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Mania gastronômica chega 
aos cinemas: Bradley Cooper é 
“chef ” em “Pegando Fogo” 

Tradicional na região, lanchonete
Osnir Hamburger incrementa 
cardápio com novos sanduíches
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Eleitores da região já podem 
fazer cadastro biométrico

O Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo es-
palhou faixas pelas es-
colas estaduais que têm 
sessões eleitorais, con-
vidando eleitores a com-
parecerem aos cartórios 
para realizar o cadastra-
mento biométrico. O pro-
cesso ainda não é obriga-
tório, mas o pedido visa 
a agilizar o processo em 
todo o Estado. Também 
foi implantado um posto 
no Anhangabaú que vai 
atender moradores da 
cidade toda.  Página 3

Prefeitura poderá invadir 
imóveis para evitar dengue

O mosquito Aedes ae-
gipty tem se tornado uma 
grande preocupação no 
país, não só por conta da 
epidemia de dengue como 
também por outras doen-
ças que pode trazer, como 
a Zika ou a Febre Chicun-
guya. Para combater a 
formação de criadouros 
de larvas, uma das princi-
pais ações com que a po-
pulação pode contribuir é 
encaminhando o material 
reciclável existente den-
tro de casa para a coleta 
seletiva. “Bagulhos” como 
pneus e latões devem ser 

encaminhados aos eco-
pontos ou Operação Ca-
ta-Bagulho. A Prefeitura 
também publicou decreto 
que permite a entrada em 
imóveis fechados, desa-
bitados ou não, que pos-
sam armazenar possíveis 
criadouros do mosquito. 
Isto acontecerá caso o 
proprietário não atenda as 
intimações das equipes de 
vigilância e com apoio da 
Polícia Militar e profissio-
nais habilitados. Veja de-
talhes nas matérias publi-
cadas nas  Páginas 4 (edu-
cação ambiental) e 14
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•POLÍTICA

Moradores podem fazer cadastro biométrico
 O Tribunal O Tribunal Su-

perior Eleitoral (TSE) voltou 
atrás na decisão de realizar 
eleições com cédulas de papel 
nas próximas eleições, em 
2016. O anúncio havia sido 
feito no mês passado,  sob a 
alegação de falta de verbas. 
Segundo o tribunal, após o 
Congresso aprovar o projeto 
de lei que mudou a meta fi s-
cal de 2015, o Ministério do 
Planejamento fez uma nova 
estimativa de receitas que 
garantem a votação por meio 
eletrônico. Com a nova meta, 
a Justiça Eleitoral terá R$ 267 
milhões garantidos. 

Na região, várias escolas e 
pontos de votação estão com 
cartazes convocando elei-
tores para o cadastramento 
biométrico, ou seja, registro 
fotográfi co e com coleta de 
impressões digitais para que 
os eleitores possam, no futu-
ro, votar a partir da confi rma-
ção de suas digitais nas urnas.

O Jornal São Paulo Zona 
Sul questionou, esta semana, 
o Tribunal Regional Eleitoral 
se, com a redução de verbas 
disponíveis, haveria compro-
metimento no processo de 
coleta das digitais dos eleito-
res. De acordo com a asses-
soria de imprensa do TRE, o 
cadastramento biométrico 
continua sendo feito em todo 
o Estado de São Paulo, porém 
sem obrigatoriedade. 

A assessoria explicou que, 
considerando o expressivo 
número de eleitores, o objeti-
vo do TRE-SP é alimentar aos 
poucos o cadastro de todos 
os municípios com os dados 
biométricos dos cidadãos. A 
ideia é evitar grandes aglome-

rações nos cartórios eleitorais 
no futuro, quando o cadastra-
mento se tornar obrigatório. 
O atendimento nos cartórios 
eleitorais é realizado exclusi-
vamente por agendamento, 
exceto nos postos eleitorais 
instalados nas unidades do 
Poupatempo, onde não é ne-
cessário agendar.

Desde 9/12 o eleitor tam-

bém pode ser atendido no 
Posto de Biometria Anhan-
gabaú, localizado em frente 
à estação do metrô, no cen-
tro da cidade. O Posto, que 
é a maior unidade eleitoral 
no Estado, atenderá todos 
os eleitores da capital, inde-
pendente de suas regiões de 
moradia. Assim como ocorre 
nos cartórios, é necessário 

agendar previamente um 
horário para ser atendido 
no Posto de Biometria. Com 
capacidade para atender cer-
ca de mil pessoas por dia, o 
posto conta com 33 kits de 
biometria e 45 atendentes. 
É possível tirar o documento 
pela primeira vez, atualizar o 
cadastro, transferir o título, 
tirar segunda via, pagar multa 
referente à ausência às elei-
ções, entre outros serviços.

Qualquer cidadão residen-
te na capital pode procurar 
o novo posto, bem como 
seu próprio cartório eleitoral 
para cadastramento.  Não há 
previsão para conclusão da 
implantação da biometria. 

O orçamento já comprome-
tido para toda a Justiça Eleito-
ral (TSE + TRE’s) é de quase 50 
milhões de reais. O TRE-SP tem 
orçamento de R$1.450.072. 
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Serão sete quarteirões in-
terditados ao tráfego e todo o 
asfalto do trecho dedicado ao 
lazer, à cultura, à prática espor-
tiva e interação social. Começa 
neste domingo, 13, o projeto 
Rua Aberta na região. A pro-
posta, que já vem sendo ado-
tada na Avenida Paulista e em 
outras vias de São Paulo, chega 
ao Jabaquara, abrindo para 
a população a Avenida Santa 
Catarina no trecho entre a Rua 
Cidade Bagdá e a Rua Conse-
lheiro Elias de Carvalho. Esta 
primeira edição do programa 
vai se estender das 10 às 16h. 

A Prefeitura não divulgou 
nenhuma programação es-
pecífica, mas a ideia é que 
o programa avance com a 
promoção de apresentações 
culturais e musicais, oferta de 
produtos artesanais e barra-
cas gastronômicas.

Na Vila Mariana, ainda 
não há previsão de quando 
ocorrerá a primeira edição do 
evento. O local escolhido foi 
a avenida Luis Gomes Cardim 
Sangirardi, entre as ruas Dona 
Inácia Uchôa e Ximbó.

A escolha foi alvo de críti-
cas por um leitor do jornal SP 
Zona Sul, que considerou a via 
próxima demais ao parque da 
Aclimação, o que não justifi -

caria a interdição ao tráfego 
pois a população local já con-
ta, na opinião dele, com área 
de lazer sufi ciente. 

Procurada, a Subprefeitu-
ra de Vila Mariana informou 
que a sugestão da Luis Luis 
Gomes Cardim Sangirardi foi 
aprovada para ser incluída no 
programa Rua Aberta pelos 
munícipes que compareceram 
à audiência pública local re-
alizada na Subprefeitura Vila 
Mariana em 26 de setembro.

“A proximidade do Par-
que da Aclimação só ajuda, 
porque amplia naturalmente 
o uso do espaço público para 
várias atividades culturais e de 
lazer normalmente não dispo-
níveis no parque”, concluiu a 
subprefeitura, em nota. 

O órgão ainda apontou 
que as vias escolhidas para 

esse programa, que acontece-
rá em todas as 32 subprefeitu-
ras, devem ser submetidas ini-
cialmente à aprovação da CET 
para que não haja impacto no 
trânsito e depois submetidas 
à aprovação da população em 
audiência pública na região.

O objetivo do programa é 
incentivar ao exercício do di-
reito ao território consolidan-
do relações sociais no bairro, 
bem como o convívio harmo-
nioso da população local com 
atividades artísticas, espor-
tivas e culturais. Além disso, 
o programa visa a promover 
o empreendedorismo e dar 
suporte e acesso ao mercado 
ao micro e pequeno empre-
endedor local, como também 
estabelecer parcerias com a 
sociedade civil organizada e 
empresas privadas.

•LAZER

Rua aberta começa neste 
domingo no Jabaquara

Imóveis sustentáveis podem ter desconto no IPTU
Está em discussão na ci-

dade um Projeto de Lei que 
institui o incentivo fi scal para 
construções sustentáveis – 
IPTU Verde. A iniciativa tem o 
objetivo de estabelecer medi-
das de recuperação e preser-
vação do meio ambiente, por 
meio da concessão de benefí-
cio tributário ao contribuinte, 
de acordo com o grau de certi-
fi cação do empreendimento, e 
prevê três faixas de desconto: 
4%, 8% e 12%.

O incentivo, concedido 
durante oito anos, vale para 
novos empreendimentos co-
merciais, residenciais e mistos, 
imóveis que passarão por obra 
de reforma/retrofi t ou amplia-
ção da edifi cação. O procedi-
mento poderá ser solicitado 
de forma eletrônica. 

A estimativa, de acordo 
com a Secretaria Municipal de 
Finanças, é que, quando san-

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

cionada, a lei benefi cie entre 
500 e 1.000 empreendimentos 
por ano.

A Certifi cação Ambiental é 
a declaração formal, emitida 
por instituição de credibilidade 
técnico-cientifi ca reconhecida, 

de que o imóvel construído ou 
reformado possui qualidades 
ambientais que contribuem 
para a sustentabilidade, ates-
tando o melhor desempenho 
ambiental. As certificadoras 
se baseiam em parâmetros es-

tabelecidos no Plano Diretor, 
na Lei de Uso e Ocupação do 
Solo, no Código de Obras e Edi-
fi cações e no Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, 
entre outros, para definir a 
pontuação técnica.
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PASSEIOSREUTILIZE

O Natal se apro-
xima, novos pre-
sentes e produtos 
c ompr a d o s  p e l a 
família vão entrar 
nos lares.  É mo-
mento de revisar 
aqueles aparelhos 
e outros produtos 
que estão encosta-
dos em casa, sem 
u t i l i d a d e .  C o m 
novas tecnologias 
r e c e nt e s ,  mu i t a 
gente tem em casa 
câmeras fotográficas, fil-
madoras, projetores, com-
putadores que não são mais 
usados.  Que tal doar este 
material?

O projeto Quixote, que 
trabalha com adolescentes 
em situação de risco so-

cial, através do ensino da 
arte de rua, street dance 
e grafite, está precisando 
destes materiais e mais al-
guns para desenvolver seus 
projetos. Também buscam 
doação de uma Geladeira 
semi-nova, cabides, araras 

e  manequins ,  plantas  e 
mudas. 

A Associação de Apoio 
Ao Projeto Quixote f ica 
na Av. Eng. Luís Gomes 
Cardim Sangirardi, 789 - 
Vila Mariana. Telefones: 
5083-0449 e 11 5572-8433.

Em dezembro, o trânsito 
costuma atrapalhar a vida de 
quem quer conferir a deco-
ração de Natal pela cidade. 
A dificuldade em estacionar, 
os congestionamentos difi-
cultam o momento de lazer. 
Mas, o ideal é conferir tudo 
isto usando o transporte 
público, reduzindo também 
as emissões de poluente por 
não usar carro individual, 
ou a bicicleta.

É bem fácil chegar a dois 
pontos turísticos natali-
nos. Basta descer na estação 
Trianon-Masp da Linha 4 
- Verde, do metrô as 80 ár-
vores decoradas do Parque 
Trianon. Ali também há 
um Papai Noel inflável de 
15 metros. 

