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Pixels, estrelado por Adam 
Sendler, traz invasão alienígena 
para agitar fim de férias 

Bar na Vila Clementino oferece 
happy hour com música aos sábados 
e cardápio eclético como atrações

Página 6

Dois novos ecopontos da 
V. Mariana estão atrasados

Beatles para 
crianças, através 
de histórias

“Abigail conta mais de 

mil no mês do rock” é  

nome da atividade pro-

gramada para este fim de 

semana no Centro Cultural 

São Paulo. A contação 

de histórias, além de di-

vertida, ensina muito à 

garotada e ainda estimu-

la o prazer pela leitura 

e o interesse por novas 

descobertas. Também o 

Sesc Vila Mariana e bi-

bliotecas da região man-

têm em sua programação 

a contação . Página 10

Metrô para Santo Amaro será 
concedido à inicativa privada

A Linha 5 - Lilás, do me-

trô, já deveria estar ope-

rando, mas houve atrasos 

na obra e só em dois ou 

três anos será possível ir da 

Vila Mariana a Santo Ama-

ro de metrô. E quando as 

obras de expansão forem 

concluídas, a operação ca-

berá totalmente à iniciativa 

privada. A parceria ainda 

não foi definida, mas já 

foi anunciada pelo gover-

nador Geraldo Alckmin a 

concessão de toda a linha, 

inclusive do trecho já em 

operação pela Companhia 

do Metrô, atualmente, do 

Capão Redondo à estação 

Adolpho Pinheiro. Página 3

As obras começaram 
em janeiro e deveriam 
ter sido concluídas em 
90 dias. Mas, até agora, 
os dois novos ecopon-
tos da Vila Mariana  não 
estão em operação. Na 
Rua Afonso Celso (foto), 
segundo a Amlurb (Au-
toridade Municipal de 
Limpeza Urbana), será 
preciso adaptar a largura 
do portão para a entrada 
de caminhões guindaste. 
A inauguração deve ocor-
rer em agosto Página 3
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O Minha Casa, Minha Vida 
realizou o sonho da casa própria 
de mais de 32 mil famílias na 
capital. Já são 398 mil moradias 
entregues no Estado.

Na saúde, com o Mais Médicos, 
280 profissionais benefi ciam 
966 mil pessoas. E 1,4 milhão 
recebem medicamentos gratuitos 
para asma, hipertensão e diabetes. 

Na educação, mais de 194 mil 
bolsas foram concedidas pelo 
ProUni. E o Pronatec benefi cia 
648 mil jovens e trabalhadores 
com qualifi cação profi ssional. 

EM PARCERIA COM ESTADO E MUNICÍPIOS

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

• Sala 1 - Cidades de Papel DIG - 12 
Anos - 22h20 • Sala 1 - Carrossel - O 
Filme DIG - Livre - 13h30 - 15h40 - 
17h50 - 20h10 

• Sala 2 - O Conto da Princesa 
Kaguya DIG - Livre - 14h00 • Sala 2 - 
A Forca DIG - 14 Anos - 11h50 - 17h10 
- 19h20 - 21h30 - 00h00F

• Sala 3 - Homem-Formiga 3D - 12 
Anos - 12h20 - 15h10 - 18h00 - 20h50 
- 23h40F 

• Sala 4 - Cidades de Papel DIG - 12 
Anos - 00h05C• Sala 4 - Minions DIG 
(Dub) - Livre - 11h30 - 14h30 - 16h50 
- 19h30 - 21h45R • Sala 4 - ET, O Extra-
terrestre (1982) DIG - Livre - 00h00D 
• Sala 4 - Magic Mike XXL DIG - 16 
Anos - 21h45E 

• Sala 5 - Meu Passado Me Conde-
na 2 DIG - 12 Anos - 20h40 - 23h20C • 
Sala 5 - Sobrenatural: A Origem DIG 
- 14 Anos - 23h50D • Sala 5 - Carrossel 
- O Filme DIG - Livre - 12h00 - 14h20 - 
16h20 - 18h30 

• Sala 6 - O Exterminador do Fu-
turo: Gênesis 3D - 12 Anos - 21h50S • 
Sala 6 - Homem-Formiga 3D (Dub) - 12 
Anos - 11h00K - 13h50 - 16h30 - 19h10R 
• Sala 6 - ET, O Extraterrestre (1982) 
DIG - Livre - 11h00G - 19h10E - 21h50D 

• Sala 7 - Jurassic World - O Mundo 
dos Dinossauros 3D - 12 Anos - 22h00 
• Sala 7 - Divertida Mente DIG (Dub) 
- Livre - 11h40 - 14h10 - 16h40 • Sala 
7 - Meu Passado Me Condena 2 DIG 
- 12 Anos - 19h00 

• Sala 8 - Pixels 3D (Dub) - 10 
Anos - 11h10 - 13h40 - 16h10 - 18h50 - 
21h20 - 23h55F 

• Sala 10 - Pixels 3D - 10 Anos - 
12h10 - 15h00 - 17h30 - 20h00 - 22h30 

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

• Sala 1 - Pixels 3D - 10 Anos - 12h10 
- 14h50 - 17h30 - 20h10 - 23h00D

• Sala 2 - Minions 3D (Dub) - Livre 
- 11h30 - 15h20 - 17h40 - 19h50 • Sala 2 
- O Exterminador do Futuro: Gênesis 
3D - 12 Anos - 22h10 

• Sala 3 - Pixels 3D (Dub) - 10 Anos 
- 11h10 - 13h50 - 16h30 • Sala 3 - Pixels 
3D - 10 Anos - 19h20 - 21h50 

• Sala 4 - Homem-Formiga 3D - 12 
Anos - 13h30 - 19h00 - 22h00 • Sala 4 
- Homem-Formiga 3D (Dub) - 12 Anos 
- 16h10 • Sala 4 - ET, O Extraterrestre 
(1982) DIG - Livre - 11h00G 

• Sala 5 - Meu Passado Me Con-
dena 2 DIG - 12 Anos - 16h20 - 21h00 
- 23h30D • Sala 5 - Carrossel - O Filme 
DIG - Livre - 12h00 - 14h10 - 18h50 

• Sala 6 - Jurassic World - O Mun-
do dos Dinossauros DIG - 12 Anos 
- 19h30R - 22h20 • Sala 6 - Carrossel 
- O Filme DIG - Livre - 13h00 - 15h10 - 
17h20 • Sala 6 - ET, O Extraterrestre 
(1982) DIG - Livre - 19h30E 

• Sala 7 - Cidades de Papel DIG - 12 
Anos - 14h00 - 16h40 - 19h10 - 21h30 • 
Sala 7 - Divertida Mente DIG (Dub) - 
Livre - 11h40 • Sala 7 - Sobrenatural: 
A Origem DIG - 14 Anos - 23h50D 

Legendas:C-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Sexta (24), D-Esta 
sessão será exibida SOMENTE Sába-
do (25), E-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Quarta (29), F-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sexta (24) e 
Sábado (25), G-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Domingo (26), K-Esta 
sessão NÃO será exibida Domingo 
(26), R-Esta sessão NÃO será exibida 
Quarta (29), S-Esta sessão NÃO será 
exibida Sábado (25).

Adam Sendler 
está em “Pixels”

É a última semana de fé-
rias escolares - tempo para 
conferir as diversas opções 
que estão em cartaz para 
crianças e adolescentes nas 
salas de cinema. Divertida 
Mente, Minions, Homem 
Formiga, Exterminador do 
Futuro, Meu Passado Me Con-
dena, Cidades de Papel são 
algumas das boas pedidas 
para este público.

E quem busca novidade 
terá, portanto, pouco espaço 
entre as estreias da semana.

A opção é conferir a nova 
aventura/comédia, com pique 
de fi cção científi ca, estrelada 

por Adam Sendler.  Em “Pi-
xels”, a história começa a par-
tir do lançamento, em 1983 de 
uma cápsula ao espaço em 
busca de vida alienígena inte-
ligente. Dentro dela, diversos 
ícones que representavam a 
vida humana na década - do 
cubo mágico ao jogo de vide-
ogame PacMen. A mensagem 
foi mal interpretada pelos 
alienígenas que a receberam

O resultado é que passam 
a mandar à terra personagens 
do vídeogame para atacar o 
planeta e interferir na vida 
real.  A classificação é para 
maiores de 10 anos.

•CINEMA

•PROGRAMAÇÃO

•ACONTECE
Bazar benefi cente 
na Saúde

 Dia 01 de agosto, sábado, 
das 9h às 13h,  a AFAI pro-
move um Bazar Benefi cente, 
em prol da manutenção do 
Centro Dia do Idoso. O bazar 
oferece roupas novas e semi-
-novas, calçados, utensílios 
e brinquedos a partir de R$ 
1,00. A AFAI fi ca na Rua Dr. 
Samuel Porto,299 - Saúde. 
Informações pelo fone 2532-
3803 ou através do e-mail 
afaicdi@hotmail.com ou pelo 
site www.centrodia.org.br. 

Bazar da Associa-
ção Cruz Verde

  A Associação Cruz Verde, 
instituição filantrópica que 
atende pacientes com parali-
sia cerebral grave desde 1958, 
mantém um bazar perma-
nente, que reúne um acervo 
de aproximadamente 3 mil 
itens novos e usados. O ba-
zar oferece vestidos, ternos, 
camisas, blusas, calças, aces-
sórios, brinquedos, objetos 
de decoração, quadros, jogos, 
bijuterias e aparelhos eletrôni-
cos. O cliente pode encontrar 
verdadeiros achados a pre-
ços atrativos. Toda a renda é 
destinada ao tratamento dos 
204 pacientes atendidos no 
ambulatório e no Hospital-Dia. 
O bazar fi ca aberto de segun-
da a sexta-feira, das 8h30 às 
15h45, na sede da instituição 
localizada à Rua Dr. Diogo de 
Faria, 695 -  Vila Clementino.

