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George Clooney está em nova 
superprodução da Disney, o 
filme Tomorrowland

Aclimação tem festival de 
escondidinho, com novidade em 
camarão, a partir do dia 11/06
Página 6

Cerca de 35 mil me-

tros quadrados na Vila 

Mariana e outros 22 mil 

m2 no Jabaquara serão 

implantados pela Prefei-

tura, em um programa 

que totalizará 1 milhão 

de metros quadrados de 

novas calçadas em toda 

cidade. A maior parte 

será de novos calçamen-

tos e outros serão com-

pletamente reestrutu-

rados. Prefeitura fará o 

conserto e moradores 

terão que arcar. Página 3

Água Espraiada: 
construção de moradias
está em ritmo lento  

Jabaquara e Vila 
Mariana terão 50 mil 
m2 de novas calçadas

Vários vereadores par-

ticiparam esta semana do 

programa Câmara no Seu 

Bairro, que aconteceu no 

Jabaquara. Entre os te-

mas levantados para de-

bate pela população, os 

transtornos causados pe-

los pancadões e também 

o ritmo lento das obras 

habitacionais da Operação 

Urbana Água Espraiada, 

que prevê a realocação 

das famílias que vivem em 

comunidades . Página 4

O Programa de Parce-

lamento Incentivado da 

Prefeitura permite que 

quem tem dívida com o 

município estabeleça um 

acordo e passe a pagar 

suas dívidas com juros 

bem menores e ainda de 

forma parcelada. Para 

conseguir os benefícios, 

que se referem a quem 

contraiu dívidas até de-

zembro de 2013, é preciso 

se cadastrar no PPI até 

dia 19 de junho. Página 3

Tem dívida municipal? Parcele
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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 

Ko Murobushi no 
SESC Ipiranga

De 5 a 7 de junho, o coreó-
grafo japonês Ko Murobushi 
apresenta dois espetáculos 
no Sesc Ipiranga.O primeiro 
deles será Enthusiastic Dance 
on the Grave (Dança Entusi-
ástica sobre o Túmulo). Ko 
Murobushi apresenta-se com 
os dançarinos japoneses Tei-
ta Iwabuchi e Yo Nakamura, 
além de mais seis dançarinos 
brasileiros convidados. No dia 
7, o mestre japonês apresenta 
o solo Faux pas (Deslize). O 
Sesc Ipiranga fi ca na Rua Bom 
Pastor, 822 – Ipiranga. Infor-
mações: 3340-2000

“Música no
Aeroporto”

“Música no Aeroporto” 
chega a 2ª temporada da 5ª 
edição com novas apresenta-
ções instrumentais gratuitas 
aos passageiros de Congo-
nhas. As apresentações vão 
até o dia 22 de junho (segun-
da-feira). O palco dos shows 
será no piso térreo, no hall ex-
terno de acesso ao terminal. 
Serão 40 shows, 20 bandas 
e participações especiais que 
apresentam diversos estilos 
da música instrumental.

Tabagismo e 
Atenção

O Departamento de Psi-
cobiologia da Unifesp re-
cruta voluntários saudáveis, 
com idade entre 18 e 35 anos 
e que sejam fumantes, para 
participarem de pesquisa 
sobre atenção e tabagismo. 
Os candidatos passarão por 
testes de memória, atenção 
e de função pulmonar, sem 
procedimentos invasivos. 
Os interessados podem pre-
encher a triagem no link: 
http://goo.gl/E3qP91, entrar 
em contato pelo telefone 
2149-0162 ou escrever para 
tabagismo.unifesp@gmail.
com.

Cata Bagulho no
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia 6 de 
junho, a partir das 7h, Cata Ba-
gulho na região do Jabaquara. 
As equipes  percorrerão várias 
diversas vias dos bairros de 
Jardim Oriental, Vila Babilonia, 
Vila Parque Jabaquara. O Cata-
-Bagulho recolhe madeiras, 
móveis velhos, eletrodomés-
ticos quebrados, pneus, gar-
rafas, colchões, entre outros 
materiais.

Festa Junina 
em São Judas

Nos sábados 6, 13 e 20 de 
junho(no Santuário) e domin-
gos 7, 14, 21 e 28 de junho (no 
Instituto), o Instituto Meninos 
de São Judas Tadeu realiza 
sua tradicional festa junina. O 
evento tem o objetivo de arre-
cadar fundos para a manuten-
ção das atividades da institui-
ção. 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.

Quer promover 
um sarau?

A Secretaria Municipal de 
Cultura, por meio da Coorde-
nadoria do Sistema Municipal 
de bibliotecas, vai receber, 
até 9 de junho, propostas 
de grupos e coletivos, que 
realizam Saraus na Cidade, 
preferencialmente em áre-
as periféricas, interessados 
em participar do Programa 
“Literatura Periférica: Veia e 
Ventania nas bibliotecas de 
São Paulo”. Na região, as ins-
crições devem ser realizadas 
de segunda a sexta-feira, das 
14h às 18h na Biblioteca Viriato 
Correa, à Rua Sena Madureira, 
298 – Vila Mariana.

Espetáculo infantil 
na Vila Mariana

Até 7 de junho o SESC Vila 
Mariana apresenta o espetá-
culo infantil “Inzoonia”, com 
a Cia. Circo de Bonecos. As 
desculpas que as crianças in-
ventam na hora de dormir são 
o mote do espetáculo. A falta 
de sono é também o motivo 
para a animação de objetos 
que contam pequenas e poéti-
cas histórias. Os ingressos cus-
tam entre R$ 17,00 (inteira) R$ 
8,50 (meia entrada) e R$ 5,00 
(comerciários). O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

IHDI recicla 
óleo de cozinha

O IHDI - Instituto de Huma-
nização e Desenvolvimento In-
tegral, está reciclando óleo de 
cozinha e aceita doações do 
produto em prol da Estação 
Bem-Estar (Albergue), Creche 
e CCA.  Entregas na Rua Lord 
Cockrane, 505 - Ipiranga de 
egunda a sexta-feira, das 9h às 
12h e das 13h às 17h Informa-
ções pelo site: www.ihdi.org.
br ou pelo telefone 2062-1352.

Problemas com a 
bebida? AA

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

Exercícios para 
Diabéticos tipo 2

 A Unifesp recruta voluntá-
rios com diagnóstico de Dia-
betes tipo 2 para um estudo 
com o de objetivo aprimorar a 
prescrição de exercícios para 
diabéticos.Os interessados 
devem ter idade entre 45 e 
75 anos e devem estar sem 
praticar treinamento físico 
supervisionado ou regular há 
pelo menos seis meses. Não 
poderão participar pessoas 
que façam uso crônico de 
corticosteroides, anabolizan-
tes ou outros hormônios com 
ação em tecido muscular ou 
que possuem doença crônica 
da via aérea. Inscrições: Luna 
Jr. luna_junior@ig.com.br / 
(11) 99172-6003 ou Juliana de 
Melo juliana-mbs@hotmail.
com / (11) 98424-6638.

Hiperatividade em 
Crianças

A Unifesp recruta crianças 
do sexo feminino e masculino, 
com idade entre 7 e 14 anos, 
com suspeita ou já diagnos-
ticadas com Transtorno de 
Déficit de Atenção/Hipera-
tividade, para participar de 
um programa que visa avaliar 
os possíveis benefícios do 
exercício físico e do consumo 
dos ômegas sobre o compor-
tamento e a atenção. Não 
haverá nenhum custo ao parti-
cipante. Inscrições pelo e-mail 
pesquisaTDAH@gmail.com 
ou pelo telefone 5549-2500, 
das 7h30 às 18h30.

Áries - 21/03 a 20/04 
Os tumultos igualam as 

pessoas, que em outros tem-
pos adoram sentir-se especiais 
e únicas. Quando os tumultos 
acontecem é que se mostram 
as pessoas especiais, sendo 
elas as únicas capazes de en-
frentar os acontecimentos.
Touro - 21/04 a 20/05 

No momento em que o 
taurino perceber que algo 
foge a seu controle, em vez 
de tentar exercer um controle 
maior ainda, deixe ir, rela-
xe, aproveite a oportunidade 
para colocar seu destino nas 
mãos do infinito universo. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

A fé não é consolo de ig-
norantes nem recurso de mís-
ticos, é um instrumento que 
só as almas corajosas podem 
brandir. A fé requer coragem 
porque só assim a alma se 
entrega alegre aos desígnios 
misteriosos da vida.
Câncer - 21/06 a 21/07

Em muitos casos, as catás-
trofes institucionais poderiam 
ter sido evitadas se as pesso-
as envolvidas encarassem a 
transformação de seus inte-
resses com bons olhos, o que, 
com certeza, não ocorreu. 
Tudo deve mudar.
Leão - 22/07 a 22/08

O leonino confirmará a 
luminosidade de suas idéias se 
elas forem capazes de guiar as 
pessoas a um mundo melhor, 
tornando tudo mais feliz e 
próspero. É pelas obras consu-
madas que se reconhece as in-
tenções de nossa humanidade.
Virgem - 23/08 a 22/09

Quando as coisas fi carem 
cada vez mais tumultuadas, 
em vez de o virginiano resistir 
e tentar controlar os aconteci-
mentos, entregue sua alma à 
orientação da vida, pois ainda 
que sua infinitude seja incô-
moda, ela será sempre a mais 
sábia.
Libra - 23/9 a 22/10

 Deixe os tumultos fora de 
sua mente, negue-lhes a en-
trada, substitua os pensamen-
tos ansiosos por outros, de 
melhor qualidade. O libriano 
seria completamente capaz 
de tal proeza, se o decidisse. 
É para isso que você é livre.
Escorpião - 23/10 a 22/11

É hora de atualizar os so-
nhos que povoaram sua alma 
na infância, eles são as únicas 
verdades, o primeiro amor ao 
qual você se entregou. Esses 
sonhos estão vivos e são a fon-
te que alimenta seus passos e 
ambições. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

Todas as coisas e relaciona-
mentos chega um dia ao fi m, 
não para nossa humanidade se 
lamentar, mas para descobrir 
na fi nitude dos acontecimen-
tos a oportunidade de renas-
cer. Veja a renovação com 
bons olhos.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Entregar-se à vida não im-
plica dar um passo em direção 
ao abismo, crente disso ser 
o certo. Entregar-se à vida, e 
brandir a fé como instrumento 
de orientação, requer também 
uma boa dose de inteligência e 
esperteza. 
Aquário -21/01 a 19/02

Tentar controlar a realida-
de é um gasto excessivo de 
energia, que na maior parte do 
casos resulta em frustração e 
sensação de impotêcia. Como 
poderia nossa alma controlar a 
vida, dado que a desconhece? 
Melhor entregar-se a ela com 
fé ardente.
Peixes - 20/02 a 20/03

Conserve sua alma bem 
disposta aos tumultos dos 
próximos dias, pois eles não 
têm por objetivo atormentá-
-la, mas indicar um caminho 
diferente, um pelo qual seja 
possível transcender a vida 
comum e penetrar no terreno 
da excelência.

