
A ideia é transformar 

em áreas de lazer várias 

grandes avenidas da ci-

dade, com espaço para 

pedestres e ciclistas, atra-

ções culturais e esportivas 

gratuitas... Pelo menos 

uma avenida em cada 

subprefeitura deverá ser 

interditada ao trânsito 

aos domingos, das 10h 

às 17h. Na Vila Mariana, 

estuda-se a Av. Eng. Luis 

Gomes Cardim Sangirardi 

e, no Jabaquara, o viaduto 

Hugo Beochi.  Página 4

18 a 24 de setembro de 2015 - ano 56 - no 2.740telefone: 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br
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Novo filme da franquia 
Maze Runner, A Prova de Fogo 
estreia nos cinemas

Pratos comerciais, pizzas, T-Bone, 
Filé a Parmiggiana... Restaurante na 
Luis Góes aposta em diversidade

Página 6

Obras no Córrego Ipiranga 
vão impedir enchentes?

Dona Ivone Lara 
traz samba de 
quadra à região

Três estilos de samba 

são considerados patrimô-

nios culturais imateriais 

brasileiros e o Sesc Vila 

Mariana desenvolveu um 

projeto para apresentá-

-los à população paulis-

tana através das vozes 

de talentosas sambistas 

cariocas. Já houve show 

de Mart’nália e agora é a 

vez de Dona Ivone Lara, 

que se apresenta nos dias 

25, 26 e 27 de setembro, 

ao lado de Áurea Martins 

e Nilze Carvalho. Página 8

Passarela em Congonhas será 
interditada e reconstruída

A Passarela Comandan-

te Rolim, em frente ao Ae-

roporto de Congonhas, 

está condenada. Um laudo 

técnico independente mos-

trou que o risco de queda é 

iminente e, por isso, a pas-

sagem está sendo escora-

da. Uma estrutura tubular 

será erguida para atender 

a travessia temporariamen-

te. Depois, a antiga será 

demolida e, para construir 

uma nova, a Prefeitura pre-

tende contar com recursos 

do comércio local. Página 5

Oficialmente, a cons-
trução de piscinões junto 
às avenidas Ricardo Jafet, 
Prof. Abraão de Moraes e 
Rodovia dos Imigrantes 
começou em abril deste 
ano, mas o movimento 
no local ainda é pequeno. 
Segundo a Siurb, as obras 
ficarão mais visíveis no 
ano que vem, já que por 
enquanto estão sendo 
analisados os projetos que 
prometem acabar com 
um problema históric: 
as enchentes no Córre-
go Ipiranga.  Página 12

Avenidas vão abrir 
para pedestres
aos domingos

Fábio Menotti

FuturaPress/FolhaPress
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Uma infraestrutura de transportes integrada e moderna vai trazer mais agilidade na 
distribuição da produção brasileira, mais competitividade nas exportações e mais qualidade 
nos serviços prestados à população. Além de gerar emprego e renda para os brasileiros e 
impulsionar o crescimento do país.

É assim que o Brasil vai seguir avançando.

 R$ 8,5   
     bilhões

para 4 
aeroportos

AEROPORTOS

 R$ 66,1  
     bilhões

para 7 mil km 
de estradas

RODOVIAS

 R$ 37,4   
     bilhões

para portos  
e terminais
privativos

PORTOS

 R$ 86,4   
     bilhões

para 7,5 mil km 
de ferrovias

FERROVIAS

PROGRAMA de 

INVESTIMENTO em

LOGÍSTICA. 
O Brasil vai seguir avançando.

198,4 BILHÕES
DE REAIS EM 
INVESTIMENTOS
PROJETADOS.

Degustação de 
produtos naturais

Nesta sexta, 18, a Farmácia 
de Manipulação Calêndula 
promove a segunda edição 
do evento “Calêndula Saúde”. 
Haverá medição de pressão 
e glicemia, degustação de 
produtos (naturais, sem glu-
ten, sem lactose...), além de 
orientação de profi ssionais à 
disposição no local. O evento 
conta com apoio da Sana-
vita, Centro Formador Cruz 
Vermelha e Sabor de Saúde 
Alimentação Funcional. Será 
hoje, dia 18, das 9h às 17h, com 
participação gratuita. A Far-
mácia fi ca na Rua das Rosas, 
248 - próximo à Praça Santa 
Rita de Cássia e ao metrô Pra-
ça da Árvore. Tel.: 3624-4670.

Bazar Santo Inácio
 Até hoje, 18, das 9h às 17h, a 

Paróquia Santo Inácio de Loio-
la promove um Bazar Especial. 
O evento irá oferecer diferen-
tes peças, dos mais diversos 
tipos, recebidas em doação 
pela Paróquia, que fi ca à Rua 
França Pinto, 115 - Vila Mariana.

Exposição: Plaza Sul 
O Shopping Plaza Sul apre-

senta até o dia 23 de setembro 
a exposição Super Casa Dis-
covery Home & Health, que 
leva uma decoração inusitada 
com móveis gigantes para a 
praça de alimentação e um 
dos corredores do empreen-
dimento. A visitação acontece 
de segunda a sábado, das 10h 
às 22 h, domingos e feriados, 
das 14h às 20h, na praça de 
alimentação e primeiro piso 
do Shopping Plaza Sul  que fi ca 
na Praça Leonor Kauppa, 100, 
Saúde. Inf.: 4003-7220 

Ens. Fundamental 
na EE Lasar Segall

A Escola Estadual de Ensi-
no Integral  Lasar Segall está 
com inscrições abertas para 
as vagas de sextos e sétimos 
anos do Ensino Fundamental 
em 2016.  Os interessados 
devem comparecer de segun-
da a sexta, das 7h às 16h na 
secretaria da escola, que fi ca 
na Rua Dr. Thirso Martins, 211 
- Vila Mariana.

Aniversário do 
Centro Dia do Idoso

 O Centro Dia do Idoso  
completa, no próximo dia 
25, dez anos de atividades. O 
encontro acontece das 14h 
às 17h. A AFAI fi ca na Rua Dr. 
Samuel Porto,299 - Saúde. 
Informações pelo fone 2532-
3803 ou pelo site da entidade: 
www.centrodia.org.br. 

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

• Sala 1 - Divertida Mente DIG (Dub) 
- Livre - 11h40J - 14h10 - 16h40 - 19h10• 
Sala 1 - Carga Explosiva: O Legado DIG 
- 14 Anos - 22h10

• Sala 2 - A Entidade 2 DIG - 16 Anos 
- 13h40 - 16h10 - 18h40E - 21h30• Sala 

2 - Lilo e Stitch DIG (Dub) - Livre - 11h30J

• Sala 3 - Maze Runner: Prova de 
Fogo 3D (Dub) - 12 Anos - 12h20J - 15h20• 
Sala 3 - Maze Runner: Prova de Fogo 
3D - 12 Anos - 18h20 - 21h20

• Sala 4 - Que Horas Ela Volta? DIG - 
12 Anos - 12h40J - 15h10 - 17h50 - 20h40 
- 23h30E

• Sala 5 - Linda de Morrer DIG - 10 Anos 

- 11h50J - 14h00 - 17h30 - 19h40 - 21h50
• Sala 6 - Férias Frustradas DIG - 14 

Anos - 13h10D - 15h40 - 18h10 - 20h50U - 
23h50E• Sala 6 - Evereste 3D - 12 Anos 
- 20h50J• Sala 6 - O Bebê de Rosemary 
DIG - 14 Anos - 12h30G - 20h50C

• Sala 7 - Missão Impossível - Nação 
Secreta DIG - 14 Anos - 16h20• Sala 7 
- O Agente da U.N.C.L.E. DIG - 14 Anos - 
13h30• Sala 7 - Maze Runner: Prova de 
Fogo 3D - 12 Anos - 19h20 - 22h30

• Sala 8 - O Pequeno Príncipe 3D 
(Dub) - Livre - 13h00J - 15h50 - 18h30 - 
21h10• Sala 8 - O Bebê de Rosemary 
DIG - 14 Anos - 23h40D

• Sala 9 - Sala Fechada 
• Sala 10 - Maze Runner: Prova de 

Fogo 3D - 12 Anos - 11h20J - 14h20 - 17h20 
- 20h20 - 23h20E 

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

• Sala 1 - Maze Runner: Prova de 
Fogo 3D - 12 Anos - 12h50N - 16h00N - 
19h00N - 22h00N

• Sala 2 - O Pequeno Príncipe 3D 
(Dub) - Livre - 14h10 - 16h50 - 19h30• Sala 
2 - O Pequeno Príncipe 3D - Livre - 22h10

• Sala 3 - Minions 3D (Dub) - Li-
vre - 12h40J - 15h00J• Sala 3 - Missão 
Impossível - Nação Secreta DIG - 14 
Anos - 17h20 - 20h20• Sala 3 - Entrando 
Numa Roubada DIG - 14 Anos - 13h00W 
- 15h10W• Sala 3 - Evereste 3D - 12 Anos 
- 20h20G - 23h00D

• Sala 4 - Maze Runner: Prova de 
Fogo 3D - 12 Anos - 12h00J - 14h50 - 
18h00 - 21h00

• Sala 5 - A Entidade 2 DIG - 16 Anos  
- 13h20 - 15h50 - 18h20 - 20h50 - 23h10D

• Sala 6 - Ted 2 DIG - 16 Anos - 13h50 
- 16h35 - 19h20 - 22h05• Sala 6 - Lilo e 
Stitch DIG (Dub) - Livre - 11h30J

• Sala 7 - Linda de Morrer DIG - 10 
Anos - 14h00W - 16h30U• Sala 7 - Férias 
Frustradas DIG - 14 Anos - 14h00J - 16h30J 
- 18h50 - 21h10C2• Sala 7 - O Bebê de 
Rosemary DIG - 14 Anos - 11h10G - 21h10C 
- 23h20D

Legendas:C-Esta sessão será exibi-
da só Quarta (23); D-Esta sessão será 
exibida só Sábado (19); E-Esta sessão 
será exibida só Sexta (18) e Sábado 
(19); G-Esta sessão será exibida só 
Domingo (20); J-Esta sessão será 
exibida só Sábado (19) e Domingo 
(20); N-Esta sessão NÃO será exibida 
Terça (22); U-Esta sessão NÃO será 
exibida Sábado (19), Domingo (20) e 
Quarta (23); W-Esta sessão NÃO será 
exibida Sábado (19) e Domingo (20); 
C2-Esta sessão NÃO será exibida 
Quarta (23).

Estreia Maze Runner - Prova de FogoCata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, dia 
19 de setembro, a partir das 
7h, Cata Bagulho na região 
do Jabaquara. As equipes  
percorrerão diversas vias dos 
bairros de Vila Guarani, Cidade 
Vargas e Vila do Encontro. O 
Cata-Bagulho recolhe madei-
ras, móveis velhos, eletrodo-
mésticos quebrados, pneus, 
garrafas, colchões etc.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no próximo sábado, 
dia 19 de setembro, das 7h às 
16h,  Cata Bagulho na região da 
Vila Mariana. As equipes  per-
correrão perímetro formado 
pela Av.Brigadeiro Luis Antonio 
/Av.Paulista /Av.Pedro Alvares 
Cabral /Av.Vinte Três De Maio 
/Rua Bernardino de Campos. 

Carros clássicos na 
Cinemateca 

No próximo sábado, dia 26 
de setembro, das 10h às 13h 
acontece uma exposição de 
Clássicos Chevtolet na Cine-
mateca Brasileira. O encontro  
reunirá aproximadamente 50 
carros antigos de exelente 
qualidade de preservação e 
originalidade. A Cinemateca 
fica no Largo Senador Raul 
Cardoso, 207 - Vila Clementi-
no. Informações: 3512-6111

Bazar Benefi cente
 A Galeria do Produto Ar-

tesanal promove no sábado, 
dia 19, das 10h às 17h, um 
bazar benefi cente. Serão ofe-
recidos produtos com ótimos 
preços, como doces, balas, 
conservas, tortas, salgados 
e outras delícias artesanais.
Os compradores participarão 
de sorteio de mapa de feng 
shui e massagem terapêutica. 
Parte da renda será revertida 
para o Lar de Idosos Nosso 
Lar. Interessados podem par-
ticipar doando alimentos não 
perecíveis . Rua das Rosas, 86. 

“O Papagaio de 
Humboldt”: mostra

 Até 4/10 acontece a ex-
posição “O Papagaio de 
Humboldt”. Quinze artistas 
latino-americanos integram 
esta instalação sonora que 
resgata idiomas indígenas em 
risco de extinção. Grátis. De 
terça  a domingo, das 9h às 
17h, na Oca: Av. Pedro Álvares 
Cabral, s/nº,  dentro do Par-
que Ibirapuera. A OCA  fi ca na 
Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº,  
dentro do Parque Ibirapuera.

