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Suspense tem Emily Blunt (foto) e  
Benício del Toro no elenco. Tem 
aventura com Jack Black também

Restaurante na Praça da Árvore 
faz delivery de temakis, sushis e 
sashimis a preços apetitosos
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Vila Mariana terá ainda 
mais prédios no futuro?

A lei de Zoneamento 

que atualmente está em 

debate na Câmara de Ve-

readores propõe, entre 

outras coisas, a criação de 

uma Zona Eixo de Estrutu-

ração Urbana que cruza a 

Vila Mariana, ao longo do 

espigão que vem da Aveni-

da Paulista e segue paralelo 

ao metrô., o quesignifica a 

possibildade de aumentar 

e estimular o adensamen-

to populacional na região. 

Este foi um dos temas de-

batidos pela população 

que compareceu ao evento 

“Câmara no seu Bairro”, 

que promove um encontro 

de vereadores com a po-

pulação em cada uma das 

Subprefeituras da cidade. 

Problemas viários e a pre-

servação de bairros estrita-

mente residenciais também 

foram debatidos. Página 7

Troque entulho por muda de árvore
A Prefeitura acaba de 

inaugurar dois novos eco-

pontos na Vila Mariana: um 

deles na rua Afonso Celso, 

esquina com Maurício Kla-

bin, em área prometida 

há anos. Outro junto ao 

viaduto Saioá, na Avenida 

Ricardo Jafet. Moradores 

da região que foram até 

o local para despejar de 

forma correta e legal o en-

tulho ganharam mudas 

de árvores e plantar orna-

mentais do Viveiro Mane-

quinho Lopes. Página 3
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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 24 
de outubro, a partir das 7h, 
Cata Bagulho na região do 
Jabaquara. As equipes  percor-
rerão diversas vias dos bairros 
de Cidade Domitila, Vila Santa 
Catarina e Jardim Jabaqua-
ra. O Cata-Bagulho recolhe 
madeiras, móveis velhos, ele-
trodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões, 
entre outros materiais.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no próximo sábado, 
dia 24 de outubro, das 7h às 
16h,  Cata Bagulho na região 
da Vila Mariana. As equipes  
percorrerão o perímetro for-
mado pela Av.Pedro Álvares 
Cabral /Av.Quarto Centenário 
/Av.Republica do Líbano /
Av.Santo Amaro /Av.Helio 
Pellegrino. Aproveite para 
descartar objetos inservíveis.

Bazar Especial
A Paróquia Santo Inácio de 

Loiola estará promovendo um 
bazar especial de 10 a 13 de 
novembro, das 9h às 17h. O 
Bazar é realizado com os pro-
dutos que são doados para a 
paróquia. Você também pode 
ajudar! Participe! A Paróquia 
Santo Inácio de Loiola fi ca na 
Rua França Pinto, 115 - Vila Ma-
riana.Informações: 5571-1744.

Feira de Adoção no 
Campo Belo

 Neste domingo, dia 24 de 
outubro, das 10h às 16h acon-
tece a Feira de Adoção da ABE-
AC. O evento acontece no Pet 
Shop Veterinário Mundo do 
Bono que fi ca à Rua João Alva-
res Soares, 273 - Campo Belo. 
Quem não tem condições 
de adotar, mas quer ajudar 
pode fazer doação de ração, 
caminha, remédio, coberto-
res, roupinha. Informações: 
queroadotar@abeac.org.br

Contação de Histó-
ria no Ipiranga

 Neste sábado, dia 24 de 
outubro, às 16h,  a Cia. Piram-
pará narra diversos contos 
da tradição oral e algumas 
histórias coletadas pelo índio 
e escritor Daniel Munduruku 
no SESC Ipiranga . A entrada 
é grátis.  O SESC Ipiranga fi ca  
na Rua Bom Pastor, 822. Infor-
mações: 3340-2000.

Tango Jazz no SESC 
Vila Mariana

 O grupo Tango Jazz Quar-
tet promove a união de tango 
e jazz no Auditório do Sesc Vila 
Mariana, no dia 29 de outu-
bro, quinta-feira, às 20h30. O 
repertório da banda engloba 
os sons capturados pelos 
músicos ao longo de suas 
carreiras.  Os argentinos  do 
Tango Jazz Quartet misturam 
dois gêneros musicais que 
nasceram da cultura africana 
trazida pelos escravos e da 
cultura europeia trazida pelos 
imigrantes. Os ingressos cus-
tam entre R$ 20,00 (inteira) 
R$ 10,00 (meia entrada) e R$ 
6,0 (comerciários). O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

Caminhada do Bem 
Estar no Ibirapuera

O Vigilantes do Peso vai 
promover a “Caminhada do 
bem-estar” no domingo, dia 
25 de outubro, no Parque 
Ibirapuera. A concentração 
acontece a partir das 8h30, 
na Praça dos Porquinhos, que 
fi ca no portão 6 (entrada pela 
Av. IV Centenário). A caminha-
da é gratuita e aberta a quem 
quiser participar. O Vigilantes 
do Peso fará sorteios de mo-
chilas e livros de receitas entre 
os participantes. Informações 
pelo telefone 3624-8454. 

Bazar Benefi cente 
Shimane

A Associação Shimane 
Kenjin do Brasil, realiza o 11º 
Bazar Benefi cente Shimane, 
que acontece no dia 08 de 
novembro, das 10h até 17h. A  
instituição benefi ciada será a 
Associação Pró-Excepcionais 
Kodomo-no-Sono.  O evento, 
será na Rua das Rosas, 86 
- Praça da Árvore. Serão ofe-
recidos artigos como capim 
dourado, biscuit, cerâmica, 
brincos de origami, conservas, 
origami em tecido, Oshibana, 
patchwork, tapete de barban-
te, bachetaria, aromatizado-
res, salgados, doces etc.

Áries - 21/03 a 20/04 
A vida oferece recursos 

em abundância, mas só quem 
se atreve a unir-se a outras 
pessoas e trabalhar com espí-
rito de cooperação consegue 
aproveitar esta realidade. O 
espírito de cooperação revela 
a abundância de recursos.
Touro - 21/04 a 20/05 

A verdadeira proteção 
não está nos seguros que 
você paga ou nos negó-
cios que empreende, mas 
na qualidade dos objetivos 
que sonha realizar. Cada 
dia é uma nova oportunida-
de para o taurino ressusci-
tar seus melhores sonhos. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Por mais que sinta neces-
sidade de culpar a caprichosa 
fortuna ou mesmo outras 
pessoas, você chegou até 
aqui e agora guiado pelos pro-
pósitos que perseguiu. Para 
mudar o destino, mude seus 
objetivos e propósitos.
Câncer - 21/06 a 21/07

Os momentos difíceis são 
reais, mas são momentos, 
você não precisa prolongá-los 
dramatizando cada sentimen-
to que eles evocam. Permita 
que as dificuldades passem, 
não se agarre a elas como se 
fossem importantes.
Leão - 22/07 a 22/08

Inteligência não é o que 
você pensa, mas o que faz. 
Pensar é importante, mas 
como poderia reconhecer-se 
a inteligência através de algo 
tão abstrato e subjetivo quan-
to pensar? Só as realizações 
demonstram a inteligência.
Virgem - 23/08 a 22/09

Sua intuição confirma, a 
paz de espírito perante as 
adversidades não é privilégio 
de santos, você também pode 
usufruir essa condição, se o 
decidir. A chave mágica é a 
decisão, a bendita decisão. 
Por que resistir a ela?
Libra - 23/9 a 22/10

Dedique o momento a 
guiar-se pela intuição, aquela 
voz tênue que informa coisas 
peculiares, algumas nada ra-
zoáveis, mas que quando pra-
ticadas resultam em benefí-
cios enormes. A intuição atua-
liza o contato com o universo.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Quanto mais generosa-
mente o escorpiano abre seu 
coração e ofereçe ao mundo 
o que há de melhor nele, mais 
a vida o proverá  com fortuna, 
prosperidade e benefícios de 
todo tipo. É necessário ofere-
cer para receber. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

Talvez o sagitariano nem 
imagine o quanto a vida tem 
para oferecer, quanta graça, 
quantos recursos, quanta 
beleza! Em vez de ficar se 
agarrando a tudo que você 
já conquistou, chegou a hora 
de atrever-se a colher outros 
frutos.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

O momento é ótimo para 
o capricorniano estabelecer 
um propósito a curto prazo, 
algo simples para conquis-
tar nos próximos treze dias, 
contando a partir de agora. 
Faça você essa experiência, 
e dedique-se em cheio a esse 
propósito.
Aquário -21/01 a 19/02

Encarar os momentos so-
litários como uma punição 
seria perder a oportunidade 
de aproveitar o que eles ofe-
recem a você. Nessa solidão, 
que nada tem de melancólica, 
o aquariano pode ressuscitar 
seus ideais e mais lindos so-
nhos.
Peixes - 20/02 a 20/03

Valorize seus sonhos sem 
importar se eles vão de encon-
tro do que for sensato fazer. O 
bom senso nem sempre é a me-
lhor escolha, pois ele se mede 
pela adequação, e para realizar 
um sonho às vezes deve se fa-
zer coisas inadequadas.

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 - 11h50L - 14h10 - 16h30 
- 19h10 - 21h30

• Sala 2 - Terra de Maria DIG 
(Dub) - 12 Anos - 19h30K2• Sala 2 - Ed 
Sheeran: Jumpers for Goalposts 
DIG - Livre - 17h00F - 19h30B• Sala 
2 - Peter Pan DIG (Dub) - 10 Anos 
- 14h00• Sala 2 - Atividade Paranor-
mal: Dimensão fantasma DIG - 14 
Anos - 16h40P2 - 22h10

• Sala 3 - Goosebumps: Mons-
tros e Arrepios 3D - 10 Anos - 
22h20• Sala 3 - Goosebumps: 
Monstros e Arrepios 3D (Dub) - 10 
Anos - 12h00L - 14h30 - 17h20 - 20h00

• Sala 4 - SOS Mulheres ao Mar 2 
DIG - 10 Anos - 11h20L - 13h50 - 17h30 
- 20h10 - 22h50F

• Sala 5 - Peter Pan DIG (Dub) 
- 10 Anos - 13h20 - 19h00• Sala 5 - 
Sicário: Terra de Ninguém DIG - 16 
Anos - 16h20 - 21h40

• Sala 6 - Hotel Transilvânia 2 
3D (Dub) - Livre - 11h40L - 14h20 - 

16h50• Sala 6 - Ponte dos Espiões 
DIG - 12 Anos - 19h20 - 22h30

• Sala 7 - Perdido em Marte 3D 
- 12 Anos - 15h30M - 18h40 - 21h50• 
Sala 7 - Operações Especiais DIG - 14 
Anos - 13h00 - 15h30F2

• Sala 8 - Um Senhor Estagiário 
DIG - 10 Anos - 23h30F• Sala 8 - A 
Colina Escarlate DIG - 16 Anos - 
15h00 - 18h10 - 21h00

