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Vin Diesel é um caçador de 
bruxas, em semana que o 
destaque são os filmes de terror

Festival de tapas espanholas vai 
só até dia 2, mas dicas do roteiro 
valem para a qualquer dia
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Na Imigrantes, novas alças 
facilitarão acesso a viaduto

Foi finalmente aprova-

do o projeto viário para o 

entorno do centro de ex-

posiçõe e convenções SP 

Expo, no Jabaquara. Várias 

pistas em novas alças de 

acesso ao Viaduto Mateus 

Torloni vão agilizar o fluxo 

de veículos. A expectativa 

é de que o novo projeto - 

que inclui a finalização de 

uma obra paralisada há 

mais de sete anos no bair-

ro - reorganize o tráfego, 

retirando carros de ruas re-

sidenciais como Amborés, 

Santa Antília e outras da 

Cidade Vargas e Vila Gua-

rani. O SP Expo passa por 

ampliação e vai se transfor-

mar no maior centro de ex-

posições do país. Página 8

Escolas serão 
mesmo fechadas 
no Jabaquara

O Governo do Estado 

finalmente confirmou que 

vai desativar 94 escolas 

públicas de Ensino Funda-

mental e Médio. Duas delas 

estão no Jabaquara: EE Dr. 

João Ernesto Faggin e EE. 

Profa. Lais Vicente Amaral. 

O destino dos prédios ainda 

é incerto: podem ser desti-

nado ao Centro Paula Sou-

za ou à Prefeitura. Página 4

Haddad propõe eleições 
para subprefeitos

A ideia não é nova mas 

foi sempre considerada de 

difícil viabilidade. O prefei-

to Fernando Haddad vai 

criar um grupo de traba-

lho para discutir formatos 

que permitam a eleição de 

subprefeitos. Uma das pro-

postas é que a escolha de 

cada um dos 32 ocupantes 

destes cargos seja feita de 

forma direta, por voto. A 

outra é que a população 

eleja três nomes e, entre 

eles, um seja escolhido pelo 

prefeito. Haddad diz que 

nem mesmo considera difí-

cil a convivência de prefeito 

de um partido com subpre-

feitos de outros . Ele cita 

Paris, cidade onde esteve 

recentemente reunido com 

a prefeita Anne Hidaldo, 

como exemplo. Página 3

A
rq

ui
vo

/S
PZ

S



30 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2015PÁG. 02

Mega bazar Any Any 
em prol da Apae SP

 Mais uma vez a ANY ANY 
organiza o Mega Bazar Soli-
dário em prol da APAE de São 
Paulo. Até 31 de outubro, diver-
sos produtos serão vendidos 
com até 60% de desconto na 
loja matriz e terão parte da ren-
da revertida para a instituição 
de atendimento ao defi ciente 
intelectual. Esta é, sem dúvida, 
uma ótima oportunidade para 
ajudar e ainda garantir ótimos 
preços nos produtos da ANY 
ANY. O 4° Mega Bazar Solidá-
rio Any Any e APAE  vai só até 
sábado, 31 de outubro, das 9h 
às 19h, na Rua da Paz, 1855 – 
Chácara Santo Antônio. Aceita 
todos os cartões de crédito 
(em até 5x) e débito. Consulte 
demais condições na loja.

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 31 
de outubro, a partir das 7h, 
Cata Bagulho na região do 
Jabaquara. As equipes  percor-
rerão diversas vias dos bairros 
de Vila Campestre, Vila Mira 
e Vila Santa Catarina. O Cata-
-Bagulho recolhe madeiras, 
móveis velhos, eletrodomés-
ticos quebrados, pneus, gar-
rafas, colchões, entre outros 
materiais.

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

Samba Rock no 
SESC Vila Mariana

 A banda de samba rock Os 
Opalas apresenta-se na Praça 
de Eventos do Sesc Vila Ma-
riana, no dia 5 de novembro, 
quinta-feira, às 19h, gratuita-
mente. A apresentação faz 
parte do projeto Arrasta Sem 
Parar, que traz um repertório 
dançante para a Praça de 
Eventos da Unidade. O Sesc 
Vila Mariana fi ca na Rua Pelo-
tas, 141. Inf.: 5080-3000.

Bazar 
Benefi cente

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 
Seria ótimo se fosse possí-

vel agir com calma e concen-
trar-se apenas nas questões 
relativas à felicidade. Porém, 
o momento atual é tenso, 
e quando se perde a pose é 
inevitável gastar tempo com 
situações inúteis. Paciência!.
Touro - 21/04 a 20/05 

Os ataques recrudescem 
de tempos em tempos, mas 
eles não signifi cam necessaria-
mente que a situação piorou, 
ou que o fi m é próximo. Num 
tempo tenso como o atual é 
normal que as pontas soltas 
se transformem em chicotes. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

É desnecessário reagir aos 
ataques, mesmo porque mui-
tos deles têm por objetivo 
fazer com que você se distraia 
e gaste sua energia se defen-
dendo. Continue fi rme e insista 
na felicidade, essa é a única 
defesa garantida.
Câncer - 21/06 a 21/07

Tentar preservar o que apo-
dreceu ou morreu seria a me-
lhor forma de perder de vista a 
transformação que melhoraria 
sua vida. Este é o momento 
em que sua alma deve munir-
-se de coragem e dar um salto 
no vazio, com muita fé.
Leão - 22/07 a 22/08

O tempo do exílio logo 
acabará, mas para que tudo 
corra bem o leonino precisa-
rá tê-lo aproveitado, princi-
palmente lavando sua alma 
de rancores e situações mal 
resolvidas. Você pode não 
gostar desses temas, mas eles 
existem..
Virgem - 23/08 a 22/09

Tornar-se consciente da 
traição insulta o coração, e a 
reação vem imediata, na for-
ma de ira. Contudo, o tempo 
também curará essa ferida 
e, talvez, chegará a hora de 
perceber que não poderia 
ter acontecido nada melhor. 
Liberte-se.
Libra - 23/9 a 22/10

Conquistar  o sucesso 
a qualquer preço não terá 
sido o mesmo do que che-
gar lá com a maior qualidade 
possível. A segunda opção 
é mais demorada, porém 
nela o libriano conquistará, 
além de sucesso, boas ami-
zades e amor, muito amor.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Permita que a ambição 
descanse, pois assim ela des-
pertará revitalizada e com 
olhos claros para enxergar os 
verdadeiros objetivos que a sa-
tisfarão. Descanse a ambição 
e se concentre nos aspectos 
menores da vida. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

Por mais que a infâmia ge-
neralizada convide a se mis-
turar com ela, tornando ade-
quado, e até politicamente 
correto, praticar atos vis, faça 
você sua parte evitando brava-
mente entrar nessa onda, ou 
ser contaminado por ela.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Observe os movimentos 
nefastos do mundo com olhos 
compassivos, pois a maior 
parte deles são motivados 
por desespero. Transforme-se 
numa pessoa especial, saia do 
círculo viciado que alimenta a 
ignomínia, pratique o amor.
Aquário -21/01 a 19/02

A rebelião da vida cotidia-
na, que ataca com milhares de 
contrariedades pequenas, não 
precisa ser dominada, nem 
abafada, mas devidamente 
compreendida, pois é um cha-
mado a encontrar paz e alegria 
perto de você.
Peixes - 20/02 a 20/03

A melhor pessoa não é a 
que ganha todas as competi-
ções e deixa seus semelhantes 
para trás. A melhor pessoa é 
a que, de tanto facilitar a vida 
de todos, conquista amor e 
bem-aventurança ao substituir 
a competição pela cooperação.

•ACONTECE •HORÓSCOPO

Bazar da AFAI
 Dia 7 de novembro, sábado, 
das 9h às 13h,  a AFAI promove 
um Bazar Benefi cente, em prol 
da manutenção do Centro Dia 
do Idoso. O bazar oferece rou-
pas novas e semi-novas, calça-
dos, utensílios e brinquedos a 
partir de R$ 1,00. A AFAI fi ca na 
Rua Dr. Samuel Porto,299 - Saú-
de. Informações: 2532-3803. 

“Para gelar a 
alma” no Ipiranga

 Em nova temporada, des-
ta vez no auditório do Sesc 
Ipiranga, o espetáculo volta 
ao cartaz na sexta-feira 13 de 
novembro, em temporada 
até 12 de dezembro, sempre 
às sextas-feiras, às 21h30 e 
sábados, às 19h30. O espetá-
culo é livremente inspirado 
em contos de Edgar Allan Poe 
e em uma história verídica de 
maldição familiar feminina. 
Os ingressos custam entre R$ 
20,00 (inteira) R$ 10,00 (meia 
entrada) e R$ 6,00 (comerciá-
rios) O SESC Ipiranga fi ca  na 
Rua Bom Pastor, 822. Informa-
ções: 3340-2000.

Lira no Centro 
Cultural São Paulo

Neste domingo, dia 1º de 
novembro, às 18h, o  músico 
e compositor Lira lança seu 
segundo trabalho solo: “O 
labirinto e o Desmantelo” no 
Centro Cultural São Paulo. A 
entrada é gratuita. O Centro 
Cultural São Paulo fi ca na Rua 
Vergueiro, 1000 - ao lado da 
estação Vergueiro do Metrô.

Espetáculo infantil 
no João Caetano

Até 22 de novembro es-
tará em cartaz o espetáculo 
infantil: “Era uma era”, com 
a Cia Mungunzá de Teatro. As 
apresentações acontecem aos 
sábados e domingos às 16h. 
A entrada é gratuita (os in-
gressos devem ser retirados 1 
hora antes do início da sessão, 
limitado a um par por pessoa). 
O Teatro João Caetano fi ca na 
Rua Borges Lagoa, 650 -  Vila 
Clementino. (Próximo da es-
tação Santa Cruz do metrô).
Informações: 5573-3774.

