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Planeta vermelho está também 
na ficção: estreia nos cinemas 
o filme “Perdido em Marte”

Lanchonete na Saúde aposta em 
comida saudável e sucos naturais 
como opção de “fast food”

Página 6

Terrenos sem uso
pagarão mais IPTU
já no próximo ano

Depois de um amplo 

debate e polêmica, foi 

aprovado na Câmara Mu-

nicipal um projeto de lei 

apresentado pelo prefeito 

Fernando Haddad que re-

sulta em aumento de IPTU 

para terrenos de mais de 

500 metros quadrados 

que estejam sem uso e 

sem costruções em an-

damento. A ideia é evitar 

a especulação imobiliária 

e garantir o uso social da 

propriedade. Página 3

Espaços culturais 
reformados valem visita

Dois importantes es-

paços culturais da cidade, 

localizados em bairros vizi-

nhos, foram recentemente 

reformados e reabertos ao 

público. Um deles é o Tea-

tro Paulo Eiró (foto acima) 

em Santo Amaro. Além de 

ter os camarins, o palco, a 

plateia e a acessibilidade 

completamente reformu-

lados, a construção da dé-

cada de 1950 ainda ganhou 

beleza com a restauração 

da praça localizada em 

frente, que ganhou uma 

fonte. Outra boa pedida 

é o Museu de Zoologia da 

USP, no Ipiranga, onde 

há uma exposição sobre 

biodiversidade. Página 7
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SAC CAIXA: 0800 726 0101 
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Para pessoas com defi ciência auditiva ou de fala:
0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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AQUI EM SÃO PAULO,

MAIS DE 1,6 MILHÃO
DE PESSOAS JÁ RECEBERAM
SUA CASA DO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA.

O programa Minha Casa Minha Vida está 
transformando a vida de milhões de brasileiros. 
E pode transformar a sua também. É a CAIXA e o 
Governo Federal trabalhando juntos para o Brasil avançar.

MAIS QUE MUDAR 
DE ENDEREÇO, É MUDAR DE VIDA.

Andriws Oliveira Silva
e Naiara Cohen Silva,
benefi ciários do
Minha Casa Minha Vida

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

• Sala 1 - Vai Que Cola, O Filme 
DIG - 12 Anos - 13h10 - 15h30 - 17h50 
- 20h20 - 23h20D

• Sala 2 - Que Horas Ela Volta? 
DIG - 12 Anos - 11h20G - 14h00 - 17h00 
- 19h50 - 22h30D

• Sala 3 - Maze Runner: Prova 
de Fogo 3D - 12 Anos - 21h20• Sala 
3 - Hotel Transilvânia 2 3D (Dub) - 
Livre - 12h00G - 14h20 - 16h40 - 19h00

• Sala 4 - Vai Que Cola, O Filme 
DIG - 12 Anos - 11h50G - 14h10 - 16h50 
- 19h20 - 21h40

• Sala 5 - Um Senhor Estagiário 
DIG - 10 Anos - 12h10G - 15h10 - 18h00 
- 21h00

• Sala 6 - AMY DIG - 14 Anos - 
20h40T - 23h00D• Sala 6 - Hotel 
Transilvânia 2 3D (Dub) - Livre - 
13h20 - 15h50 - 18h10 - 20h40K

• Sala 7 - Divertida Mente DIG 

(Dub) - Livre - 12h30G• Sala 7 - Eve-
reste 3D (Dub) - 12 Anos - 14h50• 
Sala 7 - Perdido em Marte 3D - 12 
Anos - 18h30 - 21h50

• Sala 8 - Evereste 3D - 12 Anos 
- 22h20• Sala 8 - Maze Runner: 
Prova de Fogo 3D - 12 Anos - 13h30 
- 16h30 - 19h30

• Sala 10 - Toy Story 1 3D 3D (Dub) 
- Livre - 11h30G• Sala 10 - Perdido em 
Marte 3D - 12 Anos - 13h50 - 17h30 
- 20h50

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

• Sala 1 - Perdido em Marte 3D 
- 12 Anos - 13h00S - 16h10 - 19h10 - 
22h20• Sala 1 - Toy Story 1 3D 3D 
(Dub) - Livre - 11h00G

• Sala 2 - Evereste 3D - 12 Anos - 
12h10G - 15h00 - 18h00 - 20h50 - 23h40B

• Sala 3 - Maze Runner: Prova de 
Fogo 3D - 12 Anos - 12h20G - 15h20 - 
18h20 - 21h20

• Sala 4 - Hotel Transilvânia 2 3D 
(Dub) - Livre - 12h50 - 15h10 - 17h30• 
Sala 4 - Perdido em Marte 3D - 12 
Anos - 20h10 - 23h20B

• Sala 5 - Vai Que Cola, O Filme 
DIG - 12 Anos - 13h30 - 15h50 - 18h10 
- 20h30 - 23h00B

• Sala 6 - Um Senhor Estagiário DIG 
- 10 Anos - 13h10 - 16h00 - 19h00 - 21h50

• Sala 7 - Hotel Transilvânia 2 
DIG (Dub) - Livre - 14h00 - 16h20 - 
18h40 - 21h00

Legendas: B-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Sábado (03/10); D-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sexta (02/10) e Sábado (03/10); G-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (03/10) e Domingo (04/10); 
K-Esta sessão NÃO será exibida 
Domingo (04/10) e Terça (06/10); 
S-Esta sessão NÃO será exibida 
Segunda (05/10); T-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Domingo (04/10) 
e Terça (06/10).

O cinema vai a Marte
•CINEMA

•PROGRAMAÇÃO

de que terá de ter um estagiá-
rio. Por uma questão social, os 
idosos precisam voltar à ativa 
e ela passa a contar com um 
senhor de 70 anos (Robert De 
Niro) buscando novos desa-
fi os em sua equipe. 

Acaba de estrear também 
a comédia Nacional “Vai que 
Cola”, com Paulo Gustavo. 

Vítima de um golpe, ele perde 
o dinheiro, muda-se para uma 
pensão no subúrbio onde 
passa a vender marmitas. Só 
que acaba por recuperar sua 
cobertura no Leblon, que por 
sua vez serve de abrigo a per-
sonagens da antiga pensão, 
interditada pela Vigilância 
Sanitária. 

•EDUCAÇÃO

Em Feira de Ciências do Liceu Pasteur,
alunos abordam até “Minecraft”

Em tempos de informação 
veloz, recursos tecnológicos 
encantadores, interações ins-
tantâneas e descobertas rá-
pidas e fugazes pela internet, 
como conquistar a atenção 
de crianças e jovens para que 
adquiram conhecimento de 
forma consistente?

O Liceu Pasteur, localiza-
do na Vila Mariana, deu mais 
uma demonstração não só 
de que é possível manter a 
atenção dos estudantes como 
também tornar interessante e 
cativante o aprendizado. No 
último sábado, a instituição 
realizou mais uma Feira de 
Ciências.

Nela, os alunos de todas 
as séries precisavam desen-
volver um projeto ou trabalho  
que contemplassem o conte-
údo adquirido nas diversas 
disciplinas escolares. Com 
liberdade para escolher o 
tema, os grupos mostraram 
que é possível aliar aprendi-
zado, interesse e visão crítica 
atualizada do que acontece 
no mundo. 

“Embora o foco principal 
sejam as “Ciências da Na-
tureza” (Biologia, Física e 
Química) diversos trabalhos 
abordaram aspectos das 
“Ciências Humanas”. Hou-
ve, por exemplo, projetos 
desenvolvidos sobre temas 
como “Vícios”, “Investigação 
criminal”, “Vesúvio e sua His-
tória da cidade de Pompeia”, 
entre outros”, exemplifi cam 
as coordenadoras do Evento, 
Professora Maria Helena e 
Professora Vera. 

“Além de enriquecer com 

pesquisas os conteúdos das 
séries, os alunos vivenciaram 
situações de convívio social e 
integração, melhorando o re-
lacionamento humano o que 
vem ao encontro da fi losofi a 
humanista do Liceu”, avalia 
a  coordenadora pedagógica 
Ivete.

As educadoras ainda apon-
ta para outro aspecto extre-
mamente importante deste 
tipo de evento, em que os 
pais e a família visitam a es-
cola e conhecem de perto o 
trabalho desenvolvido pelos 
alunos durante o ano. “Há 
um claro estreitamento das 
relações entre pais, alunos e 
professores, estimulando o 
desempenho, melhorando o 
aproveitamento acadêmico 
e abindo a possibilidade de 
descobertas de novos cami-
nhos”, resumem. 

 Das relações entre ‘Ervas 
aromáticas e os Órgãos dos 
sentidos”, passando pelos 
“Ritmos musicais e seus ins-
trumentos”, até chegar em 
“MINECRAFT sua história e a 
conquista nos Jogos Virtuais”, 
a criatividade dos alunos e seu 
interesse por informações 
completas e aprofundadas 
fi caram nítidas no evento.

