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Já acontecem vários festivais de 
sopa na região: delícias para 
aquecer noites frias de outono
Página 6

Foi criado um Centro 

de Contingência da Den-

gue do Hospital São Paulo, 

hospital universitário da 

Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp) para 

agilizar e ampliar a capa-

cidade de atendimento a 

casos de suspeita da do-

ença. De janeiro até o mo-

mento, foram registrados 

1.188 pacientes com sus-

peita de dengue no pronto-

-socorro, sendo 179 casos 

diagnosticados. Página 4

Metrô vai passar 
sobre a Imigrantes?

Hospital São Paulo ganha tenda 
para atendimento da dengue

A partir desta edição, 

o jornal São Paulo Zona 

Sul aborda o andamento 

das obras de expansão da 

Linha 5 - Lilás, do metrô, 

e da Linhas 17 - Ouro, que 

correrá em monotrilho 

desde o Jabaquara até o 

Morumbi, passando por 

Congonhas. Uma das es-

peculações, aliás, é se esta 

linha seria estendida até 

Diadema passando sobre a 

Cidade Vargas e a Rodovia 

dos Imigrantes . Página 8

Novo Mad Max é elogiado 
pela crítica: filme promete unir 
ação e discussões sociais
Página 2
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• ACONTECE • HORÓSCOPO

• PROGRAMAÇÃO

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

• Sala 1 - Os Vingadores 2: A Era 
de Ultron DIG - 12 Anos - 11h20J - 
14h30 - 17h50 - 21h10 

• Sala 2 - Cinderela DIG (Dub) - Li-
vre - 18h00 • Sala 2 - Los Hermanos: 
Esse é só o começo do fi m da nossa 
vida DIG - 12 Anos - 21h00F • Sala 2 - 
Sorria, Você Está Sendo Filmado, O 
Filme DIG - 14 Anos - 13h40D - 15h50 
• Sala 2 - O Franco Atirador DIG - 16 
Anos - 20h50W • Sala 2 - 007 Contra 
o Satânico Dr. No DIG - 12 Anos - 
11h05G - 20h50C - 23h30D 

• Sala 3 - Os Vingadores 2: A 
Era de Ultron 3D - 12 Anos - 15h30 
- 18h50 - 22h00 • Sala 3 - Os Vinga-
dores 2: A Era de Ultron 3D (Dub) 
- 12 Anos - 12h20J 

• Sala 4 - Entre Abelhas DIG - 14 
Anos - 11h50J - 14h00 - 16h10 - 18h20 
- 20h40 - 22h50E 

• Sala 5 - Divã a 2 DIG - 12 Anos 
- 12h05J - 14h20 - 16h40 - 19h00 - 
21h40 - 23h55E 

• Sala 6 - Frozen, Uma Aventura 
Congelante DIG (Dub) - Livre - 
11h00J • Sala 6 - Os Vingadores 2: 

A Era de Ultron 3D (Dub) - 12 Anos 
- 13h30 - 16h50 - 20h00 - 23h10E 

• Sala 7 - Mad Max: Estrada da 
Fúria 3D - 14 Anos - 11h00J - 13h45 - 
16h30 - 19h20 - 22h10 

• Sala 8 - Mad Max: Estrada da 
Fúria 3D - 14 Anos - 12h00J - 14h50 - 
17h40 - 20h30 - 23h20E 

• Sala 10 - Mad Max: Estrada da 
Fúria 3D - 14 Anos - 12h50 - 15h40 - 
18h30 - 21h20 - 00h10E 

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

• Sala 1 - Mad Max: Estrada da 
Fúria 3D - 14 Anos - 12h50 - 15h40 - 
18h30 - 21h20 - 00h10D 

• Sala 2 - Os Vingadores 2: A 
Era de Ultron 3D - 12 Anos - 11h20J - 
14h30 - 17h50 - 21h00 • Sala 2 - Noite 
Sem Fim DIG - 16 Anos - 00h01D 

• Sala 3 - Frozen, Uma Aventu-
ra Congelante DIG (Dub) - Livre 
- 10h50J • Sala 3 - Os Vingadores 
2: A Era de Ultron 3D (Dub) - 12 
Anos - 13h30 - 16h50 • Sala 3 - Os 
Vingadores 2: A Era de Ultron 3D 
- 12 Anos - 20h00 - 23h10D 

• Sala 4 - Mad Max: Estrada da 
Fúria 3D - 14 Anos - 12h00J - 14h50 - 

17h40 - 20h30 - 23h20D 
• Sala 5 - Entre Abelhas DIG - 14 

Anos - 13h00 - 15h10 - 17h20 - 19h30 
- 21h40 • Sala 5 - 007 Contra o Sa-
tânico Dr. No DIG - 12 Anos - 23h50D 

• Sala 6 - Divã a 2 DIG - 12 Anos - 
13h50 - 16h10 - 18h40 - 21h10 

• Sala 7 - Velozes e Furiosos 
7 DIG - 14 Anos - 16h20 - 22h20 • 
Sala 7 - Cada Um Na Sua Casa DIG 
(Dub) - Livre - 14h00 • Sala 7 - O 
Franco Atirador DIG - 16 Anos 
- 19h40X • Sala 7 - 007 Contra o 
Satânico Dr. No DIG - 12 Anos - 
11h10G - 19h40C

Legendas: C-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quarta (20);D-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (16);E-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta (15) e 
Sábado (16); F-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Quinta (14), Sexta 
(15) e Sábado (16); G-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Domingo 
(17); J-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Sábado (16) e Domingo 
(17); W-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Domingo (17), Segunda 
(18) e Terça (19);  X-Esta sessão NÃO 
será exibida Quarta (20).

• CINEMA

Mad Max - Estrada da Fúria 
traz discussões do século XXI 

A nova versão do filme 
Mad Maxn - a Estrada da Re-
vlução. , que fez sucesso em 
trilogia nos anos 1980 com 
Mel Gibson no papel principal, 
promete agradar novos fãs e 
não decepcionar os que as-
sistiram aos primeiros fi lmes.  
Tom Hardy e Charlize Theron 
estão neste longa de ação para 
maiores de 14 anos, com dire-
ção de George Miller, o mesmo 

que comandou a produção de 
três décadas atrás. Em 3D, a 
produção da Warner conta a 
saga de um guerreiro das es-
tradas (Tom Hardy), que deve 
resgatar um grupo de garotas 
envolvidas em uma guerra 
mortal, iniciada pela Imperatriz 
Furiosa (Charlize Theron) 

Outra novidade nos cine-
mas é a comédia romântica 
nacional Divã a 2. Nele, Eduar-

da (Vanessa Giácomo) é uma 
ortopedista bem sucedida, 
casada com o produtor de 
eventos Marcos (Rafael In-
fante) há 10 anos. Devido ao 
desgaste do relacionamento, 
eles resolvem fazer uma tera-
pia de casal. Só que, durante 
as sessões, eles decidem se 
separar. É quando Eduarda co-
nhece Leo (Marcelo Serrado), 
por quem fi ca interessada. 

Cidade Ademar pede novo CEU
• COMUNIDADE

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. Nos sábados (16 
e 23), das 12h às 22h, na sexta, 
dia 22 e domingos (17 e 24), 
das 10h às 22h. 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. 

Chá na Casa da 
Solidariedade 

Dia 23 de maio, sábado, 
a partir das 13h,  a Casa de 
Solidariedade promove o Chá 
da Solidariedade. Os convites  
custam R$ 15,00 e dão direito 
a 8 cartelas de bingo e um 
kit lanche. A casa oferece 
também um tira-dúvidas de 
informática para a terceira 
idade às terças-feiras. A Casa 
da Solidariedade fi ca na Rua 
Gravi, 60 - Praça da Árvore. 
Informações: 5581-8727.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 16 
de maio, das 7h às 16h,  Cata 
Bagulho na região da Vila 
Mariana. As equipes  percor-
rerão perímetro formado pela 
Av.Dr. Ricardo Jafet /Av.Lins 
De Vasconcelos /Rua.Prefeito 
Fabio Prado /Rua.Coronel Dio-
go /Rua.Franscisco Cruz.  

Tarde Sertaneja
O Centro Cultural Jabaqua-

ra apresenta neste sábado, dia 
16,  às 16h, a Tarde Sertaneja, 
promovendo o resgate das 
raízes caboclas por meio de 
poesias. O Centro Cultural 
fi ca na Rua Arsenio Tavolieri, 
45 - Jabaquara. F: 5011-8819.

Contação de 
histórias

Na terça-feira, dia 19, às 10h, 
a Biblioteca Amadeu Amaral 
promove um encontro com 
apresentação de contos, trava-
-línguas, parlendas e cantigas 
populares vindo diretamente 
da Mala Pout-Pourri. A Biblio-
teca fica na Rua José Clóvis 
Castro, s/nº - Jardim da Saúde

Retrospectiva 
Cinema Novo

Até 14 de Junho a Cinema-
teca apresenta a Retrospec-
tiva Cinema Novo. A mostra 
apresenta diversas raridades 
e haverá também exposição, 
ambas com entrada franca.
Confi ra a programação com-
pleta no site www.cinemate-
ca.br. A Cinemateca fica no 
Largo Senador Raul Cardoso, 
207 - Vila Clementino. Informa-
ções: 3512-6111.

Reunião do CONSEG 
Jabaquara

  A reunião do CONSEG 
Jabaquara acontece no dia 
18 de maio, segunda-feira, 
às 19h30. Os moradores da 
região  poderão se reunir  com 
Delegados Titulares do 35º e 
97º DP,  Comandantes da 1ª 
e 2ª.CIAs, integrantes do 3º 
BPM da Polícia Militar de SP, 
Inspetor Chefe da Guarda Civil 
Metropolitana e Subprefeito 
do Jabaquara  para discutir a 
segurança do bairro. A reunião 
acontece na sede da Socieda-
de Amigos da Cidade Vargas, 
na Praça 20 de setembro, 02.  

Chá Benefi cente do 
Recanto da Vovó

Dia 9 de junho, a partir 
das 15h, o Recanto da Vovó 
realiza um Chá Beneficente 
no Terraço Itália. Os convites 
são  individuais e custam R$ 
70,00 por pessoa. Os convites 
devem ser adquiridos anteci-
padamente, pois são limita-
dos. Informações: 2578-7558/ 
5589-3906 com Marcia ou 
4614-07354614-3981 com  Lucy 

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia 16 de 
maio, a partir das 7h, Cata Ba-
gulho na região do Jabaquara. 
As equipes  percorrerão várias 
diversas vias dos bairros de 
Vila Campestre e Vila Santa 
Catarina. O Cata-Bagulho reco-
lhe madeiras, móveis velhos, 
eletrodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões, 
entre outros materiais.

Viriato Correa exibe 
Moby Dick 

A Biblioteca Viriato Correa 
exibe o clássico  “Moby Dick”,  
nesta sexta-feira, dia 15 às 15h. 
A Biblioteca fica na R. Sena 
Madureira,  298 - Vila Mariana. 
Informações: 5573-3774

Os mais de 500 partici-
pantes da sessão pública do 
Câmara no Seu Bairro – pro-
jeto realizado pelo legislativo 
paulistano para aproximar os 
cidadãos dos vereadores – si-
nalizaram para a necessidade 
de mais investimentos em 
educação, transporte público 
e cultura para os distritos de 
Pedreira e Cidade Ademar.

De acordo com dados da 
Secretaria de Educação, mais 
de oito mil crianças não con-
seguem vagas em creches. 
Essa foi uma das reivindica-
ções apresentadas pelo in-
tegrante do Fórum Social da 
Cidade Ademar e Pedreira, 
Airton Goes. Ele ainda cobrou 
a construção de um CEU (Cen-
tro Educacional Unifi cado) na 
região.

Outro pedido da popula-
ção local é para a melhoria no 
transporte público da região 
e a ampliação da Estrada do 
Alvarenga – projeto já elabo-
rado pela prefeitura que pre-
vê também a implantação de 
faixa exclusiva para ônibus.

O secretário de Relações 
Governamentais, Alexandre 
Padilha, garantiu que as obras 
da Estrada do Alvarenga co-
meçarão ainda neste ano. 
Padilha também explicou os 
motivos de as obras do novo 
CEU ainda não terem come-
çado. “A maior difi culdade é 
encontrar um terrenos, mas 
já estamos próximos de um 
acordo, que seria para utili-
zar a estrutura do Clube da 
Caixa Econômica Federal”, 
explicou.

O subprefeito de Cidade 
Ademar, Francisco Lo Prete 
Filho, parabenizou os verea-
dores. “Essa é a oportunidade 
de as pessoas falarem direta-
mente com os vereadores e 
falar sobre uma área específi -
ca”, afi rmou.

O presidente da Câmara, 
vereador Donato (PT), gostou 
do debate. “Vamos dar enca-
minhamentos as demandas 
trazidas”, disse. 

Além de Donato, partici-
param os vereadores Ricardo 
Nunes (PMDB), Mario Covas 
Neto (PSDB), Jonas Camisa 
Nova (DEM), Ari Friendeba-
ch (PROS), Marquito (PTB), 
Alessandro Guedes (PT), Reis 
(PT), Alfredinho (PT), Jair 
Tatto (PT) e Aurélio Nomura 
(PSDB).

