba-
cia do rio São Francisco está 
situada na Caatinga, e grande 
parte das soluções de desen-
volvimento regional passa 
por esse bioma. É possível 
conciliar produção econômi-
ca e desenvolvimento com a 
conservação. A conservação, 

na verdade, resguarda e po-
tencializa o desenvolvimento”, 
afirma o pesquisador José 
Alves de Siqueira Filho.

De acordo com Siqueira Fi-
lho, a Caatinga é o bioma bra-
sileiro de mais difícil restaura-
ção. “As ações de restauração 
são muito mais caras do que 
as de conservação. Além disso, 
o trabalho de restauração da 
Caatinga tem a escassez de 
água como fator limitante. A 
implantação bem sucedida de 
ações de restauração em áreas 
em que há pouca ou nenhuma 
água representa um imenso 
desa� o cientí� co e tecnológi-
co”, explica o pesquisador, que 
atua no Centro de Referência 
para Recuperação de Áreas 
Degradadas da Universidade 
Federal do Vale do São Fran-
cisco (Crad-Univasf).

REUTILIZE PASSEIO

AneelARARINHA AZUL ESTÁ EXTINTA?
Há 15 anos, a ararinha azul 

foi considerada extinta do 
meio ambiente. Há, entre-
tanto, indivíduos da espécie, 
que tem o nome cientí� co de 
Cyanopsitta spixii, vivendo 
em três países no mundo: Bra-
sil, Alemanha e Catar. Uma 
parceria entre os três países, 
através do Ministério do Meio 
Ambiente, tenta recuperar a 
população da ave e reinseri-la 
no meio ambiente. 

Por isto, foi comemorada 
nos últimos dias uma boa 
notícia: nasceu o centésimo 
filhote da ave, em cativeiro. 
Centurion foi gerado na sede 
da organização não-governa-
mental (ONG) Al Wabra Wil-
dlife Preservation, no Catar. 

Foi o décimo do ano, supe-
rando  a meta de crescimento 
da população. “Para garantir 
um crescimento sustentável 
da população, é necessário 
um aumento de 10% ao ano 
no número de aves”, expli-
cou o diretor da Al Wabra, 
Cromwell Purchase. “Alcan-
çamos esse número pela pri-
meira vez, em 2015”, apontou.

Um mês antes, em Berlim, já 
havia nascido Marcus que está 
sob os cuidados da ONG As-
sociação para a Conservação 
dos Papagaios Ameaçados (As-
sociation for the Conservation 
of � reatened Parrots (ACTP).

O objetivo do projeto é 
aumentar a população em ca-
tiveiro a � m de que seja viável 

fazer a reintrodução na natu-
reza. “As restrições genéticas 
da espécie são um desafio. 
Nossos parceiros têm supera-
do os obstáculos, o que nos faz 
acreditar que conseguiremos, 
em breve, retornar a espécie 
ao seu local de origem: a ca-
atinga baiana”, comemorou 
Camile Lugarini, veterinária 
do Centro Nacional de Pes-
quisa e Conservação de Aves 
Silvestres (Cemave/ICMBio).

O Plano de Ação Nacional 
para a Conservação da Arari-
nha-azul  foi lançado em 2011 
e uma de suas ações do PAN é 
o Programa de Cativeiro, em 
que os animais são mapeados 
geneticamente para a formação 
de casais que tenham maior 

probabilidade de gerar � lhotes 
saudáveis.

Para que a soltura das aves 
seja bem-sucedida, ainda é 
necessário recuperar o habitat 
natural das ararinhas-azuis e 
fazer um trabalho de educação 
ambiental com a população 
local. “A perda de habitat e o 
trá� co levaram a ararinha-azul 
a desaparecer da natureza. Se 
as pessoas não caçarem, não 
comprarem e denunciarem o 
tráfico de animais silvestres, 
seguramente teremos um nú-
mero menor de espécies em 
risco de extinção no Brasil”, 
destaca Marcelo Marcelino, 
diretor de Pesquisa, Avaliação 
e Monitoramento da Biodiver-
sidade do ICMBio.

VOCÊ SABIA?

Quem tem um livro que 
acabou de ler recentemente e 
quer repassar pode participar 
do projeto Bibliotaxi, de disse-
minação de leitura. A ideia é 
bastante simples: basta deixar 
o exemplar em uma bolsa 
instalada nas costas do banco 
do motorista em milhares de 
veículos participantes. Qual-
quer dos próximos passageiros 
que se interessar poderá levar 
o livro para casa e, após ler, 

devolver em um outro táxi. 
A devolução, na verdade, 

não é obrigatória. A ideia é 
estimular a troca e a doação 
como formas de incentivar 
a leitura. É possível também 
retirar um livro e deixar outro. 

A estratégia começou em 
São Paulo em um único táxi, 
mas acabou se transformando 
em um projeto espalhado em 
várias cidades do Brasil e já 
chegou a países como Chile, 

Peru e Colômbia. Só no Brasil, 
são mais de 100 mil títulos 
circulando em cerca de 8 mil 
carros. Estima-se que cerca de 
36 milhões de pessoas já tive-
ram a oportunidade de entrar 
na rede de compartilhamento, 
pegando ou doando um livro.

Os táxis participantes são 
aqueles que podem ser cha-
mados a partir de um aplica-
tivo disponível para celulares 
chamado Easy Taxi.