 Orquídeas no 
Jardim Botânico

O círculo paulista de orqui-
dófi los e o Jardim Botânico de 
São Paulo, estarão realizando 
nos dias 06 a 09 de novembro 
a 118ª Exposição nacional de 
orquídeas  e a 42ª mostra de 
bromélias de São Paulo e a 33ª 
Expo Artes e artesanatos do 
Jardim da Saúde. Este evento 
faz parte das comemorações 
do 86º aniversário do Jardim 
Botânico de São Paulo que 
exporá parte de sua coleção 
de orquídeas e bromélias no 
evento. Jardim Botânico fi ca 
na Av. Miguel Stéfano, 3687 
- Água Funda - informações 
pelo telefone: 5067-6000.

Doces ou 
Travessuras?

 Dia 31 de outubro, das 13h 
às 19h, o Shopping Ibirapuera 
abre suas portas e convida a 
criançada para participar da 
mais tradicional brincadeira 
de Dia das Bruxas: o Doces 
ou Travessuras?!. Pelos corre-
dores do centro comercial, as 
lojas de artigos infantis farão 
o papel das casas com a distri-
buição gratuita de doces para 
os pequenos que estiverem 
fantasiados. O shopping fi ca 
na Av. Ibirapuera, 3.102.

•CULTURA

Na Vila Mariana, solistas 
dedilham cordas em show

A Série Concertos, pro-
gramação já tradicional aos 
fi nais de tarde de sábado no 
Sesc Vila Mariana dedicada 
exclusivamente às formações 
camerísticas, apresenta no 
mês de novembro solistas dos 
instrumentos de cordas dedi-
lhadas. A proposta é difundir 
da música erudita, buscando 
aproximar o público em um 
processo de ampliação de re-
pertório e formação musical. 

A cada semana a Série 
Concertos proporciona um 
mergulho em um aspecto 
desse universo, seja ele um 
repertório específico, uma 
formação instrumental ou um 
período histórico. 

Em novembro, o enfoque 
é apresentar as possibilida-
des e repertórios específi cos 
para instrumentos de cordas 
dedilhadas, desde os alaúdes 
renascentistas, cujos repertó-
rios datam do século XVI, até 
o violão moderno, passando 
por outros menos conhecidos 
do grande público como teor-
ba, archiluto (ou arquialaúde), 
vihuela de mano, guitarra 
barroca e guitarra romântica.  
A série aborda também outras 
paletas sonoras mais regio-
nais, como a guitarra fl amen-
ca e a viola brasileira, também 
conhecida como viola caipira.

No primeiro sábado, dia 7, 
Guilherme de Camargo apre-
senta o concerto “Alaúde, 
Teorba e Guitarras: Cinco Sé-
culos de Cordas Dedilhadas”: 
a partir de extensa pesquisa 
musicológica, a apresentação 
traz à luz repertório que narra 

a história do desenvolvimento 
dos diferentes instrumentos 
de cordas dedilhadas. Cada 
período musical e estético 
é retratado em repertório 
apropriado à época e ao ins-
trumento escolhido. São uti-
lizados no mesmo recital o 
alaúde renascentista, o alaú-
de barroco, a teorba, a guitar-
ra barroca, a viola de arame e 
a guitarra romântica, demons-
trando de forma visual e sono-
ra o caminho percorrido até a 
solidifi cação do instrumento 
que hoje chamamos de violão.

No dia 14, Rosimary Parra 
(foto acima) traz repertório 
para vihuela, na sua maior 
parte vindo de livros de mú-
sica de sete vihuelistas do 
século XVI que tem grande 
significado dentro da músi-
ca instrumental do período. 
Temas das obras “El Maes-
tro” de Luys de Milan, “Los 
Seys Libros del Delphín” de 
Luys de Narvaez , “Silva de 
Sirenas” de Enríquez de Val-
derrábano e “Três libros de 
musica en cifra para vihuela” 
de Alonso de Mudarra serão 
apresentados no concerto “A 
Música Ibérica para Vihuela 

de Mano e Guitarra Barroca”.
No dia 21, o violeiro Ney-

mar Dias interpreta o reper-
tório erudito para viola caipira 
contemplando obras de Bach, 
Mozart e Villa-Lobos, além 
de suas próprias peças para 
viola solo, instrumento cuja 
sonoridade aproxima-se mui-
to da do cravo (instrumento 
de teclas cujas cordas são 
beliscadas, e não percutidas 
como o piano), sendo bas-
tante utilizada atualmente 
na execução de peças dos 
séculos XVII e XVIII.

Para fi nalizar a série, no úl-
timo sábado do mês (dia 28), 
o alaudista e teorbista carioca 
Fernando Dell Isola apresen-
ta repertório exclusivo com 
obras de Alessandro Piccinini, 
Gianoncelli e Kapsberger para 
Arciliuto, também conhecido 
com Arquialaúde.

Para assistir às apresenta-
ções, basta retirar os ingres-
sos gratuitos com uma hora 
de antecedência na Central 
de Atendimento da Unidade.

De 7 a 28 de novembro, sá-
bados, às 18h30, no Auditório

O Sesc fi ca na Rua Pelotas, 
141. Telefone: 5080-3000.

Andreia Miguel
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•GOVERNO

Haddad quer lei para que 
subprefeitos sejam eleitos
Escolha pode ser por eleições diretas ou lista tríplice: formato será estudado

Maluf, Pitta, Marta, Serra, 
Kassab, Haddad. Entra pre-
feito, sai prefeito, a realidade 
é sempre a mesma: são os 
aliados que compõem a base 
do governo que indicam os 
subprefeitos. Não só eles, 
aliás, mas outos integrantes 
dos gabinetes e equipes de 
cada uma das subprefeituras. 

Nos últimos anos, com 
o lento desmantelamento 
da ideia de descentralização 
administrativa na cidade, os 
subprefeitos perderam tam-
bém em importância e volta-
ram a exercer um papel mais 
restrito à zeladoria: cuidados 
com vias públicas, áreas de 
lazer, praças, árvores...

Mas, esta semana, o pre-
feito Fernando Haddad anun-
ciou que pretende modifi car 
completamente o processo 
de escolha dos nomes a co-
ordenarem as subprefeituras.  
A ideia de Haddad é criar, 
inicialmente, um grupo que 
estudaria novos formatos na 
seleção dos subprefeitos, de 
modo a garantir a participa-
ção popular na escolha. 

A proposta é fazer com 
que esta escolha aconteça 
“da forma mais direta possí-
vel”. Atualmente, os ocupan-
tes desses 32 cargos são indi-
cados diretamente pelo Exe-
cutivo, sem obrigatoriedade 
de debate com a comunidade 
onde está a subprefeitura. 

“Quero encaminhar, tal-
vez ainda neste ano, algo 
que preveja uma nova forma, 

completamente diferente, de 
escolha de subprefeitos. Esta-
mos estudando o formato. Se 
seriam dois turnos, um turno 
só ou se tiver dez candidatos 
com 10% de votos como se ar-
bitra isso e se seria junto com 
a eleição do prefeito ou não”, 
disse Haddad.

Segundo o prefeito, entre 
as possibilidades estariam 
a lista tríplice, em que três 
nomes apoiados pela comu-
nidade são colocados para 
escolha, e até mesmo eleições 
diretas. Em Paris, por exem-
plo, os cidadãos escolhem os 
gestores dos mais de 20 dis-
tritos de forma direta. “Quero 
entregar uma governança 
nova para a cidade. O poder 
local é muito importante”, 
afi rmou.  

No passado, já houve dis-
cussões nesse sentido, porém 
nunca avançaram. Muitos 

analistas acreditavam ser 
difícil conciliar a atuação, por 
exemplo, de um prefeito de 
determinado partido com um 
subprefeito da oposição. 

“Não temo um subprefei-
to desalinhado com o prefei-
to. Em Paris é assim”, afi rmou 
Haddad, que esteve recen-
temente na cidade francesa 
e manteve contato com a 
prefeita local, Anne Hidalgo.

O prefeito vem divulgando 
a ideia de promover eleições 
para subprefeitos no futuro 
desde o sábado passado, 
quando participou de uma 
sabatina para uma rádio. 

Depois, voltou a abordar 
o tema em conversa com 
internautas na terça, dia 27, 
durante a terceira edição do 
#PergunteAoPrefeito, deba-
te que promove através do 
canal: www.youtube.com/
pergunteaoprefeito.

Haddad durante conversa com internautas, na terça

•TRÂNSITO

Avenidas no Jabaquara têm 
velocidade máxima reduzida
George Corbisier, Armando Arruda Pereira e Hugo Beolchi: agora até 50km/h

As avenidas Doutor Hugo 
Beolchi, Engenheiro Arman-
do de Arruda Pereira e En-
genheiro George Corbisier, 
no Jabaquara, passam a ter 
velocidade máxima limitada 
a 50km/h a partir desta sexta, 
dia 30/10. Atualmente, a velo-
cidade permitida nessas vias é 
de até 60 km/h.

 Serão instalados faixas 
e painéis informativos para 
orientar os motoristas sobre 
as mudanças e utilizadas 64 
placas de sinalização.

A partir da próxima quarta-
-feira (04/11) a redução atingi-
rá outras cinco importantes 
vias da cidade: Avenida Co-
rifeu de Azevedo Marques, 

Avenida Vital Brasil, Avenida 
Lineu de Paula Machado, Ave-
nida dos Tajurás e no Túnel 
Jânio Quadros, na zona oeste, 
onde a máxima atual também 
é de até 60 km/h. Naquela 
região, serão utilizadas 77 
placas de sinalização.