• PROGRAMAÇÃO

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

• Sala 1 - A Espiã Que Sabia de Menos 
DIG - 14 Anos - 12h55 - 15h35 - 18h20 - 21h00 
- 23h40E 

• Sala 2 - Os Vingadores 2: A Era de 
Ultron DIG - 12 Anos - 21h45 • Sala 2 - Os 
Vingadores 2: A Era de Ultron DIG (Dub) 
- 12 Anos - 12h50B2 - 16h00 • Sala 2 - Tro-
cando os Pés DIG - 14 Anos - 19h10G2 • Sala 
2 - Indiana Jones, Os Caçadores da Arca 
Perdida DIG - Livre - 12h50K - 19h10F 

• Sala 3 - Terremoto: A Falha de San 
Andreas 3D - 12 Anos - 20h20 - 23h00E • 
Sala 3 - Terremoto: A Falha de San Andreas 
3D (Dub) - 12 Anos - 12h20P - 15h00 - 17h40 
• Sala 3 - Jurassic World - O Mundo dos 
Dinossauros 3D - 12 Anos - 00h01F 

• Sala 4 - Terremoto: A Falha de San 
Andreas DIG - 12 Anos - 14h10 - 16h40 - 
19h30 - 22h00 • Sala 4 - Carros 2 DIG (Dub) 
- Livre - 11h20P 

• Sala 5 - Poltergeist - O Fenômeno DIG 
- 12 Anos - 14h00 - 18h50 • Sala 5 - Trocando 
os Pés DIG (Dub) - 14 Anos - 16h20 

• Sala 5 - The Last Naruto: O Filme DIG 
- 10 Anos - 21h10 

• Sala 6 - Qualquer Gato Vira Lata 2 
DIG - 12 Anos - 11h30P - 14h20 - 17h00 - 
19h40 - 22h10 

• Sala 7 - Final da UEFA Champions 
League 2015 DIG - Livre - 15h15E • Sala 7 
- Mad Max: Estrada da Fúria 3D - 16 Anos - 
12h00P - 14h50E2 - 17h50E2 - 19h50E - 20h50F2 
• Sala 7 - Indiana Jones, Os Caçadores da 

Arca Perdida DIG - Livre - 22h50E 
• Sala 8 - Qualquer Gato Vira Lata 

2 DIG - 12 Anos - 13h10 - 15h50 - 18h30 - 
21h20I - 23h55E 

• Sala 10 - Jurassic World - O Mundo dos 
Dinossauros 3D - 12 Anos - 00h01F • Sala 
10 - Tomorrowland - Um Lugar Onde Nada 
é Impossivel DIG - 10 Anos - 17h50F - 18h40G2 
- 20h50F - 21h50G2 • Sala 10 - Tomorrowland 
- Um Lugar Onde Nada é Impossivel DIG 
(Dub) - 10 Anos - 12h40G2 - 14h50F - 15h40G2 

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

• Sala 1 - Final da UEFA Champions 
League 2015 DIG - Livre - 15h15E • Sala 
1 - Terremoto: A Falha de San Andreas 
3D - 12 Anos - 12h00E - 13h10E2 - 15h50G2 - 
18h30G2 - 21h10G2 - 23h40E • Sala 1 - Jurassic 
World - O Mundo dos Dinossauros 3D - 12 
Anos - 00h01F 

• Sala 2 - Os Vingadores 2: A Era de 
Ultron 3D (Dub) - 12 Anos - 12h20G2 • Sala 
2 - Mad Max: Estrada da Fúria 3D - 16 Anos 
- 15h30G2 - 18h20G2 - 21h20G2 

• Sala 2 - Qualquer Gato Vira Lata 2 DIG 
- 12 Anos - 12h40F - 15h10F - 17h50F - 20h20F 

• Sala 3 - Os Vingadores 2: A Era de 
Ultron DIG - 12 Anos - 20h30 • Sala 3 - Pol-
tergeist - O Fenômeno 3D - 12 Anos - 13h30 
- 15h40 - 18h10G2 • Sala 3 - Indiana Jones, 
Os Caçadores da Arca Perdida DIG - Livre 
- 11h00K - 18h00F - 23h30E 

• Sala 4 - Os Vingadores 2: A Era de 
Ultron 3D (Dub) - 12 Anos - 12h20F • Sala 
4 - Mad Max: Estrada da Fúria 3D - 16 Anos 
- 15h30F - 18h20F - 21h20F • Sala 4 - Jurassic 

World - O Mundo dos Dinossauros 3D - 12 
Anos - 00h01F • Sala 4 - Qualquer Gato 
Vira Lata 2 DIG - 12 Anos - 12h40G2 - 15h10G2 
- 17h50G2 - 20h20G2 - 23h00E 

• Sala 5 - Qualquer Gato Vira Lata 2 
DIG - 12 Anos - 11h10Q - 13h40 - 16h20 - 
19h00 - 21h40 

• Sala 6 - Tomorrowland - Um Lugar 
Onde Nada é Impossivel DIG - 10 Anos 
- 14h30D2 - 17h30 - 20h40 - 23h50E • Sala 
6 - Tomorrowland - Um Lugar Onde Nada 
é Impossivel DIG (Dub) - 10 Anos - 11h30Q 

• Sala 7 - Carros 2 DIG (Dub) - Livre - 
11h20N • Sala 7 - Cada Um Na Sua Casa 
DIG (Dub) - Livre - 14h00 • Sala 7 - A Espiã 
Que Sabia de Menos DIG - 14 Anos - 16h30 
- 19h10 - 21h50 

Legendas:E-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Sábado (06);F-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Quarta (10);I-Es-
ta sessão será exibida SOMENTE Sexta 
(05) e Sábado (06); K-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Domingo (07); N-Esta 
sessão será exibida SOMENTE Sábado 
(06) e Domingo (07);P-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quinta (04), Sábado 
(06) e Domingo (07); Q-Esta sessão NÃO 
será exibida Segunda(08), Terça (09) e 
Quarta (10); B2-Esta sessão NÃO será 
exibida Domingo (07);D2-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Segunda (08), 
Terça (09) e Quarta (10); E2-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado (06) e Quarta 
(10);F2-Esta sessão NÃO será exibida Sá-
bado (06);G2-Esta sessão NÃO será exi-
bida Quarta (10).

• CINEMA

Uma produção Disney e 
dois fi lmes nacionais estreiam 

Tomorrowland - Um Lugar 
onde Nada é Impossível é o 
nome da mais nova produção 
dos estúdios Disney, e que 
conta com o galã George Clo-
oney no elenco, bem como 
Hugh Laurie, conhecido pela 
atuação como protagonista 
no seriado Dr. House. No fi l-
me,  Casey Newton (Britt Ro-
bertson) é uma adolescente 
com enorme curiosidade pela 
ciência. Um dia, ela encontra 
uma pequena peça que permi-
te que se transporte automa-
ticamente para uma realidade 
paralela, criada por Frank 
Walker (George Clooney), um 
ex-garoto prodígio que hoje 
está desiludido. 

Outra estreia que pode 
ser conferida na semana é 

Sangue Azul, drama nacional 
para maiores de 16 anos. Con-
ta a história do circo Netuno, 
que monta lona em uma ilha 
paradisíaca. Zolah (Daniel de 
Oliveira), o homem-bala, já 
conhece o local. Lá ele foi cria-
do, junto com a irmã Raquel 
(Caroline Abras), até o dia em 
que a mãe, Sônia (Sandra Cor-
veloni), o mandou para longe 
temendo um incesto entre 
as duas crianças. Já adulto, 
ele reecontra a família depois 
de vinte anos e é chegado o 
momento de resolver as ques-
tões do passado que ainda o 
atormentam. 

Ainda tem uam comédia 
romântica para maiores de 12 
anos, também nacional.  Tati 
(Cléo Pires) e Conrado (Mal-

vino Salvador), que terminam 
juntos o primeiro fi lme, viajam 
a Cancún, onde ele participa 
de uma conferência para o 
lançamento de seu livro. Lá, 
ela aproveita a ocasião para 
pedi-lo em casamento, com 
transmissão via internet para 
todos os amigos no Brasil. 
Mas, ao responder, Conra-
do solta apenas um ?Posso 
pensar??. A moça, então, se 
decepciona e Marcelo (Dudu 
Azevedo), ex de Tati, volta 
a ter esperanças. Para com-
plicar, Ângela (Rita Guedes), 
a ex de Conrado, também 
é convidada para o mesmo 
evento no México, onde tam-
bém está lançando um livro, 
cuja tese bate de frente com 
a dele. 

Parque das Fontes do Ipiranga 
tem ofi cina de automaquiagem 

• BELEZA

A Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Defi ci-
ência de São Paulo realiza, por 
meio do Centro de Tecnologia 
e Inclusão (CTI), uma ofi cina 
de auto maquiagem todas 
as terças-feiras, no Parque 
Fontes do Ipiranga na capital 
paulista.  O curso é parte da 
progamação contínua  do CTI 
e é ministrado semanalmente, 
por tempo indeterminado, 
sempre que houver inscritos.

A ofi cina é voltada a pes-
soas com e sem deficiência, 

a partir de 14 anos de idade 
e visa a ensinar, na teoria e 
na prática, técnicas básicas 
de auto maquiagem e a im-
portância do preparo da pele 
para uma imagem pessoal 
adequada para o dia a dia e 
para o mercado de trabalho.

O curso abrange: como 
preparar a pele para a ma-
quiagem; conhecer os dife-
rentes tipos de pele e to-
nalidade; passo a passo da 
maquiagem e uso adequado 
de cada produto; e tipos de 

maquiagem e seus benefícios.
A ofi cina é gratuita e acon-

tece em duas turmas, às 10h e 
às 14h, todas as terças-feiras, 
com carga horária de duas ho-
ras no Centro de Tecnologia e 
Inclusão – Parque Fontes do 
Ipiranga.  Endereço: Rodovia 
dos Imigrantes km 11,5 – pró-
ximo ao Centro de Exposições 
Imigrantes (bairro Jabaquara)

Para mais detalhes e ins-
crições: sau@ctipfi.spdm.
org.br e telefones 5021-6663 
e 5021.4420

• ACONTECE • HORÓSCOPO
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•URBANISMO

Vila Mariana e Jabaquara 
terão calçadas reparadas

Serão 31.500 metros qua-
drados na Vila Mariana, outros 
22.010 m2 no Jabaquara no 
novo projeto que promete 
renovar calçadas e criar ou-
tras onde nem existem, num 
total 1 milhão de metros qua-
drados em passeios públicos 
adequados espalhados por 
toda a cidade. Apesar de a 
região ser benefi ciada, a me-
tragem maior está reservada 
à periferia: deste total, a Pre-
feitura promete que 60% são 
calçamentos novos onde nem 
existem. A vizinha subprefei-
tura do Ipiranga, onde está o 
distrito do Cursino, é uma das 
quatro subprefeituras não 
incluída no programa.

Para escolher as ruas bene-
fi ciadas, o critério foi priorizar 
ruas oficiais sem calçamen-
to e calçadas no entorno de 
equipamentos públicos, como 
escolas, unidades de saúde e 
parques. 