O Liceu Pasteur fi ca na Rua 
Mairinque, 256 - Vila Mariana. 
Telefone: 2344-9000.

Liceu Pasteur fi cou lotado de 
famílias durante o sábado, 26

Na semana em que a Nasa 
anunciou a descoberta de 
água em Marte, os cinemas 
também trazem o planeta ver-
melho como principal notícia.

“Perdido em Marte” traz 
o ator Matt Damon como 
protagonista. Ele é um astro-
nauta enviado a uma missão 
em Marte. Após uma severa 
tempestade ele é dado como 
morto, abandonado pelos co-
legas e acorda sozinho no mis-
terioso planeta com escassos 
suprimentos, sem saber como 
reencontrar os companheiros 
ou retornar à Terra. Outra boa 
pedida é conferir a comédia 
Um Senhor Estagiário que, 
diz a crítica especializada, traz 
Robert De Niro de volta a sua 
melhor forma como ator. No 
filme, a bem-sucedida dona 
de um site de moda (Anne Ha-
thaway) é abalada pela notícia 
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•URBANISMO

Terrenos vazios ou de pouco uso 
pagarão IPTU mais caro já em 2016

Uma proposta do prefeito 
Fernando Haddad gerou po-
lêmica mas acabou aprovada 
pelos vereadores da Câmara 
Municipal de São Paulo. Trata-
-se de um projeto que acaba 
com as chamadas “travas” 
do IPTU. Isso signifi ca que o 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) de terrenos 
sem construção ou abandona-
dos não terá mais descontos 
ou travas para aumentos. O 
projeto ainda depende de 
sanção do executivo, mas 
como foi proposto pelo pre-
feito, a expectativa é de que 
se transformará em lei e os 
aumentos já podem valer a 
partir do próximo ano. 

Os aumentos valerão ape-
nas para terrenos com mais 
de 500 metros quadrados e 
com obras paradas ou em 
andamento que já foram li-
cenciadas.

O vereador Paulo Fiorilo 
(PT) adiantou que a expec-
tativa do Executivo é que a 
medida alcance pouco menos 
de 80 mil imóveis na cidade 
(terrenos sem construção ou 
com excesso de edifi cação).

“São duas alterações ba-
sicamente para que a gente 
possa ter uma cobrança do 
IPTU a partir da planta genéri-
ca de valores para os terrenos 
que não tem uso, maiores 
de 500 metros quadrados, e 
para o excesso de construção, 
nos casos muito específi cos”, 
explicou.

O líder do PSDB na Câma-
ra,  vereador Andrea Matara-

zzo, votou contra a medida 
e alega que a justificativa 
de combate à especulação 
imobiliária, defendida pelos 
parlamentares de situação, 
não se sustenta. Além disso, o 
tucano acredita que a questão 
deve ser debatida de forma 
separada.

“Se o governo tem inten-
ção de discutir IPTU, ele deve 
elaborar um projeto específi -
co. O assunto é importante o 
sufi ciente, já que vai onerar o 
comércio, os cidadãos em um 
momento de crise. Portanto 
a bancada do PSDB se posi-
cionou radicalmente contra 
o projeto desde o início”, 
pontuou.

O reajuste de IPTU para 
2016 fi xava limite de 10% para 
imóveis residenciais e 15% para 
os ‘não residenciais’.  Com a 
aprovação do texto, os terre-
nos vazios e com excesso de 
área que se enquadram  no PL 
terão aumentos superiores a 
esses limites.

Além de Matarazzo, tam-
bém foram contrários ao 
projeto os seguintes parla-
mentares: Abou Anni (PV); 

Aníbal de Freitas (PSDB); Ari 
Friedenbach (PROS); Aurélio 
Nomura (PSDB); Eduardo 
Tuma (PSDB); Gilson Barre-
to (PSDB); José Police Neto 
(PSD); Mário Covas neto 
(PSDB); Natalini (PV); Nelo 
Rodolfo (PMDB); Patrícia Be-
zerra (PSDB); Quito Formi-
ga (PR) e Toninho Vespoli 
(PSOL).

Debate
A aprovação do projeto só 

aconteceu após debate que 
se prolongou até a madru-
gada do dia 30. A aprovação 
aconteceu com 28 vereadores 
a favor 16 contrários.

O texto aprovado não tra-
ta apenas do IPTU de terrenos 
ociosos: também altera as alí-
quotas do ISS (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Nature-
za) dos serviços relacionados 
à exploração de estandes 
para a promoção de feiras, 
exposições e congressos.

De acordo com a propos-
ta, os serviços citados terão 
redução da alíquota de ISS 
de 5% para 2,5%. Além disso, 
está prevista redução de 3% 
para os serviços relacionados 
a suporte técnico em infor-
mática, inclusive instalação, 
configuração e manutenção 
de programas de computação 
e bancos de dados.

Além disso, o projeto apro-
vado altera o PPI (Programa 
de Parcelamento Incentiva-
do), que oferece oportunida-
des para que os contribuintes 
inadimplentes com o municí-
pio regularizem seus débitos 
tributários com a prefeitura.

O incentivo foi aprovado 
no ano passado e previa que 
os munícipes com dívidas 
contraídas até dezembro de 
2013 poderiam participar do 
programa, com a aprovação, 
o prazo foi estendido até de-
zembro de 2014.

Discussão na Câmara foi acalorada e só terminou de 
madrugada, com aprovação por 28 votos contra 16

Foto: ABueno/CâmaraSP

PRAÇA DA ÁRVORE, 69 (Rua Gal. Serra Martins, 69)
Tels.: 3384-6666 - 3384-6767

www.ciac.com.br

DiA DAS CRiAnÇAS

PinHEiROS: Rua Teodoro Sampaio, 2033
MOEMA: Alameda Maracatins, 894

CEnTRO (lj 25 de Março): R. Carlos de Souza nazareth, 281

Tudo em MOCHiLAS, SACOLAS,  BOLSAS, CARTEiRAS, MALAS
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1ª Loja da 25 de Março na Praça da Árvore
Dia das Crianças - PRESEnTES ORiGinAiS:
Mochilas e lancheiras, estojos, 
capas para tablets,  frasqueiras, 
bolsas para meninas, 
carteiras para meninos... 

TRAGA ESTE 

ANÚNCIO E GANHE 

UM BRINDE

Produtos das melhores 

MARCAS ORIGINAIS 

PELOS MENORES PREÇOS



Agência Brasil

SECOM/Prefeitura

DivulgaçãoDivulgação

Peixes são maior fonte de proteínas para mais de 3 bilhões de pessoas no mundo, mas pesca ilegal pode comprometer o futuro

Os níveis de captura 
de peixes estão pró-
ximos da capacida-

de de produção dos oceanos, 
com 80 milhões de toneladas 
de peixes sendo pescados, de 
acordo com recente relatório 
divulgado pela Organização 
das Nações Unidas. O mes-
mo documento ainda indica 
que os oceanos representam 
a maior fonte de proteína do 
mundo, com mais de 3 bilhões 
de pessoas dependendo dos 
oceanos como fonte primária 
de alimentação. Já um rela-
tório divulgado pela ONG 
WWF, em setembro, mostrou 
que populações de peixes im-
portantes para a segurança 
alimentar da humanidade es-
tão sob risco de colapso total: 
nas últimas quatro décadas 
foram reduzidas à metade e 

algumas delas, disponíveis 
para consumo, apresentam 
declínio de até 75%.

Já diretora-geral da orga-
nização não governamental 
(ONG) Oceana no Brasil, 
Monica Peres, alertou que a 
pesca desenfreada pode ser 
mais prejudicial a ecossiste-
mas marinhos que a poluição. 
“A gente precisa respeitar a 
capacidade daquelas popu-
lações de se reporem. Toda 
extração de recursos vivos 
precisa ser feita dentro da 
capacidade do organismo de 
se repor”.

Desde 2013, o governo 
federal desenvolve um Plano 
Nacional de Combate à Pesca 
Ilegal. Além de operações de 
fiscalização e a entrega de 
“selos de pesca legal” a donos 
de embarcações pesqueiras 

regularizadas, busca-se o 
esclarecimento da população 
para que a pesca predatória 
seja evitada. 

Na opinião do secretário 
de Planejamento e Ordena-
mento da Pesca do ministé-
rio, Fábio Hazin, é preciso 
retomar a coleta de dados 
nacionais sobre a pesca e o 
estaque de peixes, interrom-
pida há sete anos. “O fato 
de o Brasil ter atravessado 
alguns anos sem a geração 
de dados estatísticos nos 
impede de fazer um plane-
jamento”, resume. 

Outro problema está na 
necessidade e urgência de 
conscientizar a sociedade so-
bre as espécies mais adequa-
das para consumo. Sabe-se, 
por exemplo, que algumas 
espécies correm riscos por 

serem mais populares, como 
a sardinha e o cação.