Áries - 21/03 a 20/04 
Por que limitar as possibilida-

des? A vida que você vive faz parte 
do infi nito universo, e , se o ariano 
decidisse, poderia participar tam-
bém dessa condição, mas para 
fazê-lo é necessário cultivar o atre-
vimento e desprezar o medo.
Touro - 21/04 a 20/05 

Dissolva as preocupações com 
o melhor antídoto, as esperan-
ças. Nenhuma razão seria forte 
o suficiente para tornar as pre-
ocupações mais valiosas do que 
as esperanças. Preocupar-se ou 
entusiasmar-se, tudo é decisão. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Vigie seus pensamentos pois 
neles se constrói a felicidade e 
também as preocupações que pro-
vocam todo tipo de adversidades. 
Você não tem obrigação nenhuma 
com as preocupações, você não 
precisa alimentá-las. Saia delas!
Câncer - 21/06 a 21/07

Arriscar-se não é ser impruden-
te, mas praticar o divino atrevimen-
to que é viver. Ficar sempre dentro 
dos limites do que for seguro e 
garantido é a melhor maneira de 
fi car aquém das reais possibilidades.
Leão - 22/07 a 22/08

Eventualmente o leonino pode 
ter esquecido seus verdadeiros 
sonhos, mas nem isso há de ser 
objeto de ansiedade, pois a vida 
cotidiana se encarrega de atualizar 
essa memória em você, através de 
atos falhos e mistérios.
Virgem - 23/08 a 22/09

Envolva seu coração em cada 
pequeno detalhe da vida cotidiana, 
ame tudo o que acontece desde 
o momento em que seus olhos se 
abrem e acordam para um novo dia. 
A vida é tudo o que acontece enquan-
to você não presta atenção a ela.
Libra - 23/9 a 22/10

O único recurso imprescindível 
para o libriano realizar seus sonhos 
é arder de fé por causa deles. Só 
isso garantirá a realização e, tam-
bém, um caminho prazeroso em 
direção a ela. Contar moedas e 
acumular bens não está com nada.
Escorpião - 23/10 a 22/11

O escorpiano construiu um tipo 
de vida confortável para sentir se-
gurança. Contudo, essa segurança 
começou a transformar-se num 
obstáculo sério para transformar 
sua vida em algo muito melhor. 
A segurança é boa, mas não para 
sempre. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

A solidariedade que o sagitaria-
no é capaz de oferecer não vai tirar 
nem um pouco de sua independên-
cia, pelo contrário vai reforçá-la por 
tornar mais valiosa sua presença 
nos relacionamentos. Deixe seus 
problemas de lado e ajude outrem.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

A falta de colaboração não é 
mau sinal, é uma boa oportunida-
de para o capricorniano recuperar 
sua fé em seus próprios recursos 
e talentos. Recebendo ajuda você 
continuaria esquecendo que pode 
fazer muitas coisas por si só.
Aquário -21/01 a 19/02

A primeira vista, as melhores 
pessoas podem não ser simpáticas 
a seus olhos. Considere o seguinte, 
você está mudando e não sabe em 
que direção, pelo que ainda não se-
ria possível reconhecer as pessoas 
melhores ou piores.
Peixes - 20/02 a 20/03

Prosperar é um desejo que se 
torna nobre e se dignifi ca na mesma 
medida em que você compartilhar 
seus resultados. A prosperidade 
que não for compartilhada alimen-
ta a mesquinharia e torna tudo 
pequeno.

•ACONTECE •CINEMA •HORÓSCOPO

•PROGRAMAÇÃO

Esta semana, um novo 
blockbuster adolescentes 
invade a programação das 
salas locais. É a continuação 
de Maze Runner, franquia 
baseada na série literária best 
seller de mesmo nome, de 
James Dashner.

Em Maze Runner - Pro-
va de Fogo, após escapar 
do labirinto, Thomas (Dylan 
O´Brien) e os garotos que o 
acompanharam em sua fuga 
da Clareira precisam lidar com 
uma realidade bem diferente: 
a superfície da Terra foi quei-
mada pelo sol e eles precisam 
lidar com criaturas disformes 
chamadas Cranks, que dese-
jam devorá-los vivos.

Além desta aventura para 
maiores de 12 anos, outra 

opção em cartaz é o filme 
de terror A Entidade 2 - para 
maiores de 16 anos. Nele, 
Courtney (Shannyn Sossa-
mon), uma jovem mãe soltei-
ra e superprotetora de dois 
gêmeos de 9 anos, se muda 

com os fi lhos para uma casa 
em uma área rural de uma pe-
quena cidade. Logo, ela des-
cobre que o local foi palco de 
estranhos acontecimentos e 
que sua família está marcada 
para morrer.
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•COMUNIDADE

Terrenos de Operação 
Urbana no Jabaquara 
serão cedidos

Enquanto as obras da Ope-
ração Urbana Água Espraiada 
não avançam, a Prefeitura 
resolveu ceder, em caráter 
temporário, nada menos que 
23 terrenos a entidades sem 
fi ns lucrativos.

O edital que faz a Chamada 
Pública foi publicado em agos-
to e as entidades interessadas 
têm até dia 25 de setembro 
para demonstrar interesse no 
uso das áreas. As propostas 
de uso para interesse social 
devem ser encaminhadas para 
a Supervisão de Habitação da 
Subprefeitura, Avenida Arman-
do de Arruda Pereira, 2.314 - 
primeiro andar. As propostas 
devem ser apresentadas de 
segunda à sexta, das 09 às 18 
horas.

O documento cita três mo-
tivos para a decisão: “1) as 
obras às quais se destinam 
os imóveis em questão ainda 
não foram iniciadas; 2) que a 
municipalidade não tem como 
manter, por meios próprios ou 
lançando mão de contratos 
com terceiros, a segurança dos 
terrenos; 3) a necessidade de 
evitar a ocupação irregular dos 
mesmos devido à fragilidade 
da área em que estão inseridos 
e os permanentes riscos de 
invasão”

Segundo a  Subprefeitu-
ra, as decisões foram toma-
das ainda em junho, quando 
ocorreu reunião entre a Vice-
-Prefeita Nádia Campeão, a 
Subprefeitura, as secretarias 

de Infraestrutura Urbana, de 
Coordenação das Subprefei-
turas e de Habitação, as em-
presas públicas municipais 
SP Obras e Cohab, a Guarda 
Civil Metropolitana e a Pro-
curadoria Geral do Município, 
para deliberar sobre a guarda 
e proteção dos terrenos da 
OUCAE, que, sem as obras 
iniciadas para a construção de 
moradias previstas, corriam o 
risco de sofrerem ocupações 
irregulares. 

A Subprefeitura admite 
que “os mecanismos de guar-
da e proteção usuais não se 
mostraram viáveis, e mesmo 
efi cazes”, o que teria levado 
à decisão de ceder os terre-
nos em caráter precário para 
o uso de órgãos públicos mu-
nicipais e de entidades sem 
fi ns lucrativos. “Desse modo, 
os terrenos serão protegidos 
de maneira mais efetiva pe-
las comunidades, que terão 
acesso a atividades culturais, 
esportivas e de convivência”, 
alega.

A Subprefeitura informou 
ainda que a Guarda Civil Mu-
nicipal continuará a dar su-
porte à Operação Urbana, 
com rondas e atendimento 
a chamados, e que a própria 
subprefeitura e demais órgãos 
municipais envolvidos farão o 
monitoramento e avaliação do 
uso dos terrenos.

O edital completo pode ser 
consultado em http://goo.gl/
CYuPUQ.

•EDUCAÇÃO

Associação promove trabalho social 
através do esporte e das artes

Há quase 20 anos, o Colé-
gio Renovação adquiriu um 
terreno até então abando-
nado, no Jardim da Saúde. 
Começou a implantar ali um 
ginásio poliesportivo bem 
estruturado e com ampla 
área livre. Em pouco tempo, 
a ideia de desenvolver um 
trabalho de incentivo à prá-
tica esportiva e cultural com 
os próprios alunos ganhou 
novos contornos. “Decidimos 
abrir um projeto para a co-
munidade vizinha, carente e 
sem recursos”, relembra Sueli 
Conte, diretora e fundadora 
da escola.

O Renovação é conheci-
do pelo incentivo aos espor-
tes como modo de estimular 
não apenas a saúde física, 
mas também pela interação, 
sociabilização e desenvol-
vimento cognitivo de seus 
alunos. Difundir a prática na 
vizinhança e ainda implantar 
um projeto social fazia ainda 
mais sentido. 

Foi assim que em 27 de 
maio de 1997, surgiu Asso-
ciação Cultural Educacional 
Renovação. “O objetivo era 
quebrar resistências. A vizi-
nhança poderia estranhar a 
presença de uma escola parti-
cular, tradicional e de grande 
porte, mas nossa postura de 
total acolhimento e estímulo 
à convivência trouxe mais do 
que aceitação, trouxe resulta-
dos”, resume a diretora. 

Atualmente, o Renovação 
oferece gratuitamente aulas 
de futebol de salão em todas 
as categorias, balé clássico 

e moderno (jazz), além de 
centro de música. “Por anos 
tivemos uma banda marcial 
premiada. Evoluímos e hoje 
temos uma orquestra, grupo 
de flautas e coral”, conta a 
diretora Sueli. Além de contra-
tar os professores e oferecer 
o ginásio e toda a infraestru-
tura física, o Colégio Renova-
ção ainda garante uniforme, 
lanches. “Há um custo alto de 
manutenção, mas o resultado 
vale a pena”.

Quem acompanha o pro-
jeto desde o início confirma 
a história. Thiago Rodrigues 
Honório Carlos, de 25 anos, é 
hoje o professor contratado 
para comandar as turmas de 
futsal. Mas, já esteve do outro 
lado dos muros. “Eu passava 
em frente e fi cava impressio-
nado com aquela estrutura, o 
ginásio poliesportivo”, conta 
o profi ssional. Ele morava ao 
lado e estudava em escola pú-
blica. Foi convidado a integrar 
as aulas de futsal, que muda-
riam sua vida. “Eu adorava o 
estilo e a disciplina do curso, 
que frequentei por quatro 
anos. Desenvolveu em mim 
outra visão. Saí dali e com 
grande esforço conquistei 
boas notas no Enem e pude 
cursar a faculdade de Educa-
ção Física”, relembra Thiago. 

Em pouco tempo, ele esta-
ria de volta à Associação, mas 
como estagiário, repassando 
seu conhecimento para ou-
tras crianças. Em 2008, Thiago 
se formou e logo depois foi 
contratado pelo Colégio - hoje 
é o professor titular do curso 

de futsal e vê outros trilharem 
caminhos semelhantes: 

Filipe Renato Ferreira de 
Sales, que é o atual estagiário 
da Associação, também já foi 
aluno do curso de futsal.

Balé
As belas histórias se re-

petem no grupo de balé. Há 
onze anos trabalhando no Co-
légio Renovação, a coordena-
dora da Associação, Bianca de 
Albuquerque Luciano Sanner, 
está há 10 assistindo à evolu-
ção de jovens que integram 
o projeto. “Acompanhamos 
estas crianças, ligamos para 
saber o motivo das faltas, 
avaliamos os resultados de 
boletins e presença na escola. 
Exigimos seriedade e atuamos 
com seriedade. Tudo isso 
faz despertar um interesse a 
mais e o que eles aprendem 
aqui pode até se tornar um 
caminho profi ssional”, relata. 
Como exemplo, ela cita a alu-

na Tábata Geovana Aparecida 
Fiuza Freitas, que participou 
do projeto desde o primeiro 
ano como aluna, transformou-
-se em estagiária e hoje é 
professora contratada pela 
Associação. 

A professora confessa que 
se emociona em lembrar de  
resultados como este. “A ale-
gria em participar de festivais 
de dança, a descoberta de 
uma profissão, tudo está re-
lacionado com o desenvolvi-
mento integral do ser humano. 
É nisso que acreditamos”, 
resume.  “Esportes, dança, 
música são ferramentas para 
o desenvolvimento de uma so-
ciedade”, acredita Sueli Conte.

O Associação do Colégio 
Renovação fica na Rua Ben-
to de Faria, 129 - Jardim da 
Saúde. Telefone: 5073-5231. 
Telefone: 5077-4183. Outras 
informações pelo site www.
renovacao.com.br.

No Jardim da Saúde, um 
projeto social da Associa-
ção do Colégio Renovação 
garante aulas gratuitas 
de futebol de salão e balé 
para crianças e jovens de 
comunidade vizinha

Cessão temporária a entidades visa a evitar invasões
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Fisioterapia

S�ú�� � Es�é�ic�
Odontologia

Cuidadores

Terapia Alternativa

Casas de Repouso

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

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

www.acupunturaliu.com.br

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

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

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

Liu Acupuntura
Tratamento Milenar

PARA EMAGRECIMENTO E DORES EM GERAL!

Liu Acupuntura

• Bronquite
• Cólicas
• Coluna                                             
• Derrame
• Disfunções Renais
• Emagracimento
• Enxaqueca
• Estresse
• Ansiedade. A grande responsável por muitos de
                     nossos problemas nos dias atuais!

• Insônia
• Impotência
• Nervo Ciático                                             
• Obesidade
• Pressão Alta
• Relaxamento
• Sistema Nervoso
• TPM

MARQUE JÁ UMA CONSULTA!

PRINCIPAIS TRATAMENTOS

P�r� ���n�i���es�� e�paç�, �nf����-�� ��l� ���ef���: 5072-2020

•TURISMO E LAZER

Subprefeituras escolhem ruas para abrir aos pedestres
A Engenheiro Luiz Gomes 

Cardim Sangirardi, na Acli-
mação, e o viaduto Hugo Be-
olchi, no Jabaqura, podem 
ser os endereços escolhidos 
na região para abertura aos 
pedestres, ciclistas, skatistas 
e patinadores, de forma de-
fi nitiva, aos domingos, entre 
10h e 17h. A interdição ao 
trânsito de veículos automo-
tores uma vez por semana é 
a nova proposta da Prefeitura 
para estimular a ocupação das 

ruas com usos de lazer e pelos 
pedestres.

Mas, os endereços são 
ainda sugestões e para discu-
tir o tema com a população 
serão realizadas 32 audiências 
públicas, uma em cada sub-
prefeitura da cidade.  Serão 
apenas trechos de vias com 
perímetro de um a três quilô-
metros e o objetivo é ocupar 
vias de grande relevância. 

