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Comédia com Adam Sendler (foto), 
ação com Dwayne Johnson ou 
drama com Russel Crowe?

Mês de junho é mês de quitutes: 
padaria na região têm opções 
sem glúten, lactose ou açúcar
Página 6

Vila Mariana terá 
trailers para atender 
dependentes químicos

Linha 5 será “sustentável”?

Apu Gomes/Folhapress

Há anos, moradores da 

região vêm reclamando 

de pontos  ocupados por 

pessoas que usam crack 

dia e noite, como o viaduto 

Jabaquara (foto), na divisa 

entre Vila Mariana e Jaba-

quara. A Prefeitura anun-

ciou que vai colocar unida-

des móveis na Vila Mariana 

para realizar diagnóstico 

da situação local e ampliar 

projeto que envolve vá-

rias secretarias. Página 4

O trecho em constru-

ção da Linha 5, Lilás, pas-

sará por vários parques 

e hospitais. Metrô anun-

ciou bicicletários, lumino-

sidade natural e praças 

junto a diversas das fu-

turas estações. Página 3

Av. Eng. George Corbisier, 514 - sl.10 - Metrô Conceição
Fones: 3452.6819 e 96729.2330

•Aposentadoria (inclusive especial para deficiente);
•Auxilio Doença e Acidentário;
•Pensão por Morte;
•LOAS - Amparo Social ao Idoso, Deficiente Físico ou
             Mental (inclusive para crianças).

Advocacia Previdenciária e Trabalhista
Trabalhando nas soluções dos seus problemas

NOSSO OBJETIVO É GARANTIR OS DIREITOS DOS SEGURADOS DO INSS E 
DOS TRABALHADORES. VENHA FAZER UMA CONSULTA GRATUITA.

Rua Mauricio Francisco Klabin, 475 - loja 02

3589-6607

Feriadão na Makis Place Klabin
Na compra de 2 temakis

ganhe uma 
deliciosa porção de

salmão empanado!!!!!!*
*Promoção válida apenas na loja do Klabin, apenas para os dias 04 e 05 de junho de 2015.

Promoção não acumulativa. Não participa temakis doces ou temakis que já estão em promoção.

Domingo 12h às 00h 
Segunda: 11h às 00h
Terça a Quinta: 11h às 02h
Sexta: 11h às 05h 
Sábado: 12h às 05h
Feriados abrimos ao meio-dia.
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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 30 de 
maio, a partir das 7h, Cata Ba-
gulho na região do Jabaquara. 
As equipes  percorrerão várias 
diversas vias dos bairros de 
Vila Santa Catarina, Vila Mas-
cote e Vila Paulista. O Cata-
-Bagulho recolhe madeiras, 
móveis velhos, eletrodomés-
ticos quebrados, pneus, gar-
rafas, colchões, entre outros 
materiais.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 
30 de maio, das 7h às 16h,  
Cata Bagulho na região da 
Vila Mariana. As equipes  per-
correrão perímetro formado 
pela Av.Dos Bandeirantes/ 
Av.Ibirapuera/ Av.Profº.Ascen-
dino Reis/ Av.Moreira Guima-
rães/ Av. Ruben Berta.  Ajude 
a manter a cidade limpa!

Interarte: 
no MAC USP

O Programa Interarte do 
MAC proporciona momentos 
de integração entre crianças, 
jovens e seus acompanhantes 
adultos - familiares ou amigos 
- através de atividades lúdicas 
motivadas pelas exposições 
em cartaz no MAC USP. Dia 30 
de maio, sábado, das 10h30 às 
12h30 na exposição “Olhares 
Cruzados nos Museus da USP 
- Identidades Diversas” os 
participantes serão convida-
dos a refl etir sobre o uso dos 
objetos de diferentes cotidia-
nos presentes na exposição. 
A atividade é gratuita. O MAC 
USP fi ca no Parque Ibirapuera.

Meditação
A Unifesp recruta homens 

e mulheres acima de 60 anos, 
para pesquisa científi ca sobre 
práticas de meditação e senti-
mento de bem-estar. Informa-
ções: 5081-5405 ou 5082-2382 
(falar com Márcia).

Teatro infantil na 
Viriato Correa

A  Biblioteca Viriato Correa 
apresenta neste domingo, dia 
31, às 15h, o espetáculo infantil 
“Os Pés Murchos x Cabeças 
de Bagre”, que conta a his-
tória da trajetória do futebol 
desde sua invenção na China 
até os dias de hoje. Durante 
a encenação, crianças são 
convidadas a participar de um 
jogo, torcendo e até entrando 
em cena para ajudar a esclare-
cer uma regra ou chutar um 
pênalti. A entrada é gratuita. 
A Biblioteca fica na R. Sena 
Madureira, 298 - Vila Maria-
na. Informações: 5573-4017 e 
5574-0389

Sábado Harmônico 
no Jabaquara

Neste sábado, dia 30, às 
15h, acontece o Sábado Har-
mônico no Centro Cultural 
Jabaquara. O recital de piano, 
fl auta e orquestra de cordas 
apresenta composições que 
vão de João Pernambuco 
a Pixinguinha.A entrada é 
franca. O Centro Cultural fi ca 
na  Rua Arsênio Tavollieri, 
45 - Jabaquara. Informações: 
5011-8819 e 5011-7445.

Festa Junina em 
São Judas Tadeu

Nos sábados 6, 13 e 20 
de junho(no Santuário) e 
domingos 31 de maio, 7, 14, 21 
e 28 de junho (no Instituto), 
o Instituto Meninos de São 
Judas Tadeu realiza sua tradi-
cional festa junina. O evento 
tem o objetivo de arrecadar 
fundos para a manutenção 
das atividades da instituição. 
Serão diversas barracas com 
comidas e bebidas, como 
bolos, doces, churrascos, 
cachorros-quentes, pastéis, 
pizzas, pamonhas, canjicas, 
pinhões, churros, quentões 
e muito mais. A diversão é 
garantida com as barracas 
de brincadeiras, entre elas a 
tradicional  pescaria. A entra-
da é franca. O Instituto fi ca 
na Av. Itacira, 2801 – Planalto 
Paulista, atrás do Santuário 
São Judas Tadeu.

Bazar Benefi cente
Dia 30 de maio, das 9h às 

18h, acontece um bazar bene-
fi cente no Mosteiro de Santa 
Tereza. O bazar tem como 
objetivo ajudar às famílias 
nos campos de refugiados no 
Oriente Médio. O Mosteiro 
fi ca na Av. Jabaquara 244, em 
Mirandópolis.

• ACONTECE • HORÓSCOPO

• CINEMA

Áries - 21/03 a 20/04 
Liberte sua mente de con-

ceitos e preconceitos, porque 
só livre ela poderá conhecer a 
vida. Se o ariano pensa que já 
sabe tudo sobre algum assun-
to ou pessoa, com isso torna 
impossível que a verdade se 
mostre e ilumine.
Touro - 21/04 a 20/05 

Começa hoje um perío-
do de vinte dias que se ca-
racterizará pela acentuação 
das oscilações, já comuns na 
vida de todo mundo. Leve em 
conta que a melhor atitude 
perante as oscilações é entrar 
no ritmo e dançar sua música. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

A realidade oscila e sofrem 
com isso as pessoas que insis-
tem em preservar a estabili-
dade. A estabilidade seria boa 
se fosse o tempo dela, mas 
não é. Por que manter estável 
um sistema que desmorona? 
Por que? 
Câncer - 21/06 a 21/07

As coisas mudam com uma 
velocidade muito maior do 
que a esperada, e as oscilações 
dão o tom da instabilidade. 
Contudo, não há de se pensar 
que isso seja negativo, pelo 
contrário, há algo de liberta-
dor nesse ritmo oscilatório e 
caótico.
Leão - 22/07 a 22/08

Essa necessidade de se-
gurança que faz todo mundo 
buscar estabilidade não é mui-
to auspiciosa no momento atu-
al. Pelo contrário, as melhores 
coisas virão a quem se atrever 
a navegar nas águas oscilantes 
da instabilidade.
Virgem - 23/08 a 22/09

Cultive as dúvidas, não as 
tema, elas alimentam a liber-
dade de escolher e de conhe-
cer também. Sem dúvidas sua 
mente seria tomada por cer-
tezas, condições que só apa-
recem no momento em que 
o virginiano deixa de pensar.
Libra - 23/9 a 22/10

 Celebre o tempo atual, 
pois provavelmente o libra-
no conseguirá navegar por 
ele com maior destreza do 
que seus semelhantes. Por 
que? Porque de muitas for-
mas, sua alma já é treinada 
a andar com maior segu-
rança no meio da incerteza.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Nutra suas incertezas, elas 
são a fonte de toda criativi-
dade e também das transfor-
mações que se tornaram im-
prescindíveis. Se o escorpiano 
soubesse tudo e só tivesse 
certezas, isso signifi caria o fi m 
de sua evolução. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

A estabilidade seria boa se 
não fosse inoportuna. Por que 
manter estável uma condição 
sofrida? Melhor passar o mais 
rapidamente para outra coisa, 
permitindo que a instabilidade 
e oscilação cumpram seu tra-
balho libertador.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

O vaivém de diferentes es-
tados de ânimo acontecendo 
com muita velocidade é des-
confortável, mas não negati-
vo. Por trás dessa condição es-
preita a liberdade. É necessário 
ir além da segurança aparente 
da estabilidade. 
Aquário -21/01 a 19/02

Do que vai adiantar sentar 
na margem do rio e chorar? 
Pode até ser legítimo tomar 
um instante para isso, mas 
nunca tornar esse evento um 
exercício crônico. A vida é o 
que acontece lá fora enquanto 
o aquariano  fica pensando 
e pensando no sentido das 
coisas.
Peixes - 20/02 a 20/03

O nascimento de um rela-
cionamento, de um projeto ou 
empreendimento, com certe-
za é marcado pelas dúvidas. 
Contudo, não é interessante 
para ninguém valorizar mais as 
incertezas do que o entusiasmo.

• PROGRAMAÇÃO
Shopping Metrô Santa Cruz R. 