A legislação municipal es-
tabelece que a responsabili-
dade por cuidar das calçadas 
é do proprietário dos imóveis, 
entretanto, o atual projeto 
tem intenção de acelerar este 
processo e 85% dos passeios 
atendidos será em áreas par-
ticulares. 

“A lei permite que a Pre-
feitura faça a calçada e depois 
cobre do dono do imóvel. As 
subprefeituras estão fazendo 
as notifi cações e vamos cons-
truir as calçadas, caso o pro-
prietário não faça”, explicou 
o secretário Ricardo Teixeira. 
Caso a população contribua 
com o plano, recuperando 

por conta própria as calçadas 
particulares, os recursos pou-
pados pela Prefeitura serão 
direcionados para a ampliação 
do programa. O custo para as 
obras é de R$ 40 por metro 
quadrado de passeio, que 
será construído obedecendo 
as regras de acessibilidade e 
contará inclusive com plantio 
de árvores, caso haja espaço.

Segundo a Prefeitura, o 
objetivo maior é melhorar a 
acessibilidade urbana, já que 
2,7 milhões de cidadãos em 
São Paulo, de acordo com o 
mais recente censo do IBGE, 
são pessoas com mobilidade 
reduzida ou com defi ciências.

“Os subprefeitos defi niram 
as prioridades, com todo tipo 
de caso”, afi rmou o prefeito 
Fernando Haddad no recente 
anúncio do programa.

A previsão é que sejam in-
vestidos R$ 40 milhões, com 
recursos da Prefeitura e início 
imediato das obras. A expecta-
tiva é que as intervenções se-
jam concluídas ainda neste ano. 

Em 2013 foi sancionada a 
lei 15.733, que ampliou para 60 
dias o prazo para a regulariza-
ção do passeio público. Se os 

serviços de reforma forem fei-
tos pelos proprietários dentro 
desse período, os responsá-
veis não precisarão arcar com 
o valor das multas, desde que 
comuniquem à Subprefeitura 
local sobre os devidos reparos 
ou que os servidores públicos 
identifiquem a realização da 
reforma.

Mais informações sobre os 
padrões para calçadas, orien-
tações para proprietários e 
sobre a lei 15.733 estão dispo-
níveis na página da Secretaria 
de Coordenação das Subpre-
feituras .

No Plano de Metas da atual 
gestão está prevista a acessi-
bilidade em 850 mil m² de pas-
seios públicos na cidade. Deste 
total, 290 mil m² já foram re-
alizados, e outros 100 mil m² 
estão aguardando a fase fi nal 
de liberação de recursos para 
o início das obras. Também há 
outro projeto em andamento, 
em parceria com o Governo 
Federal, prevendo melhoria da 
mobilidade urbana e que está 
consertando calçadas pela 
cidade. No entorno do Parque 
Ibirapuera, por exemplo são 2 
mil metros metros quadrados.

Parcelamento de dívidas com a 
Prefeitura pode ser parcelado em 
acordos feitos até 19 de junho 

Tem dívidas com a Prefei-
tura? IPTU ou ISS atrasados 
podem ser quitados com boas 
condições ou parcelados den-
tro do chamado Programa de 
Parcelamento Incentivado 
(PPI), que deveria ter sido en-
cerrado em 30 de abril mas foi 
prorrogado até 19 de junho. 

Contribuintes com débitos 
de Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU), de Impos-
to Sobre Serviços (ISS) ou de 
outras taxas e impostos pode-
rão reduzir 75% da multa e 85% 
dos juros de mora, em caso 
de pagamento à vista. Para o 
pagamento parcelado, será 
oferecido desconto de 50% da 
multa e de 60% dos juros.

Mas, atenção: só vale fatos 
geradores ocorridos até 31 de 
dezembro de 2013.

O programa também pre-
vê redução de encargos mora-
tórios em caso de débitos não 
tributários, que incluem as 
multas de cartório, multas de 
ITBI e multas de postura, que 
podem envolver comércio 
irregular, obras, publicidade, 
ruído, acessibilidade, jardina-
gem, obras de concessioná-
rias na via pública, uso indevi-
do da via pública etc. Somen-
te as multas de trânsito, as 
contratuais e as indenizações 
em razão de prejuízo causado 
ao patrimônio público fi cam 
de fora do programa. 

Com o pagamento à vista, 
o contribuinte reduz 85% do 
valor dos encargos mora-
tórios. Em caso de parcela-

mento, é possível reduzir 
60% do valor dos encargos 
moratórios.

A adesão ao PPI será feita 
via internet. Para isso, basta 
acessar a página do parcela-
mento em www.prefeitura.
sp.gov.br/ppi. No site, o con-
tribuinte encontra o passo 
a passo para adesão ao PPI, 
assim como um Manual De-
talhado e Perguntas e Res-
postas sobre como aderir ao 
Programa de Parcelamento 
Incentivado.

O passo a passo começa 
com o desbloqueio da Senha 
Web (o que pode ser feito no 
site: www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/fi nancas/
servicos/senhaweb/), que pos-
sibilitará o acesso on-line ao 
sistema do Programa. Depois, 
o contribuinte deverá ler com 
atenção todas as instruções 
e informações sobre o PPI, 
selecionar o débito que deseja 
incluir no Programa, simular o 
valor do parcelamento, visua-
lizar o extrato, os termos de 
adesão e, ao fi nal do processo, 
formalizar a adesão.

Como em anos anteriores, 
o PPI oferece aos contribuin-
tes diferentes possibilidades 
de parcelamento e abatimen-
tos vantajosos de multas e 
juros. 

O munícipe poderá parce-
lar a dívida em até 120 meses 
(10 anos), desde que seja 
respeitado o valor mínimo por 
parcela de R$ 40 para pessoas 
físicas e de R$ 200 para pesso-
as jurídicas.  O valor de cada 
parcela será atualizado pela 
adição de juros equivalentes 
à taxa Selic acumulada, acres-
cidos de 1% relativos ao mês 
em que o pagamento estiver 
sendo efetuado.

Outras informações po-
dem também ser obtidas nas 
praças de atendimento das 
Subprefeituras: 

- Vila Mariana: Rua José de 
Magalhães, 500 - Vila Clemen-
tino. Telefone: 3397-4100.

- Jabaquara:  Av. Eng°. Ar-
mando de Arruda Pereira, 2314 
(próximo à estação Jabaqua-
ra). Telefone: 3397-3200.

Ipiranga:  Rua Lino Couti-
nho, 444. Telefone: 2808-3600.

•SERVIÇOS

A
rq

ui
vo

/S
PZ

S



Odontologia

Terapia Alternativa

S�ú�� � es�é�ic�

Cuidadores

Casas de Repouso

Estética (11) 3275-0130 
Cel: 970275778 (Tim) 

Acupuntura Para  
Obesidade,Dor no coluna,Ciatica,Reumatismo, 
Ansiedade,Cervical coluna,Menopausa,Atrite, 
Pressão alto Isônia,Disfunção sexual, Mau de 
Parkinson,derrame,Sistema Nervoso,Para de 
fumar,Gastrite, Diabete, Alergia,Entre outros. 

O centro utiliza métodos mistos  de  acupuntura para fins 
estéticos e de saúde. A liberação dos pontos de gordura é 
um dos métodos mais oferecidos na clínica,que provoca o 
Emagrecimento por eliminar as  “gordurinhas” localizadas  
sem causar dor. É um tratamento  sem  contra  indicação, 
Podendo   ser   realizado  em  qualquer idade.   Com esse 
tratamento o paciente emagrece em média 5 a 10 quilos 
num mês.Energia Vital para Emagrecimento 100%Natural. 

ANTES              DEPOIS            ANTES              DEPOIS 

PARA EMAGRECEMENTO E DORES EM GERAL 

Acupuntura Médico e Professor Dr. Liu Acupuntura Médico e Professor Dr. LiuAcupuntura Médico e Professor Dr. LiuAcupuntura Médico e Professor Dr. Liu
Formado pela Universidade Medicina Chinesa (1991) 
       A educação na faculdade medicina em Brasil 

Rua Conselheiro Furtado,324Cj.408-Liberdade (Metrô)   

Prof.Dr.Liu com 26 anos clinicas 

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

P�r� ���n�i�� �es�� 
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•COMUNIDADE

Operação Água Espraiada: em ritmo lento
A sessão estava lotada: 

mais de 300 pessoas foram ao 
CEU Jabaquara no último sába-
do, 31 de maio, para participar 
do programa Câmara no seu 
Bairro, uma iniciativa que pro-
move sessões do parlamento 
paulistano em todas as sub-
prefeituras da cidade. Entre 
os 45 que se inscreveram para 
falar, 30 moradores foram sor-
teados para apresentar suas 
queixas, sugestões. Os temas 
mais marcantes, como era de 
se esperar, foram aqueles re-
lacionados à Operação Urbana 
Água Espraiada. Outra queixa 
constante da população local 
também apareceu durante os 
debates: os “pancadões”.

Água Espraiada
Um dos aspectos da Opera-

ção Urbana Consorciada Água 
Espraiada discutido no encon-
tro foi a demora na construção 
das unidades habitacionais 
populares. Vale relembrar que 
a operação foi aprovada em 
2002, ou seja, há 13 anos. De 
lá para cá, várias promessas 
e prazos foram apresentados 
pelos prefeitos, mas nenhum 
cumprido. Houve, inclusive, 
alterações do projeto e da área 
limítrofe da OUC, com aprova-
ção dos vereadores. 

“Foram prometidas 4 mil 
unidades habitacionais até o 
fi m deste mandato, e até agora 
não foram entregues”, apon-
tou Gerônimo Henrique, que 

integra o Conselho Gestor da 
operação e esteve presente ao 
Câmara no Seu Bairro. “O que 
está sendo feito é muito pouco 
para atender essa população 
que vive à beira do córrego 
e com saneamento precário. 
Precisamos é que os vereado-
res cobrem mais as ações da 
prefeitura”, pressionou.

Por outro lado, houve tam-
bém quem questionasse a 
Operação em si. O projeto é 
polêmico, especialmente após 
as alterações aprovadas na 
gestão anterior, por conta da 
previsão de desapropriações 
de imóveis particulares em 
bairros como Sítio da Ressaca 
e Vila Fachini. A construção de 
um túnel que vai ligar a Mar-
ginal Pinheiros à Rodovia dos 
Imigrante causará demolição 
de imóveis particulares, num 
total estimado de 1400 casas.  

“Minha casa foi avaliada 
com um valor muito abaixo 
do que realmente vale. O 
número de casas que serão 
demolidas está maior do que 
o previsto no começo do pro-
jeto e ainda não temos ne-
nhum respaldo da prefeitura 
em relação a isso. Precisamos 
que os senhores vereadores 
revisem o projeto da Opera-
ção Urbana Águas Espraiadas 
e verifiquem se realmente 
é preciso desapropriar uma 
área tão grande, e como a 
Prefeitura pretende amparar 

essas famílias”, reivindicou a 
moradora, Roseli Maia.