Palestra sobre Lei 
das Domésticas

 A Confi rp Consultoria Con-
tábil realizará no próximo dia 
29 de Julho, quarta-feira,  das 
8h30 às 12h, uma palestra gra-
tuita sobre a “Lei das Domésti-
cas” – com orientações  sobre 
as principais dúvidas sobre o 
tema. O objetivo é explicar 
melhor essa nova legislação 
e seus impactos para o em-
pregador, assim como o di-
reito conquistado pela classe 
doméstica. O evento será no 
auditório da Confi rp que fi ca 
na Rua Alba, 96 - Jabaquara.

Audiência Pública: 
orçamento

Neste sábado, dia 25, das 
9h às 12h acontece uma audi-
ência pública para a discussão 
e elaboração da Lei Orçamen-
tária Anual e eleição da Co-
missão Eleitoral do Conselho 
Participativo Municipal. O en-
contro será no Colégio Santa 
Amália, à Av. Jabaquara, 1673 
- próximo ao metrô Saúde.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no próximo sábado, 
dia 24 de julho, das 7h às 16h,  
Cata Bagulho na região da 
Vila Mariana. As equipes  per-
correrão perímetro formado 
pela Av.Pedro Alvares Cabral/ 
Av.Prof. Noé De Azevedo/ Av. 
Vinte e Três De Maio/ R. Sena 
Madureira/ R.Vergueiro.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia 24 de 
julho, a partir das 7h, Cata Ba-
gulho na região do Jabaquara. 
As equipes  percorrerão várias 
diversas vias dos bairros de 
Vila Fachini Americanópolis e 
parte da Cidade Domitila. O 
Cata-Bagulho recolhe madei-
ras, móveis velhos, eletrodo-
mésticos quebrados, pneus, 
garrafas, colchões etc.

Cursos de 
capacitação

A Casa de Solidariedade 
oferece diversos cursos de 
capacitação como costura/
conserto roupas, alfabetiza-
ção, eletricidade, espanhol, 
francês, inglês, cuidador de 
idosos e informática. Os cur-
sos acontecem em diversos 
horários e dias da semana. Os 
interessados devem compare-
cer à sede da entidade. Além 
dos cursos a Casa de Solida-
riedade  mantém um bazar de 
roupas e objetos diversos em 
bom estado, atende pessoas 
em situação de rua e realiza 
atendimento psicossocial. Rua 
Gravi, 60. Fone: 5581-8727.
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•TRANSPORTE

Linha 5 do metrô será operada
pela iniciativa privada

As obras de expansão da 
Linha 5 - Lilás do Metrô se 
arrastam desde 2008 e talvez 
só sejam concluídas depois 
de dez anos. Mas, o gover-
no já anunciou como será 
operada: através de conces-
são para a iniciativa privada, 
como já acontece com a linha 
4 - Amarela. Mesmo o trecho 
atualmente já existente, entre 
Capão Redondo e Adolpho Pi-
nheiro, em Santo Amaro, sairá 
das mãos dos metroviários e 
passará à empresa vencedora 
da proposta para Parceria.

O governador Geraldo Al-
ckmin anunciou a novidade 
na terça, 21, durante o lança-
mento da Plataforma Digital 
de Parcerias, medida que per-
mitirá que as propostas sejam 
enviadas eletronicamente e 
acompanhadas pela internet.

“Vamos abrir a concessão 
e o setor privado vai operar 
toda a Linha 5-Lilás. Quem 
vencer, vai operar de Capão 
Redondo até Chácara Klabin”, 
explicou. O Governo informou 
já ter dado início aos estudos 
de modelagem financeira e 
jurídica para a concessão de 
operação e manutenção da 
Linha 5 no trecho, que totaliza 
20,8 km de extensão e tem 
demanda prevista de 750 mil 
usuários.

A Linha 5-Lilás opera desde 
2002 ligando o Capão Redon-
do ao Largo Treze, com 9,3 
km de extensão e sete esta-
ções. A estação Adolfo Pinhei-
ro foi entregue à operação 
comercial em agosto de 2014. 

Por este trecho já conclu-
ído, passam diariamente 271 
mil usuários.

O novo traçado se esten-
derá até a Chácara Klabin, 
com 11,5 quilômetros e 11 no-
vas estações (além da Adolfo 
Pinheiro, haverá paradas Alto 
da Boa Vista, Borba Gato, 
Brooklin, Campo Belo, Euca-
liptos, Moema, AACD-Servi-
dor, Hospital São Paulo, Santa 
Cruz e Chácara Klabin).

A obra tem investimento 
previsto de de R$ 9,1 bilhões, 
valor que inclui projeto de 
total acessibilidade nas esta-
ções, com escadas rolantes, 
elevadores, rampas e piso tátil. 

Segundo o governo, o mé-
todo de construção é dos 
mais modernos, com três 
shields (apelidados de Tatu-
zão) sendo utilizados ao mes-
mo tempo. Enquanto cavam 
o subsolo, os equipamentos 
instalam os anéis de revesti-
mento de concreto, deixando 
os túneis prontos para a mon-
tagem dos trilhos, sistemas de 
alimentação elétrica, sinaliza-
ção e telecomunicações. 

Metroviários 
são contra
O Sindicato dos Metrovi-

ários convocou uma coletiva 

de imprensa para protestar 
contra o anúncio do governo 
estadual. Segundo a catego-
ria, não há explicação para 
conceder a operação do tre-
cho à iniciativa privada, já que 
os recursos para a obra saíram 
dos cofres públicos, com fi-
nanciamento internacional e 
federal, e haverá repasse da 
operação para uma empresa 
que não teve custos. 

Além disso, segundo os 
metroviários, o trecho atu-
almente operado através 
de Parceria Público-Privada 
(PPP), na linha amarela, apre-
senta problemas, lentidão 
e maior intervalo entre os 
trens. Alegam que o mesmo 
poderá ocorrer, inclusive no 
trecho que atualmente opera 
com efi cácia sob o comando 
da Companhia do Metropoli-
tano, entre Capão Redondo 
e Largo 13. 

Para os metroviários, a 
transferência deste trecho já 
em operação para a iniciativa 
privada pode indicar uma 
brecha para que o Governo do 
Estado privatize toda a rede 
do metrô. 

•URBANISMO

Novos ecopontos têm obras 
atrasadas na Vila Mariana

A promessa é antiga, um 
dos ecopontos já foi confir-
mado e descartado, voltou 
a ser planejado... Até que, 
em outubro do ano passado 
os dois novos ecopontos da 
Vila Mariana foram oficiali-
zados - um deles na esquina 
das ruas Maruício Klabin e 
Afonso Celso e o outro junto 
ao viaduto Saioá, na Avenida 
Ricardo Jafet. As obras tive-
ram início em janeiro deste 
ano, com prazo de conclusão 
de 90 dias, ou seja, deveriam 
ter sido inaugurados em abril. 
Mas, até agora, nenhum dos 
dois novos pontos entrou em 
funcionamento. 

Procurada, a Subprefeitura 
de Vila Mariana informou que 
as obras foram concluídas, 
mas que o início da operação 
depende da Autoridade Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
- Amlurb, ligada à Secretaria 
de Serviços. A Amlurb, por sua 
vez, enviou equipe aos dois 
ecopontos, após a demanda 
do jornal São Paulo Zona Sul. 

Segundo a Amlurb, foi 
constatado, nesta vistoria 
realizada em 17 de julho, que 
no Ecoponto Vila Mariana 
falta aumentar o portão de 
4 para 6 metros para que o 
caminhão poliguindaste pos-
sa entrar no local sem causar 
transtornos.  

No Saioá, falta a cobertura 
dos volumosos, que já está 
sendo montada. 

A Amlurb garante, entre-
tanto, que ambos devem ser 
abertos para a população no 
início de agosto.

A reportagem do jornal 
São Paulo Zona Sul esteve 
na tarde de ontem, dia 23, no 
novo Ecoponto da Rua Afon-
so Celso e constatou que a 
obra de ampliação do portão 
já está sendo realizada. 

Na área da Subprefeitura 
de Vila Mariana, já existe um 
ecoponto em Mirandópolis, 
na esquina das avenidas José 
Maria Whitaker e Senador 
Casemiro da Rocha. 

Estes equipamentos exis-
tem para receber pequenas 
quantidades de entulho gra-
tuitamente - até um metro 
cúbico por dia. Isto evita que 
o material seja equivocada-

mente entregue a carroceiros 
ou ilegalmente despejado em 
vias públicas. 

Funcionam de segunda a 
sábado das 6h às 22h e aos 
domingos e feriados das 6h 
às 18h.

Antes de iniciar operação, novo Ecoponto precisa ter 
portão ampliado, de quatro para seis metros de largura 
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Odontologia Terapia Alternativa

ÓticaCasas de Repouso

Cuidadores

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

Estética

Fisioterapia

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃOEsteticista ensina: 
hidrate sua pele 
no Inverno

A hidratação é um procedi-
mento que fornece substratos 
à pele para que consiga man-
ter a água em suas camadas, 
restabelecendo o grau de hi-
dratação. 

Uma pele hidratada apre-
senta um bom nível de umi-
dade em sua camada mais 
superficial, o que se reflete 
em maciez, elasticidade e sua-
vidade ao toque. A hidratação 
corporal previne vários proble-
mas, como:

-  O  a p a r e c i m e n t o  d a 
fl acidez da pele. 

-  O  a p a r e c i m e n t o  d e 
estrias. 

- O envelhecimento das 
células. 

A hidratação é indicada 
para todos os tipos de pele, 
principalmente para peles se-
cas e desvitalizadas.

No inverno a importância 
da hidratação deve ser refor-
çada. No clima frio, o clima 
seco, o vento em excesso, as 
mudanças bruscas de tem-
peratura e principalmente os 
banhos quentes, repetidos e 
demorados (Olha a água !!!) 
são os principais agentes de 
agressão à pele.