Domingos de Morais, 2.564 - V. 
Mariana - Tel.: 3471-8063

• Sala 1 - Promessas de Guerra 
DIG - 14 Anos - 22h20 • Sala 1 - The 
Last Naruto: O Filme DIG - 10 Anos 
- 19h40 • Sala 1 - The Last Naruto: 
O Filme DIG (Dub) - 10 Anos - 11h40K 
- 14h20 - 17h00 

• Sala 2 - Royal Opera House: 
Ascenção e Queda da Cidade de 
Mahagonny DIG - Livre - 12h30D - 
15h30I - 18h30B2 • Sala 2 - A Incrível 
História de Adaline DIG - 12 Anos 
- 13h00I - 14h00I2 - 16h40R - 22h10W 
• Sala 2 - Promessas de Guerra DIG 
- 14 Anos - 19h20W - 22h10B2 

• Sala 3 - Terremoto: A Falha de 
San Andreas 3D (Dub) - 12 Anos 
- 12h20K - 15h00 - 17h40 - 20h20 - 
23h00G 

• Sala 4 - Terremoto: A Falha de 
San Andreas DIG - 12 Anos - 14h10 
- 16h40 - 19h30 - 22h00 • Sala 4 - 
Carros 2 DIG (Dub) - Livre - 11h20K 

• Sala 5 - Os Vingadores 2: A Era 
de Ultron DIG - 12 Anos - 11h20D - 
12h50I2 - 14h30D - 16h00R2 - 17h40D 
- 19h10M2 - 20h50D - 22h10R2 • Sala 
5 - 12 Homens e Uma Sentença DIG 
- 12 Anos - 12h50I - 19h10E - 00h00D 

• Sala 6 - Trocando os Pés DIG - 14 
Anos - 18h20 - 21h00 - 23h40G • Sala 
6 - Trocando os Pés DIG (Dub) - 14 
Anos - 11h00K - 13h20 - 15h45 

• Sala 7 - Poltergeist - O Fenô-
meno 3D - 12 Anos - 13h00 - 15h30 
- 17h50 - 20h30 - 22h50G 

• Sala 8 - Mad Max: Estrada da 
Fúria 3D - 16 Anos - 12h55 - 15h40 - 
18h40 - 21h30 

• Sala 10 - Terremoto: A Falha de 
San Andreas 3D - 12 Anos - 13h10 - 
15h50 - 18h30 - 21h10 - 23h50G 

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

• Sala 1 - Terremoto: A Falha de 
San Andreas 3D - 12 Anos - 13h10 - 
15h50 - 18h30 - 21h10 - 23h50D 

• Sala 2 - Poltergeist - O Fenô-
meno 3D - 12 Anos - 13h40 - 16h00 
- 18h20 - 20h40 • Sala 2 - 12 Homens 
e Uma Sentença DIG - 12 Anos - 
23h00D 

• Sala 3 - Mad Max: Estrada da 
Fúria 3D - 16 Anos - 12h00K - 14h50 
- 17h40 - 20h30 - 23h20D 

• Sala 4 - Carros 2 DIG (Dub) - Li-
vre - 11h30K • Sala 4 - Terremoto: A 
Falha de San Andreas 3D (Dub) - 12 
Anos - 14h10 • Sala 4 - Terremoto: 
A Falha de San Andreas 3D - 12 Anos 
- 16h50 - 19h30 - 22h10 

• Sala 5 - Cada Um Na Sua Casa 
DIG (Dub) - Livre - 12h40 • Sala 5 - 
Os Vingadores 2: A Era de Ultron 
DIG - 12 Anos - 15h00 - 18h10 - 21h20 

• Sala 6 - Mad Max: Estrada da 
Fúria DIG - 16 Anos - 16h40 - 22h20 • 

Sala 6 - A Incrível História de Adali-
ne DIG - 12 Anos - 14h00 - 19h40Q2 • 
Sala 6 - 12 Homens e Uma Sentença 
DIG - 12 Anos - 11h50I - 19h40E 

• Sala 7 - Royal Opera House: 
Ascenção e Queda da Cidade de 
Mahagonny DIG - Livre - 12h30D - 
15h30I - 18h30B2 • Sala 7 - Entre Abe-
lhas DIG - 14 Anos - 13h30R2 - 15h40I2 
• Sala 7 - Promessas de Guerra DIG 
- 14 Anos - 18h00R - 19h20I - 20h50R 
- 22h00I - 22h15B2 
Legendas:D-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Sábado (30/05);E-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Quarta (03/06); G-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta (29/05) 
e Sábado (30/05);I-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Domingo 
(31/05); K-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Sábado (30/05) e Domin-
go (31/05); R-Esta sessão NÃO será 
exibida Quinta (28/05), Domingo 
(31/05) e Terça (02/06); W-Esta 
sessão NÃO será exibida Quinta 
(28/05) e Terça (02/06); B2-Esta 
sessão será exibida SOMENTE Quin-
ta (28/05) e Terça (02/06); I2-Esta 
sessão NÃO será exibida Sábado 
(30/05) e Domingo (31/05); M2-Esta 
sessão NÃO será exibida Sábado 
(30/05) e Quarta (03/06); Q2-Esta 
sessão NÃO será exibida Quarta 
(03/06); R2-Esta sessão NÃO será 
exibida Sábado (30/05).

Adam Sandler, Dwayne Johson 
ou Russel Crowe? Escolha 

Comédias protagonizadas 
por Adam Sandler têm um 
público cativo e não deverá 
ser diferente com Trocando 
os Pés. No longa, um solitá-
rio sapateiro de Nova York 
(Adam Sandler) costuma con-
sertar os sapatos de clientes 
experientes na arte de viver: 
que frequentemente tiram 
férias e vivem aventuras. Ao 
lado de seu amigo barbeiro 
(Steve Buscemi), ele espera 

a sua própria aventura, e vê 
a vida passar diante de seus 
olhos. Quando recebe uma 
generosa herança de família, 
surge a possibilidade do tra-
balhador assumir outro papel 
e ver o mundo de uma forma 
diferente. 

Quem prefere filmes de 
ação pode assistir a Terremo-
to - A falha de San Andreas, 
com Dwayne Johnson. Nele,  
um terremoto atinge a Califór-

nia e um piloto de helicópetro 
terá que percorrer o estado 
para resgatar a sua fi lha. 

Há ainda a opção de con-
ferir Promessas de Guerra.  
No drama, após a batalha de 
Gallipoli em 1919, um pai (Rus-
sell Crowe) descobre que seus 
dois filhos desapareceram 
do local. Logo, ele abandona 
sua Austrália natal e viaja até 
a Turquia, para descobrir o 
paradeiro dos fi lhos.

Entidade pede doações de leite 
em pó para crianças com HIV

A Lalec surgiu há 16 anos 
com o objetivo de ajudar um 
grupo de 20 crianças com 
HIV/Aids. Neste período, já 
passaram por lá mais de 250 
crianças que receberam não 
só tratamento, mas acolhi-
mento, carinho, amor. 

O número de novos casos 
foi aos poucos sendo reduzi-
do por conta de prevenção 
ainda na fase do pré natal. 
Muitas foram adotadas (tanto 
no Brasil como no exterior) 
e algumas passaram para 
outras instiuições, além da-

quelas que puderam retornar 
ao lar. Mas, vale ressaltar, a 
grande maioria vive em situa-
ção de vulnerabilidade social, 
mesmo nos casos onde o HIV 
foi negativado.

De qualquer forma, ain-
da há crianças, muitas delas 
são bebês, e que precisam 
da ajuda de todos. Uma das 
doações de maior necessida-
de são tipos de leite especial 
para garantir a alimentação 
adequada dos pequeninos. O 
Leite do tipo Nan, da Nestlé, 
Anti Refl uxo, é um dos mais 

consumidos e que mais faltam 
na casa. São três crianças 
entre dois e seis meses que 
precisam dele e o consumo 
médio é de uma lata por dia!

Também são aceitas latas 
de leite em pó sem lactose, 
Nan Pro e Nidex. Outras ifnor-
mações podem ser obtidas 
com a coordenadora Flora 
pelo 2275.0713. 

A Lalec fi ca na  Av. Indianó-
polis, 2077 - Planalto Pauista 
- CEP 04063-004. Mais infor-
mações pelo telefone: 5052-
8085. ou site: www.lalec.org.

• SOLIDARIEDADE
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•COMUNIDADE

•TRANSPORTES

Vereadores vêm ao Jabaquara neste 
sábado, 30, para ouvir a população   

A edição deste sábado 
(30/5) do Câmara no Seu Bair-
ro – projeto realizado pela Câ-
mara Municipal de São Paulo 
com o objetivo de aproximar 
os cidadãos dos vereadores 
– será realizada no CEU Ca-
minho do Mar,  na região da 
subprefeitura de Jabaquara, 
zona sul.

Essa é a 12ª região a re-
ceber a sessão pública que 
reúne vereadores e cidadãos 
para debater os principais 
problemas dos distritos. Nas 
outras subprefeituras onde o 
Câmara no Seu Bairro foi rea-

lizado, o projeto teve grande 
adesão – até agora, foram 
mais de quatro mil participan-
tes e mais de duas mil reivin-
dicações.

Em outras regiões da ci-
dade, entre as principais de-
mandas apresentadas pela 
população local estão a neces-
sidade de ações para resolver 
as enchentes, melhoria no 
sistema de transporte público 
local e a promoção da cultura  
na região. No Jabaquara, é 
possível que outros temas en-
trem em pauta, como a Ope-
ração Urbana Água Espraiada 

e seus refl exos locais. 
As sessões são divididas 

em Pequeno Expediente – 
quando o vereador tem cinco 
minutos para apresentar suas 
propostas -, Tribuna Popular – 
espaço aberto aos munícipes 
por três minutos para falar 
sobre assuntos de interesse 
local -, e depois os parlamen-
tares e autoridades fazem 
suas considerações.

A sessão pública terá início 
às 9h30 do sábado, 30, no 
CEU Caminho do Mar: Aveni-
da Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira, 5.241.

Linha 5 terá bicicletários e 
praças em várias estações

Desenvolvimento susten-
tável signifi ca, em poucas pa-
lavras, conciliar o respeito ao 
meio ambiente com as neces-
sidades de consumo, conforto 
e deslocamento humano. Em 
especial em um meio urbano, 
valorizar o transporte coletivo 
é essencial para que a cidade 
“destrave”. O uso de metrô, 
ônibus e mesmo bicicletas 
pode facilitar e agilizar o aces-
so ao lazer, aos cuidados com 
a saúde e até ao contato com 
a natureza e prática de exer-
cícios físicos.

A Linha 5 - Lilás, em cons-
trução, é exemplo dessa rea-
lidade sonhada. Quando con-
cluída sua expansão, atenderá 
nada menos que dez hospitais 
(São Paulo, Servidor Público, 
Edmundo Vasconcelos, Alvo-
rada, AACD...), além de clíni-
cas e instituições assistenciais, 
na área de saúde. 

Atenderá também região 
recheada de escolas e entida-
des educacionais, lojas, shop-
ping centers, além de restau-
rantes e bares, facilitando o 
fl uxo de pessoas que querem 
ter a liberdade de tomar duas 
taças de vinho sem se preocu-
par em dirigir depois.  

Sobretudo, permitirá o 

acesso por metrô ao principal 
parque da cidade, o Ibirapue-
ra, e seu vizinho, o Parque 
das Bicicletas, além de clubes 
particulares como o Monte 
Líbano. 

Facilitar o acesso a todos 
estes equipamentos sem que 
o usuário precise se preocu-
par em enfrentar o congestio-
namento para chegar até eles 
nem a interminável busca por 
lugares para estacionar.

Uma linha com estas ca-
racterísticas precisa também 
privilegiar a frequência por 
ciclistas - sejam eles habituais 
ou eventuais. O metrô garan-
te que todas as futuras esta-
ções projetadas para o trecho 
terão bicicletários.

Áreas livres
O jornal São Paulo Zona 

Sul também questionou o 
metrô sobre outras áreas que 
estão em obras e serão deso-
cupadas após a conclusão do 
trecho, como os pontos de 
abertura de poços de ventila-
ção ou escavação. 