Na Vila Mariana, o encon-
tro aberto acontece no dia 26 

de setembro, na própria sede 
da Subprefeitura (Rua José de 
Magalhães, 550 - Vila Clemen-
tino), às 8h. No Jabaquara, a 
audiência está agendada para 
o dia 8 de outubro, às 18h30, 
também na sede da Subpre-
feitura, que fica na Avenida 
Engenheiro Armando de Ar-
ruda Pereira, 2314 - próximo 
ao terminal Jabaquara do 
metrô. O MInistério Público 
foi convidado a participar de 
todos os encontros.  

A idéia é promover ativi-
dades artísticas, esportivas, 
gastronômicas e culturais 
gratuitas. Segundo a Prefeitu-
ra, além de incentivar a apro-
priação dos espaços públicos 
da cidade, consolidando as 
relações sociais nos bairros, 
as políticas do programa “Rua 
Aberta” também visam a in-
centivar a comercialização de 
artesanatos e alimentos de 
baixo custo, considerando os 
empreendedores e artistas 
locais como peças fundamen-
tais neste processo, promo-
vendo a inclusão cultural, 
geração de renda e a recu-
peração urbana de espaços 
degradados e sem uso. 

Esportes, cultura e 
empreendedorismo

Na área cultural, a restri-

A Subprefeitura de Vila Mariana estuda incluir no projeto trecho da Av. Engenhei-
ro Luiz Gomes Cardim Sangirardi, na Aclimação. Pela proposta, o trânsito é interdi-

tado aos domingos, das 10h às 10h, para usos de lazer, cultura e esportes na via

Audiências públicas serão promovidas em cada uma das 32 subprefeituras da cidade para de� nir que ruas terão trânsito interditado aos domingos para usos de lazer

ção aos veículos irá permitir a 
realização de atividades que 
envolvam apresentações ao 
vivo de teatro, dança, música 
e artesanato.

Para incentivar práticas de 
esporte e lazer espontâneo, 
será possível fornecer mate-
riais esportivos, como bolas, 
coletes e kits de recreação 
para as comunidades. Além 
disso, a ação também permiti-
rá eventualmente a realização 

de campeonatos e festivais 
esportivos.

Com o programa será ain-
da possível realizar feiras gas-
tronômicas e de artesanato, 
incentivando os empreende-
dores locais.  Também está 
prevista no projeto a abertura 
de espaços para cooperativas 
e redes de economia solidária, 
a promoção de serviços aos 
empreendedores (abertura 
de crédito, informações sobre 

a legislação e cursos voltados 
ao empreendedorismo) e a 
busca de patrocínio e apoio 
de empresas privadas.

A iniciativa envolve as se-
cretarias municipais de Coor-
denação das Subprefeituras, 
Transportes, Desenvolvimen-
to, Trabalho e Empreende-
dorismo, Cultura, Segurança 
Urbana, Esportes, além da 
CET e da Agência São Paulo 
de Desenvolvimento.
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•CULTURA

Artistas prestigiam festa em 
salão de beleza no Campo Belo

Reunir em um 
mesmo local servi-
ços de estética e be-
leza, um café-bar e 
um espaço cultural: 
este é o desafi o do  
Estúdio 3 – A Arte da 
Beleza, um ambien-
te que se propõe a 
ser único na cidade. 

No sábado passa-
do, 12 de setembro, 
o Estúdio 3 come-
morou em grande 
estilo seu primeiro 
aniversário. Vários 
artistas comparece-
ram, houve música, 
brunch, decoração 
artesanal até do lado exter-
no... Tudo comprovando a 
proposta diferenciada. 

Durante o dia, todos cur-
tiram de um delicioso brunch 
ao som ao vivo do cantor Gu 
Nogueira. O ponto alto da 
tarde foi  o Pocket Show do 
cantor e ator Juan Alba, que 
levou clientes e profi ssionais 
à pista de dança do café bar 
com um repertório musical 
eclético e sensual.

Ao entardecer, mais sur-
presas com a artista Letícia 
Matos e sua intervenção ur-
bana na aplicação de crochê e 
pompons artesanais de lã na 
árvore em frente ao Estúdio 
3, colorindo a rua em home-
nagem à Primavera.

A artista plástica Titina 
Corso abriu a noite com a 
exposição “Orquídeas”, com-
posta por suas delicadas e 
coloridas fotografias. Com 
entrada gratuita, a exposição 

•URBANISMO

Passarela de pedestres em 
Congonhas: perigo iminente

As denúncias vinham se 
arrastando mas finalmente 
foi constatado: a passarela 
em frente ao Aeroporto de 
Congonhas, que permitia a 
travessia de pedestres sobre 
a Avenida Washington Luiz, 
corria o risco de ruir.

O laudo elaborado pelo 
Grupo Técnico de Projetos 
Ltda, empresa terceirizada 
contratada pela Prefeitura, 
era ainda mais enfático: apon-
tou que a passarela está em 
um “estado de iminência de 
ruptura brusca” e concluia re-
comendando não só a interdi-
ção como também a remoção 
da passarela.

A Prefeitura optou por 
uma solução temporária: ini-
ciou na sexta-feira passada 
o escoramento da passarela 
ao mesmo tempo em que co-
meçou a construção de uma 
estrutura provisória ao lado 
da atual. 

O secretário de Coorde-

nação das Subprefeituras de 
São Paulo, Luiz Antonio Me-
deiros, avalia que as obras vão 
“evitar uma tragédia”. Por se 
tratar de uma obra emergen-
cial, não houve a necessidade 
de se realizar uma licitação 
para a sua execução. “É uma 
situação de urgência. Nós 
convocamos uma empresa 
que tem condições de fazer”, 
afi rmou.

Em quinze dias, deve fi car 
pronta a passarela provisória, 
feita em estrutura tubular 
montada na ilha central da 
avenida. Parte do trabalho de 
montagem será feito no perí-
odo da madrugada para evitar 
transtornos ao trânsito local. 

Segundo a Prefeitura, 
quando a provisória estiver 
pronta, a antiga será defi-
nitivamente interditada e 
removida.

Técnicos da empresa ter-
ceirizada contratada farão um 
constante monitoramento 

de eventuais movimentações 
da passarela atual enquanto 
estiver liberada para travessia 
de pedestres. 

Projetada pelo arquiteto 
João Batista Villanova Artigas 
e inaugurada em 1974, há 
mais de 40 anos, a passarela 
leva o nome de Comandante 
Rolim Amaro.

A estrutura não é tombada 
pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arque-
ológico, Artístico e Turístico 
(Condephaat) e nem pelos ór-
gãos estadual e municipal de 
conservação dos patrimônios 
histórico e cultural.

A Prefeitura afirma que 
uma nova passarela será 
construída para substituir a 
que será removida. A obra, 
entretanto, deverá ser fruto 
de uma parceria público-
-privada com comerciantes 
da região. Os detalhes da 
parceria ainda estão sendo 
tratados.
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permanece até o dia 9 de 
Outubro, quando será subs-
tituída pela homenagem do 
Estúdio 3 ao “Outubro Rosa”.

No dia 10 de Outubro será 
aberta a exposição ‘Coroas 
de Henna - Cura pela Beleza’, 
com a realização de várias 
rodas de debate, palestras, 
bate-papos e depoimentos 
que prometem esclarecimen-
to, alegria e emoção ao longo 
do dia. Campanhas de doação 
de cabelos e de lenços, leilão 
de obras de arte, entre ou-
tros, levarão ajuda a várias 
instituições. 

O objetivo da exposição 
é fortalecer quem enfrenta 
o difícil momento da perda 
de cabelos por alopecia ou 
quimioterapia. Mulheres em 
tratamento receberam no 
Estúdio 3 “coroas de hen-
na” e maquiagem, e foram 
fotografadas artisticamente. 
Esta ação tem como objetivo 

devolver a autoestima e a 
confiança às participantes, 
sentimentos que serão ex-
pandidos aos que visitarem a 
exposição.

O Estúdio
No Estúdio 3, profi ssionais 

conectados com o que há de 
mais moderno no universo da 
beleza cuidam dos seus clien-
tes em um ambiente descon-
traído, repleto de atividades 
e confraternização. 

O salão de proposta cul-
tural promete ainda animar o 
bairro com constantes  saraus 
literários, exposições, cursos 
e muito agito cultural.

O Estúdio 3 - A Arte da 
Beleza fi ca na Rua República 
do Iraque, 1058. Telefones: 
5096-2380 e 5096-2409 . Site: 
www.estudio3.art.br

O cantor e ator Juan Alba 
(esquerda, na foto) levou 

clientes e profi ssionais à 
pista de dança 

Divulgação
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•BARES E RESTAURANTES

No fi m de semana, tem cupim e costela no bafo
Qual a ideia de almo-

ço para este fi m de sema-
na? Se a vontade é de 
comer um belo churrasco 
mas a vontade de ficar 
junto à churrasqueira é 
mínima, recorra à Ceci 
Grelhados! A casa, lo-
calizada na esquina da 
Avenida Afonso Mariano 
Fagundes com a Ave-
nida Ceci, produz em 
churrasqueira própria, 
diariamente espetinhos e 
outras carnes que já fi ca-
ram famosas na região, 
pela praticidade de se-
rem levadas prontas para 
casa, como a promoção 
de picanha - que é ofere-
cida junto com gomos de 
linguiça Aurora.

Mas uma delícia espe-
cial, que tem atraído uma 

nova clientela à casa, são 
as carnes “no bafo”, ou 
seja, aquelas feitas lenta-
mente no vapor da chur-
rasqueira e que, por isso, 
ganham sabor e maciez 
únicos. Tem costela suína 
e bovina, além de cupim, 
no bafo. O cupim, que 
derrete na boca, sai por 
apenas R$ 69,90 o quilo. 

De segunda a sexta-
-feira, os espetinhos gre-
lhados estão com preço 
promocional: de R$ 6 por 
apenas R$ 4 cada (o pre-
ço de um cafezinho!). 
Tem de linguiça toscana 
Aurora, fi lé mignon, cora-
ção, frango, queijo coa-
lho ou mozarela, kafta, 
salsichão e pão de alho.

E em todos os dias, de 
domingo a domingo, as 

carnes também estão 
com preço especial. A 
mais famosa promoção 
da casa é um combina-
do de Picanha grelhada 
com linguiça, que caiu 

de R$ 99,90 para R$ 89,90.
Outra ótima pedida é 

o bem temperado galeto 
inteiro desossado, que sai 
por R$ 32 a porção.

Muitos dos clientes são 

fãs da maciez e sabor 
únicos do Bife de Chorizo, 
também conhecido por 
contra-filé argentino. O 
quilo da carne também 
está com preço de dar 
água na boca: de R$ 
79,90 por R$ 59,90, e serve 
até 3 pessoas!

“A Ceci Grelhados só 
trabalha com carnes de 
primeira linha, selecio-
nadas e preparada sob 
rigorosas normas de hi-
giene”, garante o expe-
riente Queiroz. Oferece 
produtos dos melhores 
frigorífi cos do Brasil, como 
Friboi, Red Angus Beef, 
Aurora e Sadia.

Na lista de produtos 
tem ainda baby beef, 
alcatra, fi lé mignon, cos-
tela gaúcha, calabresa 

defumada e muito mais.
A Ceci Grelhados fi ca 

na Avenida Afonso Maria-
no Fagundes, 1349 - Pla-
nalto Paulista. Telefones: 
2276-7901 e 8542-3449. 
Site: www.cecigrelhados.
com.br.

A costela no bafo é um dos destaques da 
Ceci Grelhados, que oferece diversos tipos de 
carne prontas para serem levadas para casa

PUBLIEDITORIAL

T-bone suculento é novidade em 
restaurante repleto de opções

Quem já experimentou 
não esquece. O T-Bone é uma 
parte nobre do boi e, acima 
de tudo, um corte de carne 
extremamente suculento, 
saboroso, macio. Combinação 
do miolo do filé mignon e o 
chorizon (ou contra-fi lé), o T-
-Bone faz sucesso. Na região, 
o Restaurante Seventy Year’s 
Bar tem ganhado clientela 
que vem em busca da delícia. 

O nome se explica pelo 
formato do corte, com um 
osso (bone) em forma de T. 
O osso, aliás, garante maior 
sabor à carne. No restauran-
te da Rua Luis Góes, ele vem 
acompanhado de arroz, feijão 
e fritas, garantindo satisfação 
à clientela.

Outro recente lançamen-
to da casa é o polpettone, 
aquele bolinho de carne mo-
ída recheado de mozarela 
e recoberto por molho, de 
grande inspiração italiana. No 
Seventy, vem acompanhado 
de arroz branco.

A casa já contava com ou-
tras especialidades,como a 
famosa Lasanha a Bolonhesa, 
a Picanha, o Nhoque com Car-
ne Assada, o Salmão Grelhado 
com Batata Sauté... 

Todos estes pratos, aliás, 
já exemplificam bem qual é 
a proposta da casa: ter diver-
sidade, buscar inspiração em 
pratos de várias culturas e 
oferecer um cardápio repleto 
de opções para os clientes. 

A cada horário, aliás, o res-
taurante tem uma proposta 
diferente. Durante o almoço, 
são oferecidos pratos da casa 
para atender diferentes pala-
dares e também garantir que 
a clientela fi el consiga variar 
a cada dia. 

Tem Virado à Paulista, Fei-

Entre as cachaças, Chico Mi-
neiro, Ypioca, Salinas...

Experimente ainda pedir 
uma das caipirinhas capricha-
díssimas, que não fi cam a de-
ver em nada para os botecos 
mais renomados da cidade.

Como sobremesa, escolha 
entre a banana ou o abacaxi 
na chapa com canela e sorve-
te. Brownie ou Petit Gateau 
acompanham sorvete, mas há 
ainda torta holandesa, creme 
de papaya, etc.