Áries - 21/03 a 20/04 
No mesmo momento em 

que ocorrerem pensamentos 
que evoquem seriedade, o 
ariano deve superar essa con-
dição recuperando o espírito 
brincalhão. Por que deixar que 
a vida se torne séria quando 
há tanta coisa nova para ex-
plorar?
Touro - 21/04 a 20/05 

A verdadeira orientação 
não acontece por meio des-
tas linhas que você lê, mas 
pelas decisões que toma. 
Os oráculos e sinais servem 
apenas para dar algumas 
pistas, mas no fundo, a de-
cisão continuará sendo sua. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Quando cometemos erros, 
devemos evitar fazer o mesmo 
de todo mundo, buscar culpa-
dos e vítimas. O jogo é diferen-
te, o processo humano precisa 
de constante aperfeiçoamen-
to e, assim, os erros são úteis 
para quem sabe aproveitá-los.
Câncer - 21/06 a 21/07

Os desejos pessoais vão 
sendo substituídos por aspira-
ções de natureza humanitária, 
e isso é motivo de celebração, 
já que a felicidade, do ponto 
de vista cósmico, ou acontece 
a todas as pessoas, ou não 
acontece a ninguém.
Leão - 22/07 a 22/08

Quando o leonino for capaz 
de brincar com seus problemas, 
terá dado o passo defi niti vo na 
solução deles. Enquanto parece 
sensato preocupar-se por causa 
dos problemas, o coração man-
da brincar com eles e, assim, 
solucioná-los.
Virgem - 23/08 a 22/09

Contentar-se com o que 
você já conquistou não é con-
formar-se com pouco, nem 
ficar aquém de suas possi-
bilidades. Nesse momento, 
um pensamento desse tipo 
serviria para descansar e re-
cuperar o fôlego, para depois 
continuar a luta.
Libra - 23/9 a 22/10

 A vaidade é um jogo fal-
so de espelhos, que parece 
brilhante, mas na verdade 
nela se perde todo o brilho da 
alma. A vaidade não permite 
que as pessoas saiam de si, 
única condição que permitiria 
o coração brilhar livremente.
Escorpião - 23/10 a 22/11

A verdade é arisca e elusi-
va, toda vez que o escorpiano 
acha tê-la compreendido, ela 
escorre novamente por entre 
seus pensamentos. Busque a 
verdade com ardor, sem deter-
-se em regras ou padrões, pois 
ela é sua única salvação. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

Para evitar discussões, leve 
tudo na brincadeira. Em mui-
tos casos, as pessoas falam 
com agressividade só porque 
andam irritadas e não sabem 
o que fazer com essa energia. 
A coisa não é com você sagita-
riano, é problema delas..
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Engolir sapos não é agradá-
vel, é necessário evitar essa si-
tuação. É imprescindível tomar 
todas as atitudes pertinentes 
a cada caso para preservar o 
respeito e, em virtude desse 
objetivo, manter a conversa 
em nível elevado. 
Aquário -21/01 a 19/02

Por meio da intensa varia-
bilidade das experiências e do 
vaivém de tantos e diversos 
dilemas, adquire no aquariano 
uma forma muito peculiar de 
equilíbrio, o do bom humor. O 
bom humor reordena o que é 
aparentemente desordenado.
Peixes - 20/02 a 20/03

Fortes desejos, muito medo, 
a ambição de conquistar poder, 
ódios e atrações irresistíveis... 
Enfim, neste momento, sua 
consciência experimenta a rea-
lidade em extremos de intensi-
dade. O pisciano deve saber que 
mesmo assim dá para brincar 
com tudo.
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•URBANISMO

Jabaquara ganhou nova 
ciclovia com 5,9km

Há dez dias está em opera-
ção ofi cial uma nova ciclovia 
na região. Desta vez foi o 
distrito do Jabaquara que ga-
nhou a nova pista, com 5,1km 
de extensão no total. A cidade 
já contabiliza 317,4 km de vias 
destinadas aos ciclistas.

Os novos trechos ficam 
na Avenida Engenheiro Ge-
orge Corbisier, onde foram 
implantados em 1,6 km de 
extensão, e naAvenida Enge-
nheiro Armando de Arruda 
Pereira, com mais 3,5 km. Se 
somados com um trecho que 
já havia sido implantado na 
Rua Jupatis, a ciclovia atinge 
5,9 km.  De acordo com a CET, 
a nova ciclovia futuramente 
fará integração com a Ciclovia 
da Avenida Jabaquara.

Do total da malha cicloviá-
ria existentes na cidade, a atu-
al gestão inaugurou 218,7 km 
desde junho de 2014. Antes, 
São Paulo possuía 64,7 km de 
ciclovias e 34 km de rotas.

Os novos percursos são 
sinalizados sobre o leito car-
roçável, ao lado do canteiro 
central ou do passeio das vias. 
Na demarcação estão sendo 
usados, aproximadamente 
14.700 m² de sinalização hori-
zontal, 327 placas de trânsito 
indicando “Circulação exclusi-
va de bicicletas” e de regula-
mentação e advertência, 4.120 
tachões e balizadores.

As ciclovias seguem os 

seguintes trajetos: Avenida 
Engenheiro George Corbi-
sier, entre Rua dos Curupiás 
e Avenida General Valdomiro 
de Lima – bidirecional, junto 
ao canteiro central; Avenida 
Engenheiro George Corbisier, 
entre as avenidas General Val-
domiro de Lima e General Dal-
tro Filho – Unidirecional, junto 
ao canteiro central; Avenida 
Engenheiro George Corbi-
sier, entre a Avenida General 
Daltro Filho e Rua Jurupatis – 
bidirecional, junto ao canteiro 
central; Avenida Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira, 
entre a Rua dos Comerciários/
Rua dos Jequitibás e Avenida 
Fulfaro – Unidirecional, junto 
ao canteiro central;

Haverá semáforos para 
travessia rodocicloviária nos 
cruzamentos da Avenida En-
genheiro George Corbisier 
com Avenida General Valdo-

miro de Lima, Rua dos Jequiti-
bás e Rua Carmine Di Gênio; e 
nos cruzamentos da Avenida 
Engenheiro Armando de Ar-
ruda Pereira com a Rua das 
Pérolas, Avenida Barro Branco 
e Rua Hildebrando Siqueira.

Haverá semáforos exclu-
sivos para ciclistas nos cruza-
mentos da Avenida Engenhei-
ro George Corbisier com a Rua 
dos Curupiás e com a Praça 
Acácio Ramos.

Vale lembrar que, por se 
tratar de uma ciclovia a ser 
utilizada pelo público em ge-
ral (adultos, crianças e ido-
sos), não se destina à prática 
de atividades desportivas de 
ciclismo, devendo ser percor-
rida em velocidade compatí-
vel. E é proibida a utilização 
da ciclovia por pedestres.

Em caso de dúvidas, ligue 
para a CET, fone 1188 (24 ho-
ras por dia).

Fábio Menotti/Arquivo SPZS

Cruz Verde pede “selfi e do bem”
“CPF na nota?” Quem ge-

ralmente responde “não” a 
esta pergunta pode começar 
a praticar uma boa e simples 
ação, que vai ajudar a Asso-
ciação Cruz Verde, instituição 
filantrópica que há mais de 
50 anos atende crianças com 
paralisia cerebral grave e atu-
almente conta com mais de 
200 pacientes em internação 
permanente, em seu hospital 
localizado na Vila Clementino.

Desde o fi nal de 2009, os 
consumidores que não qui-
serem seu CPF na nota fi scal 
paulista podem doá-la para a 
Cruz Verde. 

Pensando nisso criamos o 
Projeto Selfi e do Bem, nessa 
ação, assim que você fizer 
alguma compra em qualquer 

estabelecimento do Estado 
de São Paulo e não indicar 
seu CPF na nota, você pode 
pedi-la, tirar uma foto e nos 
enviarmos para o e-mail mne-
ves@cruzverde.org.br;

Com os documentos fis-
cais emitidos que não sejam 
solicitados pelos consumido-
res e/ou seja de vontade deles 
doar à instituição é gerada 
uma receita, que em 2013 re-
presentou 10% do arrecadado 
pela entidade.

A entidade também aceita 
doações de alimentos, produ-
tos de higiene e outros itens, 
que podem ser feitas direta-
mente na Cruz Verde. É possí-
vel ainda ligar para 5579-7335 e 
agendar a retirada da doação. 

A Associação Cruz Verde 

fi ca na Rua Dr. Diogo de Faria, 
695 -  Vila Clementino.

Sobre a Cruz Verde
A Associação Cruz Verde 

foi fundada em 08 de dezem-
bro de 1959 por um grupo de 
pessoas sensibilizadas pelos 
problemas de crianças com 
paralisia cerebral grave. 

Além dos 204 pacientes 
em regime de internação, a 
Cruz Verde presta 18 mil aten-
dimentos anuais realizados 
no ambulatório e no Hospital-
-Dia.  A missão da entidade 
é garantir o melhor para os 
pacientes assistidos, numa 
busca incessante de trazer no-
vas técnicas de intervençõese 
novos equipamentos que pos-
sam melhorar a qualidade de 
vida dos atendidos. 

Novo trecho vai se unir à ciclovia da Avenida Jabaquara

•CULTURA

João Caetano tem espetáculo de
dança só neste fi m de semana

Diversifi car as opções cul-
turais não faz bem apenas 
para a bagagem pessoal, mas 
também para a alma, que se 
deixa encantar e levar por 
novos visuais, sensações... 
Neste fi m de semana, uma óti-
ma oportunidade para quem 
quer conferir um espetáculo 
de dança de alta qualidade. E 
de graça!

O Teatro João Caetano, na 
Vila Clementino,vai receber 
um espetáculo de dança de 
caráter autobiográfico, ou 
seja, o dançarino vai usar sua 
própria arte e talentos para 
contar sua história. 

Em “Um pouco de tudo e 
muito de mim”, Jaime Arôxa 
levará ao palco o desenvol-
vimento artístico da dança 
de salão misturada a outros 
elementos, como jazz, balé 
clássico e contemporâneo. O 
artista entrou para o universo 
da dança na década de 1980 e, 
desde então, já atuou como 
bailarino, professor, coreógra-
fo de peças, fi lmes, novelas e 
até de escolas de samba. 

“Sempre gostei da teatra-
lidade, levar a dança de salão 
para o palco é influenciar 
outras pessoas a quererem 
aprender isso”, diz. 

O espetáculo abre com 
uma grande aula que simboli-
za a porta de entrada para o 
mundo de fantasia que a dan-
ça traz. “Essa introdução é 
para imergir a pessoa dentro 
da proposta de ser também 
um dançarino, de participar 
não só com os olhos, mas 
com a vontade de estar ali, no 
palco”, afi rma Arôxa.

Na segunda parte, algu-
mas coreografias propõem 
um “turismo dançante”, le-
vando em cena, por exemplo, 
o tango argentino e o samba 
de gafieira carioca, que re-
fletem sobre a importância 
de conhecer outras culturas 
por meio do movimento de 
seus povos. Esse ato é per-
meado de números dançados 
por convidados formados 
pelo método de ensino Jaime 
Arôxa, que trabalha não ape-
nas a repetição da sequência 

de passos, mas o todo, a parte 
emocional, biomecânica e ra-
cional, e que já formou cerca 
de cem professores e ensi-
nou mais de 50 mil pessoas 
a dançar.

O Teatro João Caetano fi ca 
na Rua Borges Lagoa, 650, 
Vila Clementino. Próximo da 
estação Santa Cruz do metrô 
- telefone: 5573-3774 e 5549-
1744. Dias 15 e 16, 21h. Dia 17, 
19h. A entrada é gratuita mas 
é preciso retirar ingresso uma 
hora antes.

Divulgação

O coreógrafo  Jaime Arôxa usa a dança para contar sua 
própria história em “Um pouco de tudo e muito de mim”

•SOLIDARIEDADE

*Promoção Mês das Mães: em maio, mãe que vier acompanhada do(a) fi lho(a) pagante entra de graça. Ingresso 
do(a) fi lho(a) não poderá ser promocional, somente ingresso regular adquirido nos pontos de venda autorizados, 
empresas, internet (wetshop.com.br) e bilheteria. Promoção válida de 01/05/2015 a 31/05/2015, de acordo com 
calendário operacional. Não cumulativo com outras promoções. OBRIGATÓRIA apresentação do RG da mãe e do 
fi lho(a). **ATENÇÃO! Temperatura da água entre 26ºC e 28ºC. O Parque não garante o aquecimento da água das 
piscinas nas hipóteses de falta de energia elétrica e de eventuais problemas técnicos no sistema de aquecimento 
de água. O Parque reportará qualquer instabilidade através de sua página na internet, suas bilheterias e seus 
funcionários. Pedimos que, no dia de sua visita, entre em contato antes com o Parque para obter informações 
atualizadas e esclarecimentos através do telefone (11) 4496-8000 ou acessando o site www.wetnwild.com.br.



Terapia Alternativa

O sonho de grande parte das pessoas está 
próximo de ser realizado. Isso mesmo: 
se livrar dos indesejáveis quilos a mais. A 
Clínica de Acupuntura do Prof. Liu, formado 
em medicina chinesa na própria China, uti-
liza métodos mistos de acupuntuira para 
fi ns estéticos e de saúde. Radicado há 25 
anos no Brasil, Liu trouxe as milenares téc-
nicas do método Chink-Kon de acupuntura 
que mantém a saúde e a boa forma. O Acu-
punturista adota uma visão holística sobre 
seus pacientes e faz questão de frisar que 
existe uma grande diferença entre os profi s-

Rua Marcos Fernandes, 679 - Saúde - Tel.: 3562-3631
Av. Mercedes, 389 - Lapa - Tel.: 3881-1786 - Cel.: 96332-7268

www.acupunturaliu.com.br

sionais que exercem a acupuntura. 
“Muitos não dominam todos os pontos 
da acupuntura e acabam atrapalhando 
mais do que ajudando. Eu penso no 
meus pacientes como um todo”, ex-
plica. Um dos métodos oferecidos na 
clínica é a liberação dos pontos de 
gordura, que leva ao emagrecimento 
por eliminar gorduras localizadas, 
sem causar dor. É um tratamento sem 
contra-indicação. Utilizando um mé-
todo natural, sem medicação, a pes-
soa aprende a buscar o equilíbrio geral do 

organismo através da reeducação 
alimentar e da mudança de hábi-
tos, trabalhando com a ansiedade 
do paciente. 
Pessoas que estão preocupadas 
com a beleza do corpo, em preser-
var a saúde e, acima de tudo gan-
har qualidade de vida, devem pro-
curar a Clínica de Acupuntura do 

Prof. Liu. É a garantia de um emagrecimento 
e de uma vida mais saudável. 
Liu trata de diversos problemas, tais como 
obesidade, reumatismo, derrame, pressão 
alta, insônia, cólicas, bronquite e problemas 
ligados ao sistema nervoso. “Se uma pes-
soa me procura querendo emagrecer, e eu 
verifi co que ela está com problemas mais 
sérios, tratarei os problemas mais urgentes 
e graves”, diz o acupunturista.