Jabaquara
Na  Avenida Doutor Hugo 

Beolchi, a regulamentação 
acontece entre a Avenida 
Jabaquara e a Avenida Enge-
nheiro Armando de Arruda 
Pereira (trecho com 0,8 km 
de extensão). Na Avenida En-
genheiro Armando de Arruda 
Pereira vai da Avenida Pedro 
Bueno e a Avenida Fulfaro – 
divisa com Diadema (trecho 

com 5,2km de extensão). e 
na venida Engenheiro George 
Corbisier, o limite de 50 km/h  
será estabelecido entre a 
Avenida Engenheiro Armando 
de Arruda Pereira e a Avenida 
General Daltro Filho (trecho 
com 1,8 km de extensão).

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

Para dúvidas, reclamações 
ou orientações, use o Ligue 
CET - 1188. Atendimento 24 
horas para informações de 
trânsito, ocorrências, recla-
mações, remoções e suges-
tões.
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Terapia Alternativa
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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

•EDUCAÇÃO

Escolas do Jabaquara serão mesmo fechadas

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

Escolas estaduais João Ernesto Faggin e Laís Amaral estavam na lista da Apeoesp de escolas que seriam fechadas. Esta semana, governo estadual con� rmou

incluíram o número máximo 
de alunos por sala e o des-
locamento limite de 1,5 km 
da atual escola para a nova 
unidade. Ao todo, cerca de 311 
mil alunos serão transferidos 
pela reorganização das esco-
las e 1,4 milhão diretamente 
impactados.

A próxima etapa envolverá 
diretamente os pais, alunos e 
a comunidade escolar. Em 14 
de novembro, será promo-
vido o chamado “Dia E” da 
Educação, em todas as esco-
las do Estado, com o objetivo 
de esclarecer dúvidas sobre 
o processo. Além disso, pela 
internet e por carta, os pais 
terão todas as informações 
envolvendo a rotina escolar 
de seus fi lhos.

A Pasta também tem atua-
do em uma campanha de atu-
alização de dados dos alunos. 
Por meio do site “Atualiza 
Seus Dados”, pais e respon-
sáveis devem atualizar as 
informações envolvendo os 
alunos, a fi m de aprimorar a 
comunicação com as famílias 
paulistas e melhor informa-
-las sobre oportunidades 
de estudo e novidades das 

escolas estaduais.
Vereadores
Embora a discussão princi-

pal esteja acontecendo em ní-
vel estadual, na cidade de São 
Paulo os vereadores abriram 
as portas da Câmara Munici-
pal para discutir a reorganiza-
ção que o Governo do Estado 
está promovendo nas escolas. 

Esta semana, professores, 
estudantes e representantes 
de entidades ligadas à edu-
cação no âmbito municipal e 
estadual reuniram-se para dis-
cutir a reorganização da rede 
estadual de educação em uma 
audiência pública. 

De acordo com a presi-
dente da APEOESP, Maria 
Isabel de Azevedo Noronha, 
os professores são contra a 
medida, que não tem emba-
samento pedagógico. “Não 
temos como concordar com 
o fechamento de classe ou de 
escolas. Seja qual for a quan-
tidade, é um fechamento. No 
momento em que a gente 
trabalha na perspectiva de 
universalizar o ensino médio, 
trabalhar com a qualidade do 
ensino, vamos fechar esco-
la?”, questionou.

Everaldo Gaspar/Arquivi SPZSA lista de escolas que 
seriam fechadas em 2016 
já havia sido divulgada pela 
Apeoesp - Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Ofi cial do 
Estado de São Paulo, mas o 
Governo vinha negando. Esta 
semana, entretanto, saiu a pri-
meira lista, com 94 unidades 
estaduais que não vai mais 
funcionar a partir de 2016, 
ofi cialmente. 

As duas escolas da região 
que terão atividades encerra-
das serão as que realmente já 
estavam listadas, como havia 
sido divulgado pelo jornal SP 
Zona Sul: EE Dr. João Ernesto 
Faggin e EE Professora Laís 
Amaral Vicente. Pelo relato 
ofi cial do governo do Estado, 
o destino do prédio de ambas 
ainda é incerto: poderão ser 
usados pelo Centro Paula 
Souza de Ensino Técnico ou 
transferidos para a Prefeitura, 

que por enquanto não se po-
sicionou sobre o tema.    

O Governo Estadual vem 
alegando que o fechamento 
ocorrerá por conta de reor-
ganização da rede de ensino 
estadual, que vai criar  754 
escolas de ciclo único, ou seja, 
focadas em uma única faixa 
etária. Assim, 2.197 escolas 
em todo o Estado, 43% do to-
tal, passarão a funcionar nes-
te modelo, a partir de 2016. 
Serão abertas 2.956 classes, 
hoje ociosas, e haverá uma 
diminuição de 18% de escolas 
de dois segmentos, passando 
de 3.209 para 2.635.

A Secretaria de Estado 
da Educação diz ainda que 
foi feito um estudo regional, 
levando em consideração a 
realidade demográfi ca e espe-
cifi cidades de cada município 
ou região. Informa ainda que 
os critérios para as mudanças 
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Perspectiva ilustrada 
da fachada

Perspectiva ilustrada 
da fachada

METRÔ
OFFICE & MALL
Na região com um dos 
maiores potenciais de 
valorização da cidade

•  Salas comerciais de 29 m2

• Lajes corporativas de até 724 m2

Ao lado da estação de metrô Adolfo PinheiroPróximo à estação de metrô Adolfo Pinheiro

RUA ISABEL SCHMIDT X AV. MÁRIO LOPES LEÃO

Conforto, estilo
e localização

•   Studios 34 m2

RUA DR. ANTÔNIO BENTO, 139

HYPER
HOME & DESIGN

WIN • ALTO
DA BOA VISTA

Modernidade e
endereço nobre

•  76 m2, 2 dorms. (1 suíte)
      Próximo à estação de metrô Adolfo Pinheiro

•  173 m2, 4 dorms. (2 suítes), 2 e 3 vagas
•  214 m2, 4 suítes, 4 vagas

AV. PROF. ALCEU MAYNARD ARAÚJO, 2
PLANTÃO DE VENDAS: 11 4561-3418

RUA CONDE DE ITU, 120

JARDINS DE
PROVENCE

O máximo em lazer, 
conforto e segurança

 Visite 2 decorados 
na torre

Foto real da piscina

Foto real da fachada

PRONTO PARA MORARPRONTO PARA MORAR

OBRAS ACELERADASEM OBRAS

Imóveis residenciais 
ou comerciais.

Milton Neves, cliente satisfeito Esser

Nos melhores bairros
de São Paulo.

Sabrina Sato, cliente satisfeita Esser

Em um único endereço.

Gugu Liberato, cliente satisfeito Esser

ALTO DA BOA VISTA

FALE COM UM CONSULTOR EXCLUSIVO ESSER:

11 5524-5650 OU esser.com.br

VISITE A ESSER STORE:
Av. Adolfo Pinheiro, 1.187 — Santo Amaro

REALIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO:CONSTRUÇÃO DE QUALIDADE:

JARDINS DE PROVENCE –Incorporação registrada sob R.7, na matrícula nº 355.338, no 11º CRI de São Paulo, em 14/10/2009. Áreas dos apartamentos com depósito privativo. Projeto arquitetônico: Agres. Projeto paisagístico: Benedito Abbud. Projeto de decoração: Anastassiadis Arquitetos. WIN – Incorporação registrada sob R2 na matrícula 373.677, no 11º Registro de Imóveis de São Paulo em 17/03/2011. 
Projeto arquitetônico: Gil Carvalho. Projeto paisagístico: Neusa Nakata. Projeto de decoração: Janaína Leibovitch. HYPER – Incorporação registrada em 20/10/2014, na matrícula nº 406.333, do RI-03 – 11º O� cial de Registro de Imóveis de São Paulo. Projeto de arquitetura: MCAA Arquitetos. Projeto de paisagismo: Neusa Nakata. Projeto de decoração: Camila Klein. METRÔ OFFICE & MALL –Incorporação 
registrada em 11/10/2013, na matrícula no 381.421, do RI 2. Projeto arquitetônico: MCAA. Projeto paisagístico: Martha Gavião. Projeto de decoração: Anastassiadis Arquitetos. Creci Esser: 16.249-J. Uso da marca autorizado pelo Metrô. *Garantia da melhor negociação exclusiva para produtos Esser junto aos intermediadores.
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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

Restaurantes da região servem “tapas” durante festival

reais e noventa centavos).
Na região, dois deles estão 

dentro de hotéis.  Anexo ao 
lobby do Pullman SP Ibirapue-
ra e com atmosfera para lá de 
inovadora, o Taste IT Food & 
Lounge vai servir durante a Ta-
pas Week, para almoço e jantar,  
batatas bravas, pão com toma-
te e chorizo, pão com tomate e 
jamon, polvo marinado na trufa 
servido na latinha;  e churros 
com doce de leite.

Aqueles que quiserem 
aproveitar o momento do 
almoço para saborear bons 
vinhos também podem optar 
pelo diferencial do restau-
rante: a Enomatic - que serve 
diversos rótulos em taças, 
especialmente selecionados 
para casa. São quatro opções 
de rótulos de vinho branco e 
tinto, que trazem a oportu-

nidade dos clientes experi-
mentarem diversos tipos de 
vinhos, em uma única ocasião. 
O local ainda conta com um 
lindo bar, com drinks para 
aguçar o paladar, ideal para 
reunir os amigos em um des-
contraído happy hour, exposi-
ções de arte no confortável e 
moderno lounge e às quartas, 
quintas e às sextas-feiras.