• Sala 10 - Atividade Paranor-
mal: Dimensão fantasma 3D - 14 
Anos - 13h10 - 15h40 - 18h00 - 20h20 
- 23h10F

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

• Sala 1 - Atividade Paranormal: 
Dimensão fantasma 3D - 14 Anos - 
12h45L - 15h00 - 17h20 - 19h45 - 22h00

• Sala 2 - Um Senhor Estagiário 
DIG - 10 Anos - 18h50 - 21h50• Sala 
2 - Peter Pan 3D (Dub) - 10 Anos - 
13h30L - 16h05

• Sala 3 - Vai Que Cola, O Filme DIG 
- 12 Anos - 14h00 - 16h35 - 19h05 - 21h25

• Sala 4 - Perdido em Marte 3D - 12 
Anos - 12h15L - 15h20 - 18h30 - 21h40

• Sala 5 - SOS Mulheres ao Mar 
2 DIG - 10 Anos - 14h15 - 16h45 - 
19h20 - 22h15

• Sala 6 - A Colina Escarlate DIG 
- 16 Anos - 12h00F - 14h50 - 17h40 - 
20h30N2 - 23h10F• Sala 6 - Tubarão 
DIG - 14 Anos - 12h00J - 20h30E

• Sala 7 - Operações Especiais 
DIG - 14 Anos - 13h50 - 16h20F2• Sala 
7 - Sicário: Terra de Ninguém DIG - 
16 Anos - 16h20M - 19h30M - 22h30

 Legendas:B-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quinta (22); E-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Quarta (28); F-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (24); J-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Domingo (25); L-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (24) e 
Domingo (25); M-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta (23), Sá-
bado (24) e Domingo (25); F2-Esta 
sessão NÃO será exibida Sexta (23), 
Sábado (24) e Domingo (25); K2-Esta 
sessão NÃO será exibida Quinta 
(22); N2-Esta sessão NÃO será exibi-
da Quarta (28); P2-Esta sessão NÃO 
será exibida Sábado (24).

Benício del Toro é a estrela 
do suspense “Sicário”

A semana está repleta de 
novidades nos cinemas, para 
todos os gostos e idades. 

Uma das melhores pedidas 
é Sicário: Terra de Ninguém, 
com Benício del Toro e Emily 
Blunt no elenco.

Nele, a CIA está preparan-
do uma audaciosa operação 
para deter o grande líder de 
um cartel de drogas mexicano. 
Kate Macy (Emily Blunt), poli-
cial do FBI, decide participar da 
ação, mas logo descobre que 
terá de testar todos os seus 
limites morais e éticos nesta 
missão. O suspense é classifi -
cado para maiores de 16 anos.

Para a garotada acima de 
10 anos, a aventura com Jack 
Black no elenco é uma boa pe-

•ACONTECE •HORÓSCOPO

•CINEMA

•PROGRAMAÇÃO

dida. Em Goosebumps: Mons-
tros e Arrepios, a sobrinha do 
autor R.L. Stine, famoso pela 
série literária de horror “Ar-
repios”, une-se a um colega 
para enfrentar os demônios 
que escaparam dos livros do 

autor e ganharam vida em 
Greendale, Maryland.

Há ainda sessões de pré-
-estreia de Atividade Para-
normal: Dimensão Fantasma, 
terror classifi cado para maio-
res de 14 anos.
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•MEIO AMBIENTE

Ecopontos da Vila Mariana são inaugurados

Agora, além do Klabin, o 
mesmo distrito da Vila Maria-
na ganhou outro  Ecoponto, 
localizado na divisa com o 
distrito do Ipiranga - o Saioá, 
que fi ca junto ao viaduto de 
mesmo nome, na Avenida Dr. 
Ricardo Jafet. 

O bairro de Moema conti-
nua a não ter ecopontos, mas 
vale ressalvar que o bairro 
não conta com muitos pon-
tos viciados de despejo de 
entulho, ou seja, locais públi-
cos ou terrenos particulares 
onde são deixados restos de 
material de construção de 
forma ilegal. 

O prefeito Fernando Ha-
ddad esteve esta semana na 
Vila Mariana para marcar a 
inauguração dos equipamen-
tos. “Com as duas centrais 
mecanizadas, mais os 140 eco-
pontos, mais a coleta seletiva 
universal, a gente vai ter dado 
um grande passo. Temos uma 

agenda muito avançada, que 
inova. Estamos chegando ao 
século 21”, afi rmou Haddad. 
A ampliação da coleta seletiva 
é o eixo principal da política 
pública para resíduos sólidos 
estabelecida pelo Programa 
de Metas. 

“No início da gestão nós 
tínhamos 51 ecopontos, hoje 
nós estamos chegando a 88”, 
comemorou o Secretário de 
Serviços, Simão Pedro. 

Muda gratuita
Qualquer pessoa que de-

positar resíduos no ecoponto 
poderá retirar gratuitamente 
uma muda de árvore ou plan-
ta ornamental. São fornecidas 
árvores nativas de pequeno 
porte, fornecidas pelo Viveiro 
Manequinho Lopes. Entre as 
espécies estão os ipês ama-
relo e branco, jabuticabeiras e 
pitangueiras. A campanha de 
doação é voltada a moradores 
da Vila Mariana.

Os dois novos pontos de 
entrega voluntária de resídu-
os receberam investimentos 
de R$ 383.044,88. O ecoponto 
Saioá tem 917 metros quadra-
dos, enquanto o ecoponto 
Vila Mariana possui área de 
808 metros quadrados. Atu-
almente, a subprefeitura da 
Vila Mariana conta com três 
ecopontos. Segundo o sub-
prefeito João Carlos Martins, 
a área é responsável por 10% 
da coleta seletiva da Capital.

Cada um dos ecopontos 
tem capacidade de receber 
cerca de 600 metros cúbi-
cos de resíduos por mês. Os 
munícipes podem depositar 
gratuitamente até um metro 
cúbico de resíduos por dia, 
o que equivale a uma caixa 
d’água de mil litros. 

Podem ser descartados 
restos da construção civil, 
como pisos, azulejos, cimen-
to, terra, telhas de cerâmicas 
e sem amianto; entulhos em 
geral; grandes objetos, como 
móveis; poda de árvores e 
resíduos recicláveis, como 
papel, papelão, plásticos, 
vidros e metais. O objetivo é 
evitar o descarte ilegal desses 
materiais nas ruas e praças da 
cidade. 

Todos os ecopontos fun-
cionam de segunda à sábado, 
das 6h às 22h, e aos domin-
gos e feriados, das 6h às 18h. 
A lista de todos os 88 postos 
de entrega voluntária está 
disponível na página da Auto-
ridade Municipal de Limpeza 
Urbana. 

Mais informações também 
podem ser obtidas pelo tele-
fone 0800-7777156.
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ZSConstruir o Ecoponto Kla-
bin é promessa há mais de 
sete anos. Em 2011, chegou 
a ser defi nida verba, com di-
vulgação em Diário Ofi cial do 
Município, para que se tornas-
se uma realidade. Mas, a obra 
foi sendo postergada até que, 
esta semana, foi finalmente 
inaugurada.

Terreno que já foi sinô-
nimo de abandono, o novo 
equipamento para despejo 
gratuito, regular e organizado 
de entulho fi ca na esquina das 
ruas Afonso Celso e Maurício 
Klabin, na região da Chácara 
Klabin, distrito de Vila Ma-
riana. 

A proposta de construir ali 
um ecoponto faz parte do de-
safi o de criar alternativas para 
que a população não deixe 
sobras de material de constru-
ção, “bagulhos”(objetos iner-
víveis), recicláveis e outros 
descartes em vias públicas, 
praças e terrenos. A intenção 
da Prefeitura é de que exista 
ao menos um ecoponto em 
cada um dos 96 distritos da 
cidade.

Na área sob responsabi-
lidade da Subprefeitura da 
Vila Mariana, só existia um 
ecoponto no distrito Saúde 
(esquina das avenidas José 
Maria Whitaker e Senador Ca-
semiro da Rocha), planejado 
na gestão Marta Suplicy mas 
apenas viabilizado na gestão 
José Serra. 

Depois disso, as promes-
sas se sucederam mas ne-
nhum novo ecoponto entrou 
em funcionamento - nem 
mesmo na vizinha subprefei-
tura do Jabaquara. 

Qualquer pessoa 
que depositar re-
síduos nos novos 
ecopontos poderá 
retirar gratuita-
mente uma muda 
de árvore ou 
planta ornamen-
tal. Vale ressaltar 
que o descarte de 
entulho também 
é gratuito

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

www.ciac.com.br

BLACK FRIDAY JÁ COMEÇOU AQUI...

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
TRAGA ESTE 

ANÚNCIO E GANHE 
UM BRINDE

Mala Falcon
MATERIAL : POLIESTER 600D SUPER LEVE 
FORRO : POLIESTER  / CADEADO COM SEGREDO 
MALA COM EXPANSOR  / GIRATORIA 360 GRAUS 
FORRO : POLIESTER  / CADEADO COM SEGREDO 
MALA COM EXPANSOR  / GIRATORIA 360 GRAUS 
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De:
R$ 229,90

Por:
R$129,90

MFA01 - 18P

De:
R$ 279,90

Por:
R$179,90

MFA01 - 22M

De:
R$ 299,90

Por:
MFA01 - 26G

R$199,90

Produtos das melhores 

MARCAS ORIGINAIS 

PELOS MENORES PREÇOS
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Terapia Alternativa
S�ú�� � Es�é�ic�

Odontologia

Cuidadores

Casas de Repouso

Aparelhos Auditivos

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

5072-2020

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

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

www.acupunturaliu.com.br

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

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

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

Liu Acupuntura
Tratamento Milenar

PARA EMAGRECIMENTO E DORES EM GERAL!

Liu Acupuntura

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

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

MARQUE JÁ UMA CONSULTA!

PRINCIPAIS TRATAMENTOS

Realce sua beleza 
sem gastar muito

Quem foi que disse 
que é preciso gastar 
muito para fi car sempre 
bonita? Aberto recente-
mente na Vila Mariana, o 
Studio Realce vem com-
provando tanto para 
mulheres quanto para 
homens que é possível 
realçar suas caracterís-
ticas mais fortes e mar-
cantes, sem gastar muito.

Comandando o salão, 
está a experiente cabe-
leireira Eliene Porto, que 
há mais de 10 anos atua 
em estética e beleza. 

U m a  e s c o v a ,  p o r 
exemplo, sai a partir de 
R$ 35, apenas, enquanto 
a hidratação pode ser 
feita por valores a partir 
de R$ 60. Há alisamen-
tos a partir de R$ 150 e 
o alongamento de cílios 
por R$ 120. A manicure 
custa R$ 20 e pedicure R$ 
25. Há serviços especiais, 

também, como a unha 
em gel, que sai por R$ 130. 