Vá de metrô e ônibus à exposição de DinossaurosDoe um livro para o próximo passageiro

Os dinossauros habitaram a 
Terra há 220 milhões de anos 
e, no Brasil, há vestígios deles 
em vários estados brasileiros. 
Redescobrir esta história é 
uma grande aula sobre natu-
reza e preservação do planeta.

Uma exposição oferecida 
pelo Zoológico de São Paulo 
é uma verdadeira aventura 
que transforma visitantes em 
exploradores da Era Mesozoi-
ca. A experiência acontece em 

uma área isolada dos outros 
animais, dando a quem op-
tar por fazer o passeio pré-
-histórico uma sensação ainda 
mais próxima da atmosfera 
jurássica.  São mais de 20 
dinossauros robotizados, em 
tamanho real, em uma área 
com mais de 3 mil metros 
quadrados em meio à nature-
za, como a que eles viviam há 
65 milhões de anos, quando 
foram extintos Há ainda ci-

nema em quatro dimensões 
para os visitantes.

A exposição funciona dia-
riamente das 9h às 16h30. É 
possível comprar pacote com 
ingressos para transporte a 
partir do metrô Jabaquara 
(Orca), ingressos ao Zooló-
gico e à exposição “O mundo 
dos Dinossauros.

O Zoo � ca na Avenida Mi-
guel Estéfano, 4241. Informa-
ções: 5073-0811.

Caatinga é patrimônio brasileiro
Mas cerca de 40 mil quilômetros quadrados se 
transformaram em deserto nos últimos 15 anos

Foto: Divulgação/ICMBio
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SÃO PAULO 

ZONA SUL

5072-2020

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

 • VENDA • LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

5071-9999

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

SOBRADO VILA MARIANA
2 dts, c/terraço, 1vgs, sala 

2 amb, 2 wc, vago,  quintal, 
edícula, ótima localização, 

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

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

entrada lateral, quintal/edícula, 
repl. armários,  ótima 

localização, impecável, próx. 
Metro. R$ 975 mil

CASA TÉRREA VILA MARIANA  
2 dts, 6 vgs, entr. lat, nos fundos 
tem salão gde. c/2 wc, terreno 
10x30, ót. localização, vaga, 
próx. Metro. R$ 1.100.000,00

APTO. NOVO JABAQUARA
2 dts, 1 vg, living/terraço, lazer/
salão de festas, salão de jogos, 

vago, ótima localização,
px. ao Metrô. R$ 340 mil

APTO. MIRANDÓPOLIS
1 dts,1 vg, living 2 amb, lazer, 

andar alto, reformado, ótima lo-
calização, impecável, px. Metrô 

Pça. da Arvore. R$ 380 mil

APTO. KLABIN
1 dt ,1vg. living / 2 amb, lazer c/ 
piscina, vago, ótima localização, 
rua tranquila, impecável, próximo 

ao Metrô Klabin. R$ 395 mil

APTO. SAÚDE
2 dts, 1 vg, lazer c/ piscina, salão 

de festas, churr, ótimo estado, 
reformado,  ótimo local, px. Metrô 

Pça. Arvore. R$ 430 mil

APTO. VILA MARIANA
2 dts,1 ste,1 vg, dep. empr. 
74m2 au, living/terraço, lazer 
completo, impecável, ótimo
local, px. Metrô. R$ 580 mil

APTO. VILA CLEMENTINO
3 dts,1 vg, living/2amb, prédio 

de 3 andares, vago, rua
tranquila , ótima localização, 

px. ao  Metrô. R$ 460 mil

APTO. VILA CLEMENTINO
3 dts,1 ste, 2 vgs, living/terraço, 
lazer compl., 78m2 au, repleto 
arms, ótimo local, px. Metrô e 

Shooping Sta Cruz. R$ 685 mil

APTO. VILA MARIANA
3 dts,1 ste, 2 vgs, living/terraço, 
lazer compl., 80m2au, andar alto, 
vago, ótimo local, impecável, ao 
lado Metrô V. Mariana. R$ 700 mil

CASA TÉRREA MIRANDOPOLIS
2 dts, 2 vaga, sala / 2 ambs, 
entrada lateral, quintal, rua 

tranqüila, ót. localiz. px. Metrô 
Pça. Arvore. R$ 450  mil

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
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

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 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

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 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 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

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 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

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

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

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

“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.
REF.: 85-2934

SOBRADO NOVO
COM 4 VAGAS- PQ. 

JABAQUARA R$ 650 MIL
3 dormitórios, suíte, sala 2 
ambientes, lavabo, quintal, 
sacada, ótimo acabamento.

O melhor da região!
REF.: 31-3009

APTO  3 DORM SEMI 
NOVO JABAQUARA

R$ 320 MIL
Próx. Metrô c/ 3 dorms, sala 2 
ambs , coz.a planej, AS, vaga 
de gar, e lazer c/ s. festas e 
playground. Pto. p/ morar, 

venha visitar!.  REF.: 31-2971

APTO JABAQUARA
SÓ R$ 300 MIL

Não perca esta chance!
2 dormitórios, sala ,

cozinha ,  vaga de garagem,  
Prox. Ao pátio do Metrô.

Ref  31-3029

BELÍSSIMO SOBRADO
PLANALTO PAULISTA

3 SUÍTES com closet, todos 
com armários embutidos , sala 

de estar, jantar, tevê, jardim 
japonêscom carpas, s. festas, 
4 vagas de gar. , terreno de 

450m2. REF.: 31-3030
APTO JABAQUARA

R$ 320 MIL
Ótima oportunidade próx. 

ao Metrô com 3 dormitórios, 
suítes, sala, cozinha,

lavanderia
e vaga de garagem.