Presente ao evento, o sub-
prefeito do Jabaquara, Elder 
Vieira, explicou que a presen-
ça da comunidade em todo 
processo de realocação das 
famílias é importante e que 
vem sendo realizado um Fó-
rum de participação.“O pro-
cesso de toda essa operação 
foi feito de forma negociada e 
debatida com a população da 
região. As comunidades loca-
das recebem o auxílio aluguel, 
estamos entregando algumas 
unidades habitacionais previs-
tas e outras estão sendo feitas. 
Os problemas e a apreensão 
infelizmente existem, mas o 
Fórum da Operação está cui-
dando para que haja o acom-
panhamento e participação 
comunitária”, disse.

Pancadões
As queixas relacionadas 

aos pancadões no Jabaquara 
são antigas. “Nós não temos 
mais sossego! Quase todos 
fi nais de semana temos essa 
situação, são carros com som 
altíssimo, perturbando nos-
so sossego de trabalhador. 
O nosso problema é legal, 
precisamos dos vereadores 
leis mais rígidas que deem 
autonomia à policia e à GCM 
para fiscalizar e proteger o 
morador de bem”, afi rmou a 
professora Irma Maria Clau.

“É um caso de seguran-

ça pública, esses elementos 
usam esses bailes para o trá-
fi co de drogas e prostituição 
infantil. Não podemos mais 
deixar isso impune. Eu já es-
crevi um Projeto de Lei para 
apreensões de carros com 
som alto que perturbem a 
população e de rondas nesses 
locais, mas  foi vetado. Agora 
estamos estudando com a 
Subcomissão de Segurança 
Publica da Câmara como apri-
morar esse projeto”, disse o 
vereador Conte Lopez (PTB).

Segundo o vereador Reis 
(PT), que é presidente da Sub-
comissão de Segurança Publi-
ca, o projeto pretende impor 
regras para o funcionamento 
dos ‘pancadões legais’.“Nós 
temos 300 pancadões mape-
ados por toda cidade, existe 
um projeto da prefeitura para 

fazer um ‘Pancadão Legal’ que 
seja longe das áreas residen-
ciais. Nós temos que ser mais 
agressivos com a legislação e 
não permitir que tenha baru-
lho de qualquer natureza após 
a 1h da manhã, multas pesadas 
sobre os infratores e um di-
recionamento adequado nos 
lugares que serão realizados 
esses encontros”, afi rmou.

A deputada estadual Leci 
Brandão (PCdoB) fez questão 
de usar a tribuna para defen-
der mais espaços de cultura 
para os jovens da periferia. 
“Na ALESP (Assembleia Le-
gislativa do Estado de São 
Paulo) temos um projeto de 
legitimação dos movimentos 
culturais. O jovem da perife-
ria não tem dinheiro parta ir 
para ‘balada’, por isso tem 
direito de ter um espaço para 

se divertir. Mas é claro que 
precisamos que haja um bom 
senso e regras para não pre-
judicar ninguém”, ressaltou.

A sessão foi acompanhada 
também pelos vereadores 
Marquito (PTB), Edir Sales 
(PSD), Reis (PT), Salomão Pe-
reira (PSDB), Jonas Camisa 
Nova (DEM), Waldecir Cabra-
bom (PTB), Dalton Silvano 
(PV), Jorge Hato (PMDB), José 
Police Neto (PSD), Vavá (PT), 
Conte Lopez (PTB), Mario Co-
vas Neto (PSDB) e Jair Tatto 
(PT). Presidida pelo vereador 
Antônio Donato (PT), contou 
ainda com a participação do 
deputado federal Arnaldo Fa-
ria de Sá (PTB), da deputada 
estadual Leci Brandão (PCdoB) 
e do secretário municipal de 
Relações Governamentais, 
Alexandre Padilha.

Residencial Araucária
Creche da vovó 
 • Acompanhamento
  de enfermagem 
• Período diurno (2ª a 6ª feira)
• Vagas para ambos os sexos
• Terapia Ocupacional 
+ Condicionamento Físico 

Rua dos Lírios, 282 
Mirandópolis 

 Tel.: 2275-3078
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•BARES E RESTAURANTES

Já está se tornando tradi-
cional o Festival do Escondi-
dinho, promovido pelo res-
taurante Família Presto, na 
Aclimação.

Este ano, o evento que 
já está em sua sexta edição, 
apsota em novidades: o es-
condidinho de camarão eo o 
escondidinho “Vegan”. 

Os sabores tradicionais, 
como carne seca com mandio-
ca, também estão presentes 
no festival, que começa no 
dia 11 de junho e vai até 30 de 
julho, mas só pode ser apre-
ciado pela clientela nas noites 
de quarta ou quinta-feira.

 “O festival é um dos car-
ros chefe da casa nas noites 
frias de inverno”, explica An-
dré Cotta. Ele já adianta que 
a receita do escondidinho de 
camarão é exclusiva do Famí-
lia Presto, com queijo brie e 
mandioquinha e garante que 
o nova versão vegan é ideal 
para quem tem restrições 
alimentares, além de super 
saudável.

No total, serão quatro sa-
bores do escondidinho sal-
gado e dois doces, para os 
adeptos da boa gastronomia 
degustarem, em combinações 
de ingredientes de dar água 
na boca. 

O sabor Vegan é feito com 
panaché de legumes , cream 
chease de tofu, purê de Ba-
tata Doce e lascas de amên-
doas. 

O tradicional sabor do Bra-
sil esta presente no escondidi-
nho de carne seca, mandioca 
e queijo coalho. 

Não poderia fi car de fora 

o insubstituível pernil des-
fiado com purê de batata e 
parmesão. 

A última opção salgada 
da 6º edição é feita com ca-
marão, queijo brie e purê de 
mandioquinha. 

“O festival esta recheado 
de sabores e combinações, 
além das deliciosas opções 
salgadas, ainda temos as do-
ces morango com chocolate 
e abóbora com beijinho de 
coco”, fi naliza Cotta. 

Além das novidades gas-
tronômicas o restaurante 
ainda fechou uma parceria 
com a Casa Flora e irá ofertar 
durante os meses de junho e 
julho dois Rótulos excelentes 
com preços bem abaixo da 
média praticada pelos Res-
taurantes.

O festival tem preço fecha-
do: quatro porções salgadas e 
duas mini porções doces que 
servem perfeitamente duas 
pessoas por R$ 78,00.

Quem preferir, pode pe-
dir pelas porções individuais 
com 250g cada e que têm 

custos que vão de R$17,00 
até R$21,00. As porções doces 
têm 100g e saem por R$8,00. 

Para acompanhar, a suges-
tão da casa é o  Vinho Italiano 
Campo Marino Primitivo de 
Manduria por R$99,00 ou o  
Sta. Carolina Reserva Pinot 
Noir por R$79,00

Criado há 25 anos, o res-
taurante Família Presto tam-
bém ganhou fama por ter sido 
pioneiro no Brasil com a pizza 
de Alho Negro. 

O cardápio de almoço exe-
cutivo oferece irresistíveis 
receitas a preços convidati-
vos todos os dias da semana. 
O happy hour traz diversas 
opções de porções e drinks 

que também atraem público 
cativo.

Fica: Rua Esmeralda, 39, 
Aclimação. Telefones: 3207-
1749; 3207-1094 e 3115-1615

Funciona de segunda a 
sexta-feira das 11h45 às 14h45  
para almoço executivo. De 
Domingo a quinta-feira, das 
18h àss 23h; sexta-feira e sába-
do das 18h à meia-noite.

•CULTURA

O Cinema Novo é conside-
rado o mais importante mo-
vimento do cinema brasileiro 
até hoje. Retrata não apenas 
ideais e estilo dos cineastas, 
como todo um período de 
transformações atravessadas 
pelo país, cultural, social e 
industrialmente.

Agora, uma mostra na Ci-
nemateca traz à tona todo 
este clima em fi lmes bastante 
elogiados pela crítica. O even-
to que já está em andamento 
e fica até meados de junho 
reúne filmes daquele grupo 
de cineastas ainda muito jo-
vens, infl uenciados por fi lmes 
como Rio 40 graus, de Nelson 
Pereira dos Santos e O gran-
de momento, de Roberto 
Santos, pela nouvelle vague, 
e atentos à movimentação 
cultural que acontecia,

A programação acompa-
nha os fi lmes iniciais do movi-
mento, como o coletivo Cinco 
vezes favela, a consagração 
de Os fuzis, de Ruy Guerra e 
Deus e o Diabo na terra do sol, 
de Glauber Rocha, passando 
pelos filmes sobre a classe 
média urbana sob o regime 
militar em O desafi o, de Paulo 
César Saraceni, Terra em tran-
se, de Glauber Rocha, O bravo 
guerreiro, de Gustavo Dahl e 
Vida provisória, de Maurício 
Gomes Leite, as obras alegóri-
cas do fi nal da década de 1960 
Brasil ano 2000, de Walter 

Lima Jr., Macunaíma, de Joa-
quim Pedro de Andrade e Os 
herdeiros, de Carlos Diegues, 
até os filmes mais íntimos 
do início da década de 1970, 
como A casa assassinada, 
de Paulo César Saraceni e S. 
Bernardo, de Leon Hirszman.

A mostra apresenta 53 fi l-
mes, diversos deles raramen-
te exibidos, como os primei-
ros trabalhos dos cineastas 
ligados ao movimento: Pátio, 
primeiro curta de Glauber 
Rocha, uma obra experimen-
tal interpretada por Helena 
Ignez; O poeta do castelo e 
O mestre dos Apipucos, dois 
curtas de Joaquim Pedro de 
Andrade acerca do trabalho 
de Manoel Bandeira e Gilber-
to Freyre respectivamente; 
Arraial do Cabo, obra inaugu-

ral de Paulo César Saraceni, 
dirigido em parceria com o 
fotógrafo Mário Carneiro; 
os marcos do cinema baiano 
Bahia de todos os santos, de 
Trigueirinho Neto, A grande 
feira e Tocaia no asfalto, de 
Roberto Pires.

Cópias restauradas ante-
riormente pela Cinemateca, e 
ainda inéditas em São Paulo, 
de filmes como Câncer, de 
Glauber Rocha, S. Bernardo, 
de Leon Hirszman, Brasil ano 
2000, de Walter Lima Jr., Os 
cafajestes, de Ruy Guerra e O 
padre e a moça, de Joaquim 
Pedro de Andrade, também 
compõe a programação.

Também estão presentes 
na mostra fi lmes raros como 
Gimba, presidente dos valen-
tes, de Flávio Rangel, Ganga 

Deus e o Diabo na Terra do Sol: clássico integra a mostra
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o Zumba, A grande cidade e Os 

herdeiros, de Carlos Diegues, 
O grito da terra, de Olney 
São Paulo,entre outrosPara 
ampliar a experiência promo-
vida pela mostra, o Centro de 
Documentação e Pesquisa 
da Cinemateca apresenta ao 
público um conjunto de mate-
riais raros de seu acervo refe-
rentes à produção dos fi lmes, 
à sua divulgação e repercus-
são, e a outros aspectos do 
movimento cinemanovista.

Os roteiros, desenhos de 
fi lmagem e cartazes originais 
evidenciam os percursos cria-
tivos das obras, enquanto os 
materiais de imprensa e os 
livros atestam a repercussão 
mundial do Cinema Novo. Um 
conjunto de cartas, textos e 
anotações registra os diálo-
gos, os projetos, as tensões, 
a colaboração e o afeto entre 
os cineastas.