O salão ainda trabalha 
com depilação feminina 
e masculina, maquiagem 
facial, estética e embele-
zamento das mãos e pés, 
estética de sobrancelhas 

e cílios, estética capilar... 
Um salão de beleza 

na medida certa para 
realçar sua beleza. 

Fica na  Rua Domingos 
de Morais, 1442. Telefo-
nes: 2729 2009; 5082 3861 
e 9810 22479.              

•SAÚDE

Unifesp busca voluntárias para 
testar tratamento alternativo 
para compulsão alimentar

As mulheres podem inscre-
ver-se pelo telefone do Proata 
(11) 5576-4990 ramal 1203 ou 
pelo e-mail pesquisaproata@
gmail.com ou, ainda, direta-
mente com uma das pesquisa-
doras: Nara (vivo) 974975978 
ou Mara (claro) 99241 7473.

O Programa de Atenção 
aos Transtornos Alimentares 
(Proata/Unifesp) fica locali-
zado na R. Borges Lagoa, 570 
- conjunto 71, Vila Clementino.

Menopausa
Já o Programa de Pós-

-Graduação em Nutrição da 
Unifesp está buscando mu-
lheres para avaliar o papel de 
hormônios que controlam o 
apetite e o humor na relação 
entre obesidade e depressão 
durante a pós-menopausa.

No grupo de estudos, as 
mulheres devem ter idade 
entre 50 e 65 anos, que se en-
contrem na pós-menopausa 
(no mínimo um ano de térmi-
no espontâneo da menstru-
ação), e que não façam uso 

de reposição hormonal ou 
antidepressivos.

Para o Grupo Controle, 
procuram-se mulheres sau-
dáveis, com idade entre 40 e 
50 anos, com ciclo menstrual 
regular, e que não façam uso 
de anticoncepcionais ou ou-
tros medicamentos.

Em ambos os grupos, ao 
participar, a voluntária terá 
a chance de conhecer seu 
estado nutricional (incluindo 
avaliação do peso, índice de 
gordura e musculatura cor-
poral) e níveis de hormônios 
relacionados a obesidade e 
depressão. 

Por fim, ela passará com 
nutricionista para orientações 
nutricionais e entrega de die-
ta. Será realizado somente um 
encontro, sem necessidade 
de retorno.

As interessadas podem 
entrar em contato pelo e-mail: 
fenaufel@yahoo.com ou tele-
fone 98380-0000, falar com 
Maria Fernanda.

O Programa de Atenção 
aos Transtornos Alimentares 
(Proata), da Universidade 
Federal de São Paulo, está 
recrutando mulheres com 
faixa etária entre 18 e 55 anos, 
com sobrepeso ou obesidade 
e que apresentem compulsão 
alimentar para avaliar um 
tratamento alternativo, não 
invasivo, chamado Estimula-
ção Magnética Transcraniana 
(EMT). O intuito da pesquisa 
é verifi car se a EMT pode aju-
dar a controlar a compulsão 
alimentar, o peso e sinto-
mas ansiosos e depressivos 
em pessoas que sofrem de 
Transtorno de Compulsão 
Alimentar.

As participantes receberão 
aplicações de Estimulação 
Magnética Transcraniana ao 
longo de 8 semanas. A ava-
liação médica e nutricional, 
questionários psicológicos 
e alguns exames específi cos 
(neuroimagem) serão feitos 
antes e depois do tratamento.

É imprescindível que as 
interessadas saibam ler e es-
crever e serem destros, além 
de possuírem disponibilidade 
de ir até a Unifesp, na Vila 
Clementino, pelo menos 3 
vezes por semana durante o 
tratamento. O tratamento e 
avaliações são oferecidos sem 
custo e os gastos com trans-
porte e alimentação serão 
cobertos pela pesquisa.
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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

Restaurante na Praça da Árvore 
tem delivery de comida japonesa

Como porções quentes, 
há Salmão Roll - a porção 
com dez unidades sai a R$ 
17,90. Ou mini harumaki de 
queijo (rolinho primavera 
com recheio de queijo), por 
R$ R$ 8,90 a porção com seis 
unidades. 

Entre os mix de sushi e 
sashimi, há desde opções com 
apenas seis unidades até ou-
tras pedidas de 32 unidades. 
Para deixar os pedidos de 
combinados bem completos, 
há sempre possibilidade de 
acrescentar porções extras 
de Hot Roll (4 unidades por 
R$ 5,90), Niguiri de Salmão (6 
unidades por R$ 8,90); Gari 
(50 gramas de gengibre por 
R$ 4,40) ou Sunomono, que 
é aquela porção de pepino 
marinado - o potinho de 50 
gramas sai por R$ 4,40. 

O Miyagui San também 
entrega bebidas como su-
c o s  e  c h á s  ( F e e l  G o o d ) 
em lata, água, refrigeran-
te (tem até Itubaína Re-

Que tal uma porção de ni-
guiris de salmão por R$ 17,90 
chegando em sua casa ou 
escritório, fresquinhos e sa-
borosos? Ou um combinado 
com 32 unidades, entre sushis 
e sashimis, por apenas R$ 
49,60? Estas são apenas algu-
mas das delícias do Miyagui 
San, restaurante de comida 
japonesa e caseira localizado 
na região da Praça da Árvore, 
e que vem ganhando clien-
tela com a possibilidade de 
entregar produtos japoneses, 
de alta qualidade, em vários 
bairros próximos.

Durante o horário de al-
moço, de segunda a sábado, 
das 11h30 às 14h30, ali fun-
ciona o Restaurante Novo 
Eskema, que desde 2013 vem 
ganhando fãs e clientela fi el 
por ofertar um mix entre a 
culinária caseira típica brasi-
leira e produtos japoneses em 
sistema de buffet por quilo. 
E no período noturno, a no-
vidade é o Miyagui San, que 
tem investido no delivery de 
comida japonesa, que aconte-
ce de segunda a sábado, das 
18h às 23h. 

Um dos trunfos da casa 
é contar com as habilidades 
do Sushiman Ronaldo Miya-
gui, graduado na Art Portal 
Nagoia Sushi School -Japão. 
Ele que já fez parte de diver-
sos restaurantes de culinária 
japonesa, aprimorou seu ta-
lento e desenvolveu sabores 
originais, que vão da mais 
tradicional culinária japonesa 
às mais modernas técnicas no 
trato com Salmão.

Além de entregas em do-
micílio na região, o Miyagui 
San ainda pode ser uma al-
ternativa criativa para suas 

festas de fi m de ano e eventos 
- eles montam todo o esque-
ma em sua casa ou empresa. 

Pelo sistema delivery, é 
possível pedir hossomakis, 
california, temakis... Entre os 
sushis, a diversidade impera 
e garante agradar o paladar 
e trazer originalidade à mesa. 

Tanto entre os temakis 
quanto entre os sushis, há 
opções como Salmão Brie 
(Salmão, Queijo Brie, Cream 
Cheese e Tarê), Salmão Er-
vas Finas (Salmão e Molho de 
Ervas Finas), Salmão Marina-
do (Salmão Marinado, Limão, 
Tempero Oriental e Cebolinha),  
Salmão Nacho, Salmão Picante 
Damasco (com geleia da fruta 
e pimenta japonesa) , Salmão 
Poró (Salmão marinado, Maio-
nese e Alho Poró)... Se for por-
ção de sushi, seis unidades de 
sushi à escolha do cliente saem 
por apenas R$ 10,40. 

Combinado de sushis : 8niguiris 
de salmão, oito hossomakis de 
kani ou pepino, e 16 sushis que 
podem ser defi nidos pelo cliente 
saem por R$ 49,60. 

trô), água de côco e outros.
O restaurante aceita pedi-

dos acima de R$ 20 e entrega 
em bairros como Bosque da 
Saúde,  Chácara Inglesa,  Jar-
dim da Saúde, Mirandópolis, 
Parque Imperial, Planalto Pau-
lista, São Judas, Saúde, Vila 
do Bosque, Vila Clementino e 
Vila Gumercindo.  Em caso de 
dúvidas, ligue e consulte por 
telefone se sua rua está na área 
de entrega e eventuais taxas.

Pedidos pelo telefone 
2532-0075. Para conhecer o 
restaurante de comida ca-
seira e japonesa em sistema 
de buffet por qquilo, vá até 
lá durante o horário de al-
moço (das 11h30 às 14h30, 
de segunda a sábado) e Rua 
Pitangueiras, 89 - Mirandópo-
lis - ao lado do metrô Praça da 
Árvore) O cardápio completo 
e outras informações podem 
ser obtidas no site www. 
miyaguisan.com.br.
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•URBANISMO

Vila Mariana: moradores temem 
adensamento populacional

272/2015, que trata da revisão 
da Lei de Zoneamento, foi um 
dos temas mais discutidos no 
encontro. A revisão da Lei 
de Zoneamento, atualmente 
em debate na Câmara, prevê 
que a região receberá uma 
ZEU (Zona Eixo de Estrutura-
ção Urbana) no entorno do 
Metrô. Isto signifi ca adensa-
mento maior no corredor por 
onde passa o metrô e deve 
voltar a incentivar a constru-
ção de empreendimentos 
imobiliários na região. 

Outra polêmica retoma-
da no encontro envolvia o 
Planalto Paulista, bairro defi -
nido desde 1972 como exclu-
sivamente residencial pelo 
zoneamento da cidade. “Nós 
pedimos que o meio ambiente 
e a qualidade de vida na nossa 
cidade seja preservada em 
uma área residencial. Novos 
comércios irão prejudicar a 
vida dos moradores”, pediu o 
vice-presidente da Sociedade 
dos Amigos do Planalto Pau-
lista, Hélio Hijuchi.

Outra parte dos morado-
res defendeu a implantação 
das ZCOR (Zona Corredor), no 
Planalto Paulista. “Queremos 
que apenas quatro vias sejam 

classifi cadas como ZCOR para 
garantir nosso direito de po-
der ter comércios perto de 
casa e poder comprar um pão, 
frequentar escola, igreja, en-
fi m,  não ter que se deslocar 
para outros bairros. As árvo-
res, com certeza, continuarão 
sendo preservadas” afi rmou a 
moradora Angela Rabay.

Mobilidade
Boa parte dos moradores 

também pediu a atenção dos 
parlamentares para a mobili-
dade na região. Foram regis-
trados pedidos de recapea-
mento de vias, fi scalização de 
calçadas e estudos de impac-
to dos corredores de ônibus 
na Av. Lins de Vasconcelos.

O Secretário Municipal de 
Relações Governamentais, 
José Américo, reforçou o inte-
resse da prefeitura em discu-
tir e encaminhar as demandas 
de Vila Mariana. “Temos feito 
um esforço muito grande 
nessa região, principalmente 
no sentido de revitalização 
dos extremos desses bairros. 
Recapeamentos de ruas, aten-
ção às áreas de enchentes, 
como no córrego do Ipiranga, 
que são emergenciais para 
este território”, disse.