Só mesmo indo até lá pra 
conferir a diversidade de op-
ções. O Seventy Years’ Bar 
fica na Rua Luís Góis , 1066 
- Mirandópolis. Telefone: 2577-
0081. Faz delivery na região. 
Aceita cartões de débito/
crédito e tickets. Horário de 
funcionamento: de segunda a 
sábado, das 11h às 23h. Agora 
também abre aos Domingos 
(12:00 às 17:00) com almoço 
a La Carte e também porções.

joada Light (às quartas e aos 
sábados), Filé de Frango a 
Cubana (com banana, bacon, 
ervilha, arroz e fritas); Coxa e 
Sobrecoxa Assadas com Ba-
tatas, acompanhando arroz, 
feijão e farofa; Talharini com 
Contra-Filé e muito mais

Outra boa ideia é chamar 
à mesa o “comercial”: como 
carne, é possível optar entre  
bisteca de porco, bife ou fran-
go.  Como a aposta principal 
da casa é a diversidade, as 
alternativas vão além: espeti-
nho de frango, carne assada, 
hambúrguer caseiro e cala-
bresa. Todos acompanham 
batatas fritas e arroz e feijão.

Mas o cardápio vai além. 
Enfim, a relação é bem va-
riada.

Lanches, beirutes e por-
ções fazem a alegria da clien-
tela a qualquer momento, 
especialmente no happy hour. 
Um dos sucessos da casa é a 
porção de mandioca com car-
ne seca desfi ada, mas fazem 

bastante sucesso também 
as porções de bolinhos de 
carne, frango a passarinho, 
ou pastéis.

Saladas, porções, lanches 
- incluindo bem preparados 
beirutes - fazem parte do 
menu, assim como sopas ide-
ais para a snoites mais frias. 

E por falar em período no-
turno, o Seventy Year’s apos-
ta também nas pizzas. Ideais 
para famílias, as redondas 
atraem também muitas mesas 
de amigos, comemorações de 
anviersários, happy hour... 

Tudo é preparado diante 
da clientela, em uma cozinha 
impecável à vista do público

Para beber, não poderia 
ser diferente: o menu traz 
cervejas, vinhos, whiskies, 
cachaças, caipirinhas, sucos e

refrigerantes. Entre as 
cervejas, há ótimas pedidas 
como Quilmes, Norteña, The-
rezópolis, Stella Artois, Hei-
nekein, Serramalte, Original, 
Budweiser, Brahma e Skol. 

Mesclar infl uências de 
várias culturas do mundo 
é fi losofi a do restaurante 
Seventy Yea’rs Bar, na 
Rua Luis Góes, que tem 
opções a la carte, prato do 
dia e comercial, porções 
de happy hour, pizzas, 
sopas, sanduíches...



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

Imagens/USP

PASSEIOS

Novas tecnologias evitam
desperdício de alimentos

O QUE FAZER COM PEQUENAS  
QUANTIDADES DE ENTULHO?

C ombater o desper-
dício de alimentos 
é um desafio para 

a humanidade. Em tem-
pos de grandes produções, 
entretanto, ainda se passa 
fome no mundo - e ela pode 
crescer com o aumento po-
pulacional previsto para os 
próximos anos. 

Nesse cenário, não só as 
atitudes cotidianas podem 
contribuir para um futuro 
em que a comida seja inte-
gralmente aproveitada, mas 
também novas tecnologias 
podem contribuir para que 
alimentos não se percam 
tanto durante o processo de 
produção, quanto no trans-
porte e armazenamento. 

A  E mbr ap a  ( E mpre -
sa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) desenvolveu 
equipamentos para as boas 
práticas na pós-colheita de 
hortaliças, fase que compre-
ende seleção, classi� cação, 
limpeza, armazenamento, 
transporte e comercializa-
ção, destinados especial-

mente aos pequenos agri-
cultores. Trata-se de um 
carrinho para transporte, 
uma mesa para seleção de 
produtos e uma unidade 
móvel de sombreamento, 
que já estão sendo utiliza-
dos em lavouras do Distrito 
Federal. A Unidade Móvel 
de Sombreamento (UMS) 
é uma estrutura simples e 
de baixo custo que deve ser 
instalada próxima à lavoura 
para receber as hortaliças 
após a colheita. “A exposi-
ção ao sol, mesmo que por 
períodos curtos, acelera 
a desidratação e o ama-
durecimento, tornando as 
hortaliças mais suscetíveis à 
podridão e menos atraentes 
para o consumidor”, expli-
ca a pesquisadora Milza 
Moreira Lana, da Embrapa 
Hortaliças. 

Outro grupo de pesquisa-
dores da Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp), da Uni-
versidade de São Paulo (USP) 
e da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) desen-

volveu um tipo de plástico 
capaz de conservar alimentos 
por mais tempo. Elson Longo, 
pesquisador do Instituto de 
Química da Unesp de Ara-
raquara e um dos integran-
tes do estudo, destaca que a 
descoberta é um exemplo da 
“tecnologia do futuro”. 

“O principal ganho é a ga-
rantia de um alimento sau-
dável e aumento da sua vida 
útil.  Aqueles que se degradam 
facilmente, têm sua vida útil 
aumentada de duas a três ve-
zes. Por outro lado, alimentos 
menos perecíveis têm aumen-
tado a sua vida de cinco a 10 
vezes. Essa nova embalagem 
protege os alimentos dos fun-
gos e bactérias do ambiente e 
das bactérias que já haviam se 
instalado no alimento”, com-
plementa. Para se ter ideia, no 
caso do tomate, o tempo de 
prateleira passou de dois para 
26 dias. Já a alface protegida 
pelo plástico bactericida teve 
seu tempo de conservação 
estendido de cinco para oito 
dias.

Há, na cidade de São Pau-
lo, mais de 3 mil pontos de 
descarte irregular de entulho. 
São calçadas, terrenos e até 
praças onde são despejados 
restos de construção e refor-
ma que, mesmo em pequenas 
quantidades, comprometem a 
limpeza urbana e até a estética 
da cidade. 

Mas, como a população 
pode descartar corretamente 
este material, sem correr o 
risco de multa? Afinal, vale 
lembrar, se for � agrado aban-
donando entulho em locais 
públicos, o munícipe pode ser 
multado em mais de 10 mil 
reais e responder por crime 
ambiental.

Muitos moradores, entre-
tanto, desconhecem que este 
descarte pode ser feito de for-
ma regular, gratuita e simples.

Cada imóvel pode enca-

minhar até 50kg de entulho 
através da coleta domiciliar 
convencional, por dia, desde 
que o material esteja adequa-
damente acondicionado em 
sacos resistentes e destinados 
a  resíduos das atividades de 
reformas, facilmente encon-
trado em casas de material de 
construção

Outra opção bastante sim-
ples e ainda mais adequada é 
levar o material até os chama-
dos Ecopontos. Há 85 deles 
espalhados pelas diferentes 
regiões da cidade e funcionam 
todos os dias: de segunda a 
sábado das 6h às 22h e aos 
domingos e feriados das 6h 
às 18h.

O descarte nestas unidades 
também é feito gratuitamente 
e cada morador pode levar até 
um metro cúbico diário de re-
síduos da construção, madei-

ras, podas de árvores e outros 
grandes objetos inservíveis. 
A quantidade máxima diária 
por pessoa é equivalente a 
uma caixa d’água de mil litros 
ou a 25% de uma caçamba de 
entulho.

Os ecopontos recebem tam-
bém materiais recicláveis e 
há caçambas especí� cas para 
cada tipo de material.  As uni-
dades não recebem orgânicos, 
materiais industriais (graxa e 
tinta, por exemplo), telhas de 
amianto, lâmpadas fluores-
centes, resíduos hospitalares e 
eletroeletrônicos.

Endereços de todas as 
unidades e mais orientações 
estão disponíveis na página 
da Autoridade Municipal de 
Limpeza Urbana (Amlurb): 
goo.gl/fnb8Jq.  Mais informa-
ções também pelo telefone 
0800-7777156.

Dia 27 de setembro haverá eclipse lunar total

Quer doar móveis ou comprar usados?
REUTILIZE

VOCÊ  SABIA?

Um novo móvel chegou mas 
o antigo ainda está em bom 
estado e pode ser perfeita-
mente usado por alguma 
outra família. O ideal é doar, 
evitando não apenas a for-
mação de resíduos de grande 
porte e difícil reciclagem, 
como os materiais de que são 
feitos os móveis - madeira, 
vidro, espuma e tecidos de 
estofados... 
E não só assim se contribui 
com a natureza: ao redecorar 
ou buscar novos itens para 
o mobiliário de sua casa ou 
escritório, vale também pes-
quisar em bazares de usados 
se não é possível reaproveitar 
uma peça. Além de econo-
mizar, o comprador ainda 
evita o aumento de produção 

e uso de recursos naturais, 
energia...
Na região, uma das opções é 
o Bazar de Móveis do Insti-
tuto de Meninos São Judas 
Tadeu, que atende crianças 
carentes e recentemente 
passou por ampla reforma. 
Ali também são vendidos e 
recebidos em doações outros 
itens em bom estado como 
objetos de decoração, eletro-

domésticos, roupas, calça-
dos... Ao comprar ou doar 
para o bazar, o colaborador 
ainda contribui para a conti-
nuidade dos projetos sociais 
com as crianças. 
O Bazar de Móveis do IMSJT 
� ca na Avenida Piassanguaba, 
3002, no Planalto Paulista. Fun-
ciona de segunda a sexta, das 
8h30 às 16h30, e aos sábados, 
das 8h às 11h30.

UNIDADE MÓVEL DE SOMBREAMENTO: TÉCNICA SIMPLES 
PERMITE QUE AGRICULTORES FAMILIARES NÃO 
DESPERDICEM ALIMENTOS PRODUZIDOS

Para respeitar a natureza, é 
preciso conhecê-la, respeitá-
-la e admirá-la. Em setem-
bro, uma boa oportunidade 
para aprender e observar um 
evento natural será acompa-
nhar o Eclipse Lunar total 
que acontece no dia 27, um 
domingo, que será visível em 
todo o Brasil se as condições 
meteorológicas permitirem.

A Escola Municipal de As-
trofísica não apenas promo-
verá a observação do eclipse 
como também desenvolverá 
palestra sobre o tema no 
próprio dia 27, com Irineu 
Gomes Varella. O encontro 
é gratuito e acontece a partir 
das 20h. Para participar, não 
é necessário fazer reserva ou 
agendamento prévio - basta 
retirar senhas a partir das 
19h30. São 120 vagas para 
a palestra que acontece no 
Auditório da Escola Munici-
pal de Astrofísica (EMA), no 
Parque do Ibirapuera. 

A EMA também promo-
verá a observação do eclip-
se, se as condições meteo-
rológicas permitirem, com 
apoio de telescópios e a olho 
nu. O número de vagas é 
livre, mas o horário e local 

ainda não foram definidos. 
Ainda em setembro, co-

meça a Primavera. Por isso 
a Escola de Astrofísica vai 
oferecer também gratuita-
mente uma palestra sobre o 
“Ceu de Primavera”, no dia 
29 de setembro, no auditório 
da EMA, terça-feira, das 15h 
às 16h30. Serão igualmente 
120 vagas, sem reserva ou 
agendamento e distribui-

ção de senhas às 14h30min.
Para chegar lá sem usar 

o carro, vá de bicicleta, a pé 
ou use a linha 5164-10, Vila 
Santa Catarina - Ibirapuera, 
que passa pelas estações Jaba-
quara, Conceição, São Judas, 
Saúde, Praça da Árvore e San-
ta Cruz e leva até a Av. Pedro 
Álvares Cabral. O acesso à 
Escola de Astrofísica é feito 
pelo portão 10. 

Propagandas não devem estimular o consumismo, mas sim 
divulgar características de produtos e serviços oferecidos
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•CULTURA

Retirada do quarto ingresso na catraca do parque mediante apresentação de 3 (três) 
ingressos pagantes. Promoção exclusiva para ingressos adquiridos nos pontos de venda 
autorizados e internet (wetshop.com.br). Promoção válida de 03 a 27/09/2015, de acordo 
com o calendário operacional. Não cumulativa com outras promoções.

Dona Ivone Lara apresenta 
o Samba de Quadra no Sesc

O projeto Matrizes 
do Samba Carioca, que 
já trouxe Mart’nália 
com seu “Partido Alto”, 
vai trazer em setembro 
a matriarca do samba: 
Dona Ivone Lara.

O show será nos 
dias 25, 26 e 27 de se-
tembro, quando toma 
c o n t a  d o  t e a t r o  o 
chamado “Samba de 
Quadra”, também co-
nhecido por Samba de 
Terreiro. A dama do 
samba vai se apresen-
tar ao lado de dois outros 
talentos femininos do samba 
brasileiro: Áurea Martins e 
Nilze Carvalho

O projeto “Matrizes do 
Samba Carioca” começou 
em agosto e tem duração de 
três meses, trazendo grandes 
mulheres sambistas cujas tra-
jetórias estejam diretamente 
ligadas a cada um dos três gê-
neros fundamentais do samba 
do Rio de Janeiro. Cada qual 
com suas respectivas particu-
laridades e diferentes sono-
ridades, Partido Alto, Samba 
de Quadra e Samba-Enredo 
foram como as matrizes do 
samba do Rio de Janeiro. 

Em 16, 17 e 18 de outubro 
o projeto celebra o Samba-
-Enredo com a apresentação 
de Teresa Cristina.