De acordo com a empresa, 
serão construídas praças nas 
áreas sobre as estações Alto 
da Boa Vista, Borba Gato, 
Brooklin, Eucaliptos, Moema 

e AACD-Servidor. 
Atrás da estação Chácara 

Klabin será feita uma praça 
com equipamentos de lazer. 
Já os “VSEs” são poços de 
Ventilação e Saída de Emer-
gência essenciais para uma 
linha metroviária e, de acordo 
com a assessoria de imprensa 
da empresa, sua construção 
segue normas internacionais 
de implantação de linhas de 
metrô.

 A área do VSE Bandeiran-
tes, que está em construção 
na Avenida dos Bandeiran-
tes entre as ruas Gil Eanes e 
Princesa Isabel, terá também 
uma subestação elétrica para 
alimentação da linha. 

No Parque das Bicicletas, 
que está parcialmente inter-
ditado para as obras de ex-
pansão desde 2011, a área sub-
terrânea será utilizada como 
estacionamento de trens. 
Entretanto, desde antes da 
interdição, foi prometida a 
devolução da área atualmente 
ocupada pelas obras, inclusive 
com replantio das árvores 
removida. Não há previsão de 
quando isto acontecerá.

Nas demais áreas serão 
construídos apenas os VSEs. 

Estações serão profundas, porém com luminosidade natural

Fo
to

: M
ar

ce
lo

 S
te

hl
ic

k

•SAÚDE

Vacinação contra gripe foi 
prorrogada até 3 de junho

A Campanha de Vacinação 
contra a infl uenza (gripe) não 
atingiu a meta esperada pelos 
agentes públicos e por isso foi 
prorrogada até 3 de junho.

Isto signifi ca que pessoas 
com 60 anos de idade ou 
mais, profi ssionais de saúde, 
gestantes, indígenas, crianças 
a partir de 6 meses e menores 
de 5 anos, mulheres que de-
ram à luz nos últimos 45 dias 
(puérperas) e portadores de 
doenças crônicas que ainda 
não garantiram sua imuniza-
ção devem procurar o posto 
de saúde mais próximo para 
receber a dose gratuitamente.

O objetivo é vacinar 80% 

desse público, estimado em 
3,2 milhões de pessoas - até 
agora apenas pouco mais de 
1,3 milhão de doses foram 
aplicadas, o que representa 
44,2%, ou seja, menos da me-
tade do público alvo.

A vacina  protege contra 
a gripe e, assim, reduz o risco 
de complicações respiratórias 
e pneumonia, que podem até 
levar ao óbito.

São necessárias duas se-
manas para que a vacina co-
mece a fazer efeito. Por isso, a 
campanha acontece no outo-
no, para oferecer proteção no 
inverno, quando ocorre maior 
circulação do vírus infl uenza.

Para adultos, inclusive ges-
tantes, é aplicada uma dose. 
Quando imunizadas pela pri-
meira vez, crianças a partir 
de 6 meses e menores de 5 
anos de idade devem receber 
duas doses com intervalo de 
30 dias entre cada uma.

 A relação dos postos de 
saúde da capital pode ser 
consultada pelo telefone 156.

 

- NOSSOS CURSOS:
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
- (40 Vagas Tarde e 40 Vagas Noite)
EVENTOS 
- (40 Vagas Manhã)
GESTÃO COMERCIAL 
- (40 Vagas Manhã e 40 Vagas Noite) 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
- (40 Vagas Noite)
NOVO - GESTÃO EMPRESARIAL 
- (Ensino a Distância - 40 vagas)

INSCRIÇÕES: WWW.VESTIBULARFATEC.COM.BR

Rua Frei João, 59 – Vila Nair. 
Ipiranga – São Paulo/ SP

 INF.: WWW.FATECIPIRANGA.EDU.BR 
(11) 5061 – 0298

EXAME 05/ JUL
ENSINO SUPERIOR

GRATUITO
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Casas de Repouso

Odontologia

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

Estética

•SAÚDE

Vila Mariana amplia projeto para dependentes químicos
É difícil precisar quando o 

problema começou. Mas cer-
tamente já são cerca de duas 
décadas em que moradores 
da região e motoristas que 
trafegam na Avenida dos Ban-
deirantes assistem cotidiana-
mente às cenas de abandono 
em que vivem dezenas de pes-
soas sob o viaduto Jabaquara. 
Usuários de crack, em sua 
maioria, nem todos moram ali. 
Alguns são até trabalhadores 
de regiões próximas e que, 
no horário do almoço, apenas 
passam pelo local e ali fazem o 
consumo da droga. 

A vizinhança sempre se 
queixou. Comerciantes, mo-
radores e trabalhadores da 
região de São Judas, no en-
contro de vias como a Avenida 
Jabaquara e as Alamedas Irerê, 
Ceci e outras próximas, recla-
mam que caminhar pela região 
é inseguro, relatam assaltos e 
abordagens. 

Mas, como resolver a situ-
ação que se arrasta há tantos 
anos? Já foram feitas opera-

ções conjuntas da Prefeitura 
com a Polícia, com remoção 
dos moradores, seus perten-
ces e checagem de anteceden-
tes, já foram feitas abordagens 
por assistentes sociais... Mas 
os usuários acabam voltando, 
muitos deles se instalam ali.

Desde agosto do ano pas-
sado, a Subprefeitura de Vila 
Mariana em parceria com equi-
pes da Secretaria da Saúde, Se-
cretaria da Assistência Social 
e Guarda Civil Metropolitana 
vêm buscando uma atuação 
diferenciada. Além do atendi-
mento em saúde e psicológico, 
buscam oferecer alternativas 
aos ocupantes dos baixos do 
viaduto.

Mas sabem que se trata de 
um processo lento. O progra-
ma desenvolvido na Vila Ma-
riana ainda não tem o mesmo 
alcance daquele a Prefeitura 
implantou no centro da cida-
de, onde os usuários partici-
pam de frentes de trabalho e 
ganham vagas em hotéis da 
região, com diárias bancadas 

pelo projeto, chamado “Bra-
ços Abertos”.

Mas, agora, a Prefeitura 
anunciou um reforço para a 
atuação fora do centro da cida-
de - em seis distritos da cidade, 
incluindo a Vila Mariana. 

A ideia é que as equipes de 
assistência social e de saúde 
desenvolvam seu trabalho em 
unidades móveis. Além da Vila 
Mariana, serão benefi ciados os 
distritos de Santana, na zona 
norte; Lapa, na zona oeste; 
Cidade Tiradentes, na zona 
leste, e outros dois da Zona 
Sul da cidade: M’ Boi Mirim e 
Santo Amaro.

“Nestes locais foram iden-
tificadas cenas de uso que 
merecem uma intervenção e 
um cuidado maior do poder 
público. Fizemos uma parceria 
com a Secretaria Nacional de 
Políticas Antidrogas (Senad) 
para ampliar o atendimento”, 
afirma a secretária Luciana 
Temer (Assistência e Desenvol-
vimento Social).

Segundo a titular da pasta, 

Unidades móveis serão usadas em pontos onde há concentração de usuários de crack, como o viaduto Jabaquara

a parceria com o programa 
do governo federal “Crack, É 
Possível Vencer” possibilitará 
a locação de unidades mó-
veis para a abrigar as equipes 
em cenas de uso de crack 
identifi cadas nos seis bairros. 
Equipes das subprefeituras, 
em parceria com as secretarias 
municipais de Assistência e De-
senvolvimento Social, Saúde, 
Segurança Urbana, Direitos 

Humanos e Cidadania e Tra-
balho já estão mapeando os 
locais que receberão o serviço.

A ampliação receberá in-
vestimentos de R$ 6 milhões. 
O edital para contração do 
serviço está em elaboração. A 
expectativa é que as unidades 
estejam disponíveis em cerca 
de um mês.

“Vamos contratar trailers 
porque precisamos de mobi-

lidade. No início teremos um 
processo de vinculação das 
equipes de assistência social e 
de saúde com os dependentes 
de cada local”, explica a secre-
tária Luciana Temer. 

O primeiro objetivo é reali-
zar um diagnóstico da situação 
em cada cena de uso, para 
delimitar as alternativas de 
atendimento mais adequadas 
aos dependentes da área.

ACUPUNTURA CHINESA E 
MASSAGEM TERAPÊUTICA
Médico e Professor Dr. Michael Chen

com 30 anos de experiência

DOR DE CABEÇA • ENXAQUECA • SINUSITE • INSÔNIA • ANSIEDADE 
DEPRESSÃO • TPM • MENOPAUSA • ZUMBIDO DE OUVIDO
PRESSÃO ALTA • PARALISIA FACIAL • ARTRITE ARTROSE
REUMATISMO • TENDINITE • COLUNA • NERVO SIÁTICO 
TORCICOLO • DORES NO CORPO • GASTRITE • COLITE 
PRISÃO DE VENTRE • PARAR DE FUMAR
IMPOTENCIA SEXUAL • EMAGRECIMENTO, ETC.

Atendimento de Segunda a Sábado das 8:00 às 19:00 h.
Rua Carlos Steinen, 314 - Paraíso

Tel. 3057-3088 - 99115-8289

PROMOÇÃO

40%
desconto
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•BARES E RESTAURANTES

•EMPREGOS

Em padaria de São Judas, quitutes 
sem glúten ou lactose esbanjam sabor

Inverno se aproximando, 
tempo de curtir delícias com 
sabor! Mas, como garantir o 
sabor, sem descuidar da saú-
de? Em São Judas, a padaria 
especializada em produtos 
sem glúten nem lactose pare-
ce ter a resposta.

Na Sabor e Saúde, a linha 
de confeitaria tem feito tanto 
sucesso com a clientela que 
novas receitas não deixam 
de ser criadas, testadas e 
lançadas para o consumidor 
que  quer equilíbrio na ali-
mentação. 

A recente ampliação tam-
bém signifi ca que novos pro-
dutos sem açúcar foram inse-
ridos no cardápio.

Tem tortinha de morango, 
tortinha de limão, bolo de rolo 
em diversos sabores, trufa 
funcional, pãezinhos doces de 
frutas cristalizadas e de maçã 
com canela (sem ovo)...

Na linha de panificação 
também tem novidades - to-
das igualmente sem glúten, 
leite, soja e açúcar: são pãe-
zinhos de abóbora com alho 
poró, milho com erva doce, 
grão de bico (sem ovo), ba-
tata, batata doce roxa, alho 
(para churrasco). Vale res-
saltar que todos eles, além 
de saborosos e nutritivos, 
são também muito macios: a 
textura única é um diferencial 
da casa. 

Os lançamentos vieram a 
se somar à extensa linha de 
produtos de fabricação pró-
pria da Sabor e Saúde. 

São pães de forma,  pão 
brasileiro (tipo pão francês),  
salgados assados (coxinhas, 
esfi has, empadas, pastéis, ris-
sóles), petit gateau, trancinha 
de coco e quindim. 

Destaque também para o 

“pão de queijo sem queijo”, 
que na verdade tem sabor 
bem similar ao original, mas 
é feito com quinua e por isso 
na casa leva o nome de mini 
pão com quinua. A massa para 
pizza  da casa também ganha 
sabor por ser enriquecida com 
quinua.

Histórico
Já são oito anos de suces-

so: a Sabor de Saúde iniciou 
suas atividades em 2007, com 
o objetivo de oferecer ali-
mentos naturais, nutritivos, 
isentos de glúten, leite/deri-
vados, soja e açúcar àquelas 
pessoas que, por necessidade 
ou opção, buscam melhorar 
a qualidade de vida através 
de uma alimentação mais 
saudável. 