Para Mônica Peres,  da 
Ong Oceana,  o  ideal  no 
Brasil é ter uma produção 
menor, mas de peixes mais 
nobres, portanto mais lu-
crativa. “Os vermelhos e as 
garoupas, por exemplo, têm 
grande potencial de expor-
tação a preços altos. O setor 
pode pescar menos e ganhar 
mais.”

Em algumas áreas do país, 
com na Amazônia e na re-
gião costeira do Rio Grande 
do Sul, por exemplo, a popu-
lação come peixe em todas 
as refeições. Uma pesquisa 
recente da Oceana revelou 
que o consumo médio das 
famílias ribeirinhas é cerca 
de 200 quilos de pescado 
por ano.

GRANDE QUANTIDADE DE ENTULHO: COMO DESCARTAR?
Na edição anterior, a página 

de Meio Ambiente mostrou 
que é simples encaminhar 
corretamente pequenas quan-
tidades de entulho produzidas 
em reforma de pequeno porte: 
basta acondicionar em sacos 
adequados para que ser levado 
pela coleta tradicional (até o 
limite de 50kg) ou encaminhar 
o limite diário de um metro 
cúbico até os ecopontos.  Mas, 
e quando a demolição ou re-
forma atingem quantidades 
maiores, qual a medida correta 
para evitar danos ambientais 
à cidade e também pesadas 
multas pelo despejo irregular 
em via pública?

A cidade recebe diariamen-
te nos aterros de resíduos da 
construção Civil conveniados 

cerca de 1.750 toneladas de 
entulho.  De acordo com a 
Autoridade Municipal de Lim-
peza Urbana (Amlurb), entre-
tanto, isso representa apenas 
uma parte do que é gerado no 
município, � cando outra parte 
sendo descartada em locais 
desconhecidos e até mesmo 
em vias públicas. Atualmente, 
segundo diagnóstico realizado 
pela Amlurb, há cerca de 3.345 
pontos de descarte irregular, 
e a estimativa é que cerca de 
2.000 desses pontos são de 
grandes volumes, acima de mil 
litros (1m3) de resíduos descar-
tados irregularmente.

Acredita-se que boa parte 
do despejo irregular de en-
tulho na cidade não seja de 
responsabilidade direta do 

munícipe, mas sim de empre-
sas clandestinas ou de atuação  
ilegal.  O consumidor deve 
inicialmente consultar a lista 
de empresas cadastradas, que 
está disponível no site www.
amlurb.sp.gov.br. Além dis-
so, deve exigir o Controle de 
Transporte de Resíduos, que é 
um documento fornecido pela 
Prefeitura comprovando que 
o entulho será devidamente  
entregue em área licenciada 
para a destinação adequada 
dos resíduos da construção.

Dessa forma, o gerador  
anda evita ser responsabiliza-
do pela deposição irregular de 
entulho na cidade.

Em setembro, a Prefeitura 
agilizou o serviço de emissão 
do CTR, que agora é obtido 

pelas empresas prestadoras de 
serviço pela internet, de for-
ma mais rápida e ágil. Agora, 
até mesmo o munícipe ou o 
contratante do serviço entre 
na página da Amlurb com o 
CPF, CNPJ ou com o número 
do CTR informado pelo trans-
portador e pode verificar se 
foi feita a destinação correta 
do resíduo.

A Secretaria Municipal de 
Serviços estuda também a 
implantação de aparelhos GPS 
nas caçambas, mas esse será 
um segundo passo do pro-
jeto, após a consolidação do 
CTR Eletrônico. A Prefeitura 
pretende ainda cadastrar as 
empresas irregulares que pres-
tam esse serviço de transporte 
de entulhos.

VOCÊ SABIA?

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

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

Pesca predatória: risco à segurança alimentar

PASSEIOS

Já leu? Tem outros livros na 
� la para serem lidos e pouco 
tempo? Então, para quê ar-
mazenar em casa obras que 
podem ser aproveitadas por 
outras pessoas, em especial 
aquelas sem recursos para 
comprar livros novos?

O projeto BiblioCirco é 
mais uma iniciativa que, além 

de espalhar cultura, incentiva 
o compartilhamento e, dessa 
forma, evita a produção de 
novos livros, o que demanda 
matéria prima, energia para 
produção e transporte, além 
de geração de resíduos. 

O projeto aceita livros in-
fantis desde que estejam em 
bom estado, além de obras 

adultas de literatura: ficção, 
bibliogra� as e outros. 

Para a doação de livros, 
escreva para contato@biblio-
circo.com.br ou envie mensa-
gem inbox em facebook.com/
bibliocirco. A organização 
atua há dois anos na cidade 
com brincadeiras, doação de 
livros em bicicletas etc. 

Doe livros para o projeto BiblioCirco

REUTILIZE

 Entrou em cartaz esta se-
mana a mega exposição “Frida 
Kahlo - conexões entre mu-
lheres surrealistas no México”, 
no Instituto Tomie Ohtake .

São 20 obras da artista que 
nunca foram expostas no Bra-
sil e agora podem ser confe-
ridas de perto. Também será 
possível conferir o trabalho 

de outras artistas mexicanas 
como  Maria Izquierdo, Re-
medios Varo, Lenora Carring-
ton. Com curadoria de Teresa 
Arcq, a exposição revela uma 
intrincada rede que se formou 
no México, no início do século 
passado. O melhor é que não 
é preciso usar o carro para 
conferir.  O Instituto � ca bem 

perto da estação Faria Lima 
da linha amarela do metrô. O 
ingresso custa R$ 10 (meia a 
R$ 5) e às terças a entrada é 
gratuita. Crianças até 10 anos 
também não pagam ingresso. 

O Instituto � ca na Rua dos 
Coropés, 88 -  Pinheiros. Te-
lefone: 2245-1900. Site: www.
institutotomieohtake.org.br.

Frida Kahlo: obras pela primeira vez em São Paulo

PESCA É ESSENCIAL À VIDA E GERA 
EMPREGOS, MAS DEVE SER FEITA COM 
CONTROLE PARA PROTEGER OCEANOS

Caçambas
Empresas devem ser cadastradas na 
Prefeitura e apresentar Controle de 
Tráfego de Resíduos
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•TRÂNSITO

Ricardo Jafet e Indianópolis: 
agora no limite de 50km/h

Cresce a cada semana a 
lista de vias arteriais de fl uxo 
importante a entrarem na 
listagem com limite de veloci-
dade reduzido para 50km/h.  
A partir de hoje, 2, a nova re-
gulamentação vale para o cor-
redor formado pelas avenidas 
Dom Pedro I, Tereza Cristina, 
Nazaré, Doutor Ricardo Jafet 
e Professor Abraão de Morais, 
na divisa entre Vila Mariana e 
Ipiranga. Atualmente, a ve-
locidade permitida na maior 
parte desse trajeto é de até 
60 km/h.  Na próxima quarta, 
7, a restrição passa a valer 
também no corredor formado 
pelas Avenidas Indianópolis, 
República do Líbano e trecho 
da Rua Manoel da Nóbrega, 
na região do Planalto Paulista 
e Ibirapuera..

Em um trecho da Avenida 
Professor Abraão de Morais 
que atualmente tem limite de 
90km/h, a redução será para 
70 km/h - trata-se do trecho 
mais próximo à Rodovia dos 
Imigrantes, onde a via se in-
terliga à pista expressa.

A medida está inserida 
no plano de redução de aci-
dentes viários do Programa 
de Proteção à Vida. Serão 
instaladas faixas e painéis 
informativos para orientar os 
motoristas sobre as mudan-
ças e utilizadas, no corredor 
da Ricardo Jafet, 186 placas 
de sinalização vertical.

Na Avenida Dom Pedro I, a
regulamentação de veloci-

dade máxima de 50 km/h vale 
entre a Avenida do Estado e a 
Praça do Monumento (trecho 
com 1,7 km de extensão).  Na 

Avenida Tereza Cristina, entre 
a Avenida do Estado e a Praça 
do Monumento (trecho com 
1,0 km de extensão).

Na Avenida Nazaré o limite 
de 50km/h deve ser respeita-
do entre a Praça do Monu-
mento e a Rua Itacoarati (tre-
cho com 2,8 km de extensão).

Na Avenida Doutor Ricar-
do Jafet, vale em toda exten-
são, entre a Praça do Monu-
mento e a Avenida Professor 
Abraão de Morais (trecho 
com 3,6 km de extensão).

Na  Avenida Professor 
Abraão de Morais, o máximo 
de 70 km/h deve ser respeita-
do entre a Rodovia dos Imi-
grantes e o Viaduto Aliomar 
Baleeiro (trecho com 3,1 km 
de extensão). Já no trecho en-
tre o Viaduto Aliomar Baleeiro 
e a Avenida Doutor Ricardo 
Jafet (trecho com 2,3 km de 
extensão),a velocidade dos 
motoristas não deve ultrapas-
sar os 50km/h.