Fica na Rua Joinville, 515 
- Vila Mariana. Abre todos os 
dias das 6h30 às 10h30; das 
12h às 15h e das 19h às 23h. 
Telefone: 5088-4045.

Restaurante espanhol
Outra boa pedida é ir con-

ferir as tapas em um restau-
rante tipicamente espanhol. 

Com o conceito de tapas 
gourmet, o Arola Vintetres, 
restaurante espanhol de Sergi 
Arola no 23º andar do Tivoli 

Amantes de uma boa co-
mida precisam saber - e sabo-
rear, claro - tapas espanholas. 
Quem não sabe o que são pre-
cisa descobrir urgentemente. 
Quem acha que são aperitivos 
ou entradinhas diversas preci-
sa rever conceitos. 

As tapas são tão tipica-
mente espanholas que fazem 
parte não apenas da culiná-
ria, mas da cultura do país. 
Sentar-se para comer tapas 
em um fi m de tarde é saber 
aproveitar a companhia dos 
amigos ou parceiros, é saber 
curtir os momentos da vida 
lentamente, ainda que rega-
dos a papos “calientes”.

O Governo da Espanha, 
para popularizar e tornar mais 
conhecido este hábito que 
se espalhou pelo planeta, 
resolveu criar o Dia Mundial 
de Tapas, em 22 de outubro.

Aqui em São Paulo, para 
estender a celebração, foi 
criada a Tapas Week, com 
uma série de eventos para ce-
lebrar as comidinhas. O festi-
val vai até dia 2 de novembro, 
feriado na segunda-feira.

Em síntese, as tapas são 
aperitivos servidos em bares 
e restaurantes, geralmente 
acompanhados por uma be-
bida, que podem ser alcoólica 
ou não. Costume secular e 
rodeado de teorias e lendas 
de sua real origem, a palavra 
espanhola tapa (que quer di-
zer cobrir, tampar) refere-se 
à função inicial das tapas: um 
pedaço de pão ou outro ali-
mento usado para cobrir um 
copo de café para afastar os 
mosquitos e as moscas.

Durante o evento, os prin-
cipais restaurantes com es-
pecialidades espanholas e 
mediterrâneas de São Paulo 
oferecerão um menu degusta-
ção de Tapas com o valor fi xo 
de R$ 49,90 (quarenta e nove 

No Paellas Pepe, até a famosa paella da casa será 
servida como tapa durante o festival

São Paulo - Mofarrej é outro 
que participa do festival.

A sequência especial de ta-
pas do Arola Vintetres ofere-
cerá as famosas Batatas bra-
vas Arola, Gaspacho Andaluz 
com guarnições, Canelones a 
la Barcelonina com emulsão 
de trufas, filet mignon com 
cogumelos e Copa Catalana 
2012 - tudo isso pelo valor fi xo 
de R$ 49,90 por pessoa.

Além da alta gastrono-
mia, o restaurante conta 
com uma carta de vinhos 
com mais de 750 rótulos e 
uma completa e variada car-
ta de coquetéis e destilados. 
Já pelas imponentes paredes 
envidraçadas aprecia-se uma 
visão panorâmica das tor-
res da Avenida Paulista, do 
Parque Trianon e de toda a 
região dos Jardins.

O  Arola Vintetres fi ca no 
Tivoli São Paulo - Mofarrej, 
na Alameda Santos, 1437, 23º 
andar.  Telefone: 3146-5900. 

Paellas Pepe
Outra opção é conferir as 

tapas no restaurante Paellas 

Pepe , localizado no Ipiranga, 
em uma residência que ao 
longo dos anos transformou-
-se em um restaurante devido 
a uma tradição da cultura 
espanhola. O preparo ao vivo 
e artesanal da Paella do Pepe, 
sempre realizado por um dos 
membros da família, tem du-
ração de aproximadamente 2 
horas.O tamanho da Paella de 
cada dia é planejado de acor-
do com as reservas e reco-
mendamos chegar o quanto 
antes para acompanhar o pre-
paro e saber as curiosidades. 
Nas noites de sexta e sábado 
a casa se transforma em um 

verdadeiro “Tablao Andaluz”, 
com show de dança e música 
típica apresentado pelas me-
lhores escolas de fl amenco de 
São Paulo.

Para o festival terão Tapa 
de Calabacin, Queso e Toma-
te; Pintxo de Rape con Gam-
bas; Montadito de fuet con 
Alioli; Paella del Pepe e Crema 
Catalana

Fica na  Rua Bom Pastor, 
1660 - Ipiranga . Telefone: 
37987616. Abre de terça à 
quinta das 19h30 às 23:30, 
sexta e sábado das 12h às 15h 
e 19h30 à 00h, domingo das 
12h às 17h
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Apesar de a tecnologia garantir a possibilidade de comprar produtos ao longo de todo o ano, é mais saudável consumi-los na época

M orango no verão, � go no in-
verno. Já se sabe que moder-
nas tecnologias permitem a 

oferta de alimentos naturais, como frutas, 
verduras e legumes, o ano todo. Os pro-
dutores já conseguem bons resultados na 
colheita anual até de alimentos orgânicos, 
ou seja, produzidos sem agrotóxicos. . 

Mas, o consumo de alimentos confor-
me a melhor época de produção continua 
apresentando diversas vantagens. 

A primeira delas é bastante simples de 
entender: como são necessários menos 
recursos para produzir o alimento fora 
de seu ciclo biológico natural, a qualidade 
e o sabor serão diferentes. No caso dos 
alimentos não-orgânicos, que ainda são 
maioria no mercado, o resultado é ainda 
pior, ou seja, são usados mais defensivos 
agrícolas fora da estação propícia para 
que ele se desenvolva.  O Instituto Akatu 
para o Consumo Consciente também de-
fende que as “frutas da época”, por exem-
plo, têm sabor mais próximo ao original 
e acumulam mais nutrientes.  

Outro benefício ao consumidor é o va-
lor do produto que, na época da colheita, 
tem preços mais baixos e permite menor 
desperdício. 

As vantagens para a natureza também 

são diversas. O Akatu aponta que  produ-
tos da estação são comumente são produ-
zidos em locais próximos aos seus pontos 
de distribuição. Optar por consumi-los, 
portanto,contribui para a redução do im-
pacto ambiental uma vez que essa prática 
impulsiona a economia local, diminuindo 
as distâncias entre produtor e consumidor, 
o que reduz o desperdício de produtos 
durante o seu transporte.

Na temporada, a produção � ca, por-
tanto, alinhada com o relógio biológico 
da natureza, e os alimentos � cam mais 
nutritivos, cheios de vitaminas e mi-
nerais. E isto vale para frutas, legumes, 
verduras e até para pescados. Ao comprar 
peixes e frutos do mar conforme a época 
de produção, o consumidor colabora para 
evitar a pesca predatória.

Mas, como saber qual a época ideal 
para cada um destes alimentos? Embora 
o preço baixo seja um indicativo, nem 
sempre re� ete a opção da estação.

Há vários sites na internet que indicam 
o produto em alta a cada época do ano.  A 
Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo (CEAGESP), em-
presa pública vinculada ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
divulga todas as semanas as dicas de bons 

produtos para consumo e traz também 
receitas para aproveitamento de cada 
idem. O site é www.ceagesp.gov.br. Ali, há 
também uma tabela com a lista completa 
de produtos conforme a sazonalidade. 
Para acessar, use o endereço resumido: 
http://goo.gl/1XSTCK

Em geral, há uma dica simples: duran-
te a fase mais quente do ano, o verão, as 
frutas estão em alta. Dezembro, janeiro e 
fevereiro é tempo de investir em uva, aba-
caxi, cereja, � go, melancia, melão, maça, 
manga, maracujá. O ideal é investir em 
sucos, saladas de frutas e até em receitas 
agridoces que usam as frutas mescladas 
aos alimentos salgados.

Almeirão, brócolis, alface, escarola, 
acelga e outras verduras são ótimas pe-
didas nas estações intermediárias, com 
destaque para o outono. No meio do ano 
as hortaliças � cam ainda mais bonitas e 
mais baratas. 

No inverno, faz sucesso o morango, 
além de legumes como abóbora, batata-
-doce, berinjela, cará, cenoura, ervilha, 
gengibre, inhame, mandioca, mandioqui-
nha e palmito. Entre os grãos, é tempo de 
milho verde, que se transforma em vários 
quitutes das quermesses e festas típicas 
da época. 

COLETA SELETIVA: PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL
Levantamento realizado há 

cerca de três anos mostrou que 
os bairros da Subprefeitura de 
Vila Mariana eram os mais 
engajados na coleta seletiva na 
cidade. 

O dado indica a boa disposi-
ção de moradores dos distritos 
Saúde, Moema e Vila Mariana 
em contribuir no processo que 
evita a saturação dos aterros 
sanitários com artigos feitos de 
papel, plástico, metal e vidro, 
quando o ideal é transformar e 
garantir novo uso ao material 
reciclável. 

Vale lembrar também que a 
reciclagem é positiva por evitar 
a extração de mais matéria-pri-
ma da natureza para produzir 
todos estes itens.

Há pouco mais de um ano, 
a Zona Sul de São Paulo conta 
com uma nova Central Me-
canizada de Triagem de Re-
cicláveis, que facilita e agiliza 
o processo de separação dos 
materiais recicláveis que a po-
pulação encaminha.