A seleção de fotografias 
mostra cenas marcantes dos 
filmes protagonizadas por 
grandes atores

A programação completa 
está disponível no site www.
cinemateca.com.br. A Cine-
mateca fi ca no Largo Senador 
Raul Cardoso, 207, próximo 
ao Metrô Vila Mariana. F: 3512-
6111 (ramal 215). A entrada é 
gratuita e a exposição pode 
ser conferida de terça e quar-
ta das 10h às 18h; quinta a 
domingo das 10h às 21h.

•CONSTRUÇÃO E REFORMA

Festival do Escondidinho começa dia 11

Cinemateca tem mostra do Cinema Novo

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
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Consul te -nos :  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.

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.

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

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$ 377.000,00

JABAQUARA
R$ 295.000,00

APTO BOCA
DO METRÔ
1 dorm.suíte,

2 WC, sala c/sacada,
garagem demarcada.

(Cód. CE)
Site: AP0430.

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).

V.MERCÊS
APTO. PRÉDIO SEMINOVO 

R$ 298.000,00

02 dorms. Sala c/sacada,
coz.planejada,1 vaga, lazer.
 (Cód.CL) Site: AP0378.

SÃO JUDAS
CASA TÉRREA, 10X29.
RUA PANAMERICANA.

R$ 750.000,00.
03 dorms, banheiro social, 

cozinha e edícula, 4 vagas.

 (Cód. RS).

2 dorm. 1 suite, sala 2 amb.,
rico em armários, cozinha, 
WC.social, 2 vagas, lazer.
(Cód.SI) Site:  AP0443.

SAÚDE
SOBRADO

R$ 890.000,00
03 dorms, 1 suíte, sala, 

escritório, coz.c/arms,

área de serviço. 02 vagas.

(Cód. SI)

Site: SO0141.

SAÚDE
RUA PARACATÚ

02 dorms, 1 c/arm., WC.social, sl. 2 amb., coz.c/arm, a. seerv., 
dep.empregada, 01 vaga. Apenas R$ 1.900,00 (Cód. FE).

CASA
TÉRREA SAÚDE

Rua Ibituruna, 01 dorm, sl, coz, banh, quintal, 
churrasqueira. R$ 1.400,00. (Cód. CE)

Site: CA0043.

ATENDIMENTO DE 2A A 6A DAS 8 ÀS 18H
SÁBADOS DAS 9 ÀS 16H  -  DOMINGOS DAS 9 ÀS 12H
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REGULARIZAMOS
SEU IMÓVEL
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75 5067-0906

Rua Francisco Dias, 205 - Jd. da Saúde 
www.imperiumweb.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
CORRETOR (A) DE IMÓVEIS

TÉRREAS E SOBRADOSAPARTAMENTOS TERRENOS E GALPÕES

LOCAÇÕES

APTO.
SACOMÃ 78m² 

R$ 285 MIL
3 dts, sla 2 amb,

2 wc, cond.
R$ 214,00, 1 vg. 

Confira.
REF: 6205

APTO. KLABIN 120 M2

R$ 1 MILHÃO

MARAVILHOSO APTO.
JD. DA SAÚDE NOVO

APTO. METRÔ SACOMÃ
R$ 290 MIL

APTO.
SAÚDE

R$ 700 MIL
3 dts,1 ste, coz, 

3 wc, 97 m2, área 
de serv, repleto de 
arms, lazer. 2 vgs. 

REF: 8894

APTO. EM
COND. CLUBE

VL. DAS MERCÊS 
R$ 550 MIL

3 dts,1 ste, am-
pla sla e coz,73m2 

úteis. Confira! 
REF: 8739

APTO.
VILA MARTI
R$ 280 MIL

2 dts, sla, coz, 
área de serv, 2 
wc, 63m2, 1 vg. 

Agende sua visita. 
REF: 7259

LINDO APTO.
VL. GUMERCINDO 

PREÇO SOB 
CONSULTA

3 stes, mobiliado, 
varanda gourmet, 
lazer comp, 2 vgs. 

REF: 8704

APTO. NOVO
JD. STA. CRUZ 

R$ 219 MIL
2 dts, coz americ, 
sac,50m2, cond.

baixo, 1 vg.
REF: 7976

TÉRREA
JD. DA SAÚDE  

R$ 280 MIL
4 dts, terreno 

7x23, precisa de 
reforma, 3 vgs. 

Agende sua visita. 
REF: 9330

LINDO SOBRADO
PRÓX. MUSEU DO  IPIRANGA

SOB. NOVO ALTO 
DO IPIRANGA
R$ 700 MIL

3 dts,1 ste, sla 2 
amb, ampla coz, 
qtal bom, 4 vgs. 
próx. ao metrô 

REF: 6842

CASA P/ REFORMA 
VL. MORAES

SÓ R$ 220 MIL
Terreno de 6 x 20, 

c/2 casas,
Agende sua Visita.

REF: 8482

SOB. METRÔ 
ALTO DO IPIRANGA 

R$ 480 MIL
3 dts, sla de tv, 
coz, depen. de 

emp, qtl, terreno 
6,50 x 29, 1 vg. 

REF: 7454

SOBRADO VILA MORAES
R$ 550 MIL

SOB. JD. SAÚDE EM
EXPOSIÇÃO R$ 700 MIL

SOBRADO 
CURSINO

R$ 590 MIL
4 dts, 2 stes c/ 
arms, 3 slas, 

ampla coz, qtal c/
pomar, terreno
11 x 50, 6 vgs.

REF: 9332

SOB. NOVO 
PRÓX. AO 

METRÔ SACOMÃ 
R$ 590 MIL

3 dts,1 ste, sla, 
coz, jd de inverno, 

2 vgs.
REF: 8615

SOBRADO JD MARIA ESTELA
R$ 330 MIL

SOB. ALTO DO IPIRANGA
R$ 380 MIL

PARA RENDA
VL. DAS MERCÊS 

R$ 350 MIL
Terreno com 7 
casas e 1 salão 
comercial, rende 
mais 1% ao mês. 

REF: 4468

IMPERDÍVEL 
TERRENO

JD. STA CRUZ
R$ 150 MIL
7x20, aceita 

proposta, aceita 
carro como

permuta. Confira! 
REF: 9334

OPORTUNIDADE
TERRENO 5 X 31

R$ 300 MIL
Totalmente Plano,
próx. ao Shopping 

Plaza Sul.
Confira! 

REF: 9007

GALPÃO
VL. GUMERCINDO

R$ 8.800,00
330m2 AC,

pé direito 4,5 
m2, temos opção 
788m2. Confira.

REF: 8325

GALPÃO
VL. NAIR

R$ 600 MIL
Plano, AC. 250m2,

10,60 x 26 ,
área total 275m2. 

Agende sua visita. 
REF: 9326

APTO SAÚDE
R$ 1.400,00
O PACOTE

2 dts, sla 2 amb,
1 wc,1 vg.

Aceita depósito. 
Confira !

REF: 9241

LINDO SOBRADO
COMERCIAL

10 Salas Amplo 
quintal, edicula c/ 
3 slas, ao lado do 
Shopping Plaza 
Sul. R$ 6.000,00 

REF: 8991

TÉRREA
MIRANDOPOLIS
C/edicula  2 dts, 
qtal, á 5 min. do 

metrô Pça. Árvore, 
2 vgs. R$ 2.300,00  

Confira!
REF: 9277

APTO. VL GUMERCINDO
83m² R$ 3.200,00

SALAS COMERCIAIS 
VL. MARIANA
R$ 4.000,00
Ampla sla de 
recep, 3 slas 
amplas, 2 wc,

3 vgs, próx. metrô 
REF: 8706

APTO. MOINHO VELHO
1100M DO METRÔ SACOMÃ

APTO. RUA STA.CRUZ X
R. PEDRALIA R$ 2.490,00

SOB. NOVO EM 
COND.FECHADO 

R$ 1.100,00
2 dts, sla 2 amb, 
2 wc,1 ou 2 vgs, 
aceita dep, próx. 
Av do Cursino. 

REF: 9321

APTO. 
VL.MERCÊS
R$ 1.300,00
2 dts, sla, sac 
,coz c/arms, 

lazer comp, IPTU 
isento, 2 vgs. 

REF: 611

SOBRADO MIOLO DO
JD DA SAÚDE R$ 2.700,00

APTO.
VL GUMERCINDO 

R$ 2.300,00
2 dts,1 ste, sla 2 

amb, copa, coz, 2 
wc, terraço gour-
met, c/lazer,1vg. 

REF: 9329

4 dts, impecável, 
ótimo lazer, 

depósito, rico em 
armários, 2 vgs. 

Confira!
REF: 6886

3 dts,1 ste, ampla 
sla, sac. gourmet, 
lazer comp, cond.
R$ 550,00, 2 vgs.

REF: 8143

2 dts, sla, coz,
lavand, sacad, 

52m2, fino
acab, 1 vg.
REF: 8950

OPORTUNIDADE 
APTO. MIOLO
VL. MERCÊS
R$ 250 MIL

2 dts, sla, coz, wc, 
lazer comp, 1 vg. 
Agende sua visita. 

REF: 9331

2 amplos dts, sla, 
coz, wc social, 
lavand, 2 vgs. 

Confira.
REF: 8705

3 dts, sala, coz,
2 banhs, 3 vgs. 

Agende sua Visita. 
REF: 7928

3 amplos dts,1ste, 
sla 2 amb, coz 

planej, qtal, 7 vgs. 
Preço Sob Consulta. 

REF: 8126

2 dts,1ste c/closet, 
portão aut,

aceita finac,1 vg. 
REF: 8575

3 stes, qtal c/ 
churrasq, 3 vgs. 
Rua Francisco 

Dias nº 60 
REF: 7262

3 dts,1ste, sla
2 amb, coz planej, 

amplo qtal, 
edicula, 2 vgs. 

REF: 3425

3 dts, 1ste, 3 wc, 
fácil acesso ao 
metrô Stos. Imi-

grantes, mobiliado.
REF: 7601

MARAVILHOSO APTO. 
METRÔ STA CRUZ R$ 4.500,00

3 dts, terraço, 
repl. em arms, 

lazer comp, 2 vgs. 
Negociável.
REF: 8909

3 amplos dts,1ste, 
ampla sla c/sac, 
coz planej, 2 vgs.

REF: 9378

dts c/ arm.emb, 
depend. emp,1 
vg. R$ 2.100,00 
c/IPTU e Cond. 

REF: 9379

SOB. VL. MERCÊS 
CONFIRA

3 dts, sac ,2 wc, 
qtal, acab. em 
marmore, próx. 
Av Angaturama. 

R$ 1.800 + IPTU. 
REF: 8473

3 dts, sla c/ lav, 
qtal,1 vg cob, 

800mts do metrô, 
aceita deposito. 

REF: 9385

ÓTIMO SOB. SAÚDE PRAÇA 
DA ÁRVORE R$ 1.800,00

APTO. SAÚDE
R$ 410 MIL

2 stes, sla 2 amb, 
sac, coz, 3 wc, 

lavand,1 vg.
REF: 9345

APTO.
JD. PATENTE NOVO 

R$ 268 MIL
2 dts c/ arms, sla, 

coz, wc c/ Box, 
lavand, lazer, 1 vg. 