A Vila Mariana já cresceu 
muito nos últimos anos, como 
bairro que representa quase 
uma extensão do centro e 
da Avenida Paulista. Prédios 
e mais prédios invadiram o 
distrito, que é um dos três 
sob a responsabilidade da 
Subprefeitura de Vila Maria-
na. O mesmo pode se dizer, 
com segurança, de Moema, 
outro distrito inundado por 
edifícios que até geraram pre-
ocupações por conta da pro-
ximidade com o Aeroporto de 
Congonhas e por ser rota das 
aeronaves que ali pousam e 
decolam. Por fi m, o terceiro 
distrito da Subprefeitura, a 
Saúde, também foi fortemen-
te impactada pela verticaliza-
ção e, na atualidade, é o que 
mais teme a expansão deste 
processo. 

Este cenário ficou ainda 
mais nítido quando da rea-
lização do Câmara no Seu 
Bairro”, encontro promovido 
pelos vereadores em cada 
uma das 32 subprefeituras da 
cidade e que na sexta-feira 
passada, 16, foi realizado na 
Vila Mariana. 

O presidente da Câmara, 
vereador Antônio Donato 
(PT), presidiu a sessão desta 
sexta, que reuniu cerda de 
100 pessoas e foi acompa-
nhada pelos vereadores Edir 
Sales (PSD), Dalton Silvano 
(PV), Marquito (PTB), Conte 
Lopes (PTB), Ari Friendenbach 
(PROS),  Quito Formiga (PR), 
Aurélio Nomura (PSDB) e pelo 
subprefeito da Vila Mariana, 
João Carlos da Silva Martins.

A revisão do Projeto de Lei 

População teme novos prédios com legislação em debate
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•TRÂNSITO

CET reduz limite de velocidade 
na Cupecê e Roberto Marinho

A Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET) continua 
no processo que resultará na 
redução de velocidade em 
todas as vias principais da 
cidade para o limite máximo 
de 50km/h.

Hoje, sexta-feira (23/10), 
as alterações acontecerão 
na Avenida Doutor Arnaldo, 
na região central, na Avenida 
Jornalista Roberto Marinho 
e na Ponte Estaiada, na zona 

sul, e na Avenida João Simão 
de Castro, na zona norte. Atu-
almente, a velocidade permiti-
da nessas vias, que ganharão 
sinalização com 89 placas, é 
de até 60 km/h.

Na próxima quarta-feira 
(28/10) , as alterações acon-
tecerão no corredor formado 
pelas avenidas Roque Petroni 
Júnior, Professor Vicente Rao 
e Vereador João de Luca, Rua 
Juan de La Cruz e Avenida 

Cupecê, na zona sul. Atual-
mente, a velocidade permi-
tida nessas vias é de até 60 
km/h. 

Serão instalados faixas 
e painéis informativos para 
orientar os motoristas sobre 
as mudanças e utilizadas 149 
placas de sinalização.

A medida está inserida no 
plano de redução de aciden-
tes viários do Programa de 
Proteção à Vida. 
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•CULTURA

Obras de belga e catalão 
estão na Casa Modernista
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Exposição que ocorre simultaneamente no Rio e em SP vai até 1 de novembro
Philippe van Snick é belga, 

tem 69 anos e é considerado 
um dos mais importantes 
artistas contemporâneos de 
seu país. Daniel Steegmann 
Mangrané tem 38, nasceu na 
Catalunha (Espanha) e pos-
sui forte ligação com a arte 
e a natureza do Brasil. Em 
comum, ambos são artistas 
plásticos europeus modernos, 
reconhecidos internacional-
mente, e seus trabalhos com-
pletam-se na interação com 
o público e com os espaços 
onde são expostos. 

Este mês, em uma mostra 
simultânea abrangendo o 
eixo Rio/São Paulo, algumas 
de suas obras serão conjun-
tamente exibidas, respecti-
vamente, no Museu de Arte 
Moderna (Rio de Janeiro), de 
5 de setembro a 1º de novem-
bro, e na Casa Modernista, 
entre os dias 19 de setembro 
a 1º de novembro.

Para Marta Mestre, as-
sistente do MAM-Rio e cura-
dora da exposição, a ideia é 
promover um diálogo tanto 
entre o trabalho dos dois 
artistas como com as arqui-
teturas modernas de ambos 
os espaços expositivos: o 
MAM-Rio é um projeto do 
arquiteto brasileiro Affonso 
Eduardo Reidy, desenvolvido 
em 1953; e a Casa Modernista 
foi desenhada pelo ucraniano, 
naturalizado brasileiro, Gre-
gori Warchavchik, em 1927. O 
exemplar, localizado no bairro 
Vila Mariana, é considerado a 
primeira obra arquitetônica 
modernista do país.

No MAM, a exposição 
apresenta grandes mesas 

de madeira que ocupam a 
arquitetura dos vazios trans-
versais do piso 2, abertos à 
paisagem do Aterro do Fla-
mengo, justapondo traba-
lhos dos dois artistas, indi-
vidualmente e em parceria.

Já na Casa Modernista, 
van Snick ocupa o piso térreo 
com “Mexican dream cabin” 
(2015) e a área do jardim com 
“Sun umbrella” (1979/2015), 
duas intervenções que mos-
tram o quanto, para ele, a 
cor da superfície pintada não 
existe isoladamente como 
elemento científi co, mas an-

tes se descreve pela experi-
ência física espacial de cada 
espectador. 

Steegmann, por sua vez, 
ocupa os quartos do piso 
superior com “Família mo-
derna” (2015), trabalho no 
qual ironiza a normatividade 
do sujeito e o ideário contem-
porâneo.

Serviço: Casa Modernista. 
R. Santa Cruz, 325, Vila Maria-
na. Telefone: 5083-3232. Até 
1º/11, de terça a domingo, das 
9h às 17h. Grátis.

 
Por Gilberto de Nichile/SMC

Exposição traz obras que dialogam com a Casa Modernista
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Consul te -nos :  5070-4470
SEDE PRÓPRIA – “ESTAREMOS DE PLANTÃO NESTE SÁBADO

ATÉ ÀS 14:30 HORAS”. SE PREFERIR, LIGUE 24 HS: 9 4726-1805.
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.

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DORMS
R$ 480.000,00

sala 2 ambientes,

2 WC, cozinha planejada,

1 vaga de garagem, 

Lazer. 

(Cód. JH) 

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).

JD. DA SAÚDE
R$ 440.000,00

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.

 SÃO JUDAS
 SOBRADO - METRÔ

R$ 750.000,00
03 dorms, 2 suítes c/armários, 

lavabo, sala 2 ambientes, cozinha 

c/armários, churrasqueira, 4 vagas 

com WC. Pronto para morar! 

(Cód. RS).

 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

Apto 02 dorms. c/arms, 2 
banheiro, sala 2 amb. c/terraço, 
cozinha c/a.e., 01 vaga. Lazer. 

(Cód.RS) Site: AP0345.

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

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

ESTAMOS ADMITINDO
CORRETORES (AS)

JABAQUARA   
Ótimo sobrado, boa conservação, ao 
lado do metrô Jabaquara, metragem 
12x48 , 4 dorms, 4 vagas, 3 salas, 

rico em arms, salão de festas, chur-
rasqueira, adega, lavanderia, e dep. 

Empregada. R$1.500.000,00

V. CLEMENTINO
APTO COM 3 DORMS TOTALMENTE 

REFORMADO  R$580.000,00
Apto c/ 3 dorms c/ arms sala p/ 2 

ambs, Cozinha , banheiro social, a s 
c/ wc, Excelente local, próximo

metrô Sta Cruz 

METRÔ SANTA CRUZ
Apto 3 dorms, 1 suite ,

3 vags, 80 m2 au , terraço ,  lazer

R$680.000,00

PLANALTO PAULISTA
Sobrado 3 suites, 3 vagas,

240 metros de construção Quintal,
churrasqueira, quarto de empregada, 
corredor lateral, ótima conservação.  

R$1.180.000,00 

MIRANDÓPOLIS
Lindo sobrado 3 dorms, sendo 2 

suiotes, 3 vagas, quintal, churrasqueira, 
quarto de emp,  terreno 7,5 x26, ótima 

conservação 240 m2 de construção. 
R$1.650.000,00

SAÚDE
Sobrado 2 dormitórios, 1 suíte,

1 vaga, qto de empregada, quintal, 
churrasqueira, armários, cozinha 

americana , Ótima conserva-
ção, próx. Metrô  Pça da Árvore. 

R$670.000,00  

SAÚDE
Apto 3 dorms , 1 suite, ,3 vagas , 

quarto empregada, sacada ,
126 m2 aú , com armários e lazer  

total, vagas definitivas.
 R$980.000 

CHÁCARA INGLESA 
Apto  2 dorms  com 3º  reversível 

, 1 vaga , 58 m2 aú, Terraço com 

armários, próximo ao metrô

Pça da Árvore. R$380.000

 SAÚDE
Apto 3 dorms, 2 vagas , suíte,

terraço, armários, lazer 80 m2 aú, 
prédio de 12 anos de construção, 

próximo ao metrô 
Pça da Árvore. R$ 650.000 

V. CLEMENTINO
Apto 3 dorms, 1 vagas ,  120 m2 de 

área útil, próximo do metrô Santa 

Cruz R$ 680.000.  Ótima localização 

terraço, armários, lazer

PRAÇA DA ÁRVORE 
Apto 2 dorms,  suíte, 2 grs próximo 

do metrô, living com terraço,
rico em arms. R$450 MIL,

vale a pena conhecer .

METRÔ SAÚDE 
121 m2 aú , 3 dorms , suíte, living,
2 ambs, terraço, armários, lazer,

2 vagas. R$920.000,
agende uma visita .

SAÚDE
R$550.000,00

Novo 62 m2 aú , 2 dorms, suíte,

living  com terraço cozinha

planejada  , lindo .

MIRANDÓPOLIS 
TRAV. R. DAS ROSAS 

Sobrado 2 dorms, bbox, carpete de 
madeira, sl piso frio, copa coz., dep. 
Emp. Qtal , wc , gar  , excelente local 

R$439.000. 

MIRANDÓPOLIS 
PROX. PÇA  STA RITA 

Sobrado 3 stes ( suite casal ind.) arms 
, escrit. Sl ampla 3 ambs, lavabo, copa, 
coz. Qtal , lavand. Ent. Lateral , ste 
hosp. Forno/churr. Aquecedor solar, 

Depos. , 4 vagas. R$1.339.000.

SAÚDE
Apto 2 dormitórios, 1 vaga, 58m2 aú

Com armários , próximo do metrô  

Pça da Árvore. Abaixo do valor de 

mercado. R$410.000

METRÔ SANTA CRUZ
Apto 3 dormitórios, 1 suite, 2 vagas

Rico em armários, ao lado do metrô, 

andar alto. R$750.000

SAÚDE
Apto 2 dormS, 1 suite, 2 vagas

Terraço 60m2 aú , lazer , próximo do 

metrô Pça da Árvore

 R$480.000 .