Ocupando área com apro-
ximadamente 4.800 metros 
quadrados onde funciona um 
maquinário importado da Ale-
manha, França e Itália, a cen-
tral mecanizada pode separar 
13 tipos diferentes de resíduos, 
em quantidade equivalente à 
somatória da produção das 
cooperativas de catadores con-
veniadas com a Prefeitura. 

Dentro da central mecaniza-
da, os materiais recicláveis dis-

ponibilizados pela população 
percorrem 780 metros de es-
teiras automatizadas. Leitores 
óticos separam o material por 
tipo e cor, e os itens metálicos 
são separados por meio de pro-
cessos que envolvem magnetis-
mo e eletricidade. O produto 
� nal é compactado em fardos 
e � ca armazenado em um gal-
pão de 700 metros quadrados, 
pronto para ser comercializado 
pelo Poder Público.

Outra novidade recente foi a 
ampliação da frota e a criação 
de uma nova identidade visual 
para os caminhões exclusivos 
da coleta seletiva. Além disso, 
diversos bairros que antes não 
contavam com esse serviço 
passaram a ser atendidos.  

A Política Nacional de Resí-
duos Sólidos, plano que estabe-
lece metas para os próximos 20 
anos, prevê reduzir ao máximo 
os rejeitos encaminhados para 
aterros. 

Neste processo, todos têm 
que contribuir: Poder Público, 
empresas e cidadãos, redu-
zindo a quantidade de lixo, 
reaproveitando e, por � m, re-
ciclando. Aliás, outra meta 
importante é estimular o con-
sumo de objetos reciclados.

Para participar, basta estar 
atento ao horário da coleta 
em sua rua - informação que 
pode ser obtida pelo telefone 
156. É possível também levar 
o material reciclável a um dos 
90 ecopontos da cidade. 

VOCÊ SABIA?

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

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

M E I O A M B I E N T E
Alimentos da estação: saiba aproveitar

ALIMENTOS DA ESTAÇÃO CONCENTRAM 
MAIS NUTRIENTES PORQUE SEGUEM AO 
CICLO BIOLÓGICO NATURAL 

PASSEIOSREUTILIZE

Muita gente desconhece, mas 
o Palácio dos Bandeirantes, sede 
do Governo do Estado, pode ser 
visitado e concentra um rico 
acervo. Quadros de Candido 
Portinari, Alfredo Volpi, Hen-
rique Bernardelli e Giovanni 
Oppido dividem espaço com 
reproduções de obras de Jean-
-Baptiste Debret. Peças centená-
rias de arte sacra e mobiliário de 
várias épocas estão distribuídas 
pelos pavimentos do Palácio, er-
guido na década de 1950.  Além 
disso, um imenso jardim com 
2 mil árvores oferece sombra 
a esculturas de Bruno Giorgi, 
Felícia Leirner e Maria Bonomi.

Para visitar o Museu, que 
� ca aberto ao público de terça a 
domingo. A entrada é gratuita, 
basta apresentar R.G. ou passa-
porte. O Palácio dos Bandeiran-
tes fica na Avenida Morumbi, 
4.500, Morumbi. Visitas de terça 
a domingo, das 10h às 17h . 

Informações e agendamento 
de escolas pelo telefone: 2193-
8282/8623. Para chegar até lá 
usando transporte público. use 
a linha 775F-10 em direção a 
Hosp. Das Clinicas, a partir da 
estação Faria Lima na Linha 
Amarela do metrô. 

Descubra o Palácio dos Bandeirantes
Uma máquina multifun-

cional instalada na estação Sé 
e nos Shoppings Metrô Santa 
Cruz, Butantã e Jardim Sul 
automatiza a coleta seletiva 
de latas e garrafas pet oferece 
um programa de benefícios 
que dá descontos em bilhetes 
de transporte, conta de luz e 
livrarias. A Ong Triciclo , res-
ponsável por trazer a novidade 
ao Brasil, conta com parcerias 
para oferecer as vantagens. 

Atualmente, há parceria 
com a AES Eletropaulo (pro-
jeto Recicle Mais, Pague Me-
nos) para efetuar a troca dos 
“pontos triciclo” em desconto 

na conta de luz; com a PLDe-
vice, com resgate de “pontos 
triciclo” em crédito no Bilhete 
Único, e com a Livraria Sa-
raiva, para troca de “pontos 
triciclo” em pontos do Saraiva 
Plus, permitindo desconto 
em livros e demais produtos. 
O usuário também poderá 
reverter seus pontos em do-
ação para o Projeto Arrastão, 
parceira da Triciclo.

Hoje, 100 “pontos triciclo” 
valem R$ 0,35 na troca por 
créditos no Bilhete Único e R$ 
0,27 na conta de luz.  

Está em desenvolvimento o 
crédito em telefonia pré-paga, 

wi-�  propagado pela máquina 
e vale- alimentação. Ainda em 
2015, mais 18 máquinas serão 
instaladas na cidade. 

Troque latinhas e pets por créditos no bilhete único
Foto: A2img / Ciete Silvério

Reciclagem
Evita que os aterros sanitários se 
esgotem rapidamente, porque 
recebem menos resíduos 

Relógio de Sol
Nos jardins do Palácio, que tem 
esculturas e mais de 2 mil árvores
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A preocupação com o en-
torno do SP Expo se justifi ca: 
no passado, antes de ser assu-
mido pela empresa francesa 
GL Events e ainda com o nome 
de Centro de Exposições Imi-
grantes, o espaço abrigou 
eventos que congestionaram 
não apenas as vias residenciais 
vizinhas como também a pró-
pria Rodovia dos Imigrantes. 
Foi o caso de uma Bienal do 
Livro ou do Salão Duas Rodas. 

Agora, além de desenvol-
ver um projeto viário para ab-
sorver o impacto no trânsito, a 
empresa está investindo para 
criar proteção acústica e quer 
manter relacionamento com 
a comunidade vizinha. “O SP 
Expo vai movimentar a eco-
nomia local, novos negócios 

devem surgir, sem falar na 
facilidade para a população 
dos bairros próximos em par-
ticipar dos eventos promovi-
dos aqui”, relacional Daniel 
Galante, diretor de operações 
do SP Expo.

Com 100 mil m² e um investi-
mento de R$ 400 milhões, este 
será o maior investimento da 
história do Grupo GL Events, 
presente em 19 países e res-
ponsável por outros 40 espa-
ços para eventos no mundo.  
O projeto do grupo prevê a 
construção, ampliação e mo-
dernização de um complexo 
arquitetônico multifuncional 
capaz de sediar feiras de negó-
cios e de público, congressos e 
eventos corporativos nacionais 
e internacionais etc. 

A concessão do espaço fei-
ta pelo Governo do Estado 
será por 30 anos. Os recursos 
do Grupo estão sendo direcio-
nados para modernização do 
espaço, reforma do pavilhão 
existente de 40 mil m² e cons-
trução de 50 mil m² de área de 
exposição e 10 mil m² de centro 
de convenções, além da cons-
trução do edifício garagem. 

A GL events tem sua sede 
em Lyon e teve faturamento 
de 939 milhões de euros, em 
2014. O SP Expo será, após a 
reforma, não apenas o maior 
espaço do gênero no país, mas 
também da América Latina. 

A empresa estuda, inclu-
sive, a implantação de infra-
estrutura hoteleira junto ao 
complexo no Jabaquara.

•URBANISMO

Viaduto sobre Imigrantes terá novos acessos
Ainda este ano vão come-

çar e devem estar concluídas 
até maio de 2015, as obras 
que vão garantir acesso mais 
ágil ao Viaduto Mateus Torlo-
ni, no Jabaquara. 

O projeto viário, sonho 
antigo da população de bair-
ros como Cidade Vargas e Vila 
Guarani, no Jabaquara, foi 
recentemente aprovado pela 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) e será custeado 
pela empresa francesa GL 
Events. 

Isto porque a empresa, 
que gerencia o antigo Centro 
de Exposições Imigrantes des-

de novembro do ano passado, 
está ampliando o complexo, 
passará a sediar ali eventos 
e convenções de grande por-
te, o que aumentará o fl uxo 
de veículos na Rodovia dos 
Imigrantes e nos bairros do 
Jabaquara. Como pólo ge-
rador de tráfego, o novo SP 
Expo apresentou um projeto 
para melhorar especialmente 
o acesso ao viaduto que pas-
sa sobre a rodovia e que é a 
única forma de chegar a ele.

O projeto foi finalmente 
aprovado e sua execução vai 
representar até a conclusão 
de uma obra paralisada pela 

Prefeitura há mais de seis 
anos: uma das alças de aces-
so ao viaduto Mateus Torloni 
havia começado em 2007, 
mas a empresa que venceu 
a licitação e foi contratada à 
época desistiu - o que repre-
sentou um entrave burocrá-
tico. Casas foram demolidas, 
a pista chegou a ser iniciada, 
mas em pouco tempo os tra-
balhos pararam e nunca mais 
foram retomados: o terreno 
fi cou abandonado e não havia 
expectativa de conclusão.

Mas, pelo projeto viário 
agora aprovado, não apenas 
esta alça será construída, 

como também outras duas 
de acesso e saída junto à Rua 
Santa Antília, ainda no sentido 
capital-litoral da Rodovia dos 
Imigrantes.

No sentido oposto, o nú-
mero de pistas de acesso ao 
viaduto será também dupli-
cado (veja ilustração abaixo, 
nesta página). Desta forma, 
a obra desenvolvida pela GL 
Events vai garantir o acesso a 
outros equipamentos localiza-
dos junto ao SP Expo e que fi -
cam isolados da cidade se não 
contarem com o viaduto: o 
novo Centro Paralímpico Bra-
sileiro, o 97o Distrito de Polícia 
(Americanópolis) e o campo 
de futebol do projeto Garotos. 