Para poder ver de perto 

o Papai Noel de bicicleta, 
colocado em frente ao Edi-
fício Matarazzo, sede da 
Prefeitura, também basta 
usar o metrô e descer na es-

tação Anhangabaú da Linha 
Vermelha. Com oito metros 
de altura, este ano o perso-
nagem vem acompanhado 
da Mamãe Noel. 

Fábio Arantes/Prefeitura de São Paulo

Josi Pett engill/ Secom-MT

Prefeitura de São Paulo

Estudos da ONU mostram que insetos já são consumidos em muitos países. Ricos em proteínas, gastam menos energia e rendem

Formigas são usadas em 
refeições típicas indígi-
neas e de algumas comu-

nidades no Norte e Nordeste 
do Brasil. No Japão, comer 
gafanhotos é comum. Na ver-
dade, o uso de insetos como 
alimentos é mais comuns do 
que se imagina: de acordo 
com um estudo da FAO - o 
órgão para a alimentação da 
ONU, mais de 1900 espécies de 
insetos já são consumidas por 
mais de 2 milhões de pessoas 
em todo o planeta.

Se na atualidade em mui-
tas culturas o uso dos inse-
tos parece estranho ou cause 
até repulsa, no futuro com o 
crescimento populacional es-
perado e redução dos recursos 
naturais, pode estar aí uma 
alternativa não só inteligente 
e necessária como saudável. 

Os insetos são uma fonte 
importante e facilmente aces-
sível de alimentos nutritivos e 
ricos em proteínas que se en-
contra nas � orestas, segundo 
estudo da FAO.

Ricos em proteínas e gor-
duras boas os insetos têm alto 
teor de cálcio, ferro e zinco: 
a carne de vaca tem 6 mg de 
ferro por 100 g de peso em 
seco, enquanto os gafanhotos 
tem entre 8 e 20 mg por 100 g 
de peso em seco, dependendo 
da espécie e da sua própria 
alimentação. 

E há outras razões susten-
táveis para apostar na ideia: 
como são animais de sangue 
frio, insetos não utilizam a 
energia da sua alimentação 
para manter a temperatura 
do corpo. Assim, para se ter 
uma ideia, enquanto insetos 

usam 2 kg de alimentos para 
produzir 1 kg de “carne”, o 
gado, por exemplo, requer 8 
kg de alimentos para produzir 
1 kg de carne. 

Insetos ainda geram quan-
tidade reduzida de emissões 
como metano, amoníaco, e 
gases com efeito de estufa – 
que aquecem o clima – e de 
estrume, que contaminam o 
ambiente. Na verdade, ainda 
podem ser usados para de-
compor os resíduos, ajudando 
nos processos de adubação que 
devolvem os nutrientes ao solo, 
ao mesmo tempo em que dimi-
nuem os odores desagradáveis. 

“Não estamos afirmando 
que as pessoas devem comer 
insetos,” a� rmou Eva Muller, 
Diretora da Divisão da FAO 
de Produtos e Política Econó-
mica para as Florestas, e co-

autora do estudo “Insetos co-
mestíveis: perspectivas futuras 
para a segurança alimentar 
dos humanos e dos animais”. 

“Estamos dizendo que os 
insetos são apenas um dos 
recursos fornecidos pelas � o-
restas, e que o potencial dos 
insetos como fonte alimentar 
está pouco explorado, em par-
ticular para os animais”. 

Na verdade, a ONU propõe 
mais estudos nessa linha, para 
atender uma eventual deman-
da futura. Inclusive no que diz 
respeito à legislação vigen-
te na atualidade na maioria 
das nações industrializadas. 
Atualmente, a alimentação a 
animais com materiais, mis-
turas ou lavaduras residuais, 
mesmo que estes façam parte 
da alimentação dos insetos, é 
impedida. 

Doe câmeras fotográficas e filmadoras

COLETA SELETIVA CONTRIBUI NO COMBATE AO AEDES AEGIPTY
O mosquito Aedes Aegip-

ty é um dos principais veto-
res responsáveis pela trans-
missão de diversas doenças. 
Uma verdadeira praga, pre-
sente em vários países do 
mundo e de difícil controle. 

Além de transmitir a den-
gue, transmite febre amarela, 
febre chikunguya, � avovírus 
e atualmente a transmissão 
de outra doença similiar à 
dengue, chamada Zika, tem 
sido de� nida como a respon-
sável por causar microcefalia 
em bebês, quando a gestante 
sofreu contágio. 

O fato é que a proliferação 
do mosquito é maior durante 
o período de chuvas, em ge-
ral na Primavera e no Verão. 

Mas como erradicar o 
mosquito é considerada uma 
tarefa impossível, por espe-
cialistas, a responsabilidade 
individual cresce. Nesse sen-
tido, a coleta seletiva e outras 
ações relacionadas ao destino 
correto de resíduos ganham 
importância fundamental.

Uma casca de laranja ou 
uma tampa de garrafa po-
dem servir de criadouros 
para o mosquito da dengue, 
pois armazenam água su-
ficiente para que a fêmea 
deposite os ovos.

Através da coleta seletiva, 
vale destacar, vários objetos 
que podem servir para pro-
liferação do vetor não apenas 
deixam de se espalhar pelas 

vias públicas como também 
ganham novo uso através 
da reciclagem. Garrafas pet, 
latinhas, potes, brinquedos 
quebrados e  embalagens 
diversas passam por triagem 
e transformam-se em novos 
produtos, em vez de se torna-
rem abrigos potenciais para 
as larvas.

Também é importante 
atentar para objetos de� ni-
dos como “bagulhos”. Pneus 
velhos, latões, móveis que-
brados, eletrodomésticos 
sem uso e qualquer objeto 
exposto em quintais ou te-
lhados pode acumular água .

Neste caso, basta estar 
atento aos horários e datas 
da Operação Cata Bagulho 

em seu bairro ou levar o 
material indesejado a um 
dos ecopontos da cidade. 
Informações completas sobre 
os serviços de coleta de lixo, 
coleta seletiva, operações 
cata-bagulho e ecopontos em  
www.amlurb.sp.gov.br.

Além de participar da co-
leta seletiva, o munícipe deve 
estar sempre atento ao lixo 
doméstico diário: acondicio-
nar corretamente em sacos 
bem fechados, não jogar lixo 
nas ruas, terrenos baldios e 
bueiros, não abandonar en-
tulho e objetos diversos em 
vias públicas são ações que 
também evitam as epidemias 
causadas pelo mosquito Ae-
des aegipty. 

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
Insetos podem evitar fome no mundo?

É possível trocar? 
Algumas atitudes simples podem 
ajudar a repensar uso do carro

Itatiaia
Parque Nacional é o mais antigo 
do país e está retratado em site

Faça turismo de Natal sem carro
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Ensino de Língua Japonesa é a 
nova opção no bairro da Saúde

A região da Saúde é ca-
racterizada pela presença 
de uma grande comunidade 
de orientais.  São avós, pais, 
� lhos e netos de japoneses 
que fazem parte da impor-
tante população do bairro, 
onde encontramos muitos 
restaurantes, lojas de artigos 
da cultura tradicional, bem 
como mercearias especiali-
zadas em alimentos carac-
terísticos do Japão.

A Escola Vila Monteiro 
Lobato, conhecida como 
uma das melhores escolas 
do bairro, localizada ao lado 
do Metrô Saúde, passou a 
oferecer aos seus alunos o 
Curso de Língua e Cultura 
Japonesa, pensando não só 
no ensino da língua, mas 
principalmente na impor-
tância da Cultura Japonesa 
para o nosso país.

Para coordenar o Curso, 

a Escola Monteiro fez uma 
parceria com a escola da 
Profa. Tsukasa Kurita, cria-
dora de um dos melhores 
cursos de japonês do Brasil 
voltado aos alunos do Ensi-
no Infantil e Fundamental. 
O Curso de Língua e Cultura 
Japonesa conta com turmas 
diferenciadas para alunos 
descendentes de japoneses 
de 4 a 11 anos de idade. 
Assim, os pais e avós podem 
garantir aos seus filhos e 
netos a tradição de sua cul-
tura, dentro de nosso país, 
que este ano comemora 
120 anos de amizade Brasil-
-Japão. 

Com a Língua Japone-
sa, o Soroban (ábaco japo-
nês, um instrumento para 
cálculo que desenvolve o 
raciocínio, memória, agi-
lidade e cálculo mental) 
e mais de dez atividades 

complementares ao Ensino 
Básico (dentre elas estão as 
aulas de Inglês, Espanhol, 
Educação Física, Coral e Gi-
nástica Corporal), a Escola 
Vila Monteiro Lobato passa 
na frente das demais com 
um diferencial de excelência 
e orgulho dentro do bairro 
da Saúde. Os alunos apren-
derão a valorizar a língua e 
a cultura de seus ancestrais 
que fazem parte não só do 
desenvolvimento do bairro 
em que vivem, mas princi-
palmente da cidade de São 
Paulo e do Brasil.

Mais informações sobre 
o Curso de Língua e Cultura 
Japonesa podem ser obtidas 
diretamente na Escola Mon-
teiro, que � ca na Rua Décio, 
55, Saúde – São Paulo, pelo 
Telefone (11) 2578-8972, ou 
pelo site www.vilamontrei-
rolobato.com.br

O Sesc Vila Mariana recebe 
em seu Auditório, no dia 18 
de dezembro, sexta-feira, às 
20h30, os paulistas do Charlie 
e os Marretas, para lançamen-
to de “O Trem”, mais recente 
single da banda. Os ingressos 
para o show já estão à venda.

Charlie e os Marretas ini-
ciou sua trajetória em 2009, 
inspirando-se na sonoridade e 
atitude do funk dos anos 70. 
Ao longo dos últimos anos, 
desenvolveu um repertório em 
que as diferentes matizes do 
funk dialogam com o universo 
do hip-hop, o jazz, a música 
brasileira e ritmos latinos. O 
primeiro disco, homônimo, foi 
lançado em 2014. As infl uências 
vão de clássicos como James 
Brown, Parliament Funkadelic 
e Africa Bambaataa a RH Factor 
e Madlib.

Para o show de lançamento 
do single “O Trem”, a banda 
preparou um repertório que 

inclui várias obras de seu tra-
balho autoral, como “Bote um 
Funk”, “Demetrius” e “Che-
gou a Hora” de André Vac ou 
“Quimpassi” e “Black Geeza”, 
de Guilherme Giraldi, além do 
novo single “O Trem”, também 
de André Vac.  

No palco, trazendo muito 
groove e black music, a ban-
da contará com Charles Ti-
xier (bateria e voz), André Vac 
(guitarra e voz), Gabriel Basile 
(percussão e voz), Guilherme 

Giraldi (contrabaixo), Tomás de 
Souza (teclados), Filipe Nader 
(sax alto e barítono) e Amilcar 
Rodrigues (trompete).

O Show  Charlie e os Marre-
tas – lançamento do single “O 
Trem” acontece dia 18, sexta, 
1as 20h30 no auditório. Não 
indicado para menores de 12 
anos. Ingressos: de R$ 6 (ma-
triculados/credencial plena) a 
R$ 20,00 (inteira) .