SAÚDE
SOBRADO ÓTIMO LOCAL

R$2.000,00
Casa assobradada c/ 1 vaga de 

garagem, reformada , c/ 3 dorms,
terraço, sala, cozinha , banheiro Social.  

SAÚDE 
APTO SEMI –NOVO  - TOTAL LAZER 

R$ 1.500,00
Apto c/ 3 dorms ( suíte) , sala p/ 2 

ambientes c/ sacada cozinha
americana ,banheiro social ,

1 vaga de garagem.

V. MARIANA 
APTO  C/ 2 DORMS , 3º REVERSÍVEL, 
2 VAGAS DE GARAGEM R$2.300,00
Apto c/ 2 dorms c/ arms, sala living 
p/ 2 ambs  c/ sacada Cozinha com 
arms, banh. Social, 3º dorm. c/ WC                  

Excelente local , prox. Metrô Sta Cruz.

V. CLEMENTINO 
APTO C/ 2 DORMS , GARAGEM , 

PISCINA R$1.800,00
Apto c/ 2 dorms c/ arms , sala p/ 2 
ambientes c/ sacada Coz. , banh. 

Social a.s, dep. Completa de 
empregada. Excelente local .

V. CLEMENTINO 
APTO  2 DORMS,

EXCELENTE LOCAL - R$2.200,00
Apto  c/ 2 dorms , arms embutidos, 

sala, banh. Social, Coz. c/ arms,
a. s. c/ wc, prox. Hospital SP,

metro Sta Cruz

MIRANDÓPOLIS
APTO 1 DORMS C/ VAGA

DE GARAGEM  R$1.200,00
Apto c/ 1 dorms c/ arms , sala, banh. 
Social reformado, Vaga demarcada, 

prox. Metrô Pça da Árvore.

V. CLEMENTINO
APTO C/ 2 DORMS

PROX. IBIRAPUERA R$1.500,00
Apto c/ 2 dorms c/ a . e . sala / 2 

ambs , coz. c/ arms emb. 
S.  dep. De empr. Vaga de garagem

SAÚDE
Apto  c/ 3 dorms, sendo 1 suite, 

sacada , 2 vagas, Arms emb.
Em todos os ambs , lazer total. 
Prox.  Ao metrô Pça da Árvore. 

R$2.100,00

SAÚDE
STUDIO/ FLAT  DECORADO, PISO 
PORCELANATO, CAMA RETRÁTIL

Fogão elétrico, geladeira, TV, sacada 
fechada Lazer total ao lado do metrô 

Praça da Árvore, 1ª Locação 
R$2.100,00

MOEMA
Apto mobiliado, 1 dorm, ótima 

localização , prox. Shopping e Parque                                
Ibirapuera , 1 vaga  c/ serviço de 

manobrista , c/ piscina, churrasqueira 
e sala de ginástica. R$1.600,00

V. MARIANA 
Apto próximo ao metrô Sta  Cruz  c/ 
2 vagas , 2 dorms , sendo 1 suíte, 

armários embutidos  em todos  ambi-
entes , escritório e lazer total. 

R$2.400,00.

SÃO JUDAS
100 MTS DO METRÔ /WAL MART

Apto 2 dorms, bbox, living 2 ambs  c/ 

sacada, Coz.  c/ ae , a s. wc, 1 vaga 

priv. Pisc. /sl festas. R$1.500

MIRANDÓPOLIS
PRÓX.  PÇA  STA RITA

Sobrado amplo 2 dorms , bbox, 2 
salas separadas, Coz . qtal  4e edíc.  

c/ 2 dorms , wc  ,lavand. 1 vg de 
garagem , pto para morar. R$2.400.

V. CLEMENTINO
R. COLEG. PIONEIRO

Sobrado 4 dorms  c/ arms, 2 bbox, 
sala ampla p/ 2 ambs, Lav. , cozinha 

palanejada, entr. Lateral , quarto 
emp. 2 vags. Impecável. R$6.000

VILA CLEMENTINO
PROX. SHOPP/ HOSP. SP

Assobradada , 2 dorms , sl, coz, 
bbox, toda refor. Cascolac novo , 
imóvel com/ resid. R$1650,00

SÃO JUDAS
Conjuntos comerciais de 48 m2 

ao lado do metrô S. Judas
Locação e vendas, PREÇO

DE VENDA R$450.000
LOCAÇÃO : R$1.950,00
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CASA TÉRREA – próx. Metrô 
JABAQUARA R$ 900 MIL

CIDADE VARGAS ,frente p/ 
duas ruas  com 4 dormitórios, 
sala ampla , cozinha, depen-
dencia para empregada e 4 

vagas de garagem.
REF  01-2750

2  CASAS POR R$ 530 MIL 
No mesmo terreno, c/ mais de 
500m quadrados, sendo que 
cada casa  possui 2 dormitórios, 
sala, coz. e qtal e wc, 6 vgs.
de gar. no total, na V. Fachini 

pró. à Av. Principal. Otimo
investimento.  REF.:01-3143 

SOBRADO Vila Guarani  
R$ 490 MIL

2 dorms, sala 2 ambs, coz, 2 
vagas de gar, qtal. Salão com 
dispensa e mais um quarto, toda 
em laje. Excel. preço,b Ótima 
localização,  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

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

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 – 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 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

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 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

2 CASAS TÉRREAS  / Metrô 
CONCEIÇÃO–R$ 530 MIL

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

Sobrado Condominio 
fechado/Jabaquara R$ 

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

APTO –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

SOBRADO/ METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 570 MIL

À 5 minutos do metrô
com 2 dormitórios c/

armários, ótima sala 2 
ambs, banh, coz. c/ arms,
piso laminado e ardósia,

toda em laje c/ 2 vagas de 
gar. Òtimo investimento.

REF.: 81-3096

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

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

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

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

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

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

“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
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APTO
CHACARA INGLESA

R$ 430.000,00
2 dorms, sala c/ sacada, 

coz, 1 banh, área de serviço, 
dp de empregada, 1 vaga, 

62m² – REF: 3234.

APTO
VILA MARIANA
R$ 425.000,00

3 dorms, 1 sala, 2 banhs, 
coz americana c/ armários, 

área de serviço, 1 vaga, 
70m² – REF: 3281.

APTO
ÁGUA FUNDA

R$ 320.000,00
2 dorms, cozinha e dorms 
c/ armários, sala, 1 banh, 
área de serviço, 1 vaga, 

60m² – REF: 2211.

SOBRADO
ACLIMAÇÃO  

R$ 510.000,00
3 dorms, sala, coz, 1 banh, 
1 dp de empregada c/ wc, 

área de serviço, 1 vaga, 
160m² – REF: 3898.

SALA  COM.
SAÚDE

R$ 320.000,00
Ótima localização.

Sala c/ 2 banhs, 1 vaga, 
49m² – REF: 8010.

APTO - SAÚDE
R$ 532.000,00

Reformado e decorado. 
2 dorms, 1 st, repleto 

de armários, sala e st c/ 
sacada, coz, 1 banh, AS, 

1 vaga, 61m² – REF: 2222.

APTO - SÃO JUDAS
R$ 425.000,00

Próx ao metrô S. Judas. 2 
dorms, sala, coz e dorms c/ 
armários, 2 banhs, banheira 

c/ hidro, área de serv, 1 
vaga, 61m² – REF: 2215.

APTO
BOSQUE DA SAÚDE 

R$ 370.000,00
2 dorms c/ armários, sala, 
coz c/ armários, 1 banh, 
área de serviço, 1 vaga, 

56m² – REF: 2208.

APTO - MOOCA 
R$ 345.000,00

Ótima localização, 3 dorms, 
sala, coz c/ armários,

1 banh, área de serviço,
1 vaga ampla, 109m² – 

REF: 5030.

SOBRADO - JD. SAÚDE 
R$ 780.000,00

em ótimas condições,
5 dorms sendo 2 suítes,
2 salas, coz, 2 banhs,

1 lavabo, 1 área de serviço,
2 vagas, 170m² - REF: 2213.

APTO - MIRANDÓPOLIS
R$ 480.000,00

2 dorms, sala 2 ambientes, 
coz e dorms c/ armários,

1 banh, AS, dp de 
empregada c/ armários e wc, 
1 vaga, 83m² – REF: 3873.

SOBRADO - INTERLAGOS
R$ 320.000,00

Sobrado novo em cond. 
fechado. 2 dorms, coz, 

sala, 1 banh, lavabo, área 
de serviço, 1 vaga, 78m² – 

REF: 2217

APTO
VILA GUMERCINDO   

R$ 440.000,00
3 dorms c/ armários, sala c/ 
sacada, coz c/ armários, 2 

banhs, área de serviço, 1 vg, 
75m² – REF: 3267.

APTO - SAÚDE
R$ 2.350,00 (Pacote)
2 dorms, sala c/ parede de 

espelho, sacada, armários na 
coz e dorms, 2 banhs, área 
de serviço, 1 vaga, 60m² – 

REF: 2221.

APTO
V. DAS MERCÊS 

R$ 1.500,00 (Pacote)
2 dorms, sala, coz, 1 banh, 

área de serviço, 1 vaga, 
48m² – REF: 205.

APTO
VILA GUMERCINDO

R$ 1.600,00
+ Cond. + IPTU –

2 dorms, sala c/ sacada,
coz c/ armários, 1 banh, 
área de serviço, 1 vaga, 

60m² – REF: 3155.

APTO - MOOCA 
R$ 1.200,00

+ Cond. + IPTU – Ótima 
localização, 3 dorms, sala, 
coz c/ armários, 1 banh, 
área de serviço, 1 vaga 

ampla, 109m² – REF: 3765.

APTO - SAÚDE
R$ 1.455,00 (Pacote)

280m do metrô Saúde.
1 dorm, coz, área de 

serviço, 1 banh, 35m² – 
REF: 8333.

SOBRADO
VILA MARIANA

R$ 2.020,00 (Pacote)
500m do metrô Ana Rosa, 3 
dorms sendo 1 suíte, coz e 

dorms c/ arms, sala, 2 banhs, 
AS, 63m² – REF: 8396.

APTO - CHÁC. INGLESA 
R$ 2.650,00

+ Cond. + IPTU – 
3 dorms sendo 1 suíte, sala 

c/ sacada, coz e dorms
c/ arms, 2 banhs, AS,

2 vagas, 85m² – REF: 2102.

SALA  COMERCIAL
VL. CLEMENTINO

R$ 1.700,00
+ Cond. + IPTU – Sala 

em ótimo estado, dividida 
em 3 ambs. 2 banhs, copa, 
1 vaga, 35m² – REF: 2218.