No dia 7, as alterações 
acontecerão na Avenida Re-

pública do Líbano, Avenida 
Indianópolis e em um trecho 
da Rua Manoel da Nóbrega. 
Atualmente, a velocidade 
permitida nesse corredor tam-
bém é de até 60 km/h. Lá, se-
rão instaladas faixas e painéis 
informativos para orientar os 
motoristas sobre as mudan-
ças e utilizadas 79 placas de 
sinalização vertical.

Na Rua Manoel da Nó-
brega, a regulamentação vai 
da Praça Armando de Sales 
Oliveira e a Rua Bento de An-
drade (trecho com 0,3 km de 
extensão). Na República do 
Líbano, entre a Rua Bento de 
Andrade e a Avenida Indianó-
polis (trecho com 2,3 km de 
extensão). E na Indianópolis, 
entre a Avenida República 
do Líbano e a Avenida Jaba-
quara (trecho com 3,6 km de 
extensão).

A Engenharia de Campo 
da CET vai acompanhar o de-
sempenho da nova medida e 
intensifi car o monitoramento 
do trânsito nessas regiões.

•URBANISMO

Indianópolis deve ser aberta 
para pedestres aos domingos?

No sábado passado, 26 de 
setembro, a Subprefeitura 
Vila Mariana promoveu a au-
diência pública que tinha por 
objetivo discutir a implanta-
ção do Programa Rua Aberta 
na região. A ideia da Prefei-
tura é interditar vias largas e 
importantes, aos domingos e 
feriados, entre 10h e 17h, para 
transforma-las em grandes 
áreas de convivência e lazer, 
com promoção de eventos 
artísticos e esportivos gratui-
tos. Haveria também barracas 
de artesanato e gastronomia, 
com empreendedores locais.

A sugestão da Subprefei-
tura para a Vila Mariana é que 
o programa seja implantado 
na avenida Engenheiro Luis 
Gomes Cardim Sangirardi, 
entre as ruas Dona Inácia 
Uchôa e Ximbó, na região da 
Aclimação. 

Apesar de alguns demons-
trarem alguns questionamen-
tos e ponderações, como 
horário de montagem e des-
montagem de barracas, su-
jeira e barulho, a maioria se 
mostrou favorável à ideia. 
Apenas 19 pessoas participa-
ram do encontro. 

Um representante da CET 
apresentou o mapa da região 
e indicou as rotas para dimi-
nuir o impacto no trânsito da 
região das 10 às 17 horas.

De acordo com a Subpre-
feitura, será promovido um 
chamamento público para 
estruturar a rede de empre-
endedores e demais parceiros 
para a feira gastronômica e 
de artesanato, além de abrir 
espaço para a economia soli-
dária e cooperativas. 

A Secretaria da Cultura  po-
derá criar uma plataforma on 
line para a inscrição de artis-
tas locais e fazer a curadoria 
dos grupos interessados em 
participar do programa.

A criação de um conselho 
local para servirá de ouvido-
ria e elo de comunicação do 
poder público com a comu-
nidade.

Deverá ser promovido um 
“teste”, para avaliar a realiza-
ção do programa Rua Aberta 
na avenida Engenheiro Luis 
Gomes Cardim Sangirardi, 
ainda sem data defi nida.

Também houve, durante 
o encontro, a sugestão para 
estudar a abertura de outras 

vias aos pedestres e ciclistas 
aos domingos: munícipes su-
geriram que a avenida India-
nópolis e a alameda Jauaperi 
sejam avaliadas.

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.

Jabaquara
No Jabaquara, a sugestão 

a ser apresentada aos mora-
dores deve ser de trecho da 
Avenida Engenheiro Armando 
Arruda Pereira e viaduto Hugo 
Beolchi, para integrar o pro-
grama Rua Aberta. 

A audiência púbica para 
a região foi agendada para o 
dia 8 de outubro, às 18h30, 
na sede da Subprefeitura do 
Jabaquara - Avenida Enge-
nheiro Armando Arruda Pe-
reira, 2314.

No Ipiranga, a discussão 
acontecerá no dia 3 de outu-
bro, sábado, às 8h, também 
na sede da Subprefeitura, à 
Avenida Lino Coutinho, 444. 

Na Ricardo Jafet, mudança vale a partir de hoje, 2/10.
 Na Indianópolis, a partir do dia 7/10
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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

Fast food pode ser saudável? Nova 
lanchonete na Saúde aposta que sim

queijo.
Para  quem não come 

carne, uma boa opção é o 
Hambúrguer Veggie, que vem 
acompanhado de mix de fo-
lhas, rúcula, tomate, ervilha, 
azeitona, pepino e molho de 
queijo.

Nos sanduíches, a casa 
trabalha com baguette Tra-
dicional, Integral, Aveia e 
Mel,  ou parmesão. O cliente 
então monta o lanche es-
colhendo os demais ingre-
dientes - entre as proteínas, 
a seleção fica entre peito 
de peru, almôndega, atum, 
roast beef, filé de frango, 
Frango em Tiras,  Frango 
Teriyaki, na lista “gourmet”. 

Na lista “do chef”, pode 
optar entre lombinho, pre-
sunto, steak de frango, fran-

go desfiado. Depois, opta 
por queijos, folhas de salada, 
vegetais e grãos (tomate, 
cenoura, cebola, pepino, 
pimentão, milho e ervilha). 

O u t r a  o p ç ã o  s ã o  o s 
wraps, lanches feitos com 
massa fininha de pão, que 
vem enrolada com os ingre-
dientes. Cada lanche tem 
apenas 150 calorias, com mix 
de folhas no recheio, vege-
tais e peito de peru, atum e 
frango desfiado.

Entre os salgados, para 
um lanche rápido à tarde, há 
empanada integral assada 
de carne, palmito, escarola 
com queijo, berinjela com 
queijo ou esfiha integral 
assada de ricota, pastel inte-
gral assado de espinafre com 
abóbora e queijo. 

A Mixirica Saúde fica na 
Avenida Jabaquara, 1812 - 
próximo à estação Saúde. 
Fone:  2592-1045.

Será mesmo que comer 
fora é sinônimo de falta de 
refeições balanceadas e sau-
dáveis? Cresce a cada dia o 
número de restaurantes que 
busca proximidade de receitas 
com comidas caseiras, além 
daqueles que investem em 
um cardápio repleto de pratos 
feitos a base de ingredientes 
saudáveis. Uma rede de lan-
chonetes resolveu apostar 
neste fi lão, a “Mixirica”, que 
tem uma de suas lojas na Ave-
nida Jabaquara, na região da 
Saúde. 

Feita não só de comidinhas 
leves e diversifi cadas, a aposta 
da rede consiste também em 
sucos naturais, petiscos, san-
duíches leves...

A proposta é oferecer re-
feições equilibradas para qual-
quer momento do dia. Acom-
panhando a tendência pela 
busca por hábitos saudáveis, a 
rede elaborou um cardápio que 
unisse qualidade nutricional e 
sabor às necessidades de pra-
ticidade e rapidez. 

O ambiente descontraído, 
bem colorido, lembrando a 
diversidade e beleza das frutas, 
legumas e verduras - carros 
chefe nos preparos da casa.  O 
legal é que os pratos podem 
ser montados de acordo com 
o seu gosto, ampliando as op-
ções. 

A rede oferece 26 suges-
tões de sucos naturais, en-
tre eles, sabores combinados, 
com alto valor nutritivo, um 
diferencial da marca. As saladas 
também são variadas, abran-
gendo todo o tipo de público, 
de montagens mais simples às 
mais sofi sticadas. Shakes, açaí 
e sobremesas também estão 
no menu. A rede oferece panini 

e muito mais, somente com 
produtos de primeira linha, 
oferecendo qualidade excep-
cional para os clientes, além 
do lanche kids, para atender o 
público infantil.

Entre os pratos, fazem 
sucesso pedidas como o filé 
mignon grelhado com salada 
(mix de folhas, champignon, 
tomate seco, cenoura, milho, 
hortelã e molho de queijo), o 
salmão grelhado também 
com salada (alface america-
na, tomate seco, mussarela 
de búfala, palmito, rúcula e 
molho de mostarda e mel). 

Já a salada que acom-
panha o frango grelhado é 
montada com alface ameri-
cana, rúcula, ovo de codor-
na, azeitona verde, pepino, 
champignon e molho de 
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Expo São Roque exalta 
vinho e alcachofra

Serão promovidos passeios à charmosa cidade, 
com participação na festa, dias 18 e 25/10

Descobrir os melhores usos 
culinários e dicas de receitas 
com alcachofra, aprender 
mais sobre o vinho, saborear 
estas delícias, inspirar-se na 
cultura italiana com shows tí-
picos. Uma visita à cidade em 
outubro é especial, pois neste 
mês acontece a 23a edição 
do evento.