No inverno, a pele torna-
-se mais ressecada, enrugada, 
áspera e opaca. É o momento 
de cuidados especiais, tanto no 

corpo como na face.
Não descuide da hidrata-

ção, nada de preguiça!
Que tal evitar o envelheci-

mento prematuro da sua pele?
Receita:
√ Proteja a sua pele do sol 

todos os dias; 
√ Se você fuma, pare. A 

fumaça contém toxinas que 
prejudicam a pele; 

√ Evite expressões faciais 
repetitivas; 

√ Mantenha uma dieta 
equilibrada, com bastante fru-
tas e vegetais;

 √ Evite bebidas alcóolicas; 
√ Lave, limpe e hidrate bem 

sua pele;
Lígia Marin 

Estética Personalizada
Tratamentos 

faciais e corporais
Rua Pereira Estéfano, 114 
1o andar - sl 109 - Saúde

Tel.: 2276-6810
www.ligiamarin.com

Publieditorial

CONSTRUÇÕES ?

ATIVA Construções Ltda.
96686-8265 - 99377-1935

c/Araújo

FUNDAÇÕES, ALVENARIA, REBOCO,
DRYWALL (Forro de gesso e parede), 

TELHADO, PORTAS, JANELAS, 
HIDRÁULICA, ELÉTRICA, AZULEJO,
PISO CERÂMICO, PORCELANATO,

PINTURA e GRAFIATO,
FORRO DE PVC E MADEIRA.



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

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

M E I O A M B I E N T E

O Arquivo Histórico de 
São Paulo ganhou uma nova 
sede: a Torre da Memória. Até 
então, os documentos com 
valor histórico produzidos 
ou adquiridos pela Prefeitura 
estavam no prédio vizinho, o 
Edifício Ramos de Azevedo.

Vale a pena visitar e consul-
tar o importante e exclusivo 
acervo, que abrange docu-
mentos desde o período co-

lonial até a década de 1930. 
Entre eles, os mais antigos 
documentos da América Lati-
na, que são as Atas da Câmara 
de Santo André da Borda do 
Campo (1555/1558), cidade 
fundada antes de São Paulo. 
O Arquivo também conta com 
itens iconográficos e sono-
ros. No novo prédio funciona 
também a Biblioteca Flávio 
de Carvalho, que contém o 

acervo do Núcleo de Apoio 
Bibliográfico, com oito mil 
itens, incluindo documenta-
ção bibliográfica do Museu 
da Cidade.

O Arquivo funciona de se-
gunda a sábado, das 9h às 17h, 
na Praça Coronel Fernando 
Prestes, 152 - ao lado da es-
tação Tiradentes do Metrô, 
dispensando o uso do carro. 
Telefone: 3396-6000.

REUTILIZE

tivamente precisa.
Na zona sul, a unidade de 

Diálise Pediátrica da Unifesp 
está montando uma cozinha 
e precisa de inúmeros itens 
- até mesmo uma geladeira 
com freezer. Para obter a lista 
completa ou fazer doações, 
entre em contato com a Nu-

tricionista Renata Lopes. A 
lista completa também está 
disponível no site do jornal 
SP Zona Sul - www.jornalzo-
nasul.com.br

A Unidade fica na Rua 
Leonardo Nunes, 115 - Vila 
Clementino. Telefone 5083-
9826 e fax 5083-9826. 

Divulgação/Ecourbis

Wikimedia

VOCÊ SABIA?

PASSEIOS

Seja vegetariano uma vez por semana

Pense na coleta:
evite que sacos se rasguem 
espalhando resíduos pelas ruas 
e gerando riscos para o coletor

COMO ACONDICIONAR 
O LIXO DOMÉSTICO?

F rutas,verduras e legu-
mes são base funda-
mental na alimenta-

ção saudável de qualquer ser 
humano, especialmente se 
consumidos sem agrotóxicos 
que poluem o solo. E podem 
ser consumidos de maneira 
integral, sem gerar resíduos: 
basta descobrir as inúmeras 
possibilidades de se aproveitar 
talos, cascas e sementes em 
receitas deliciosas.

Mas a importância dos hor-
tifrutis na alimentação vai 
além: o aumento do consumo 
de carnes para atender toda a 
população mundial representa 
grande impacto ambiental 
por diversos motivos: grande 
consumo de água (desde a 
criação até o abate de cada 
animal), poluição do ar e do 
solo por conta dos excremen-
tos e emissão de poluentes, 
contaminação de fontes natu-
rais e devastação de � orestas 
para a criação de pastos, além 

da situação em que são cria-
dos animais para produção de 
alimentos.

Em São Paulo, por exem-
plo, acaba de ser aprovada 
uma lei - ainda questionada 
judicialmente - que impede a 
comercialização do foie gras, 
alimento nobre e caro pro-
duzido a partir do fígado de 
gansos alimentados forçosa-
mente, de forma cruel. 

Outro dado curioso: cada 
quilo de carne bovina deman-
da cinco quilos de alimentos 
de origem vegetal para ser 
produzidos, ou seja, alimentos 
que poderiam atender a uma 
população maior. 

Para reduzir o consumo 
de carne mundial, uma ini-
ciativa interessante tem sido 
a de estimular as pessoas a 
adotarem a alimentação sem 
carnes uma vez por semana. 
Há, na atualidade, outra cor-
rente incentivando, também, 
a alimentação “crudívora” em 

outro dos dias da semana. O 
crudivorismo propõe o não 
cozimento dos alimentos, 
todos eles de origem agrícola.  
Segundo os adeptos desta 
linha, o ato de cozer, fritar ou 
assar alimentos devasta sua 
capacidade nutritiva. 

A prática ainda representa 
a economia de gás, água e 
energia  no processo de pro-
dução das refeições. 

De qualquer forma, vale 
ressaltar que o grande vilão 
quando se trata de alimenta-
ção da humanidade e combate 
à fome é o desperdício. Não só 
a pecuária como a agricultura 
são as atividades humanas que 
mais demandam água: 70% 
da água disponível é utilizada 
na produção de alimentos, 
sem falar nos gastos de com-
bustíveis com transporte e 
na ocupação de aterros com 
sobras que poderiam estar 
alimentando seres humanos 
por todo o planeta. 

Basta colocar o saco de lixo para fora de casa 
e todos os resíduos simplesmente desaparecem. 
Embora muitos pareçam acreditar nisso, o pro-
cesso de coleta e destinação � nal de resíduos 
domésticos não é nada simples. E começa com 
atitudes cotidianas que são de responsabilidade 
de todos nós, que produzimos “lixo”. 

A primeira preocupação deve ser com esta 
“produção”: quanto menos lixo gerado, mais 
consciência demonstramos. Reduzir excessos 
nas compras, evitar desperdícios, separar ma-
terial para reciclagem e fazer a compostagem 
do lixo orgânico são medidas simples mas que 
demandam mudança de postura. 

Essencial é cuidar, também, do acondiciona-
mento dos resíduos. Mesmo antes de depositar o 
lixo para coleta, é preciso ter cuidado dentro de 
casa para evitar a proliferação de insetos, ratos 
e outros vetores de doenças. Manter o material 
dentro de recipientes bem tampados e protegi-
dos da ação de animais é fundamental. 

Ao preparar o material para a coleta, é impor-
tante estar atento a algumas decisões: o saco de 

lixo deve ser apropriado para acondicionar os 
resíduos. Assim, sacos transparentes ou pouco 
resistentes não são adequados: deixam aparen-
te o tipo de material acondicionado e podem 
romper facilmente - tanto pela ação de animais 
quanto no momento em que forem carregados 
até o caminhão, por conta do peso. 

Vale ressaltar que sacos pretos bem fechados 
ainda contribuem para um ambiente com cheiro 
e visual mais agradáveis. 

Outra preocupação fundamental: proteja 
bem materiais perfuro-cortantes: espetos de 
churrasco, vidros quebrados ou qualquer outro 
material pontiagudo podem rasgar o saco de 
lixo e, pior, ferir o coletor, � gura essencial neste 
processo de remoção do lixo doméstico e que 
deve ser respeitado e valorizado pela sociedade. 
Respeitar a velocidade máxima dos caminhões é 
outra atitude responsável e consciente por parte 
dos motoristas e moradores da cidade. 

Colocar o lixo na quantidade adequada e 
evitar sobrepeso nos sacos tem a vantagem adi-
cional de agilizar e tornar mais e� caz a coleta. 

Há benefícios ambientais em reduzir consumo de carne

Arquivo Municipal de São Paulo 

Doe utensílios e equipamentos de cozinha

ALIMENTAÇÃO SÓ COM FRUTAS, VERDURAS, 
LEGUMES E GRÃOS, UMA VEZ POR SEMANA, 
REDUZ A NECESSIDADE DE CARNE PARA 
ALIMENTAR A POPULAÇÃO MUNDIAL

Tem coisas pouco utiliza-
das em sua cozinha, como 
cafeteiras, máquinas de fazer 
wa�  e, balança, bebedouro/
puri� cador de água, máquina 
de cupcake? Ou mesmo uten-
sílios como canecas, tigelas, 
rolos de macarrão, batedor 
de ovos, jogos de xícaras de 
café e chá (louça branca)? 

Se comprou artigos novos, 
ganhou presentes de casa-
mento em excesso ou em-
polgou-se adquirindo artigos 
que nunca usa efetivamente, 
nada de abandonar em um 
canto do armário, sem uso, 
ou gerar resíduos desperdi-
çando itens que podem ser 
aproveitados por quem efe-

Wikimedia

Cesar Ogata/SECOM
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•BARES E RESTAURANTES

wetnwild.com.br  
(11) 4496.8000

Acesso pela Rod. dos 
Bandeirantes, km 72

Itupeva/SP

 Labirinto do Medo, Túnel Aquático, muitos monstros e uma Balada Sinistra.
Entre nesta batalha assustadora, onde o objetivo é se divertir.

 Labirinto do Medo, Túnel Aquático, muitos monstros e uma 
Entre nesta batalha assustadora, onde o objetivo é se divertir.Entre nesta batalha assustadora, onde o objetivo é se divertir.

 Labirinto do Medo, Túnel Aquático, muitos monstros e uma 
Entre nesta batalha assustadora, onde o objetivo é se divertir.

 Labirinto do Medo, Túnel Aquático, muitos monstros e uma 

Este evento não obriga os visitantes a se molharem*

*Durante o evento, apenas a Wave Lagoon e o Vortex são atrações realizadas na água. 
O uso dessas atrações é opcional. Água aquecida em todo o parque, entre 26ºC e 28ºC. 
Alvará de funcionamento: Nº 3.4.000002770. AVCB Nº 0111119.