REF.: 31-3027

APTO - JABAQUARA
SÓ R$ 350 MIL 

2 DORMITÓRIOS , sala 2 ambs 
c/ sacada , coz. c/ arms, vago 
pronto p/ mudar, janelas anti-
-ruído, 64 m2 , gar, lazer total c/ 
piscina, play, academia, salão 

etc.   REF.: 41-3048

CASA TÉRREA – CIDADE 
VARGAS R$ 980 MIL 

Terreno com 13 de frente e 
480 m2 ,  3 DORMITÓRIOS, 
SALA, cozinha, lavanderia 
, quintal, edícula , piscina e 
5 vagas de gar. Localização 
privilegiada. REF.: 41-3038

CASA TÉRREA
V. GUARANI  R$ 550MIL
Grande oportunidade a 5 min. 

Do Metrô, ótimo terreno de 
8x27m, 3 dormitórios,sala 2 
ambientes,cozinha, lavande-
ria, edícula, corredor lateral e 
gar. p/ 2 autos. REF.:41-3037

APTO – VILA GUARANI
R$ 410 MIL

Muito bem localizado com 
2 dormitórios , sala 2 ambs, 
cozinha planejada, area de 

serviço e garagem vaga livre. 
Oportunidade!. Ref 41- 3046

OPORTUNIDADE  TÉRREA 
3 DORM - R$ 450 MIL

3 dorms, SUÍTE, sala 2 ambs, 
coz, 3 banhs, 5x50, 130m2 de 
construção, 2 vagas de gara-
gem, salão  e quintal.A uma 

quadra da Av. Cupecê, pronto 
p/ morar.  REF.: 01-2989

SALÃO COML. - R$ 600 
MIL -  VILA STA CATARINA

Òtimo salão , terreno  8x31, 
6m de pé direito e sala de 

tv,cozinha, piscina, 2 banhei-
ros e churr. no pavimento su-
perior. Muito bem localizado! 
Fácil acesso!  REF. 21-2793

SOBRADO R$ 320 MIL
VILA FACHINI

Próx. à Avenida, com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, lavabo, 

quintal, vaga de garagem 
,pronto para morar.

Ótima  oportunidade!
REF.: 43-3050

EXCELENTE IMÓVEL 
COMERCIAL - R$ 1.690 MIL
Ao lado do Metrô Jabaquara, local 

super movimentado, bom para 
qualquer ramo, Casa Térrea c/ 3 
dors, 1 suíte, sala 2 ambs, coz, 

lavand, nos fundos um sobrado c/ 
3 dorms, sala, coz. e qtal. c/ 6 vgs.

gar.  REF.: 43-3040

APTO –R$ 350 MIL
PRÓX. DO METRÔ

Vila Guarani, REFORMADO 
com 2 dormitórios, armários 
embutidos , sala , cozinha 

com armários, area de serviço 
e garagem. OPORTUNIDA-

DE.  REF.:43-3028

CASA TÉRREA  R$ 430MIL
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.:43-2398

CASA TÉRREA
V. GUARANI  R$ 350 MIL 
Próx ao Metrô, ótimo investi-
mento,   com terreno de 170 
m2, 2 dorms,sala, coz , lav, 

2 wc, quintal e 2 vagas. Para 
reforma. REF.: 43-2916

FINO SOBRADO PROX. 
AO METRÔ –R$ 1.800 

MIL (ESTUDA) 
Estrutura em concreto com 4 

dormitórios ,2 suítes, sala para 
3 ambientes, copa, cozinha 

espaçosa com armários, lava-
bo, iluminação natural perfeita 

, janelas amplas para todos 
os ambientes ,acabamento de 
primeira qualidade, escritório, 
salão de festas, adega, quintal 
com jardim ,  garagem para 4 
autos , area com churrasquei-
ra e dep. Empregada. Tudo 
maravilhoso, para pessoas 
exigentes. REF.:01-2649

EXCELENTE  APTO PTO 
PAULISTA R$ 700 MIL
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 

e area de serviço, 3 vagas de 
garagem, lazer etc  . Ótima  

oportunidade!  REF.:01-2975

CASA TÉRREA ( METRÔ 
JABAQUARA)–R$ 450 MIL

Toda reformada, portão 
automático, porcelanato 

com 2 dormitórios , sala 2 
ambientes , cozinha, quintal, 
dep. empregada e gar. Venha 

conferir.  Ref.: 15-2972

TERRENO/CASAS
R$400 MIL

V.STA CATARINA
OPORTUNIDADE, (7x22,5m) 

excelente localização  com 
duas casas térreas, ótimo 

investimento..  Ref  15- 2803

SOBRADO 3 DORMS 
JABAQUARA  R$ 550 MIL
Prox. Ao Metrô com 3 dorms, 
1 suíte, terraço, copa/cozinha 

com armários, jardim de 
inverno, lavabo, quintal com 
churrasqueira, 4 vagas de 

garagem.Ref.: 15-2959

TERRENO COM 930 M2
VILA GUMERCINDO ! 