APTO - VILA PRUDENTE 
R$ 1.130,00

+ Cond. – Apto novo, 
nunca habitado. 2 dorms, 

sala c/ sacada, coz, 1 banh, 
área de serv, 1 vg, 53m² – 

REF: 8340.

CASA - JABAQUARA
R$ 1.500,00 + IPTU

3 dorms, sala, coz, 2 banhs, 
área de serviço, 1 vaga, 

75m² – REF: 1975.

SALÃO  COM. 
JABAQUARA

R$ 1.800,00 (Pacote)
Salão em bom estado, 2 

banhs, boa localização, 45m² 
REF: 2192.

APTO  VILA GUARANI
R$ 1.910,00 (Pacote)
2 dorms, sala c/ sacada, 

coz c/ gabinete, 1 banh, área 
de serviço, 1 vaga, 70m² – 

REF: 2212.

SALA  COMERCIAL
CERQUEIRA CÉSAR  

R$ 5.000,00
+ Cond. + IPTU – 190m do 
metrô Consolação, 3 salas em 

ótimo estado, 3 banhs,
1 vaga, 60m² – REF: 8039.

SALA  COM. IPIRANGA
R$ 2.500,00

+ IPTU + Seguro incêndio 
– Próximo ao metrô Alto do 
Ipiranga; 1 sala, 1 copa, 2 

banhs, 100m² – REF: 8105.

APTO  JABAQUARA 
R$ 390.000,00

3 dorms, sala c/ sacada, 
coz , 1 banh, área de 

serviço, 1 vaga, 57m².
REF: 8160.

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 36 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 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

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 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

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
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

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
JD. DA SAÚDE

R$ 500 MIL
Ótima oferta, ótimo local, 
próx. a rua Antônio Carlos 
da Fonseca, 3 dom., wc 

social, living, cozinha, amplo 
escritório, cozinha, wc p/ emp, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.790

SOBRADO
V. 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

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$ 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

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. BRAS. MACHADO

R$ 469 MIL
Boa localização da rua Cônego 

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

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

carro, lazer - REF.: 14.181

SOBRADO COM. / 
RES. - BQ. SAÚDE

R$ 580 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 

Saúde, bom p/ moradia, ótimo 
p/ fins comerciais, c/ 3 dorm., 

wc social, living p/ 2 amb., 
coz., dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros, terreno 5 x 32 mts. - 

REF.: 13.256

APTO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 290 MIL
Boa localização da rua Vicente 
Fernandes Pinto, vago, AU = 

62 m², c/ 2 dorm., 1 c/ AE, wc 
social, living, cozinha, lavand, 

gar. p/ 1 carro, cond.
R$ 429,00 - REF.: 14.610

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, garagem p/ 2 carros - 

REF.: 13.629

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Ótimo local da Av. Ramalho 
Ortigão, área útil de 82 m², 
vago, c/ 2 dorm. c/ AE, wc 

social, living p/ 2 amb., 
cozinha, lavanderia, qto. e wc 
p/ empreg, garagem p/ 1 carro 

REF.: 14.627

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

APTO
CHÁCARA INGLESA

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

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

AU = 74 m² - REF.: 13.812

APTO
SAÚDE

R$ 680 MIL
Ótimo local, próximo ao Metrô 

Saúde, área útil de 83 m², vago, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 

social, living, sl. jantar, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 14.608

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/ emp., 
garagem - REF.: 13.792

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, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 13.018

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
Terreno 9 x 24 = 218 m², AC 
= 206 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., lavabo, 
copa, coz. c/ AE, despensa, wc 

p/ empreg., gar. p/ 6 carros, 
estuda permuta por apto. - 

REF.: 14.631

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.070 MIL

Vago, terreno 8 x 30 m, 
construção 261 m², c/ 3 

dormitórios, suíte, living p/ 2 
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/ 
AE, escritório c/ WC, edícula c/ 

qto., coz., wc, garagem
p/ 4 carros - REF.: 14.037

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

APTO
SÃO JUDAS
R$ 618 MIL

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

cozinha c/ AE, lavanderia c/ AE, 
garagem p/ 2 carros, área útil de 

80 m², boa localização da rua 
Major Freire - REF.: 14.275

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

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

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

lavanderia, quintal c/ churr., 
gar. p/ 4 carros, impecável, 

ótimo acbto. - REF.: 13.827

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente área útil de 129 m², 

garagem p/ 3 carros, c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 

p/ 2amb. c/ sacada, coz. c/ AE, 
lavandeira, dep. p/ empreg., - 

REF.: 14.621

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Seminovo, AC = 270 m², c/ 3 
suítes c/ AE, living p/ 2 amb., 

sl. TV, lavabo, copa, coz. c/ AE, 
dep.p/ empreg., escritórios, 
sl. p/ atelier, gar. p/ 4 carros, 

estuda permuta c/ casa térrea - 
REF.: 14.481

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, churrasq., gar. p/ 2 
carros - REF.: 12.299

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
Ótimo local da Av. Ramalho 

Ortigão, excelente área útil de 
82 m², vago, c/ 2 dormitórios, 

wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha, lavanderia, qto. e wc 
p/ empreg, garagem p/ 1 carro 

REF.: 13.870

SOBRADO
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

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótima localização do bairro , 

travessa da rua Tiquatira, ótimo 
para construir dois sobrados, 

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

pessoalmente - REF.: 13.438

TÉRREA
V. MORAES
R$ 480 MIL

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 480 MIL
Excelente localização, prox. a 

rua Tiquatira, terreno 5 x 27 m, 
constr. 135 m², c/ 3 dorm., wc 
social, ampla sala p/ 2 amb., 
cozinha, dep.empreg., quintal, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 14.657

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Impecável, todo reformado, 

ótima localização da rua 
Samambaia, área útil de 88 

m², c/ 3 dormitórios c/ AE, wc 
social, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. planejada, lavanderia, gar. 

p/ 1 carro. - REF.: 14.493

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$ 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
375 M²

R$ 680 MIL
Ótima localização do bairro 
Bosque da Saúde, terreno 
medindo 10 x 37,50 mts., 

ótimo para construtores, ou 
mesmo finalidades comerciais, 
estuda propostas - REF.: 14.597

SOBRADO - METRÔ 
A. DO IPIRANGA

R$ 760 MIL
A 500 mts. do metrô, c/ 3 

suítes, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 4 carros, construção 

157 m², estuda permuta imóvel 
menor valor - REF.: 13.566

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 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
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

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

IMÓVEL COMERCIAL 
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

TÉRREA
JD.DA SAÚDE
R$ 880 MIL

Reformada, bom acabto., ótimo 
local, c/ 3 dorm., suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., copa, 
coz c/ AE, dep. p/ emp., quintal 
c/ churr, escritório c/ wc, gar. 
p/ 2 carros - REF.: 13.546

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

sala, coz, wc, lavand., gar. p/ 5 
carros - REF.: 12.963

APTO
 KLABIN

R$ 1.650 MIL
AU = 174 m², c/ 4 dormitórios 
c/ AE, suíte c/ closet, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ lareira e c/ 
sacada, coz.planej., dep. p/ 

empreg., garagem p/ 3 carros, 
ótimo acabto - REF.: 13.568

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.670 MIL

Ótimo local da rua Pierre Curie, 
terreno 426 m², construção aprox. 
299 m², vago, c/ 3 dorm., suíte, 
living p/ 3 amb., sl. Jantar, lavabo, 
coz, escritório, gar.p/ 4 carros, 
edícula completa - REF.: 14.153
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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. 

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$ 2.600,00.

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$ 1.900,00

VENDAS APARTAMENTOS CASAS E SOBRADOS VENDAS LOCAÇÕES

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

APTO VILA MARIANA
Novo, 3 dorm,1suite, 

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

completo, próximo
Metrô Santa Cruz.

 R$970 mil - Ref 17451

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

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

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

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

Edificio de 3 anos,
lazer total. Lindo, 

impecável!!
R$ 650mil – Ref.15670

SOBRADO MIRANDÓPOLIS
Oportunidade, Novo, 3 

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

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

R$ 925 Mil - Ref.17227

SALÃO COMERCIAL 
VILA CLEMENTINO

Excelente imóvel, pronto 
para loja, em esquina

da Vila Clementino
Rua Tres de Maio.

R$ 3.500,00 - Ref.17294

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

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

Ref 12648

SOBRADO 
MIRANDÓPOLIS

3 dorm, sala,coz, lavabo, 
wc social, dep. emp., 3 vg. 
Necessita modernização.
R$ 750 mil - Ref. 17681

APTO
VILA CLEMENTINO
2 dorm, 1 vg, varanda, 

proximo metrô.
60m, excelente imovel.

R$ 620 mil - Ref. 17778 

APTO MIRANDÓPOLIS
4 dorm, 2 suites,
3 vgs wc e qe,
134m, sacada.

Impecavel.
R$ 1600 mil - Ref 9408 

SOBRADO COMERCIAL
VILA MARIANA

 5 salas, copa/coz, 2 wc, jd 
de inverno, 1 vg, port. eletr. 

Reformada. Ideal para clinica/
escritorio ou residencia. 

Ref.17812 - R$ 1300 mil

CASA DE VILA
SAUDE

3 dorm, 1 suite, 1 vaga, 
pequeno quintal.

Aluguel  R$ 2.100,00
Ref. 11343  

APTO V CLEMENTINO
1dorm, 1vg, varanda,
lav. coletiva. repleto 

de armarios, excelente 
localização.

R$ 400 mil - REf.4201

SALA COMERCIAL
V. CLEMENTINO

Otima Oportunidade! Abaixo 
da Avaliação! 44m, 2wc, 1 
vg.Estac. com manobrista. 
Metrô Santa Cruz na porta.

R$ 425 mil - REf.17548

APTO V. MARIANA
2 dorm, 1 vg. Totalmente 

reformado. Lindo!
Em estado de novo.

Vale a pena conhecer!
R$ 475 mil - Ref 17742

SOBRADO DE VILA
V. CLEMENTINO

2dorm,sala 2 ambientes,
1 vg, Terreno 5x20,

no miolo da V. Clementino.
R$ 700 mil - Ref 17847

COBERTURA
V. CLEMENTINO

3d / 3s / 3vgs,  wc e Qe, var-
anda gourmet, lazer total. Pre-
dio Novo, repleto de armarios, 
153m AU. Alug. R$ 6.500,00 

Cond 1000,00 Ref.17968

APTO PARAISO
 Predio novo, com 1 dorm, 
1 vg, varanda, 42m.  Lazer 

completo, pertinho do 
metrô. LIndo!!