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

•CULTURA

Charlie e os Marretas: 
show na Vila Mariana

Livro de crônicas será lançado 
em evento na Aclimação dia 13

“Uma pessoa me disse que 
é muita coragem minha publi-
car um livro. Pensei que sim. 
Talvez seja pretensão minha 
também. Mas não houve nada 
importante na minha vida que 
não exigisse de mim bastante 
coragem, e muita pretensão”.

A explicação é de Denise 
Fernandes que estreia como 
autora com o livro Entenden-
do o Sol. Nesta compilação de 
crônicas,vários assuntos são 
abordados, de maneira leve 
e contemplativa. Psicologia 

educacional, desenvolvimento 
humano, astrologia e tarô... 
Tudo ganha interesse e vida no 
livro de Denise, que será lan-
çado neste domingo, dia 13, às 
17h, na Cantina e Bar Tia Rosa, 
à Rua Heitor Peixoto 728, na 
Aclimação.

O livro estará disponível 
para venda no lançamento, 
e está disponível para com-
pra pela internet no link: ht-
tps://clubedeautores.com.br/
book/196034--Entendendo_o_
Sol. 

Manoela Lima
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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$ 655.000,00.

(Cód.JJ) Site: SO0152.

CONCEIÇÃO
PRÓX. METRÔ JABAQUARA

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

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/ arms, 
dep. Emp. + 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
METRÔ

APTO 03 SUITES
cozinha c/churrasqueira,

sala c/sacada, 03 vagas + 

depósito 129m2 A/U. Lazer.

 R$ 1.280.000,00

(Cód. JH) Site: Ap0246

CONCEIÇÃO
PROX. METRÔ, COND.BAIXO.
1 dorm. c/arms, WC, sl c/sacada, coz.

c/arms, a.serv, 1 vaga, lazer. Só 1.300,00
(Cód. FE) Site AP0586

VILA MORAES
AV. DO CURSINO, 01 VAGA

SALA COMERCIAL
METRÔ SÃO JUDAS – R$ 285.000,00

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

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
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

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$ 2.400,00 - (Cód. AT)

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

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

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$ 425.000,00

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.

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.

  PÇA. ÁRVORE 
 SOBRADO - METRÔ

R$ 550.000,00

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. Só R$ 1.700,00  

(Cód.FE) Site: 0402.

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

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

SAÚDE
APTO METRÔ

R$ 550.000,00
2 dorms, 1 st c/arms,

banheiro, sl 2 ambtes

c/terraço, coz.c/arms, 2 vagas, 

comd.baixo. (Cód. RS)

Site AP0646.

SAÚDE
SOBRADO

R$ 740.000,00
108m2 A/T e 156m2 A/U.

Aceito permuta p/apto
menor valor. 3 dorms,

1 st, sala 2 ambtes, lavabo,
coz., dep.empr., garagem 

p/3carros. (Cód.JH)
Site: SO0185.

 SAÚDE
PRÓX.METRÔ PÇA DA ÁRVORE

03 dorms, 1 st, WC.social, sl c/sacada, coz.
c/arms, a.serv., dep.empr., 1 vaga.

R$ 1.700,00 - (Cód. FE) Site: AP0483.

SAÚDE
APTO METRÔ

R$ 390.000,00

2 dorms. Sala, banheiro,

cozinha, área de serv.,

1 vaga. Lazer. (Cód: RS).

2 dorms, 1st, sl 2 ambs, 
banheiro, coz. c/arms, 3 vagas. 

(Cód.RS) Site: SO0192.

JD.DA SAÚDE
166 A/C. 04 VAGAS 200M 

AV.DO CURSINO

3 dorms, 1 st, WC. social, sala ampla 
2 amb., lavabo, coz., edícula: 1 dorm, 

1 sala, 1 bh. Corr. lateral. Qtal.
R$ 590.000,00 (Cód: JJ) Site; SO0199.

JD. SAÚDE - APTO 60M2

2 dorms c/a.e., sl. c/sacada, WC.social,
coz.c/a.e., a.serv+WC, 1 vaga, lazer.

R$ 1.500,00 - (Cód: FE) Site AP0664.

SAÚDE
 350M DO METRÔ,

2 VAGAS, 65M2

A/U, bem distribuídos, 2 dorms, 
1st, arm. planejados, WC social, 

sala 2 amb, sacada, coz., AS.
R$ 530.000,00 - (Cóc: JJ) Site 0457

com 5 casas de 2 dorms, 5 
vagas+1galpão c/saída p/outra rua 

- R$ 1.200.000,00
(Cód: SI) Site CA0024.

SAÚDE
12X30 P/RENDA

SAÚDE
SOBRADO RES. OU COMERCIAL
3 dorms, 2 sts, sala 2 ambs, copa/coz, a. 

seerv, dep. emp, terraços,m 2 vagas, portão 
eletr. R$ 4.000,00 - (Cód: FE) Site SO0168

METRÔ SAÚDE
R$ 560.000,00

70M2 A/U
Apto de 2 dormitórios

c/armários embutidos, 

dependência de empregada,

1 vaga. (Cód: RS).

METRÔ CONCEIÇÃO
COBERTURA DUPLEX

R$ 1.290.000,00

191m2 A/U, 4 doms, 1st, sl 2 
amb. c/sacada, coz. planejada, 
lavabo, churrasq. Lazer total, 3 
vagas. (Cód: JH) Site: CO0002.

 PÇA ÁRVORE
PRÓX. METRÔ– APTO NOVO

50m2 A/U, no contra piso,
2 dorms., 1 st, sl c/sacada,

1 vaga, lazer. R$ 450.000,00
(Cód: JH) Site: AP0518.

JD.DA GLÓRIA
SOBRADO

4 dorms, 2 suites, sala 2 amb., dep. 
empr., 3 vagas, piscina. Terreno 

11x24. R$ 1.200.000,00
(Cód: JH) Site: SO0193.

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

CR
EC

I-4
1.

88
8 Domingo a Domingo

www.conquistaimoveis.net.br

Sede Própria

CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS

CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS

C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS
   

 C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS
   

 C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS
   

 C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS
   

 C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS
   

 C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS
   

 C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS

VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS
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PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS   GAR

R$370 MIL
Prox. Metrô , liv. 2 ambs , boa  coz.

Andar alto , condomínio baixo.
Pronto  p/ morar , venha conferir .

VILA MARIANA
     APTO   2 DTS     GAR   58 M2 AÚ

R$380 MIL
Rua Luis Gois , liv. 2 ambs , terraço , 

boa coz. Lazer c/ prox. Metrô 
      Não perca .

METRO  SAÚDE
     APTO  2 DTS   GAR   58M2  AÚ

R$410 MIL 
     Prox. Metro living 2 ambs , coz. 

Equipada. Rico em arms , ótimo edif.  
     É só mudar !

METRÔ SAÚDE
    APTO 3 DTS STE    2GARS

R$650 MIL
Prox. Metro , semi novo liv. 2 ambs 
coz. Equip. rico em arms ótimo edif. 
Lazer c/ quadra. Venha conferir  . 

V.MARIANA
APTO  3 DTS  STE   3GRS

R$678 MIL
Prox. Ao metro  Sta Cruz ,  living 2 

ambs. Terraço  coz. Equipada
rico em arms  fino acbto.

Ótimo edif.  c/ lazer de clube .  

V. CLEMENTINO 
    APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$680 MIL
Local  nobre  pronto p/ morar, liv. 2 ambs  
terraço, coz. Equipada ,  Rico em arms , 

andar  alto, ótimo edif. c/ lazer .

V. CLEMENTINO 
    APTO  4 DTS   2STE  2 GARS 

    R$920  MIL 
Prox.  Ibirapuera , lindo 137 m2 aú, liv. 
2 ambs , terraço, Coz. equipada repleto 
de arms ótimo edifício. Com lazer total.          

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  NOVO ! LUXO

R$925 MIL  
Local espetacular  prox. Metrô  3 dts, 

Ste  2 grs , terraço , acabamento 
de primeira, Qtal , lavanderia , ent. 

Lateral , linda fachada .

MIRANDÓPOLIS
APTO 4 DTS   2 STES  3GARS

R$1.200 MIL
Melhor rua, apto espetacular 147 m2 
aú, living. 3 ambs. coz. Planejada, 

repleto de arms, edifício super
cobiçado c/ lazer total .

MIRANDÓPOLIS
APTO 1 DORM  GAR 

R$1.200
Prox. Metrô , reformado bom liv. Piso 
laminado,cozinha Andar alto , vaga 

demarcada , edif.  c/ piscina

PTO PAULISTA 
APTO   2 DTS  GAR  65 M2 AÚ

R$1.500
Ótimo local living 2 ambs  coz.

Equipada. Rico em arms,
dep. Empr.  Pronto p/ morar .

V. CLEMENTINO 
APTO 2DTS  GAR  93 M2 AU 

R$1.900
Na melhor rua , living. 2 ambs , coz. 

Equip.  dep. Empr. rico em arms 
ótimo edifício , venha  conferir . 

SAÚDE
ASSOBRADADA - 3 DTS  GAR 

R$2.000
Bom local  reformada,  living 2 ambs, 

Boa  cozinha  , terraço ,
entrar e morar .

METRO SAÚDE
APTO  3 DTS STE GRS

R$2.100
Prox. Ao metro living 2 ambs ,

coz. Equip. Rico em arms,
ótimo edif. c/ lazer total .  

V. MARIANA 
APTO  2 DTS STE GAR

R$2.300
Prox. Ao metro Sta Cruz living
2 ambs ,  c/ terraço Gourmet 

Closet , coz. Equipada  rico em
arms,  Edif.seminovo   c/ lazer  .  

V.  CLEMENTINO 
APTO  2 DTS    2 GRS  60 M2 AÚ 

R$2.400
Prox. Metrô  Sta Cruz  semi novo liv.  
2 ambs ,  terraço , coz. Equipada Rico 
em arms ,  escritório lindo edif. c/ lazer .

METRÔ STA CRUZ  
COBERTURA DUPLEX 

R$2.600
Prox. Hosp. SP  3 dts  ste  gar, liv. 
2 ambs , ótimo terraço , c/ copa, 

lavabo, piscina churrasqueira 
Edif. c/ lazer .

V. CLEMENTINO 
SOBRADO  - COM/ RES

R$3.800
Prox. Hosp SP  3 dts  ste  3 grs living 

3 ambs , lavabo  copa .  Cozinha 
Escritórios ste de empregada  qtal .

 PÇA DA ÁRVORE  
SOBRADO   BELÍSSIMO 

R$540 MIL
Próx.  Metro, 2 dts  living . 2 ambs 
Coz. equipada , repleto de arms,

qtal , churrasqueira, 3 grs .

 METRÔ  V. MARIANA 
    APTO 3 DTS   STE    2 GRS

    R$770 MIL
Ótimo local , liv. 2 ambs ,

terraço, Coz. Equip. andar alto ,
rico em arms. É só mudar.