A padaria conta com a 
mercearia e lanchonete. Ali, 
a clientela pode tomar seu 
lanche, comprar produtos 
fresquinhos e em seguida fa-
zer suas compras de mês, até!

Isto porque a Sabor e Saú-
de não trabalha apenas com 
produtos próprios, mas ofere-
ce também produtos de par-
ceiros. É possível encontrar 
biscoitos, cookies, barras de 
cereais, misturas para bolos, 
massas, patês, leites vegetais, 
sucos integrais, bolos confei-
tados. Tudo sem glúten, leite/
derivados. 

O glúten é uma proteína 
presente em cereais como: tri-
go, centeio, cevada, espelta, 
kamut e aveia (por contami-
nação). A caseína é uma das 
proteínas presente no leite 
e em seus derivados. Ambas 
são proteínas de difícil diges-
tão que podem desencadear 
processos infl amatórios e, por 
consequência, levar ao sur-
gimento de sintomas, como: 

Pizza ou pãezinhos sem glúten? Diversidade de produtos encanta 
na Sabor e Saúde, mas maciez e sabor também atraem clientela

rinite, sinusite, dores de ca-
beça, dificuldade para ema-
grecer, olheiras, problemas 
de pele, acne, doenças auto-
-imunes (artrite reumatóide, 
tireoidite de Hashimoto, do-
ença celíaca, lúpus), osteo-
porose, imunidade baixa, etc. 

A lactose é o carboidrato 
presente no leite e seus deri-
vados. A intolerância à lactose 
é um distúrbio digestivo as-
sociado à baixa ou nenhuma 
produção da enzima que a 
digere. 

Os sintomas mais carac-
terísticos são distensão ab-
dominal, fl atulência, cólicas, 
diarreia. 

A Sabor de Saúde fi ca na 
Av. Fagundes Filho, 923 – re-
gião do metrô São Judas. Site: 
www.sabordesaude.com.br

Vila Mariana tem vagas de atendente em setor de frios
 Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo (SDTE), 
por meio do Centro de Apoio 
ao Trabalho e Empreendedo-
rismo (CATe), está com mais 
de quatro mil vagas, sendo 
666 voltadas ao segmento de 
alimentação com salários de 
até R$ 2 mil. A maior parte das 
vagas exige dos candidatos 
o nível de escolaridade entre 
o fundamental e médio, com 
oportunidades para quem 
deseja entrar no mercado de 
trabalho e não possui expe-
riência.

Para trabalhar como aten-
dente do setor de frios e la-
ticínios com salário entre R$ 

1.085,00 e R$ 1.100,00 será 
pedido pelo empregador entre 
o ensino fundamental e médio 
completos. As vagas são para 
a Vila Mariana, Ipiranga, Pinhei-
ros e Consolação.

Há também outras opor-
tunidades no setor de alimen-
tação e gastronomia em di-
ferentes bairros e regiões da 
cidade.. No bairro do Canindé, 
zona leste, por exemplo, há 
cinco vagas para atendente 
de mesa com salário de R$ 
900,00. Será exigido o ensino 
médio completo e disponi-
bilidade para o trabalho em 
escala de horário. As demais 
oportunidades para atendente 
de mesa estão nos bairros de 

Sumarezinho, Centro e Mooca.
Já na Freguesia do Ó, zona 

norte, duas vagas são oferta-
das para barmans – salário de 
R$ 1.300,00. Para participar 
da seleção é necessário estar 
com o ensino médio em an-
damento.

Quem possui experiência 
como açougueiro encontra 50 
postos para serem preenchi-
dos. Os salários variam entre 
R$ 1.300,00 e R$ 1.728,00. Os 
participantes do processo se-
letivo precisam ter concluído 
o ensino fundamental e ter 
disponibilidade para trabalhar 
nos bairros Jardim São Gabriel, 
São Mateus, Vila Buarque, Jar-
dim São Paulo, entre outros.

Na área de pizzarias estão 
disponíveis oito vagas para os 
cargos de pizzaiolo e auxiliar 
– salário de até R$ 1.200,00. 
As oportunidades são para 
a zona norte da cidade, nos 
bairros Jardim das Laranjeiras 
e Vila Albertina. Ainda na zona 
norte, no bairro do Limão, há 
uma vaga para confeiteiro com 
salário de R$ 2.000,00, sendo 
necessário o ensino funda-
mental completo.

Sushimans encontram duas 
oportunidades com salário 
de R$ 1.500,00, no Jardim 
Paulistano, região central. 
Será exigido o ensino médio 
completo e disponibilidade 
para o horário de trabalho 

das 11h às 19h20 em escala.
Para se cadastrar e partici-

par dos processos seletivos, o 
candidato precisa comparecer 
a uma das unidades do CAT 
com RG, CPF, carteira de tra-
balho e número do PIS. 

Outras informações e a 
tabela de vagas estão dispo-
níveis no site www.prefeitu-
ra.sp.gov.br/trabalho ou na 
Central de Atendimento ao 
Munícipe, pelo telefone 156.

Outros canais para conhe-
cer as vagas ou envio de currí-
culos: convocacaorecrutamen-
to@prefeitura.sp.gov.brefi-
cientes@prefeitura.sp.gov.
br.(profissionais com defici-
ência); Aplicativo do CATe no 

sistema Android (baixar pela 
Play Store)

Na região, as subprefei-
turas contam com postos do 
Centro de Atendimento ao Tra-
balhador (CAT). A Subprefeitu-
ra Vila Mariana está localizada 
na Rua José de Magalhães, 
500 e funciona das 8h às 17h. 
No Jabaquara, o endereço é 
Av. Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira, 2314 – Andar 
Inferior. Abre de segunda a 
sexta-feira: 8h às 17h, sábados 
das 7h às 13h. 

Vale lembrar que a quanti-
dade de vagas veiculadas pode 
sofrer alterações conforme a 
procura e o preenchimento.
Informações: 3397-3286

Em outras regiões da cidade, há outras oportunidades no ramo de alimentação, com salários até R$ 2 mil
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Brasil é campeão mundial no uso de defensivos agrícolas que comprometem a qualidade das terras férteis e dos alimentos produzidos

O ano de 2015 foi es-
colhido pela ONU 
como o Ano Inter-

nacional dos Solos, em mais 
uma ação para conscientizar 
o planeta sobre a importância 
deste sistema. Embora muitos 
acreditem que é o crescimento 
urbano que compromete a 
qualidade dos solos em todo 
o planeta, que está perdendo 
um terço de suas terras, na 
verdade este é apenas um dos 
fatores. 

O uso de técnicas agrícolas 
equivocadas por pequenos 
produtores e o abuso de agro-
tóxicos podem destruir a fer-
tilidade da terra e ainda gerar 
alimentos ruins. A população 
ainda sofre por conta da con-
taminação de lençóis freáticos, 
rios e até dos animais que 
vivem nestas áreas.

Consumir alimentos sem 
agrotóxicos é uma tarefa cada 
dia mais ao alcance da popu-
lação (veja matéria abaixo) 
e que pode contribuir para 
expandir a agricultura sus-
tentável. 

Os defensivos agrícolas 
atingem os lençóis freáticos 

por conta da ação da chuva 
ou mesmo do processo de 
irrigação nas plantações. Polui 
não só a água mas também os 
seres vivos que habitam nela 
ou matam sua sede com esta 
água já contaminada. 

Vários dos inseticidas usa-
dos na agricultura são “bio-
acumulativos”. Isto quer di-
zer que o veneno usado para 
matar as pragas permanece 
no inseto ou em um animal 
que venha a ingeri-lo, suces-
sivamente, contaminando 
inclusive animais que podem 
ser usados na alimentação de 
seres humaos.

Além disso, o uso de pesti-
cidas também prejudica dire-
tamente a qualidade do solo. 
Os pesticidas reduzem a � xa-
ção de nitrogênio, que é feita 
por microorganismos que ha-
bitam o solo. Por sua vez, este 
resultado acaba fazendo com 
que agricultores usem uma 
quantidade cada vez maisor 
de fertilizantes. 

Outro problema é que as 
pragas vão se tornando resis-
tentes aos defensivos usados, 
provocando o surgimento 

de pragas progressivamente 
mais fortes, o que, em última 
instância, acaba por garantir a 
continuidade do uso e produ-
ção dos agrotóxicos. 

Para se ter uma ideia do 
problema, basta dizer que o 
setor agrícola brasileiro com-
prou, no ano de 2012, 823.226 
toneladas de agrotóxicos – 
muitos deles, proibidos em 
outros países. 

De 2000 a 2012, o aumento 
em toneladas compradas foi 
162,32%. Os dados estão no 
Dossiê Abrasco – Um Alerta 
sobre os Impactos dos Agro-
tóxicos na Saúde, lançado no 
� nal de abril pela Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco)..

“Desde 2009, o Brasil as-
sumiu a posição de primeiro 
consumidor mundial de agro-
tóxico. O consumo daria 5,5 
quilos por brasileiro por ano”, 
disse o diretor da Associação 
Brasileira de Agroecologia 
(ABA), Paulo Petersen. Ele 
ainda explica que esse aumen-
to está diretamente relaciona-
do à expansão da monocultu-
ra e dos transgênicos. 

PREÇO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS ESTÁ MAIS ACESSÍVEL
Nada menos do que 70% do 

que chega à mesa do brasileiro 
vêm da agricultura familiar, 
ou seja, de pequenas proprie-
dades. Entretanto, a maior 
parte dos agricultores ainda 
recorre ao uso de agrotóxicos. 
Isto se explica não só pelo bai-
xo conhecimento ainda sobre 
as técnicas modernas de pro-
dução de alimentos orgânicos, 
mas também pela di� culdade 
enfrentada no período de 
transição do tipo de cultivo: 
a terra precisa “descansar” 
durante um período para se 
livrar dos agrotóxicos. 

Por outro lado, vale apontar 
que a produção de orgânicos 

tem crescido e o preço conse-
quentemente vem baixando, 
gerando um “círculo virtuoso”. 

De acordo com a Associa-
ção Brasileira de Orgânicos 
(BrasilBio), produtos orgâni-
cos custavam até 70% a mais 
em 2006 e, nove anos depois, 
a diferença caiu para cerca de 
30%. Se cada família aprende a 
reduzir o desperdício e recorre 
menos a alimentos industriali-
zados, o valor pode não pesar 
tanto no orçamento doméstico. 

Vale ainda lembrar que o 
uso excessivo de agrotóxicos 
pela agricultura brasileira 
pode trazer re� exos à saúde. 

No início de maio, o Ins-

tituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva 
(Inca) manifestou-se contra 
o modo como os agrotóxicos 
tem sido utilizados no Brasil e 
recomendou a redução do uso 
desses produtos.

O Brasil registrou, entre 
2007 e 2014, 34.147 casos de 
intoxicação por agrotóxico, 
de acordo com Paulo Peter-
sen, presidente da Associação 
Brasileira de Agroecologia 
(ABA). Entre os problemas 
causados por esse tipo de into-
xicação estão a malformação 
de feto, câncer, disfunção � -
siológica, problemas cardíacos 
e neuronais.