R$ 550 mil - REf. 18092

SOBRADO MIRANDÓPOLIS
 3dorm,3vg, wc e QE , 

varanda, pequeno quintal, 
terreno de 5X30m. Miolo 

nobre do bairro.
R$ 750 mil - Ref.18050

CASA TÉRREA
MIRANDÓPOLIS

 2 dorm , sala , coz , wc,1 
vg, area de serv, entrada 

lateral, edicula com  quarto 
e Wc de emp. Aluguel
R$ 2600,00  Ref 14694

SOBRADO
MIRANDOPOLIS

 3 dorm, 1 s. 2 vg, dep de 
emp,quintal e  pequeno 
salao nos fundos,185m 

AU, Necessita de reforma.
R$ 730 mil Ref. 18149

APTO MIRANDÓPOLIS
2 dorm, sala estendida, 

escritorio, cozinha grande, 
wc social, area de serv. 
e wc de emp, 1 vg. 92m 
de area util. R$ 480 mil,  

cond.R$ 650,00  Ref 5909

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS
 3 dorm,1s, 2 vgs,
dependencias de

 empregada e pequeno 
quintal. Impecavel!!

REF. 18117  R$  1050 mil.

APTO
VILA CLEMENTINO

 Com 2 dorm, sala,
coz, area de serviço,
1 vg, 94m . Abaixo

da avaliação.
Ref. 17908   R$  580 mil

APTO MIRANDÓPOLIS
 2 dorm, wc e QE,

com armarios, 1 vg.
Rua plana,tranquila,
perto do comercio

da regiao.
Ref. 18172  R$ 550 mil

APTO MIRANDÓPOLIS
 2 dorm, sala estendida, 

escritorio, QE e WC, 1 vg., 
92m .Perto do metrô.

Venda rapida!
Ref.5909 -  R$ 480 mil.

SOBRADO
MIRANDOPOLIS

 3 dorm, sala, coz, dep. 
empreg, pequeno quintal, 
2 vgs. Alug  R$ 3200,00 

Ref. 18124

APTO
VILA CLEMENTINO
3 dorm.2vgs, varanda, 

100m. Lindo! Repleto de 
armarios. Aluguel:
R$ 3.200,00 Cond:

R$ 1.050,00 Ref. 18152

APTO
VILA CLEMENTINO

3dorm, 1 s, 2 vg varanda, 
2 quadras do metrô Sta 
Cruz. Lazer Completo.
Predio de excel.padrão. 

Alug. 3300,00  Cond 
950,00 - Ref. 18173

APTO
VILA CLEMENTINO

 Na Altino Arantes,
com 94m, 2 dorm, e 1 

vg.Vale a pena conhecer!
Ref. 17907  Aluguel:

R$ 2000,00 Cond 740,00

APTO
MIRANDÓPOLIS

 2dorm, sala, coz, lavabo, 
wc social, QE, 1 vg fixa.
Ref. 13951   Aluguel: 
1800,00 Cond 600,00

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.

Creci no 16.581
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO - ADVOCACIA

LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO- LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO- LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO
SOBRELOJA COMERCIAL - MIRANDÓPOLIS

(Próximo ao Metrô Pça. da Árvore)
240 Mtª, 03 banheiros, cozinha e depósitos.

R$ 3.000,00 - Av. Sen. Casemiro da Rocha, 698.

SOBRADO COMERCIAL – VILA MARIANA
(Próximo ao Metro Sta. Cruz)

09 salas, sala de espera, 02 lavabos, cozinha,
02 banheiros, AS, entrada lateral, quintal e vaga
p/ carro. R$ 6.450,00 - Rua Prof. Tranquilli, 99.

SALÃO COMERCIAL – SAÚDE
(Próximo ao Metrô Saúde)

Salão com 100 Mtª, 02 banheiros, 02 vagas
para carro na frente. R$  1.700,00.
Rua Salvador de Edra, 313 loja 01

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

02 dormitórios c/ae, sala c/sacada, cozinha 
c/ae, banheiro, AS e gar.  R$ 1.400,00

Av. Fagundes Filho, 470 Apto. 116.

SOBRADO COND. FECHADO - SAÚDE
(Próximo ao Metro Santa Cruz)
02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,

AS, quintal e vaga para um carro. R$ 1.700,00
Rua Jureia, 430 casa 05

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

e área de serviço. R$ 1.000,00
Rua Guimarães Passos, 719  Apto. 01.

SOBRADO RES/COM –BOSQUE DA SAÚDE
(Próximo ao Metrô Alto do Ipiranga)
03 dorms, sala, copa, coz. c/ae, banh.

social, quintal, lavanderia, dep de empregada 
completa, área de serviço com banheiro, 

deposito e garagem para 02 carros. 
R$ 2.200,00 - Rua Manoel Coelho da Silva, 353

CONJUNTO COML – JD. SAÚDE
(Próx. à Loja Nippon, ao lado do Santander 

e na frente da Caixa Econômica)
03 salas, 01banheiro e 08 vaga de estacionamento 

(AT 68 Mtª. R$ 3.000,00 Av. do Cursino, 1367.
Obs. Com manobrista, comporta até 12 carros.

ASSOBRADADO RES/COM –MIRANDÓPOLIS 
(Próximo ao Metrô Pça. da Arvore)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e
área de serviço. R$ 1.300,00

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 968.

APARTAMENTO  – SAÚDE
(PRÓXIMO AO METRO SAÚDE)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço e gar. R$ 1.100,00

Rua Salvador de Edra, 313 Apto. 21 

APARTAMENTO –VILA SANTA CATARINA 
(Próximo da Av. Washington Luiz)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço e vaga para carro. ALUGUEL: R$ 1.200,00                          

Av. Santa Catarina, 57 Apto. 07.

SOBRADO RES/COM –BOSQUE DA SAÚDE
(Próximo ao Metrô Imigrantes)

03 dormitórios sendo 02 suites uma com hidro,
sala grande com terraço, cozinha c/ae,

banheiro, quintal, dep de empregada completa, 
área de serviço e garagem fechada para 03 carros 

c/ae. R$ 2.200,00 - Rua Guararema, 681.

SOBRADO COND/FECHADO – SAÚDE
(Próximo ao Metrô Sta. Cruz)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço, quintal e vaga para carro.

R$ 1.700,00 - Rua Jureia, 430 casa 02.

SOBRADO COND/FECHADO – SAÚDE
(Próximo ao Metrô Sta. Cruz)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, quintal e vaga para carro.

R$ 1.700,00 - Rua Jureia, 430 casa 11.

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

 

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

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dts., (suite), sl. living, 
lavabo, coz. gde. AS, gar., 

reformadíssimo, vago

MIrANDÓPOLIS
Px. Igreja Sta. rita
Só r$ 530.000,00

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

Apto. 3 dts. (1 ste), sl. liv. c/
terr. 2 gar., c/100 m2 AU, 

lazer total. Est. Prop. Vago

VILA CLEMENTINO 
Abx. Avaliação Px. Hosp. S.P.

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
500 mts. do metrô, c/118m2 

A.C., 3 dorms., 1 suíte 
c/varanda, banh. soc., sala, 

lavabo, coz., lavand., quintal, 
2 vagas.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SObrADOS NOVOS 
METrÔ CONCEIÇÃO

r$ 690.000,00

 

Vago, 3 dts. sendo 1 suíte, todos c/AE´s, sala 2 
ambs. c/sacada, coz. compl. c/AE, wc compl. c/AE, 
3 vgs. gar., na cobertura c/lazer e no prédio + pisci-
na, sauna, salão de fesas. R$ 760.000,00 - Cond. 

baixo. Aceita imóvel de (-) valor e Financiamento.

 CObErTUrA DUPLEX
JAbAqUArA 600m DO METrÔ

Tratar 2193-2617 ou 99312-3507

 

2 dormitórios c/A.E., sala com sacada, cozinha c/
AE, wc completo, lavanderia, 1 vaga, 

lazer, piscina, quadra, playground. Solicite Fotos 
Aceita Financiamento. Temos Outros

 APArTAMENTO 
200 mts. METrÔ JAbAqUArA 

r$ 340.000,00

Tratar 2193-2617 ou 99312-3507

 

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

 

PLANO 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

 TErrENO JAbAqUArA
JArDIM OrIENTAL
A.T. 8x30 = 240 m2

Tratar 2193-2617 ou 99312-3507

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)

Jardim do Lago, infra 
estrutura completa

Aceito Carro
R$ 240.000,00

Tratar  
94860-1862

TErrENO EM
ATIbAIA - 360m2

85m2 A.C., c/2 dorms. 
sendo 2 suítes, sala, 

coz., lavabo, peq. 
qtal., lavand., 2 vagas 
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SObrADOS NOVOS
VILA GUArANI
r$ 550.000,00

130m2 A.C., + solarium 
= 160m2 total, 3 suítes, 
sala, coz., banh., lav., 

churr., forno pizza, 
3 vagas. Temos Outros!

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SObrADOS NOVOS
MIrANDÓPOLIS

r$ 1.100.000,00

 

2 dorms., sala, 2 ambs, todo 
reformado, garagem demar-

cada. R$ 270.000,00

 APArTAMENTO SAÚDE
A 10 MINUTOS DO METrÔ

Tratar: 5058-0800
ou 96428-0663 cr
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BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 2 dts., bh., sl., 
coz., quintal e 1 gar. 
Sensacional Local!!!

MIrANDÓPOLIS
 Próx. r. dos Jacintos 

r$ 2.400,00 + IPTU

 

MENSAL ou por PERÍODO
próximo Metrô Santa Cruz

 ALUGO SALAS PArA 
PrOFISSIONAIS

DA SAÚDE

Tratar Tel.: 5579-9962

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dts, sl, coz, banh, a. serv, 
s/gar, todo reformado, px. 

Metrô Sta. Cruz/Shop. 

VILA CLEMENTINO
 Av. 11 de Junho

r$ 1.600,00 + IPTU

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 82m2 AU, 2 dts. c/AE, 
bh, sl. liv. c/terr. coz. gde. 

c/AE, DE, gar. piso frio

SAÚDE
 Travessa Fag. Filho

 r$ 1.600,00 + COND. + IPTU

 

Rua Caperuçú, 4 dormitórios, (1 suíte), 
repleto de armários, sala de estar em “L”, 

sala de jantar, lavabo, cozinha, 
2 vagas, edícula c/2 dorms. e banh.

Tratar Direto com proprietário
Cel.: 99174-1274

 SObrADO MIrANDÓPOLIS
r$ 3.600,00

 

Para Advogados, Contadores, Corretores de 
Imóveis, Despachantes e Afins. Toda a infra 
estrutura: Internet, Móveis, Telefone, Recep-
ção, para aproveitar espaço ocioso, muito 
próximo da Estação Santa Cruz do Metrô

 ALUGO SALA EM ESCrITÓrIO
DE ADVOCACIA

Contato: 5052-9474 h.c.

 

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

com quintal  + 1 banheiro

 ALUGA-SE CASA NOVA 
PrÓXIMO METrÔ CONCEIÇÃO

Direto com proprietário
Cel.: 99941-4617

 

Rua Graví, 41, c/5 salas, 3 wc´s, a. serv., 
garagem + edícula, 3 cômodos c/cozinha. 