 MIRANDÓPOLIS 
CASA TÉRREA 

R$2.200
Próx.  Casemiro da Rocha, 2 dts  liv. 
2 ambs ,Grande cozinha equipada , 

ent. Lat. Dep. Empr, 2 grs 

METRÔ STA CRUZ 
    APTO 2 DTS  3º OPC  GAR

    R$2.300
Ótimo local , liv. 2 ambs , terraço 

Coz. Equip. andar alto , rico em arms  
É só mudar. 

 JD DA SAÚDE 
    APT 3 DTS   STE  2 GRS + DEP. 

    R$2.500
Local  em uma linda Praça ,

alto luxo 140 m2  liv. Copa  coz.
Dep . empr.  Repleto de arms 

Belíssimo edif. c/ lazer .     

 V. CLEMENTINO
LOJA 30 M² + DEP.

R$4.200
Local Rua Luis Gois c/ Napoleão de 

Barros , Salão 30 m2 copa , wc ,
 2 entradas ,  confira!

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS GAR 65 M² AÚ

R$428 MIL
Próx.  Hosp. SP , todo reformado, abriu 
um dorm, living 2 ambs coz. Equipada, 
rico em arms , não deixe de conhecer .

METRO SAÚDE 
APTO   2DTS   GAR

R$1.600
Prox. Metro  ,  living 2 ambs  terraço 
, coz. Planejada rico em arms dep. 
Empr. , andar  alto  Bom edif.  c/ lazer.

MIRANDOPOLIS 
APTO  3 DTS  STE  GAR  

R$1.800
Ótimo local , liv. 2 ambs ,  boa coz-

inha , piso laminado. Pronto p/ morar  
ótimo edifício , Venha conhecer .

V. CLEMENTINO 
      APTO 3 DTS  GAR  73 M2   AÚ

R$555MIL
Ótimo local totalmente reformado liv. 
2 ambs, coz. Equipada rico em arms 
, andar alto, não deixe de conhecer.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO RARIDADE

R$439 MIL
Trav. Da Rua das Rosas , 2 amplos 
dormitórios, living 2 ambs , ótima 

cozinha, dep. Empregada , garagem

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO ÓTIMO

R$699 MIL 
Junto á Pça Sta Rita  3 dts  gar, living 
3 ambs ,  rico em arms  , coz. Planej, 

qtal  , temos outros na região . 

 V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS  STE   3 GRS

R$850 MIL
Local nobre  90 m2 aú , living  2 ambs 
terraço , coz. Equipada. Rico em arms 
, andar alto , edif. Belíssimo  c/ lazer.

CONJUNTOS E IMÓVEIS 
COMERCIAIS NA REGIÃO 

E LINHA DE METRÔ, 
TEMOS O QUE EXISTE

DE MELHOR

V. MARIANA
APTO  3DTS  GAR  75 M² AÚ

R$1.600
 Prox. Metro Sta Cruz, living 2 ambs 

 Boa cozinha, pronto para morar
 Venha conferir.

V. CLEMENTINO 
APTO 4 DTS 2 STES  2 GRS 

R$3.500
Mobiliado  totalmente , próx Ibirapuera, 
living 2 ambs Terraço , coz. Equip.  rico 

em arms , Magnífico edif. c/ lazer. 

NÃO DEIXE QUE  A OPOSIÇÃO NEM A 
SITUAÇÃO TIREM SEUS SONHOS.

FELIZ NATAL E UM ANO NOVO 
MARAVILHOSO, COM MUITAS CONQUISTAS.
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SOBRADO – R$360 Mil
Vila Guarani

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

TÉRREA próx. Metrô 
Conceição R$ 550 mil

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

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

REF.: 82-3107
CASA TÉRREA – CIDADE 

VARGAS R$ 980 mil 
Terreno com 13 de frente e 

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

Excelente Terreno 
CIDADE VARGAS

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

a 700 metros do Metrô.
Ref .:52-2512

APTO Metrô Jabaquara  
R$ 685 MIL

REFORMADO, com 3 dorms. 
c/ arms, sala 2 ambs, cozinha 
c/ Armários, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

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

APTO a 50 m do
Metrô - R$ 390 mil

2 dormitórios, sala 2 ambs, 
cozinha com armários, con-
domínio R$440,00, vaga de 

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

quintal.  REF.: 72-3066

BELÍSSIMO APTO
R$ 450 mil V. Guarani/ 

Metrô Jabaquara 
Ótimo apartamento com 2 

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

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

APTO Planalto Paulista  
R$ 490 MIL

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

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

2 CASAS TÉRREAS  / Metrô 
CONCEIÇÃO–R$ 530 MIL

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

Sobrado Condominio 
fechado/Jabaquara

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

APTO –R$ 330 MIL
próx. do METRÔ

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

com armários, area de serviço 
e garagem. OPORTUNIDADE.  

REF.:43-3028
SOBRADO/ METRÔ 

CONCEIÇÃO R$ 570 MIL
À 5 min. do metrô c/ 2 dorms c/ 
arms, ótima sala 2 ambs, banh, 
coz. c/ arms, piso laminado e 

ardósia, toda em laje c/ 2 vagas. 
Òtimo investimento. REF.: 81-3096

BELA CASA TÉRREA
R$ 600 MIL CID. VARGAS
Bairro residencial, casa aconche-
gante, 2 dorms, banheiro, sala , 
coz, lavand. coberta, isolada 2 vgs 

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

APTO Jabaquara
só R$ 280 Mil

Não perca esta chance!
2 dormitórios, sala ,

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

Ref  31-3029

OTIMO SOBRADO
JABAQUARA R$ 500MIL

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

to ou renda!  Ref.: 31-2811 

CASA TÉRREA
Jd Oriental R$ 450 mil

2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, cozinha, 2 banheiros, 

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

Sobrado na 
Vila Campestre

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

salão no sub solo, quarto para 
emp. com wc, churr. e gar. 2 

automóveis.  Ref 61-2873

CASA TÉRREA
ISOLADA R$ 940 mil

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

isolada e arejada!.  REF63-2886

Casa Térrea assobradada
Jabaquara –R$ 550 Mil

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

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

ótimo  terreno de 5x32x12. 
Ref 82-2665

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

APTO  R$ 365 mil
Jabaquara - METRÔ

2 dormitórios com armários, 
sala 2 ambientes, cozinha 

com armários, 2 banheiros e 
vaga de garagem.

REF.: 82-2895

LINDO APTO - Próx. 
ao Metrô– R$ 630 Mil

Na melhor parte do Jabaquara 
, com 2 SUÍTEScom closed, 
sala com sacada, cozinha 

americana, banheiro,
garagem e lazer completo.

Ref. 85-2885

APTO - Jabaquara
R$ 290 mil

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

negócio !  REF.: 13-2951

CASA TÉRREA
V. Guarani  R$ 450 mil

Otimo terreno bem localizado, 
prox. Padaria, mercado e 

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

REF.: 13-2963
SOBRADO NOVO

próx. Metrô Conceição 
R$ 560 MIL

 Vila Guarani com 3 dormi-
tórios , suíte, cozinha, sala 2 

ambs, 2 vagas de gar, lavabo, 
ótimo acabamento. Pronto p/ 

morar. REF.: 01-2999
Excelente  APTO PTO 
PAULISTA R$ 700 mil
3 dormitórios, suíte, sala 2 

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

oportunidade!  REF.:01-2975
Sobrado 3 dorms 

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

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

garagem.Ref.: 15-2959

“NOVÍSSIMA” CASA TOTALMENTE 
TÉRREA R$ 550 mil

Raridade no Jabaquara! 3 dorms,ste, 
sala 2 ambs, coz. americana, lav, AS, 
2 vagas, portão basculante e fino 
acabto . Terreno c/ trinta m de fundo, 
muito bem aproveitado, e ainda dá 
para utilizar a laje caso necessite de 

mais espaço. REF.: 01-3004

APTO NOVÍSSIMO
PRÓX. À AV CURSINO

E AV. BOSQUE
R$ 950 MIL 

Do jeito que você procura! 
Andar alto, Sacada Gourmet 

ampla com churrasqueira, 
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes, acabamento em 
porcelanato, 2 vagas de ga-

ragem, tudo novo,condomínio 
espetacular, completo com 

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

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

BELÍSSIMO SOBRADO
PLANALTO PAULISTA
VAGO, PRONTO PARA 

MUDAR!  3 SUÍTES c/ closet, 
todos c/ AE´S , sl. estar, jantar, 

tevê, jd. japonês c/ carpas,
sl. festas, 4 vgs. gar, terreno 

450 m2..  REF.: 31-3030
SOBRADO PQ 

JABAQUARA  / 10 MIN. 
CONCEIÇÃO R$ 540 MIL
4 dorms, suíte, arms, sacada, 
coz, sala 2 ambientes, nada à 
fazer, 2 vagas de gar, quintal 
e portão automatico, 203 m2 
construídos. REF.:11-3131

APTO VILA GUARANI/ 
CONCEIÇÃO R$ 850 MIL

EXCELENTE NEGÓCIO !
3 DORMITÓRIOS , sendo 
1 suíte, com armários, sala 

2 ambientes com sacada com 
fechamento em vidro, cozinha 
planejada, porcelanato, andar 

alto, 2 vagas de garagem, 
97 m2 úteis, lazer total com 

2 piscinas/ coberta, play, aca-
demia, salão etc.  Imperdível, 
para quem tem sorte, venha 

visitar. REF.: 11-3125

CONDOMINIO FECHADO / 
JABAQUARA R$ 495MIL

3 dorms, suíte, sala para 2 
ambs, lavabo,coz. americana, 
c/ arm/s, 3 banhs,120 m2, 3 
vagas de garagem , piscina. 
Òtima localização, a 1000m 

do Metrô!  REF.: 11-3104

COBERTURA DUPLEX
METRÔ SÃO JUDAS / 

CONCEIÇÃO R$ 1.100 MIL
3 dorms + 1 suíte, terraço c/ 

sala grande + piscina + churr/, 3 
vagas, lazer completo, muito bem 
localizado. Òtimo aproveitamento 

da cobertura, para pessoas
de bom gosto. REF.: 11-3094

PRÉDIO COMERCIAL/
JABAQUARA R$ 1 MILHÃO
Próximo ao metrô, bem próx. 
da Avenida principal, salão 88 
m2 com apto de 98 m2 úteis 
no pavimento superior, capa-
cidade para 11 automóveis, 
terreno 9x25.  REF.: 11-3152

APTO  R$ 850MIL
VILA GUMERCINDO  

Excelente localização, 3 dor-
mitórios, suíte, sala 2 ambien-
tes com sacada gourmet, coz. 
c/ arms, 2 vagas de garagem, 
100 m2 de AU,  lazer comple-
to.Visite hoje!  REF.: 11-3148

APTO – METRÔ 
CONCEIÇÃO  “NOVO”

R$ 550 MIL
2 dormitórios c/ suíte, sacada 
“gourmet”, sala 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, 1 vaga 

de garagem. Otima
oportunidade. Ref  11- 3153
CASA TÉRREA PRÓX. 
METRÔ JABAQUARA

R$ 900 MIL
CIDADE VARGAS ,frente p/ 

duas ruas  com 4 dormitórios, 
sala ampla , cozinha, depen-
dencia para empr. e 4 vagas 
de garagem.  REF  01-2750

2  CASAS
POR R$ 530 MIL

No mesmo terreno, c/ mais de 
500m quadrados, sendo que cada 
casa  possui 2 dorms, sala, cozinha 
e qtal e wc, 6 vagas de gar. no total, 
na V. Fachini próx. à Av.Principal. 