REF: 9373

APTO. PRÓX. 
AV DO CURSINO 
2 dts c/ arms, sla, 

coz, sac, lazer 
comp, 1 vg. R$ 

1.700,00 Confira! 
REF: 9367

TÉRREA STA. CRUZ
R$ 4.500,00

3 dts, copa,
coz, edícula,

4 vgs. Agende 
sua visita!
REF: 9146
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APARTAMENTOS CASAS E SOBRADOS LOCAÇÕES

Venda - Locação - Administração de Imóveis - www.fitimoveis.com.br
Av. Onze de Junho, 296 - Vila Clementino - Fone: 5599-3100

APTO NOVO SAÚDE
2 Dorms.,1 Suite ,1 vaga, 
Varanda, 63m fácil acesso 

ao Metrô .Novo, nunca hab-
itado. Piso laminado, metais 
e duchas, box e aquecedor. 

R$ 590Mil –Ref 17043

APTO CHAC.INGLESA
3 dorms.,1ste, sala p/ 2 

ambs c/ sacada, coz, AS 
e wc emp. 2 vagas, lazer, 

81m. Cond. baixo. Predio de 
8 anos,  Px. metrô Sta Cruz. 

R$ 870 mil - Ref 17103

APTO V. CLEMENTINO
1 suíte,sala 2 ambs,lareira, 

coz. AS, varanda, 1vg, 
70m , repleto de arms. 

Piscina, Chur, Sauna, S. 
festas. Px. metrô Sta Cruz. 

R$480 Mil – Ref: 17309

APTO VILA MARIANA
Novo, 3 dorm,1suite, 

varanda gourmet,WC e 
QE, 2 vagas, 93m,lazer 

completo, próximo
Metrô Santa Cruz.

 R$970 mil -Ref 17451

APTO CHAC. INGLESA
3 dorm,1 suite, varanda 
e espaço gourmet, 2vg, 

deposito. Lazer completo 
C/ piscina aquecida,104m. 

Predio com 1ano.
R$ 1150 Mil - Ref 17473

V.CLEMENTINO
Onze de Junho, 3 dorm,1s, 
varanda,WC e QE,  2 vg, 
102m. Repleto de arms, 

lazer completo. Excelente 
estado. Predio c/ 10 anos. 
R$ 1200 Mil - REF 17475

APTO V. CLEMENTINO
Apto 3 dorm , 1 suite, 2 vgs 
fixas, WC  e QE, 107m, px. 
Hosp. S. Paulo, varanda, 
deposito, lazer completo, 
Rico em arms. R$1100 mil 
- Cond 770,00- Ref.17163

APTO V. CLEMENTINO 
3 dorm, 1suite 2 vagas, 

varanda, 80m, lazer com-
pleto. Repleto de armários, 
janelas anti-ruido, proximo 

do metrô Santa Cruz.
R$ 750mil – Ref 2165

APTO V. GUMERCINDO
3 dorms , sala 2 amb., 
coz,armários,  varanda, 

WC e QE, 1vaga,
lazer, 75m.

R$ 480Mil - Ref. 17044

APTO  MIRANDÓPOLIS
2dorm, 2 vgs,Deposito , 
varanda gourmet, 54m. 

Edificio de 3 anos,
lazer total. Lindo, 

impecável!!
R$ 660mil – Ref.15670

APTO  MIRANDÓPOLIS
2dorm, 1 vg, WC e QE, 
Proximo ao comercio da 

região, fácil  acesso ao metrô 
(500m), condomínio baixo. 
Rua plana, miolo nobre do 

bairro. R$ 555mil
Ref. 15841

SOBRADO MIRANDÓPOLIS
Oportunidade, Novo, 3 

dorms.,1s,sala 2 amb., área 
de serv. 2vg,piso em por-

celanato, portao eletrônico, 
terreno 5x19m , Exc. local. 

R$ 950 Mil - Ref.17227

TÉRREA MIRANDÓPOLIS 
3 dorms,1s,sala,coz.,wc 

social, wc de empreg,  la-
vanderia, chur, 2 vgs.Toda 
em laje, pode S/ ampliada. 

– Negócio de Ocasião
R$ 650 Mil. Ref 15105

SALA COML.
V. CLEMENTINO 

Edificio Novo, 46m2, 2 banhs, 
copa , varanda, 1 vaga.

Estac. rotativo , portaria 24hs.
Ao lado do Metrô Sta Cruz.

É possivel 2 salas conjugadas.  
R$ 600 mil  ref.15314

CASA DE VILA
VILA CLEMENTINO 

Térrea, 2dts,sala,cozinha , 
Edícula, sem vaga .

160m2. Vila com 2 casas. 
Ótima localização.

R$ 570 mil. Ref. 15699

SOBRADO
MIRANDOPOLIS

3 dorm, 1s,1vg,WC e QE, 
varanda, edícula com 

quarto/sala/wc,215m de AC  
em um terreno de 6x23m. 
R$. 850 mil -   Ref.17368

SOBRADO 
PLANALTO PAULISTA
3dorm,2 s, 3 vgs. , repleto 
de arms, com chur. e dep 
de emp .Impecavel, Excel. 
estado, pronto para morar!
R$ 1200 mil   Ref.17486

SOBRADO DE VILA
MIRANDÓPOLIS
4dorm, 1s, 4vgs.
WC e QE, terr.

190m área constr.225m.
Excelente local!

R$ 870 mil – Ref.17417

APTO
VILA CLEMENTINO
1dorm, 1 vg, varanda, 
armários.Bom estado 

geral.Av. Dr. Altino
Arantes. R$ 2.000,00 –

Cond.550,00 – Ref.17374

SALÃO COMERCIAL 
VILA CLEMENTINO

Excelente imóvel, pronto 
para loja, em esquina

da Vila Clementino
Rua Tres de Maio.

R$ 3.500,00 - ref.17294

SOBRELOJA
VILA CLEMENTINO

Sala comercial /
residencial, 1 wc.
Rua Tres de Maio

 R$ 1.800,00.
Ref. 17293

SALA COMERCIAL  
VILA CLEMENTINO
46m, 1 vg, var., nova, ao 

lado do metrô. Funciona 24h.
Possível locação 2 salas conj. 
Estac. rotativo R$ 3.000,00 – 
Cond. 600,00 – Ref. 16711

APTO - SAÚDE
2dorms, sala 2 ambientes, 
cozinha, área de serviço,1 
vg, 70m,SEM ELEVADOR.  
Local tranquilo, excelente 

estado. Cond. 300,00
R$ 420 Mil.  – Ref .17040

APTO MIRANDÓPOLIS
2dorm, 2 vgs, varanda 
gourmet. Impecavel!

Rua Luis Gois
Aluguel 2500,00 – 

Cond.725,00 Ref.17336

 APTO MIRANDÓPOLIS
3dorm,1s, sala, coz, 

ar.serv.,1 vaga,120m.
Excelente estado,

reformado. Cond. baixo. 
Aluguel R$ 2500,00. 

Ref.14861

APTO V. CLEMENTINO
2 dorms, 2 vagas,

55m, próximo
Hosp.SP. Excelente
para investidores.

 R$520 mil-Ref 17150

SOBRADO INDIANÓPOLIS 
COMERCIAL

Com 12 salas, 06 WCs,
03 vagas, copa.

Valor: R$ 1.590.000,00
REF 17526 

APTO V.CLEMENTINO
 3d/1s/2v, sala ampliada, 
varanda gourmet, lazer 
completo. Edificio com

3 anos,andar alto, cond.
baixo. R$ 1140 mil

Ref 12648

APTO MIRANDÓPOLIS
1dorm,sem vaga,

Com elevador,
sem Portaria

47m, cond baixo.
R$ 330 mil - Ref. 17292

SAÚDE
Comercial /residencial

Sobrado 2 dorm,
com salao comercial

na parte inferior.
Excelente local.

R$ 580 mil Ref. 17612

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

 • VENDA • LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

5071-9999

 APARTAMENTOS • APARTAMENTOS • APARTAMENTOS • LOCAÇÃO •
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 36 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

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
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

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$ 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

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

SOBRADO
V. GUARANI
R$ 380 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

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

APTO
V. MORAES
R$ 300 MIL

Boa localização do bairro,próx. 
A Rua D. Vilares, c/ 2 

dormitórios c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
lazer - REF.: 14.347

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 325 MIL

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

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

rua Jean de La Huerta.
REF.: 13.803

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótima localização do bairro , 

travessa da rua Tiquatira, ótimo 
para construir dois sobrados, 

terreno plano medindo 8 
x 22,5 mts, venha conferir 

pessoalmente - REF.: 13.438

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
 c/ 3 dorms c/ AE, wc social, 
living p/ 2 ambients, cozinha 

c/ AE, lavanderia, garagem p/ 1 
carro, ótima localização da rua 
D. Bernardo Nogueira, estuda 

propostas - REF.: 13.850

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

(2) SOBRADOS
V. BRASILINA
R$ 626 MIL

Ótimo p/ renda ou duas 
famílias, c/ frente p/ duas ruas, 

sendo um c/ 4 dorm., sala, 
coz., wc, garagem p/ 2 carros, e 
outra c/ 2 dorm., sala, coz., wc, 

e 2 vagas - REF.: 14.336

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 630 MIL
Prédio c/ apenas 8 anos, 

c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 
social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada, lavabo, coz. c/ AE, wc 
p/ emrpeg., gar. p/ 2 carros, 

prédio c/ 8 anos, cond.
R$ 450,00 - REF.: 13.872

APTO
SAÚDE

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

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Local nobre do bairro, terreno 
10 x 30 mts., construção 235 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb., lavabo, copa, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 

gar. p/ 4 carros - REF.: 13.075

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., 

vago, c/ 3 suítes, 2 c/ AE, hidro, 
living p/ 2 amb., lavabo, copa, 

coz. planejada, lavanderia c/ AE, 
dep. p/ emp., quintal c/ churr, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 12.802

COBERTURA 
DUPLEX - SAÚDE

R$ 1.280 MIL
Seminovo, AU = 142m², c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, liv. p/ 2 
amb. c/ sacada, lavabo, coz. 
c/ AE, despensa, cobertura c/ 

sl. TV, sl. Jantar, escritório, wc, 
terraço c/ churr, gar. 3 carros, 

depósito - REF.: 12.691

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Terreno 10 x 30mts., constr. 
248 m², c/ 3 dorm., suíte, living 
p/2 amb., coz. c/ AE, despensa, 
qto. Despejo, dep. p/ empreg., 
fundos c/ edícula c/ 1 suíte, 
sala, coz, wc, lavand., gar. p/

5 carros - REF.: 12.963

SRS. PROPRIETÁRIOS - CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.
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35 ANOS DE TRADIÇÃO S. B. DO CAMPO - R. GINO AMADEI, 220 - V. PAULICÉIA - FONE: 4173-2451

5581-5887 AV. BOSQUE DA SAÚDE, 376
METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

KOYAMA IMÓVEIS
WWW.KOYAMA.COM.BR

WWW.FACEBOOK.COM/KOYAMAIMOVEIS35 ANOS DE TRADIÇÃO

* LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS *
APTO

CHÁCARA INGLESA
R$ 415.000,00

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

1 dep, 1 vg, 65m².
REF: 3649.