A Vivências Tur garante 
que tudo isso seja aproveita-
do com comodidade e segu-
rança.  A empresa promove 
passeios para lá nos dias 18 
e 25 de outubro, domingos, 
com embarque em ônibus 
executivo a partir da estação 
Vergueiro do Metrô, às 8h 

A festa acontece num 
ambiente muito agradável, 
repleto de atrações  no Re-
canto da Cascata, com uma 
ótima infra estrutura. O grupo 
de turistas almoça na Vinícola 
Góes, com direto à degusta-
ção e tempo para quem qui-
ser comprar vinhos. O retorno 

a São Paulo só acontece no 
no final da tarde, previsto 
para as 18h.

O custo por pessoa é de 
apenas 2 x R$ 99 ou R$ 189 à 
vista e inclui o transporte em 
ônibus executivo com lanche 
de bordo, visita às Vinícolas 
Góes e Canguera, Almoço, 

Visita à Pista esqui, além de 
participação na Expo São 
Roque.

As inscrições podem ser 
feitas por telefone ou pesso-
almente na Vivências Tur, que 
fi ca na Rua Bom Pastor, 2100 - 
sala 509. Telefones: 2387-4184; 
2068-1854 e 9-9918-9517 (Vivo) 

•CULTURA

Reformados, espaços culturais 
da região merecem visitas

Dois espaços culturais re-
cém-reformados merecem 
ser visitados pelo público, em 
bairros vizinhos.  Um deles é o 
Museu de Zoologia da Universi-
dade de São Paulo, no Ipiranga, 
que passou quatro anos fecha-
do e reabriu recentemente. 
O outro é municipal: o Teatro 
Paulo Eiró, em Santo Amaro. 

No Museu, que abria uma 
das maiores coleções da fau-
na brasileira, está em cartaz 
a mostra “Biodiversidade 
- Conhecer para Preservar”, 
que dá maior visibilidade à 
biodiversidade brasileira e 
suas questões.  A exposição 
começa com a explicação do 
conceito de biodiversidade. O 
Brasil abriga 20% das espécies 
de todo o planeta. Logo no 
hall de entrada, um aparato 
coloca várias aves, roedores, 
répteis, macacos e veados em 
convivência com borboletas, 
moluscos e besouros. 

Quem quiser conhecer a 
mostra, que é gratuita, pode 
ir até o museu de quarta-feira 
a domingo, das 10h às 17h, na 
Avenida Nazaré, 481 - Ipiran-
ga. Tel.: 2065-8100. De quarta 
a domingo, das 10h às 17h.

Teatro
O Teatro Municipal de 

Santo Amaro Paulo Eiró foi 
reaberto na semana passada, 
totalmente modernizado, 
após reforma que instalou 
nova iluminação, melhorou a 
acústica e possibilitou acessi-
bilidade total a pessoas com 
deficiência. O Teatro existe 
desde 1957.

Ao longo de 2015 e 2016, 
estão programados eventos 
do projeto Municipal na Cida-

de, com destaque para os con-
certos matinais da Orquestra 
Experimental de Repertório, 
que se apresentará no teatro 
no terceiro domingo de cada 
mês, às 11h. A programação 
de reabertura conta também 
com peças de teatro, espe-
táculos infantis, dança, circo 
e música popular brasileira.  
De 2 a 11 de outubro, está em 
cartaz o espetáculo Tirando 
os Pés do Chão, que conta o 
encontro atordoante que o 
amor nos coloca, e retrata di-
versas histórias que nos tiram 
os pés do chão.

O teatro tem a segunda 
maior plateia entre os equi-
pamentos municipais, com 
476 lugares, incluindo espa-
ços reservados e adaptados 
para pessoas com defi ciência 
e obesos. No total, o teatro 
tem 2,6 mil metros quadrados 
e recebeu investimentos de 
R$ 14,4 milhões. Nas obras, 
foram reformados todos os 
camarins e instaladas varan-
das em estrutura metálica de 
cenotecnia. Os espetáculos 
serão também favorecidos 
com o novo isolamento acús-
tico em todas as paredes e 

teto do palco e plateia.
Na área do proscênio foi 

instalado um elevador de pal-
co, equipamento que permite 
apresentações de ópera, por 
criar um fosso para a orques-
tra. A plateia foi completa-
mente remodelada, com a 
criação de rampas acessíveis. 
O teatro recebeu ar condicio-
nado e sistema de prevenção 
e combate a incêndios.

A praça localizada em fren-
te ao teatro também foi re-
modelada, com a instalação 
de fonte interativa.  O Paulo 
Eiró fi ca na Av. Adolfo Pinhei-
ro, nº 765- Santo Amaro. Tele-
fones: 5686-8440 / 5546-0449

Acima, o Teatro Paulo Eiró e 
abaixo o Museu de Zoologia

Acreditamos que a infância é uma fase da vida na qual todo aprendizado é de extrema importância. 
Por isso, o Santa Amália oferece um ambiente seguro e acolhedor, com diversas atividades 
para o desenvolvimento cognitivo, motor e social. Confira tudo o que seu filho vai encontrar aqui:

A fase mais divertida da vida 
também é a de maior aprendizado.

Parque infantil com 300 m²
Tartarugário
Aulas de informática
Musicalização
Biblioteca planejada
Aulas de inglês
Saídas pedagógicas

Matrículas abertas. Agende já uma visita: 

colegiosantaamalia.com.br/saude
Av. Jabaquara, 1.673   |   Metrô Saúde  |  Tel.: (11) 5070-3555

Assinatura Horizontal Principal Cor

AF Colégio Santa Amália

Arte Final

Outubro 2014

Título:

Arquivo:

Tipo:

Data:

Cores: Pantone 485
Pantone 1235

Pantone 300

Pantone 280
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•CULTURA

Renato Borgheti comemora 
30 anos de carreira com show

São três décadas encan-
tando os amantes da música 
brasileira com talento e vir-
tuosismo incríveis. O gaitei-
ro  Renato Borghetti trará à 
Vila Mariana um show único 
que faz retrospectiva de sua 
carreira. Vale destacar que o 
artista é acordeonista, folclo-
rista, artista plástico, ensaísta 
e antropólogo brasileiro. 

A única oportunidade de 
conferir todo o talento do 
músico acontece na próxima 
sexta, dia 9, mas os fãs e in-
teressados em conhecer o 
trabalho devem se apressar 
porque os ingressos já estão à 
venda nas bilheterias e online.

A apresentação do  Re-
nato Borghetti Quarteto no 
Teatro do Sesc Vila Mariana 
será repleta de ritmos latinos 
oriundos da região sul do con-
tinente americano. 

Renato Borghetti apare-
ceu no cenário da música 
brasileira em 1984, com o LP 
“Gaita Ponto”, em que apre-
sentava seu cartão de visitas: 
o virtuosismo no instrumento 
e o apego às tradições musi-
cais do cone-sul. 

O LP vendeu mais de cem 
mil cópias, tornando-se o pri-
meiro disco de música instru-
mental brasileira a receber 
um disco de ouro. A partir 
daí, foram mais de 20 discos 
lançados. O mais recente é 
“Andanças – Live in Brussels”, 
gravado ao vivo na Bélgica 
com os mesmos músicos que 
o acompanham no show.

Além de se apresentar por 
cidades em todo o território 
nacional, Renato Borghetti 
solidifi cou sua carreira inter-
nacional, nos últimos 25 anos, 

com apresentações em vários 
países europeus e também 
nos EUA. 

Para esta apresentação, 
além de Renato e sua gaita-
-ponto, estarão presentes 
Pedro Figueiredo (sax alto/
fl auta), Vitor Peixoto (piano) e 
Daniel Sá (violão). No repertó-
rio, vaneirões, xotes, milongas 
gaúchas, chamanés, polcas e 
outros ritmos que marcaram 
a carreira do músico.

O show acontece dia  9,  
sexta, às 21h, no teatro, para 
maiores de 12 anos. A venda 
de ingressos já começou. In-
gressos: R$ 25,00 (inteira) l 
R$ 12,50 (aposentado, pessoa 
com mais de 60 anos, pessoa 

com deficiência, estudante 
e servidor de escola pública 
com comprovante) l R$ 7,50 
(trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo 
matriculados no Sesc e de-
pendentes/Credencial Plena).

O Sesc Vila Mariana fica 
na  Rua Pelotas, 141. Infor-
mações: 5080-3000. É com-
plicado estacionar na região 
e o estacionamento no Sesc 
custa R$ 3 a primeira hora 
+ R$ 1 a hora adicional (Cre-
dencial Plena: trabalhador no 
comércio de bens, serviços e 
turismo matriculado no Sesc e 
dependentes). R$ 6 a primeira 
hora + R$ 2 a hora adicional 
(outros). 200 vagas.
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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

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

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$ 1.100,00
(Cód: FE) Site: AP0549

VILA MORAES
AV. DO CURSINO, 01 VAGA

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.

JD. DA SAÚDE
 PROX. SHOP.PLAZA SUL

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$ 2.450,00 - (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.

SÃO JUDAS - TÉRREA, PRÓX. METRÔ
3 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

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

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

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.
(Cód) RS

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.