R$ 4.800,00 Estuda proposta venda ou permuta.

 CASA COMErCIAL 
METrÔ PrAÇA DA ÁrVOrE
A.C. = 162m2 - Terr. 165m2

5589-8181 - 98431-7097
Direto c/proprietário

94235-3188 (vivo) 
96838-5519 (tim)

Metrô Vila Mariana
Metrô Praça da Árvore

Metrô Saúde.
Ótima localização, para 

rapaz sem vicíos, ambiente 
familiar e cristão

ALUGA-SE 
qUArTO  E SUÍTE

Mobiliado, para uma 
senhora, bom ambiente. 
R$ 300,00 c/depósito

Tel. 5677-1884
ou 99818-5437

ALUGA-SE 
qUArTINHO C/bANH. 

JAbAqUArA

 

2 dormitórios, sala grande
R$ 1.000,00

+ condomínio baixo

 APArTAMENTO SAÚDE
PrÓXIMO PLAZA SUL

Tratar: 5058-0800
ou 96428-0663 cr
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VENDA

  LOCAÇÃO

Rua Correia de Lemos, 
50m2 A.U., 2 dorms., 

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

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APArTAMENTO 
VILA MArIANA
r$ 370.000,00

Sem garagem,
sem condomínio

R Barra do Parateca,400

Tratar  
Tel. 2275-0282

CASA
VILA GUArANI  

2 DOrMS.

Rua Jurupari, 663
Jardim Oriental

R$ 1.500,00
Tratar  

Tel. 2275-0282

CASA  
2 DOrMS.

C/GArAGEM 3 dorms. c/suíte, 
fundos c/suite, dep. 

empr. c/banh., quintal, 
terraços, 2 vagas

Tratar  
Tel. 2275-0282

SObrADÃO
Pq. JAbAqUArA

2 dorms., sala, coz., 
banh., lavanderia, 
quintal e 2 vagas.

R$ 1.200,00
Tratar  

Tel. 2275-0282

CASA  
DIADEMA
CENTrO

Av. D. João VI, 542  
Jardim Santa Rita

R$ 600,00
Tratar  

Tel. 2275-0282

qUArTO 
E COZINHA 
DIADEMA

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.

LOCAÇÃOMIRANDÓPOLIS - APARTAMENTO
R$ 525.000,00

Com 65m2 A.U., 2 dorms. c/arms., sala p/2 ambs. 
coz. c/arms., dep. empreg., 1 vaga demarcada.

           MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO - R$ 2.800,00

Todo reformado, 2 suítes, 2 salas, lavabo, coz. 
qtal. edícula c/+ 1 ste. e lav. 2 vgs. port. eletr.

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.

LOCAÇÃOSAÚDE - 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.

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

ACLIMAÇÃO - LOJA C/45m2 A.U.
R$ 260.000,00

Toda reformada, com porcelanato branco, 
2 portas, 5 metros de frente

        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

VILA CLEMENTINO 
SOBRADO - R$ 3.500,00 

Com 4 dormitórios, (2 suítes), sala p/2 
ambientes, copa e cozinha, 2 vagas.

LOCAÇÃO

 Px. Metrô, 3 dts. (1 suíte c/varanda), 2 salas 
amplas, coz. c/arms. lavabo, edícula, 2 vgs.

LOCAÇÃO MIRANDÓPOLIS - SOBRADO 
IMPECÁVEL - R$ 3.000,00

LOCAÇÃO           MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO - R$ 3.000,00

Semi isolado, 3 dormitórios, sala p/2 ambs., coz., 
lavabo, edícula, qtal., churrasq. e 2 vagas.
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Rua Itatiaia Próximo Metrô Conceição 
e Saúde, Impecável, 2 dorms., sala 
2 ambs., wc social, coz. planejada, 
A.S., 1 vaga. Ref.: CSP-L044RSA 

R$ 2.000,00 + Condomínio e IPTU 

 

2276-8588 ou 99657-1401 c/Renato
acesse nosso site: 

www.vivareal.com.br/96423/capital-imoveis

APTO. VILA GUArANÍ
C/LAZEr COMPLETO

 

Rua Fco. de Paula Brito. Impecável, entr. 
lateral, 2 dorm. c/arms., sala ampla 2 ambs. 

(+- 21m2), 2 banhs, coz. c/arms., A.S. 
c/ edícula, quintal e corredores amplos. 

Ref.: CSP-L042RSA
R$ 2.800,00 + R$ 100,00 IPTU 

 

2276-8588 ou 99657-1401 c/Renato
acesse nosso site: 

www.vivareal.com.br/96423/capital-imoveis

SObrADO PL. PAULISTA
C/ 3 VAGAS GArAGEM
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Festa do Padroeiro atrairá 
milhares a São Judas

Na próxima quarta-feira, 
comemora-se o Dia de São 
Judas Tadeu. A paróquia lo-
calizada no Jabaquara fica 
historicamente lotada, atrain-
do mais fi eis até do que o san-
tuário de Aparecida do Norte 
em 12 de outubro. Já houve 
anos em que 400 mil católicos 
peregrinaram até lá durante o 
chamado “28 Maior”. 

A paróquia, fundada em 25 
de janeiro de 1940, é conside-
rada por historiadores como 
um dos primeiros fatores de 
atração populacional para 
esta região que hoje é divisa 
entre os distritos Saúde e 
Jabaquara. Movidos pela fé 
em São Judas Tadeu, muitos 
se mudaram para o bairro e 
contribuíram para seu cres-
cimento desde a década de 
1940.

E este ano, a expectativa 
não é muito diferente. Ao 
longo desta última semana, 
a paróquia já esteve lotada, 
por conta da novena que 
precede a festa do padroei-
ro. A novena tem acontecido 
diariamente em dois horários: 
15h e 19h30 e segue até dia 
27, terça. 

Paralelamente, outros 
eventos acontecerão nos pró-
ximos dias para celebrar a fé 
em São Judas Tadeu. 

Neste sábado, 24, por 
exemplo, haverá uma “Noite 

Italiana”, às 19h. O jantar será 
realizado em prol da ordena-
ção presbiteral do diácono 
Fábio dos Santos da Hora. O 
convite custa R$40,00 e deve 
ser adquirido na secretaria 
paroquial. 

No dia 27, terça, acontece 
a ladainha a São Judas Tadeu 
às 15h na igreja nova do San-
tuário. Em 29 de outubro, dia 
seguinte à festa principal, ha-
verá ainda missa solene no dia 
dos Arcanjos, será às 19h na 
igreja antiga, presidida pelo 
Pe. Dionísio Tecilla.

Festa Maior
No dia 28, quarta, haverá 

missas de hora em hora das 
5h às 17h e campal solene às 
20h. Na Igreja Nova, às 5h, 
6h, 7h, 8h, 9h, 11h, 14h, 16h. 
Na avenida, missas campais 
às 10h, 12h, 13h, 15h, 17h e 
20h (solene). Para quem não 

puder ir à igreja, haverá missa 
iradiada pela Radio Capital 
AM 1040Khz, com a presença 
do comunicador Eli Correia, às 
17h, e às 20h  pela rádio 9 de 
Julho AM 1600Khz.

A imagem de São Judas 
Tadeu sai da igreja no dia 28 
de outubro, durante uma 
procissão com saída às 18h30 
da igreja nova percorrendo as 
ruas próximas.

A missa solene será presi-
dida pelo cardeal arcebispo 
da aquidiocese de São Paulo,  
Dom Odilo Pedro Scherer. 
Concelebram Dom José Ro-
berto Fortes Palau (Bispo 
Auxiliar da Região Episcopal 
Ipiranga) e padres da Paró-
quia/Santuário.

Após a missa campal sole-
ne, com Pe. Damião Silva,scj, 
Claudemir e grupos do San-
tuário.

As confissões podem ser 
feitas das 05h às 19h no Salão 
Dehon, com entrada pelo cor-
redor 149 (Al. dos Guaiós, rua 
atrás das igrejas). As bênções 
acontecem das 05h às 21h30 
na Sala São Judas.

O salão de velas (velário), 
a secretaria paroquial e a loja 
de artigos religiosos ficam 
aberto das 5h às 22h.

Outras informações pelo 
telefone 3504-5700. A paró-
quia fi ca na Avenida Jabaqua-
ra, 2682 - próximo à estação 
São Judas do metrô. Vale 
lembrar que durante o dia 
28, o ideal é ir de metrô ou 
ônibus, e evitar circular pela 
região, já que o trânsito fi ca 
parcialmente interditado na 
Avenida Jabaquara e em vias 
próximas. 

anuncie: 
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

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

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

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

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

e.mail: marimartha@gmail.com

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)

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

GANHE
R$ 30, 60, 90, 120 a hora

Trabalhando com produtos 
Orgânicos. Alimentos Liofilizados...

Ajudam eliminar: Camsaço, Dor, Depressão. 
Vícios, Barriga, Retenção de líquido... 

se Ajude!! Comece!! 2275-7304

MANICURE
Com experiência, para região 

de Vila Mariana, próximo 
ao Metrô Santa Cruz.

tratar tel. 99999-1483

  SERVIÇOS 
GERAIS

Preparar o almoço para mais ou menos 
20 pessoas e fazer a limpeza do escritó-
rio, horário de segunda a sexta das 7:30 
as 16:30 com 1 hora de almoço, sálario 
R$ 1.177,28 + beneficios, VT, AM, AO, 

seguro de vida, convênio com farmarcia.  
Para trabalha proximo ao metrô 

Alto do Ipiranga.
 entrar em contato 

ariana4848@gmail.com 

 

Para trabalhar 
em residência

 
DIARISTA

interessadas entrar em contato
 97343-2950

Precisa

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br

MR FESTAS & EVENTOS
dJ / som / iluminAçÃo

pista de dança - projetor - telão

facebook.com/mreventos.sp
Cel.: 96357-1642

Casamentos • Temáticas
Debutantes • Formatura
Confraternização • Buffet

Aniversários • Escolas
Sítios

Retiro no local 
tratar: 

tel. 4063-6956

COMPRO
LIVROS
USADOS

GABRIELLEn InD. E COM. DE COS-
MéTICOS LTDA. ME., torna público 
que requereu junto a CETESB a Re-
novação da Lic. de Operação, para a 
ativ. Fabr. de cosméticos  em geral, 
no endereço a Rua Arroio Sarandi, nº 
905, Cid. Tiradentes, São Paulo-SP.

RIETI InDUSTRIA E COMéRCIO 
D E  M E T A I S  L T D A  E P P 
CnPJ:  01 .451 .428 /0001-13
Torna público que requereu junto 
a Secretaria do verde e meio 
ambiente (CETESB) a renovação 
da licença de operação como 
indústria e comércio de metais 
sanitários. Conforme processo 
n 2015-0.265.426-8 . Sito à Rua 
Artur Bernardes 659, São Paulo SP.
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