APTO
VILA SANTO ESTÉFANO  

R$ 355.000,00
Prédio em construção,
1 dorm, 1 sl, 1 coz,

1 banh, 1 área de serv,
1 vg, 41m² – REF: 8096.

APTO
ÁGUA FUNDA

R$ 415.000,00
3 dorms, 1 sl, 1 coz,

2 banhs, 1 área de serv,
1 vg, 76m².
REF: 3359.

APTO  SAÚDE 
R$ 490.000,00

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

1 vg., 60m³.
REF: 3794.

SALA COMERCIAL 
JABAQUARA

R$ 285.000,00
1 sl, 1 banh, 1 vg,

próximo ao metrô, 40m².
REF: 3450.

APTO  CURSINO 
R$ 270.000,00

2 dorms., 1 st, 1 sl.,
1 coz., 1 banh,

1 área de serv, 1 vg, 55m².
REF: 3795.

APTO
V. SANTA CATARINA

R$ 320.000,00
2 dorms, 1 sl, 1 coz,

2 banhs, 1 área de serv,
1 vg, 70m² – REF: 3316.

SOBRADO
JD. AEROPORTO 
R$ 600.000,00

2 dorms, 1sl, 1 coz,
1 banh, 1 lavab, 1 área
de serv, 2 vgs, 200m².

REF: 3781.

APTO VILA PRUDENTE 
R$ 350.000,00

Apto novo, 2 dorms,
1 st, 1 sl, 1 banh,

1 área de serv, 1 vg, 60m².
REF: 3882.

APTO  IPIRANGA
R$ 500.000,00
3 dorms, 1st, 1 sl,

1 coz, 2 banhs.,
1 área de serv, 2 vg,
90m² – REF: 6004.

APTO  SAÚDE 
R$ 715.000,00

3 dorms, 1 st, 1 sl,
1 coz, 2 banhs,

1 área de serv, 3 vgs,
85m² úteis.
REF: 3988.

APTO
LIBERDADE

R$ 220.000,00
1 dorm, 1 sl, 1 coz,

1 banh, 1 área
de serv, 35m².
REF: 8062.

CASA
INTERLAGOS  

R$ 480.000,00
3 dorms, 1 sl, 1 coz,

1 copa, 1 banh, 1 área de 
serv, 2 vgs – 150².

REF: 3780.

APTO
VILA GUMERCINDO

R$ 480.000,00
3 dorms, 1 dep, 1 sl,

1 coz, 1 banh, 1 área de 
serv, 1 vg , 75m².

REF: 3267.

CASA  JABAQUARA
R$ 440.000,00

2 dorms, 1 sl, 1 coz,
2 banhs, 1 área de
serv, porão, 2 vgs,

500m do metrô, 124 m².
REF: 3325.

CASA SAÚDE
R$ 1.700,00
2 dorms, 1 coz,

1sl, 1 banh, 1 área de
serv, 1 vg, 60m².;

REF: 8055.

APTO
VILA GUMERCINDO 

R$ 1.500,00
+ Cond. + IPTU –

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

1 vgs, 65m². REF: 351.

SOBRADO PLANALTO PTA 
R$ 1.800,00

2 dorms, 1 st, 1 sl,
1 coz, 2 banhs, 1 área
de serv, 1 vg, 80m².

REF: 2250.

APTO  CHÁCARA 
INGLESA R$ 2.200,00 

(PACOTE)
2 dorms, 1 sl, 1 coz,

1 banh, 1 área de serv,
1 dp, 1 vg, 75m².

REF: 8007.

SALA  COM. PARAÍSO
R$ 1.600,00

+ Cond. – Sala nova, 
nunca habitada, 1 sala 

com sacada, 1 banh, 1 vg, 
350mts do metrô vergueiro, 

27m² – REF: 3996.

APTO  JABAQUARA
R$ 1.400,00

+ Cond. – 2 dorms,
1 sl, 1 coz, 1 banh,
1 área de serv, 1 vg,
62m² – REF: 3858.

APTO  VILA PRUDENTE
R$ 2.000,00

+ Cond.+ IPTU – mobiliado, 
3 dorms, 1 sl, 1 coz, 2 banhs, 
1 área de serv, 1 vg, 400 m 
do metrô V. Prudente - 70m². 

REF: 3305.

APTO
VILA DAS MERCÊS 

R$ 1.200,00
+ Cond. – 2 dorms,
1sl, 1 coz, 1 banh,

1 área de serv, 1 vg, 48m².
REF: 205.

APTO
VILA GUMERCINDO 

R$ 2.300,00
+ Cond. + IPTU

3 dorms, 1 st, 1 sl, 1 coz, 
2 banhs, 1 área de serv,

2 vgs, 92m² – REF: 8081.

APTO  SAÚDE
R$ 2.000,00

+ Cond. – 2 dorms,
1 sl, 1 coz, 1 banh,
1 área de serv, 1 vg,
45m² – REF: 3978.

SALA  COM.
VILA MARIANA 
R$ 1.500,00

+ Cond. + IPTU –
1 sala, 1 banh, 34m².

REF: 8021.

CASA  JABAQUARA  
R$ 1.600,00
– 3 dorms, 1sl,
1 coz, 2 banhs,

1 área de serv, 1 vg,
75m² – REF: 1975.

SALA COMERCIAL
MIRANDÓPOLIS

R$ 2.200,00
+ Cond.+ IPTU –
3 salas, 2 banhs.

Ótima localização. 60m².
REF: 3326.

CASA  COM.
SAÚDE 

R$ 2.800,00
2 dorms, 1 coz, 1 sl,

1 banh, 1 área de serv,
1 vg, 90m² – REF: 8099.

APTO
VILA CLEMENTINO 

R$ 1.600,00
+ Cond. – 2 dorms, 1 coz, 
1 sl, 1 banh, 1 área de serv, 

1 vg, 60m² – REF: 76.
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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

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Sobrado, 2 dorms,
sala ampla, coz,

dep. emp, 1 vaga.
 R$1.300,00

C L A S S I F I C A D O SC L A S S I F I C A D O S

PARA
ANUNCIAR 

LIGUE:
5072 2020

 

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

 APTO. SAÚDE 
PRÓXIMO PLAZA SUL

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

1 vaga de garagem, pequeno lazer.
R$ 285.000,00

 5058-0800 ou 96428-0663

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

 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

RF
CRECI: 16.516 Rua Urânio, 181 - Metrô Saúde

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

Administração, Locação,
Compra e VendaIMÓVEIS

APARTAMENTO -  METRÔ SAÚDE
83m2, 2 dormitórios + QE, condom. Baixo  R$ 405.000,00

LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO 

40m2 1 dormit/ar, garagem e lazer, piscina. R$ 365.000,00 
APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE

ÓTIMO APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE
Rua Paracatú, 2 dorms., 2 banhs., garagem. R$ 385.000,00 

Sivercon, Alugado por R$ 1.800,00.  R$ 325.000,00 
CONJ. COMERCIAL - METRÔ SÃO JUDAS

Av. Miguel Estéfano. R$ 335.000,00

Com 2 banheiros, mezanino, Porta de Aço.  R$ 190.000,00 

SOBRADO COMERCIAL - METRÔ SAÚDE

2 LOJAS - METRÔ SÃO JUDAS

APARTAMENTO - METRÔ SAÚDE
R. Uvaias, 3 dorms., ste, sac., 2 gar., lazer total. R$ 3.700,00 

APARTAMENTO - JARDIM DA SAÚDE
60m2, 2 dormitórios, ótimo local. R$ 1.050,00 

METRÔ SAÚDE
83m2, Rua Samuel Porto, 2 dorms., QE.  R$ 2.050,00 

APARTAMENTO - METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE
Rua Orissanga, 2 dorms., condom. baixo. R$ 1.800,00 

CONJUNTO COML. METRÔ SÃO JUDAS
36m2, 2 banheiros, garagem.  R$ 1.250,00 

2 LOJAS DE GALERIA -  METRÔ SÃO JUDAS

SOBRADO COMERCIAL - METRÔ SAÚDE
Rua Urânio, várias salas, 3 garagens. R$ 5.000,00 

APARTAMENTO - METRÔ SÃO JUDAS
Rua Ararapira, 3 dorms., suíte, sacada, gar. R$ 1.900,00 

Av. Jabaquara.  R$ 1.800,00 

 

78m2 de área útil, 3 dorms., 1 vaga livre 
demarcada, servido de todas comodidades no entor-
no; bancos, farmácias, padarias, supermercados, etc.

 APTO. MIRANDÓPOLIS
PÇA. SANTA RITA DE CÁSSIA

R$ 420.000,00

Contato com Tadeu Machado
Tratar Tel. 99308-8444

 

61m2 A.U., Rua dos Jacintos, esq. c/Rua das Rosas,  
e próx. Pça. Sta. Rita, 2 dormitórios, sala, cozinha, 

lavand., banh., 1 vaga.  R$ 300.000,00 
+ financiamento de R$ 150.000,00 Porto seguro 

com parcelas de R$ 1.300,00
Valor Total R$ 450.000,00

 APTO. MIRANDÓPOLIS
VISTA PANORÂMICA

Fones: 5595- 8774 ou 97654-5066

LOCAÇÃO

Próximo do Metrô 
Ana Rosa, 

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

Tels.: 3079-0970
ou 99982-5950

APARTAMENTO
VILA MARIANA

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  

 

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

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

Dr. José Carlos dos Santos
• Recuperação Judicial de Empresas
• Direito do Consumidor
• Consultoria Jurídica e Contábil
  para sua Empresa
• Cetesb - Direito Ambiental
Cel. 98688-4468 - Nextel ID 80*34032

Próximo ao Metrô 
Praça da Árvore 
e Santa Cruz.

90% de Comissão
horário a combinar

Tel. 2276-4982

MANICURE
URGENTE!

Para pizzaria, com 
registro, refeição 

+ benefícios, 
das 18 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
TELEFONISTA

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

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

FORNEIRO  
P/PIZZARIA

Para Pizzaria, 
das 18 às 23:59 h., 

sexta, sábado e domingo, 
remuneração diária + taxa

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

MOTO
FRETISTA

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

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

PIZZAIOLO 

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)

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

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO
KAZUO NOZAWA, portador do RNE 
nº W161964-4, declara para os devidos 
fins de direito que extraviou a Carteira de 
I den t i dade  de  Econom ia ,  r eg i s t r o 
nº 24163-6 expedido em 04/08/1993.

São Paulo 05 de Junho de 2015
Kazuo Nozawa 
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ANUNCIAR 

LIGUE:
5072 2020

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.

MIRANDÓPOLIS TÉRREA
SEMI ISOLADA  R$ 2.400,00

2 dts., 1 ste c/arms. sala p/2 ambs., coz. 
plan. qtal. lavand. cob. 2 vgs. port. eletr.