Projeto p/ edificação de 12 anda-
res a 800m do Metrô Imigrantes e 
próx. Av. Abraão de Moraes ,local 
c/ toda infra estrutura comercial, 

supermercados, drogaria, 
padaria.  REF.:14-2979 

TERRENO 530 M2

VILA GUMERCINDO 
OPORTUNIDADE PARA 

INVESTIDORES
Projeto para 5 casas

a 600metros do Metrô
Imigrantes!  REF.:14-2978

SOBRADO IMPECÁVEL 
NA CIDADE VARGAS

R$750 MIL
3 dorms c/ arms, suíte, sala  3 
ambientes, cozinha planejada, 
quintal com churrasqueira, 2 
vagas de garagem a 500 me-
tros do Metrô.  Ref. 61-2639

 

Terreno a uma quadra da Av. do Cursino, próximo 
de todo o comércio e infraestrutura que o bairro 
da Saúde oferece, na Rua Simão Lopes, 1.380 

Valor R$ 500.000,00 A Vista

 TERRENO 10x40=400m2

NA CURSINO - SAÚDE

Tratar com o proprietário
Tels.: 2275-6331 ou 95932-2860

 

Equipado para Clínica Odontológica, podendo 
ser adaptado para consultórios ou outras opções.

Impecável!!! Oportunidade!!!
Rua Capitão Macedo.

Estuda proposta e aceito financiamento.
R$ 980.000,00

 SOBRADO VILA MARIANA
RESIDENCIAL/COMERCIAL

Tr. Tel. 99749-5433 c/Machado cr
ec

i 1
98

39

 APARTAMENTO PRÓXIMO
AO PLAZA SUL

A 10 minutos do Merô Saúde, 
2 dorms., sala 2 ambs., 1 vaga. 

Imperdível! Todo reformado
R$ 285.000,00

 5058-0800 ou 96428-0663

cr
ec

i 1
36

99
3

 

Alameda Guatás, 1.101 com 3 suítes, sala para 
4 ambientes, lavabo e jardim de inverno, cozi-
nha, 4 vagas, edícula com dormitório, cozinha, 
banheiro e área de serviço, jardim, tudo novo.

R$ 1.600.000,00 

 TÉRREA - 10 x 30
PLANALTO PAULISTA 

Direto com proprietário
(11) 99971-6652 com Samir

MSI/CPN
Av. Jabaquara, 993 - 4º andar - sala 44-D

3892-0433 - 97140-9110

INTERMEDIAÇÕES
DE NEGÓCIOS

SITE: c-pn@hotmail.comC
R

EC
IS

P 
14

0-
58
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EMPÓRIO GENTIL
VILA NOVA 
CALEDÔNIA

P.V. R$ 500 Mil, Movto. R$ 70 
Mil, 300m2. Al. R$ 7 Mil, 2ª a 

2ª, das 8:30 às 20:30 c/carne, 
bebidas, ingr. p/churrasco.

RESTAURANTE P/KILO 
VILA GERTRUDES

MORUMBÍ
Fat. R$ 28 Mil, LL. R$ 6 Mil, 

P.V. R$ 140 Mil, 70 lug., 
Desps. R$ 10.560,00,
Preço Kilo R$ 35,90

PADARIA
AMERICANÓPOLIS

P.V. R$ 750 Mil no praxe, LL. 
R$ 35 Mil, Fat. R$ 170 Mil, 

hor. func. das 6:00 às 23:00 h 
Desps. R$ 32.850,00 

Muito bom

CAFÉ C/PRATOS 
A LA CARTE 

CAMPOS ELÍSIOS
Hr. 2ª a 6ª das 7/16 h., Fat. R$ 40 
Mil, LL. 20%, P.V. R$ 210 Mil no 
praxe, Folha R$ 5 Mil, Água/Luz/

Gaz R$ 1.2 Mil, Al. R$ 3.5 Mil.

RESTAURANTE 
P/KILO 

METRÔ CONCEIÇÃO
Só Almoço, P.V. R$ 210 Mil no 

praxe, Fat. R$ 45 Mil, LL. 20%, Al. 
R$ 5 Mil/4 anos,Folha R$ 5 Mil, 
hor. func. das 11:00 às 15:00h

LANCHONETE 
VILA CLEMENTINO

Fat. R$ 90 Mil, LL. 20%, P.V. R$ 810 
Mil, 70% (sinal e 41 d.), 30% em 30 
parc., 72 lug, 2ª a 2ª das 5 às 22h., 
Sáb. até 17h., Al. R$ 5.7 Mil c/IPTU, 

desps. R$ 6.5 Mil, Tem alvará

RESTAURANTE P/KILO 
MOEMA

Só almoço, Local nobre, P.V. 
R$ 650 Mil no praxe, Fat. R$ 
140 Mil, LL. 20%, Al. R$ 14 
Mil/3 anos, Folha R$ 11 Mil, 

Hor func. das 11:00 às 15:00h

CAFÉ, SUCOS E LANCHES 
C/PRATOS RÁPIDOS 
Z.Sul, próx. metrô e hospital, hor. 
func. 2ª a Sáb., 8 às 18h., Fat. R$ 
35 Mil, LL. 20%, P.V. R$ 165 Mil no 
praxe, Folha 5 Mil, Água/Luz/Gaz 

R$ 1.250, Al. R$ 3.200,/3 anos

IMÓVEIS COMERCIAIS
SALÃO COMERCIAL

MIRANDÓPOLIS
(Próximo Metrô Pça. da Árvore)

Salão com 40m2, banheiro, quintal, 
vaga para carro e entrada lateral.
Av. Sen. Casemiro da Rocha, 909