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
Agrotóxicos prejudicam solo e saúde

BRASIL É CAMPEÃO MUNDIAL NO USO DE PESTICIDAS: 
22 DOS 50 PRINCÍPIOS ATIVOS MAIS EMPREGADOS EM 
AGROTÓXICOS NO BRASIL ESTÃO BANIDOS EM OUTROS PAÍSES 

PASSEIOSREUTILIZE

Desenvolver visão sobre sus-
tentabilidade pode incluir uma 
visão sobre a habitação no país 
todo. Uma boa oportunidade 
para quem quer entender me-
lhor como vivem os brasilei-
ros, gratuitamente é conferir 
a mostra “Casa Brasileira”. A 
exposição apresenta a trajetória 
e os desdobramentos da mora-
dia no Brasil e a in� nidade de 
in� uências que marcaram nossa 
cultura, com aproximadamente 
60 obras entre croquis, plantas e 
fotogra� as. 

Estão ali trabalhos de nomes 
como Ramos de Azevedo, Vitor 
Dubugras, Oscar Niemeyer, 

Paulo Mendes da Rocha, Oswal-
do Bratke, Vilanova Artigas, 
Lina Bo Bardi, Ruy Ohtake, Zig-
mund Zanetini, Marcos Acaya-
ba e Hector Vigliecca.

Casa Brasileira � ca em cartaz 
até 19/07, de terça a domingo, 
das 9h às 19h na Caixa Cultural 
que � ca na Praça da Sé, 111. Use 
o metrô. Telefone: 3321-4400.

Visite a Caixa Cultural sem usar o carro
O programa que troca ma-

terial reciclável por descontos 
na conta de energia elétrica 
está comemorando dois anos. 
Desde maio de 2013 já foram 
coletadas mais de 2,5 mil to-
neladas de recicláveis, que 
representaram mais de R$ 
150 mil em descontos para 
os clientes da concessionária 
AES Eletropaulo. 

Atualmente, existem nove 
pontos de coleta dos reciclá-
veis espalhados pela Grande 
São Paulo. Participar do pro-
grama Recicle Mais, Pague 
Menos é simples: os interes-
sados devem se cadastrar em 

qualquer um dos pontos de 
coleta para receber o cartão 
personalizado. Ao levar os 
resíduos separados para o 
local, o material é pesado e 
preci� cado, de acordo com a 
tabela praticada pelo merca-
do de reciclagem, e o valor 
vira desconto na conta de luz. 
Os participantes recebem na 
hora um comprovante com 
a quantia que será abatida 
na próxima fatura de energia 
elétrica. Não há limite para o 
desconto – assim, se a pesa-
gem dos resíduos superar o 
valor consumido de energia, 
por exemplo, o crédito res-

tante vai virar desconto na 
fatura seguinte. Já houve vá-
rios clientes que conseguiram 
zerar sua conta de energia elé-
trica e acumular bônus para as 
faturas seguintes. 

Na região, há um posto em 
Heliópolis (Rua Coronel Silva 
Castro, altura do n° 202), que 
funciona segunda a sexta, 
das 09h às 12h30 e das 13h30 
às 16h. E outro em São João 
Clímaco (Rua São João Clí-
maco esquina com a Rua Luís 
Abodanza), que abre às terças 
e quintas, das 09h às 12h30 e 
das 13h30 às 16h.; e aos sába-
dos, das 9h às 12h30h.

Ganhe desconto na conta de luz, com recicláveis
Rogério Negrão/Divulgação Caixa

Veneno? 
Abobrinha, pimentão, pepinos, 
morangos e tomates são os produtos 
com maior quantidade de agrotóxicos
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Casa de vidro, em SP 
Projeto de Lina Bo Bardi, de 1951, 
é um dos destaques na mostra 
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•CULTURA

Bailarina apresenta espetáculo 
gratuito na Vila Clementino

A bailarina e coreógrafa 
Morena Nascimento conheceu 
o trabalho do músico Benja-
mim Taubkin em 2002, durante 
uma edição do evento Merca-
do Cultural da Bahia, do qual 
o pianista é curador até hoje, 
e fi cou impressionada com o 
que viu. “O que mais me cha-
mou a atenção foi a liberdade 
que ele tem de se relacionar 
com músicas feitas em diver-
sas partes do mundo”, conta a 
dançarina. Alguns anos depois, 
em 2010, Morena e Taubkin se 
reuniram para criar o espetá-
culo “Um Diálogo Entre Dança 
e Música”, que é apresentado 
gratuitamente entre hoje, 28, 
e, domingo, 31 de maio, no 
Teatro João Caetano.

A coreografia explora a 
relação entre a música e a 
dança com simplicidade. “O 
maior desafi o foi justamente 
não criar alicerce ou conceito 
nenhum para ser trabalhado”, 
conta Morena. “Queríamos 
fazer o som encontrar com a 

dança e isso já era sufi ciente 
para nós”, diz. O ponto de 
partida para a criação do espe-
táculo também foi simples: um 
diálogo em que cada um foi se 
revelando para o outro, como 
se estivessem se conhecendo. 
“No fi m, o que sintetizamos foi 
um encontro puro da minha 
dança com a música dele e 
isso, de alguma forma, desper-
tou a música dentro de mim 

e o olhar dele para o gesto”, 
explica a coreógrafa. 

Morena revela que o espe-
táculo reforçou nela a convic-
ção de que apenas a música já 
é um estímulo sufi ciente para 
criar uma coreografi a. “Passei 
a confi ar ainda mais no poder 
da música”. Com o início da 
parceria com Taubkin, a bailari-
na adquiriu um pouco da tran-
qüilidade com que o músico 

lida com a presença no palco. 
“Nas apresentações com o 
Benjamim, eu me sinto mais à 
vontade para me expor e para 
compartilhar nosso trabalho 
com o público, na medida em 
que fui entendendo que havia 
uma cumplicidade grande en-
tre a gente”, analisa.

Morena Nascimento rece-
beu, pela Funarte, o prêmio 
Klauss Vianna de Dança em 
2010 e integrou, no período 
de 2007 a 2009, a companhia 
de dança alemã Tanzthea-
ter Wuppertal Pina Bausch, 
uma das mais reconhecidas 
do mundo, onde segue como 
artista convidada. Já Benjamim 
Taubkin foi diretor de cerca de 
500 concertos e é fundador da 
Casa Núcleo, em São Paulo.   A  

Serviço: Teatro João Cae-
tano. Rua Borges Lagoa, 650, 
Vila Clementino (estação Santa 
Cruz). Tel. 5573-3774 e 5549-
1744. Dias 28 e 29, 21h. Dia 31, 
19h. Grátis (retirar ingresso 
uma hora antes).

“Semana do Brincar” termina domingo na Vila Mariana
A Semana Mundial do Brin-

car está acontecendo. Inicia-
tiva da Aliança pela Infância, 
o evento tem por objetivo 
promover e valorizar o ato 
de brincar, de modo coletivo, 
onde a convivência entre gera-
ções seja motivada a partir da 
relação lúdica com o espaço, 
com os objetos, e sobretudo 
com as pessoas.

Aqui na região o destaque 
fica para a programação do 
Sesc, que tem dança, teatro, 
música, literatura e artes plás-

ticas, que pretendem esta-
belecer a contato direto das 
crianças com diferentes sons, 
cores, texturas, movimentos 
e narrativas.  Nesta relação 
lúdica com as linguagens a 
participação dos adultos é 
fundamental.

A intervenção Brinquedos 
e Brincadeiras vai reunir brin-
cadeiras de roda, de mãos, 
com corda, com barbante, jo-
gos de rua...Ufa! Nessa empol-
gação, a turma da Trupe Trupé 
e as crianças vão brincar com 

diversas atividades e aprender 
a fazer alguns brinquedos, 
colocando todo mundo pra se 
divertir.  

Será nos dias 28 e 29/05, 
quinta e sexta, das 9h30 às 
11h e das 13h30 às 15h, na sala 
Corpo & Artes. Livre. Grátis

A ofi cina  Construção e Ex-
perimentação de Brinquedos 
Sonoros vai atuar a partir da 
construção de brinquedos que 
emitem sons, todos irão brin-
car com atividades lúdicas e di-
vertidas para todas as idades. 

O evento será comandado 
por Adelsin, brincante, mem-
bro da Casa das 5 Pedrinhas, 
que tem formação em artes 
plásticas, trabalha há mais de 
30 anos com pesquisa, docu-
mentação e valorização da 
cultura das crianças. 

Será nos dias 30 e 31/05, 
sábado e domingo, das 14h 
às 17h na Sala Corpo & Artes. 
Livre. Grátis.

O Sesc Vila Mariana fica 
na Rua Pelotas, 143. Telefone: 
5080-3000.
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SOMOS O CAMINHO MAIS CURTO PARA O SEU IMÓVEL!
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LOCAÇÃO
  METRÔ SAÚDE - R$1.500

APTO  2 DTS  GAR  60 M2  AU PRONTO P/ MORAR
JUNTO AO METRÔ , LIVING 2 AMBS  , COZ. EQUIPADA

RICO EM ARMS, ÓTIMO EDIF. É SÓ MUDAR     

PÇA ÁRVORE - R$1.900
  APTOP 2DTS  GAR 70 M2 AU IMPECÁVEL !!
PROX.  METRO  , LIVING 2 AMBS , COZ EQUIP.

RICO EM ARMS , DEP. EMPR. ÓTIMO EDIF. C/ LAZER.
  

V. CLEMENTINO - R$2.000 
APTO 2 DTS  GAR.  68 M2   AU MAGNIFICO 

LOCAL  ESPETACULAR  , LIVING 2 AMBS, COZ. 
EQUIPADA  RICO EM ARMS, ANDAR ALTO,

ÓTIMO EDIF.  NÃO PERCA, ENTRAR E MORAR .               

V. CLEMENTINO - R$2.950
APTO    3 DTS   STE   GAR PROX.   HOSP. SP

BELÍSSIMO , 85 AU  ,  LIVING 2 AMBS TERRAÇO  ,
COZ. EQUIPADA   RICO EM ARMS   
ÓTIMO  EDIF. COM LAZER TOTAL    

PÇA ÁRVORE - R$2.980
CASA TÉRREA  130 M2 AC 2 DTS  STE  6 VAGAS 

PROX. AO METRÔ , LIVING 2 AMBS , COZ. EQUIPADA
RICO EM ARMS , MAGNÍFICA,  LOCAL TRANQÜILO  

ÓTIMO P/ RESID  OU COM. 

V. MARIANA - R$3.500
ÓTIMO SOBRADO 3 DTS  STE 2 GRS 

PROX. METRO STA CRUZ  ,  LIVING 2 AMBS
COZINHA  EQUIPADA, RICO EM ARMS ,  É SÓ MUDAR 

ÓTIMO P/ RESIDÊNCIA OU COMÉRCIO.

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 .

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. 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 .

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

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
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.

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

VILA MARIANA
APTO 1 DORM. GAR.,70 M2 AT

UM SHOW
R$369 MIL

Prox. metro Sta Cruz, living 2 ambs, coz. 
equipada, rico em arms, gar. demarcada, 

lindo Edif. c/ piscina. cond baixo.

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS STE GAR. 

NOVO !! 100M2 AT.
R$ 509 MIL

Prox ao Metro livong 2 ambs terraço , 
boa cozinha, abto alto luxo,
Edf. Maravilhoso c/ Lazer.