Os três gêneros foram 
registrados pelo IPHAN como 
patrimônios culturais ima-
teriais do país. Para além da 
importância dos três gêneros 
de samba, a intenção do pro-
jeto é ressaltar a relevância 
da contribuição feminina na 
gênese, desenvolvimento e 

permanência das vertentes. 
As mulheres “guardam e es-
palham tudo o que precisa 
ser conhecido, reconhecido e 
transmitido, fazendo com que 
o samba esteja no cotidiano, 
e seja presente, passado e 
futuro”, completa.

Dona Ivone Lara já tem 
mais de 80 anos dedicados 
ao samba, desde que come-
çou a compor aos 12 anos, no 
bairro de Botafogo, no Rio 
de Janeiro. Em 1947, compôs 
o samba “Nasci para sofrer” 
com o qual a escola de samba 
Prazer da Serrinha realizou 
seu último desfi le. No mesmo 
ano, fundou o G.R.E.S. Impé-
rio Serrano, com dissidentes 
da antiga escola. 

A partir da década de 1970, 
por sinal, sua carreira passa 
a outro patamar com as gra-
vações e o reconhecimento 
que cristalizou-se nas décadas 
posteriores em participações 
em diversos festivais musicais 
em países como França, Gana, 
Portugal, Suíça, Alemanha, 
Angola, Martinica e Itália.

Para prestar homenagem 

ao Samba de Quadra, Dona 
Ivone Lara vem acompanha-
da de Áurea Martins e Nilze 
Carvalho. Áurea Martins já 
conta quatro décadas de car-
reira como cantora pela noite 
carioca. Já foi reconhecida e 
elogiada por mestres como 
Jamelão, Aldir Blanc e Her-
mínio Bello de Carvalho. Em 
2012 lançou seu primeiro CD, 
com participação de Chico Bu-
arque. Nilze Carvalho inciou 
sua carreira em 1981 e conta 
já com 15 álbuns em sua disco-
grafi a como instrumentista e 
cantora, além de diversas par-
ticipações em discos de Zeca 
Pagodinho, Jair Rodrigues, 
Monarco, Nei Lopes, entre ou-
tros. Há 15 anos é integrante 
do grupo Sururu na Roda.

O show acontece dias 
25 e 26 de setembro, sexta 
e sábado, às 21h; domingo, 
às 18h, no Teatro. Não re-
comendado para menores 
de 12 anos. Ingressos, já à 
venda, custam entre R$ 12 
e R$ 40.O Sesc Vila Mariana 
fica na  Rua Pelotas,141. Te-
lefone: 5080-3000

Dona Ivone Lara se apresenta com Áurea Martins e Nilze Carvalho
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Consul te -nos :  5070-4470
Sede Própria - “ Estaremos de plantão aos sábados
até as 14:30 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.

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.

SAÚDE
150M DO METRÔ 95M2 A/U 

PRÉDIO DE 6 ANOS

CONCEIÇÃO
PRÓX. METRÔ JABAQUARA

SÃO JUDAS - TÉRREA, PRÓXIMO METRÔ
 90m2.03 dorms(1suíte), WC social, sala, copa, cozinha,

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

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
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

CONCEIÇÃO
METRÔ

Apto 2 dorms, sl,

coz, bh, armários, 1 vaga,

Salão Festas, Play,

Piscina aquecida.

R$ 380.000,00.

(Cod.MA).

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$ 512.000,00 
(Cód.JJ) Site SO0065.

VENDA comErcIAL

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

10 vagas, elevador,
salas com banheiros,

20mts de frente.
R$ 2.700.000,00.

(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.

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$ 290.000,00

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

 SAÚDE
PX. AO METRÔ!! 98M²

98 m2 – 2 vagas!!!3 dts (1 ste), sala 2 ambs c/ sacada,
coz. c/ armários, dep. Empregada + wc, lazer.

Só R$ 2.600,00!!! – (Cod. TH) Site: AP0558

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 – APTO ESTÚDIO
32m2. Sl c/sacada, dorm., wc, balcão cozinha,

a.serviço coletiva, 1 vaga, lazer completo.
R$ 1.800,00 - (Cód: FE) Site: AP0562

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.

SAÚDE
APTO PX. METRÔ

PRAÇA DA ÁRVORE
novo nunca habitado,

2 dorm (1 suite),

sacada, lazer.

R$ 450.000,00

(Cód.JH/JJ).

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

JARDIM DA SAÚDE – 60M2 COND BAIXO
2 dorms c/a.e., sl c/sacada, WC socail, coz c/arm.,

a.serv+wc, 1 vaga. R$ 1.400,00
(Cód: FE) Site: AP0549

VILA MORAES
AV. DO CURSINO

01 VAGA
02 dorm.(1 suite),

sala 2 amb.,sacada,
armários, piso frio, WC.
social, coz., área serv., 
lazer. R$ 258.000,00

 (Cód. JJ) Site: SO0163.

SAÚDE
CASA TÉRREA
PRÓX. METRÔ

R$ 580.000,00
2 dorms, edícula,

2 vagas. (Cód.RS)

Site: CA0046.

SALA COMERCIAL
METRÔ SÃO JUDAS – R$ 285.000,00

2 banheiros, 1 vaga. (Cód.RS) Site: CJ0009.

SÃO JUDAS
APTO-METRÔ R$ 460.000,00

02 dorms, 1 suite c/arms, 
banheiro, sala  2 amb. c/terraço, 

coz. planejada, 2 vgs. Lazer.
(Cód: RS) Site: AP0408

SAÚDE
À DUAS QUADRAS DO METRÔ

70m2 A/U, 2 dorms. c/ armários, 
sala 2 amb. c/sacada, WC. social, 
dep. emp, 1 vaga. R$ 580.000,00 

(Cód. SI) Site: AP0537.

SAÚDE
METRÔ, APTO

86M2 A/U
3 dorms, 1 suíte, sala 2

amb. c/sacada, coz. 

planejada, dep.empr, 

2 vagas fixas. Lazer total.

R$ 680.000,00
(Cód. JH).

JD. DA SAÚDE
90M2 A/C, 02 VAGAS. 

CONSTRUÇÃO NOVA

3 dorms, 1 suite, WC.social, sl 2 
amb, lavabo, piso frio, coz., AS, 

qntal, portão autom. R$ 460.000,00 
(Cód. JJ). Site: SO0164

SAÚDE
PQ.IMPERIAL

5 casas 5 vagas , bom p/renda

12 x 30 c/2 dorms.

Cada + salão p/outra rua.

R$ 1.300.000,00

(Cód. SI).

APTO V. GUMERCINDO
02 vagas/churr na sacada. 3 dts (ste+sac),

AE, banh. social, sala 2 ambs + sac,
Coz. estilo americana, Edifício Novo,

Só R$ 2.500,00 - (Cód. AT)

JABAQUARA
APTO NOVO – COLADO AO METRÔ
3 dts, 1 st c/ae, sl.c/sac. Wc soc, coz. c/ae, 

a.serv.1 vaga, lazer.cond. baixo. R$ 2.000,00 
- (Cód. FE) Site: AP0520.

SAÚDE - R. PARACATU, PRÓX. METRÔ
03 dorms (1 st), WC social, sala, coz, lavanderia,

2 vagas c/portão eletr. R$ 2.000,00 (resid) e

R$ 2.300,00 (com.) (Cód.FE)  Site: CA0061.

Sobrado de Vila, 2 dorm.
1 suite, dep. empr. 1 vaga.

Valor R$ 370.000,00
(Cód.JH) Site: SO0097.

SAÚDE
SOBRADO. 3 DORMS

(1 SUITE)

sl 2 amb., lavabo, dep. emp. 
entrada lateral, 2 vagas, quintal. 141 
m2 A/U. (Cód: JH) Site: SO0154

V.GUMERCINDO
TERRENO 10X37
com 2 casas velhas.

Bom p/construção

de 2 sobrados.

R$ 750.000,00

(Cód: JH)

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

2 vagas. R$ 900.000,00.
(Cód.RS/JH), SITE AP0462.

 JD.DA SAÚDE
R$ 440.000,00 - APTO VAGO

2 dorms c/ae, sala 2 amb.
c/terraço, coz. c/ ae, banheiro,
WC, 1 vaga, lazer. (Cód. RS)

Site: AP0345.

METRÔ SAÚDE
APTO 92M2 A/U

3dorms, 1suite, sala 2 amb.c/
sacada, coz.planejada, lavabo, dep.
emp,2 vagas. R$ 850.000,00 

(Cód. JH/FE) Site: AP0578.

 SÃO JUDAS
200M. METRÔ. R$ 700.000,00

81m2 a/u. Rua sem saída. 3 
dorms, 1 st, sl 2 amb.c/sacada, 
coz.planejada, 2 vagas. Lazer de 
clube.  (Cód. JH) Site: AP0326.

SAÚDE
200MTS DO METRÔ
2 dorms (1suite c/armário),

sala 2 amb. c/sacada,

cozinha planejada,

2 vagas. 67m2 A/U.

R$ 550.000,00.

(Cód.JH).

V. COMERCINDO
APTO LINDO!! 
475.000,00

2 Dorms 1 st c/arms
banheiro, sl. 2 Ambts

c/ terraço coz. C/arms,
01 Vga. Livre. Andar

alto pronto para morar.

CONCEIÇÃO
METRÔ APTO LINDO!

Pronto p/morar.  2 dorm (1 st), sala 
c//sacada, 2 bhs, armários, 68m2 
A/U, 1 vaga, lazer. R$ 435.000,00 

(Cod.MA) Site: Ap0591.

3297-5922
Av. Dr. Altino Arantes, 1091 - Vila Clementino
FILIAL MANAUS: Av. Djalma Batista, 1719, conj 1702 - Chapada
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SOMOS O CAMINHO MAIS CURTO PARA O SEU IMÓVEL!
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LOCAÇÃO
MIRANDÓPOLIS - R$1.350   
APTO REFORMADO , PROX. METRÔ, 1 DORMITÓRIO

GARAGEM RICO EM ARMS , 300 MTS DO METRÔ

PÇA DA ÁRVORE - R$1.700    
APTO  300 MTS DO METRÔ , MAGNÍFICO , 2 DTS , 

COZ. EQUIP. RICO EM ARMS , ÓTIMO EDIF. ,
PRONTO P/ MORAR . 

   
V. CLEMENTINO - R$1.500

APTO PRÓX.  UNIP , 2 DTS  GAR , DEP. EMPR. 
RICO EM ARMS, ANDAR ALTO É SÓ MUDAR !

METRÔ STA. CRUZ - R$2.000
PROX. HOSP. SP , BELÍSSIMO , 2 DTS , 

GAR. RICO EM ARMS  78 M2 AU ,
 TODO REFORMADO.

V. CLEMENTINO - R$1.950 
  APTO  2 DTS  GAR , BELÍSSIMO , LIVING 2 AMBS

TERR. , COZ. EQUIPADA  RICO EM ARMS , DEP. EMPR.  
LOCAL NOBRE EDIF. C/ LAZER 

V. CLEMENTINO - R$3.000
NAPTO MARAVILHOSO, 3 DTS  STE  2 GRS,

LIVING 2 AMBS, TERRAÇO COZ. EQUIP , RICO EM ARMS 
, ANDAR ALTO, ÓTIMO EDIF. COM LAZER.

PROX. METRÔ STA CRUZ

V. CLEMENTINO - R$3.500
SOBRADO COMERCIAL  C/  SALÃO DE 50 M2, 

3 DTS , STE,  GAR P/ 3 CARROS , QTAL, 
 EDÍCULA NA AV. ONZE DE JUNHO, 706 

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS   GAR.  97 M2 AT

REFORMADO UM SHOW
R$415 MIL 

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

rico em arms, Edifício maravilhoso .

METRÔ SAÚDE
APTO   3 DTS   STE    GAR

LAZER DE CLUBE
R$530 MIL 

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

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS   STE   2  GARS.

NOVO 115 M2 AT
R$588 MIL 

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

alto luxo edif. c/ lazer de clube

V. CLEMENTINO  
APTO  3DTS  STE  2GAR

120   M2  AU  - UM SHOW
R$850 MIL

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

MIRANDÓPOLIS 
APTO  4DTS   STE   3GARS   

FANTÁSTICO 
R$1.170 MIL

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

alto Apto maravilhoso, edif. c/ lazer

V. CLEMENTINO 
APTO  4DTS  2 STE   2GARS   

220 M2  DE  LUXO  E REQUINTE 
R$1.180 MIL

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

V. CLEMENTINO
APTO  4DTS  2 STE   3GARS   

200 M2  ALTO LUXO  
R$1.500 MIL

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

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

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

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

PÇA DA ÁRVORE 
APTO 2 DTS STE  2 GRS 

NÃO PERCA !!
R$ 450 MIL   

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

MIRANDÓPOLIS
APTO 3 DTS  GAR. 98 M2 AU

DE CINEMA !!
R$595 MIL 

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

Equipada , rico em arms. É so mudar .

VILA CLEMENTINO
APTO 2 DTS  S/ VAGA

93 M2 UTEIS , GIGANTE !
R$ 468 MIL

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

METRÔ STA CRUZ 
APTO 3 DTS  STE  2 GRS 

  DE CINEMA !!
  R$ 675 MIL

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

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS STE GAR. 

NOVO !! 100M2 AT.
R$ 509 MIL

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

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

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

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

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

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

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

METRO SAÚDE
APTO   3 DTS   STE  2GRS  

SEMI  NOVO – LINDO 
R$670 MIL 

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

 MIRANDOPOLIS 
SOBRADO NOVO! LUXO 

3 DTS  STE    2GRS  
R$915 MIL 

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

CHÁCARA  INGLESA 
APTO   2 DTS     GAR   78 M2 A T   

SUA FAMILIA MERECE !
R$445 MIL 

Prox. do metrô,  living 2 ambs, 
terraço, cozinha equip. Rico em arms,  

ensolarado , ótimo edif. c/ piscina. 