R$ 1.300,00
CONSULTE-NOS

2578-0636 - 2577-7972 - 5589-9386

Santos e Galetti Ltda.
Creci nº 16.581

IMOBILIÁRIA
GALEÃO

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO - ADVOCACIA

APARTAMENTO 
PLANALTO PAULISTA
(Próximo Metrô Pça. da Árvore)

2 dormitórios grandes, sala grande, 
cozinha, banheiro e área de serviço.
Alameda dos Guainumbis, 44 Apto. 2

R$ 1.200,00 (sem condomínio)
CONSULTE-NOS

2578-0636 - 2577-7972 - 5589-9386

Santos e Galetti Ltda.
Creci nº 16.581

IMOBILIÁRIA
GALEÃO

ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO - ADVOCACIA

 

Rua Visconde de Guaratiba, 
3 dormitórios com armários, 

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

 APARTAMENTO
METRÔ IMIGRANTES

Tratar Tel.: 3255-4166

  COMPRO
CARTEIRA DE 

ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS

Tratar Cel.: 99137-6126
E.mail para: joao.bosco@creci.org.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 + benefìcios 

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

FORNEIRO  
P/PIZZARIA

Para Pizzaria, 
das 18 às 23:59 h., 

sexta, sábado e domingo, 
remuneração diária + taxa

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

MOTO
FRETISTA

 

Preciso de empregada doméstica 
mensal, salário a combinar, 

com registro

 EMPREGADA
DOMÉSTICA

Interessadas entrar em contato
Cel.: 97343-2950 ou 99941-4617

 

Contratos, Separação Judicial, 
Divórcio, Inventário, Execução, 

Cobrança, Imobiliário, 
Danos Morais, Alimentos.

VETTORAZZO 
ADVOCACIA

Dr. Libero Rogério Vettorazzo (OAB 91936)
ADVOGADO CIVIL E TRABALHISTA

 Rua 1º de Janeiro, 186 - Vila Clementino
Tel.: 5572-0173 - Cel.: 99632-6888

Masculino, para 
Zona Sul (Brooklin).

Rister Serviços 
Terceirizados.

Fone: 2382-5255
selecao@rister
serviços.com.br

AUXILIAR DE
LIMPEZA

Para 
Taboão da Serra.
Rister Serviços 
Terceirizados.

Fone: 2382-5255
selecao@rister
serviços.com.br

PORTEIRO

 

Você que não contribui para o INSS 
pode ter direito a um benefício!

 APOSENTE JÁ

Consulta Grátis
Tels.: 3675-0912 - 98849-5656 
98522-6531 - 98292-1411 (tim)

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds, sala 

02 amb., a.serv., garagem. 
Repleto de Armários. Lindo. 

Otima localização.
R$ 1.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 3ds (suite), 

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

ao metro. R$ 2.700,00.

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

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

autos. R$ 2.700,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Térrea, 08 salas,

05 banheiros e quintal. 
Comercial. Em frente ao 

Hospital São Luiz.
R$ 15.000,00. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Galpão c/  02 banheiros 
e mezanino. Otima loca-
lização (Junto ao metro 
Conceição). A/C 300 m2.

R$ 9.000,00. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds, sala 
02 ambientes, a. serviço 
e garagem. Totalmente 

mobiliado. Lindo.
R$ 2.300,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Apartamento  2  dorms. 
sala grande A. Serviço, 

Garagem. Ótima
Localização! R$1.500,00

LOCAÇÃO

VENDA

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, 

sala 02 ambientes, edicúla 
completa, 02 vagas. Portão 

Automático. Excelente 
Localzação. R$ 790 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds c/ AE, sala 

grande, copa-cozinha, 
edicula completa, 02 vagas. 

Otima localização.
R$ 1400 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$ 850 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 03 ds, 02 banhei-

ros, salão de festa, edicula 
completa, garagem. Terreno 

11 X23. Oportunidade.
R$ 690 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

VILA MARIANA
Sobrado (comercial), 03 ds, 

lavabo, 02 salas, edicula 
com 03 salas e 03 banhei-
ros, garagem. Jto ao metro 

Santa Cruz. R$ 900 mil.

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. 

LOCAÇÃO

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

ADVOCACIA
site: www.kgsadv.com.br

e-mail: karina@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)

AGRADECIMENTO
Agradeço à Santa Clara pelas graças 

alcançadas. L.S.D.
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Consul te -nos :  2578 -8244
Sede Própria - “ Estaremos de plantão no sabádo 02/05/15”

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 - cAsAsVENDA - ApArtAmENtos

LocAÇÃo rEsIDENcIAL
SAÚDE - PX. AO METRÔ!!! 72M²

02 DORMS + 1 revers. WC social, sala 2 amb, coz. c/ armário, a. 

serv. + banheiro, 01 vaga. R$ 2.150,00 - (Cód.FE). Site  AP0193.

PLANALTINHO
PARANHOS

PEDERNEIRAS, 206.

Plantão no local, AC 356 / AT 330, 
frente c/ 11 mts. 4 dts, (sendo 2 
stes). 4 vagas.  Consulte-nos. 

(Cod. AT). Site SO0019.

SAÚDE
 Sobrado estilo Oriental!

SAÚDE - RUA MAURO
02 dorms. c/ AE, WC social, sala 2 amb, coz. c/armário,

AS + WC, 01 vaga. R$ 1.970,00 - (FE). Site AP0362.

SAÚDE
CASA TÉRREA 

1 VAGA, 700M DO METRÔ. 
OPORTUNIDADE!!.

02 dorms, sala,
WC social, cozinha,
área serv.c/quintal,

corredor lateral.
R$ 335.000,00.