Otimo investimento.  REF.:01-3143 

SOBRADO VILA GUARANI  
R$ 490 MIL

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

Ót. localiz, 10 min. do metrô 
Jabaquara. REF.: 95-4000  

SAÚDE / BELÍSSIMO 
APTO  R$ 1.300 MIL 

Próx. ao metrô , 3 suítes, repleto 
de armários, sala 2 ambientes, fino 
acabto em porcelanato, sacada 
fechada em vidro, coz. completa  
gourmet, lav, 3 vagas para automó-
vel, deposito, lazer completo. Ótima  

oportunidade! REF.: 95-3132

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 MIL

3 suítes,sala grande, coz. 
planejada, repleto de arms, 

escritório, lav, qtal com churr, 
200m2 AU,2 vagas de automó-
vel, belíssimo acabamento em 
rua tranquila. REF.: 93-3124

CASA TÉRREA
VILA GUARANI

R$ 530 MIL 
Próx ao Metrô, ótimo terreno 
de (8x 27m), 3 dorms, sala

2 amb., cozinha , lavanderia, 
edicula e corredor lateral  
e garagem para 2 autos.  

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

papelaria etc.  REF.: 81-3037   

COBERTURA DUPLEX
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 1.000 MIL
4 dormitórios, 2 suítes, sala 
2 ambientes, cozinha com 

AE, lavanderia, piscina, 
churrasqueira, 197 m2 úteis e 
2 vagas de garagem.  Muito 
bem localizado, ótima vista, 
super confortável. Estuda 

permuta por casa térrea/ Pto 
Paulista ou Cidade Vargas. 

REF.: 71-2528

APTO– R$ 400 Mil
Jabaquara( Metrô)

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

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

SOBRADO VILA GUARANI   
R$ 560MIL

Px. Metrô Jabaquara, c/ 3 dorms, 
sacada, sala 2 ambs, copa coz, 
quintal c/ churr, s. festa, entrada 

lateral, 2 vgs de gar, terreno 
(5,15x30), bem localizado, ótimo 

investimento!  REF.:12-3158
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APTO  2 DTS - JABAQUARA
R$ 245.000,00

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  1 DT – VILA GUARANI
R$ 275.000,00

1 Dt., sala, cozinha, w/c e vaga de gar. 
Lazer com piscina. REF IMV0001204

APTO  3 DTS - SACOMÃ
R$ 290.000,00

3 Dts , closet, coz. c/ arms., vaga - 
Pto .para morar!!! REF IMV0001045

APTO  2 DTS - JABAQUARA
R$ 290.000,00

2 Dts, sala, coz, w/c, a/s, 1 vg - 
Lazer c/ piscina. REF IMV0001136

CASA TÉRREA - BUTANTÃ
R$ 300.000,00

2 Dts, sala, coz., edícula c/ banheiro, 
2 vagas de gar.  REF IMV0001226

APTO  2 DTS - JABAQUARA
R$ 300.000,00

2 Dts, sala, coz, w/c, a/s, 1 vg.
REF IMV0001055

APTO  2 DTS – VILA GUARANI
R$ 330.000,00

2 dts. sala c/ sacada, coz., w/c, vaga. 
Pronto p/ morar!!! REF IMV0001114

APTO  2 DTS - M. CONCEIÇÃO
R$ 380.000,00

Excelente local, 2 dts. c/ 1 vg
Próximo metrô.  REF IMV0001151

APTO  3 DTS - METRÔ
JABAQUARA - R$ 380.000,00

3 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga de 
garagem. REF IMV0001163

SOBRADO NOVO - AMERICANÓPOLIS 
R$ 380.000,00

2 Suítes, 3 banheiros, vaga de gar. – 
Imóvel novo e vago. REF IMV0001158

APTO  2 DTS - JARDIM SAÚDE
R$ 385.000,00

2 Dts, sala, coz, w/c, a/s, 1 vg.
REF IMV0001230

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
VL. STA. CATARINA  - R$ 1.100,00

2 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga de 
garagem. REF IMV0000740

 APTO  2  DTS -  JABAQUARA
R$ 1.200,00

2 DtS, sala, coz, w/c, as, 1 vg.
REF IMV0001125

APTO 3 DTS C/LAZER
JABAQUARA - R$ 1.400,00

3 Dts, sala c/ sacada, coz., w/c, vaga 
- Lazer. REF IMV0001189

APTO 2 DTS C/ SUITE
M. CONCEIÇÃO - R$ 1.500,00

2 Dts, 1 suíte, sala c/ sacada, coz,  w/c, as, 
1 vg - Lazer c/ piscina. REF IMV0001175

SOBRADO 3 DTS - JABAQUARA
R$ 390.000,00

3 Dts, suíte, 3 w/c, copa, quintal, 3 vgs 
Terreno 10 x 30 - REF IMV0000597

APTO 3 DTS - M. JABAQUARA
R$ 460.000,00

3 Dts., sala c/ sacada, coz., 2 w/c ,
1 vg. REF IMV0001018

APTO 1 DT C/ VG - M. CONCEIÇÃO 
R$ 1.250,00

1 Dt., sala, coz., w/c, 1 vg de garagem 
Próx.metrô. REF IMV0001249

APTO 3 DTS C/LAZER
M. CONCEIÇÃO - R$ 1.500,00

3 Dts, sala c/ sacada, coz., w/c, vaga 
Lazer. REF IMV0000828.

R. Luis Góes, 1466 - Cj. 04 - Mirandópolis
E-mail: alpha.imoveis@uol.com.br
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MIRANDÓPOLIS
Apto. 1dt, living 2 amb, 
lazer, andar alto, refor-

mado, ótima localização, 
impecável, px. Metrô Pça. 

da Árvore R$ 330 mil

VILA CLEMENTINO
Apto. 2 dts,1ste,1vg, living 
3 amb,78au, vago, refor-
mado, ótima localização, 
impecavel, próximo ao 

Metrô. R$ 450 mil

VILA MARIANA
Apto. 3 dts,1 vg, living 

2 amb, reformado, 
impecável, rua tranqüila, 

ótimo local, px. Metrô
Sta. Cruz. R$ 470 mil

MIRANDÓPOLIS
Apto. 2 dts, 1 vaga, living/
terraço, lazer, vago, ótima 
localização, rua tranqüila, 
impecável, px. ao Metrô 
Pça. Arvore. R$ 480 mil

VILA MARIANA
Apto. 2dts, 1vg, living/
terraço, lazer, piscina, 

quadra, academia, vago, 
ótima localização,  px. ao  

Pq. Ibirapuera. R$ 580 mil

VILA CLEMENTINO
Apto. 3 dts,1ste, 2 vgs,

living/terraço, lazer completo, 
78 au, repleto de arms, 

ótimo local, px. Metrô e 
Shop. Sta Cruz. R$ 685 mil

MOEMA
Apto. 3 dts,1ste, 2 vg, living/
terraço, lazer completo, 115 
au, andar alto, vago, ótimo 
local, impecável, px. Shop. 

Ibirapuera. R$ 990 mil

MOEMA
Apto. 4 dts, 3 stes, 4 vgs, 

lazer completo, 200 au, vago, 
andar alto, insolarado, ótimo 
estado, ótimo local, px. Shop. 

Ibiirapuera. R$ 2.500 mil

MIRANDÓPOLIS
Sobrado, 2 dts,1vg, sala 2 
amab, quintal c/lavanderia, 

2 wc, ótima localização, 
impecável, px. Metrô

R$ 480mil

VILA MARIANA 
Sobrado, 2dts c/ arms,1gr, 

2 salas, quintal c/ 
edícula, vago, ótimo local, 

impecável, próximo  ao 
Metrô. R$ 620 mil

MIRANDÓPOLIS
Sobrado, 3 dts, c/terraço,

3 vgs, sala 2 amb, entr. lat., 
2 wc, vago, qtal, edícula, 
ótima localiz, px. Metrô 
Pça. Arvore. R$ 650 mil

VILA MARIANA
Casa Térrea, Res/Com, 3 dts, 
1 ste, 6 vgs, terr. 10x30,180 
au, ent. lat,+ qtal. churr, 2 

ediculas, vaga, ot, localiz, px. 
Metrô Sta Cruz.  R$ 1.300 mil

VILA CLEMENTINO
Casa Térrea, 2 dts, sala, 

cozinha, quintal, edícula, vaga, 
ótima localização, ao lado do 
Hosp. São Paulo e Metrô Sta. 

Cruz. R$ 2.000,00

MIRANDÓPOLIS
Apto. 2 dts, 1 vg, living 2 amb, 

vago, repleto de armarios, 
andar alto, cond. R$ 320,00  

px. A Unip/ Hosp. São Paulo e 
Metrô. R$ 1.600,00

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 36 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

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

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

REF.: 14.278

SOBRADO
JABAQUARA
R$ 390 MIL

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

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

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

APTO
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$ 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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 200 MIL
Ótimo local, próx. Ao Metrô A. 
do Ipiranga, área útil de 41 m², 
c/ 1 dormitório, sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, prédio s/ 
lazer, s/ elevador e s/ portaria - 

REF.: 14.695

TERRENO
AV. TANCREDO NEVES

R$ 380 MIL
Excelente localização comercial 
ao lado da Av. Tancredo Neves, 
terreno c/ 163 m², ótimo para 
diversas finalidades, c/ galpão 
antigo construção de 208 m² - 

REF.: 14.639

APTO
V. GUMERCINDO

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

TÉRREA + EDÍCULA
JD. SAÚDE
R$ 790 MIL

Terreno 290 m², constr.149 m², 
c/ 2 dorm., wc social, living 
p/ 2 amb., coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., gar. p/ 5 carros, 
fundos c/ edícula c/ 1 dorm., 
sala, cozinha, wc, lavand. - 

REF.: 14.682

(2) CASAS
V. BRAS. MACHADO

R$ 890 MIL
Sendo uma térra assobrada 
impecável c/ 3 dorm., suíte, 
living p/ 2 amb., coz. planej., 
terraço c/ churrasq., gar. p/ 6 

carros, e uma térrea c/ 3 dorm., 
sala, coz., wc, gar. p/ 1 carro - 

REF.: 14.155

(3) CASAS
JD. PREVIDÊNCIA

R$ 500 MIL
Trav. da rua Dom Vilares, ótimo 
para renda, sendo duas casas c/ 
1 dorm., sala, coz., wc, lavand., 

gar. p/1 carro, e outra c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, lavand. - 

REF.: 14.710 

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

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

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 270 MIL

Excelente oferta,abaixo da 
avaliação, c/ 2 dorm., wc 

social, living, copa, coz. c/ AE, 
lavand., quarto e wc p/ empreg., 
gar. p/ 1 carro, próx.rua Jean de 

La Huerta - REF.: 14.553

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, 

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

SOBRADO DE VILA
SACOMÃ

R$ 320 MIL
Próximo da rua Caripurá, 
sobrado em vila fechada, 

totalmente reformado, com 
2 dorm., wc social, living p/ 
2 amb., cozinha, despensa, 
lavanderia, gar. p/ 1 carro - 