•CULTURA

Tetine celebra seus 20 anos na Vila Mariana
“Independência ou 

LA MORT” é o espetá-
culo de música e perfor-
mance que celebra os 
20 anos do duo Tetine. 
O show reúne canções 
eletrônicas, spoken 
word, dark sambas, 
filmes, intervenções 
acústicas e outros ex-
perimentalismos, pas-
seando por momentos 
distintos a trajetória da 
dupla de brasileiros. 

Tem ainda participação es-
pecial da cantora Maria Alcina 
e do músico e produtor para-
ense Jaloo, que dividem o pal-
co com o Tetine em momentos 
específi cos da performance.

Fãs confessos da “extrava-
gante e performática” Maria 
Alcina, notabilizada desde os 
anos 1970 por suas atuações 
irreverentes, convidam a can-
tora para interpretar canções 
eletrônicas de autoria da du-
pla. Jaloo, por sua vez, traz 
ao show o espírito da geração 
tecnobrega paraense e se 
mistura à sonoridade parti-
cular e experimental do duo 
em momentos específi cos do 

show. Radicado em São Paulo, 
o produtor de 27 anos sobe 
ao palco com a dupla para 
um momento celebratório-
-eletrônico.

O show Show: “Tetine - 
Independência ou LA MORT”, 
duo Bruno Verner e Eliete 
Mejorado, com participação 

de Maria Alcina e Ja-
loo, tem apresentação 
única no dia 31/7, sexta, 
às 21h, no Teatro.  Não 
recomendado para me-
nores de 14 anos

Os ingressos já es-
tão à venda e custam 
R$ 25,00 (inteira) l R$ 
12,50 (aposentado, 
pessoa com mais de 
60 anos, pessoa com 
deficiência, estudante 
e servidor de escola pú-

blica com comprovante) l R$ 
7,50 (trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo 
matriculados no Sesc e depen-
dentes/Credencial Plena).

O Sesc Vila Mariana fi ca na 
Rua Pelotas, 141. Informações: 
5080-3000.

Bar na Vila Clementino oferece 
bacalhoada aos domingos

Um imenso e chamativo 
painel que retrata a São Paulo 
antiga se estende pela alonga-
da parede do bar Caro Amigo, 
na Vila Clementino. Assinado 
pelo renomado e conhecido 
grafi teiro Kobra, o painel é só  
a primeira indicação de que o 
lugar recria o clima dos anos 
40 e 50, mesclando com um 
toque contemporâneo.

O ambiente descolado e 
cult não é a única atração do 
bar que, como o nome indica, 
transformou-se num verda-
deiro ponto de encontro de 
amigos no coração do bairro.

A música suave ao fundo, 
os shows ao vivo nas noites 
de sábado, uma churrasqueira 
que garante sabor às carnes 
também contam pontos na 
explicação sobre o movimento 
da casa. 

Mas, mesmo com todos 
estes ingredientes, tem muito 
cliente que jura que a pitada 
secreta que explica o sucesso 
do Caro Amigo está mesmo no 
cardápio. 

Da eclética cozinha, sugem 
porções saborosas e únicas 
como a Lula na manteira, o 
Joelho de Porco, o Croquete 
de Carne com jiló, o Lombi-
nho Busca Vida (temperado 
na cachaça de mesmo nome, 
que leva mel, e acompanhado 
de parma e sálvia), a Leitoa a 
Passarinho ou a Costelinha de 
Tambaqui. Tem ainda o ham-
burguinho, um mini hambur-
guger, como indica o nome, 
e que é muito chamado às 
mesas.

Da churrasqueira, saem 
outras delícias como as Por-
petinhas (bolinhos de carne 
moída temperados com creme 
de cebola e alho poró), as Co-
dorninhas grelhadas, a Picanha 
e a Picanha Suína, o Carré de 
Leitoa a Pururuca e outras delí-
cias. Outro destaque é o polvo, 
que é inicialmente preparado 
no vapor, antes de ir para a 
grelha. Todos acompanham 
farofinhas, vinagretes e um 
molho a escolha entre pimen-
tões, chimichurri ou cebola, 

além de igualmente saborosos 
legumes na grelha. 

A Cozinha do Boteco ain-
da produz pratos completos 
como a Galinhada, o Arroz de 
Bacalhau, o Filé a Parmigiana, 
o Salsichão com salada de 
batatas...

O cardápio traz também 
opções em massas, pratos 
completos com os grelhados, 
saladas, sandubas, caldinhos 
e outros acompanhamentos. 

Aos sábados, como não 
podia deixar de ser, a casa 
oferece uma farta e bem tem-

perada feijoada, que pode ser 
chamada à mesa em porção 
para uma ou duas pessoas. 

Aos domingos, o almoço 
traz outra especialidade: o 
Bacalhau a Borges Lagoa, com 
postas caprichadas feitas ao 
forno com batata, tomate, 
cebola e azeitonas pretas. 

Quer uma dica para a so-
bremesa? Peça pelo Rio Negro 
e Solimões, um misto de mous-
se de chocolate com cupuaçu, 
azedinho, uma delícia! Outra 
pedida incrível é o bolinho de 
estudante, feito com tapioca, 
recheado de goiabada e acom-
panhado por sorvete de creme 
com calda de goiaba... Coca-
dinha, brigadeiro de colher, 
Banana na Cachaça, pudim de 
leite, frutas da época e sorve-
tes completam a lista. 

Entre as bebidas, tem cer-
vejas, chopes e tudo mais que 
um “boteco de responsa” 
precisa oferecer. Mas, se quer 
experimentar algo diferente, 
peça pelo Chopp Clementino 
- Black com creme claro - ou 
pelo Clementina - claro com 
creme Black. Tudo com o cre-
moso chope Brahma. 

O Bar fica na R. Borges 
Lagoa, 350 – Vila Clementi-
no. Telefones: 5081.7631  e  
5084.3468.

Diversidade de carnes grelhadas na hora e shows ao vivo 
nas noites de sábado são destaques no Bar Caro Amigo, 

que é decorado com um imenso painel do grafi teiro Kobra 
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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

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!

JD AEROPORTO
SOBRADO COMERCIAL

3 VAGAS AV. MOVIMENTADA
A/C. 273M2, A/T. 6x27, 

03 dorms.(1 suite), sala 2 
amb.,copa, cozinha, escritório, 

quintal e corredor lateral.
Só R$ 700.000,00.

(Cód.JJ) Site: SO0152.

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.

MIRANDÓPOLIS
APTO 75M2 A/U, 

REFORMADO

SAÚDE
150M DO METRÔ

95M2 A/U
PRÉDIO DE 6 ANOS

03 dorms. (1 suíte),
sala 2 amb. c/sacada,
coz., a.serv+despensa,

2 vagas. R$ 900.000,00.
(Cód.JH).

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$ 545 MIL. 

(Cod. AT). Site AP0002

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.

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

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.

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.

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.

CASA
TÉRREA SAÚDE

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

Site: CA0043.

 SAÚDE
PX. AO METRÔ!! 4 VAGAS

casa 2 dts c/armários, sala, coz. c/ae, as,
2 wcs, sl festas. R$ 2.500,00.

(Cód.TH) Site: CA0054.

02 dorms.c/armários,
W.C.social, dep. empregada,
vaga livre. R$ 660.000,00.

(Cód.RS) Site: AP0482.

BQ. DA SAÚDE
R$ SOBRADO 
930.000,00

Pronto p/morar; 03 dorms.
c/armários, sendo

01 suíte, banheiro, lavabo,
sala 02 ambientes,

copa-cozinha c/armários,
edícula, depósito, 4 vagas, 

quintal. (Cód. RS) Site: SO0155.

SÃO JUDAS
PX. AO METRÔ!!!

2 VGS + DEPÓSITO!!!
83 ms2 au c/ 2 dts.

(1 ste) + 3º ver., sala

2 ambs. c/ sacada,

3 wcs, lazer.

Apenas R$ 520 mil!!!
(Cod. JH)

VILA MORAES
SOBRADO RUA SEM SAÍDA!!!

SÓ R$ 370 MIL!!!

2 dts, sala, lavabo, cozinha, wc social, 
entrada lateral, 2 vgs paralelas!!!

(Cod. JH/TH Site SO0153)

 BAIRRO JARDINS
PROX. AV. PAULISTA, APTO 

01 DORM. C/ARMÁRIO

sala, cozinha, banheiro, ótima 
localização, Condomínio 320,00.
Venda R$ 420.000,00 –Locação
R$ 1.800,00. (Cód. MA) Site: Ap0512.

JARDIM DA SAÚDE
APTO  86M2 A/U

  02 dormitórios, sala 2 

ambientes, cozinha com

arms, dependencia

de empregada, 2 WC,

1 vaga livre.

R$ 550.000,00
(Cód JH).

SAÚDE
SOBRADO 4 SUITES,

escritório, salas de estar,

jantar e TV, salão de festas,

dep.empregada, 435m de

terreno e 300mts A/C.

R$ 1.600.000,00.

(Cod.SI) Site: SO0054.

 SAÚDE – ESTÚDIO – PROX.METRÔ.
35m2 A/U, sala/dorm, com armários e sacada, WC,

cozinha c/arm, a.serv.,1 vaga, lazer. Condominio baixo.
R$ 1450,00 - (Cód. FE) Site: AP0444.

SAÚDE – PRÓX.METRÔ
02 vagas. 03 dorma(1suite c/closet), WC social, sala c/sacada, 

coz.c/arms, a.serv., dep.empeg;. lazer completo.
Só R$ 2.700,00 - (Cód.FE) Site: AP0471.

V.GUMERCINDO – APTO, 03 DORMS. C/ARMÁRIOS
(1 suite), sala c/sacada, coz. c/arm. A.serv., wc social, 2 vagas c/

depósito. Lazer completo. R$ 2.500,00 - (Cód. FE) Site: AP0508.

SAÚDE
APTO - R$ 545.000,00 

COND. 520,00
02 dorms. (1 suite) 2 WC.

Sala c/terraço, 02 vagas.

Lazer. (Cód. MA)

Site:Ap0521.