(Cód. JJ). Site CA0044.

VILA GUMERCINDO 
EXCEL. OPORTUNIDADE

Cond.baixo,02 dts (1 suite), sala 2 amb, WC social, cozinha c/
armários, 01 vaga. Apenas 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). Site Ap0197.

02 ftes, Rua Tranquila, 03 dts 
(ste), sala 03 ambs, entr. lateral, 

Qtal c/ jardim, 04 vgs, 275m2. Vale 
a pena visitar! R$ 1.180.000,00 

(Cod. JHAT). Site SO0087.

SÃO JUDAS
METRÔ!!!

ANDAR ALTO!!!

1 dormitórios, sala, cozinha,
wc social, 1 vaga.

Apenas R$ 320 mil!!!
(Cod. TH/JH). Site CO0009

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). Site AP0089

SÃO JUDAS
APTO - METRÔ

R$ 460.000,00
02 dorms, 1 suite c/arms, 

banheiro, cozinha

planejada, 2 vagas,

70 A/U, pronto para morar.

(Cod. RS). Site AP0371.

PÇA.ÁRVORE
102 MTS METRÔ

03 dts (1 ste), sala

2 amb. c/ sacada,

cozinha, ar.serv.,

dep. empregada, lazer,

01 vaga. (Cód. SI). Site AP0388.

SAÚDE
APTO RUA DAS UVAIAS 

R$ 430.000,00 
02 dormitórios, sala com

terraço, 02 banheiros,

cozinha com armários,

01 vaga. (RS). Site AP0364.

 IPIRANGA 
R$ 350.000,00 
CASA TÉRREA

02 dorms, 1 suite, banheiro, 

quintal. 144m2 de terreno 

próximo ao Metrô Alto do 

Ipiranga. (Cód. RS).

CONCEIÇÃO
METRÔ APENAS 1.600,00!!!

60m2 A/U c/ 2 dormitórios c/ ae, wc social, sala 2 ambientes, cozinha 
c/ ae, área de serviço, lazer, 1 vaga!!! (Cod. FE). Site AP0224.

SÃO JUDAS
METRÔ

02 doms, 01 suite +
3º revers., 03 WC,

sala 02 amb. c/ sacada,
02 vagas + depósito.

83m2 A/U. Lazer.
R$ 550.000,00.

(JH). Site AP0054.

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). Site CA0024.

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$ 580 MIL. 

(Cod. AT). Site AP0002

SAÚDE
PX AO METRÔ
Ed. com 04 anos,

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

coz americana, lazer total,
01 gar.

Apenas R$ 560 MIL.
(Cod. JH). Site SO0086.

SOBRADO DE VILA
 PRÓXIMO AO

METRÔ JABAQUARA
02 dorms, 01 suíte, cozinha 

ampla, Sala, área serv. + dep.

empregada, 01 vaga.

R$ 416.000,00.

(cod.JH). Site SO0097.

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).

SAÚDE - SOBRADO
 150m2 A/U, 003 dorms,01 suite, WC social, 02 salas, lavabo, 

copa, Cozinha, a.serv., 02 vagas cobertas, rua tranquila.
R$ 3.500,00. (Cód.FE). Site SO0112.

SAÚDE
250 MTS METRÔ!!!

01 VAGA LIVRE
 02 Dorm, sala 02 ambientes, 

wc.Social, cozinha
americana, área de serviço

com banheiro.
Excelente opção.
R$ 395.000,00.

(Cod. JJ). Site AP0056.

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$ 590.000,00.

(Cod. JJ). Site AP0034. 

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. Site CA0006.

JABAQUARA
SOBRADO METRÔ

R$ 425 MIL
02 dorms, sala 2 amb.,

lavabo, coz., quintal,

lateral, dep. empregada, 

lavanderia, 2 vagas.

(Cód. CE).

 METRÔ SAÚDE
 ÓTIMO APTO 

C/ 03 dorms,01 suíte,

sala c/sacada, armários, 

cozinha, área serve. + 

banheiro. R$ 640.000,00

 (Cod.MA).

SAÚDE METRÔ
60M2 A/U

02 dorms, 01 suíte,

sala 02 ambientes,

02 sacadas,

Cozinha planejada,

01 vaga livre, lazer

Total. R$ 570.000,00
(Cod. JH). Site AP0329.

PÇA. ÁRVORE 
600MTS DO METRÔ

OPORTUNIDADE  
02 dorms, sala 2 amb.,

WC social, cozinha,

área serv., s/vaga,

condomínio baixo.

 R$ 315.000,00
(Cód. JJ). Site AP0400.

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).
Site SO0093.

SAÚDE
PX METRO IMIGRANTES

02 dorms, todo reformado, 

repleto de armários,

com 80m2 A/U, 01 vaga,

ótima localização.

 R$ 600.000,00. (CL).

Site AP0330

METRÔ IMIGRANTES
ÓTIMO APTO

02 dorm.suíte, 02 salas

c/sacada, repleto

de armários, 02 vagas.

R$ 495.000,00

(Cód. MA).

SAÚDE - 03 DORMS / 02 VAGAS
03 dorms..c/a.e. (01 suite c/sacada), WC.social,  Sl c/sacada, 

coz.c/arm., a.serviço+wc., 02 vagas, lazer.
Apenas R$ 2.500,00. (Cod.FE). AP0376.

PÇA. ÁRVORE
APTO 03 DORMS.