SAÚDE
PROX. METRÔ

Apto 03 dorms, sala, coz,
a.e, área serv+WC, 1 vaga, cond.

baixo. R$ 645.000,00
(Cód. RS) Site AP0617 

02 dorm.(1 suite), sala 2 amb., sacada, 
armários, piso frio, WC. social, coz., 
área serv., lazer. R$ 258.000,00. 

(Cód. JJ) Site: AP0541.

CONCEIÇÃO
METRÔ OPORTUNIDADE

Apto 2 dorms, sl, coz., 1 vaga. 
Prox. Metrô. SÓ R$ 328.000,00.

 (Cód. MA) Site: AP0491.

SAÚDE
TERRENO METRÔ

10 X 38
casa demolida.

 (Cód. RS)

R$ 630.000,00

Site: SO0111.

 PLANALTO PTA
SOBRADO 157M2 A/C

A/T 136M2
03 dorms, 2 sts,

sl 2 am., entrada lateral,

dep.empregada, 2 vagas.

R$ 650.000,00

(Cód.JH)

SAÚDE  – Rua Paracatu, Prox. Metrô
2 dorms c/a.e., sl c/sacada, WC social, coz.c/arm, a.serv.,

dep. empregada, 1 vaga, cond. baixo. R$ 1.900,00. (Cód: FE)

2 dorms, sala 2 amb.
Coz c/ a.e., dep. emp; 1 vaga.

R$ 470.000,00
(Cód.JH) Site: AP0507

3297-5922
Av. Dr. Altino Arantes, 1091 - Vila Clementino
FILIAL MANAUS: Av. Djalma Batista, 1719, conj 1702 - Chapada
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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

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

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. 

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  

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 
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!!

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

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

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 

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

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. 

MIRANDÓPOLIS 
APTO  2  DTS   GAR   90 M2 AT 

 LINDO , BELÍSSIMO 
R$389  MIL 

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

acbto de 1ª Cond. Baixo, excelente edif. 

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

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.

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.

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 !!

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS   GAR.  97 M2 AT

REFORMADO UM SHOW
R$415 MIL 

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

rico em arms, Edifício maravilhoso .

V. CLEMENTINO
APTO  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

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

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. 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  

SOMOS O CAMINHO MAIS CURTO PARA O SEU IMÓVEL!
LOCAÇÃO
V. CLEMENTINO - R$ 1.500

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

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

COZ. EQUIPADA, RICO EM ARMS, ÓTOMO EDIFÍCIO, 
PRONTO PARA MORAR

MIRANDÓPOLIS - R$ 1.700
MARAVILHOSO APTO, 2 DTS, GAR, PRÓX. STA. RITA, 

SEMI NOVO. CONFIRA!

MIRANDÓPOLIS - R$ 2.400
Sobrado  Maravilhoso  2 dts amplos living 2 ambs  , gar  
ótima cozinha ,quintal c/suíte de empregada. Garagem.

V. CLEMENTINO - R$ 2.900
SOBRADO COMERCIAL COM SALAÕ DE 50M2, 

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

V. CLEMENTINO - R$ 3.000
APTO MARAVILHOSO, 3 DTS, STE, 2 GRS, LIVING 2 
AMBS. TERRAÇO, COZ. EQUIPADA, RICO EM ARMS, 

ANDAR ALTO, ÓTIMO EDIFÍCIO COM LAZER, 
PROX. METRÔ SANTA CRUZ

MIRANDÓPOLIS - R$ 3.990
Sobrado luxo 4 dts  ste  3 gars

Living 3 ambs , copa coz. Rico em arms
180 m² AU. Ótimo local é só mudar .

VILA CLEMENTINO 
 SOBRADO DE VILA

2 DORMS GAR
R$540 MIL 

Não existe outera, local nobre, living 
2 ambs, coz. equipada, rico em arms, 

qtal, edicula, é só mudar

TIJOLO MOEDA
FORTE!!!

V. CLEMENTINO  
SOBRADO LINDO 
2 DTS  GAR 90 AU

R$439  MIL
Ótimo local  living 2 ambs , coz.

Equipada ,VQtal  pronto p/ morar, 
único abaixo do valor real.



02 a 08 DE OUTUBRO DE 2015PÁG. 10

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
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

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 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

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 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

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
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

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
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

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
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

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
V. VERA

 R$ 370 MIL
Boa localização da rua 

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

sacada, cozinha, wc p/ empreg., 
gar. p/ 1 carro, AU = 74 m², 
estuda permuta imóvel menor 

valor - REF.: 13.654

SOBRADO
V. GUARANI
R$ 380 MIL

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

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 380 MIL
Ótima localização do bairro, 
trav. da rua Tiquatira, c/ 3 

dormitórios, wc social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, necessita reforma - 

REF.: 14.278

SOBRADO
JABAQUARA
R$ 390 MIL

Próx. a rua Barrânia, c/ 2 dorm., 
suíte, wc social, sala, cozinnah 

c/ AE, despensa, lavanderia, 
wc p/ empreg., quintal c/ 

churrasq., gar. p/ 2 carros - 
REF.: 14.197

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
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
BQ. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
Ótimo local, trav. da r. Jussara, 

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

despensa, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros, estuda apto. menor 
valor na região - REF.: 14.376

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Ótimo local do bairro, terreno 
10 x 30 m, construção 210m², 

c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ emrpeg., qto. Despejo, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.018

SOBRADO
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
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
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

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
MOINHO VELHO

R$ 430 MIL
Boa localização do bairro,

c/ 2 dormitórios, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, 

cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, estuda propostas - 

REF.: 14.389

APTO
V. 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

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
IPIRANGA
R$ 550 MIL

Ótimo local da rua Oiveira Melo, 
c/ 2 dorm., wc social, living, sl. 
de jantar, cozi, despensa, qto. 
despejo, wc p/ emp., quintal, 

gar. p/ 2 carros, terreno 179 m², 
constr. 125 m² - REF.: 13.754

TERRENO
JD. CLÍMAX
R$ 550 MIL

Amplo terreno c/ aprox. 10 x 
53 mts., totalizando 530 m², 
trav.da Av. Pe. Arlindo Vieira, 

próximo ao Largo do Jd. 
Clímax, ótimo para diversas 
finalidades - REF.: 14.595

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, garagemn
p/ 1 carro - REF.: 14.485

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

(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

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. 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

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 NOVO
V. GUMERCINDO

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

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

quintal c/ churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros - 

REF.: 13.902

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 820 MIL
Ótima localização da rua 

Samambaia, área útil de 92 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 

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

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 14.600

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/3453-7370Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE
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OTIMO SOBRADO
JABAQUARA R$ 500MIL

2 Dormitórios, sala 2  ambien-
tes, cozinha, terraço, 3 vagas 
de garagem  + duas moradias
nos fundos. Ótimo investimen-

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

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

com armários, 2 banheiros e 
vaga de garagem.

REF.: 82-2895

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

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

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 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$ 280 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

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

SOBRADO VILA GUARANI  
R$ 490 MIL

2 dorms, sala 2 ambs, coz,
2 vagas de gar, quintal. Salão

c/ dispensa e mais um quarto, 
toda em laje. Excel. preço,

Ótima localiz, 10 min. do metrô 
Jabaquara. REF.: 95-4000
SAÚDE / BELÍSSIMO 
APTO  R$ 1.300 MIL 

Próx. ao metrô , 3 suítes, repleto 
de armários, sala 2 ambientes, fino 
acabamento em porcelanato, sacada 
fechada em vidro, cozinha completa  
gourmet, lavabo, 3 vagas para 
automóvel, deposito, lazer completo. 
Ótima  oportunidade!  REF.: 95-3132

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 MIL

3 suítes,sala grande, cozinha 
planejada, repleto de armários, 
escritório, lavabo, quintal com 

churrasqueira,200 m2 de área útil,
2 vagas de automóvel, belíssimo 

acabamento em rua tranquila. 
REF.: 93-3124

APTO VILA GUARANI/ 
CONCEIÇÃO R$ 850 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

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

“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

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

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
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RUA IBIRAJÁ, 373

5072-5757TEL/FAX:

CRECI: 3107-J

APTO  1 DT - AO LADO DO
M. CONCEIÇÃO - REF IMV0001121
Investimento!!! 1 Dt, sala, coz, w/c, as.