CHÁCARA INGLESA 
 APTO  2 DTS   STE 2GRS

REQUINTADO !!
R$510 MIL 

Novo,  prox.  Metrô living 2 ambs, 
terraço ótima cozinha Acbto alto luxo , 

belíssimo edif. c/ lazer total .

V. CLEMENTINO 
APTO   1 DORM.   S/ GAR 

CUSTA POUCO SER  FELIZ !
R$349 MIL 

Prox. Hosp. SP , local espetacular, bom 
living Coz. Equipada  rico em arms 

Edif. Cobiçado Único .

MIRANDÓPOLIS 
APTO  2  DTS   GAR   90 M2 AT 

 LINDO , BELÍSSIMO 
R$389  MIL 

Ótimo  local, living 2 ambs,  coz.
 Americana planejada, Tico em arms , 

acbto de 1ª Cond. Baixo, excelente edif. 

METRÔ SAÚDE 
 SOBRADO MAGNIFICO 

3 DTS   STE   3  GRS
R$585 MIL 

Prox.  Metrô,  amplas dependências living 
3 ambs,  Copa/cozinha, lavabo, entr. Lat-
eral, qtal. Edícula, tudo de bom, ter. 9 x33  

TIJOLO MOEDA 
FORTE!!!

V. MARIANA  
APTO   3 DTS   STE   2GRS  

COM LAZER DE CLUBE  
R$ 770 MIL 

Prox. colégio  Arqued. , metrô Santa Cruz 
,  living 2 ambs terraço coz. Equip. rico em 
arms , andar alto , lindo edif. , semi novo  

MIRANDÓPOLIS 
APTO  1  DORM  S/ GAR    

 300 MTS DO METRÔ
R$ 325  MIL 

Local espetaculat, living 2 ambs ,coz. 
Equipada Rico em arms, pronto p/ 

morar , ótimo edif.

MIRANDÓPOLIS 
LINDO SOBRADO     

 3 DTS  CLOSET  2 GRS 
R$ 749  MIL 

Prox.  Sta  Rita , ótimo acbto , living
3 ambs, coz. Equipada  Rico  em  arms,  

qtal , imóvel e local maravilhoso.

V. CLEMETINO
SOBRADO  DE VILA

2 DORM  GAR
R$540  MIL

Não existe outra, local nobre , living 2 
ambs, coz. Equipada,  Rico  em  arms,  qtal,  
qtal  edic.  É só mudar. quem ver compra!

MIRANDÓPOLIS 
APTO  2 DTS   GAR  95 M2 AT 

REFORMADÍSSIMO !!
R$ 529  MIL

Prox. Metrô liv. 2 ambs , coz. Equipada 
, rico em arms , andar alto, segurança e 

conforto, confira!!

MIRANDÓPOLIS 
ÓTIMO SOBRADO 

2 DTS  ESCRIT.  GAR 
R$ 639 MIL 

Local espetacular , prox. Metrô, liv 2 
ambs , coz. Equipada, Lavabo, rico em 

arms , quintal , é só mudar !!
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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$ 390 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$ 390 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

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

SOBRADO NOVO
(ULTIMA UNIDADE)
POR  R$ 360 MIL

2 suítes, sacada, sala 2 am-
bientes, cozinha ampla, lavabo, 
vaga de garagem, quintal. 
Ótimo imóvel para moradia no 
Americanópolis.REF.: 85-2934

BELÍSSIMO SOBRADO
PLANALTO PAULISTA

VAGO, PRONTO P/ MUDAR, 3 
SUÍTES c/ closet, todos c/ AE´s, 
sala de estar, jantar, tevê, jardim 

japonês c/ 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

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
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

APTO –R$ 330 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 JABAQUARA
SÓ R$ 300 MIL

Não perca esta chance!
2 dormitórios, sala ,

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

Ref  31-3029

BELÍSSIMO APTO
R$ 450 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
VILA GUARANI

R$ 530 MIL 
Próx ao Metrô, ótimo
terreno de (8x 27m),

3 dorms, sala 2 amb., cozinha 
, lavanderia, edicula e corre-
dor lateral  e garagem para 
2 autos.  Oportunidade, boa 

localização próximo ao
comércio local, padaria,
quitanda, mercadinho,

papelaria etc.  REF.: 81-3037

CASA TÉRREA COM
338 M2   R$ 650MIL

Próx. Metrô Jabaquara, excel. 
p/ uso coml. ou res. c/ 3 dorms, 
sala , coz, depósito, isolada, 
qtal , 4 vagas de gar, terreno 
muito bem localizado, ótimo 
investimento!  REF.:81-3058

TÉRREA/ PQ JABAQUARA 
R$ 440MIL

2 dorms, suíte c/ arms, sala 
2 ambiente, coz. c/ arms, 2 

banhs, 2 vagas de gar, portão 
automático. Òtima localização, 
fácil e farta condução para o 

Metrô!  REF.: 81-3992

SOBRADO/ METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 570 MIL

À 5 min. do metrô c/ 2 dors 
c/ arms, ótima sala 2 ambs, 

banh, coz. c/ arms, piso lami-
nado e ardósia, toda em laje 
com 2 vgs. garagem. Òtimo 
investimento. REF.: 81-3096

2 CASAS TÉRREAS  / METRÔ 
CONCEIÇÃO–R$ 530 MIL

A 5 min. Metrô, casa da frente c/ 
2 bons dorms, sala, coz. ampla, 
qtal e gar. p/ 2 vgs; casa dos fun-
dos c/ 1 dorm, sala, coz. e banh, 
totalmente indep. Toda em laje, 
ótima localização.  Ref.: 81-3090

SOBRADO CONDOMINIO 
FECHADO/JABAQUARA 

R$ 355 MIL
2 dorms, sala 2 ambs, piso 
laminado, coz, banh. e vaga 
de gar. Cond. de R$ 120,00, 
pronto para morar.O melhor 
custo benefício! REF.: 81-3991

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

EXCELENTE SOBRADO
VILA GUARANÍ

R$ 850 MIL
 3 suítes, sala grande,

cozinha planejada,
repleto de armários,

escritório lavabo,
quintal com churrasqueira, 

200m2 de área útil,
2 vagas automóvel, 

belíssimo acabamento,
rua tranquila.
Ref.: 93-3124

“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

BELA CASA TÉRREA
R$ 600 MIL

CIDADE VARGAS
Bairro residencial,

casa aconchegante,
2 dormitórios, banheiro,
sala , cozinha,lavanderia 

coberta, isolada
2 vagas e jardim.

Muito bem localizado!
Fácil acesso! 
REF. 61-3065

SOBRADO – R$360 MIL
VILA GUARANI

2 dormitórios, sala 2 ambs, 
lavabo, despensa, coz. ampla, 
qtal, quarto e banh. para emp, 
terraço com + um dormitório e 
garagem. Rua tranquila, ótimo 
investimento.  Ref  82- 3106

TÉRREA PRÓX. METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 550 MIL

2 dormitórios, sala, coz., 
banheiro, quarto de emp, 
quintal, 3 vagas, portão 

automático. A 5 minutos à pé 
do Metrô, excelente imóvel.  

REF.: 82-3107

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
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

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

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

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

(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$ 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
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$ 585 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

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

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

SOBRADO 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

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
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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local, travessa da R. 
Vigário Albernaz, au = 70 

m², c/ 2 dormitório c/ AE, wc 
social, living p/ 2 amb., cozinha 

c/ AE, lavanderia, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 14.241

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 COM. / 
RES. - BQ. 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$ 530 MIL
Ótimo local da rua D.Bernardo 

Nogueira, AU = 76m², 
reformado, ótimo acabto., c/ 2 
dorm. c/ AE, ste, wc social, liv. 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. c/ AE, 
gar. p/ 1 carro - REF.: 14.306

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 530 MIL
Impecável, todo reformado, 

ótima localização da rua 
Samambaia, área útil de 88 

m², c/ 3 dormitórios c/ AE, wc 
social, liv. p/ 2 amb., lavabo, 
coz. planej, lavand, gar.p/ 1 

carro. - REF.: 14.493

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 340 MIL
Próx. a rua do Boqueirão, vago, 

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

c/ AE, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, área útil de 58m², 

condomínio somente R$ 320,00 
- REF.: 14.299

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 

dorm., living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, depósito, dep. p/ empreg., 

garagem - REF.: 13.792

SOBRADO
JD. DA GLÓRIA

R$ 880 MIL
Excelente rua do bairro, terreno 
5 x 37,5 mts., AC = 220 m², 
c/ 3 dorm., living, sl. jantar, 

lavabo, copa, coz., escritório c/ 
wc, depósito, dep.p/ empreg., 

gar. p/ 3 carros - REF.: 14.236

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.120 MIL

Construtora Cyrella, AU = 
121,50m², c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, closet, liv. p/ 2 amb., 
sacada gourmet, lav, coz. 

planej., dep. p/ emp., depósito, 
gar. p/ 2 carros, lazer completo 

- REF.: 13.963

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 679 MIL
Vago, terreno 8 x 22,5 mts., 
AC= 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
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

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Excelente oferta, ót.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

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
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

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

IMÓVEL COML.
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 

Saúde, AT = 212 m², AC = 
500 m², ótimo p/ diversas 
finalidades comerciais ou 
renda, c/ 3 pavimentos c/ 

diversos salões, wc´s, salas, 
coz., garagem - REF.: 14.150

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.: 14.553

TERRENO
9 X 35M

R$ 565 MIL
Ótimo localdo bairro,

próximo a Av. Bq. da Saúde 
com a Av. do Cursino, terreno 
plano medindo 9 x 35 mts., 

ótimo para construir 2 sobrados 
REF.: 14.199

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

TERRENO
ÓTIMO LOCAL

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

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

ótimo para construtores.
REF.: 14.223

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Estilo assobradada, c/ 3 dorm., 

suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. planej., 

lavanderia, quintal c/ churrasq., 
garagem p/ 4 carros, impecável, 

ótimo acbto. - REF.: 13.827

APTO
IPIRANGA
R$ 780 MIL

Ótima oferta, AU = 149 m², 
ótimo local da rua Agostinho 

Gomes, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 
c/ hidro, living p/ 2 amplos 
amb., sacada, lavabo, copa, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 

gar. p/ 2 carros - REF.: 14.544

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

APTO
V. DAS MERCÊS

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

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

327,00 - REF.: 14.239 

APTO
JD. CELESTE
R$ 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
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
JD. Mª. ESTELA

R$ 350 MIL
Prédio seminovo, impecável, 

ótimo acabto., c/ 3 dormitórios 
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 

planejada, garagem p/ 1 carro, 
lazer completo - REF.: 14.439

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 395 MIL
Ótima oferta, c/  3 dorm. c/ 
AE, wc social, living p/ 2 
ambientes, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
ótima localização da rua D. 
Bernardo Nogueira, estuda 
propostas - REF.: 13.850

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

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 450 MIL
Terreno 10 x 21 mts., constr. 

185 m², c/ 3 dorm., wc social, 
sl. Estar, sl. Jantar, escritório, 

lavabo, cozinha, wc p/ empreg., 
garagem p/ 3 carros.

REF.: 14.449

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 555 MIL

Reformada, impecável, ótimo 
local, próx. ao Aquário de SP, c/ 
2 dormitórios, suíte c/ hidro, wc 
social, living, lavabo, cozinha 

c/ AE, lavanderia, garagem p/ 1 
carro - REF.: 14.485

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

APTO
SAÚDE

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

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

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

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 650 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
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Excelente rua do bairro, terreno 
8 x 28 mts., construção 183 m², 

vago, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living, sl. jantar, coz. 

c/ AE, qto. despejo, dep. p/ 
empreg., sóton, gar. p/ 3 carros 

- REF.: 14.464

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., gar. 

p/ 2 carros - REF.: 14.066

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
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RUA IBIRAJÁ, 373

5072-5757TEL/FAX:

CRECI: 3107-J

APTO  1 DT - AO LADO DO
M. CONCEIÇÃO - REF IMV0001121

1 Dt, sala, coz, w/c, as.
R$ 250.000,00

APTO  1 DT – VILA GUARANI
REF IMV0001137

1 Dt., suíte, lavabo e vaga de garagem. 
Lazer – 46 m2. R$ 300.000,00

APTO  2 DTS - JABAQUARA
REF IMV0001090

2 Dts, coz. Planejada, 1 vg – Lazer 
completo. R$ 260.000,00

APTO  3 DTS - SACOMÃ
REF IMV0001045

3 Dts , closet, coz. c/ arms., vaga
Pronto para morar!!!. R$ 290.000,00

APTO  2 DTS - JABAQUARA
REF IMV0001055

2 Dts, sala, coz, w/c, a/s, 1 vg.
R$ 300.000,00

APTO  2 DTS - M. CONCEIÇÃO
REF IMV0000795

Abaixou! 2 dts. sala c/ sacada, coz., w/c, 
vaga. Lazer completo. R$ 330.000,00

APTO  2 DTS – VILA GUARANI  
REF IMV0001114

2 dts. sala c/ sacada, coz., w/c, vaga. 
Lindo, pronto p/ morar. R$ 330.000,00

APTO  2 DTS - M. CONCEIÇÃO 
REF IMV0001021

Oportunidade de investimento, 2 dts. 
c/ 1 vg – Próx. metrô. R$ 340.000,00

APTO  2 DTS - M. CONCEIÇÃO 
REF IMV0001151

2 dts. sala c/ sacada, coz., w/c, vaga
Excelente localização. R$ 380.000,00

APTO  3 DTS
M. CONCEIÇÃO - REF IMV0000315

3 Dts, sala, coz, 2 banheiros e
1 vaga. R$ 400.000,00

APTO  3 DTS - M. JABAQUARA
REF IMV0001018

3 Dts, suíte, dep. empregada, sacada 
500m do metrô. R$ 470.000,00

APTO  96M2

M. CONCEIÇÃO - REF IMV0000536
3 Dts, suíte, sala c/ sacada, dep. 
Empregada, 2 vagas. R$ 550.000,00

CASA TÉRREA 2 DTS - AMERICANÓPOLIS 
REF IMV0001126

1 Dts, sala, coz, w/c, a/s, 1 vg - 
Reformada. R$ 250.000,00

CASA TÉRREA - AMERICANÓPOLIS 
REF IMV0001128

1 Dt, sala, coz. banheiro, 2 vagas. 
R$ 280.000,00

SOBRADO NOVO  - AMERICANÓPOLIS
REF IMV0001158

2 Suítes, 3 banheiros, vaga de garagem  
Imóvel novo e vago. R$ 385.000,00

APTO  1 DT - AO LADO DO
M. CONCEIÇÃO - REF IMV0000925

1 Dt, sala, coz, w/c, as, vaga
Excelente localização. R$ 1.200,00

APTO  2 DTS - JABAQUARA
REF IMV0001125

2 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga de 
garagem. R$ 1.300,00