C/ARMÁRIOS,
60 A/U, 1 vaga de garagem,

lazer, próximo ao Metrô.

R$ 410.000,00

(Cód. CL). Site AP0411.

ACLIMAÇÃO
APTO OPORTUNIDADE

02 dts, sala 2 ambs, 02 banhs, 
repleto de arms, 74m2 uteis,

01 vaga livre, 04 quadras
do Parque da Aclimação
Apenas R$ 450 mil!!!

Exclusividade Takaki Imóveis
(Cod. MA).

CHÁC. INGLESA
APTO 02 VAGAS/
OPORTUNIDADE

PRÉDIO NOVO 05 ANOS.
78m2 A/U, 3 dorms, 1suíte, 

sala ampliada, varanda gourmet 
envidraçada, WC social, lavabo, 

arms.planejados, cozinha, 
área serviço e depósito. Lazer 

completo. Só R$ 650.000,00.
(Cód. JJ).  Site AP0341.

SAÚDE
APTO PRÓX. METRÔ

2 dorm. 1 suite,

cozinha c/armário,

sala 2 amb. Sacada c/

churrasqueira,2 vagas.

R$ 520.000,00. 

(Cód.JH)

JD.ORIENTAL/
JABAQUARA
SOBRADO 900 MTS 

METRÔ. COND.FECHADO.
129m2 A/C, 3 dorm. 1 suíte 
máster, sala 2 amb., lavabo, 

cozinha americana, WC.social, 
Jd inverno, ar.ser+WC, 3 vagas. 

Lazer. R$ 545.000,00 
(Cód.JJ) Site SO0065.

LOJA V.MONUMENTO
PX. MUSEU, VÃO LIVRE (6 X 13)

02 banheiros + mezanino.

R$ 1.900,00. (Cód. JH) Site LO0002. 

VENDA comErcIAL

PRÉDIO COMERCIAL
RUA PORANGABA, 295. 724M2 A/C

10 vagas, elevador,
salas com banheiros,

20mts de frente.
R$ 2.500.000,00.

(Cód. RS) Site PR0005.

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
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 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
COND. FECHADO 

R$ 465 MIL
Travessa da Av. Bq. da Saúde, 
próximo ao colégio OEMAR, 
vago, c/ 2 dorm., wc social, 

living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, gar. p/ 2 carros.

REF.: 13.629

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Ótima localização, próx. a rua 

Tiquatira, ótimo p/ construtores 
p/ construir 3 sobrados, 

terrreno plano c/ aprox. 12 x 
27mts., perfazendo 323 m², 

venha conferir pessoalmente - 
REF.: 14.140

IMÓVEL COML.
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

Ótima local da Av. Bq. da 
Saúde, terreno 212 m², AC 

= 500 m², ótimo p/ diversas 
finalidades com. ou renda, 

sendo 3 pavimentos c/ diversos 
salões, wc´s, salas, coz., 
garagem - REF.: 14.150

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.670 MIL

Ótimo local da rua Pierre Curie, 
terreno 426 m², construção 
aprox. 299 m², vago, c/ 3 

dorm., suíte, liv. p/ 3 amb., sl. 
Jantar, lavabo, coz, escritório, 

gar.p/ 4 carros, edícula 
completa - REF.: 14.153

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

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local da rua Jussara, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, quarto e wc p/ emp, 
gar. p/ 1 carro, estuda propostas 

REF.: 14.021

APTO.
SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local da rua Sto. Irineu, 
área útil de 79m², c/ 2 dorm. 

c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, coz. c/ AE, wc p/ emp, 

garagem p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 14.159

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

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
V. BRAS. MACHADO

R$ 469 MIL
Boa localização da rua Cônego 

José Norberto, vago, c/ 3 
dormitórios, suíte, living p/ 2 

amb. c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavanderia c/ AE, garagem p/ 1 

carro, lazer - REF.: 14.181

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 710 MIL
Excelente oferta, negócio de 
ocasião, terreno 12 x 29,75 

mts., construção 260 m², c/ 3 
dorm., dep. p/ empreg., amplo 
quintal, gar. p/ 4 carros, ótimo 

para diversas finalidades - 
REF.: 13.504

SOBRADO NOVO
V. GUMERCINDO

R$ 780 MIL
Ótimo acabamento, c/ 3 suítes, 

living p/ 2 amb., lavabo., 
cozinha, despensa, lavanderia, 

quintal c/ churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros.

REF.: 13.902

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, 
cozinha planejada, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 14.066

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Ótimo local da rua Tiquatira, 
terreno apto. 10 x 40 mts., 

construção 340 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb., 

sl. jantar, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 5 carros, 

amplo quintal - REF.: 14.108

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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 640 MIL
Excelente oferta, abaixo da 

avaliação, vago, AU = 94 m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 2 

carros, depósito, lazer completo 
- REF.: 13.998

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
V. GUMERCINDO

R$ 720 MIL
Vago, terreno 8 x 22,5 mts., 

construção 160 m², c\ 3 dorm., 
suíte c\ hidro, living p/ 2 amb., 
lavabo, coz. c/ AE, despensa, 
qto. despejo, dep. p\ empreg., 
quintal c\ churrasq., gar. p/ 4 

carros - REF.: 13.379

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 860 MIL
 Terreno aprox.11 x 30 mts.,
AC = 300 m², c/ 3 dorm., 
2 suítes, living, sl. Jantar, 

sl. TV, lavabo, cozinha, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 5 carros, 

edícula indep. c/ 2 dorm., suíte 
REF. 13.860

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.070 MIL

Vago, terreno 8 x 30 m, 
construção 261 m², c/ 3 

dormitórios, suíte, living p/ 2 
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/ 
AE, escritório c/ WC, edícula 

c/ qto., coz., wc, garagem p/ 4 
carros - REF.: 14.037

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

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

TÉRREA
V. MONUMENTO

R$ 1.500 MIL
Local nobre do bairro, próx. a 
Cantina do Mário, AC = 308 

m², c/ 4 dorm., closet, sl. 
íntima, living p/ 2 amb., sl. TV, 
copa, coz. c/ AE, dep. p/ emp., 
sl. Festa, quintal c/ churr., gar. 