R$ 255.000,00

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 IMV0000914

 2 dts. sala c/ sacada, 2 banheiros, vaga 
fixa. Lazer c/ pisicna. R$ 350.000,00

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

TERRENO NINHO VERDE - CASTELO 
BRANCO - REF IMV0000760

Cond. Fechado,  450M2 de terreno c/ vigilância, 
2 portarias,  e clube. R$ 30.000,00

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. emp, vaga, sacada 
500m do metrô. R$ 470.000,00

SOBRADO 3 DTS - JABAQUARA
REF IMV0000452

3 Dts, sala, coz., banheiro, vaga de 
garagem. R$ 370.000,00

SOBRADO 3 DTS - JABAQUARA
REF IMV0000597

3 Dts, suíte, 3 w/c, copa, quintal, 3 
vgs - Terreno 10 x 30. R$ 400.000,00

CASA TÉRREA - VL. DAS MERCÊS 
REF IMV0000532

2 Dts., vaga p/ 3 carros - Imóvel bem 
conservado. R$ 390.000,00

SOBRADO NOVO  - AMERICANÓPOLIS
REF IMV0001158

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

APTO 2 DTS - JABAQUARA
REF IMV0001125

 2 Dts, sala, coz, w/c, as,
1 vg. R$ 1.200,00

APTO  2 DTS - M. CONCEIÇÃO
REF IMV0001140

 2 Dts, sacada, sala, coz, w/c, as e vaga 
de gar. - Lazer c/ piscina. R$ 1.350,00

APTO 2 DTS - M. CONCEIÇÃO
REF IMV0001170

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

CASA 2 DTS – JABAQUARA
REF IMV0001122

 2 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga de 
garagem. R$ 1.500,00

CASA 3 DTS - M. CONCEIÇÃO
REF IMV0001065

3 Dts, sala, edícula e vaga de 
garagem. R$ 2.500,00

SALA COMERCIAL
METRÔ SAÚDE - REF IMV0001172
 Sala comercial com 31 m2, banheiro 

e vaga de gar. R$ 1.350,00

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

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA - R$ 1.100.000,00

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.

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$ 1.600.000,00 

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$ 300.000,00

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.

           PÇA. DA ÁRVORE 
RESID./COML. - R$ 3.000,00

Sobrado ao lado do metrô c/3 dts. c/arms. 1 sala 
ampla p/2 ambs. lavabo, coz. c/arms. AS, 4 vagas.

           MIRANDÓPOLIS 
APARTAMENTO - R$ 2.000,00

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

LOCAÇÃO

MIRANDÓPOLIS - TÉRREA
R$ 820.000,00

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

PL. PAULISTA - CASA DE VILA
R$ 680.000,00

3 dts. 2 stes. c/arms. sala de estar e jantar, lavabo, copa/
coz. edícula, 2 vagas, terr. 8,50 mts. fte., necessita reforma.

SAÚDE - APARTAMENTO NOVO
R$ 630.000,00

50 metros do metrô, c/2 dorms. (1 suíte), sala c/
varanda, cozinha, A.S., 2 vagas e lazer completo.
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SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, 

sala 02 ambientes, edicúla 
completa, 02 vagas. Portão 

Automático. Excelente 
Localzação. R$ 790 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds c/ AE, sala 

grande, copa-cozinha, 
edicula completa, 02 vagas. 

Otima localização.
R$ 1.400 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. 

  LOCAçãO

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

CONCEIçãO
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 ambs. c/ varanda, 
AS, e garagem. Lindo.

R$ 1.800,00.

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 3 dorms.

sala edícula completa
e quintal, garagem.

R$ 2.000,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIçãO
Sobrado 3 dorms. c/ AE, 

sala ampla, copa,
cozinha, ótimo quintal,
1 vaga. R$ 2.200,00. 

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$ 345.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Imperdível, reformado, AU 150m2, 
3 dts. (ste), arms. sl. liv. lavabo, 
coz. DE, vários terraços, 3 gars. 
lazer total. Abaixo da avaliação

JArDIM DA SAÚDE 
rua Guararema

r$ 1.100.000,00
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

100m2 AU, reformado, andar 
alto, ensolarado, 2 gars. priv. 
lazer total. Corra!  Ta Vago

VILA CLEMENTINO 
Apto. 3 dorms. (suíte)

r$ 850.000,00

 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$ 350.000,00

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

 

Alameda Guatás, 1101 com 3 suítes, 4 vagas, 
sala 4 ambientes, lavabo, 10x30-300m2, 

toda reformada. Plantão no local
ESTUDA  PROPOSTA

 TÉrrEA PLANALTO PAULISTA
r$ 1.500.000,00

Tratar com Samir 
(11) 99971-6652 proprietário

FLATS À VENDA
Rua Afonso Celso - 200 mts. Metrô Sta. Cruz
Vendo 3 unidades, com área privativa de 47m2, contendo 

boa sala, 1 dormitório, cozinha, banheiro, mobiliado,
com 1 vaga na garagem para veículo grande, não 

travada, pelo preço bem abaixo do praticado no mercado. 
Veja só: R$ 295.000,00 cada unidade ou pacote das 
3 a combinar, estuda-se facilidade de pagamento. 

Condomínio de R$ 900,00 aproximado, 
já com serviços pertinentes embutidos. 

Tratar com Afif
Tels.: 3804-6122/6123 - 5061-9293. Creci 49716

 

3 dorms., 1 suíte c/terraço, 1 banh. 
social, sala 2 ambs. c/terraço, cozinha, 

repleto arms., lavand., dep. empreg. c/wc, 
2 vagas. R$ 620.000,00

 APArTAMENTO
MIrANDÓPOLIS

Direto c/prop. 2578-5322

RF
CRECI: 16.516 Rua Urânio, 181 - Metrô Saúde

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

Administração, Locação,
Compra e VendaIMÓVEIS

LOCAçãO ** LOCAçãO ** LOCAçãO 

LOJA/SObrELOJA - METrÔ JAbAqUArA
Av. George Corbisier.   R$ 3.000,00 

CONJUNTO COMErCIAL - METrÔ SãO JUDAS
36m2, 2 wc´s, garagem.  R$ 1.200,00

APArTAMENTO - METrÔ PrAçA DA ÁrVOrE
2 dormitórios, sem garagem.  R$ 1.500,00 

SObrADO rESIDENCIAL - METrÔ SAÚDE
2 dormitórios, quarto empregada, garagem. R$ 2.500,00

CASA TÉrrEA - PLANALTO PAULISTA
2 dormitórios, 2 vagas garagem. R$ 1.800,00

LOJA DE GALErIA - METrÔ SãO JUDAS
Com mezanino e  wc. R$ 880,00

APArTAMENTO - METrÔ SAÚDE
3 dormitórios, suíte, 2 gars., lazer. R$ 2.000,00

APArTAMENTO - CUrSINO
2 dormitórios, garagem, lazer, 55m2. R$ 255.000,00 

TErrENO - PLANALTO PAULISTA
Com Casa Antiga, 4m x 50 m.   R$ 440.000,00

APArTAMENTO - METrÔ SAÚDE
2 dorms. + 3º Opc. + sacada + garagem.  R$ 335.000,00 

SObrADO DE VILA - VILA GUArANÍ
2 dormitórios, suíte, qto. empr., garagem.  R$ 375.000,00 

APArTAMENTO - MOEMA
3 dorms., arms., suíte, qto. em., wc, 2 vagas   R$ 750.00,00

SObrADO - METrÔ SAÚDE
3 dormitórios, suíte, 2 vagas.  R$ 580.00,00

APArTAMENTO - METrÔ SAÚDE
2 dormitórios, qto. empr., garagem, lazer.  R$1.850,00
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2 ambs. coz. ampla, 
1 vaga, peq. lazer. 

Cond. Baixo 
Tel. 5058-0800 
ou 96428-0663

APTO. SAÚDE
TODO rEFOrMADO

r$ 280.000,00

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

água e luz separados.
Rua Caucaia,198 

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

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE EM CONDOMÍNIO

POUCAS UNIDADES 

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. c/AE, sl. liv. 
c/terr., coz. gde. c/AE, 

DE, 1 gar. exc. piso frio. 
Fiador/Seguro fiança 

ou Depósito

SAÚDE/SãO JUDAS
Pacote r$ 2.300,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

3 dts. (1 suíte), banh. 2 
salas, lavabo, cozinha, 

edícula, escritório, 1 vaga

MIrANDÓPOLIS
 r. das rosas Px.Igreja

r$ 2.950,00

 

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

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 4 dts. 2 bhs. coz. AS, 
sala, 1 gar. Impecável, 

todo reformado. 
Fiador ou Seguro Fiança.

VILA CLEMENTINO 
r. Estado Israel Px. Hosp. 

r$ 2.700,00

 

Psicólogos, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, etc... 
Salas decoradas e climatizadas, com estacionamen-

to, recepção e segurança. Locação a partir de 
R$ 30,00/hora, das 7:00 às 22:00 h. de 2ª a Domingo

 LOCAçÕES DE SALAS
PArA PrOFISSIONAIS

Próximo Metrô Santa Cruz

5671-4094 e 97965-1098

Quarto, sala, cozinha, 
banheiro, área de 

serviço, água e luz se-
parado. Com Fiador 
ou Seguro Fiança
Tel. 2578-8102 

98686-6226 (tim)

CASA METrÔ
PrAçA DA ÁrVOrE

Construção nova, 
qto., coz., banh., AS. 