SAÚDE
APTO PX. METRÔ

PRAÇA DA ÁRVORE
novo nunca habitado,

2 dorm (1 suite),

sacada, 1 vaga, lazer.

R$ 480.000,00

(Cód.JH/JJ).

MIRANDÓPOLIS
APTO PX.IGREJA SANTA 

RITA.
50m2, 01 dorm,

sala 2 amb., sem

garagem, condomínio baixo.

R$ 330.000,00

(Cód. SI).

VILA MORAES
LAZER DE CLUBE

02 dorm. (1 suite),

sala 2 amb.c/sacada,

05 anos de construção.

R$ 370.000,00.

(Cód.JH) Site: AP0500.

SAÚDE
METRÔ

APTO 03 SUITES
cozinha c/churrasqueira,

sala c/sacada, 03 vagas + 

depósito 129m2 A/U. Lazer.

 R$ 1.280.000,00

(Cód. JH) Site: Ap0246

CONCEIÇÃO – PROX.METRÔ
apto 01 dorm c/a.e., WC.compls., sala c/sacada,
cozinha c/arms, a;serv., 1 vaga, lazer, cond.baixo.

R$ 1.300,00 - (Cód FE) Site: 0519.

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 36 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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 

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

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótima localização, travessa 
da rua Tiquatira, vago, c/ 3 

dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 3 carros, estuda 

proposta - REF.: 13.869

APTO
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

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. DA SAÚDE

R$ 285 MIL
Boa localização da rua Dr. 

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

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

REF.: 14.292

SOBRADO
COND. FECHADO 

R$ 430 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
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
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

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

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

APTO
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.: 14.306

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. BRAS. MACHADO

R$ 469 MIL
Boa localização da rua Cônego 

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

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

carro, lazer - REF.: 14.181

(2) IMÓVEIS
V. GUMERCINDO

R$ 600 MIL
Sendo no térreo c/ salão ou gar. 
p/ 8 carros, mais edícula c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, em cima 

térrea c/ 3 dorm., sala, coz., wc, 
lavand., terreno 200m² e constr. 

de 253m² - REF. 14.356

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Reformada, bom acabto., ótimo 

local, c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, liv. p/ 2 amb., copa, coz. 
c/ AE, dep. p/ emp., quintal c/ 

churr, escritório c/ wc, gar.
p/ 2 carros - REF.: 13.546

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Ótimo local, trav.da r. Tiquatira, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 

wc social, living p/ 2 amb., 
sl. Jantar, lavabo, cozinha, 
churrasq., gar. p/ 4 carros, 

edícula c/ 2 dorm., wc, coz., 
lavanderia - REF.: 13.900

TÉRREA
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

APTO
V. DAS MERCÊS

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

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

R$ 327,00 - REF.: 14.239 

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

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Vago, c/ 3 dorm., wc social, 

living, cozinha, qto. p/ despejo, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 3 
carros, fundos c/ edícula

c/ 2 dorm., wc, ótimo local - 
REF.: 14.279

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 960 MIL
Vago, ótimo local, trav. da rua 

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

despensa, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 3 carros, estuda imóvel de 
menor valor - REF.: 14.189

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Acabto. de alto padrão, terreno 
10 x 30 mts., constr. 225 m², 
c/ 3 suítes, living p/ 3 amb., 

lavabo, coz. conjugada c/ 
espaço gourmet, qtal gramado, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.478

APTO
JD. CELESTE
R$ 235 MIL

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

no litoral - REF.: 14.052

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 325 MIL

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

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

rua Jean de La Huerta.
REF.: 13.803

SOBRADO
MOINHO VELHO

R$ 430 MIL
Boa localização do bairro, c/ 2 
dormitórios, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
estuda propostas.

REF.: 14.389

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
c/ 3 dormitórios c/ AE, wc 

social, living p/ 2 ambients, 
cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótima 

localização da rua D. Bernardo 
Nogueira, estuda propostas - 

REF.: 13.850

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
V. GUMERCINDO

R$ 679 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

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 700 MIL

Vago, ótimo acabto., constr. 
de 255 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 2 
suítes, wc c/ hidro, sala, copa, 
coz. c/ AE, terraço c/ churrasq., 
qto. despejo, garagem p/ carros 

REF.14.419

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

SOBRADO NOVO
V. GUMERCINDO

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

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

quintal c/ churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros -

REF.: 13.902

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 870 MIL
Ótimo local, travessa da rua 

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.390 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

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/ emp., 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.790

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

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 C/ 
PISCINA JD. SAÚDE

R$ 950 MIL
Ótima oferta, terreno 337 m², 
construçã 225 m², c/ 3 dorm., 

2 suítes, living p/ 2 amb., 
sl. jantar, escritório, lavabo, 

copa, coz., dep. empreg., gar. 
3 carros, quintal c/ piscina - 

REF.: 14.446

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.390 MIL

Terreno 426 m², constr. 299m², 
c/ 3 dorm., suíte, living p/ 3 
amb., sl. jantar, lavabo, coz., 

escritório, fundos c/ 2 edículas 
cada uma c/ 1 dorm., sala, 
lavado, coz., wc social, gar.

4 carros - REF.: 14.153

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. CELESTE 
R$ 305 MIL

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

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

p/ 1 carro - REF.: 13.458

APTO
V. VERA

R$ 365 MIL
Vago, c/ 3 dormitórios, suíte 

c/ closet, wc social, living p/ 2 
amb. c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavand, gar. p/ 1 carro, ótima 
rua do bairro, AU = 72 m², 

excelente oferta - REF.: 13.132

APTO
V. VERA

R$ 375 MIL
Vago, 3 dormitórios, closet, 
wc social, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 

carro, área útil 70 m², ótima 
localização da rua Vergueiro - 

REF.: 12.458

SOBRADO
JD. CLÍMAX
R$ 380 MIL

Ótima oferta, boa localização do 
bairro, vago, c/ 3 dormitórios, 

suíte, wc social, living, sl. 
Jantar, lavabo, cozinha, 

lavandeira, dep. p/ empregada, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 13.863

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

APTO
CHÁCARA INGLESA

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

planejada, wc p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, ótimo 
local, próximo a rua Juréia,

AU = 74 m² - REF.: 13.812

SOBRADO
V. MONUMENTO

R$ 640 MIL
Terreno 7 x 25 mts., construção 

240 m², c/ 3 dormitórios c/ 
AE, wc sovial, living p/ 2 amb., 
cozinha c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 5 carros -
REF.: 14.305
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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. 

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
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

VENDA

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

“SEDE PRÓPRIA”

OTIMO SOBRADO
JABAQUARA R$ 500MIL

2 Dormitórios, sala 2
ambientes, cozinha, terraço, 
3 vagas de garagem + duas 

moradias nos fundos.
Ótimo investimento ou renda!  

Ref.: 31-2811 
CASA TÉRREA

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

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

COBERTURA DUPLEX
METRÔ S. JUDAS / 

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

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

SOBRADO NA 
VILA CAMPESTRE

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

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

CASA TÉRREA
ISOLADA R$ 940 MIL

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

isolada e arejada!.  REF63-2886

APTO SAÚDE
R$ 535 MIL

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

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

APTO - R$ 410 MIL
VILA GUARANI  
Ótima localização,

2 dorms, sala 2 ambientes 
com sacada, cozinha,

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

REF.: 53-2866

CASA TÉRREA ASSOBRADADA
JABAQUARA –R$ 550 MIL

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

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

ótimo  terreno de 5x32x12. 
Ref 82-2665

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

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

com armários, 2 banheiros e 
vaga de garagem.

REF.: 82-2895

APTO METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 480 MIL

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

granito e lazer. REF.: 82-2913

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

americana, banheiro,
garagem e lazer completo.

Ref. 85-2885

APTO METRÔ
JABAQUARA   R$ 325 MIL

REFORMADO, ótima
oportunidade 2 dorms, coz. 

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

APTO – METRÔ 
JABAQUARA R$ 495 Mil

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

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

Otima oportunidade. Ref  92- 2947

CASA TÉRREA
JABAQUARA R$ 920 MIL

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

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

7 vagas de ga. REF  11-2958

APTO - JABAQUARA
R$ 290 MIL

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

negócio !  REF.: 13-2951

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

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

REF.: 13-2963
SOBRADO NOVO
PRÓX. METRÔ 

CONCEIÇÃO R$ 560 MIL
 Vila Guarani com 3 dormi-

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

morar. REF.: 01-2999

JABAQUARA  PRÓX. 
METRÔ – APTO 3 DORM. 

SÓ R$ 320MIL
3 dorms, sala 2 ambientes 

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

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

“NOVÍSSIMA”
CASA TOTALMENTE 
TÉRREA R$ 550 MIL
Raridade no Jabaquara! 

3 dormitórios,suíte, sala 2 
ambientes, cozinha america-
na, lavabo, area de serviço, 
2 vagas de garagem, portão 

basculante e fino acabamento 
. Terreno com trinta metros de 
fundo, muito bem aproveitado, 

e ainda dá para utilizar a 
laje caso necessite de mais 

espaço. REF.: 01-3004

SOBRADO NOVO
POR  R$ 360 MIL

2 suítes, sacada, sala 2 
ambientes, cozinha ampla,
lavabo, vaga de garagem, 
quintal. Ótimo imóvel para

moradia no Americanópolis.
REF.: 85-2934

SOBRADO NOVO
COM 4 VAGAS- PQ. 

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

O melhor da região!
REF.: 31-3009

BELÍSSIMO SOBRADO
PLANALTO PAULISTA

3 SUÍTES com closet, todos 
com armários embutidos , sala 

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

450m2. REF.: 31-3030

CASA TÉRREA – CIDADE 
VARGAS R$ 980 MIL 

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

SOBRADO R$ 320 MIL
VILA FACHINI

Próx. à Avenida, com
2 dormitórios, sala, cozinha, 

lavabo, quintal, vaga de
garagem ,pronto para morar.