Liu Acupuntura
Tratamento Milenar

PARA EMAGRECIMENTO E DORES EM GERAL!

Liu Acupuntura
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Odontologia

DR. AIRTON VETTORAZZO
CRO 46.882 

ODONTOLOGIA

Rua Primeiro de Janeiro, 186 - Vila Clementino 

• Clinica geral  • Prótese  • Cirurgias  • Periodontia  • Ortodontia           
• Implantes  • Endodontia  • Estética  • Clareamento  • Facetas laminadas  

• Lentes de contato dental  • Toxina botulínica  • Preenchimento facial
Tel.: 5572-0173

O QUE FAZ VOCÊ SORRIR

Terapia
Alternativa

•SAÚDE

Hospital São Paulo tem Centro de Contingência da Dengue
A região não é a mais afe-

tada na cidade, em se tratan-
do de dengue, mas o número 
de casos registrados em todo 
o ano passado já foi superado 
e a situação é preocupante. 
Embora a tendência, com a 
chegada dos dias frios, é de 
queda no contágio, ainda é 
preciso cuidado e novas notifi -
cações ainda são aguardadas. 

Para atender a demanda 
e agilizar o atendimento de 
casos suspeitos, a Prefeitura 
tem criado “tendas de atendi-
mento - já são dez em toda a 
cidade e esta semana a região 
ganhou o primeiro deles.

O Centro de Contingência 
da Dengue do Hospital São 
Paulo, hospital universitário 
da Universidade Federal de 
São Paulo começou o atendi-
mento no dia 08 de maio. De 
janeiro até o momento, ali fo-
ram registrados 1.188 pacien-
tes com suspeita de dengue 
no pronto-socorro, sendo 179 
casos diagnosticados.

A criação do espaço é uma 
iniciativa da Unifesp, em par-
ceria com a Secretaria Munici-
pal da Saúde e da Associação 
Paulista para o Desenvolvi-
mento da Medicina (SPDM).

Durante a abertura do cen-
tro de contingência, a reitora 
da Unifesp, Soraya Soubhi 

Smaili, falou da importância 
da ação conjunta entre o po-
der público, a universidade e 
o setor privado – neste caso, 
fi lantrópico – em buscar estra-
tégias e políticas públicas que 
visam atender rapidamente a 
população. “Esse é o objetivo 
de uma universidade e de um 
hospital escola, que são refe-
rência de ensino, pesquisa e 
atendimento no país”.

A reitora salientou ain-
da que essa é uma forma 
de diminuir a sobrecarga do 
pronto-socorro do hospital 
universitário, que atende em 
média 1.200 pacientes/dia.

De acordo com o superin-
tendente do HSP/HU, José 
Roberto Ferraro, a criação 
do centro é de extrema im-
portância pois, nos últimos 
três meses, houve um au-
mento de 91% no número de 
atendimentos em Pediatria, 
sendo que, entre 40% a 50% 
desse volume, foi ocasionado 
por suspeita de dengue. No 
mesmo período, o aumento 
foi de 53% na clínica médica 
para adultos e 25% nas demais 
especialidades.

O secretário municipal da 
Saúde, José de Filippi Júnior, 
que esteve presente na aber-
tura do serviço, explicou que 
esse é o 10º espaço provisório 

criado para atenção aos casos 
de suspeita de dengue. “Essa 
é uma ação que têm mos-
trado resultados positivos 
no atendimento rápido para 
conter o agravamento da 
doença”.

Outras ações para agilizar 
o atendimento à população e 
amenizar a demanda no HSP/
HU também foi citada pelo 
secretário, como a criação 
de uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), dentro 
de até 14 meses, na região da 
Vila Clementino, que prioriza-
rá os casos de baixa e média 
complexidade.

Infraestrutura
O espaço tem capacidade 

para acolher, diariamente, 
até 200 pacientes. Conta com 
quatro consultórios, 20 leitos 
para hidratação, 120 poltronas 
de espera, recepção e uma 
equipe constituída por 15 pro-
fi ssionais da saúde (médicos e 
enfermeiros).

A equipe médica atenderá 
somente pessoas direcio-
nadas pela Assistência Mé-
dica Ambulatorial (AMA), 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) e pelo Hospital São 
Paulo munidas do cartão de 
acompanhamento referente 
à suspeita de dengue. Quem 
já possui o cartão, pode se 

dirigir diretamente ao serviço.
A triagem funcionará da 

seguinte maneira: ao chegar 
ao local, o paciente será ava-
liado pela equipe de enferma-
gem; classificado pelo grau 
de risco, através do exame 
de sangue; passará por con-
sulta com o clínico geral e 
encaminhado à hidratação. 
Casos que requerem cuidados 
especiais serão encaminhados 
ao HU-HSP.

“Apesar da incidência da 
dengue já estar diminuindo 
na cidade, é importante ainda 
estarmos alerta para a doen-
ça. Este espaço foi idealizado 
em parceria da SMS com a 
Unifesp pela tradição e do 
bom atendimento do Pronto-
-Socorro do HSP, além da 
localização estratégica que 
facilita acesso ao serviço aos 
usuários”, afi rmou o secretá-
rio municipal de saúde. 

A outras noves tendas 
estão em outras regiões da 
cidade, sendo três na zona 
Norte, onde se concentram 
a maioria dos casos. Na Zona 
Sul, só havia uma na Cidade 
Ademar.

O centro está localizado 
na Rua Borges Lagoa, 770, 
Vila Clementino. Atenderá de, 
segunda-feira a sábado, das 
8h às 19h.

Fábio Menotti

Outras nove tendas já estavam em funcionamento na cidade 
para facilitar o diagnóstico e agilizar o atendimento (acima), 

mas na Zona Sul a única unidade de atendimento emergen-
cial fi cava na Cidade Adhemar. A nova unidade, montada 
em parceria da Unifesp, Secretaria Municipal de Saúde e 

Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina foi 
inaugurada esta semana na Rua Borges Lagoa (abaixo)



REUTILIZAR

Wikipedia

Divulgação/CCBB

Crescimento não planejado comprometeu solos com ocupação de morros e margens de córregos, além da impermeabilização

Apenas 3% da crosta 
terrestre é ocupada 
pelas cidades. Só que 

a urbanização é um processo 
não apenas acelerado em todo 
o planeta como também cruel: 
a ocupação desordenada e a 
impermeabilização do solo 
em meios urbanos provocam 
diversos danos e desequilíbrio 
ambiental.

Quando se fala em garantir 
a preservação dos solos - es-
tes ecossistemas fundamen-
tais para a vida no Planeta 
- é preciso, portanto, impedir 
processos que degradam mar-
gens de córregos, mananciais, 
morros e transformam áreas 
verdes, jardins, parques e até 
vias de terra em áreas asfalta-
das ou concretadas.

Há 50 anos, o Código Flo-
restal Brasileiro já instituía as 
chamadas “Áreas de Preser-

vação Permanente”, que são  
espaços territoriais legalmente 
protegidos, ambientalmen-
te frágeis e vulneráveis, em 
meios urbanos. E estas áreas 
podem ser públicas ou pri-
vadas, cobertas ou não por 
vegetação nativa.

Um dos principais objeti-
vos é justamente a proteção do 
solo, para prevenir a ocorrên-
cia de desastres associados ao 
uso e ocupação inadequados 
de encostas e topos de morro; 
bem como a manutenção da 
permeabilidade do solo e do 
regime hídrico, prevenindo 
contra inundações e enxurra-
das. Dessa forma, é a recarga 
de aquíferos pode ser evitada, 
o que deveria  evitar ou mini-
mizar o comprometimento do 
abastecimento de água. 

Vale ainda destacar que a 
criação destas áreas cumpre 

a função ecológica de refúgio 
para a fauna e de corredores 
ecológicos que facilitam o � u-
xo gênico de fauna e � ora, es-
pecialmente entre áreas verdes 
situadas no perímetro urbano 
e nas suas proximidades.

As Áreas de Preservação 
Permanente em ambientes 
urbanos ainda têm o papel de 
proteger os corpos d’água, evi-
tando enchentes, poluição das 
águas e assoreamento dos rios; 
além de atenuar desequilíbrios 
climáticos dentro das cidades 
como o excesso de aridez, o 
desconforto térmico e ambien-
tal e o efeito “ilha de calor”.

Áreas protegidas dentro das 
cidades valoriza a paisagem 
patrimônios, tanto naturais 
quanto construídos, de valor 
ecológico, histórico, cultural, 
paisagístico ou turístico). 

Os efeitos indesejáveis do 

processo de urbanização sem 
planejamento, como a ocu-
pação irregular e o uso in-
devido dessas áreas, tende a 
reduzi-las e degradá-las cada 
vez mais, causando graves 
problemas. Recentes confe-

rências por conta do Ano 
Internacional dos Solos vêm 
mostrando que a transforma-
ção das realidades urbanas 
para preservação dos solos e 
criação de nos sistemas que 
forneçam recursos ao meio 

não é imediata e precisa de 
novas estratégias Um método 
está sendo desenvolvido para 
mapear pontos de pressão 
urbana. O objetivo é usar esta 
pressão como alavanca para 
mudança de todo o sistema.

PROJETO QUE PRESERVA 
TATU CANASTRA LEVA PRÊMIO

A mais antiga espécie de 
mamífero vivo sobre o planeta 
é um tatu que vive em terras 
brasileiras. O tatu-canastra 
(Priodontes maximus) é tam-
bém chamado de tatu gigante 
porque pode atingir um me-
tro e meio e pesar 50 quilos. 
Considerado um “fóssil vivo”, 
o animal foi observado através 
de “armadilhas fotográficas” 
armadas no cerrado brasileiro 
durante três anos. 

O resultado deste traba-
lho acaba de ser reconhecido 
através do Prêmio Whitley 
de Conservação Ambiental, 
considerado o “Oscar Verde”. 

Desenvolvido no Pantanal 
do Mato Grosso e conduzido 
pelo pesquisador francês Ar-
naud Desbiez, o projeto con-
quistou o Prêmio Whitley de 
Conservação Ambiental, con-
cedido pela Fundação Whitley 
no dia 29 de abril.

A importância do estudo 
é que a de� nição dos hábitos 

de vida do mamífero gigante 
tem servido como um indi-
cador para a criação de áreas 
protegidas pelo governo do 
Mato Grosso. 

Os pesquisadores constata-
ram que as tocas feitas pelo ca-
nastra ajudam a proteger mais 
de 24 espécies de vertebrados 
da região, servindo de abri-
go, refúgio térmico, área de 
alimentação ou de descanso 
para bichos como jaguatiricas 
e pequenos roedores.

A rotina do animal foi 
objeto de investigação pelos 
especialistas do Instituto de 
Pesquisas Ecológicas (Ipê) e 
da Sociedade Zoológica Real 
da Escócia por três anos, com 
armadilhas fotográficas ins-
taladas pelos pesquisadores 
Arnaud Desbiez e Danilo 
Kluyber. As imagens foram 
divulgadas na revista cientí� ca 
de biologia tropical e conser-
vação chamada “Biotropica”.

Segundo Desbiez, o tatu-

-canastra é uma espécie que 
passa a maior parte do tempo 
sob a terra, em tocas que ele 
próprio constrói. Os buracos 
podem ter até cinco metros de 
profundidade e 35 centímetros 
de largura.

 Por causa do projeto de 
conservação do tatu-canastra, 
o governo de Mato Grosso se-
lecionou Além do troféu e da 
homenagem que receberam 
da princesa Anne, da Inglater-
ra, � lha da rainha Elizabeth II, 
os vencedores ganharam, tam-
bém, 35 mil libras esterlinas 
(cerca de R$ 160 mil) para dar 
continuidade ao trabalho de 
conservação e estender a pes-
quisa com o tatu-canastra para 
o bioma Cerrado. Além do 
Brasil, o gigante tatu-canastra 
também pode ser encontrado 
no Leste dos Andes, passando 
pela Colômbia e Venezuela, 
indo até o Sul do Paraguai e 
Norte da Argentina, além do 
Brasil.

VOCÊ SABIA?

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

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

M E I O A M B I E N T E
Crescimento urbano e a defesa dos solos

CONCRETO E ASFALTO RECOBRIRAM O SOLO AO LONGO DOS ANOS, 
TORNANDO SOLO IMPERMEÁVEL E PROVOCANDO ENCHENTES

Quem tem em casa itens 
de higiene pessoal sobrando 
e com risco de perderem a 
vaidade antes de serem usados 
pode doá-los na campanha 
da Associação Brasileira de 
Redistribuição de Excedentes.

Neste mês de maio, a Ong 
iniciou uma campanha para 
coletar sobras em diversos 
itens: shampoo, desodorante, 
sabonete, pasta de dente, fral-
das, absorventes, cotonetes e 
escova de dentes estão na rela-
ção.  Há também procura por 

fraldas - sejam elas geriátricas 
ou infantis. 

A Associação Brasileira de 
Redistribuição de Exceden-
tes também promove outras 
campanhas e aceita diversos 
materiais excedentes para 
encaminhamento a entidades 
assistenciais - entre eles, com-
putadores e periféricos, desde 
que em funcionamento. 

A Abre � ca na Av. Lavan-
disca, 168 (fundos) Moema. 
Tel: 5052-0736. É preciso levar 
as doações até lá. 

Sobraram fraldas? Doe

PASSEIOS

Mais do que uma expo-
sição das obras de Pablo Pi-
casso, a mostra em cartaz no 
Centro Cultural do Banco 
do Brasil retrata também a 
influência do maior artista 
espanhol sobre muitos que 
vieram depois dele. 

“Picasso e a Modernidade 
Espanhola – Obras da Cole-
ção do Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía” reúne 
cerca de 90 obras que com-
provam também os traços 
mais importantes e originais 
da sensibilidade artística que 
o pintor e seus contemporâ-
neos espanhóis imprimiram 
ao cenário internacional, em 
especial na arte moderna. 