REF.: 13.449

APTO
SAÚDE

R$ 599 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

TÉRREA
M. VELHO

R$ 677 MIL
Terreno 186 m², construção 

170 m², c/3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
despensa,dep. p/ empreg., 

quintal c/ churrasq., gar. p/ 3 
carros, estuda permuta c/apto.na 

Praia Grande - REF.: 14.599

SOBRADO
CHÁCARA INGLESA

R$ 690 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 

c/ 3 dorm., armários 
embutidos, suíte, wc social, 

living, coz. c/ AE, dep. p/ emp, 
gar. p/ 4 carros, construção

163 m² - REF.: 14.726

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

sala, coz, wc, lavand., gar. p/ 5 
carros - REF.: 14.287

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$ 1.300 MIL
AT = 200 m², AC = 376 m², c/ 
4 dorm. (2 c/ AE), suíte, livin p/ 
2 amb., sl. jantar, lavabo, coz. 
c/ AE, depósito, dep. empreg., 
amplo quintal, jardim, gar. 7 

carros, estuda permuta c/ apto. 
- REF.: 14.645

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, cozinha conjugada 
c/ espaço gourmet, quintal 
gramado, gar. p/ 3 carros - 

REF.: 13.478

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 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

APTO
JD. DA SAÚDE

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

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

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

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

APTO
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
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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 560 MIL
 Excelente rua do bairro, 

reformado, c/ 2 dorm., wc 
social, living p/ 2 amb., cozinha 
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 

3 carros, quintal, jardim
REF.: 14.743

APTO
SÃO JUDAS
R$ 618 MIL

3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha c/ AE, lavanderia c/ AE, 
garagem p/ 2 carros, área útil de 

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

TERRENO
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

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$ 850 MIL
Excelente rua do bairro, terreno 

8 x 28 mts., construção 183 
m², vago, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, wc social, living, sl. 

jantar, coz. c/ AE, qto. despejo, 
dep. p/ empreg., sóton, gar. p/ 

3 carros - REF.: 14.464

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Ótimo local, trav. da Av. Bq. da 
Saúde, c/ 2 dorm., wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha c/ AE, garagem p/ 1 

carro, área útil de 58 m², cond. 
R$ 550,00 - REF.: 14.765

APTO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 378 MIL
Bom acabamento, c/ 2 dorm.
c/ AE, suíte, wc sovial, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 
AE, lavanderia c/ AE, garagem 
p/ 1 carro, área útil de 58 m² - 

REF.: 14.106

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 429 MIL
Ótima oferta, reformado, bom 
acabto., c/ 2 dorm., siíte, wc 

social, living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, sl. de TV, amplo 

terraço c/ churrasq. coberta, 
gar.p/2 carros - REF.: 13.815

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 480 MIL
Impecável, ótimo acabto., c/ 2 
dormits c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 ambs c/ sacada 
envidraçada, coz. planejada, 
lavand. c/ AE, gar. p/ 1 carro, 
AU = 62 m² - REF.: 14759

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 490 MIL

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

social, living, lavabo, cozinha 
c/ AE, lavanderia, garagem p/ 1 

carro - REF.: 14.485

SOBRADO
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
V. GUMERCINDO

R$ 585 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 645 MIL
Reformado, bom acabamento, 
c/ 3 dorm., 2 suítes, living p/ 2 
amb. c/ amplo terraço, cozinha 

planejada, dependência p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros - 

REF.: 14.344

APTO
V. BRAS.MACHADO

R$ 650 MIL
Prédio seminovo, impecável,
c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., 
ampla sacada, coz. planejada, 

garagem p/ 1 carro,lazer 
completo - REF.: 14.758

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

SOBRADO COM
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. emp., gar. 3 carros, 
qtal c/ piscina - REF.: 14.446

TÉRREA
JD.DA SAÚDE
R$ 950 MIL

Terreno 320 m², constr. 230 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 3 
carros, amplo quintal c/ churr., 
amplo salão - REF.: 14.317

TÉRREA C/ PISCINA
JD.DA SAÚDE
R$ 1.990 MIL

Terreno 10 x 34 mts., constr. 
327 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 3 amb., lavabo, 
jd. inverno, copa / coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 10 

carros, amplo quintal piscina e 
churrasq. - REF.: 14.656
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SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, 

sala 02 ambientes, edicúla 
completa, 02 vagas. Portão 

Automático. Excelente 
Localzação. R$ 790 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds c/ AE, sala 

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

Otima localização.
R$ 1.400 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),

02 salas, edicula completa, 
quintal, 02 vagas.

Localização excelente.
R$ 850 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 03 ds, 02 banhei-

ros, salão de festa, edicula 
completa, garagem. Terreno 

11 X23. Oportunidade.
R$ 690 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds,
sala grande., a.serv., 

garagem. Repleto
de Armários. Lindo. 
Otima localização.

R$ 1.750,00.

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$ 8.500,00. 

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

  LOCAÇÃO

anuncie: 
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

  VENDA

  LOCAÇÃO

Mobiliados, ótima locali-
zação, p/rapaz sem vício, 
ambiente familiar e cristão

2767-5761 
94235-3188/96838-5519

ALUGA-SE 
SUÍTE METrÔ SAÚDE
E qUArTOS METrÔ 
VILA MArIANA E 

brIG. LUIS ANTONIO

 

2 dormitórios, sala 2 ambientes, repleto de ar-
mários, todo reformado, 1 vaga, cond. c/salão de 

festas e quadra. Estuda Proposta

 APArTAMENTO SAÚDE
PrÓXIMO METrÔ SAÚDE

r$ 280.000,00 

Tratar: 5058-0800
ou 96428-0663 cr

ec
i 1

36
.9

93

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. (2 suítes), rica 
em Ae´s, sala c/sacada, 

3 vagas, lazer total. 
R$ 850 Mil Ac. Financ. 

Cond. R$ 1.050,00

 CObErTUrA
JAbAqUArA

Tr. 2193-2617 ou 
99312-3507 (claro) 
97262-7205 (vivo)

 
3 dts c/ AE´s, px. metrô, 
sala c/sacada, coz. com-
pleta,1 vaga, lazer total 
R$ 400 Mil Ac. Financ. 

Cond. R$ 540,00

 APArTAMENTO 
JAbAqUArA

Tr. 2193-2617 ou 
99312-3507 (claro) 
97262-7205 (vivo)

CASAS TÉrrEAS À VENDA
OFErTAS DE NATAL

JARDIM DA SAÚDE - PRÓX. BANCOS 
E COMÉRCIO

Térrea com 3 dorm.(suíte), sala 7 x 4, 
cozinha ampla, 3 banhs., quintal c/ edic., 
armários, entra. lat., garagem p/ 2 autos 

grandes, terreno 7,50x30,00.
Preço R$ 650.000,00 - vale mais.

PURIMOVEIS 
Tels. 5061-9293 - 3804-6123
Tratar c/ AFIF - creci 49716

TÉrrEA
rEGIÃO DO JAbAqUArA
Localizada em rua residencial (trav. da 
Rua Alba) terreno 10 x 29,50 (295m2) 
plano, com área externa, imóvel em 

bom estado de uso, garagem p/4 carros. 
Encontra-se vago.

 Preço R$ 595.000,00. Agende uma 
visita e mande proposta sem receio. 

Props. querem vende-lo com urgência.
PURIMOVEIS 

Tels. 5061-9293 - 3804-6123
Tratar c/ AFIF - creci 49716

RF
CRECI: 16.516 Rua Urânio, 181 - Metrô Saúde

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

Administração, Locação,
Compra e VendaIMÓVEIS

LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO ** LOCAÇÃO 

APTO. SÃO JUDAS
Junto ao Metrô, 2 dts. s/gar. 50m2. R$ 310 mil

APTO. ZOOLÓGICO
R. Ourives, 2 dts. sac. gar. lazer. R$ 245mil

 LOJA VILA CLEMENTINO
R. Luis Góis, 2 frentes, ót. local. R$ 435mil

TÉrrEA bOSqUE DA SAÚDE
 2 dorms + gar., 6,30x25m. R$ 350mil

TErrENO PLANALTO PAULISTA
Construção antiga, 4m x 50m. R$ 440mil

ÓTIMO APTO. SAÚDE - METrÔ
 2 dorms., 3º opcional, gar. R$ 435mil

CASA DE VILA FEChADA VL. GUArANI
2 dorms., suite, qe., gar. R$ 365mil

ÓTIMO APTO. JD. DA GLÓrIA
1 dorm., mobiliado, com gar. R$ 325mil

2 CASAS SAÚDE - METrÔ
 Terreno 10x48m, várias vagas 

CASA TÉrrEA SÃO JUDAS - METrÔ
Terreno 5x20, 2 vagas. R$ 380 mil

APTO. SAÚDE - METrÔ
2 dorms., 2 banhs. QE, 80m2  R$ 1.650,00

SObrADO SAÚDE - METrÔ 
3 quartos, 1 suite,  garagem. R$ 2.800,00

SObrADO SAÚDE - METrÔ
 Várias salas, 2 edículas, 3 vagas. R$ 3.750,00

SANTA CrUZ - METrÔ
 3 dorms.s suite, sacada, gar., laz. R$ 2.500,00

 PrAÇA DA ÁrVOrE - METrÔ
 2 dormitórios, garagem. R$ 1.500,00

LOJA GALErIA SÃO JUDAS - METrÔ
 Mezanino, wc. R$ 900,00

CJTO. COML. SÃO JUDAS - METrÔ
 36m2, 2 banheiros, garagem. R$ 1.150,00

CJTO. COML. SAÚDE - METrÔ
120m2. R$ 2.200,00

 

Em avenida, com 6 salas, 3 banheiros, 
cozinha, 3 garagens, reformado, 

para uso comercial. R$ 465.000,00

 PLANALTO PAULISTA
OPOrTUNIDADE

SObrADÃO COMErCIAL

Chaves: Azulão imóveis
2578-0982 - 96211-7618 - 97452-5288

 

1 quadra do Metrô Santa Cruz, 
3 dormitórios, 1 suíte, sala 2 ambientes, 

1 belíssima sacada, 1 vaga garagem, 
apto. pronto, reformado, lazer total. 

Condomínio R$ 670,00

 APArTAMENTO - VILA MArIANA
r$ 560.000,00

Tratar Tel. 3479-0801

cr
ec

i 1
8.

64
4-

J

 

2 dormitórios, sala 2 ambientes, 
2 banheiros, repleto de armários, cozi-
nha planejada, reformado, salão festas, 

playgorund, 1 vaga de garagem. 
Condomínio R$ 580,00

 APArTAMENTO - PÇA. ÁrVOrE 
r$ 370.000,00

Tratar Tel. 3479-0801 cr
ec

i 1
8.

64
4-

J

 

Próximo da Praia, 1 dormitório, 
1 garagem, todo mobiliado, para 4 

pessoas, ar condicionado, ventilador 
Pacote Fim de Ano de 23/12 à 03/01

 PrAIA GrANDE
CANTO DO FOrTE
Alugo Temporada

Fone: (11) 99178-6486 (whatsapp)

 

300 metros do metrô, 
1 dormitório, sala, cozinha, 
área de serviço, s/garagem.