Ótima  oportunidade!
REF.: 43-3050

CASA TÉRREA  R$ 430MIL
V. SANTA CATARINA

Amplo terreno de (9x28m), 
frente para 2 ruas, 2 dormitó-
rios , sala ,cozinha,banheiro 
e quintal + dependencia para 
empregada, garagem para 4 

carros. REF.:43-2398

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

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 
e area de serviço, 3 vagas de 
garagem, lazer etc  . Ótima  

oportunidade!  REF.:01-2975

CASA TÉRREA ( METRÔ 
JABAQUARA)–R$ 450 MIL

Toda reformada, portão 
automático, porcelanato 

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

conferir.  Ref.: 15-2972

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

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

garagem.Ref.: 15-2959

TERRENO COM 930 M2

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

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

EXCELENTE TERRENO 
CIDADE VARGAS

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

a 700 metros do Metrô.
Ref .:52-2512

BELA CASA TÉRREA
R$ 600 MIL

CIDADE VARGAS
Bairro residencial, casa aconche-
gante, 2 dormitórios, banheiro, sala , 
cozinha,lavanderia coberta, isolada 2 
vagas e jardim. Muito bem localizado! 

Fácil acesso! REF. 61-3065

CASA TÉRREA R$ 590 MIL 
METRÔ - JABAQUARA

com  belíssimo terreno de 
10x30, 3 dormitórios, suíte, 

sala  para 2 ambientes,
cozinha, quintal amplo, 

garagem para 3 automóveis. 
Oportunidade! REF. 61-3061

APTO –R$ 350 MIL
PRÓX. DO METRÔ

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

com armários, area de serviço 
e garagem. OPORTUNIDADE.  

REF.:43-3028

APTO METRÔ 
JABAQUARA  R$ 685 MIL
REFORMADO, com 3 dorms. 
c/ arms, sala 2 ambs, cozinha 
c/ Armários, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

para 2 autos. Òtimo custo 
benefício. REF.:71-3072

APTO A 50 M DO
METRÔ - R$ 390 MIL
2 dormitórios, sala 2 ambs, 
cozinha com armários, con-
domínio R$440,00, vaga de 

garagem, lazer com churrasq., 
academia e salão de festas e 

quintal.  REF.: 72-3066

APTO VILA GUARANI/ 
CONCEIÇÃO R$ 750 MIL 

EXCELENTE NEGÓCIO ! 
3 DORMITÓRIOS , sendo 
1 suíte, sala 2 ambientes 

com sacada gourmet, com 
fechamento em vidro, cozinha 

planejada, 2 vagas de
garagem, 97 m2 úteis, lazer 
total com 2 piscinas/ coberta, 

play, academia, salão etc.  
Imperdível, venha visitar 

URGENTE! REF.: 72-3075

APTO NOVÍSSIMO - PRÓX. 
À AV CURSINO E

AV. BOSQUE –R$ 950 MIL 
Do jeito que você procura! 

Andar alto, Sacada Gourmet 
ampla com churrasqueira, 
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes, acabamento em 
porcelanato, 2 vagas de ga-

ragem, tudo novo,condomínio 
espetacular, completo com 

piscina, salão de jogos, festas 
etc. Boa localização, rua 

tranquila. Marque uma visita e 
compre! REF.:61-3063

APTO JABAQUARA
SÓ R$ 300 MIL

Não perca esta chance!
2 dormitórios, sala ,

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

Ref  31-3029

CASA TÉRREA
V. GUARANI
R$ 350 MIL 
Próx ao Metrô,

ótimo investimento,
 com terreno de 170 m2,

2 dorms,sala, coz ,
lav, 2 wc, quintal

e 2 vagas. Para reforma. 
REF.: 43-2916

APTO – R$400 MIL
CIDADE VARGAS

Prox. Metrô, c/ 2 dormitórios,
sala 2 ambientes com 

sacada,lavabo, cozinha, 
armários,vaga livre e coberta, 

lazer completo, ótima
localização.  Ref  73- 3079

BELÍSSIMO APTO
R$ 400 MIL V. GUARANI/ 

METRÔ JABAQUARA 
Ótimo apartamento com 2 

dormitórios, suíte com closet, 
sala 2 ambientes com sacada, 

coz. c/ arm, AS e vaga de 
garagem. REF.: 73-2548

APTO PLANALTO 
PAULISTA  R$ 490 MIL

Térreo com 2dormitórios, 
suítes,sala 2 ambientes, coz. 
c/ armários, pequeno quintal  
e vaga de garagem. Cond. 

baixo e bem localizado, ótima 
oportunidade. REF.: 73-3076

COBERTURA DUPLEX, METRÔ 
CONCEIÇÃO - R$ 1.000 MIL
4 dorms, 2 suítes, sala 2 

ambs, coz.a c/ AE, lavand, 
piscina, churr, 197 m2 úteis e 
2 vagas de gar.  Muito bem 

localizado, ótima vista, super 
confortável.REF.: 71-2528

APTO– R$ 400 MIL
JABAQUARA( METRÔ)

Cidade Vargas , muito bem lo-
calizado próx. Metrô, 2 dorms 
c/ AE, sala 2 ambs c/ sacada, 

lav,coz. c/ arms, AS e vaga 
de gar. Lazer completo, ótima 
oportunidade!. Ref 71- 3070

CASA TÉRREA COM
338M2   R$ 800MIL

Jabaquara, excelente  p/ uso 
coml/res. c/ 3 dorms, sala , 
cozinha, depósito, isolada, 

qtal , 4 vagas de gar, terreno 
muito bem localizado, ótimo 
investimento!  REF.:52-3058

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

Estação Conceição - SEDE PRÓPRIA

Administração
• Locação
• Venda

VENDAS - VENDA - VENDA LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO

CASA
VILA CAMPESTRE

R$ 750,00
1 dormitório,

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

Á/útil: 30m2.
REF.: CA0301

APTO JARDIM 
ORIENTAL - 245 MIL

Excel. oportunidade! 
1 dormitório, sala 2 
ambientes, cozinha, 
wc, área de serviço

e 1 vaga. Á/útil:43m2. 
REF.: AP01800

CASA JABAQUARA
R$ 375 MIL

Excel. opção! 2 
dorms grandes, sala, 
cozinha, wc social, 
dep. emp, lavand, 
entrada lateral e 1 
vaga. Á/útil: 125m2.

REF.: CA01787

CASA - SAÚDE

R$ 400 MIL

2 dormitórios, sala 2 
ambientes, cozinha, 
wc, área de serviço

e 1 vaga. Á/útil: 70m2 
REF.: CA01464

CASA PADRÃO KIT

VILA GUARANI

R$ 800,00

Excelente opção! 1 
dormitório, sala, coz-
inha, wc. Á/útil: 35m2 

REF.: CA01327

ASSOBRADADO
VILA GUARANI
R$ 1.700,00

2 dormitórios, sala 2 
ambientes, cozinha 
americana, área de 
serviço, wc social e 

1 vaga. Á/útil: 75m2 - 
REF.: CA00802

APTO. - VILA FACHINI

R$ 270 MIL

2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc,

área de serviço e
1 vaga. Á/útil: 48m2 -

REF.: AP01795

APTO. - VILA GUARANI 
R$ 295 MIL

Ótima oferta! 
1 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, área

de serviço e 1 vaga. 
Á/útil: 45m2 -

REF.: AP01660

CASA -  VILA GUARANI
R$ 1.500,00
Ótima oferta!

1 dormitório, sala, 
cozinha, wc, área

de serviço e 1 vaga. 
Á/útil: 60m2 -

REF.: CA01798

SOBRADO JABAQUARA 
R$ 1.600,00 - IPTU 

ISENTO
2 dormitórios, sala, 

cozinha, 2 wcs, área 
de serviço, quintal e 
1 vaga. Á/útil: 80m2 - 

REF.: CA01368

APTO. - JABAQUARA
R$ 1.500,00 + 620,00 

DE CONDOMÍNIO
Excelente opção!  2 
dormitórios, sala em 
L, cozinha, wc, área 

de serviço, dep. emp. 
e 1 vaga. Á/útil: 74m2 

- REF. AP01864

APTO. - SAUDE
R$ 2.000,00 + 600,00 

DE CONDOMÍNIO
2 dormitórios, sala, 
cozinha, 2 wc, área 
de serviço e 1 vaga. 

Á/útil: 60m2 - 
REF.: AP01655

APTO. - VILA GUARANI 
R$ 1.300,00 + 450,00 

DE CONDOMÍNIO
2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, 

área de serviço 
e 1 vagas. Á/útil: 

58,75m2 - 
REF.: AP01883

CONJUNTO COMERCIAL 
JABAQUARA

R$ 6.500,00 + 2.500,00 
DE CONDOMÍNIO - 

JUNTO COMPLEXO ITAÚ 
Excelente opção! 
150m2 AU em vão 

livre, 2 wc, copa, piso 
laminado e 3 vagas. - 

REF.: SA00148

SOBRADO DE VILA 
JABAQUARA - R$ 480 MIL

2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, dep. 

emp, salão de festas, 
área de serviço e

1 vaga. A/útil: 150m2 
REF.: CA01521

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.

MIRANDÓPOLIS - R. DAS ROSAS 
EXC. APTO.  R$ 2.000,00 

2 dorms. arms. e ar condic., sala p/2 ambs. c/
varanda, coz. planej. AS c/arms, 1 vaga demarc.

V. CLEMENTINO EXC. SOBRADO
R$ 1.550.000,00 

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$ 730.000,00 
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.

           EXCEL. CONJ. COMERCIAL 
MOEMA - R$ 1.500,00

60m2 área útil, banheiro, copa e banheiro, 
próximo ao Shopping Ibirapuera.

VILA CLEMENTINO 
EXCELENTE TÉRREA - R$ 4.500,00 
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

MIRANDÓPOLIS
APARTAMENTO R$ 1.610.000,00 

Com 134m2 A.U., 4 dormitórios, 1 suíte, sala p/
2 ambs. c/varanda, coz. planej., 4 banhs, dep. empr., 

3 vagas, lazer completo. Estuda Proposta.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO R$ 1.500.000,00 
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
SOBRADO - R$ 4.000,00

Semi isolado, 3 dorms. (1 suíte c/arm.), 2 sls, coz. planej., 
lavabo, edícula c/1 sala gde. e banh., lavand. 4 vagas.