Os acessos ao viaduto Ma-
teus Torloni têm uma longa 
história de descaso do poder 
público: além da obra aban-
donada em 2007, já existiram 
casas no que hoje é um ter-
reno vazio junto à Rua San-
ta Antília. Os imóveis foram 
desapropriados e as famílias 
tiveram que deixar o bairro 
ainda na década de 1970, por 
conta de alças que seriam ali 
construídas mas nunca saíram 
efetivamente do papel.

Agora, a área está repleta 
de árvores que serão rema-
nejadas para viabilizar o novo 
projeto viário. 

Estacionamento
Além das modifi cações no 

traçado viário, a GL Events 
está ampliando o estaciona-
mento: um edifício garagem 
está em construção no local 
e contará com 4.500 vagas - o 
maior estacionamento cober-
to no país. 

As obras para o edifício 
garagem estão praticamente 
concluídas e ainda em novem-
bro deve entrar em operação, 
inclusive com o uso de “tags” 
para agilizar o acesso dos 
motoristas ao local. “Estamos 
ainda negociando com as 
operadoras do sistema, mas 
a questão deve ser equaciona-
da em breve”, explica Daniel 
Galante, diretor de operações 
do SP Expo. 

SP Expo será o maior centro 
de exposições do país
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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

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)

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.

 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)

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.

SAÚDE
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
300MTS DO METRÔ

CONCEIÇÃO
OPORTUNUDADE!

A 50 MTS DO METRÔ

2 dorms c/ae, coz.c/ae,
WC. Sala, 1 vaga, Piscina, 
sl.festas. R$ 375.000,00
(Cód. MA) Site: AP0535.

SAÚDE
R.IBITURUNA

2 dorms c/ae.WC social e serviço, coz, 

a.serv., 1 vaga. Lazer. (Cód.FE) Site: 0402.

SAÚDE
SOBRADO RES.OU COML.

3 Dorms, 2 sts, sala 2 amb, copa/coz, a.serv, 
dep.empreg., terraços, 2 vagas, portão eletr. 

R$ 4.000,00 - (Cód.FE) Site: SO0168.

53m2 A/U, 2 dorms, sala 2 ambs, 
WC social, coz., a. serv. 1 vaga.

Só R$ 415.000,00
(Cód. JJ) Site: AP0450.

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)

V. CLEMENTINO
APTO COM 3 DORMS TOTALMENTE 

REFORMADO  R$ 580 MIL
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 vagas 

paralelas e determinadas,
rico em armários, teto c/ sanca,

80 m2 aú, terraço, lazer. 
R$ 680 MIL

PLANALTO PAULISTA
Sobrado 3 suites, 3 vagas,

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

R$ 1.180 MIL 

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 MIL

SAÚDE
Sobrado 2 dormitórios, 1 suíte,

1 vaga, qto de empregada, quintal, 
churrasqueira, armários, cozinha 
americana , Ótima conservação, 

próx. Metrô  Pça da Árvore.
R$ 670 MIL  

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

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

total, vagas definitivas.
 R$ 980 MIL 

CHÁCARA INGLESA 
Apto  2 dorms, 1 vaga , 58 m2 aú, 

Terraço com armários,

próximo ao metrô

Pça da Árvore. R$ 380 MIL

 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 MIL 

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

área útil, próximo do metrô Santa 

Cruz R$ 680 MIL.  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 MIL,
agende uma visita .

SAÚDE
R$ 550 MIL

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 MIL 

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 MIL

SAÚDE
Apto 2 dormitórios, 1 vaga, 58m2 aú

Com armários , próximo do metrô  

Pça da Árvore. Abaixo do valor de 

mercado. R$ 380 MIL

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

Rico em armários, ao lado do metrô, 

andar alto. R$ 750 MIL

SAÚDE
Apto 2 dormS, 1 suite, 2 vagas

Terraço 60m2 aú , lazer , próximo do 

metrô Pça da Árvore

 R$ 480 MIL

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.

VILA CLEMENTINO
PROX. HOSP. S. PAULO

Sobrado com/resid.   3 dorms (suíte) 
arms, terraço, b/Box, sla 2 ambs  
lavabo, copa coz. Americana. ste 
empr. , escr.  3 vagas, R$3.800
fiador/seg. fiança temos outros.

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 MIL

CHACARA INGLESA
Apto 2 dorms, 1 vaga, andar

alto. Próx. Metrô Praça da árvore

Cond.  Baixo , só mudar !

R$ 370 MIL
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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

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$ 560 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

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
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

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

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

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

APTO
JD. CELESTE
R$ 250 MIL

Reformado, impecável, ótimo 
acabto., c/ 2 dorm. c/ AE, wc 

social, sala p/ 2 amb., cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, estuda proposta - 

REF.: 14.276

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 325 MIL

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

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

rua Jean de La Huerta.
REF.: 14.553

APTO
JD. DA SAÚDE

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

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

garagem p/ 1 carro, área útil
de 58m², condomínio somente 

R$ 320,00 - REF.: 14.299

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

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

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

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

REF.: 14.449

SOBRADO
JD. PATENTE NOVO

R$ 530 MIL
Reformado, impecável, ótima 

rua do bairro, c/ 3 dorm., 
suíte, sala, jd. inverno, lavabo, 
copa, cozinha, gar.p/ 2 carros, 

confiram as fotos em nosso site  
REF.: 14.659

TERRENO
JD. CLÍMAX
R$ 550 MIL

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

próximo ao Largo do Jd. Clímax, 
ótimo para diversas finalidades 

REF.: 14.595

SOBRADO 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
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

SOBRADO
V. VERA

R$ 660 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 2 

dorm., wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
qto. p/ despejo, lavanderia, 

wc p/ empreg., gar. p/ 2 carro, 
estuda permuta c/ apto.c/ 2 

dorm. - REF.: 14.681

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

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 + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Ótimo local da rua Tiquatira, 
c/ 3 dorm., wc social, living 

p/ 2 amb., lavabo, coz., wc p/ 
emp., gar. p/ 2 carros, fundos 
c/ edícula c/ 1 dorm., sala, 

escritório, wc - REF.: 12.814

SOBRADO VILA
IPIRANGA
R$ 750 MIL

Construção de 195 m², c/ 4 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
coz. c/ AE, despensa, dep. p/ 
emrpeg., garagem p/ 3 carros, 

estuda permuta c/ térrea ou apto. 
menor valor - REF.: 14.684

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

APTO
IPIRANGA
R$ 780 MIL

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

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

gar. p/ 2 carros - REF.: 14.544

TÉRREA
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. 14.665

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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.120 MIL

Construtora Cyrella, AU = 
121,50m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, closet, living p/ 2 amb., 
sacada gourmet, lavabo, coz. 

planej., dep. p/ empreg., 
depósito, gar. p/ 2 carros, lazer 

completo - REF.: 13.963
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RUA IBIRAJÁ, 373

5072-5757TEL/FAX:

CRECI: 3107-J

TERRENO NINHO VERDE
CASTELO BRANCO - R$ 30.000,00
Cond. FeChado,  450 M2 de terreno 

C/ vigilânCia, 2 portarias,  e Clube
REF IMV0000760

APTO  1 DT – VILA GUARANI
R$ 300.000,00

1 dt., suíte, lavabo e vaga de garageM.
lazer – 46 M2. REF IMV0001137

APTO  2 DTS - JABAQUARA
R$ 260.000,00

2 dts, Coz. planejada, 1 vg – lazer 
CoMpleto. REF IMV0001090

APTO  1 DT - AO LADO DO
M. CONCEIÇÃO  - R$ 250.000,00
investiMento!!! 1 dt, sala, Coz, w/C, 

as. REF IMV0001121

APTO  2 DTS - JABAQUARA
R$ 300.000,00

2 dts, sala, Coz, w/C, a/s, 1 vg
REF IMV0001205

APTO  63 M2 - M. CONCEIÇÃO
R$ 350.000,00

 2 dts. sala C/ saCada, 2 banheiros, 
vaga Fixa. lazer C/ pisCina.

REF IMV0000914

APTO  3 DTS – M. SAUDE
R$ 640.000,00

3 dts, sala, Coz., w/C, vaga. pronto 
para Morar!!!. REF IMV0001195

APTO  VAGO - M. CONCEIÇÃO
R$ 340.000,00

oportunidade de investiMento,
2 dts. C/ 1 vg – próxiMo Metrô.

REF IMV0001021

APTO  3 DTS - METRÔ
JABAQUARA - R$ 380.000,00
3 dts, sala, Coz, w/C, as e vaga de 

garageM. REF IMV0001163

APTO  3 DTS - M. CONCEIÇÃO
R$ 400.000,00

3 dts, sala, Coz, 2 banheiros e
1 vaga - 5 Minutos do Metrô.

REF IMV0000315

APTO  2 DTS - JABAQUARA
R$ 300.000,00

2 dts, sala, Coz, w/C, a/s, 1 vg

REF IMV0001136

APTO  2 DTS - METRÔ SAÚDE
R$ 420.000,00

3 dts, sala, Coz., banheiro, vaga de 
garageM. REF IMV0001180

SOBRADO 3 DTS
JABAQUARA - R$ 400.000,00

3 dts, suíte, 3 w/C, Copa, quintal, 3 vgs 
- terreno 10 x 30. REF IMV0000597

CASA TÉRREA
VL. DAS MERCÊS - R$ 390.000,00
2 dts., vaga p/ 3 Carros - iMóvel beM 

Conservado. REF IMV0000532

CASA TÉRREA - M. JABAQUARA - 
R$ 550.000,00

Casa térrea 10 x 50 de terreno - 
otiMo loCal para Construção. 