 APArTAMENTO - PArAÍSO
Pacote r$ 1.800,00

Tratar Tel. 3479-0801 cr
ec

i 1
8.

64
4-

J

anuncie: 5072-2020
SAÕ PAULO ZONA SUL

1 dormitório, sala, 
cozinha, wc
R$ 1.200,00

Chaves Azulão
Tratar 2578-0982 
ou 97452-5288

96211-7618

PLANALTO 
PAULISTA

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)

Salão de Beleza Unisex 
montado na Saúde, 

Rua Catulo da Paixão 
Cearense, esquina c/Rua 

Carneiro da Cunha. 
Tratar c/Conceição

Tel. 5594-2437

PASSO 
O PONTO

OrAÇÃO A SÃO LONGUINhO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, 
prodigiosamente tocado pela graça de 
JESUS. Agonizante, em sua última 
hora, que, nunca se ouviu dizer que 
algum daqueles que recorreram à vossa 
proteção, fosse vós desamparado. As-
sim dignai-vos interpor, em meu favor, 
vossa valiosa intersseção perante Deus, 
para que conceda viver e morrer como 
verdadeiro cristão, e, ainda meseja 
concedida a graça especial de (escla-
recer a graça desejada). Rezar três Ave 
Maria, em honra a Santíssima Trindade. 
Prometer publicar a devoção.  A.C.E.

MANICUrE
Para região da 

Saúde.
Tratar Tel. 2387-5005

A EMBAPACK INDUSTRIA GRÁFICA DE EMBALAGENS 
LTDA. Torna publico que recebeu da CETESB a Renovação da 
Licença de Operação nº 33005809 válida até 16/06/2017, para 
Embalagens e Papel Cartão, impressas ou não, fabricação de. 
Sito a Rua Rolando Curti 464/468, Vila Clara São Paulo SP.

Gabriellen Ind. e Com. de Cosméticos 
Ltda. ME., torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Ope-
ração nº 30009979, valida até 10/12/2017, 
para a ativ. Fabr. de cosméticos  em 
geral, no endereço a Rua Arroio Sarandi, 
nº 905, Cid. Tiradentes, São Paulo-SP.

OrAÇÃO DE
SÃO COSME E
SÃO DAMIÃO

Oh! São Cosme e Da-
mião, vós que destes a 
vida pelos necessitados 
e desamparados, vós 
que didicastes toda vida 
ao bem. Vale-me neste 
instante de provação, eu 
vos imploro. Ajudem-me 
a conseguir esta graça, 
em nome do Pai, do Filho 
e do Espirito Santo. Rezar 
com fé a oração, 3 Pai-
-Nossos, 3 Ave-Marias, 
3 dias seguidos. No 4º 
dia mandar publicar e 
dar um presente a uma 
criança carente. Com fé 
será atendido. C.D.R.T.

OrAÇÃO A
SÃO LONGUINhO
Lembrai-vos, ó glorioso 
São Longuinho, prodi-
giosamente tocado pela 
graça de JESUS. Ago-
nizante, em sua última 
hora,  que,  nunca se 
ouviu dizer que algum 
daqueles que recorreram 
à vossa proteção, fosse 
vós desamparado. As-
sim dignai-vos interpor, 
em meu favor, vossa 
valiosa intersseção pe-
rante Deus, para que 
conceda viver e morrer 
como verdadeiro cistão, 
e, ainda meseja conce-
dida a graça especial 
de (esclarecer a graça 
desejada). Rezar três 
Ave Maria, em honra ao 
Santíssima Trindade. 
Prometer publicar a de-
voção.  R.R.J.

SIMPATIA
No lugar mais alto que sua cabeça, acender 3 velas 
brancas em um prato com água e açúcar para os 3 anjos 
protetores. Fazer um pedido e em 3 dias alcançará a 
graça. Publicar no 3º dia e observe o que acontecerá 
no 4º dia.  G.O.P.
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•CINEMA

Culinária é tema também de fi lme

•PROGRAMAÇÃO

Programas de receitas, dis-
putas culinárias e reality shows 
na cozinha invadiram as telas 
de tv. Agora, também o cine-
ma se torna “palco” da gas-
tronomia. O filme “Pegando 
Fogo” aborda a trajetória do 
chefe de cozinha Adam Jones 
(vivdo por Bradley Cooper), 
que  já foi um dos mais respei-
tados em Paris, mas deixa a 
fama subir a cabeça. Por causa 

do comportamento arrogante 
e do envolvimento com dro-
gas, destrói a sua carreira. Ele 
se muda para Londres, onde 
adquire um novo restaurante 
e decide recomeçar sua traje-
tória do zero, na intenção de 
conquistar a cobiçada terceira 
estrela do guia Michelin. No ca-
minho, conhece a bela Helene 
(Sienna Miller), por quem se 
apaixona.

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

• Sala 1 - Ratatouille DIG (Dub) - Livre 
- 11h20k• Sala 1 - Pegando Fogo DIG - 12 
Anos - 14h20 - 17h00 - 19h40 - 22h10

• Sala 2 - O Presente DIG - 12 Anos - 
20h40 - 23h20D• Sala 2 - Peter Pan DIG 
(Dub) - 10 Anos - 12h50 - 15h30• Sala 2 
- Awake - A Vida de Yogananda DIG - 12 
Anos - 18h20

• Sala 3 - Jogos Vorazes: A Esperança 
Parte 2 - O Final 3D - 12 Anos - 16h20L 
- 19h25 - 22h30M2• Sala 3 - Star Wars 
- O Despertar da Força 3D - 12 Anos - 
00h01E• Sala 3 - Califórnia DIG - 14 Anos 
- 11h45K - 14h00 - 16h20E2

• Sala 4 - Bem Casados DIG - 12 Anos 
- 12h40 - 15h10 - 18h00 - 20h20 - 22h50D

• Sala 5 - O Clã DIG - 16 Anos - 13h00 
- 15h50 - 18h30 - 21h10• Sala 5 - O Exor-
cista DIG - 14 Anos - 23h50D

• Sala 6 - O Exorcista DIG - 14 Anos - 
11h00G - 21h50E• Sala 6 - Victor Frankens-
tein DIG - 12 Anos - 13h50 - 16h30 - 19h10 
- 21h50M2

• Sala 7 - Star Wars - O Despertar da 
Força 3D - 12 Anos - 00h01E• Sala 7 - O 
Reino Gelado 2 DIG (Dub) - Livre - 11h30K

• Sala 7 - Jogos Vorazes: A Esperança 
Parte 2 - O Final DIG - 12 Anos - 14h40 - 
17h50 - 21h00 - 00h01D

• Sala 8 - Star Wars - O Despertar 
da Força 3D - 12 Anos - 00h15• Sala 8 - 
Olhos da Justiça DIG - 14 Anos - 13h20 
- 16h10 - 18h50 - 21h30

• Sala 10 - Star Wars - O Despertar da 
Força 3D - 12 Anos - 00h01E• Sala 10 - No 
Coração do Mar 3D - 14 Anos - 12h00 - 
14h50 - 17h40 - 20h50 - 23h40D

  Pátio Paulista R. Treze de Maio, 1947 
-Arco N 501 - Paraíso. Tel.: 3142-924

• Sala 1 - Star Wars - O Despertar da 
Força 3D - 12 Anos - 00h01E• Sala 1 - No 
Coração do Mar 3D - 14 Anos - 13h00 - 

15h45 - 18h25E - 18h45M2 - 21h10E - 22h00M2

• Sala 2 - Jogos Vorazes: A Esperança 
Parte 2 - O Final 3D - 12 Anos - 12h15 
- 15h15 - 18h15 - 21h15M2• Sala 2 - Star 
Wars - O Despertar da Força 3D - 12 
Anos - 00h05E

• Sala 3 - Jogos Vorazes: A Esperança 
Parte 2 - O Final 3D - 12 Anos - 19h15 
- 22h15M2• Sala 3 - Star Wars - O Des-
pertar da Força 3D - 12 Anos - 00h05E• 
Sala 3 - Bem Casados DIG - 12 Anos - 
14h00 - 16h45

• Sala 4 - Star Wars - O Despertar 
da Força 3D - 12 Anos - 00h01E• Sala 4 - 
Tudo Que Aprendemos Juntos DIG - 14 
Anos - 13h30 - 16h00B2• Sala 4 - Pegando 
Fogo DIG - 12 Anos - 16h00J - 18h30 - 
20h50• Sala 4 - O Exorcista DIG - 14 
Anos - 23h20D

• Sala 5 - Ratatouille DIG (Dub) - Livre 
- 11h10K• Sala 5 - Olhos da Justiça DIG - 
14 Anos - 13h45 - 16h30 - 19h00 - 21h45

• Sala 6 - 007 Contra Spectre DIG - 14 
Anos - 14h15 - 17h50 - 21h30• Sala 6 - O 
Reino Gelado 2 DIG (Dub) - Livre - 12h00

• Sala 7 - O Exorcista DIG - 14 Anos - 
11h45G - 22h30E• Sala 7 - Victor Frankens-
tein DIG - 12 Anos - 12h30A2 - 15h00 
- 17h30 - 20h00 - 22h30M2

  Legendas:D-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Sábado(12);E-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Quarta(16);G-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Domingo(13);J-Esta sessão NÃO será 
exibida Segunda(14) e Terça(15);K-Esta 
sessão será exibida SOMENTE Sába-
do(12) e Domingo(13);L-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sexta(11), Sá-
bado(12) e Domingo(13);A2-Esta sessão 
NÃO será exibida Domingo(13);B2-Esta 
sessão será exibida SOMENTE Segun-
da(14) e Terça(15);E2-Esta sessão NÃO 
será exibida Sexta(11), Sábado(12) e 
Domingo(13);M2-Esta sessão NÃO será 
exibida Quarta(16).

•ACONTECE

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

 A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no próximo sábado, 
dia 12 de Dezembro, das 7h às 
16h,  Cata Bagulho na região 
da Vila Mariana. As equipes  
percorrerão o perímetro for-
mado pela Av. dos Bandei-
rantes / Av. Jabaquara / Av. 
Moreira Guimarães / Av. Pias-
sanguaba / Av. Rubem Berta.
Aproveitem para descartar os 
objetos inservíveis e ajudar a 
manter a cidade limpa!

Palestra: “A estrela 
de Belém”

A Escola Municipal de As-
trofísica promove a palestra 
“A estrela de Belém”. O en-
contro conecta astronomia, 
história e religião. O evento 
será realizado no dia 12 de 
dezembro, às 18h. A palestra 
é aberta ao público, e a partir 
das 17h30 será realizada a dis-
tribuição de senhas. A Escola 
de Astrofísica fi ca na Av. Pedro 
Álvares Cabral, s/n - Parque 
Ibirapuera.

Xbox Experience 
no Plaza Sul

Até 29 de dezembro, o 
Shopping Plaza Sul recebe o 
projeto Xbox Experience, que 
oferece aos clientes, a partir 
de quatro anos, acesso aos 
melhores jogos do videoga-
me Xbox. O evento é gratuito. 
Os clientes poderão se diver-
tir em um espaço montado 
na Praça de Alimentação do 
empreendimento, localizada 
no Piso 2, de segunda a sexta, 
das 14h às 20h, e aos sábados 
e domingos, das 12h às 20h. 
O Shopping Plaza Sul fi ca na 
Praça Leonor Kauppa, 100 
-  Jardim da Saúde. Informa-
ções: 4003-7220.