A exposição faz referência 
ao percurso de Picasso como 
artista e como mito, até che-
gar à realização de Guernica; 
à sua relação com mestres 
da arte moderna espanho-
la, como Gris, Miró, Dalí, 
Domínguez e Tàpies, entre 
outros presentes na mostra; e 
a suas contribuições para uma 
noção de modernidade volta-

da para o tempo presente.
Com curadoria de Eugenio 

Carmona, � ca em cartaz até 8 
de junho, de quarta a segun-
da das 9 às 21h, no Centro 
Cultural Banco do Brasil. A 
entrada é franca mas é bom 

alertar: há � las de aproxima-
damente 1 hora. Quem quiser, 
pode doar sangue enquanto 
aguarda. O CCBB fica na r. 
Álvares Penteado, 112, tel. 
3113-3651. Vá de metrô: basta 
descer na estação Sé. 

Obra e influência de Picasso: vá de metrô à mostra

Femme assise accoudée 
(Mulher sentada apoiada sobre os 
cotovelos): obra, de 1939, integra mostra
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•BARES E RESTAURANTES

•ALIMENTAÇÃO

Festivais de caldos e sopas 
invadem padarias e bares

Se o tempo do calor é 
sinônimo de festa, alegria, 
descontração, os dias frios su-
peram em charme, elegância, 
aconchego e sabor intenso. 
A recente queda de tempe-
ratura traz de volta aquela 
vontade de se aquecer atra-
vés do paladar e nada melhor 
do que se deliciar com sopas 
reconfortantes!

Na região, diversos ende-
reços apostam em festivais 
de caldos, em que diversas 
receitas ficam à disposição 
da clientela, especialmente 
a partir do cair da tarde, em 
buff ets onde as sopas podem 
ser a atração principal, mas os 
acompanhamentos garantem 
diversidade e personalidade à 
refeição.

As Mineiras
Localizado na Vila Mariana, 

este endereço mescla bar, 
restaurante e empório com 
jeitinho mineiro.

Desde 1 de abril, a casa 
já vem apostando em um 
Festival com cinco opções 
de sopas e outros 15 tipos de 
acompanhamento. São tor-
radinhas, calabresa, queijos, 
torresmo, mandioca.... Por 
27,90 por pessoa é possível 
deliciar-se à vontade, de quar-
ta a sábado, das 18h às 23h. 

 O festival vai até 29 de 
agosto. As Mineiras fica na  
Rua França Pinto, 965 - Vila 
Mariana. Telefone: 5083-5835.

Villa Grano
Por falar em diversidades e 

acompanhamentos que com-
binam perfeitamente com os 
caldinhos, nada melhor do 
que curtir o inverno em uma 
padaria caprichada. 

Na Villa Grano, há uma 
série de clássicos oferecidos - 
canja, caldo verde, abóbora... 
Os acompanhamentos são o 
tradicional queijo ralado, ba-
con e torresmo, entre outras 
delícias, mas o destaque fi ca 
mesmo para a variedade de 
pães que acompanha o buff et. 

Também é servido diaria-
mente a partir das 18h e fi ca 
até o fechamento da padaria, 
às 22h40. 

Fica na Rua Borges Lagoa, 
371 na Vila Clementino . Tele-
fone: 11 5083-5215.

Dona Deôla
Outra padaria daquelas 

completíssimas é a Dona De-
ôla, que tem várias unidades 
espalhadas pela cidade e uma 
delas na região de São Judas. 

A variedade ali é ainda 
maior, com as receitas se 
alternando conforme o dia. 
Além das sopas e caldos, o bu-
ff et noturno conta com mas-

Acima, buff et noturno da Dona Deôla, padaria na região de São 
Judas, que oferece não só sopas mas sanduíches de metro, hot 
dogs, etc. Abaixo, o buff et da Villa Grano, na Vila Clementino

sas, tortas e  quiches, saladas, 
sanduíches de metro, ilha de 
hot-dog, tábua de frios,  pa-
tês, minipães variados, doces 
e acompanhamentos... Tudo 
tentadoramente exposto em 
uma ilha para que o cliente se 
sirva à vontade por um preço 
fi xo de R$ 37,90 por pessoa.  

O Buff et Noturno funciona 
diariamente: de domingo a 
quinta, das 18h às 21h45; às 
sextas e sábados, das 18h às 
22h45. 

A Dona Deôla unidade Saú-
de fi ca na Av. Fagundes Filho, 
805, perto da estação São 
Judas do metrô. Telefone: 
3564-4005.

Pão de Açúcar
Minestrone, Caldo Verde, 

Mandioquinha, Canja, Feijão 
com Macarrão ou Ervilha? Ou 
será que o ideal é uma pedida 
mais elaborada, como  Creme 
de Queijo, Creme de Palmito 
ou até uma versão de Sopa  
Vida Saudável? Na rotisserie do 
Pão de Açúcar as receitas se 
modifi cam no dia a dia confor-
me ingredientes mais frescos, 
embora no geral obedeçam 

Sete mil toneladas de sódio foram retiradas de alimentos
De 2011 a 2014, 7.652 tone-

ladas de sódio foram retiradas 
de produtos alimentícios no 
Brasil por meio de compromis-
so fi rmado pelo Ministério da 
Saúde e Associação das Indús-
trias da Alimentação (Abia). Os 
dados foram divulgados hoje 
(12) pela pasta. A meta do go-
verno é que, até 2020, o setor 
promova a retirada voluntária 
de 28.562 toneladas de sal do 
mercado brasileiro.

Na segunda etapa do Pla-
no Nacional de Redução de 
Sódio em Alimentos Processa-
dos, foram analisados bolos, 
snacks (batata palha e salga-
dinhos de milho), maioneses 
e biscoitos. Os produtos são 

feitos por 69 indústrias e so-
freram uma redução de 5.793 
toneladas de sódio em suas 
fórmulas desde 2013. Na pri-
meira etapa, em 2011, que en-
volveu macarrão instantâneo, 
pão de forma e bisnaguinha, 
1.859 toneladas de sódio saí-
ram do mercado.

A maior redução, segundo 
o ministério, foi observada na 
categoria dos rocamboles, 
com queda de 21,11% no teor 
de sódio, seguida pela mistu-
ra para bolo aerado (16,6%) 
e pela maionese (16,23%). As 
demais categorias, de acordo 
com os dados, também regis-
traram queda: bolos prontos 
sem recheio (15,8%), bolos 

prontos com recheio (15%), 
batata frita e batata palha 
(13,71%), biscoito doce (11,41%), 
salgadinho de milho (9,4%), 
biscoito recheado (6,48%), 
mistura para bolo cremo-
so (5,9%) e biscoito salgado 
(5,8%).

Saiba Mais
Pesquisa indica que quase 

25% da população brasileira 
adulta têm pressão alta

Os números mostram ain-
da que, em 2013, das 69 in-
dústrias analisadas, 95% dos 
produtos conseguiram redu-
zir o teor máximo de sódio 
da composição. Grande parte 
dos participantes também 
conseguiu antecipar as me-

tas estabelecidas para 2014: 
83% dos bolos prontos com 
recheio, 96,2% das misturas 
para bolo aerado, 89,7% dos 
salgadinhos de milho, 68% 
da batata palha e batata frita 
e 77,8% dos biscoitos doces 
recheados.

As indústrias que não 
alcançaram o resultado es-
perado de redução foram 
notificadas pelo ministério 
e devem apresentar à pasta 
uma justifi cativa, além de uma 
nova estratégia para diminuir 
a quantidade de sal nos ali-
mentos.

O ministro da Saúde, Ar-
thur Chioro, avaliou os resul-
tados da segunda etapa de 

monitoramento como ex-
tremamente positivos e im-
pactantes. “Mas não adianta 
comemorarmos essa retirada 
de mais de 5 mil toneladas de 
sódio se não tivermos capaci-
dade de trabalhar na alimen-
tação, na merenda escolar, 
nos hábitos alimentares e na 
retirada do saleiro da mesa.”

O presidente da Abia, Ed-
mundo Klotz, garantiu que 
a indústria também está en-
gajada na estratégia de criar 
alternativas para o consumo 
doméstico do sal. “A primei-
ra fase é a retirada do sódio 
e a segunda, a substituição. 
Buscamos produtos que subs-
tituam o sal ou alternativas de 

sal com redução de sódio”, 
explicou.

O acordo entre o gover-
no e o setor de indústrias 
da alimentação conta ainda 
com outras duas etapas, a 
serem divulgadas até 2016 e 
que devem incluir alimentos 
como margarina, hambúr-
guer, empanados e salsichas. 
O cumprimento das metas, 
que envolvem os produtos 
mais consumidos pela popu-
lação, vai contribuir para a 
redução no consumo de sódio 
diário no país para menos de 
2 miligramas (mg) por pessoa 
(cerca de 5 gramas de sal).

Paula Laboissière - 
Agência Brasil

um determinado cardápio. 
Nas lojas onde há espaço 

café, como a da Vila Clemen-
tino, o cliente pode saborear 
a sopa ali mesmo e pagar o 
valor individual. Ou optar em 
comprar a granel, por valores 
abaixo de R$ 20 o quilo para 
levar a sopa para casa.

As sopas são oferecidas 
das 18h às 20h na maioria 
das lojas para venda a granel.  
Uma das lojas com rotisserie 
(onde as sopas são vendidas 
também em tamanho indi-
vidual) fi ca na Av. Dr. Altíno 
Arantes, 268 - Vila Clementi-
no. Telefone: 2276-8786.
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Jabaquara e Vila Mariana têm 
postos para entrega de armas

Neste dia 15 de maio, às 
17h, termina o prazo para 
quem quer entregar sua arma 
de fogo em uma base móvel 
montada no Largo Ana Rosa, 
dentro da Campanha de En-
trega Voluntária de Armas 
e Munições, popularmente 
conhecida por Campanha do 
Desarmamento. 

Nesta semana, foram cria-
dos 40 postos móveis na ci-
dade, entre eles o do Largo. 
Entretanto, vale lembrar, os 
postos da Guarda Civil Me-
tropolitana continuam rece-
bendo permanentemente 
revólveres, pistolas, rifl es... O 
valor pago como indenização 
por cada arma varia entre R$ 
150 e R$ 450. 

A entrega pode ser feita 
mesmo das armas que não 
têm registro, sem qualquer 
punição ou questionamento 
ao portador. O único cuidado 
é preencher, no site da Polícia 
Federal (www.dpf.gov.br) um 
requerimento  eletrônico de 
guia de trânsito de arma de 
fogo. Este documento deve 
ser levado junto com a arma 
de fogo ao local de descarte, 
para evitar que seja apreen-
dida pela polícia durante esse 
trajeto. 

Por outro lado, a “Guia de 
Trânsito” não autoriza o porte 
da arma, permitindo, exclu-
sivamente, seu transporte, 
desmuniciada e acondiciona-
da de maneira que não possa 
ser feito o seu pronto uso, 
e somente no percurso nela 
autorizado.

O transporte da arma de 
fogo sem a “Guia de Trânsi-
to”, ou o transporte com a 
guia, mas sem observar suas 
condições, poderá acarretar 
a prisão em flagrante delito 
pelo crime de porte ilegal de 
arma de fogo, previsto no 
Estatuto do Desarmamento.

Na região
A campanha do desarma-

mento é uma iniciativa do Ins-
tituto Sou da Paz, em parceria 
com a Secretaria de Segu-
rança Urbana e com o apoio 
do Ministério da Justiça. Por 
isso, as unidades da Guarda 
Civil Metropolitana recebem 
as armas.

Será fornecido um proto-
colo de indenização no mo-
mento da entrega, que po-
derá ser sacado em qualquer 
posto de autoatendimento do 
Banco do Brasil, e a arma de 
fogo será inutilizada, sempre 
que possível.

Na região, há os seguintes 
endereços: 

- Inspetoria Regional do 
Parque Ibirapuera: Av. Pedro 
Álvares Cabral s/nº

- Inspetoria Regional Ipi-
ranga:  Rua Breno Ferraz do 
Amaral, 415, Ipiranga

- Inspetoria Regional Ja-
baquara: Rua Lussanvira, 178, 
Vila Guarani

- Inspetoria Regional Vila 
Mariana: Rua Capitão Mace-
do, 553 , Vila Mariana.

Levantamento divulgado 
esta semana mostrou que, a 
cada uma hora, cinco pessoas 
foram mortas por armas de 

Fábio Arantes/Secom

Quem entrega armas 
recebe indenização que varia 

entre R$ 150 e R$ 450 

•HISTÓRIA

O Grupo de Trabalho Perus 
(GTP) promoveu um “Curso 
de Nivelamento”. A iniciativa 
tem o objetivo padronizar 
os procedimentos em Antro-
pologia Forense utilizados 
no processo de identifi cação 
das ossadas encontradas na 
vala clandestina de Perus, na 
década de 1990, aos novos pe-
ritos que integrarão a equipe 
técnica do GTP.

Foram mais 12 componen-
tes no grupo, entre odonto-
legistas, médicos legistas, 
antropólogos, entre outros. 
Além de conhecer os con-
ceitos teóricos e práticos da 
rotina de trabalho, os novos 
contratados, oriundos de di-
versas partes do País, estão 
em processo de integração 
com a equipe fi xa do GTP. 

O treinamento foi reali-
zado na Escola Paulista de 
Medicina (EPM), da Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), se estendeu por 
seis dias. Participaram da 
abertura do curso Rimarcs 
Gomes Ferreira, coordenador 
do Centro de Antropologia e 
Arqueologia Forense (CAAF); 
Carla Borges, coordenado-
ra de Direito à Memória e à 
Verdade da Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos e 
Cidadania (SMDHC); Javier 
Amadeo, membro do comitê 
Gestor do GTP; Samuel Ferrei-
ra, coordenador científi co do 
grupo; e José Pablo Baraybar, 
do Comitê internacional de 
Antropologia Forense.

O professor Rimarcs, coor-

denador do CAAF e do curso 
de Medicina da Unifesp, es-
pera que, apesar do cenário 
atual de mudanças políticas, o 
trabalho de identifi cação não 
tenha interrupção. 

“São Paulo tem 25% dos 
mortos e desaparecidos po-
líticos da época da ditadura 
civil militar. O Estado tem uma 
dívida com essas famílias. Nós 
estamos apostando na trans-
parência do processo, como 
forma de ter êxito ao termino 
das análises”, comenta. Ele 
também afi rmou que a multi-
disciplinaridade é a principal 
característica do CAAF e que, 
se não fosse desta forma, 
seria impossível chegar a um 
resultado satisfatório ao fi nal 
das investigações.