REF IMV0001014

APTO  2  DTS -  JABAQUARA
R$ 1.200,00

2 dts, sala, Coz, w/C, as, 1 vg - Cond 
r$ 350,00. REF IMV0001125

IMOVEL COMERCIAL
M. CONCEIÇÃO - R$ 8.000,00
Casa C/ 4 dts, suite, Coz, 3 w/C,

3 vgs. REF IMV0001100

APTO  2 DTS - M. CONCEIÇÃO
R$ 1.300,00

2 dts, sala, Coz, w/C, as , vaga de 
garageM.M - REFIMV0001100

CASA 2 DTS – CD. VARGAS
R$ 1.200,00

2 dts, sala, Coz, w/C, as e quintal. 
REF IMV0001194

1 DT  - M. CONCEIÇÃO
R$ 800,00

1 dt, sala, banheiro e quintal.
REF IMV0001064

 APTO  3 DTS - M. CONCEIÇÃO
R$ 1.600,00

3 dts, sala, Coz, 2 w/C  e vaga de 
garageM - ótiMo loCal.

REF IMV0001201

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 lindo c/90m2 AU. 2 dts. 
c/AE, 3º rev., s. lav. c/terra-
ço, coz. plan., a.serv., gar.

SAÚDE
Trav. F. Filho (Padaria Nova 
Deola) - SÓ R$ 520.000,00

 

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

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)

 

PLANO, ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO
R$ 265.000,00

 TERRENO 
JABAQUARA

JARDIM ORIENTAL
A.T. 8x30 = 240 m2

Tratar 2193-2617 
ou 99312-3507

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dts. (ste), sl. liv. 
bh. coz. dep. empr. qtal. 
gar., pintura nova e vago

MIRANDÓPOLIS
 Px. R. das Rosas/Dia 

Mercado - R$ 2.600,00 

 

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

Salão c/80m2 AU, c/2 ba-
nhs., piso frio, exc. localiz. 

e vago. R$ 2.200,00

VILA CLEMENTINO
R. Diogo de Faria 
ao Lado Colégio

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, wc, bh, gar. piso frio

SAÚDE
 Travessa Fag. Filho

 R$ 1.600,00 + COND. + IPTU

 

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.

 

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

Mobiliado, p/uma 
senhora, ou senhor 

bom ambiente. 
R$ 550,00 c/depósito
Tel. 5677-1884
ou 99818-5437

ALUGA-SE 
1 QUARTO, COZ. E 

BANH. JABAQUARA

 

Próximo ao prédio do ITAUSA,
 com 2 ambientes, 2 banhs., 1 coz., 

1 vaga de garagem no térreo. 
R$ 1.400,00 s/condomínio, 

IPTU R$ 135,00

 ALUGO C0M 40m2

A 100 MTS. DO
METRÔ CONCEIÇÃO

Contato: Marcia - 99353-3338

 

 Próximo ao prédio do ITAUSA, 
com 2 ambientes, 1 banheiro, 
R$ 1.100,00 s/condomínio, 

IPTU R$ 135,00

 ALUGO COM  30m2

A 100 MTS. DO
METRÔ CONCEIÇÃO

Contato: Marcia - 99353-3338

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

VENDA

  LOCAÇÃO

Jardim do Lago, infra estrutura completa
Aceito Carro - R$ 240.000,00

Tratar: 94860-1862

TERRENO EM ATIBAIA - 360m2

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 Itaipú
1 dormitório, sala, cozinha, 
banh. R$ 1.000,00 + Cond. 
R$ 450,00 -  IPTU isento

 

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

APARTAMENTO
METRÔ PÇA. ÁRVORE



30 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 PÁG. 11

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

Prefeitura reabre programa 
de parcelamento de dívidas 
para quitar IPTU e ISS

A Prefeitura de São Paulo 
reabriu o Programa de Par-
celamento Incentivado (PPI), 
direcionado aos contribuintes 
com dívidas de tributos e mul-
tas municipais, como Imposto 
Predial Territorial e Urbano 
(IPTU), Imposto Sobre Servi-
ços (ISS), Taxa de Resíduos 
Sólidos de Saúde (TRSS) ou 
ainda, multas de posturas 
autuadas pelas Subprefeitu-
ras e demais órgãos, como o 
PSIU (Programa de Silêncio 
Urbano). 

Desta vez, os contribuintes 
com fatos geradores ocorridos 
até 31 de dezembro de 2014 
também poderão aderir ao 
Programa. O prazo de adesão 
vai de 01 de novembro a 14 de 
dezembro de 2015.

O PPI permite aos contri-
buintes parcelarem o seu débi-
to com o Município ou quitá-lo 
com a redução de encargos 
moratórios. Para pagamento 
à vista, a redução é de 75% no 

valor das multas e 85% dos ju-
ros. Em caso de parcelamento, 
é possível reduzir 50% o valor 
de multas e 60% dos juros.

A adesão ao PPI será feita 
via internet. Para isso, basta 
acessar a página do parcela-
mento. No site, o contribuinte 
encontra o passo a passo para 
adesão ao PPI, assim como um 
Manual Detalhado e Perguntas 
e Respostas sobre como aderir 
ao Programa de Parcelamento 
Incentivado.

O passo a passo começa 
com o desbloqueio da Se-
nha Web, que possibilitará o 
acesso on-line ao sistema do 
Programa. Depois, o contri-
buinte deverá ler com atenção 
todas as instruções e informa-
ções sobre o PPI, selecionar 
o débito que deseja incluir 
no Programa, simular o valor 
do parcelamento, visualizar o 
extrato, os termos de adesão 
e, ao fi nal do processo, forma-
lizar a adesão.

Como em anos anteriores, 
o PPI oferece aos contribuintes 
diferentes possibilidades de 
parcelamento e abatimentos 
vantajosos de multas e juros. 
O munícipe poderá parcelar 
a dívida em até 120 meses (10 
anos), desde que seja respeita-
do o valor mínimo por parcela 
de R$ 40 para pessoas físicas 
e de R$ 200 para pessoas jurí-
dicas. O valor de cada parcela 
será atualizado pela adição 
de juros equivalentes à taxa 
Selic acumulada, acrescidos 
de 1% relativos ao mês em que 
o pagamento estiver sendo 
efetuado. Débitos do Simples 
Nacional, multas de trânsito e 
contratuais, e as indenizações 
em razão de prejuízo causado 
ao patrimônio público ficam 
de fora do programa.

Outras informações estão 
disponíveis no site do progra-
ma: https://www3.prefeitura.
sp.gov.br/ppi_portal/Forms/
frmOrientacoesPPI.aspx

De 1/11 a 14/12 , contribuintes poderão reduzir até 75% da multa e 85% dos juros

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

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
ORIENTAÇÃO PARA TCC, FÍSICA, QUÍMICA,

MATEMÁTICA, INGLÊS, PORTUGUÊS,
HISTÓRIA E GEOGRAFIA

Rua Mauro, 413 - Saúde
Tels. 5072-2322 - 5581-4677 - Lucy

E-mail: sandraguimaraes_sp@outlook.com

Para pizzaria, com registro, refeição 
+ benefícios, das 18 às 23:59 h.

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

Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
TELEFONISTA

FORNEIRO 
PARA PIZZARIA

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

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

Metrô Sta. Cruz

PIZZAIOLO
Para período das16 às 23:59 h., 

com registro, refeição + benefìcios 
Comparecer

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

MOTO
FRETISTA

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

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

Metrô Sta. Cruz

Dra. Karina Gonçalves da Silva
Tel.: 2574-7227 - Cel. 97227-4886

ADVOCACIA
site: www.kgsadv.com.br

e-mail: karina@kgsadv.com.br
Serviços prestados por profissionais qualificados 

em diferentes áreas de Direito: 
FAMÍLIA • INVENTÁRIO • CÍVEL • CONSUMIDOR 

IMOBILIÁRIO • CONTRATOS • ACORDOS 
DIREITO DO TRABALHO  

DIREITO A BENEFÍCIOS e REVISÕES DO 
INSS e DESAPOSENTAÇÃO 

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

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

MANICURE
Com experiência, para região 

de Vila Mariana, próximo 
ao Metrô Santa Cruz.