Água e luz separados. 
C/Fiador ou Seg. Fiança

Tel. 2578-8102 
98686-6226 (tim)

CASA METrÔ
IMIGrANTES

rUA SANTA CrUZ 
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cozinha, banh., 
1 vaga demarcada 

Cond. Baixo 
Tel. 5058-0800 
ou 96428-0663

APTO. SAÚDE
PrÓX. PLAZA SUL 

r$ 1.000,00

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

anuncie: 
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL
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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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Rua Itapirú
1 dormitório, sala, cozinha, 

banheiro, sem vaga. 
R$ 1.100,00 

 

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

CASA
SAÚDE 
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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

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 ORIENTA-
çÃO 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 Gonçalves 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 
DIREITO DO TRABALHO  

DIREITO A BENEFÍCIOS e REVISÕES DO 
INSS e DESAPOSENTAçÃO 

(Atendimento de segunda a sexta feira, 
das 8:00 até as 19:00 horas)

  OFErECE-SE
Para Acompanhante 
de Idosos Externo
Para auxiliar idosos em toda a sua
rotina externa incluindo também

internações em hospital.  
Com condução própria a combinar.

Tels 2969-5601 ou 99431-6341

TOqUE JÁ
Piano, Teclado, Violão, 

Acordeon, Violino, 
Flauta Doce e outros. 
Aulas Especiais para 
3ª Idade e Crianças.

VENDO 1 PIANO
Pça. da Árvore Mirandópolis 
F: 5072-9636 / 5581-7592 
Cel.: 99132-1189 (claro)

 

Contratos, Separação Judicial, 
Divórcio, Inventário, Execução, 

Cobrança, Imobiliário, 
Danos Morais, Alimentos.

VETTORAZZO 
ADVOCACIA

Dr. Libero Rogério Vettorazzo (OAB 91936)
ADVOGADO CIVIL E TRABALHISTA

 Rua 1º de Janeiro - Vila Clementino
Tel.: 5572-0173 - Cel.: 99632-6888

rogeriolibero@superig.com.br

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br

Retiro no local 
Tratar: 

Tel. 4063-6956

COMPrO
LIVrOS
USADOS

A Creche Nossa Senhora Mãe da Igreja, 
CNPJ 45.762.237/0001-04 declara o 
extravio do livro diario nº 25 de 2008 
reg. sob nº 358.823 em 01/10/2009 
no 1º Cartorio de Registro de Titulos e 
Documentos de Pessoa Juridica de SP.

 

Excelente localização, 
perto do ITAÚ - VOLKSWAGEM.

Ótimo para montar Restaurante ou Lanchonete

 PASSO O PONTO
METRÔ CONCEIÇÃO

140m2

Tratar Tels. 97307-4353 
ou 99470-4330

Buscamos profissionais com defi-
ciência para atuar como Auxiliar/

Assistente nas áreas de produção 
pré-mídia; tecnologia ou; adminis-
trativa. Escolaridade: ensino médio 
completo. Os interessados deverão 

enviar currículo e laudo médico 
(detalhando o CID), para o  email: 

recrutamento@arizona.com.br 
com o título PcD.

VAGAS PArA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA (PcD)

anuncie: 
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

anuncie: 
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL
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Fisioterapia

S�ú�� � Es�é�ic�
Odontologia

Cuidadores

Terapia Alternativa

Casas de Repouso

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

Aparelhos Auditivos

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

•SAÚDE•ACONTECE

Ensino Integral 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.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia 3 de 
outubro, a partir das 7h, Cata 
Bagulho na região do Jaba-
quara. As equipes  percorrerão 
diversas vias dos bairros de Vila 
do Encontro, Americanópolis, 
Vila Parque Jabaquara e Vila 
Fachini. O Cata-Bagulho reco-
lhe madeiras, móveis velhos, 
eletrodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões etc.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no próximo sábado, 
dia 3 de outubro, das 7h às 
16h,  Cata Bagulho na região 
da Vila Mariana. As equipes  
percorrerão o perímetro for-
mado pela Av. Professor As-
cendino Reis / Rua Domingos 
de Morais / Rua Luís Gois / Av. 
Sena Madureira.

Bazar da AFAI
 Dia 3 de outubro, sábado, 

das 9h às 13h,  a AFAI promove 
um Bazar Benefi cente, em prol 
da manutenção do Centro 
Dia do Idoso. O bazar oferece 
roupas novas e semi-novas, cal-
çados, utensílios e brinquedos 
a partir de R$ 1,00. A AFAI fi ca 
na Rua Dr. Samuel Porto,299 - 
Saúde. Informações:2532-3803 
ou site www.centrodia.org.br. 

Forró grátis
Nos dias 4 e 18/10, o vio-

leiro, cantor e compositor 
mato-grossense João Ormond 
se apresentará na Praça de 
Eventos do Sesc Vila Mariana 
às 13h30 com o show dançan-
te “Tem Viola no Forró”. Os 
shows fazem parte da pro-
gramação do projeto Arrasta 
Sem Parar, que proporciona 
ao público apresentações 
com repertório dançante. Rua 
Pelotas, 141. Tel.: 5080-3000.

Sessão Cine B 
na Saúde

 O bairro da Saúde recebe 
novamente o projeto CI-
NEB, circuito itinerante que 
realiza exibições gratuitas 
de filmes brasileiros. A ses-
são de cinema acontece no 
próximo dia 03 de outubro, 
a partir das 19h, na quadra 
da escola EE Profª Maria 
Ribeiro Guimarães Bueno. 
Trezentos convites  já estão a 
disposição da comunidade e 
podem ser retirados  durante  
a semana  na secretaria da 
escola.O filme escolhido é 
a comédia romântica Meus 
Dois Amores, de Luiz Hen-
rique Rios. Interessados em 
participar devem ligar para 
Marcelle (99140-3450) ou 
Marina (96822-2253), da Sub-
prefeitura do Ipiranga.

Curso: “Acupuntura
Familiar”

O Centro de Estudos e 
Pesquisas Alegria de Viver 
promove o curso rápido “Acu-
puntura Familiar” no dia 3 de 
outubro, sábado, das 9h às 
12h. O prof. Alexandre Gamei-
ro ensinará os recursos para 
tratamentos caseiros sem o 
uso de agulhas. O aluno rece-
berá os concimentos básicos 
do fl uxo energético das mãos, 
suas vantagens e pontos para 
aplicação de casos específi-
cos. O curso é apostilado e 
com certificação. O valor é 
de R$ 280,00 e as vagas são 
limitadas. O Centro de Estu-
dos e Pesquisas Atitude de 
Viver fi ca no Largo Dona Ana 
Rosa, 29- Cj.102. Informações 
pelo telefone: 5083-8535, pelo 
site www.atitudedeviver.com.
br ou e-mail: atitudeviver@
gmail.com 

“Os Outros” na 
Roberto Santos

A Biblioteca Roberto San-
tos exibe no próximo domin-
go, dia 4, às 18h, o fi lme “Os 
Outros”. Enquanto espera 
o retorno de seu marido da 
guerra, mulher decide contra-
tar novos empregados para a 
casa isolada em que vive na 
companhia dos fi lhos, mas os 
novos serviçais se comportam 
estranhamente.  A BP Roberto 
Santos fi ca na Rua Cisplatina, 
505 - Ipiranga. Informações: 
2273-2390 e 2063-0901.

Unimed Paulistana: acordo envolve Procon
O Procon de São Paulo, o 

Ministério Público Estadual 
paulista, a Agência Nacional 
de Saúde (ANS), o Sistema 
Unimed e o Ministério Público 
Federal (MPF) assinaram dia 
30 um acordo que garante a 
migração, sem carências, de 
parte dos benefi ciários da Uni-
med Paulistana para outras 
empresas do grupo.

Conforme o documento, 
as operadoras do grupo Uni-
med serão obrigadas a ofere-
cer planos de saúde individual 
ou familiar para benefi ciários 
da Unimed Paulistana com 
planos individuais, familiares 
ou coletivos empresariais 
com menos de 30 pessoas. A 
migração será feita por meio 
de uma portabilidade extra-
ordinária, que será publicada 
amanhã (1º) pela Agência Na-
cional de Saúde (ANS).

O termo assegura ainda 

que os consumidores mais 
vulneráveis, como os inter-
nados e os que fazem tra-
tamento continuado, terão 
prioridade na efetivação da 
portabilidade e serão conta-
tados pelo Sistema Unimed 
prioritariamente. A escolha 
de qualquer um dos planos 
mencionados fi cará a critério 
exclusivo do consumidor, sem 
a necessidade do cumprimen-
to de novas carências.

Os problemas fi nanceiros 
da Unimed Paulista, que tem 
740 mil benefi ciários, são de-
tectados pela agência regula-
dora desde 2009. Desde o ano 
passado, entretanto, os bene-
fi ciários da Unimed Paulistana 
passaram a ter dificuldades 
em conseguir atendimento 
médico. De 4 a 25 de setem-
bro, o Procon de São Paulo 
recebeu 1,67 mil reclamações 
da operadora.
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