Também esteve presente 
a Assessora Forense do Co-
mitê Internacional da Cruz 
Vermelha (CICV), Olga Lu-
cia Berragán. Ela fez uma 
apresentação aos novos in-
gressantes sobre o trabalho 

realizado pela Cruz Vermelha, 
cujo principal objetivo é aliviar 
o sofrimento das famílias 
devastadas por catástrofes, 
guerras e violações de direitos 
humanos, e atuará no apoio 
técnico ao grupo. “A CICV 
realiza um trabalho exclusiva-
mente humanitário, e age de 
forma independente, neutra 
e imparcial. Nosso dever é 
proteger a vida e a dignidade 
de vítimas. Nosso trabalho 
na arqueologia forense pelo 
mundo, tem o objetivo de 
aliviar a dor de famílias que 
procuram seus entes queri-
dos”, fi nalizou.

Samuel Ferreira ressaltou 
a importância do GTP. “O cur-
so é essencial para quem vai 
integrar a equipe. Mas, além 
disso, o grupo deixará para a 
sociedade um grande legado. 
O CAAF, além da identifi cação 
das ossadas, fará com que 
seja repensada a importância 
da arqueologia forense no 
Brasil”, fi nalizou.

Divulgação Unifesp

“São Paulo tem dívida com famílias de vítimas da ditadura”  
disse coordenador do Centro de Antropologia e Arqueologia 

Forense (CAAF), na abertura do treinamento
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Aplicação de:
•SYNTEKO
• SKANIA
• BONA

Sem Cheiro 
e Secagem Rápida

Tels.:  5549-0996 - 5571-0035
Cels.: 99880-8000 (vivo)

 98585-7135 (tim)
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Prefeitura poderá 
entrar em imóveis 
vazios para prevenir 
mosquito da dengue

É comum moradores de-
nunciarem: ao lado da minha 
casa eu vejo um imóvel aban-
donado repleto de objetos 
que podem acumular água 
e servir de criadouro para o 
mosquito da dengue. Ou: da 
janela do meu apartamen-
to enxergo um terreno com 
pneus, tanques e até piscinas 
com água parada em uma 
casa desabitada. 

Acontece que, nestes ca-
sos, a Prefeitura não podia 
agir porque, como são áreas 
particulares, as equipes não 
podem entrar para remover 
os objetos ou jogar produtos 
que evitem a proliferação 
do Aedes aegipty, mosquito 
transmissor da dengue e ou-
tras doenças. 

Mas, esta semana foi apro-
vado na Câmara Municipal o 
Projeto de Lei (PL) 51/2015, 
de autoria do vereador Paulo 
Fiorilo (PT), que autoriza o 
Executivo a entrar em resi-
dências fechadas nas quais 

se pode perceber situações 
iminentes de perigo e a pos-
sível presença do mosquito 
transmissor da dengue e da 
febre Chikungunya.

“Há uma preocupação 
grande com alguns imóveis 
fechados e que os agentes 
não têm acesso, então nós 
estamos propondo neste pro-
jeto que a prefeitura, junto 
com a Guarda Municipal ou o 
próprio exército, possa aden-
trar nestas casas e fazer o 
trabalho de verifi cação”, ex-
plicou o petista.

O texto do PL diz que sem-
pre que houver a necessidade 
de ingresso forçado, a autori-
dade sanitária lavrará, no local 
em que for verifi cada a recusa 
do morador ou a impossibili-
dade do ingresso por motivos 
de abandono ou ausência de 
pessoas que possam abrir a 
porta, um Auto de Infração 
e Ingresso Forçado, no local 
ou na sede da repartição sa-
nitária.

fogo no Brasil em 2012. Ao 
todo, mais de 42,4 mil vidas 
foram perdidas após disparos 
de armas de fogo nos 366 
dias daquele ano, segundo 
o levantamento do Mapa da 
Violência 2015. Esse é o pior 
resultado de toda a série his-
tórica iniciada em 1980.

Elaborado com base nos 
dados do Subsistema de In-
formação sobre Mortalidade 
(SIM), do Ministério da Saúde, 
que registra as declarações 
de óbito expedidas em todo 
o país, o levantamento mos-
tra que 94,5% dessas mortes, 
mais de 40 mil ao todo, re-
sultaram de homicídios. As 
demais causas são: acidente 
(284), suicídio (989) ou inde-
terminada (1.066). Do total de 
vítimas de arma de fogo, 94% 
são do sexo masculino.

Grupo que estudará ossadas é 
ampliado e passa por curso

BELLO ESPAÇO Decorações
& Projetos

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

R. das Rosas, 482 
Praça da Árvore

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

PARA ANUNCIAR 
NESTE ESPAÇO, 

INFORME-SE 
PELO 

TELEFONE:
5072-2020
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Obras da Linha Ouro no Jabaquara: sem previsão
O índice de confi ança dos 

paulistas no metrô e também 
a avaliação do serviço pres-
tado pela empresa são altos, 
conforme várias pesquisas 
realizadas ao longo dos anos. 
Talvez por isso e pela carência 
de transporte público de qua-
lidade na cidade, as obras de 
expansão da rede geram alta 
expectativa na população. 

O fato é que elas estão 
atrasadas e o metrô já deveria 
estar espalhado por vários 
bairros, com quilometragem 
bem superior à que apresenta 
na atualidade.   

A partir desta semana, o 
jornal SP Zona Sul inicia uma 
série de reportagens abor-
dando as obras de expansão 
do metrô na região de Vila 
Mariana, Saúde e Jabaquara.  
E começamos a partir das es-
peculações sobre a expansão 

da Linha 17 - Ouro, que vai 
correr em elevado, no siste-
ma de monotrilho. São trens 
menores e que circularão 
sobre pilares que estão sendo 
construídos - inicialmente no 
trecho que passa pela Ave-
nida Água Espraiada, e que 
vai conectar o Aeroporto de 
Congonhas à rede de trens 
metropolitanos já existente.

A obra foi a única prome-
tida pelo Governo do Estado 
para a Copa do Mundo no 
Brasil. Entretanto, já em 2012 
se previam atrasos. À época, 
a Secretaria de Estado dos 
Transportes Metropolitanos 
alegou que como o estádio 
do Morumbi havia deixado 
de ser considerado para a 
Copa, então a obra perdeu o 
caráter prioritário. Em março 
passado, entretanto, o gover-
no divulgou novos prazos: só 

em 2017 o monotrilho deverá 
estar circulando. 

Trajetos
Não são só os prazos que 

se alteraram no que diz res-
peito à Linha Ouro. Quando 
foi inicialmente divulgado, 
o projeto previa a conexão 
entre o Aeroporto de Con-
gonhas e a rede metroviária 
pela estação São Judas do 
Metrô. E a promessa era de 
que este pequeno trecho, de 
pouco mais de um quilômetro 
de extensão, passando sobre 
a Avenida dos Bandeirantes, 
fi caria pronto até 2010!

A ideia foi abandonada e 
duas novas conexões com a 
rede metroviária foram pre-
vistas: com a estação Morum-
bi da CPTM (trens metropoli-
tanos) na Linha Esmeralda - 9; 
e com a estação Jabaquara do 
metrô, na Linha 1 - Azul.

A Companhia do Metropo-
litano alega que os estudos 
iniciais consideraram a ligação 
do Aeroporto com a estação 
São Judas, mas durante o 
processo de obtenção das li-
cenças necessárias para o em-
preendimento, o CONPRESP 
(Conselho de Preservação 
do Patrimônio) foi contrário 
à construção do elevado e 
da estação Congonhas em 
frente ao Aeroporto, pois 
este passava pela fase final 
de tombamento, limitando a 
utilização de seu entorno.

Foi por isso, de acordo 
com a Companhia, que a nova 
opção se tornou a estação 
Jabaquara, de modo a manter 
todas as integrações previs-
tas. Além de se conectar à 
Linha 1-Azul, no Jabaquara, 
a Linha Ouro também terá 

conexões com a Linha 5-Li-
lás (Campo Belo); com a  Li-
nha 9-Esmeralda (Morumbi, 
CPTM) e com a Linha 4-Ama-
rela (São Paulo-Morumbi). 

O primeiro trecho já em 
obras, tido como prioritário, 
vai conectar o Aeroporto à 
linha de trens, mas a data em 
que haverá conexão com o 
metrô ainda é incerta.

De acordo com o metrô, 
atualmente, estão em execu-
ção os blocos de fundação, 
os pilares, os capitéis (apoio 
das vigas de rolamento) e o 
lançamento das vigas da via 
permanente, além do Pátio 
Água Espraiada e das oito 
estações do primeiro trecho, 
que vai da estação Congonhas 
até a estação Morumbi da 
CPTM, na Marginal Pinheiros. 

Já a construção do tercei-
ro trecho, que ligará o Aero-
porto à estação Jabaquara, 
não tem previsão sequer para 
começar. Segundo o metrô, 
esta fase da obra está condi-
cionada ao reassentamento 
de famílias e ampliação da 
avenida Roberto Marinho, 
pela Prefeitura.

Metrô vai passar 
sobre Imigrantes 
e Cidade Vargas?

Em outubro de 2013, após 
visita do governador Geraldo 
Alckmin à Diadema, vários veí-
culos de comunicação noticia-
ram que havia confi rmação de 
que o metrô fi nalmente sairia 
da capital paulista e atingiria 
a cidade vizinha de Diadema, 
a partir da estação Jabaquara. 

No mês seguinte, em reu-
nião no gabinete da Secreta-
ria de Transportes Metropo-
litanos, teria fi cado decidido 
que esta conexão se daria 
através da Linha 17 - Ouro, em 
monotrilho, saindo da estação 
Jabaquara, passando sobre o 
bairro da Cidade Vargas até 
atingir a Rodovia dos Imi-
grantes. O trajeto margearia 
a rodovia até atingir a região 
de Diadema, seguindo pela 

Avenida Conceição.
Questionada pelo jornal 

São Paulo Zona Sul sobre o 
projeto, a assessoria de im-
prensa do metrô diz que não 
há qualquer definição neste 
sentido, como chegou a ser 
noticiado na época. 

A empresa informa apenas 
que, paralelamente à implan-
tação dos primeiros trechos, 
o Metrô está realizando es-
tudos para a viabilidade de 
uma futura extensão da linha 
até Diadema. Por enquanto, 
o que está definido é que 
haverá 17,7 km de vias ele-
vadas, com 18 estações, do 
Jabaquara à futura estação 
Morumbi da Linha Amarela. 
Há atualmente 1200 pessoas 
trabalhando na obra física. 

A2 Fotogra� a / Edson Lopes Jr.
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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
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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.

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.

 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).

SÃO JUDAS - CASA DE FUNDO
 90m2.03 dorms(1suíte), WC social, sala, copa, cozinha,

áre  de serviço e quintal. Só R$ 2.000,00 (Cód.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$ 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

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).

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.

02 dorms, sala 2 amb., bh, 
cozinha, quintal, Q.E.,WC, área 
serv. 01 vaga. R$ 635.000,00

(Cód.MA) Site SO0132.

SAÚDE
SOBRADO DE VILA

3 dorms,1suite, c/AE+WC, sala 2 
amb, 2 vagas , cond; baixo. Pronto 
p/ morar. (Cód RS) Site AP0420.

SAÚDE
APTO METRÔ – 670.000,00

APTO SAÚDE – PROX.METRÔ
1 dorm. Suíte c/arm, sala 2 amb, sacada, 

cozinha c/arm, garagem demarcada.
R$ 1.450,00 - (Cód.CE) Site AP0406.

PÇA ÁRVORE
2 VAGAS, 700M DO METRÔ

CONSTR. NOVA, NUNCA 
HABITADO

86m2 A/U, 03 dorm. 01 suíte, 
sala 2 amb., sacada, WC social, 
cozinha, área serv., despensa + 

banheiro. Lazer completo.
R$ 655.000,00

(Cód.JJ) Site: AP0183.

SAÚDE
PROX.METRÔ
02 dorms., coz. c/

arm. embut., sala em

L p/ 2 amb., banho social

e de empr. 01 vaga de garagem.

R$ 460.000,00

(Cód. SI).

3297-5922
Av. Dr. Altino Arantes, 1091 - Vila Clementino

CR
EC

I-4
1.

88
8 Domingo a Domingo

www.conquistaimoveis.net.br Sede Própria

CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS

CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS

C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

SOMOS O CAMINHO MAIS CURTO PARA O SEU IMÓVEL!
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LOCAÇÃO
  V. MARIANA - R$2.500

PROXIMO M. SANTA CRUZ, 3 DORMS ,
LIVING C/ VARANDA  E LAREIRA, 2 VGS,

CHEIO DE ARMÁRIOS , LAZER COMPLETO.    

V. CLEMENTINO - R$2.200
  CORAÇÃO DA V. CLEMENTINO 2 DORMS , LIVING C/ 

VARANDA , 1 VG COM ARMS , LAZER .  

V. CLEMENTINO - R$2.000 
2 DORMS , LIVING C/ VARANDA , 1 VG , 

CHEIO DE ARMS. 

MIRANDÓPOLIS - R$1.500
1 DORM, RICO EM ARMÁRIOS 

   1 VG,   C/ LAZER.   

MIRANDÓPOLIS - R$2.000
1 DORM, ARMÁRIOS, MOBILIADO 

1 VG  C/ LAZER  .    

V. CLEMENTINO - R$3.000 (PACOTE)
3 DORMS , MOBILIADO, 2 BANHEIROS, 1 VG, PROX.

DA AV. JABAQUARA E METRÔ PÇA DA ÁRVORE.

SAÚDE - R$2.250  
1 DORM , LIVING C/ VARANDA  GOURMET, 1 VG

LAZER COMPLETO, NOVÍSSIMO. 

SAÚDE - R$2.400 (PACOTE) 
2 DORM, LIVING P/ 2 AMBIENTES, REPLETO DE 

ARMÁRIOS, LAZER COMPLETO,  1 VG   . 

METRÔ STA CRUZ
APTO 2 DTS   S/ VAGA

MUITO BONITO
R$410 MIL 

Na melhor rua ,   living  2 ambs 
Ótima coz. Americana, totalmente. 
Reformado c/ muito bom gosto .