Tratar Tel. 99999-1483

 

Entregar Curriculum na
Rua Domingos de Morais, 348, 

loja 07, galeria, próximo a 
Estação Ana Rosa do Metrô

 OPERADORA
Para Casa Lotérica

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br

DJ / SOM / ILUMINAÇÃO
Pista de Dança - Projetor - Telão

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

Casamentos • Temáticas
Debutantes • Formatura
Confraternização • Buffet

Aniversários • Escolas
Sítios

MR FESTAS & EVENTOS



30 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2015PÁG. 12

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

• Sala 1 - Ponte dos Espiões DIG 
- 12 Anos - 18h15 - 21h30• Sala 1 - O 
Último Caçador de Bruxas DIG - 12 
Anos - 13h20 - 15h50

• Sala 2 - Hotel Transilvânia 2 
DIG (Dub) - Livre - 14h00S2 - 16h10D 
- 18h50N• Sala 2 - André Rieu: 
Concerto Maastricht 2015 DIG - 12 
Anos - 15h00G - 20h00V• Sala 2 - A 
Colina Escarlate DIG - 16 Anos - 
16h10U2 - 18h50L - 21h50L2• Sala 
2 - Sexta - feira 13 (1980) DIG - 10 
Anos - 11h40K - 18h50G2

• Sala 3 - Peter Pan DIG (Dub) 
- 10 Anos - 12h40T• Sala 3 - Ati-
vidade Paranormal: Dimensão 
Fantasma 3D - 14 Anos - 13h10T - 
15h20 - 17h40 - 20h15 - 22h30

• Sala 4 - SOS Mulheres ao Mar 
2 DIG - 14 Anos - 14h50 - 17h55 - 
20h45 - 23h10D

• Sala 5 - Vai Que Cola, O Filme 
DIG - 12 Anos - 13h30 - 16h40 - 
19h50 - 22h15

• Sala 6 - Terra de Maria DIG 
(Dub) - 12 Anos - 11h30K - 14h10N• 
Sala 6 - Perdido em Marte 3D - 12 
Anos - 13h50R2 - 19h30 - 22h40• 
Sala 6 - Goosebumps: Monstros e 
Arrepios 3D (Dub) - 10 Anos - 17h00

• Sala 7 - Goosebumps: Mons-
tros e Arrepios DIG (Dub) - 10 
Anos - 13h40Y2• Sala 7 - Carros 
DIG (Dub) - Livre - 11h20R• Sala 7 
- Ponte dos Espiões DIG - 12 Anos 
- 16h00• Sala 7 - Campeonato 
Mundial de League of Legends 
DIG (Dub) - 12 Anos - 09h30D• Sala 
7 - O Último Caçador de Bruxas 
DIG - 12 Anos - 19h10 - 21h40

• Sala 8 - Os 33 DIG - 12 Anos - 
12h20T - 15h30 - 18h30 - 21h20

• Sala 10 - 007 Contra Spectre 
DIG - 14 Anos - 00h01G2• Sala 10 - 
O Último Caçador de Bruxas DIG 
- 12 Anos - 12h10T - 14h40 - 17h20 
- 20h30

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

• Sala 1 - O Último Caçador de 
Bruxas DIG - 12 Anos - 13h00T - 
15h45 - 18h20 - 21h10

• Sala 2 - Atividade Paranor-
mal: Dimensão Fantasma 3D 
- 14 Anos - 13h15 - 15h30 - 17h45 
- 20h00 - 22h10

• Sala 3 - Um Senhor Estagiário 
DIG - 10 Anos - 13h30B2 - 19h35B2• 
Sala 3 - Perdido em Marte 3D - 12 
Anos - 16h20 - 22h25• Sala 3 - Sex-
ta - feira 13 (1980) DIG - 10 Anos 
- 19h35G2

• Sala 4 - Peter Pan 3D (Dub) - 10 
Anos - 12h10T• Sala 4 - Os 33 DIG 
- 12 Anos - 14h50 - 18h00 - 20h50

• Sala 5 - Vai Que Cola, O Filme 
DIG - 12 Anos - 11h30T - 14h00P2 
- 16h40P2• Sala 5 - O Último Ca-
çador de Bruxas DIG - 12 Anos 
- 14h05T - 16h40T - 19h20 - 22h00

• Sala 6- SOS Mulheres ao Mar 
2 DIG - 14 Anos - 13h45 - 16h10 - 
18h50 - 21h30

• Sala 7 - André Rieu: Concerto 
Maastricht 2015 DIG - 12 Anos - 
15h20Y• Sala 7 - A Colina Escarlate 
DIG - 16 Anos - 15h20K2 - 19h05 - 
21h50• Sala 7 - Carros DIG (Dub) 
- Livre - 12h20T

Legendas:D-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (31/10) 
G-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Domingo (01/11); K-Esta 
sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (31/10) e Domingo (01/11); 
L-Esta sessão NÃO será exibida 
Segunda (02/11), Terça (03/11) 
e Quarta (04/11); N-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Segunda 
(02/11); R-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Domingo (01/11) 
e Segunda (02/11);T-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sábado 
(31/10), Domingo (01/11) e Se-
gunda (02/11); V-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Terça (03/11); Y-
-Esta sessão será exibida SOMEN-
TE Domingo (01/11) e Terça-feira 
(03/11); B2-Esta sessão NÃO será 
exibida Quarta (04/11); G2-Esta 
sessão será exibida SOMENTE 
Quarta (04/11); K2-Esta sessão 
NÃO será exibida Domingo (01/11) 
e Terça (03/11); L2-Esta sessão 
NÃO será exibida Terça (03/11);P2-
-Esta sessão NÃO será exibida 
Sábado (31/10), Domingo (01/11) 
e Segunda (02/11); R2-Esta sessão 
NÃO será exibida Segunda (02/11) 
;S2-Esta sessão NÃO será exibida 
Domingo (01/11); U2-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado (31/10) 
e Domingo (01/11); Y2-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado (31/10).

Plaza Sul Praça Leonor Kaupa, 
100 - Jd. da Saúde - Fone: 4003-7220

• Sala 1 - O Último Caçador 
de Bruxas (DUB) - 12 Anos - 
20h05(Quinta 29/10, Sexta 30/10, 
Sabado 31/10, Domingo 01/11, Se-
gunda 02/11, Terça 03/11 e Quarta 
04/11).• Sala 1 - Peter Pan 2D (DUB)  
- 10 Anos -  13h00 - 15h26, 17h45- 
(Quinta 29/10, Sexta 30/10, Sabado 
31/10, Domingo 01/11, Segunda 
02/11, Terça 03/11 e Quarta 04/11).

• Sala 2 - O Último Caçador de 
Bruxas (DUB) - 12 Anos - 12h25 
-14h35 - 16h50 - 19h05 - (Quinta 
29/10, Sexta 30/10, Sabado 31/10, 
Domingo 01/11, Segunda 02/11, 
Terça 03/11 e Quarta 04/11).• Sala 
2 - O Último Caçador de Bruxas 
(LEG) - 12 Anos - 21h25 - (Quinta 
29/10, Sexta 30/10, Sabado 31/10, 
Domingo 01/11, Segunda 02/11, 
Terça 03/11 e Quarta 04/11).

• Sala 3 - Vai Que Cola - O Filme 
2D - 12 Anos - 12h50 - 17h20 - 19h25 
- 21h30 - (Quinta 29/10, Sexta 30/10, 
Sabado 31/10, Domingo 01/11, Se-
gunda 02/11, Terça 03/11 e Quarta 
04/11).• Sala 3 - Operações Espe-
ciais 2D - 14 Anos - 14h355 - (Quinta 
29/10, Sexta 30/10, Sabado 31/10, 
Domingo 01/11, Segunda 02/11, 
Terça 03/11 e Quarta 04/11).

• Sala 4 - Goosebumps: Mons-
tros e... 2D (DUB) - 10 Anos - 18h40 
- 20h50 - (Quinta 29/10, Sexta 
30/10, Sabado 31/10, Domingo 
01/11, Segunda 02/11, Terça 03/11 
e Quarta 04/11).• Sala 4 - Hotel 
Transilvânia 2 2D (DUB) - Livre 
- 12h50 - 14h45 - 16h45 - (Quinta 
29/10, Sexta 30/10, Sabado 31/10, 
Domingo 01/11, Segunda 02/11, 
Terça 03/11 e Quarta 04/11).

• Sala 5 - S.O.S Mulheres ao 
Mar 2 - 10 Anos - 12h35 - 14h45 
- 16h55 - 19h05 - 21h15 - (Quinta 
29/10, Sexta 30/10, Sabado 31/10, 
Domingo 01/11, Segunda 02/11, 
Terça 03/11 e Quarta 04/11).

• Sala 6 - Atividade Paranor-
mal: Dim 2D (DUB) - 14 anos 
- 13h10 - 15h10 - 17h10 - 19h10 - 
(Quinta 29/10, Sexta 30/10, Saba-
do 31/10, Domingo 01/11, Segunda 
02/11, Terça 03/11 e Quarta 04/11).

• Sala 6 - Atividade Paranor-
mal: Dim... 2D (LEG) - 14 anos 
- 21h10 - (Quinta 29/10, Sexta 
30/10, Sabado 31/10, Domingo 
01/11, Segunda 02/11, Terça 03/11 
e Quarta 04/11).

Halloween inspira estreias 
da semana nos cinemas

Semana que tem Hallowe-
en - o dia das Bruxas nortea-
mericano - é fim de semana 
para curtir filmes de terror 
no estilo estadunidense? Para 
quem acha que sim, os cine-
mas estão repletos de opções .

A principal delas talvez seja 
a sequencia da franquia Ati-
vidade Paranormal. Em “Di-
mensão Fantasma”, quando 
se muda para uma nova casa 
com a família, Ryan Fleege 
descobre uma caixa com de-
zenas de fitas cassetes de 
décadas atrás. Estranhamente, 
as imagens parecem se comu-
nicar com os vivos. Procuran-
do mais, Ryan encontra uma 
câmera diferente, capaz de 
registrar atividades paranor-
mais. Com a ajuda da esposa, 
do irmão e da fi lha, ele passa 
a gravar fenômenos malignos 

•CINEMA •PROGRAMAÇÃO

que ameaçam a sua família.
O terror é classifi cado para 

maiores de 14 anos. 
Outra pedida é O Último 

Caçador de Bruxas, com Vin 
Diesel no elenco. Ambientado 
em Nova York, nos dias de 
hoje, o fi lme conta a história 
do caçador de bruxas Kaulder 
(Vin Diesel) que, amaldiçoado 
com a imortalidade, é obriga-

do a enfrentar mais uma vez 
sua maior inimiga e unir for-
ças com a jovem bruxa Chloe 
(Rose Leslie) para impedir que 
uma convenção espalhe uma 
terrível praga pela cidade. Este 
é para maiores de 12 Anos.

A semana também tem re-
prise do clássico Sexta Feira 13, 
para maiores de 10 anos (veja 
programação ao lado. 
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