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. 

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.
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SOBRADO COM/RES – MIRANDÓPLIS
(Próximo ao Metro Pça. Da Arvore)

02 dormitórios, sala, cozinha com ae, lavabo, 
banheiro social, área de serviço, quintal, dep 

de empregada completa e garagem para
02 carros. ALUGUEL: R$ 2.200,00.
Rua Dom Luiz de Bragança. 370.

SOBRADO COM/RES – MIRANDÓPLIS
(Próximo ao Metro Pça. Da Árvore)

03 dormitórios sendo 01 suíte com ae, sala, 
copa, cozinha com ae, lavabo,  banheiro 

social, área de serviço, quintal, dep de em-
pregada completa e garagem para 02 carros. 

ALUGUEL: R$ 2.500,00 Rua Domingos 
Oswaldo Bataglia, 146.

SOBRELOJA COMERCIAL – MIRANDÓPOLIS
(Próximo ao Metrô Pça. Da Arvore)
240 Mtª, 03 banheiros, cozinha e depósitos.

ALUGUEL: R$ 3.200,00
Av. Sen. Casemiro da Rocha, 698.

SALÃO COMERCIAL – MIRANDÓPOLIS
(Próximo ao Metro Pça. Da Arvore)

Salão com 40 Mtª, banheiro, quintal, vaga para 
carro e entrada lateral. ALUGUEL: R$  1.300,00 

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 909.

APARTAMENTO TÉRREO – JD. PAULISTA
(Próximo ao Metro Clinicas)

02 dormitórios sendo 01 c/ae, sala com sacada, 
copa, cozinha, banheiro social, área de serviço, 

dep. de empregada completa, quintal e vaga para 
carro. ALUGUEL: R$   3.000,00 
Rua Artur Azevedo, 129 Apto. 02.

SALÃO COMERCIAL – SAÚDE
(Próximo ao Metro Saúde)

Salão com 100 Mtª, 02 banheiros, 02 vagas para 
carro na frente. ALUGUEL: R$  1.800,00

Rua Salvador de Edra, 313 loja 01

CONJUNTO COMERCIAL – JD. SAÚDE
(Próximo a LOJA NIPPON)

3 salas, 01 banheiro e 01 vaga de estacionamento 
(área total 68,0 Mtª). ALUGUEL: R$ 1.300,00

Av. do Cursino, 1367.

APARTAMENTO – ACLIMAÇÃO
(Próximo ao Metrô Vergueiro)

02 dormitórios c/ae, sala, cozinha c/ae, banheiro 
social, área de serviço e dep. de empregada 

completa. ALUGUEL: R$ 1.600,00
Rua José Getulio, 81 Apto. 52.

CASA TÉRREA  – VILA MARIANA
Próximo ao metro Sta. Cruz)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço, lavanderia quintal pequeno e garagem.
ALUGUEL: R$   1.600,00 - Rua Dr. Ulisses, 11

APARTAMENTO – ACLIMAÇÃO
(Próximo ao Metrô Ana Rosa)
01 dormitório, sala, cozinha, banheiro

e área de serviço. ALUGUEL: R$ 800,00
Rua Guimarães Passos, 719  Apto. 01A.

CASA TÉRREA – VILA SANTO ESTEFANO  
(Próximo a Av. do Cursino)

01 dormitório, sala, cozinha, banheiro, AS,
quintal e garagem. ALUGUEL: R$   1.100,00

Rua Cesar Antonio Bosso, 454 casa 01

ASSOBRADADO COM/RES – MIRANDÓPOLIS 
(Próximo ao Metro Pça. Da Arvore)

03 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, quintal e 
área de serviço. ALUGUEL: R$   1.600,00 

 Av. Senador Casemiro da Rocha, 974.

APARTAMENTO – VILA MONTE ALEGRE
(Próximo ao Metrô São Judas)

02 dormitórios c/ae, sala c/sacada, cozinha 
c/ae, banheiro, área de serviço e garagem.

ALUGUEL: R$ 1.600,00 - Av. Fagundes 
Filho, 470 Apto. 116.

APARTAMENTO – ACLIMAÇÃO
(Próximo ao Metrô Ana Rosa)

01 dormitório, sala, cozinha, banheiro
e área de serviço. ALUGUEL: R$ 1.000,00

Rua Guimarães Passos, 719  Apto. 04B.
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Unifesp busca pessoas para 
tratamento de ceracotone central

O Departamento de Of-
talmologia da Unifesp está 
recrutando voluntários para 
tratamento de Ceratocone 
central que consiste no uso 
do laser de femtosegundo na 
confecção de túnel e bolso 
(“pocket”) intraestromais 
para o implante de anéis 340° 
em olhos com ceratocone 
central: avaliação de efi cácia 
e segurança após um ano de 
seguimento.

Serão admitidos homens 
e mulheres maiores de 16 
anos portadores de Cerato-
cone central, Ceratometria 
simulada do meridiano mais 
curvo (< 62D), Córnea trans-
parente, acuidade visual com 
melhor correção pior que 
20/30. Não poderão partici-
par do estudo aqueles que 

tenham realizado cirurgias 
oculares prévias no olho em 
estudo, gravidas, dependen-
tes químicos, portadores 
de alteração sistêmica que 
podem alterar a cicatrização 
corneana, como diabetes 
mellitus, doenças autoimu-
nes, doenças metabólicas, 
doenças do tecido conjunti-
vo, como lupus eritematoso 
sistêmico, artrite reumatoi-
de, esclerodermia entre ou-
tras colagenoses e doenças 
corneanas, como erosão re-
corrente e outras distrofi as 
de córnea, além daqueles 
que não colaborarem para 
efetuar exames e a cirurgia.

Os selecionados realizarão 
exame oftalmológico perió-
dico que incluirá: Acuidade 
Visual, Refração, Teste com 

Lente de Contato, Topografi a 
de Córnea, Tomografia de 
Córnea, Aberrometria, Bio-
metria, Pupilometria, Teste 
de Sensibilidade ao Contraste, 
Questionário sobre qualidade 
de vida. Os exames serão 
realizados no pré-operatório 
e no pós-operatório (1 dia, 7 
dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 
12 meses).

Os interessados podem 
entrar em contato com o Dr. 
Rodrigo T. Santos pelo tele-
fone (11) 5576-4848 (Ramal 
2077), pelo e-mail rodrigot-
santos@ymail.com ou procu-
rar o setor de Cirurgia Refra-
tiva, situado à Rua Botucatu, 
822, 1º andar, para triagem às 
segundas-feiras pela manhã a 
partir das 09h. Estão disponí-
veis 20 vagas.

•COMÉRCIO

Plaza Sul questiona: você 
conhece seu par romântico? 

Que tal sair da mesmice e 
comemorar o Dia dos Namo-
rados de um jeito diferente, 
criativo e interativo? Este ano, 
o Shopping Plaza Sul está 
desenvolvendo três ações 
interativas com casais para 
comemorar o Dia dos Namo-
rados: Conectados, Retrato 
Falado e Confessionário. As 
atrações ocorrem nos dias 
6, 7 e 11 de junho. A ideia é 
fazer os casais participarem 
de experiências divertidas a 
dois, que farão casal identifi -
car como um conhece o outro

O empreendimento pro-
mete explorar o clima român-
tico que paira no ar através da  
campanha que leva o sugesti-
vo nome “Amor nas Alturas” 
e mostra de forma lúdica que, 
quando o amor acontece, os 
pés saem do chão e o sen-
timento de felicidade faz as 
pessoas se sentirem flutu-
ando.

Para começar, no dia 6 
de junho, os namorados po-
derão participar da atividade 
Conectados. Um quiz em que 
os visitantes responderão a 
perguntas um sobre o outro 
para saber o quanto eles es-
tão realmente conectados. Os 
75 primeiros casais que parti-

ciparem receberão uma foto 
impressa do casal para levar 
para casa. A atividade aconte-
cerá das 15 às 21 horas, no Piso 
1, em frente à loja C&A.

No dia seguinte, em 7/6, 
um artista desenhará em um 
tablet a imagem da pessoa 
segundo a descrição de seu 
companheiro na atração Re-
trato Falado. O desenhista 
não terá a oportunidade de 
ver a pessoa retratada, con-
fiará somente na descrição 
recebida para surpreender 
seu personagem e mostrar 
como um companheiro en-
xerga o outro. Ao final, os 
retratos serão postados nas 
redes sociais do shopping e os 
participantes poderão levá-los 
para casa. Esta ocorrerá das 13 
às 19 horas, também no Piso 1, 
em frente à loja C&A.

Antes do Dia dos Namo-
rados, em 11 de junho, das 
16h às 22h, os visitantes do 
empreendimento poderão 
participar do Confessioná-
rio. Uma cabine instalada no 
corredor do shopping, loca-
lizada no Piso 1, em frente à 
loja Cotação, contará com 
câmera de vídeo para captar 
as declarações de amor dos 
casais apaixonados. Os vídeos 

terão duração de 15 segundos 
e serão compartilhados em 
grupos de hora em hora no 
facebook do shopping.

Alessandra Daga, gerente 
de Marketing do Shopping 
Plaza Sul, conta que as ativida-
des trazem o que o shopping 
quer apresentar de novo e 
divertido para os clientes. 
“Queremos aproveitar essa 
data para criar atividades de 
interação entre os casais. 
Além disso, hoje em dia, a 
maioria das pessoas está mui-
to conectada e as atrações 
envolvem as redes sociais. Os 
participantes poderão postar 
fotos e compartilhar os vídeos 
com as declarações. Estamos 
muito animados!”, diz Ales-
sandra.     

Ela conta ainda que, além 
das atividades, o shopping 
prepara mais surpresas para 
o público. “Além dessas atra-
ções, vamos surpreender nos-
sos clientes com outras sur-
presas para comemorar esse 
dia tão especial. Esperamos 
que eles tenham uma experi-
ência diferente ao passearem 
pelo shopping”.

O Plaza Sul fi ca na Praça 
Leonor Kauppa, 100, Saúde. 
F: 4003-7220.

•SAÚDE

*Ingresso promocional de R$ 100,00 válido somente para compras nos pontos de venda autorizados e convênios, 
não sendo válido para bilheteria e Wetshop. Um ingresso a R$100,00 dá direito a 04 acessos simultâneos 
ao parque aquático Wet'n Wild. Após seu vencimento, não será possível revalidação do mesmo. Ingresso e 
promoção válidos de 05 a 28 de junho de 2015, não cumulativos com outras promoções. Valor promocional de 
R$ 25,00 do estacionamento somente para quem adquirir o ingresso MULTI FUN. **ATENÇÃO! Temperatura da 
água entre 26ºC e 28ºC. O Parque não garante o aquecimento da água das piscinas nas hipóteses de falta de 
energia elétrica e de eventuais problemas técnicos no sistema de aquecimento de água. O Parque reportará 
qualquer instabilidade através de sua página na internet, suas bilheterias e seus funcionários. Pedimos que, no 
dia de sua visita, entre em contato com o Parque para obter informações atualizadas e esclarecimentos através 
do telefone (11) 4496-8000 ou acessando o site www.wetnwild.com.br.
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