VILA MARIANA 
APTO 2 DTS, GAR, 98 M2 AT
PROX. METRO SANTA CRUZ

R$ 432 MIL
Otimo local, living 2 ambs, cozinha 

equipada, rico em armarios, andar alto 
otimo  Edif., lazer c/ quadra.

CORRETOR (AS) COM OU SEM 
EXPERIÊNCIA  100 % COMISSIONADOS 

VENHA FAZER PARTE DA EQUIPE
QUE MAIS VENDE NA REGIÃO

V. MARIANA 
APTO 2 DTS  STE   2 GRS
NOVO – ESPETACULAR  

R$649  MIL 
Prox. Metro Sta Cruz, living 2 ambs , 

terraço Ste  com closet ,  coz. Equipada, 
rico em arms Edif. Magnífico com lazer

METRO SAÚDE
APTO   3 DTS   STE  2GRS  

SEMI  NOVO – LINDO 
R$670 MIL 

100 mts do metrô ,  living 2 ambs , ter-
raço, cozinha equip. Rico em arms , acbto  
luxo Andar alto , belíssimo edif. c/ lazer . 

V. CLEMENTINO
COB . PENTHOUSE 
 3 DTS STE 2GRS

R$890 MIL 
Local  espetacular, linda, Living 2 ambs, 
coz. Equipada, rico em arms , amplo ter-
raço, c/ linda vista, Não deixe  de conhecer.

 MIRANDOPOLIS 
SOBRADO NOVO! LUXO 

3 DTS  STE    2GRS  
R$915 MIL 

Prox. Metrô, Pça Sta Rita  living 2 ambs 
, ótima  Coz. Qtal Acabto maravilhoso, 
não existe mais lindo Venha conferir 

Co n s u lt e -n o s :  5070-4470
Sede Própria - “ estaremos de plantão no sabádo 02/05/15”

até as 15:00 hs. se preferir, ligue 24 h: 9 9971-3485
rua paracatu, 852 - saúde

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

VENDA - cAsAsVENDA - ApArtAmENtos

LocAÇÃo rEsIDENcIAL

saúde - PX. AO METRÔ!!! 72M²
02 DORMS + 1 revers. WC social, sala 2 amb, coz. c/ armário, a. 

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

planaltinho
PARANHOS

PEDERNEIRAS, 206.

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

(Cod. AT). Site SO0019.

sAÚDE
 SObRAdO ESTilO ORiEnTAl!

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

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

saúde
CASA TÉRREA 

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

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

corredor lateral.
R$ 305.000,00.

(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.

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$ 390.000,00.

(cod.JH). Site SO0097.

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.

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.

 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.

VENDA comErcIAL

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

10 vagas, elevador,
salas com banheiros,

20mts de frente.
R$ 2.200.000,00.

(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$ 1.400,00 - (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.

 VILA GUARANI
APTO R$ 380.000,00
2 dorm. 1 suite, sala 2 amb.,

rico em armários,

cozinha, WC.social,

2 vagas, lazer. (Cód.SI)

Site:  AP0443.

CASA TÉRREA
METRÔ SAÚDE

R$ 598.000,00

2 dorms, sala,

cozinha, 2 vagas.

(Cód. RS).

JABAQUARA
R$ 295.000,00

APTO BOCA
DO METRÔ
1 dorm.suíte,

2 WC, sala c/sacada,
garagem demarcada.

(Cód. CE)
Site: AP0430.

SAÚDE
R. VISCONDE DE INHAÚMA, CONSTR. TARJAB, 

APTO DE R$ 1.700,00 P/R$ 1.450,00
A/U 67m2, 2 dorms, sala c/sacada, rico em armários, coz.dep.

empr, área serv., 1 vaga. (Cód.AAT) Site: AP0315

SAÚDE
APTO METRÔ

2 dorms, sala 2 amb.c/sacada, cozinha, armários, 1 vaga.
R$ 2.000,00. (Cód. CE) Site: AP0410.

SAÚDE
250 MTS DO METRÔ

02 VAGAS
73m2 A/U, 03 dorms,

01 suíte, sala 02 amb.,
sacada, WC.social, cozinha,

áer.serviço+banheiro.
Cond.baixo, lazer completo.

R$ 615.000,00.
(Cód. JJ).
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“SEDE PRÓPRIA”

CASA TÉRREA – VILA 
STA CATARINA- R$ 400 MIL

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

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

dade .  REF.: 14-1181
OTIMO SOBRADO

JABAQUARA R$ 500MIL
2 Dormitórios, sala 2

ambientes, cozinha, terraço, 
3 vagas de garagem + duas 

moradias nos fundos.
Ótimo investimento ou renda!  

Ref.: 31-2811 

CASA TÉRREA
JD ORIENTAL R$ 450 MIL
2 dormitórios, sala 2 ambien-

tes, cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia e edícula completa, 
amplo terreno de 6x39, exce-
lente quintal.   REF.: 31-2798

COBERTURA DUPLEX
METRÔ S. JUDAS / 

CONCEIÇÃO R$ 650 MIL
3 dorms + 1 ste, terraço c/ sl. 
grande + sl. almoço + churr, 
lazer completo, muito bem 

localizado. Òt. aproveitamento 
da cobertura.REF.: 45-2748

SOBRADO NA 
VILA CAMPESTRE

R$ 500 mil
3 dorms, 1 suíte c/ closet, sala 
ampla, copa, coz, lavanderia  

salão no sub solo, quarto para 
emp. com wc, churr. e gar. 2 
automóveis.  Ref 61-2873

CASA TÉRREA
ISOLADA R$ 940 MIL

CIDADE VARGAS
Bairro residencial! prox. Metrô Jaba-
quara c/ 4 dorms, ste,sala 2 ambs, 
cozinha , quintal,edícula, saída para 
2 ruas, 6 vagas de garagem, terreno 
amplo de 450 m2 ,casa totalmente 

isolada e arejada!.  REF63-2886

APTO SAÚDE
R$ 535 MIL

2 dormitórios, 1suíte com 
armários, sala 2 ambien-
tes com sacada, cozinha 
com armários, sacada, 2 

banheiros,garagem para 2 
automóveis.  REF.: 61-2878

APTO - R$ 410 MIL
VILA GUARANI  
Ótima localização,

2 dorms, sala 2 ambientes 
com sacada, cozinha,

vaga de garagem, 65 AU,  
VAGO.Visite hoje!

REF.: 53-2866

CASA TÉRREA ASSOBRADADA
JABAQUARA –R$ 550 MIL

10 min. à pé do Metrô 
com 3 dormitórios, sala para 

2 ambs, cozinha, 2 banheiros, 
quintal, 2 vagas de carro, 

ótimo  terreno de 5x32x12. 
Ref 82-2665

APTO SÃO JUDAS/
CONCEIÇÃO - R$ 386 MIL
2 dormitórios, sala c/;sacada, 
cozinha, apto TODO REFOR-
MADO, piso em porcelanato, 
condominio de R$ 350,00 e 
vaga de gar.  REF.: 82-2837

APTO  R$ 365 MIL
JABAQUARA - METRÔ
2 dormitórios com armários, 
sala 2 ambientes, cozinha 

com armários, 2 banheiros e 
vaga de garagem.

REF.: 82-2895

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 480 MIL

À 10 minutos do metrô c/ 3 
dorms c/ arms, ótima sala 2 
ambs com sacada, 2 banhs , 
coz. Planejada, vaga de gar. 
, face norte, carp. madeira e 

granito e lazer. REF.: 82-2913

LINDO APTO - PRÓX. 
AO METRÔ– R$ 630 MIL
Na melhor parte do Jabaquara 
, com 2 SUÍTEScom closed, 
sala com sacada, cozinha 

americana, banheiro,
garagem e lazer completo.

Ref. 85-2885

APTO METRÔ
JABAQUARA   R$ 325 MIL

REFORMADO, ótima
oportunidade 2 dorms, coz. 

c/ arms,sala 2 ambs, piso em 
porcelanato,  vaga  fixa. Lazer 
c/ quadra, jogos,academia, s. 
festas e churr.  REF.:91-2943

APTO – METRÔ 
JABAQUARA R$ 495 Mil

108 m2 de área, 2 dorms +
3º ver., sala 2 ambs, coz. 
ampla, lavand, 1 vaga de

gar. + depósito. Cond. super 
baixo, apenas R$ 100,00.

Otima oportunidade. Ref  92- 2947

2 CASAS- R$ 380 MIL 
VILA STA CATARINA 

O´timo terreno de 7,5x22 ,
2 casas térreas

( 1 e 2 dormitórios) ,
muito bom investimento,

para renda ! REF.: 22-2803 

CASA TÉRREA
JABAQUARA R$ 920 MIL

CIDADE VARGAS ,TERRENO 
10X40, saida p/ duas ruas, 

prox. Metrô com 3 dormitórios, 
suíte, sala ampla , cozinha, 
quintal com salão e churr,

7 vagas de ga. REF  11-2958

APTO - JABAQUARA
R$ 290 MIL

2 dorms, ótima sala, coz. c/ arms, 
piso em porcelanato, AS  e gar. p/ 
um automóvel. À 15 minutos a pé 
do Metrô, fácil condução. Lazer 
c/ churr, play, quadra etc. Ótimo 

negócio !  REF.: 13-2951

CASA TÉRREA
V. GUARANI  R$ 450 MIL
Otimo terreno bem localizado, 

prox. Padaria, mercado e 
comércio local, 2 dorms, sala, 
cozinha,banheiros,lavanderia, 
quintal e 4 vagas de garagem. 

REF.: 13-2963

SOBRADO NOVO
PRÓX. METRÔ 

CONCEIÇÃO R$ 560 MIL
 Vila Guarani com 3 dormi-

tórios , suíte, cozinha, sala 2 
ambs, 2 vagas de gar, lavabo, 
ótimo acabamento. Pronto p/ 

morar. REF.: 01-2999

JABAQUARA  PRÓX. 
METRÔ – APTO 3 DORM. 

SÓ R$ 320MIL
3 dorms, sala 2 ambientes 

com sanca , gesso e ilumina-
ção, cozinha com armários, 

vaga de gar. 10 minutos à pé 
para o Metrô!  REF.: 01-2971

“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$ 320 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

R. Luis Góes, 1466 - Cj. 04 - Mirandópolis
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APTO. ACLIMAÇÃO

2 dts, 1 vg, living 
2 amb, lazer/salão 
festas, vago, rua 

tranquila, ót. localiz, 
px. ao Parque.

R$ 350 mil

•CASA E SOBRADOS•
APTO. V. MARIANA

1 dt, 1 vg, living/
terraço, lazer com-

pleto, reformado, ót. 
localiz, impecável, 

px. Metrô Ana Rosa. 
R$ 365 mil

APTO. MIRANDÓPOLIS
1dt , living 2 amb, 
lazer, andar alto,

ót. localiz,
impecável, px.

Metrô Pça.  Árvore. 
R$ 330 mil

APTO. SAÚDE
2 dts, 1 vg, lazer c/ 

piscina, salão festas, 
churrasq, ót. estado, 
reform, ót. local, px. 
Metrô Pça. Árvore. 