APTO  2 DTS - EM FRENTE AO
M. CONCEIÇÃO- REF IMV0000775

2 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga de 
garagem. R$ 1.300,00

APTO  2 DTS
V. STA. CATARINA - REF IMV0000740

2 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga de 
garagem. R$ 1.200,00

APTO  3 DTS - M. CONCEIÇÃO 
REF IMV0001153

3 Dts, sala c/ sacada, coz., w/c, 
vaga - Lazer completo. R$ 1.550,00

COMERCIAL 200M2 – METRÔ 
CONCEIÇÃO - REF IMV0001100

Casa comercial, 4 salas, 3 banheiros, 
3 vagas. Próx. metrô. R$ 12.000,00

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

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.

VILA CLEMENTINO 
APARTAMENTO  R$ 1.500,00 

C/75m2 AU, 2 dorms. c/arms., + escrit., 2 banhs., 
sala, coz. c/arms. bem localiz., próx. a E.P.M.

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$ 800.000,00 
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.

VILA CLEMENTINO 
EXCELENTE TÉRREA - R$ 3.800,00 
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

LOCAÇÃOMIRANDÓPOLIS
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.

C/70m2 AU, 2 dorms. (1 suite e closet), sala de TV, 
estar e jantar, varanda, cozinha planej., AS, 1 vaga.

MIRANDÓPOLIS - APARTAMENTO
R$ 320.000,00

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

APARTAMENTO IMPECÁVEL 
CHÁCARA INGLESA

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

        SOBRADO Com./Resid. 
SAÚDE AO LADO METRÔ - R$ 3.800,00 

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.

           MIRANDÓPOLIS 
SOBRADOO - R$ 3.000,00

Semi isolado, 3 dormitórios, sala p/2 ambs., coz., 
lavabo, edícula, qtal., churrasq. e 2 vagas.

LOCAÇÃO SAÚDE APARTAMENTO
MOBILIADO - R$ 2.200,00

PRAÇA ÁRVORE - R$ 860.000,00 
Lindo Apto. c/90m2 AU, 3 dts. (1 ste c/arms), sl. ampla 
p/2 ambs. c/varanda, coz. plan., lav. DE, lazer c/pisc. 
c/raia, playground, academia, sauna, sl. festas, 2 vgs. 

LINDO APTO. CHÁCARA INGLESA
R$ 700.000,00

C/75m2 A.U., 3 dorms., 1 suíte c/arms., sala 
p/2 ambs c/varanda, coz. plan., AS, 2 vgs.

           MIRANDÓPOLIS 
SOBRADOO - R$ 2.500,00

3 dormitórios, 3 salas  cozinha, AS, 
pequeno quintal, edícula, 1 vaga.

           MIRANDÓPOLIS 
APARTAMENTO - R$ 2.000,00

Impecável, 80m2 AU, 2 dormitórios c/armários, 
2 banhs., coz. planej., AS, DE, 1 vaga.

LOCAÇÃO

PÇA. ÁRVORE - APARTAMENTO
R$ 380.000,00

Com 62m2 A.U., 2 dormitórios, 2 banheiros, 
sala p/2 ambientes, cozinha, A.S., 1 vaga

MIRANDÓPOLIS - TÉRREA
R$ 820.000,00

C/terreno de 8 x 30, c/casa de 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, edícula, 4 vagas
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SAÕ PAULO 
ZONA SUL

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
Apto, 3ds (suite), sala 
02 ambientes, lavabo, 
a. serv., despensa, 01 

vaga. Repleto de armá-
rios. Junto ao metro. 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

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado 2 dorms.

sala edícula completa 
canil e quintal 1 vaga.

R$ 2.000,00

VENDA

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

Estação Conceição - SEDE PRÓPRIA

Administração
• Locação
• Venda

VENDAS - VENDA - VENDA LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO
CASA - V. CAMPESTRE 

R$ 750,00
Ótima oferta!

1 dormitório, cozinha, 
wc e área de serviço. 
Sem garagem.Água
e luz independente.

Á/útil: 30m2.
REF.: CA0301

APTO.
V. ENCONTRO
R$ 300 MIL

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

1 vaga. Á/útil: 60m2

REF.: AP01634

APTO
VILA GUARANI

R$ 310 MIL
Ótima oferta! 2 

dormitórios (1 com 
sacada), sala, cozinha, 
wc, área de serviço e 
1 vaga. Á/útil: 50m2 - 

REF.: AP01610

APTO JABAQUARA 
R$ 430 MIL

Excel. oportunidade! 
3 dorms (1 suíte) 
c/ arms, sala com 

sacada, coz. planej, wc 
c/ box e gabinete, AS e 

1 vaga. Á/útil: 66m2

REF.: AP01826

CASA
VILA GUARANI

R$ 340 MIL
2 dormitórios, sala, 

cozinha, wc, área de 
serviço. Sem garagem. 

Á/útil: 65m2

REF.: CA01771

SOBRADO
VILA GUARANI

R$ 359 MIL
Excelente opção! 2 
dorms, sala, coz, wc 

social, lav, lavand, qtal 
e 1 vaga com portão 

automático. Á/útil: 
76m2 - REF.: CA01652

CASA - JD. ORIENTAL
R$ 1.100,00

Excelente opção! 
2 dormitórios, sala, 

cozinha, wc, área de 
serviço. Sem garagem. 

Á/útil: 60m2.
REF.: CA01887

SOBRADO
VILA GUARANI
R$ 1.700,00

Uma graça! 3 dor-
mitórios (1 suíte), sala, 

escritório, cozinha, 
wc, área de serviço e 
1 vaga. Á/útil: 70m2 - 

REF.: CA01317

SOBRADO
JARDIM ORIENTAL 

R$ 1.500,00
2 dormitórios, sala, 

cozinha, wc, área de 
serviço. Sem garagem. 

Á/útil: 60m2

REF.: CA01880

APTO. - V. GUARANI
R$ 1.400,00 + 408,00 

DE CONDOMÍNIO
2 dormitórios, sala c/ 
sacada, cozinha, wc 

social, área de serviço 
e 1 vaga. Á/útil: 56m2 - 

REF.: AP01965

SOBRADO COMERCIAL 
- PRÓXIMO AO

METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 3.300,00

Excelente opção! 6 sa-
las grandes, cozinha, 

wc, área de serviço e 1 
vaga. REFORMADO! - 

REF.: CA01430

SOBRADO - VILA SANTA 
CATARINA - R$ 400 MIL
2 dorms com sacada, 
sala, coz. c/ armários, 

wc social, área
de serviço e garagem 
com portão automáti-

co. A/útil: 150m2.
REF.: CA01881

CASA
VILA GUARANI

R$ 800,00
Ótima localização! 
1 dormitório, sala, 
cozinha, wc. Sem 

garagem. Á/útil: 30m2  
REF.: CA01852

APTO. - V. CAMPESTRE 
R$ 1.100,00 +

526,43 DE CONDOMÍNIO
Uma graça!  2 dormitóri-
os com armários, sala 
2 ambientes, cozinha 

com armários, wc social, 
área de serviço e 1 vaga 

coberta. Á/útil: 50m2 - 
REF. AP0469

APTO. - JABAQUARA
R$ 1.300,00 + 160,00 

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

área de serviço.
Á/útil: 52m2

REF.: AP01991

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 preferência  

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 97592-9946

APARTAMENTO
200 mts. METRÔ 

JABAQUARA
R$ 290.000,00

 

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

Rua Correia de Lemos, 
60m2 A.U., 2 dorms., 

salas, coz., banh. 
lavand. 1 garagem.
Estuda Proposta.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APARTAMENTO 
VILA MARIANA
R$ 350.000,00

 

Próximo ao Metrô Santa Cruz, 192m2 A.U., 
2 suítes + 2 dormitórios, 2 salas + terraços, 

com churrasqueira e Piscina e 4 vagas

 COBERTURA VILA CLEMENTINO
VENDA OU PERMUTA

Contato: stela.serban@terra.
com.br

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 3 dorms. (suite c/clo-
set), sala em L, com terraço, 

demais dependências, 
2 gars., lazer total. 
Só R$ 850.000,00

VILA CLEMENTINO 
Próx. Hosp. S.P. 

 

Em condomínio - 1.000m2

R$ 50.000,00
Aceito carro

 TERRENO
EM ATIBAIA

Tratar Tel. 97302-3423

CONSÓRCIO
CONTEMPLADO

IMÓVEL R$ 350.000,00
PARA COMPRA, REFORMA, CONSTRUÇÃO 

E CAPITAL DE GIRO.
ENTRADA: R$ 37 Mil + Transferência de Dívida

Fone: 95047-2862 (Particular)

 

Rua José Cândido de Souza, 23, 
120m2, 2 dormitórios, 1 vaga.
Direto com a proprietária

99706-6966 tratar com Tatiana

 SOBRADO MOEMA
R$ 430.000,00

85m2 AU, cond.fech clube,
3 ds, 2 banh, sala 2 amb., 
varanda, a.s e 1 vg fixa e 

ind.  Impecável, reform. Arm.
planej. dorm., coz., banh. e 

a.s. Lazer comp. Poço artes., 
600m. da Praça da Árvore.
Tratar: 4119-1588 ou 
98160-5525 c/propr.

APTO. MIRANDÓPOLIS 
R$ 695.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dormitórios, banheiro, 
sala living, cozinha, 

quintal, wc e garagem.
Só R$ 480.000,00

MIRANDÓPOLIS 
R. das Rosas Px. Glicínias

 Pronto 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
VILA GUARANI
R$ 380.000,00

3 dorms., 1 suíte c/box, banh. 
social, sala, lavabo, cozinha, 

quintal, churrasqueira, lavande-
ria, garagem p/3 autos, portão 

automático.Temos Outros.
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SOBRADOS NOVOS 
PRAÇA DA ÁRVORE

R$ 890.000,00

 

Rua dos Ourives, 2 dormitórios, 
sacada, garagem, vago

 ÓTIMO APARTAMENTO 
CURSINO

R$ 265.000,00

RF IMÓVEIS
Tels. 5585-2929 ou 2276-5663
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Rende quatro alugueis, 
água e luz independentes.

R$ 350.000,00
Tr. 95033-5344 ou 99209-3099

 SOBRADO GRANDE 
DIVISA S.P./DIADEMA

 

2 dormitórios, (suíte), 
2 vagas + depósito

R$ 700.000,00
Tancredo 97334-9872

 APARTAMENTO NOVO
METRÔ SAÚDE
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2 dormitórios, sala, cozinha, 
1 vaga, salão de festas

 APARTAMENTO SAÚDE
PRÓXIMO CARREFOUR

R$ 260.000,00

Tratar: 5058-0800
ou 96428-0663 cr
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 97055-2405 ou 5593-3340

 3 CASAS - AEROPORTO/
PARQUE JABAQUARA 

SÓ R$ 460.000,00 (as três)
Terreno com 10x33, casas 

residenciais + salão comercial.
Ótimo para renda!!!
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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 

Av. Onze de Junho, 
com 1 dormitório, sala, 
cozinha, área serviço, 

1 vaga.
R$ 1.300,00

Tr. c/Julio creci 86.718 
99690-3235

APARTAMENTO
METRÔ STA. CRUZ

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dts. c/AE, sl. liv. terr. bh. coz. 
gde. c/AE, arms., DE, gar. R$ 
2.300,00 incluso alug./cond. 

e IPTU. Ac. fiador/seguro 
fiança ou depósito

SAÚDE/SÃO JUDAS
Apto. c/85m2 Piso Frio

 

Av. Água Funda, 316, 1 dormitório 
com suíte, sala, cozinha, lavandeira, 

quintal  + wc

 CASA NOVA - VILA GUARANÍ  
PRÓXIMO METRÔ CONCEIÇÃO

Direto com proprietário
Cel.: 99941-4617

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Próximo Metrô, vago, com 
120m2 A.U., c/mesanino, 
copa e wc. R$ 4.500,00

Estuda Proposta
e Carência

LOJA V. MARIANA 
Av. D. Moraes, 1743

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dorms., sala, coz., 
banh., lavand., s/gar., 

reformado.  
R$ 1.600,00

Temos Outros

VILA CLEMENTINO 
Av. 11 de Junho

Rua Azevedo Ribeiro 
(trav. da Av. Fagundes 
Filho), c/1 dormitório, 

sala, cozinha banheiro, 
wc e quintal (fundos). 