LOCAÇÃO

PL. PAULISTA SOBRADO COML.
R$ 1.700.000,00 

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

MIRANDÓPOLIS 65m2 A.U.
APTO. MOBIL. R$ 2.500,00

2 dts. (1 ste c/arms.), sala p/2 ambs. c/varanda, 
coz. plan, lavabo, 1 vg, pisc., ao lado do Metrô

MIRANDÓPOLIS - APARTAMENTO
R$ 350.000,00

42m2 AU, próximo ao Metrô, c/1 dorm. c/arms., sala, coz., 
planej., AS., prédio c/elevador, port. 24 h. Estuda Proposta

MIRANDÓPOLIS TÉRREA
R$ 450.000,00

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

APARTAMENTO IMPECÁVEL 
CHÁCARA INGLESA

Venda: R$ 1.050.000,00 
Locação: R$ 3.500,00

        SOBRADO Com./Resid. 
SAÚDE AO LADO METRÔ - R$ 5.000,00 

Semi isolado, 3 dts, 1 suite, 2 salas amplas, coz 
edícula c/2 qtos. e 2 banhs. lavand. qtal. e gar.

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

Com 120m2 A.U., andar alto, 3 dts. c/arms., 
(suíte c/closet e hidro), sala p/2 ambs., coz. 

gde. c/arms., 2 vagas, aquecimento a gás nos 
banhs. e coz.; a sala e os dorms. c/varanda e 

rede de proteção, lazer completo

MIRANDÓPOLIS - APARTAMENTO
R$ 685.000,00

C/100m2 AU, 3 dts. (1 ste. c/arms), sala 2 ambs. c/varanda 
coz. planej. lavabo, dep. empr., 2 vgs., lazer completo.

           VILA CLEMENTINO 
APARTAMENTO - R$ 1.500,00

C/80m2 área útil, 2 dorms. c/arms., sala ampla 
coz. planej., dep. empr. (não tem vaga).

LOCAÇÃO

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

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO GEMINADO
VILA GUARANI
R$ 380.000,00

128m2 AC. c/2 suítes c/ 
homer, sl., coz., lavabo, 
qtal. c/churr., 3 vgs, port. 
autom.Pronto p/Morar.

Ac. Finan. Temos Outros
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SOBRADOS NOVOS 
VILA GUARANI
R$ 695.000,00

 

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

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

 APARTAMENTO CONCEIÇÃO
96m2 - PRÓXIMO METRÔ

Tratar Tel. 99911-3071

 

Próximo ao metrô, 480m2 A.U., 
10 mts. de frente, construção nova, 

mazaninos, 4 wc´s, escritório, 
portas automáticas, 4 vagas. 

 LOJA COMERCIAL
CONCEIÇÃO

VENDO OU ALUGO

Fone: 99911-3071

LOFT DUPLEX
ITAIM BIBI

Próximo às Av. Juscelino Kubistheck e 
Faria Lima, prédio de alto padrão, com 
84m2 de área útil, área gourmet, com 

varanda, sauna, piscina coberta, lazer.
R$ 1.250.000,00

ou troco x Apto. em Higienópolios, 
Itaim ou Jardins, de preferênica 

Duplex até R$ 800 Mil.
Tratar com Cesar - Tel. 99465-8338

 2 dorms., sala, coz., banh., 
lavand. 1 vaga, lazer , 

quadra, playground, piscina-
OPORTUNIDADE ÚNICA!!!

2275-6481/ 2276-3671 
ou 96338-4604

APARTAMENTO
200 mts. METRÔ 

JABAQUARA
R$ 300.000,00

 APARTAMENTO SAÚDE
10 MINUTOS DO METRÔ

2 dormitórios,  rico em armários
1 vaga de garagem. 

Oportunidade  R$ 280.000,00
 + Tels.: 2776-5340  

ou 96428-0663
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APARTAMENTO
METRÔ SAÚDE

Com 2 dormitórios, 
2 wc´s, garagem, ótimo local

R$ 395.000,00
RF IMÓVEIS creci: 16.516

Administração, Locação, Compra e Venda
Rua Urânio, 181 - Metrô Saúde 
 Tels.: 5585-2929 - 2276-5663

SOBRADO
METRÔ SAÚDE

Rua Urânio, 3 dormitórios, 
escritório, quarto empregada, 

quintal, 3 garagens.
R$ 890.000,00

RF IMÓVEIS creci: 16.516

Administração, Locação, Compra e Venda
Rua Urânio, 181 - Metrô Saúde 
 Tels.: 5585-2929 - 2276-5663

 

35m2 A.U., 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, 
rico em armários, excelente localização, próximo 

ao metrô Praça da Árvore, vista panorâmica.
Vendo ou Troco por Apartamento 

em Santos (Gonzaga) ou em Brasília

 VENDO ou TROCO
APTO. MIRANDÓPOLIS

Tratar com Matilde: Cel. 99251-3595

 

• CRÉDITO DE R$ 55.000,00 A R$ 500.000,00
• PARCELAS A PARTIR DE R$ 346,08

• ATÉ 200 MESES PARA PAGAR - SEM JUROS

 CONSÓRCIO
DE IMÓVEL

PORTO SEGURO CONSÓRCIO
Ligue: 5072-4572

 

VENHA MORAR A 500 mts. DO PARQUE
ACLIMAÇÃO NO MAIOR CLUBE CONDOMÍNIO 

DA REGIÃO. RUA MUNIZ DE SOUSA, 500

 NEW PARKER - ACLIMAÇÃO
APTOS. de 76, 111 e 141m2

a partir de R$ 8.500,00 m2 até 31/07 

Tratar com corretor FIGO
Cel.: 96070-7333
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TÁ DIFÍCIL REALIZAR SEU SONHO? 
VENHA FALAR CONOSCO!

TEMOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIO, 
BASTA VOCÊ E SUA FAMÍLIA 

TOMAR A DECISÃO, 
O RESTO É POR NOSSA CONTA!!!

              

GIVALDO VITORINO
94113-2609 (vivo) whatsapp 94997-1248 (tim)

94588-8030 (claro) 96766-5612 (oi)

R$ 200.000,00
R$ 250.000,00
R$ 400.000,00

R$ 1.408,00
R$ 1.760,00
R$ 2.816,00

R$ 3.908,00
R$ 4.885,00
R$ 7.816,00

CRÉDITO MENSAL ADESÃO ÚNICA

 

Rua Dom Bernardo Nogueira, com 
2 dormitórios, sala com sacada, repleto 

de armários, 1 vaga, lazer completo, 
piscina aquecida, sauna, churrasqueira.

R$ 430.000,00

 APTO. VILA GUMERCINDO
IMPECÁVEL - 60m2

Tel.: 99331-2178 com Machado
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3 dorms., 1 suíte c/va-
randa, banh. social, sala, 
cozinha. lavand. coberta, 

entr. lateral, 2 vagas. 
Negócio de Ocasião!!!

2275-6481/ 2276-3671 
ou 98114-0679

SOBRADOS NOVOS 
VILA MERCÊS PRÓX. 

EXTRA R$ 550.000,00

2 dormitórios, sala, 
cozinha,  banheiro 

lavanderia, 3 vagas, 
entrada lateral, 

2275-6481/ 2276-3671 
ou 98114-0679

CASA TÉRREA 
JARDIM DA SAÚDE

R$ 540.000,00

3 dormitórios, 1 banh. 
soc., sala gde, cozinha 
gde, lavabo, 1 qto. e 

banh. nos fundos, entr. 
lat., 1 vaga. Ocasião!!! 

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO 7x20
VILA GUARANI
R$ 300.000,00

2 dormitórios, sala, co-
zinha, banh., área serv. 
+ 1 qto. coz. banh. área 

serviço. Com renda.
Estuda Proposta Oport,

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

2 CASAS 
VILA GUARANI 
R$ 280.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dorms., banh., sala, living, 
copa/coz., A.S., wc, qto. 
empreg., sem garagem. 

R$ 390.000,00 
Estuda Proposta.

SÃO JUDAS
Cond. Bx. Reform. e Vago

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

90m2 A.U., vago, 2 dorms., 
banh., sala, living, cozinha 

grande, DE e gar. 
R$ 530.000,00 

Estuda Proposta.

VILA CLEMENTINO
Av. Dr. Alt. Arantes

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dts. c/AE, (1 ste.) sala liv., 
lavabo, cozinha linda, 

AS, e gar., acabto. de 1ª
Só R$ 540.000,00 
Estuda Proposta.

MIRANDÓPOLIS
R. das Rosas Refor./Vago

 

2 dorms. c/arms., sala, cozinha, ba-
nheiro, 1 vaga, andar alto, ensolarado, 

2 elevadores, ótimo estado.
R$ 800,00 + Condomínio

 APARTAMENTO SAÚDE
PRÓX. AV. DO CURSINO

Visite: 5073-6376 ou 5073-8663
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Quarto, sala, cozinha. banheiro, 
AS. Água e luz seprados

Sem condomínio

 CASA METRÔ PÇA. DA ÁRVORE
AV. BOSQUE ALT. DO Nº 180

2578-8102 ou 98686-6226 (tim)

5677-1884
ou 99818-5437

Para uma senhora,
bom ambiente

R$ 300,00 mensais 
com depósito

ALUGA-SE QUARTO C/
BANHEIRO MOBILIADO  

JABAQUARA

1 dormitório, 1 banheiro c/
box, pequena sala, cozinha 

americana, lavanderia. Agua 
e Luz separadda

Tels.: 2275-6481/ 
2276-3671

CASA EM 
CONDOMÍNIO 

METRÔ C0NCEIÇÃO
R$ 935,00

 

Próximo ao metrô Conceição,1 dormitório, 
sala, cozinha, lavanderia, quintal, 2 banhei-
ros, ônibus na porta. Av. Água Funda, 316

 CASA NOVA
VILA GUARANI

Direto com proprietário
Tel. 99941-4617

 

Para Advogados, Contadores, Corretores de 
Imóveis, Despachantes e Afins. Toda a infra 
estrutura: Internet, Móveis, Telefone, Recep-

ção, para aproveitar espaço ocioso, muito 
próximo da Estação Santa Cruz do Metrô

 CEDO SALA EM ESCRITÓRIO
DE ADVOCACIA

Contato: 5052-9474 h.c.