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS   GAR.  97 M2 AT

REFORMADO UM SHOW
R$415 MIL 

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

rico em arms, Edifício maravilhoso .

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS  GAR.90 M2 AU

P/ PESSOA DE BOM GOSTO !
R$500 MIL 

Local nobre px. Metrô , liv. 2 ambs  , 
coz. Equip. rico em arms, andar alto , 

pronto p/ morar

PÇA DA ÁRVORE
APTO 2 DTS  GAR.   120 M2 AT

SUA FAMILIA MERECE
R$508 MIL 

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

ótimo acbto, lindo edif. c/ lazer . 

METRÔ SAÚDE
APTO   3 DTS   STE    GAR

LAZER DE CLUBE
R$530 MIL 

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

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS   STE   2  GARS.

NOVO 115 M2 AT
R$588 MIL 

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

alto luxo edif. c/ lazer de clube

V. CLEMENTINO
APTO 2DTS , SUITE 2 GRS 

NOVO BELISSIMO
R$610 MIL 

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

planejada, edif. Maravilhoso c/ lazer 

V. MARIANA
APTO   3DTS  SUITE   2 GRS

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

 Prox. Ao  metrô  Sta  Cruz  , living 2 ambs 
, terraço coz. Planejada  , rico em arms 
, ótimo acab. lindo  edif. c/ lazer total .

MIRANDÓPOLIS 
APTO 3DTS   STE     2GARS. 
CONFORTO E SEGURANÇA 

R$ 749 MIL
Próx. Pça Sta Rita , magnífico entrar e morar 
100 m2  úteis  liv. 2 ambs terraço Coz. Equip.  

rico em arms ótimo edif. c/ lazer total.

V. CLEMENTINO  
APTO  3DTS  STE  2GAR

120   M2  AU  - UM SHOW
R$850 MIL

Prox. Hosp. SP living.2 ambs,  terraço 
copa  coz. equipada  repleto de  arms, 
dep. Emp.  Andar alto , lindo edif.  c/ lazer

MIRANDÓPOLIS 
APTO  4DTS   STE   3GARS   

FANTÁSTICO 
R$1.170 MIL

Prox. Pça Sta Rita , amplo liv.  com terraço 
Ótima coz. planej. , repl. de arms , andar 

alto Apto maravilhoso, edif. c/ lazer

V. CLEMENTINO 
APTO  4DTS  2 STE   2GARS   

220 M2  DE  LUXO  E REQUINTE 
R$1.180 MIL

Vista Ibirapuera liv. 3 ambs copa coz. 
Planejada rico em amrs , andar alto 
Edif. Maravilhoso c/ lazer de clube

V. CLEMENTINO
APTO  4DTS  2 STE   3GARS   

200 M2  ALTO LUXO  
R$1.500 MIL

Na melhor rua , living 3 ambs terraço-
Copa coz. Planejada , lav, repleto de arms 
Edif. c/ lazer total px metrô Prox. Metrô

METRO PÇA. ÁRVORE
3 DTS  STE  2 GRS 
SEMI NOVO LINDO   

R$655 MIL
Ótimo local , living  2 ambs terraço, 

Coz. Planejada, rico em arms ,
finíssimo. Acbto edif. Espetacular

PÇA DA ÁRVORE 
APTO 2 DTS STE  2 GRS 

NÃO PERCA !!
R$ 450 MIL   

Prox. Metrô 90 m2 at , liv. 2 ambs
terraço Coz. Planejada rico em arms  
dep. Empr. Ótimo edif. c/ lazer total

 V. MARIANA 
APTO 2 DTS GAR 70 M2 
PROX. METRÔ STA CRUZ 

R$498 MIL 
Lindo é só mudar, living 2 ambientes 

Coz. Equipada, rico em arms, magnífico 
Edifício  agende uma visita .

METRÔ S. JUDAS 
APTO 2 DTS STE GAR 

JUNTO AO METRÔ 
R$549 MIL 

Excel.  local living  2 ambs  terraço Coz. 
Equipada , rico em arms, andar alto 

Magnífico apto , ótimo Edif.  c/ piscina 

V. MARIANA
APTO   2 DTS  STE 2 GRS
SEMI  NOVO 130 M2 AT

R$779  MIL
Maravilhoso , próx. Metrô Sta Cruz, living 
2 ambs  terraço gourmet , coz. Planejada 
Rico em arms, lindo edif. c/ lazer  de clube

MIRANDÓPOLIS
APTO 3 DTS  GAR. 98 M2 AU

DE CINEMA !!
R$595 MIL 

Prox. Ao metrô , todo reformado c/ 
muito bom gosto Living 2 ambs coz. 

Equipada , rico em arms. É so mudar .

VILA CLEMENTINO
APTO 2 DTS  S/ VAGA

93 M2 UTEIS , GIGANTE !
R$ 468 MIL

Ótima localização, amplas
dependências. Living 3 ambs , copa 
coz., magnífico, condomínio  Baixo

V. MARIANA 
APTO 2 DTS  GAR  98M2 AT  

LINDO, BELÍSSIMO 
R$ 469 MIL

Prox. Metrô Sta Cruz  living.
2 ambs, terraço, Coz.  Equipada,

rico em arms , lindo edif. Com lazer.

METRÔ STA CRUZ 
APTO 3 DTS  STE  2 GRS 

  DE CINEMA !!
  R$ 675 MIL

Junto ao metrô, living 2 ambs , coz. 
Planejada, Repleto de arms, dep. Empr. 
, andar alto , lindo Ótimo edif. c/ piscina. 

V. CLEMENTINO
COB. PENTHOUSE
3 DTS   STE   2 GRS

R$ 799 MIL
Local espetacular, living 2 ambs , coz. 
Equipada Rico em arms, amplo terraço 
c/ linda vista Maravilhosa  130 m2  uteis.

MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO NOVO ! LUXO

3 DTS  STE  2 GRS 
R$ 990 MIL 

Prox. Metro living 2 ambs , ótima coz. 
Qtal ,  acbto maravilhoso, não existe 
mais lindo! Não deixe de  conhecer !

V.  CLEMENTINO
SOBRADO MARAVILHOSO

4 DTS  2 STES  6 GRS 
R$1.700 MIL 

Local nobre prox. Metrô, living vários 
ambs. Copa coz. Equipada, rico em 

arms, Acbto alto luxo , qtal  dep. Empr.

V.  CLEMENTINO
APTO 3 DTS  GAR  90 M2 AU

LINDO -  REFORMADO 
R$580  MIL 

Prox. Hosp  SP , Metro , living 2 ambs   
Copa coz.  Planejada , rico em arms

Andar  alto,  tudo de bom.

MIRANDÓPOLIS 
APTO 3 DTS   86 M2 AU
PROX. PÇA SANTA RITA  

R$357  MIL 
Ótimo local , living 2 ambs , coz. Equi-
pada Amplas dependências, bom edif. , 

tudo de bom , venha conferir          

METRÔ PÇA DA ÁRVORE
APTO  NOVO 2 DTS  STE  GAR 

C/ TERRAÇO GOURMET 
R$580 MIL

Prox.  Metrô living 2 ambs , terr. Coz. 
Acabamento alto luxo Edif. De cinema  
c/ lazer de clube , abaixo do valor real. 

MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO MAGNIFICO 

3 DTS 2 GRS  160 M2 AC 
R$778 MIL 

Prox. Pça Santa Rita , belíssimo, living 
2 ambs , copa cozinha. Rico em arms , 
dep. Empr. , qtal, não deixe de conhecer .

 V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS STE 2GRS 

O EDIF. MAIS COBIÇADO 
R$1.090 MIL

Jto. Shop. Santa Cruz , lindo, belíssimo, mara-
vilhoso Living 2 ambs  terr. gourmet, coz. Equi-
pada , rico em arms, edif. Espetacular c/ lazer
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CASA TÉRREA – VILA 
STA CATARINA- R$ 400 MIL

3 dormitórios, sala de estar 
e jantar, cozinha, 6 vagas 

de garagem, quintal, jardim, 
edícula completa, num amplo 
terreno de 10 x 25.  Oportuni-

dade .  REF.: 14-1181
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

“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 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

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

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

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 

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

CASA TÉRREA COM 
338M² A 400M DO 

METRÔ SÓ R$ 800MIL
Jabaquara, excel. p/ uso coml/
res. c/ 3 dorms, sala , coz, 
isolada,qtal , 4 vgs. gar, terreno 
muito bem localizado, ótimo 
investimento!  REF.:51-3056

PREDIO COMERCIAL PX. 
METRÔ –R$ 1.350 MIL
Pça. Àrvore, ao lado da Rua 

Caramurú, 2 pavimentos com 
280m2 terreno e 420m2 de 

construção , parte superior com 
4 salas, cozinha e dois ba-

nheiros e terraço , parte térrea 
com galpão com pé direito alto, 

sala, banheiro, área lateral, 
quintal e depósito, fundos com 
ventilação. Boa localização, rua 
tranquila, comporta empresas 
de mádio porte, investimento 
que rende aprox. R$ 7mil de 
aluguel mensal. Marque uma 

visita! REF.:51-3057

APTO REFORMADO
METRÔ JABAQUARA

SÓ R$ 310 MIL
EXCELENTE NEGÓCIO !

2 DORMITÓRIOS com
armários, sala 2 ambientes 
com sacada , cozinha pla-
nejada, vago pronto para 

mudar, janelas anti-ruído, 64 
m2 úteis, garagem, lazer total 
com piscina, play, academia, 
salão etc.  Imperdível, venha 

visitar URGENTE!
REF.: 52-3048

EXCELENTE TERRENO 
CIDADE VARGAS

R$ 410 MIL
Terreno virgem de 268m2, 
excelente para construção
de sobrado ou casa térrea,

a 700 metros do Metrô.
Ref .:52-2512

APTO JABAQUARA
R$ 320 MIL

Ótima oportunidade próx. 
ao Metrô com 3 dormitórios, 

suítes, sala, cozinha,
lavanderia  e vaga de

garagem. REF.: 52-3027

OPORTUNIDADE  TÉRREA 
3 DORM - R$ 450 MIL

3 dorms, SUÍTE, sala 2 ambs, 
cozinha, 3 banhs, 5x50, 130m2 
de construção, 2 vagas de ga-
ragem, salão  e quintal.A uma 
quadra da Av. Cupecê, pronto 

p/ morar.  REF.: 01-2989

MARCIA RAMOS IMÓVEIS Rua das Camélias, 86 - Mirandópolis 
E-mail: ramosmarcia08@yahoo.com.br - (creci 101501)Tels: 99330-6118 / 2578-0159

MIRANDÓPOLIS - R$ 950.000,00
Sobrado impecável c/3 dts. (1 ste) c/arms. 

2 sl, coz. c/arms. lav, edíc. c/ste. e coz. 
qtal. c/churr, 3 vgs.

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA - R$ 1.150.000,00

290m2 AU, exc. imóvel miolo do bairro, 3 dts. c/AE´s, sl, coz. 
plan. edíc. as, qtal. amplo c/entr. lat. e local p/pisc. Est. Prop.

LIBERDADE 
LOJA - R$ 280.000,00 

Com 45m2 AU, toda reformada, c/5 mts de 
frente, 1 banh., piso em porcelanato branco.

V. CLEMENTINO EXC. SOBRADO
R$ 1.700.000,00 

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 - R$ 780.000,00 
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.

MIRANDÓPOLIS  IMPECÁVEL S0BRADO  
100m R. Luis Goes R$ 1.200.000,00
3 suítes c/arms., 2 salas, coz. planej., área serv., 

quintal c/churrasqueira, 2 vagas.

MIRANDÓPOLIS EXC. SOBRADO
R$ 980.000,00

Semi isolado, px. R. das Rosas, c/3 dts. (1 ste), c/
arms, sl p/2 ambs, lav. coz. plan. edíc. gde. 3 vgs.

VILA CLEMENTINO 
APARTAMENTO  R$ 1.800,00
C/100 m2 AU, 2 dorms c/arms., sl. 2 

ambs, lav, coz. plan, dep. empr, 1 vaga.

MIRANDÓPOLIS
LINDO SOBRADO - R$ 3.200,00
Semi isolado, 3 sts c/arms. hidro, sl ambs. piso 

tábua corr. IPÊ, coz. plan., DE, qtal e 2 vgs.

VILA CLEMENTINO  
APARTAMENTO - R$ 3.000,00

Impecável, prédio c/10 anos, 76m2 AU, 3 dts. 1 ste c/arm., sl. 2 
ambs. c/var, coz. plan., AS, wc emp, 2 vgs. demarc., laz. compl. 
c/quadra, pisc, play, fitness, sl. festas/jogos. Cond. R$ 440,00 

VILA CLEMENTINO 
EXCELENTE TÉRREA - R$ 5.000,00 
Semi isolada c/3 dts. (1 ste), c/arms. sl. ampla, lavb, 

coz. c/arms, edíc. c/ste. + 1 sl. qtal. 2 vgs. cob.

LOCAÇÃO

LOCAÇÃOLOCAÇÃO

LOCAÇÃO

MIRANDÓPOLIS
APARTAMENTO R$ 1.680.000,00 

Com 134m2 A.U., 4 dormitórios, 1 suíte, sala p/
2 ambs. c/varanda, coz. planejada, 4 banheiros, 
dep. empreg., 3 vagas garagem, lazer completo.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO R$ 1.550.000,00 
No miolo do bairro, em rua plana, c/3 dorms., 
2 salas, lavabo, copa-coz., edícula c/2 qtos, 

e 2 banhs., 6 vagas, terreno c/10 mts. de frente.

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA - R$ 2.400,00

Impecável, 2 dts. (1 suíte) c/arms. sala 2 ambs. 
coz. plan. lavand. pass. laeral, 2 vgs. port. eletr.