R$ 430 mil

VILA CLEMENTINO  
2 dts,1 ste,1 vg, 

living 3 amb,78m2 
au, vago, reform,
ót. localiz, impe-

cavel, px. ao Metrô. 
R$ 440 mil

APTO. V. MARIANA
2 dts, 1 vg, living 
2 amb, lazer, rua 
tranq, ót. localiz,

reform, impecável, 
px. Metrô.
R$ 450 mil

APTO. V. GUMERCINDO
2 dts, 1vg, living/

terraço, lazer
c/ piscina, vago,
ot. localiz, px.
Av do Cursino. 

R$ 395 mil

APTO. ACLIMAÇÃO
3 dts,1 ste, 2 vg, 

living/terraço, lazer 
compl, repl. arms,

ót. localiz, impecável, 
px. ao Parque.

R$ 560 mil

APTO. V. CLEMENTINO
3 dts,1 ste, 2 vgs, 
living/terraço, lazer 

compl, 78m2 au, repl. 
arms, ót. local, px. 
Metrô/Shop. Sta. 
Cruz. R$ 685 mil

APTO. V. MARIANA
3 dts,1 ste, 2 vg, liv/
terraço, lazer compl, 
80m2 au, and. alto, 
vago, ót. local, im-

pecável, px Metrô V. 
Mariana. R$ 700 mil

APTO. MIRANDÓPOLIS
1 dt,1 vg, living/2anb, 

lazer, andar alto, 
reformado, ót. locali-

zação, impecável, 
px. Metrô Pça. 

Arvore. R$ 380 mil

APTO. V. MARIANA
2 dts, 1 vg, DE, 
74m2 au, lazer 

completo, vago, 
otima localização, 
px. Pq. Ibirapuera. 

R$ 580 mil

APTO. V. MARIANA
3 dts,1 vg, living
2 amb, repleto

arms, lazer,
ótima localização,

impecável, px. 
Metrô. R$ 615 mil

APTO. MOEMA
4 dts, 2 stes, 3 vgs, 
living/terraço, vago, 
lazer compl,148m2 

au., impec, ót. 
localiz, px. Shoop. 
R$ 1.595.000 mil

CASA TÉRREA  
MIRANDÓPOLIS

2 dts,  sala 2 amb, entr 
lat, qtal, edícula, terr. 
5x27, rua tranqu, ót. 
local px. Metrô Pça. 
Árvore. R$ 430 mil

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS

3 dts, 3 vgs, sl. 2 amb, 
vago, qtal, edícula, rua 

tranqüila, ót. localiz. 
px. ao Metrô Pça. 

Árvore. R$ 680  mil

SOBRADO
VILA FORMOSA

2 dts,1 vg, sl/2amb, 
qtal, edícula, rua 

tranqüila, ót. localiz. 
px. Shoop Anália 

Franco. R$ 450  mil

SOBRADO METRÔ 
SAÚDE

2 dts, c/terraço, 1 vg, 
sl/2amb, entr. lat., 2 

wc, vago,  qtal, edícula, 
ót. localiz., px. Metrô  
Saúde. R$ 480 mil

SOBR. V.MARIANA
3 dts,1ste c/arms,

2 sls c/lavabo, + 1ste 
nos fundos, 2 vgs, 

entr. lat, rua s/saída, 
ót. local, px. Metrô. 

R$ 5.500,00

APTO. MIRANDÓPOLIS
2 dts, 2 vgs, living/

terraço, lazer
c/piscina, vago, 

reform, ót.  localiz. 
px. Metrô. R$ 2.500 

o pacote

APTO. METRÔ SAÚDE
Prédio novo, 2 dts,1 

ste, 2 vgs, livng/
terraço, replto arms, 
ar cond, piso lam, ót. 
local, Impecável, px. 
Metrô R$ 1.800,00

APTO. PÇA ÁRVORE
2 dts,1 ste,1 vg,

living/terraço, lazerc/
piscina, repl. arms, 
impecável, ót. local, 

ao lado Metrô.
R$ 2.200,00

GALPÃO
V. GUMERCINDO

C/ escritórios, salas, 
copa/coz, vários WC, 

entr. p/caminhão, 
450 mts. área total. 
Consultar Preço

SOBRADO
V. MOMUMENTO
4 dts,1 ste, 3 vgs, 

entr. lat., qtal/edícu-
la, copa/coz, reform, 
rua tranqüila s/saída.  

R$ 3.500,00

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 34 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

SOBRADO
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

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
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

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
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

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

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
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/ em., 
gar. p/ 1 carro - REF.: 14.241

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

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

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

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$ 1.120 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

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

TÉRREA
V. MORAES
R$ 480 MIL

Ótimo acabto., terreno 200 
m², constr. Aprox. 180m², c/ 
4 dorm., 2 suítes, wc social, 
living p/ 2 amb., lavanderia, 

amplo terraço c/ churrasqueira, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 12.810

IMÓVEIS
ÓTIMO P/ RENDA

R$ 550 MIL
Boa localização, Av. Inhaíba, 

74 - 80, terreno 10 x 20 = 200 
m², sendo um salão comercial 

c/ aprox. 45m² c/ wc, e em 
cima duas casas térreas c/ 
2 dorm., sala, cozinha, wc - 

REF.: 13.182

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
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

TÉRREA C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.925 MIL

Terreno 393 m², construção 285 
m², 3 dorm., suíte, living p/ 3 
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 
3 carros, quintal c/ piscina e 
churrasq. - REF.: 14.287

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D. Bernardo 

Nogueira, AU = 76m², 
reformado, ótimo acabto., c/ 2 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

liv. p/ 2 amb. c/ sacada, coz. c/ 
AE, gar. 1 carro - REF.: 14306

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
V. GUMERCINDO

R$ 585 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

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

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

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 585 MIL
Boa localização do bairro, 

terreno 5 x 25 mts., AC = 125 
m², c/ 3 dorm., suíte, living

p/ 2 amb., lavabo, cozinha c/ 
AE, dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 13.990

SOBRADO VILA
BQ. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5,85 x 28 mts., AC = 
246m², vago, c/ 4 dorm., 2 

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

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

REF.: 13.983

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

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

IMÓVEL COMERCIAL
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

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

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
APARTAMENTO - R$ 1.300,00

Ao lado do Metrô, 1 dorm. c/arm., sala, coz. c/arms., 
banh., piso em carpete de madeira, cond. baixo

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. 
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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 loca-
lização (Junto ao metro 
Conceição). A/C 300 m2. 

R$ 9.000,00. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

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

mobiliado. Lindo.
R$ 2.300,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Apartamento  2  dorms. 
sala grande A. Serviço, 

Garagem. Ótima
Localização! R$1.500,00

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

LOCAÇÃO

Pabx: 5012-1200
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www.imobiliariaigral.com.br
Av. Engº Armando de Arruda Pereira, 1141

Estação Conceição - SEDE PRÓPRIA

Administração
• Locação
• Venda

VENDAS - VENDA - VENDA LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO

APTO. - VILA GUARANI  
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

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

CASA
VILA CAMPESTRE

R$ 750,00
1 dormitório,

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

Á/útil: 30m2.
REF.: CA0301

APTO JARDIM 
ORIENTAL - 245 MIL

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

- REF.: AP01800

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. - V. BABILONIA
R$ 280 MIL

Excel. oportunidade! 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, 
área de serviço e 1 
vaga.  Á/útil:83m2.

REF.: AP01616

SOBRADO - JD. ORIENTAL 
R$ 1.600,00

Condomínio fechado 
-  2 dorms, wc com 
box, sala 2 ambien-
tes, lavabo, cozinha, 
lavanderia e 2 vagas. 

- REF.: CA01230

CASA
VILA GUARANI

R$ 900,00
1 dormitório,

sala, cozinha e wc,  
Á/útil: 40m2 -

REF.: CA00993

SOBRADO - V. GUARANI 
R$ 2.600,00

Excelente localiza-
ção, c/ 3 dormitórios, 

sala, cozinha, wc, 
área de serviço e 2 

vagas. A/útil: 130m2 - 
REF.: CA01173

SOBRADO JABAQUARA
R$ 530 MIL

SOBRADO DE VILA
2 dormitórios, sala, 

coz, dependência de 
emp, wc, salão de 

festas, AS e 1 vaga. 
AU:150m2.

REF.: CA01521

CASA VILA BABILONIA
R$ 1.000,00

Excelente opção. 
1 dormitório, sala, 

cozinha, wc, quintal e 
1 vaga. Á/útil: 35m2 - 

REF.: CA01726

APTO. - V. BABILONIA 
R$ 1.100,00 + 505,00 

DE CONDOMÍNIO
2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc,AS e

1 vagas.
Á/útil: 54m2 -

REF.: AP01758

APTO. - VILA GUARANI
R$ 1.200,00 + 400,00 

DE CONDOMÍNIO
2 dorm, sala, coz, 2 
wcs, área de serviço 
e 1 vaga. Hidráulica e 
Elétrica feita recente-
mente! A/útil: 60m2 
- REF.: AP01501

SALÃO VILA GUARANI

R$ 800,00

Salão comercial

com 40m2 e 1 w/c.

REF.: SL00117

 3 dorms, 1 suite, varanda, 
sala, coz. c/arms. lavabo 
compl, lav., 1 vaga, port. 
autom. Ac. financiamento

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO GEMINADO
VILA GUARANI
R$ 380.000,00

VENDO ou ALUGO

 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

 

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
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CASA TÉRREA PL. PAULISTA 
Reformada Oportunidade!!!

R$ 430.000,00
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

 

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

Valor R$ 500.000,00 A Vista

 TERRENO 10x40=400m2

NA CURSINO - SAÚDE

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

CRECI: 25.333-J
Rua Décio, 151 

Saúde

3542-6062

SOBRADO 
TRIPLEX 

NOVO VILA 
DAS MERCÊS

R$ 830.000,00

100% NOVO, 3 SUÍTES COM VARANDA, 
4 VAGAS, JD. DE INVERNO, 

PORCELANATO, MÁRMORE E 
GRANITO, AQ. CENTRAL, 200m2 ÚTEIS.

+ FOTOS EM www.planaltovip.com.br

Planalto VIP Imobiliária

COM SUÍTE MASTER, DORMITÓRIO, 
LAVABO, DE, 3 VAGAS, 

AQ. CENTRAL, 97m2 ÚTEIS, SACADAS, 
PLANEJADOS E LAZER COMPLETO.

APTO. 
ALTO PADRÃO

PLANALTO 
PAULISTA

R$ 890.000,00
+ FOTOS EM www.planaltovip.com.br

 

Aumente seu patrimônio. Quite seu financiamento 
imobiliário ou saia do aluguel. Com parcelas a partir 
de R$ 401,73, sem juros transforme seu sonho em 

realidade. Seja ele um imóvel residencial, comercial, 
terreno, construir ou reformar. Use seu FGTS.

 NÃO PAGUE MAIS 
ALUGUEL!

Fone: 98092-1218

 

VENDO PRéDIO alugado por R$ 6.015,00.
R$ 1.500.000,00

Aceito como parte de pagto., Apto. próximo de 
Estação do Metrô (Conceição / Vila Mariana)

 SÃO JUDAS
ÓTIMO NEGÓCIO COM RENDA

AZULÃO IMÓVEIS - creci 71990
2578-0982 - 96211-7618 (oi) 96342-7296 (tim)

 3 dormitórios, 1 suíte, 
banh. social, sala, lavabo, 
cozinha, quintal, entrada 

lateral, 2 vagas. 
Estuda Proposta. 