Para Moças 
ou Senhoras  
na  região do 
Metrô Saúde

Tr. Tels. 2083-8503
ou 99194-9067

ALUGA-SE 
QUARTO

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Vago, 1 dormitório, banheiro, 
sala, living, cozinha grande, 
área de serviço, garagem.

R$ 1.400,00 
+ IPTU e CONDOMÍNIO

MIRANDÓPOLIS
Próx. Metrô Pça. Árvore

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dorms. c/AE´s, sala living, 
terraço, copa/cozinha, 

depend. empregada, garagem
R$ 1.650,00 

+ IPTU e CONDOMÍNIO

SAÚDE/SÃO JUDAS
Px. Fag. Filho Pad. Nova Deola

  LOCAÇÃO

  LOCAÇÃO

anuncie: 5072-2020
SAÕ PAULO ZONA SUL

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

água e luz separados.
Rua Caucaia,198 

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

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE EM CONDOMÍNIO

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

anuncie:
5072-2020
SAÕ PAULO
ZONA SUL

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

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 • INVENTÁRIO • CÍVEL 
CONSUMIDOR • IMOBILIÁRIO 

CONTRATOS • ACORDOS 
TRABALHO PREVIDENCIÁRIO
(Atendimento de segunda a sexta feira, 

das 8:00 até as 19:00 horas)

ARAÚJO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Nossa área de atuação compreende:
Indenizações • Liminares 

Ações Judiciais contra Planos de Saúde 
Internações • Medicamentos • Próteses 
e Cirurgias de Ugência e Emergência

 Marco Antonio de Araújo
(OAB/SP 151.821)

Edgar Luis de Araújo
(OAB/SP 24.878

Av. Senador Casemiro da Rocha, 45
Praça da Árvore - Mirandópolis

Tel.: 5083-3386
SITE: http://araujoassociados.com.br

ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO 
EM DIREITOS DO CONSUMIDOR

AULAS PARTICULARES
DE INGLÊS

Individual ou Grupos Pequenos
Teacher Aline

Formação Internacional
Experiência em sala de aula
linesacchi@gmail.com

Cel. 998086162

 

TrabaLhIsTa, PrevIdencIárIo e cíveL
Dra. Daniela

Tel.: 3373-7482 ou 3492-6976
Dr. Ricardo

Tel.: 97277-8550

ADVOGADOS 
TRABALHISTAS ESPECIALIZADOS

www.portugalcoelho.com

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

AGREGAMOS CAMINHÕES 
VUC E 3/4 PARA 3500 KG

GANHOS ENTRE
R$ 7.000,00 A R$ 10.000,00

Tratar Tel.: 99436-3744

EMBELEZADOR
DE CARR0

brilhocar está contratando para início imediato, 
trabalho externo. Ganhos acima de 
r$ 3.000,00 + registro em carteira. 

não perca esta oportunidade!!! 
Deixe um recado no watszap: 

(eu quero ser selecionado) Tel.: 97986-3680 

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 registro, 

refeição + befefìcios 
Comparecer

Av. 11 de Junho, 757, 
após 16 hs.

Metrô Sta. Cruz

PIZZAIOLO

 

Trabalhamos com as melhores 
marcas do mercado. Preços 

que cabem em seu orçamento

 CESTAS
BÁSICAS

Ligue e Faça um Orçamento
Tel.: 2626-2089

compro, vendo, 
Troco e Conserto. 

Retiro no local.
Tel. 2885-3344

Cel. 94640-6808 
whats aap (oi)

NOTBOOK/GAMES
TV/CELULAR

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO
“J.h.c. sistemas de Produtos Médicos e hospi-
talares Ltda, cnPJ nº 03.483.619/0001-92, Ins-
crição estadual nº 116.349.444.110, coMUnIca 
extravios de suas notas fiscais utilizadas e em 
desuso de numerações 0001 à 5500, modelo 
1, nota Fiscal Fatura, em formulário contínuo.”

são Paulo, 08 de Julho de 2015

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
av. Padre arlindo vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br

EXTRAVIO DE TALÃO
diogo Pelosi ambrozio construções Me, estabe-
lecido na alameda dos Tupiniquins, 417, cj. 81, 
Moema, ceP 04077-001, são Paulo-sP, cnPJ nº 
07.711.214/0001-15 - ccM nº 3.469.540-0, comuni-
ca o extravio de 5 talões de notas fiscais de serviços 
de 5 x 3 vias série a de numeração 000.001 a 
000.250, autorização nº 3747, em branco.

SAKAY 30
ANOS

DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA

Chame quem resolve! www.sakay.com.br

CAÇA VAZAMENTO 
COM EQUIPAMENTO 

ELETRÔNICO

PAGAMENTO
FACILITADO

Esgotos • Ralos • Pias
Cupins • Baratas • Ratos

PABX: 5058-6000
SAC 0800-772-1022

ORAÇÃO A SANTA CLARA
Ó Santa Clara que seguiste a Cristo com 
tua vida de pobreza e oração, fazei que 
entregando-nos confiantes à Providência do 
Pai celeste, no inteiro abandono, aceitemos 
serenamente sua divina vontade. amém. 
Rezar 9 dias com uma vela acesa: 1 Ave-
-Maria e no último dia deixar a vela acesa 
até o fim. Fazer 3 pedidos: 2 imposíveis e um 
de negócio. Publicar na último dia. F.M.M.S.

Transforme sua compra
em um ato de amor!

Produtos de qualidade
a preços irresistíveis.
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•EDUCAÇÃO

Contação de histórias resgata 
The Beatles para crianças 

Basta olhar para o rosto 
de uma criança enquanto ela 
ouve uma história para en-
tender a magia daquele mo-
mento: tudo está misturado 
ali. As emoções, a diversão, 
a força da cultura e da arte 
se mostram facilmente. Mas 
também dá para perceber 
que a atividade estimula os 
pequenos a se interessar pela 
leitura e os estimula em novas 
descobertas.

Na região, as bibliotecas 
públicas sempre têm em sua 
programação dias reservados 
para a contação de história. O 
mesmo vale para a Casa das 
Rosas e o Sesc Vila Mariana. 

Neste fim de semana, o 
destaque fica para “Abigail 
conta mais de Mil”. Em pleno 
mês do rock, as contadoras 
Gabriela Lois e Silvia Lulhier 
e os músicos Rodrigo Ieno e 
Felipe Siles contam histórias 
inspiradas num marco do 
mundo da música, do rock.

Afi nal, The Beatles é uma 
das maiores bandas de rock 
do mundo e encanta fãs do 
mundo inteiro até os dias 
de hoje. O mais incrível é a 

quantidade de gerações que 
cantam as suas músicas: avós, 
pais, fi lhos e agora, netos. É 
para esta geração que já ouviu 
falar no “Yellow Submarine” 
que este projeto traz histórias 
inspiradas na nos quatro rapa-
zes de Liverpool. 

O espetáculo traz toda a 
musicalidade de uma conta-
ção repleta de interações e 
brincadeiras com o público. 

A contação acontece na 
sala de leitura infanto-juvenil 
da biblioteca Sérgio Milliet, a 
entrada é gratuita e, nos dias 

A Rua Austrália passoua 
operar com sentido único 
de circulação, da Rua das 
Gassatungas para a Rua das 
Rolinhas, desde o último sá-
bado, 18. De acordo com a 
Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET), o objetivo 
é melhorar as condições de 
acessibilidade, fl uidez e segu-
rança no trânsito da região.

Houve implantação de 
sentido único de direção na 
Rua Austrália, no trecho e sen-
tido da Rua das Gassatungas 
para a Rua das Rolinhas.

Como alternativa, os ve-
ículos oriundos da Rua das 
Cruzadas deverão acessar a 
Rua Austrália através da Rua 
Marcelino Antônio Dutra, 
seguida pela Rua Cinco de Ou-
tubro e Rua das Gassatungas.

 Já os veículos oriundos da 
Rua Marcelino Antônio Dutra 

acessarão a Rua Austrália 
através da Rua Cinco de Ou-
tubro, seguida pela Rua das 
Gassatungas.

Os veículos oriundos da 
Rua das Rolinhas deverão 
acessar a Rua Austrália atra-
vés da Rua do Céu, seguida 
da Rua Charles Hoyt, Rua 
Hildebrando de Siqueira e Rua 
das Gassatungas.

A Engenharia de Campo da 
CET afi rma que está reforçan-
do a sinalização da nova regu-
lamentação e vai acompanhar 
a alteração, orientando o trá-
fego na região, visando me-
lhorar as condições de trânsi-
to e preservar a segurança de 
pedestres e motoristas.

Em caso de dúvidas, ligue 
1188. Atende 24 horas por dia 
para informações de trânsito, 
ocorrências, reclamações, 
remoções e sugestões.

CET altera mão da rua 
Austrália no Jabaquara

25 e 26, haverá também tradu-
ção em Libras, para crianças 
com defi ciência auditiva. 

O Centro Cultural fica na 
Rua Vergueiro, 1000, ao lado 
da estação Vergueiro, no Pa-
raíso. 

Sesc
No Sesc Vila Mariana, em 

agosto, também haverá con-
tação de histórias incríveis 

O evento, “Do Baú dos Re-
talhos, Dos Livros da Memória 
do Balaio” resgata um reper-
tório bem amplo: as contado-
ras trazem do balaio contos 
de fadas, folclore brasileiro, 
mitos universais, causos, len-
das e fábulas. Por meio da 
arte da narrativa e utilizando 
como recurso objetos lúdicos 
visuais e sonoros, feitos a par-
tir de sucatas, as contadoras 
de histórias se revezam na 
apresentação, estimulando 
o público a abrir as portas da 
imaginação. Com a Na Cia. da 
Tia Carmelina. 

•TRÂNSITO

Será no Foyer, livre e grá-
tis, de 1 a 29 de agosto, sába-
dos, 15h30. O Sesc Vila Ma-
riana fi ca na Rua Pelotas, 141. 
Telefone: 5080-3000.
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