LOCAÇÃOPL. PAULISTA SOBRADO COML.
R$ 2.050.000,00 

3 dorms., 3 salas, coz., 5 banhs., edícula c/+ 
4 salas e 6 vagas. Excelente para CLÍNICA

MIRANDÓPOLIS 65m2 A.U.
APARTAMENTO MOBILIADO
2 dts. (1 ste c/arms.), sala p/2 ambs. c/varanda, 
coz. plan, lavabo, 1 vg, pisc., ao lado do Metrô

SAÚDE APTO. NOVO 63m2 AU
R$ 550.000,00

2 dts. (1 ste c/arms.), sala 2 ambs c/var. gourmet, coz. plan. 
AS, aquecedor, 1 vg, lazer compl. acesso fácil ao metrô. 

MIRANDÓPOLIS TÉRREA
R$ 450.000,00

Casa semi isolada c/ 2 dorms., sala, coz., banh., 
edícula e 2 vagas, terreno 5x27 

LINDO APARTAMENTO NOVO
SAÚDE

R$ 1.380.000,00
Com 3 suítes (1 suíte master com 

closet e banheiro c/2 pias), sala p/2 
ambientes c/lareira e varanda gourmet 

com churrasqueira e caixas de som 
embutidas no teto, lazer completo com 
piscina aquecida, sauna, espaço zem, 

brinquedoteca, home-office, mini 
quadra, academia, salão festas, 

espaço gourmet, 3 vagas garagem. 

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

 • VENDA • LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

5071-9999

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

APTO. ACLIMAÇÃO
2 dts., 1 vg., living 2 ambs., 

lazer, salão festas, vago, rua
tranquila, ótima localização,
próx. Parque. R$ 350 mil

APTO. VILA MARIANA
1 dt., 1 vg., living/terraço,

lazer completo, reformado, 
ótima localiz., impecável, 

próximo. ao  Metrô Ana Rosa. 
R$ 365 mil

APTO. METRÔ JABAQUARA
2 dts, 1 vg, living 2 ambs,
lazer, andar alto, reform.,
ótima localiz., impecável, 
px. ao Metrô Jabaquara.

R$ 380 mil

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

salão de festas, churrasqueira, 
ótimo estado, reformado,
px. Metrô Pça. da Arvore.

R$ 430 mil

APTO. VILA CLEMENTINO
2 dts,1 ste, living 3 ambs.,

78m2 AU, vago, reformado, 
ótima localização, impecável, 

próximo ao Metrô.
R$ 440 mil

APTO. VILA MARIANA
2 dts, 1 vg, living 2 ambs.,
lazer, rua tranquila, ótima
localização, impecável,

próx. Metrô.  
R$ 450 mil

APTO. METRÔ CONCEIÇÃO
2 dts,1 ste,1 vg, living/terraço, 

lazer completo, ótima
localização, rua tranquila, 

px. Metrô. R$ 530 mil

APTO. VILA MARIANA
3 dts,1 vg, living/2amb,
repleto armários, lazer,

ótima localização, impecável, 
próximo. ao  Metrô.

R$ 615 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., 80m2 au, andar 
alto, vago, ótimo local, 

impecável, ao lado Metrô V. 
Mariana. R$ 700 mil

SOBRADO VILA FORMOSA
2 dts., 1 vg., sala 2 ambs., 

quintal, edícula, rua tranquila, 
ót. localização, próx. ao
Shopp Anália Franco.

R$ 450  mil

SOBRADO METRÔ SAÚDE
2 dts, c/terraço, 1 vg, sala 2 

amb, entr. lateral, 2 wc´s, vago, 
quintal, edícula, ót. localiz., 

px. ao Metrô Saúde.
 R$ 480 mil

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

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
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

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

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
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
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

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
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

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$ 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

APTO
JD. CELESTE
R$ 250 MIL

Reformado, impecável, ótimo 
acabto., c/ 2 dorm. c/ AE, wc 

social, sala p/ 2 amb., cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, estuda proposta - 

REF.: 14.276

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 285 MIL
Boa localização da rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, vago, 
AU = 65 m², c/ 2 dorm., 

closet, wc social, living p/ 2 
amb., cozinha, lavanderia, qto.e 
wc p/ emrpegada, s/ garagem - 

REF.: 14.292

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 580 MIL
3 dorm., wc social, living p/ 
2 amb., coz. c/ AE, lavand., 
dep. p/ empreg., garagem p/ 
2 carros, boa localização do 
bairro, estuda permuta com 

apto. na região - REF.: 13.743

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 935 MIL
Excelente AU de 111m², sacada 
gourmet, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 

c/ closet, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. planej., dep. p/ empreg., 

vagas individuais p/ 2 carros, lazer 
completo - REF.: 14.242

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 335 MIL
Ótima oferta, ótima localização 

do bairro, travessa da rua 
Samambaia, vago, c/ 2 

dormitórios, wc social, living, 
cozinha, lavandeira, garagem p/ 

1 carro - REF.: 14.179

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 470  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
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D.Bernardo 

Nogueira, AU = 76m², 
reformado, ótimo acabto., c/ 2 
dorm. c/ AE, ste, wc social, liv. 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. c/ AE, 
gar. p/ 1 carro - REF.: 13.368

SOBRADO
MOINHO VELHO

R$ 580 MIL
Ótimo local, vago, c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, living, cozinha 
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros, estuda permuta com 

imóvel de maior ou menor valor 
próx. ao Metrô  - REF.: 14.271

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

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

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Excel. oferta, 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

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 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

TÉRREA
JD.DA SAÚDE
R$ 880 MIL

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

social, living p/ 2 amb., copa, 
coz. c/ AE, dep. p/ emp., qtal c/ 
churr, escritório c/ wc, gar. p/ 2 

carros - REF.: 13.546

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
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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.430 MIL

Terreno 10 x 30m, construção 
250 m², ótima rua do bairro, c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
3 amb., lavabo, copa, cozinha, 
dep. p/ empreg., amplo salão, 

gar. p/ 3 carros - REF.: 13.954

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 MIL

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

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

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

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

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

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

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
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

APTO
JD. CELESTE
R$ 250 MIL

Reformado, impecável, ótimo 
acabto., c/ 2 dorm. c/ AE, wc 

social, sala p/ 2 amb., cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, estuda proposta - 

REF.: 14.276

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 285 MIL
Boa localização da rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, vago, 
AU = 65 m², c/ 2 dorm., 

closet, wc social, living p/ 2 
amb., cozinha, lavanderia, qto.e 
wc p/ emrpegada, s/ garagem - 

REF.: 14.292

SOBRADO
V. GUARANI
R$ 360 MIL

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

cozinha c/ AE, despensa, 
garagem p/ 1 carro, bom 
acabto. - REF.: 14.166

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. BRAS. MACHADO

R$ 580 MIL
3 dorm., wc social, living p/ 
2 amb., coz. c/ AE, lavand., 
dep. p/ empreg., garagem p/ 
2 carros, boa localização do 
bairro, estuda permuta com 

apto. na região - REF.: 13.743

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, 

living p/ 2 amb., coz., dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 13.064

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 935 MIL
Excelente AU de 111m², sacada 
gourmet, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 

c/ closet, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. planej., dep. p/ empreg., 

vagas individuais p/ 2 carros, lazer 
completo - REF.: 14.242
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SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds, sala 

02 amb., a.serv., gara-
gem. Repleto

de Armários. Lindo. 
Otima localização.

R$ 1.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 3ds (sui-
te), sala 02 ambientes, 
lavabo, a. serv., des-

pensa, 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 (sui-
te), 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 
localização (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

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. 

VENDA

LOCAÇÃOPabx: 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  
EM FASE DE ENTREGA

R$ 380 MIL
Ótima oferta, abaixo 
da avaliação, 2 dor-

mitórios (1 suíte), sala, 
cozinha, wc, área de 
serviço, varanda e 1 
vaga. Á/útil: 51m2 - 

REF.: AP01441

SOBRADO VILA 
GUARANI - R$ 560 MIL
Excelente acabamen-
to!  3 dorms (1 suíte), 
sala 2 ambientes, coz. 
grande, wc social, la-
vabo, área de serviço, 
quintal nos fundos e

2 vagas. Á/útil:100m2 - 
REF.: CA00678

SOBRADO JABAQUARA 
R$ 495 MIL

4 dormitórios (1 suíte), 
sala, copa, cozinha, 
wc, dependência de 

empregada e 2 vagas 
com portão automáti-

co. Á/útil:155m2 - 
REF.: CA01378

CASA
JARDIM ORIENTAL

R$ 800,00
Ótima localização.

1 dormitório,
cozinha, wc, área de 
serviço, AU: 35m2.

REF.: CA0329

APTO. - CONCEIÇÃO
R$ 260 MIL - COLADO 

NA ESTAÇÃO DO METRÔ
1 dormitório, sala, 
cozinha, wc, área 
de serviço. Sem 

garagem. A/útil: 45m2 
- REF.: AP1694

SOBRADO
JD. ORIENTAL
R$ 2.800,00

3 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, wc, 
área de serviço, 

despensa e
2 vagas cobertas.
REF.: CA01700

CASA
VILA CAMPESTRE

R$ 750,00
1 dormitório,

cozinha, wc, área
de serviço. Água e 
luz independente.

Á/útil: 30m2.
REF.: CA0301

APTO. - JD. ORIENTAL 
R$ 1.400,00 + 425,00 

DE CONDOMÍNIO
Excelente localização, 
c/ 2 dormitórios com 

armários, sala,
cozinha, wc social, 
área de serviço e 1 
vaga.  Á/útil: 52m2 -

REF.: AP01779

SOBRADO COMERCIAL 
JUNTO METRÔ SAÚDE

R$ 4.500,00 - AO LADO 
DA ULTRAFARMA
10 salas, cozinha, 
dependência de 

empregada, área de 
serviço, entrada lat-
eral e 2 vagas. Á/útil: 

300m2 - CA01411

APTO JARDIM 
ORIENTAL - 245 MIL

1 dormitório, sala 2 
ambientes, cozinha, 
wc, área de serviço
e 1 vaga. Á/útil:43m2 

- REF.: AP01800

CASA PADRÃO KIT
V. GUARANI - R$ 900,00

Excelente opção.
1 dormitório, cozinha 
e wc. Mobiliada. Sem 
garagem. Água e luz 

dividida pelo número de 
pessoas. Á/útil: 30m2 - 

REF.: CA0103

SOBRADO - VILA 
GUARANI - R$ 2.500,00

3 dorms, sala 2 ambs, 
coz. c/ arms, 3 wcs, área 
de serviço, dependência 

de empregada + dor-
mitório na parte superior 
da dependência, churr. e 
2 vagas. A/útil: 150m2 - 

REF.: CA01730

APTO. - VILA GUARANI 
R$ 1.500,00 + 370,00 

DE CONDOMÍNIO -  
SEMI MOBILIADO

1 dorm. c/ AE´s e cama 
de casal, sala c/ estante e 
sofa de 2 e 3 lugares, coz. 
planejada, wc c/ banheira, 
AS e 1 vaga. Á/útil: 48m2 - 

REF.: AP01806

APTO. - JABAQUARA 
PACOTE ALUGUEL, 

CONDOMÍNIO E IPTU - 
R$ 1.600,00

1 dormitório, sala, copa, 
cozinha, wc e área de 

serviço. Sem elevador e 
garagem. A/útil: 65m2 - 

REF.: AP01784

APTO. - V. FACHINI
R$ 220 MIL

Excel. oportunidade! 
2 dormitórios, sala, 

cozinha com armários 
embutidos, wc social, 
área de serviço e 1 
vaga.  Á/útil:48m2 - 

REF.: AP01795

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

 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$ 380.000,00

 3 dorms. sendo 1 suíte, banh. 
social, sacada,sala p/2 ambs., 
lavabo, coz., quintal c/churr., 

2 vagas , 
127m2 A.C. - Ocasião!!! 

Estuda Proposta
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SOBRADO NOVO 
VILA GUARANI
R$ 770.000,00

2 dorms., sendo 1 suíte, 
banh. social, 1 sala, lavabo, 
coz., qtal. 1 vaga. Est. Prop.
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SOBRADOS 80m2 A.U.
GEMINADOS 
SEMI-NOVOS 

VILA STA. CATARINA 
R$ 350.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 2 dts. terraço, 
b.box, sl. coz. qtal. gar. port. 

autom. Exc. local, abaixo 
aval. R$ 359.000,00

Temos Outros

CONCEIÇÃO
Av. Leonardo da Vinci

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. (ste), arms. 
banh. sl. 2 ambs. coz. AS, 

gás enc., gar. priv. todo 
reform. carp. mad. Temos 

Outros. R$ 542.000,00

MIRANDÓPOLIS
Px.Pça. Sta. Rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 90m2 AU, 2 dts. b.box, 
sl. 2 ambs. coz. AS, qe/

wc, gar. priv. px. Hosp. SP, 
abxo. aval.  R$ 535.000,00 

Temos Outros 

VILA CLEMENTINO
Av. Altino Arantes

 

3 dorms. sendo 1 suíte, 2 wc´s, arms. amb., 
ar condicionado, sacada envidraçada, 3 vagas. 
Prédio novo c/2 piscinas (1 aquecida), sauna, 

academia, salão de festas e jogos, quadra 
e playground. Bem localizado

 APARTAMENTO CONCEIÇÃO
96m2 - PRÓXIMO METRÔ

Tratar Tel. 99911-3071

 

Próximo ao metrô, 480m2 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

 

CRÉDITOS ATÉ
R$ 500.000,00

 ADQUIRA SEU IMÓVEL
EM 200 PARCELAS

SEM JUROS

PORTO SEGURO - CONSÓRCIOS
Tel.: 5072-4572

 

Rua Rui Barbosa/Jaú
1 dormitório, 45m2, garagem, todo mobiliado

VENDO ou ALUGO

 APARTAMENTO
CANTO DO FORTE 
PRAIA GRANDE

Tratar 99178-6486
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TERRENO 6,5 x 32 = 208m2

PLANALTO PAULISTA
Oportunidade!!!

Próximo ao Sírio Libanês.
Melhor Localização

R$ 380.000,00
99233-0673 - Eduardo

55m2, 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro 
lavanderia, 1 garagem

2275-6481/ 2276-3671 
ou 98114-0679

APTO. 
TÉRREO

METRÔ JABAQUARA
R$ 320.000,00

192m2 A.C., 2 dorms. 
banh. gde. sala, lavabo, 
coz. qtal. qto. e banh. 