R$ 1.050,00
Tr. Tel. 99626-7206

CASA
SÃO JUDAS

 APARTAMENTO 
METRÔ SÃO JUDAS

3 dormitórios sendo 1 suite com arma-
rios embutidos, sacada, cozinha planeja-
da, lazer completo, 2 vagas, cond. baixo  

R$ 2.300,00
 Construcell Imobiliária
5584-5252 - Temos Outros

 APARTAMENTO 
METRÔ SAÚDE

2 dormitórios com armários embutidos,
cozinha planejada, lazer, 1 vaga de garagem

R$ 1.600,00
 Construcell Imobiliária
5584-5252 - Temos Outros

 

Av. Bosque da Saúde (próx. Hospital), salas equi-
padas, c/serviços de secretárias e limpeza, c/pro-

gramas de agendamento eletrônico. Telefones, com 
todas as despesas inclusas (água, luz, telefone).
Maiores informações com Marcia ou Claudia

Tel.: 5068-1758 h.c.

 LOCAÇÃO DE SALAS 
PARA MÉDICOS HOMEOPATAS 
E OUTRAS ESPECIALIDADES

 

Com 2 dorms. c/arms, sala, coz. c/arms., 
2 banhs. c/box, área serviço, 1 vaga, 
lazer compl. c/piscina, sala ginástica. 
Rua Borges Lagoa c/Rua Botucatú.

Com Fiador ou Seguro Fiança

 APARTAMENTO A 2 MIN. DA 
UNIFESP/HOSPITAL SÃO PAULO

2578-8102 ou 98686-6226 (tim)

 

Quarto, sala, cozinha. banheiro, 
AS. Água e luz separados

Sem condomínio
Com Fiador ou Seguro Fiança

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

2578-8102 ou 98686-6226 (tim)
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APTO. SAÚDE
Av. Miguel Estéfano, ao lado da Fiat, 

c/2 dorms., sala 2 ambs., 1 vaga.
R$ 1.000,00 + Condomínio.

TEMOS OUTRO
Com 2 dormitórios e 1 vaga
R$ 800,00 + Condomínio

5058-0800 ou 96428-0663

Para um Casal
ou uma Pessoa, 
bom ambiente

R$ 650,00 c/depósito
Tels. 5677-1884 
ou 99818-5437

ALUGA-SE QUARTO/
COZINHA/BANHEIRO

JABAQUARA

 

 

SALA COMERCIAL
CO WORKING 

AV. INDIANÓPOLIS
Salas mobiliadas em sobrado comercial, funciona-
mento das 08:00 às 17:15 h. de segunda à sexta-
-feira. A partir de R$ 600,00 por mês já inclusos 
IPTU, água e luz. Sem fiador e Seguro Fiança!  
97055-2405 ou 5593-3340
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LINDO SOBRADO 10x 30
AV. INDIANÓPOLIS
SÓ R$ 6.500,00

De esquina, 240m2, c/várias salas, 
banheiros, recepção, depósito, copa, quintal 
espaçoso p/confraternizar, estacionamento 

p/10 carros, excelente localização.
97055-2405 ou 5593-3340
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CASA COMERCIAL 
AV. PEDRO BUENO
SÓ R$ 4.300,00

8 salas, recepção, sala de espera, 
4 banheiros, copa, estacionamento, 
salão c/refeitório, portão automático, 

a 2 km. do metrô Conceição
97055-2405 ou 5593-3340
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SOBRADO 
PLANALTO PAULISTA
R$ 2.600,00 c/IPTU

3 dormitórios, 1 suíte, 2 salas, reformado, 
com armários, quarto de empregada com 

2 banheiros, 1 garagem.
97055-2405 ou 5593-3340
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Rua Itajiba
3 dorms, vaga p/2 autos, sala, 
coz, banh, lavanderia, porão. 

Aluguel R$ 2.600,00 
Venda R$ 900.000,00 Ac. Prop.

 

Tels: 2276-8588 ou 2276-8699 
ou 99657-1401 falar com Renato

CASA
CHÁCARA INGLESA
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Rua Itaipú
1 dormitório, sala, cozinha, 

banheiro, R$ 1.100,00 + Con-
dominio IPTU isento

 

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

APARTAMENTO
METRÔ PÇA. ÁRVORE
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Atras do Carrefour 
Com 2 dormitórios  sala, cozinha, 

banheiro, 1 sacada, 1 vaga. 
R$ 1.300,00 

+ R$ 500,00 de Condomínio

 

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

APARTAMENTO 
SAÚDE
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Rua Itapirú
1 dormitório, sala, cozinha, 

banheiro, sem vaga. 
R$ 1.100,00 

 

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

CASA
SAÚDE 

 

2 dorms., sacada, sala 2 ambs., 
1 banheiro, 1 vaga, cond. baixo

 APTO. JABAQUARA
PRÓXIMO METRÔ

R$ 370.000,00

Tratar: 5058-0800
ou 96428-0663
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Zoneamento da Indianópolis 
é destaque em audiência

A audiência pública so-
bre a revisão da Lei de Zo-
neamento — Projeto de Lei 
(PL)272/2015, que trata da 
Revisão Participativa da Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocu-
pação do Solo-, que discutiu 
as mudanças pertinentes ao 
perímetro da subprefeitura 
da Vila Mariana apresentou di-
vergência dos moradores com 
relação ao futuro da avenida 
Indianópolis, uma das mais 
conhecidas da região.

A revisão da Lei que está 
sendo debatida pela Comis-
são de Política Urbana, Me-
tropolitana e Meio Ambiente 
aponta que a via, localizada 
no Planalto Paulista, será uma 
ZCOR 2 (Zona Corredor), ou 
seja, com permissão para 
diversificação de usos, de 
forma compatível à área resi-
dencial. Alguns munícipes são 
contrários à determinação e 
reivindicam que ali seja uma 
ZER (Zona Exclusivamente 
Residencial).

Monise Neves defende 
a ZCOR 2 no local, inclusive, 
segundo ela, para ajudar no 
combate à prostituição, uma 
das principais reclamações 
de quem lá reside. De acordo 
com a moradora, a instalação 
de comércios na região vai 
revitalizar e atrair novos mo-
radores.

“É uma avenida bastante 
abandonada e degradada. 
Eu tenho três imóveis e eles 
estão alugados, mas eu não 
acho bom o local estar do jei-

to que está, a casa dos meus 
pais estar do jeito está. Hoje 
em dia a realidade da India-
nópolis é que 33% dos imóveis 
tem placa de ‘vende-se ou 
aluga-se’ e sete quarteirões 
tem 50% de imóveis nestas 
condições”, argumentou, 
destacando que no final da 
avenida, onde o zoneamento 
é menos restritivo, apenas 10% 
das casas estão desocupadas.

Por outro lado, Antônio 
José Braz, presidente da So-
ciedade Amigos do Planal-
to Paulista, defende que a 
avenida permaneça com uso 
predominantemente residen-
cial. “Hoje nessa avenida é 
permitido apenas serviços, os 
comércios que existem hoje 
são todos irregulares, ou seja, 
no primeiro momento nós 
estamos dando anistia para 
estes comércios, e no segun-
do momento, esses estabe-
lecimentos servirão a outras 
pessoas e não aos moradores, 
porque lá já tem o comércio 
local desejado, que já atende 
perfeitamente”, rebateu.

O relator do PL, vereador 
Paulo Frange (PTB), entende 
que a avenida Indianópolis 
tem um problema de ‘de-
gradação’ que afasta novos 
moradores e condiciona o 
local a uma situação de de-
sertifi cação. “O comércio que 
está aberto lá hoje ou é banco 
ou é alguma clinica, rede hos-
pitalar, laboratórios, o resto 
está degradando. Precisamos 
repensar o que fazer com a 
Indianópolis”, disse.

Já o vereador José Police 
Neto (PSD) foi mais enfático 
com a relação a situação da 
avenida. “É óbvio que a India-
nópolis não pode fi car do jeito 
que está, mas não é para o 
bem do proprietário individu-
almente, é também para ele, 
mas é, sobretudo, para o bem 
da cidade”, ponderou.

O vereador Souza Santos 
(PSD) também esteve presen-
te na audiência.

texto: Roberto Vieira
 da redação da 

Câmara Municipal SP 
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Cantado em hino, Córrego do 
Ipiranga é antigo problema

O riacho do Ipiranga faz 
parte da história do Brasil. 
Afinal, contam os livros que 
foi às suas margens que, em 
1822, Dom Pedro I proclamou 
a Independência do País, até 
então colônia de Portugal. 

O rio nasce dentro do 
Jardim Botânico, onde suas 
fontes podem ser visitadas. 
Depois, percorre cerca de um 
quilômetro dentro do parque, 
passa para área urbana e se-
gue pelas avenidas Professor 
Abraão de Moraes e Ricardo 
Jafet. Neste trecho, perde 
um pouco de seu ar bucólico: 
ponto histórico de enchentes, 
as avenidas estão há mais de 
20 anos em obras para tentar 
minimizar o problema. 

Este ano, a Secretaria de 
Infraestrutura Urbana anun-
ciou que seriam construídos 
ali dois piscinões, entre outras 
obras de engenharia e drena-
gem, para tentar fi nalmente 
eliminar os alagamentos. 

Ofi cialmente, os trabalhos 
tiveram início em 10 de abril e 
têm prazo de dois anos para 
sua conclusão. Mas, onde 
estão as obras?

A Siurb alega que esta 
ordem de serviços iniciais 
restringe-se a atividades rela-
tivas aos programas ambien-
tais, projetos executivos e 
serviços preliminares inclusive 
canteiro de obras, sendo que, 
os demais trechos serão libe-
rados por Ordens de Serviços 
Específi cas. 

Os projetos passarão por 

análises dentro da Secretaria 
e, por isso, só mesmo em 2016 
as obras devem fi car mais visí-
veis ao público. 

Segundo a pasta, as obras 
incluem a construção de um 
reservatório - o piscinão, além 
de ampliação e adequação 
hidráulica da lagoa Aliperti, 
ampliação do canal do Ipiran-
ga desde o viaduto Aliomar 
Baleeiro até a avenida Bosque 
da Saúde e construção de ca-
nal extravasor desde a lagoa 
Aliperti até o reservatório 
junto às alças do viário do 
viaduto Aliomar Baleeiro.

A bacia tem 23 km² de área 
de drenagem, com cerca de 
82% urbanizado, e os 18% res-

tantes são representados 
pelo Parque do Estado. Seu 
curso principal segue por 
meio de galerias, até deságuar 
na lagoa Aliperti, próximo da 
rua Dr. José Bento Ferreira. O 
fl uxo neste ponto é direciona-
do por meio de galeria sob a 
Rodovia dos Imigrantes, até o 
início do canal aberto, que fi ca 
a jusante do viaduto Ministro 
Aliomar Baleeiro, perto  da 
avenida Fagundes Filho. O 
canal aberto tem geometrias 
variadas, e segue pelas aveni-
das Professor Abraão de Mo-
raes, Ricardo Jafet, e Teresa 
Cristina, até desaguar no rio 
Tamanduateí, totalizando 
cerca de 9km.

Victor Zacharias Fotos: Fábio Menotti

Timidamente, já se veem obras no local. Promessa é construir 
piscinão para eliminar enchentes no cóao longo das avenidas

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
AULAS PARTICULARES
E GRUPOS DE ESTUDOS

*CURSOS DE APERFEIÇOAMENTOS
* ACOMPANHAMENTO ESCOLAR

* GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS PÚBLICOS

MÓDULOS DE : 20 ou 30 horas

APROVEITE A OPORTUNIDADE
Preços especiais para grupos de 6 pessoas

MATEMÁTICA • PORTUGUÊS • INGLÊS

Aulas particulares de: ALFABETIZAÇÃO E ORIEN-
TAÇÃO PARA TCC, FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÁTICA, 

INGLÊS, PORTUGUÊS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA
Rua Mauro, 413 - Saúde

Tels. 5072-2322 - 5581-4677 - Lucy
E-mail: sandraguimaraes_sp@outlook.com

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

FORNEIRO 
PARA PIZZARIA

Para período das16 às 23:59 h., 
com registro, refeição + benefìcios 

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.

Metrô Sta. Cruz

PIZZAIOLO
Para período das16 às 23:59 h., 

com registro, refeição + benefìcios 
Comparecer

Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

MOTO
FRETISTA

Para Pizzaria, das 18 às 23:59 h., sexta, sá-
bado e domingo, remuneração diária + taxa

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.

Metrô Sta. Cruz

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)

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

 

Entregar Curriculum na
Rua Domingos de Morais, 348, 
próximo a Estação Ana Rosa 

do Metrô

 OPERADORA
Para Casa Lotérica

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br

 

Trabalhamos com as melhores 
marcas do mercado. Preços 

que cabem em seu Orçamento

 CESTAS
BÁSICAS

Ligue e Faça um Orçamento
Tel.: 2626-2089

COMUNICADO
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS
NOVATEC Equipamentos Ltda. CNPJ 
(MF) 03.621.019/0001-43 e Inscrição Mu-
nicipal nº 2.872.465-8 - São Paulo – SP, 
em fase de encerramento de atividades, 
vem, por meio desta, comunicar o extravio 
dos seguintes documentos fi scais – Notas 
Fiscais de Serviços Serie A de 0001 a 
0009, de 0012 a 0015 e de 0017 a 0052, 
impressas em agosto de 2001 pela Telos 
S/A autorização nº 000.489 da Prefeitura 
Municipal de São Paulo em 26/07/2001, 
fi cando as mesmas sem o devido valor.

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