p/ 2 carros - REF.: 14.101

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, ótimo local da Av. 
Bq. da Saúde, c/ 2 dorm., 1 c/ 
AE, wc social, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha, lavanderia, 
gar. p/ 1 carro - REF.: 14.082

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 390 MIL
Ótima localização, próximo a 
rua Tiquatira, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, sendo 2 suítes, living p/ 
2 amb. c/ sacada, lavabo, coz. 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro, lazer - REF.: 14.131

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$ 650 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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Excelente área útil de 111m², 
sacada gourmet, c/ 3 dorm., 

suíte, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. planej., dep. p/ empreg., 
vagas individuais p/ 2 carros, 

lazer completo - REF.: 14.242

APARTAMENTO
V. GUMERCINDO

R$ 455 MIL
Ótima oferta, ótimo local da 
rua do Arraial, c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, coz. planej., gar. p/ 1 
carro, cond. R$ 449,00, lazer 

completo - REF.: 13.965

APTO
CHÁCARA INGLESA

R$ 590 MIL
3 dormitórios, suíte, living p/ 2 
amb. c/ sacada, lavabo, cozinha 

planejada, wc p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, ótimo 

local, próximo a rua Juréia, AU 
= 74 m² - REF.: 13.812

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 

Albernaz, ótimo residencial ou 
coml, vago, terreno 5 x 32m, 
AC = 147m², c/ 3 dorm., liv. 

p/ 2 amb., coz. c/ AE, depósito, 
dep. emp, gar. - REF.: 13.792

TÉRREA
JD.DA SAÚDE
R$ 880 MIL

Reformada, bom acabto., ótimo 
local, c/ 3 dorm., suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., copa, 
cozinha c/ AE, dep. p/ emp, qtal 
c/ churr, escritório c/ wc, gar. 
p/ 2 carros - REF.: 13.546

TÉRREA
V. BRAS. MACHADO

R$ 890 MIL
Terreno 8 x 35 mts.,

AC = 135 m², c/ 3 dormitórios, 
wc social, living p/ 2 amb., 

coz. c/ AE, lavanderia, amplo 
quintal, garagem p/ 4 carros - 

REF.: 13.610

SOBRADO
METRÔ STA.CRUZ

R$ 910 MIL
Próximo ao metrô, seminovo, 
vago, c/ 3 dormitórios, suíte 

c/ hidro, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz, dep. p/ emp, 

gar. subsolo tipo sl. festa p/ 
vários autos - REF.: 14.011

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 245 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
ótimo local do bairro, c/ 2 
dorm., wc social, sala p/ 2 

amb., cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, cond.

R$ 327,00 - REF.: 14.239 

APTO
JD. CELESTE
R$ 305 MIL

Reformado, ótimo acabto., 
pisos porcelanato, armários 
novos, c/ 2 dorm. c/ AE, wc 

social, sala p/ 2 amb., cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 13.458

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 325 MIL

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

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

rua Jean de La Huerta.
REF.: 13.803

SOBRADO
V. GUMERCINDO 

R$ 330 MIL
Ótima localização da rua Vigário 

Albernaz, ótimo p/ moradia 
ou fins comerciais, vago, c/ 
2 dormitórios, suíte, sala, 

cozinha, wc social, lavanderia, 
s/ geragem - REF.: 14.120

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 500 MIL
Ótima oferta, ótimo local, 
próx. a rua Antônio Carlos 
da Fonseca, 3 dom., wc 

social, living, cozinha, amplo 
escritório, cozinha, wc p/ 

empreg., garagem p/ 3 carros - 
REF.: 13.790

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local, travessa da R. 

Vigário Albernaz, au = 70 m², 
c/ 2 dormitório c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 

lavanderia, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 1 carro - REF.: 14.241

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 610 MIL
Ótimo local da rua do Arraial,
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living

p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 
planej., gar. p/ 2 carros, cond. 
R$ 584,00, lazer completo - 

REF.: 14.132

APTO
V. GUMERCINDO

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

emrpeg., gar. p/ 2 carros, prédio 
c/ 8 anos, cond. R$ 450,00 - 

REF.: 13.872

TERRENO
ÓTIMO LOCAL

R$ 690 MIL
Ótimo local do bairro, travessa 
da rua Padre Machado, próximo 

a rua Juréia, terreno plano 
medindo 10 x 26 = 260 m², 

ótimo para construtores.
REF.: 14.223

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., 
gar. p/ 4 carros, impecável, 

ótimo acbto. - REF.: 13.827

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Ótimo local do bairro, terreno 
10 x 30 m, construção 210m², 

c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ emrpeg., qto. Despejo, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.018

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, churr, gar. p/ 2 carros 
- REF.: 12.299
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