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

ou 97592-9946

SOBRADO GEMINADO 
METRÔ JABAQUARA

PRÓX. CMTC
R$ 400.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. b.box, sl. 2 
ambs. copa/coz. as, qe/
wc, s/gar. Últimaao lado 
do metrô R$ 349.000,00

Temos Outros

SÃO JUDAS
Últimas Unidades
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CASA TÉRREA PL. PAULISTA 
Reformada Oportunidade!!!

R$ 450.000,00
5x25 = 125m2 AU, 2 dorms., 1 banheiro, 
sala, cozinha, jardim, jardim de inverno, 
quintal, 2 vagas, edícula c/suíte de empr. 

+ área de serviço.
99233-0673 - Eduardo

 SOBRADO NA SAÚDE
VILA ÁGUA FUNDA

3 dormitórios, sala, cozinha, 
2 banheiros. edícula, 

amplo quintal, 2 vagas.
Apenas R$ 390.000,00

 5058-1088 ou 99840-5332

cr
ec

i 1
93

51RF
CRECI: 16.516 Rua Urânio, 181 - Metrô Saúde

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

Administração, Locação,
Compra e VendaIMÓVEIS

LINDO SOBRADO -  SAÚDE 300 m. DO METRÔ
3 dorms., QE, qtal., entr. lateral, 2 vagas,  R$ 720.000,00

LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO 

Av. Fagundes Filho, alugado por R$ 1.700,00. R$ 335.000,00 
CONJUNTO COMERCIAL - METRÔ SÃO JUDAS

SOBR. COML./RESIDL. - AV. MIGUEL ESTÉFANO
2 dormitórios, quarto empregada, quintal. R$ 350.000,00 

R. Samuel Porto, 83m2, 2 dorms., qto. emp. R$ 405.000,00 
APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE

APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE
R. Uvaias, 3 dts., ste, sacada, 2 gar. laz. total. R$ 3.800,00

APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE
Rua Ararapira, 3 dorms., suite, sacada, gar.  R$ 1.900,00 

APARTAMENTO - METRÔ JABAQUARA

CONJUNTO COML. METRÔ SÃO JUDAS
Av. Fagundes Filho, 36m2, 2 banhs., gar.  R$ 1.450,00 

SOBRADO COMERCIAL - METRÔ SAÚDE
R. Uranio, várias salas, edícula, 3 vagas.  R$ 5.200,00

R. Uvaias, 2 dorms., qto. empr., gar., 80m2. R$ 480.000,00 

Com Porta de Aço.  R$ 190.000,00 

METRÔ SAÚDE

APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE
R. Samuel Porto, 2 dorms., 2 banhs., qto. empr. R$ 1.800,00 

80m2, 2 dorms., s/condom., Ac. depósito.  R$ 1.100,00

2 LOJAS DE GALERIA - METRÔ SÃO JUDAS

SOBRADO DE VILA - VILA GUARANÍ
2 dorms., suíte, quarto empreg., garagem. R$ 380.000,00 

APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE
Rua Uvaias, 1 dormitório, gar., lazer, 40m2. R$ 370.000,00 

APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE
2 dorms., 2 banhs., garagem, 60m2. R$ 390.000,00 
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PrÓxIMo futura EStação 
do MonotrIlho - aV. JônIa
2 dormitórios, sala, cozinha, 

despensa, 2 banheiros, 
lavandeira e 1 garagem

 

Tels: 2276-8588 - 2276-8699 ou 
97074-1550 - 99657-1401 (Falar c/Renato Araujo)

OPORTUNIDADE ÚNICA!
AEROPORTO

R$ 370.000,00

 

rua IPaoBI
2 dormitórios, sala, cozinha, 

2 banheiros, lavanderia 
1 garagem 

e no condomínio com piscina.

 

Tels: 2276-8588 - 2276-8699 ou 
97074-1550 - 99657-1401 (Falar c/Renato Araujo)

APARTAMENTO
JABAQUARA

R$ 300.000,00
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Tels: 2276-8588 - 2276-8699 ou 
97074-1550 - 99657-1401 (Falar c/Renato Araujo)

APARTAMENTO
SAÚDE

R$ 320.000,00
aV. PadrE arlIndo VIEIra
3 dormitórios, banheiro, sala, cozinha, 

sacada, 1 garagem e no condomínio tem 
salão de festas, churrasqueira, sauna, 

piscina e quadra poliesportiva.
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aV. IrErÊ
3 dorms., banh. c/box, sala ampla 2 ambs., 
coz. c/AE´s, lavand. ventilada, DE + banh, 
vaga gar., arms. nos qtos. + salão festas 

no condomínio. Reformado recentemente. 
Pronto para morar.

  

Tels: 2276-8588 - 2276-8699 ou 
97074-1550 - 99657-1401 (Falar c/Renato Araujo)

PLANALTO PAULISTA - ÓTIMA 
LOCALIDADE & OPORTUNIDADE

R$ 650.000,00
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 (+-230) m2 A.T., 2 dorms., 
sala, coz. banh. + qto, coz. 

banh., 4 vagas, ótima p/Clínica 
e Consultório, Residl./Coml.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

CASA TÉRREA PL. 
PAULISTA 200m. 

WALMART
R$ 850.000,00

 

1 dorm. c/arms., sacada, sala ampla, cozinha 
c/gabinete, banh/box, área serviço, 1 vaga fixa, 
c/49m2 na Rua Dominiciano Leite Ribeiro, 516.

R$ 300.000,00 c/proprietário

 APARTAMENTO
VILA GUARANI 

Tel.: 2578-9047
Cel.: 97270-1439 whats app

 

2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, 1 vaga de garagem, 

65m2, próximo ao Metrô 400 mts.
R$ 340.000,00

 APARTAMENTO
SAÚDE

Tel.: 2578-9047
Cel.: 97270-1439 whats app

 APTO. SAÚDE 
PRÓXIMO PLAZA SUL

10 minutos do Metrô, reformado, 
2 dormitórios, sala 2 ambientes, 

1 vaga de garagem, pequeno lazer.
R$ 275.000,00

 5058-0800 ou 96428-0663

Para Cabeleireiro, 
Esteticista, Depiladora, 

Manicure, etc., próx. 
Estações V. Mariana e 
Ana Rosa. R$ 800,00

2609-3142 / 99778-8261 
ou 96779-1721

ALUGA-SE 
SALA

Av. Itacira, zona sul, 
3 dormitórios, sala c/

lavabo, 2 banhs., sendo 
1 suíte, coz., lavand., 
terraço, dep. empr., 
garagem p/4 carros. 

R$ 3.300,00
Tratar 98833-0852

ALUGO SOBRADO
PLANALTO PTA.

Para Moças ou 
Rapazez de fino 

trato na região do 
Metrô Saúde

Tr. Tels. 2083-8503
ou 99194-9067

ALUGA-SE 
QUARTO

Rua Tito Lívio, 
2 quartos, 1 vaga. 

R$ 1.694,00 
Condomínio e 
IPTU incluso

Tratar 99627-2765

APARTAMENTO
AEROPORTO

94235-3188 (vivo) 
96838-5519 (tim)

Ótima localização, para 
rapaz sem vícios, am-
biente familiar e cristão

ALUGA-SE 
QUARTO GRANDE C/

INTERNET - MOBILIADO
METRÔ PÇA. ÁRVORE

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

água e luz separados.
Rua Caucaia,198 

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

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE EM CONDOMÍNIO

POUCAS UNIDADES 

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 3 dts. (ste), arms. b.box, 
sl. 2 ambs, coz. AS, wc, gar. 
priv. todo refor. piso frio, exc. 
local  R$ 2.400,Fiador/Seg. 

Fiança. Temos Outros 

MIRANDÓPOLIS
Px. Pça. Sta. Rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dts. (ste), arms. 
b.box, terraço, 2 sls. coz. plan. 

as, lavan. escrit. wc, gar. Só 
p/Com. R$ 3.000,00 Fiador/
Seg. Fiança. Temos Outros 

MIRANDÓPOLIS
Rua da Rosas

VENDA

 60m2 área de útil, 
2 dormitórios, sala, 

cozinha, 2 banheiros, 
garagem.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. JAGUARÉ
PRÓXIMO A USP
R$ 275.000,00

3 dorms., 1 banh. social, 
3 salas com lavabo, 

cozinha, quintal, 
quarto e banh. empreg. 

varanda
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SOBRADO COMERCIAL
AV. GEORGE CORBISIER 

R$ 590.000,00

 

Rua Visconde de Guaratiba, 
3 dormitórios com armários, 

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

R$ 1.600,00 + Condomínio

 APARTAMENTO
METRÔ IMIGRANTES

Tratar Tel.: 3255-4166

1 dormitório, 
mobiliado, lazer total, 

1 vaga + depósito. 
R$ 2.000,00

Tratar com Hélio 
5579-6910

APARTAMENTO
MOEMA

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)

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)

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

 

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

OFEREÇO
CURSO PRÁTICO

De Depilação 
Profissionalizante

Entre em Contato
Tel.: 5083-9551 ou 

Cel. 95892-4621 (tim)

 

Conceituada Imobiliária localizada na 
Vila Guarani admite corretor com creci.

 CORRETOR 
DE IMÓVEIS

Interessados comparecer a 
Rua Arnoldo Baldoino Welter, 102 

Tel.: 5584--0988 ou enviar curriculo para
advocaciaflorencio@ig.com.br

SUPERE SEUS DESAFIOS
E SURPREENDA-SE!

AULAS DE INGLÊS
Voltada à necessidade de cada aluno, 

através de metodologia dinâmica e 
eficaz; excelente material didático. 

Você é capaz de adquirir com maior 
tempo a proficiência do idioma. 

Aulas In Company 
na Zona Sul de São Paulo.

Ligue e confira: Lise Lira (Teacher)
Celular: 99823-1195  

 

Trabalhando nas horas vagas com produtos 
ORGâNICOS LIOFILIZADOS.

Use, Divulgue e Ganhe!!!

 GANHO EXTRA
R$ 900,00 a R$ 1.800,00 

por mês

2275-7304 ou 96313-8187 (claro)
whats app: 96547-3022 (oi)

 

Conta de Celular - NET
Nome Sujo!

Regularize a Situação

 DÍVIDA
NO CARTÃO DE CRÉDITO

CONSULTE-NOS
Tel.: 2506-2331

 

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)

 

Trabalhamos com as melhores 
marcas do mercado. Preços 
que cabem em seu Orçamento

 CESTAS
BÁSICAS

Ligue e Faça um Orçamento
3021-6645 - 98875-7028

 
Vendo Santos 

de resina 
pintados a mão, 

por unidades 
ou lotes.

 PECHINCHA!

Tel.: 2275-6344

Ficam os sócios APEA-EMIA DE SP, convocados para 
a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 
11/07/2015 a Rua Volkswagen, s/nº, casa 01 – São 
Paulo – SP sendo as 8:30 hs PRIMEIRA CHAMADA 
E SEGUNDA CHAMADA AS 9:00. Com qualquer 
numero de presentes. Para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
1) Ratificação/retificação das decisões Tomadas na 
Eleição de 16/10/2010
2) Esclarecimento do Conselho Eleito de 16/10/2010.
3) Correção da data do Edital de Convocação de 
20/10/2012, Não Houve Chapa Para Eleição de Dire-
toria nem de Conselho Deliberativo da APEA
4) Destituição dos membros do conselhos deliberativo.
5) Saída da Diretoria dos seguintes Membros: Primeira 
Tesoureira Marcia Élida Santos de Oliveira, Segunda 
Tesoureira Aparecida Pereira Rotea, Primeira Secre-
taria Lindalva Pereira de Lima Generoso Peixoto e 
Segunda Secretaria Virginia Fernandes dos Santos 
Roque.
6) Acerto do Endereço no CNPJ de Conforme Estatuto 
7) As Chapas já com o Conselho deverão ser formadas 
até dia 11/07/2015
8) Saída da presidente Maria Luiza Fernandes Santos 
do CNPJ
9) Votação e Eleição da Chapa e do Conselho 
Deliberativo
Maria Luiza Fernandes Santos - Presidente
RG 11.873.344-8 - CPF 004.565.478-60
São Paulo, 13 de Maio de 2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Motor e câmbio OK, 
pouco uso, 

documentação OK. 
Não aceito permuta

Agendar visita.
Tels.: 2803-7097 
ou 98763-0394

VOYAGE 88/HP
ALCOOL

R$ 250.000,00 
(ESTUDO)

Local bem movimentado, 
Próximo metrô 

São Judas.
Tel. 5071-2000

PASSO PONTO
Av. 

Fagundes Filho

D I V E R S O SD I V E R S O S

PARA
ANUNCIAR 

LIGUE:
5072 2020

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER
4ª feira pela manhã, encha 1/2 copo de água, coloque dentro dele 
o número de grãos de arroz correspondentes aos quilos que você 
deseja perder. Não coloque grãos a mais do que deseja, pois os quilos 
perdidos não serão recuperados. À noite, beba a água, deixando os 
grãos, complete novamente 1/2 copo de água. 5ª feira pela manhã, 
em jejum, beba a água deixando os grãos, completando com 1/2 copo 
de água. 6ª feira pela, em jejeum, beba a água com os grãosde arroz 
junto. Obs: Conserve o mesmo copo durante o processo, não faça 
regime, pois a simpatia é infalível. Tirar o número de cópias corres-
pondentes aos quilos que deseja perder, comece na 4ª feira, após 
distribuir.  Publique na mesma semana.  Boa sorte. R.O.P.

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum 
PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de AJUDA URGENTE, 
peça esta ajuda a Santo Expedito. Este Santo é invocado nos ne-
gócios que demandam. Pronta solução e cuja invocação é tardia. 
Oração: Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda 
por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora 
de aflição e desespero. Vós que sois o Santo guerreiro, vós que 
sois o Santo dos aflitos, vós que sois o Santo dos desesperados, 
vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, ajuda-me, 
dai me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido. “Fazer 
o pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja 
a minha família, atenda ao meu pedido com urgencia. Devolva a 
paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto 
da vidada e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito obrigado. 
Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz.  S.L.P.

PARA
ANUNCIAR 

LIGUE:
5072 2020
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