2275-6481/ 2276-3671 
ou 98114-0679

SOBRADOS NOVOS
VILA DAS MERCÊS

R$ 650.000,00

 Ótimo para constrir um 
imóvel residencial
Ligue e Confira!

Ótimo Negócio de Ocasião

2275-6481/ 2276-3671 
ou 98114-0679

TERRENO 7x14
VILA GUARANI
R$ 225.000,00

 

Ao lado do metrô Chácara Klabim, são 90m2, 
3 dorms., (1 suíte), sala 2 ambs. c/terraço 
gourmet, 2 vagas, condomínio com lazer. 

Venha Conferir!!!

 APTO. NOVO CHÁCARA KLABIN 
3 DORMS. - R$ 895.000,00

Tel.: 5082-5222
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A 300 metros do metrô Santa Cruz, são 
98m2, 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala 

2 ambientes, ampla coz. c/copa, 2 vagas

 APTO. VILA MARIANA 3 DORMS.
R$ 745.000,00

Tel.: 5082-5222
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Amplo e espaçoso, em um condomínio c/muito 
verde, excelente localização, a 5 min. do 

metrô Santos Imigrantes, possui dorm. c/arms, 
suíte, ampla sala, coz. Venha conferir!

 APTO. VILA MARIANA 3 DORMS.
R$ 565.000,00
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Tel.: 5082-5222

 

Venha morar em um condomínio clube, lazer 
completo c/quadra de tênis e lanchonete, apto. 
c/94m2, 3 dorms. (1 suíte), varanda gourmet. 

Opoutunidade! Venha Conferir!

 CONDOMÍNIO CLIMA BOTHANICO
JABAQUARA - R$ 800.000,00
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Tel.: 5082-5222

 

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

Para Moças ou 
Rapazez de fino 

trato na região do 
Metrô Saúde

Tr. Tels. 2083-8503
ou 99194-9067

ALUGA-SE 
QUARTO

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 

SALÃO 
COMERCIAL

VILA MARIANA
OPORTUNIDADE!!!

Salão com 130m2

Rua Vieira de Moura, 60
800 metros do Metrô Vila Mariana

R$ 2.000,00
Fone: 98588-1409

2 dormitórios, sala, cozinha, 
2 banheiros, 

lavanderia, sem vaga

Tels.: 2275-6481/ 
2276-3671

SOBRADO 200 mts. 
METRÔ SÃO JUDAS

RESIDL./COML.
R$ 1.550,00

Próximo do Metrô 
Ana Rosa, 

2 dormitórios, sala, 
cozinha, AS.
R$ 2.000,00

Tels.: 3079-0970
ou 99982-5950

APARTAMENTO
VILA MARIANA

Feriadão de Corpus 
Christi  (4 dias) 

Vila Mirim, 1 quadra 
da praia, 2 quartos.

Até 6 pessoas

Tratar 5588-3091

PRAIA GRANDE
APTO. PARA
TEMPORADA

A 50 mts, do Hospital 
São Luiz/Jabaquara, 

ideal para Clínica, 
Consultórios, Escritórios, 
500m2 terreno, 5 vagas
Tr. c/Júlio creci 86718

99690-3235

JABAQUARA
EXCELENTE

CASA TÉRREA

LOCAÇÃO

A família cresceu?

Está na hora de acreditar, 

de realizar o sonho

da casa própria. 

Seu futuro pode estar 

em um dos imóveis 

anunciados nesta edição. 

Ou da próxima.

Consulte sempre os 

classificados do jornal 

S.Paulo Zona Sul.

Desde 1960 gerando bons 

negócios na Vila Mariana. 

Saúde, Jabaquara

 e Cursino
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Av. Miguel Estéfano
Ótima localização, 2 dormi-

tórios, sala, cozinha, 1 vaga, 
lazer total. R$ 1.300,00 
+ Condomínio e IPTU

 

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

APARTAMENTO
SAÚDE PRÓX. METRÔ
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Rua Fiação da Saúde
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, vaga de garagem

R$ 2.000,00
+ Condominio - IPTU isento

 

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

APARTAMENTO
SAÚDE
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Rua Itajiba
3 dorms, vaga p/2 autos, sala, 
coz, banh, lavanderia, porão. 

Aluguel R$ 3.000,00 
Venda R$ 850.000,00 Ac. Prop.

 

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

CASA
CHÁCARA INGLESA
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Rua Afonso Mariano Fagundes
Ideal para escritório, 

com 8 salas, 2 banheiros, 
vaga para 4 carros

R$ 6.000,00

 

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

CASA COMERCIAL
PLANALTO PAULISTA

 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

 APTO. SAÚDE 
PRÓXIMO AV. DO CURSINO

2 dormitórios, sala com sacada,
lazer completo, 1 vaga de garagem

R$ 245.000,00
 5058-0800 ou 96428-0663

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 2 dts. terraço, 
b.box, sl., lavabo, coz. qtal. 
gar. port. autom. Exc. local. 

R$ 359.000,00
Temos Outros

CONCEIÇÃO
Av. Leonardo da Vinci

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

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. pronto p/morar, 
reformado, 2 dts. sala, coz., 

banh., a. serv., wc, s/gar. 
Motivo viagem 

R$ 340.000,00 Est. Prop.

MIRANDÓPOLIS
Rua das Rosas

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado p/Comércio pet. sup. 
3 sls. 2 bans. terraço; pte. inf. 
2 sls. copa, AS, lavan. escrit. 
wc, gar. R$ 3.000,00 Fiador/
Seg. Fiança. Temos Outros 

MIRANDÓPOLIS
R. das Rosas/Px.Pça.Sta. Rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 2 dts. arms. terraço, 
b.box, sl. 2 ambs, saleta, coz. gde. 
c/AE, lav. c/qtal. qe/wc, gar. todo 
reform. R$ 2.800,00 Fiador/

Seg. Fiança. Temos Outros 

MIRANDÓPOLIS
R. Joaquim de Almeida

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Assobradada, 2 dts. b.box, 
sala, coz. AS, toda refom. 

Coml./Residl.   R$ 2.400,00
Fiador/Seg. Fiança. 

Temos Outros 

VILA CLEMENTINO
Px. Hosp. São Paulo
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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
D I V E R S O SD I V E R S O S

PARA
ANUNCIAR 

LIGUE:
5072 2020

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)

 

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

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  

 

Trabalhe nas suas horas vagas revendendo ALIMENTOS 
ORGÂNICOS LIOFILIZADOS.

*Use, *Divulgue *Ganhe mais!!!
Comece!!! Elimine Cansaço, Dor, Stress, 

Ansiedade, Depressão, Barriga, Vícios, Etc.

 GANHE
QUANTO PRECISA!!

2275-7304 ou 96313-8187 (claro)
amigoecliente@gmail.com

 

Admite-se para Plantão de Vendas 
na Zona Sul de São Paulo.

Edifícios novos direto da construtora.

 CORRETOR 
DE IMÓVEIS

Interessados enviar currículo com foto para:
vendascrf@hotmail.com - Tel. 5589-9000 Sr. Clovis

Dr. José Carlos dos Santos
• Recuperação Judicial de Empresas
• Direito do Consumidor
• Consultoria Jurídica e Contábil
  para sua Empresa
• Cetesb - Direito Ambiental

 

CORRETORES
Com ou sem experiência para trabalhar 

na região, é necessário possuir automóvel 
e boa vontade, ambiente familiar, com 

poucos corretores. Venha trabalhar com 
tranquilidade e segurança. 

Enviar currículo para:
eduardo@tdwimoveis.com.br 

ou pelo Tel.: 5082-5222 com Eduardo 

Contrata:

 

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

DECLARAÇÃO
JOAQUIM MIRANDA VIDRAÇARIA-ME, 
CNPJ nº 02.478.689/0001-90 e, estabelecida 
a Rua Jequirituba, 1.080 – Pq. Das Nações 
– CEP: 04822-000, Inscrição Estadual nº 
115.655.996.114, DECLARA para os devidos 
fins de direito que extraviou documentos fiscais: 
Livros Fiscais de Entrada, Livros Fiscais de 
Saída, Livros de Apuração ICMS, Livros Inven-
tário, Registro Utilização Documentos Fiscais 
Termos de Ocorrências e Notas Fiscais Mod. 
1, Autorizadas em 11/04/2007, de nº 001 a 450.

São Paulo,12 de março de 2.015
JOAQUIM MIRANDA

Cláudio Toledo Soares Pereira
PRESIDENTE

Angelo Santana Machado
CRC SP 141308/0-0

R$ 409.643,61
R$        279,35
R$   77.803,95
R$ 331.560,31 
R$ 150.673,41 
R$   51.046,18
R$ 191.367,00
R$   91.739,77
R$ 560.317,02

GRUPO DE INCENTIVO À VIDA
CNPJ: 64.180.383/0001-00 - Inscr. Estadual: Isenta

R. Capitão Cavalcanti, 145 - Vila Mariana - São Paulo/SP
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2014

ATIVO
CIRCULANTE............................................................
Caixa..........................................................................
Bancos Conta Movimento..........................................
Aplicações de Liquidez Imediata................................
PERMANENTE
Imobilizado.................................................................
Reavaliação de Edifícios............................................
(-) Depreciação Acumulada.......................................
TOTAL DO ATIVO......................................................

R$ 226.117,39         
R$     4.111,20 
R$ 222.006,19 
R$ 334.199,63 
R$   19.070,76 
R$ 191.367,00
R$   41.756,15
R$   82.005,72
R$ 560.317,02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
ENCERRADO EM 31/12/2013

RECEITAS.................................................................
Contribuições e Doações - P.F./P.J............................
Receitas Diversas......................................................
DESPESAS...............................................................
Administrativas/Projetos............................................
Tributárias..................................................................
Resultado Financeiro.................................................
Superávit do Exercício.............................................

PASSIVO
CIRCULANTE............................................................
I.N.S.S./IRRF..............................................................
Adiantamentos de Projetos.........................................
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.............................................
Patrimônio Social........................................................
Reavaliação de Edifícios............................................
Resultados Acumulados.............................................
Superávit do Exercício................................................
TOTAL DO PASSIVO.................................................

R$ 357.694,91 
R$ 324.401,03  
R$   33.293,88 
R$ 275.689,19
R$ 272.459,10   
R$        363,18 
R$     2.866,91
R$   82.005,72

INTENSE CARE INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE COSMÉTICOS LTDA torna público 
que recebeu da CETESB a Renovação 
da Licença de Operação nº 33006090, 
válida até 27/05/2017, para fabricação 
de Cosméticos;  à R. Paraíba do Sul, 83, 
Americanópol is -  São Paulo -  SP.

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 afl ição e desespero. Vós que sois o Santo guerreiro, vós que 
sois o Santo dos afl itos, 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.  K.O.P.

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

Aplicação de:
•SYNTEKO
• SKANIA
• BONA

Sem Cheiro 
e Secagem Rápida

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

 98585-7135 (tim)
45 ANOS NO RAMO

PARA ANUNCIAR 
NESTE ESPAÇO, 

INFORME-SE 
PELO 

TELEFONE:
5072-2020
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