Reunião de Jovens 
sobre o álcool

No dia 12 de dezembro, 
sábado, às 15h, o Grupo São 
Judas do  AA promove uma 
reunião especial para os jo-
vens: “O Jovem em AA”. Para 
os veteranos, a reunião “Nós 
e os Bons Veteranos em AA” 
acontece no sábado, dia 12, 
às 18h. E no domingo, a partir 
das 11h, o III Encontro com 
as minorias sexuais em AA. A 
sede da entidadefi ca na Av. 
Jabaquara, 2876- conj. 2 - ao 
lado da Estação São Judas do 
Metrô. Inf.: 3315-9333.

Atividade gratuita 
para terceira idade

 A atividade oferece a pos-
sibilidade de vivenciar a mos-
tra Visões da Arte no Acervo 
do MAC USP 1900: bastidores. 
Após visitar a mostra, o públi-
co participa de uma atividade 
de ateliê, simulando uma mon-
tagem de exposição, com mi-
niaturas em escala das obras 
do acervo a serem dispostas 
numa maquete de hipotético 
espaço expositivo. A ofi cina 
acontece nesta sexta-feira, dia 
11, das 10h às 12h. A atividade 
é gratuita. O MAC USP fi ca no 
Parque Ibirapuera.

Sacolinhas de Natal
O fim do ano está che-

gando e o Grupo Amor e Luz 
solicita a ajuda de todos para 
montar as sacolinhas de Na-
tal para as crianças carentes 
de Juquitiba e algumas co-
munidades carentes de São 
Paulo. A entidade conta com 
a ajuda da comunidade para 
a arrecadação de brinquedos, 
roupas, produtos de higiene e 
alimentos. Dntrar em contato 
pelos telefones 5071-9285 ou 
2967-2935 e 97463-1512 falar 
com Edna ou Márcia.



•BARES E RESTAURANTES

Maxi Burguer e beirute vegetariano são 
novidades em lanchonete na Praça da Árvore

Depois de ter ampliado 
um andar, com mais lugares e 
decoração moderna, a lancho-
nete Osnir Hamburger não pa-
rou de apostar em novidades.

Nesta fase do ano, em que 
a correria domina as famílias 
e todos buscam qualidade, 
versatilidade, agilidade e di-
versidade na hora de repor as 
energias, a casa faz bastante 
sucesso - não só com o buff et 
ou a lanchonete, mas também 
com o serviço de entregas de 
refeições completas, pratos 
rápidos e toda gama de san-
duíches disponível. 

 Rumo ao cinquentenário, 
a casa tem ampliado o cardá-
pio de lanches, continua in-
vestindo no buff et de almoço 
por quilo e agora reforça sua 
presença na internet com site 
renovado e postagens sabo-
rosas nas redes sociais.

Com essa receita simples 
mas repleta de capricho, o Os-
nir vem conquistando o paladar 
dos paulistanos há décadas. 
Desde executivos e lojistas que 
lotam as mesas da lanchonete 
na hora do almoço – que além 
dos lanches têm à sua disposi-
ção um caprichado e honesto 
almoço self service - passando 
pelas famílias no jantar e pelos 
grupos de amigos que nas 
madrugadas encontram nas 
mesas do Osnir o ponto per-
feito para carregar as baterias 
depois das baladas. Ainda mais 
agora que a casa ganhou um 
segundo andar e aumentou em 
50% sua capacidade.

Novidades
No primeiro semestre, a 

casa inaugurou uma nova ala, 
no segundo andar da lancho-
nete, com 60 novos lugares, 
entrada exclusiva para defi-
cientes e novos banheiros.

No cardápio, as principais 
novidades são o Filet Supre-
mo (fi let mignon, com queijo 
prato derretido, rodelas de 
palmito e lâminas de azeitona 
preta chilena no pão ciabatta) 
e o Maxi Burguer, um delicio-
so hambúrguer feito com 270 
gramas de coxão mole moído. 

A versão cheese salada 
do Maxi Burguer vem com 
queijo bem derretido, alface 
fresquinha, rodela de tomate 
crocante e uma maionese 
mais do que especial, prepa-
rada diariamente com ovos 
pasteurizados. E tudo isso 
num pão quentinho e macio 
fi ca ainda mais delicioso.

Para acompanhar o chee-
se salada (que tem sua versão 
de hambúrguer de picanha, 
com 150 gramas e normal 
com 110 gramas), que tal uma 
porção de fritas sequinhas e 
servidas em travessas de inox, 
assim como na abertura da 
casa, que vem acompanha-
da por um pote da incrível 
maionese caseira do Osnir?  
A surpresa fi ca ainda melhor 
quando você descobre que 
a maionese não é cobrada, é 
uma cortesia da casa.

Para os vegetarianos, a 
pedida é Beirute Vegetariano 

com 2 hambúrgueres de soja, 
queijo, cebola frita, alface, 
tomate e molho tártaro.

Como sobremesa, nada 
mais tradicional e gostoso do 
que o Sundae (três bolas de 
sorvete cobertura de choco-
late, caramelo, marshmalow 
e morango, chantilly castanha 
de caju e cereja). Para quem 
prefere receber seu lanche 
em casa, a lanchonete mo-
dernizou seu site, tornando 
a navegação bem mais fácil.

Aberto por Osnir Zerbi-
natti, em 1969, o Osnir Ham-
burger foi uma as primeiras 
lanchonetes especializadas 
em hambúrgueres de São 
Paulo. De lá para cá, já passou 
por nada menos que cinco 
reformas, todas visando à am-
pliação do espaço e conforto 
para a clientela.

O Osnir Hamburger fi ca na 
avenida Jabaquara, 550 – tele-
fones: 5581-8093 e 2578-2165 
. Site: www.osnirhamburger.
com.br (aceita pedidos pelo 
site). Horário de atendimento: 
segunda a quinta das 11h30 às 
02h00; sextas e sábados das 
11h30n às 04h00; domingos 
das 19h00 à 01h00. Delivery: 
de segunda a sábado das 11h3 
até 23h30. Domingos e feria-
dos das 19h às 23h30.

No fi m de semana, delicie-se com 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, local izada 
na esquina da Avenida 
Afonso Mariano Fagun-
des com a Avenida Ceci, 
produz em churrasqueira 
própria, diariamente es-
petinhos e outras carnes 
que já ficaram famosas 
na região, pela pratici-
dade de serem levadas 
prontas para casa, como 
a promoção de picanha 
- que é oferecida 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 
lentamente no vapor da 
churrasqueira e que, por 
isso, ganham sabor e ma-
ciez únicos. Tem costela 
suína e bovina, além de 
cupim, no bafo.

De segunda a sexta-
-feira, os espetinhos gre-
lhados estão com preço 
promocional: por apenas 
R$ 5 cada. Tem de lingui-
ça toscana Aurora, carne 
bovina, coração, frango, 
queijo coalho ou mozare-
la, 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.

“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.

Outras informações no 
site: www.cecigrelhados.
com.br ou por e-mail: 
contato@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

Maxi Burguer, um delicioso hambúrguer feito com 270g de carne
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OdontologiaCuidadores

Casas de Repouso

Terapia Alternativa

Clínica

Podologia

Aparelhos Auditivos

Para anunciar neste 
espaço, informe-se pelo 

telefone: 5072-2020

O que é artrite reumatóide?
A artrite reumatóide é 

uma doença que se ca-
racteriza pela infl amação 
das articulações, principal-
mente das mãos, punhos, 
pés e joelhos, causando 
dores e inchaço.  É entre 
as mulheres jovens que se 
registra o maior número de 
casos, mas também pode 
acometer homens.

Os sintomas principais 
são dor, inchaço e difi cul-
dade de movimentar as 
articulações. Em alguns 

casos pode afetar órgãos 
como pulmões e coração.

No início do quadro o 
paciente se queixa de do-
res articulares nas mãos e 
punhos. A queixa também 
pode ser de dor e difi culda-
de de locomoção devido 
ao inchaço nos joelhos e 
nos pés. Pode ocorrer ainda 
febre baixa e cansaço.

A dificuldade de abrir 
e fechar as mãos ao acor-
dar, conhecida como rigi-
dez matinal, é outra queixa 

frequente nos 
consultórios de 
reumatologis-
tas. Quando o 
paciente pro-
cura seu mé-
dico logo que 
surgem os pri-
meiros sintomas 
a chance do 
diagnóstico e 
tratamento pre-
coce é maior.

O diagnósti-
co é feito por 
meio do exa-
me clínico, da 

história do paciente e de 
exames laboratoriais e ra-
diológicos.

O tratamento não me-
dicamentoso consiste em 
exercícios físicos praticados 
com orientação de profi s-
sional especializado e de 
atividades físicas regulares 
que tragam o fortalecimen-
to muscular das regiões 
afetadas.

O tratamento medica-
mentoso é feito com remé-
dios que modifi cam a evo-
lução natural da doença, 
melhorando a qualidade 
de vida do paciente. 

* Dra. Regina C Ferreira 
-  CRMSP 72550

Reumatologia e 
Clínica médica

Regina C. Ferreira*

Diabetes pode provocar 
até disfunção erétil

Diabetes mellitus é uma 
doença metabólica e crô-
nica caracterizada por um 
aumento  anormal da glico-
se no sangue.

 Quando não é devida-
mente controlada ou so-
fre aumento no organismo, 
pode trazer várias complica-
ções à saúde: arteriopatias, 
neuropatias, insuficiência 
renal, infarto agudo do mio-
cárdio  e disfunção erétil. 

Alterações da tolerância 
à glicose são observadas 
em 12% dos  indivíduos adul-
tos e em 7% das grávidas. 
Porém estima-se que cerca 
de 50% dos portadores de 
diabetes desconhecem o 
diagnóstico. 

Segundo uma projeção 
internacional,  com o au-
mento do sedentarismo, 
obesidade e envelhecimen-
to da população, o número 
de  pessoas com diabetes 
no mundo vai aumentar em 
mais de 50%, passando de 
380 milhões em 2025.              

A tríade clássica dos sin-

tomas da diabetes incluem 
o aumento da frequência 
e volume urinário, sede au-
mentada  e aumento da 
ingestão de líquidos e o au-
mento do apetite. 

Outros sintomas se rela-
cionam ao turvamento da 
visão, perda abrupta de 
peso, sensação de fraqueza 
e Impotencia Sexual. 

Para o tratamento é ne-
cessário o uso de medica-
ções, além de  melhora da 
qualidade de vida por parte 
do paciente realizando ativi-
dades físicas e dieta, 

De fundamental impor-
tância é o acompanhamen-
to frequente desse paciente 
em consultas e exames e a 
conscientização  por parte 
do mesmo de que se tra-
ta de uma doença, até o 
presente momento, sem 
cura mas que pode e deve 
ser controlada para não se 
agravar a ponto de levar 
a amputações, sequelas 
irreversíveis e até mesmo à 
morte.

•SAÚDE

Imóveis vazios poderão ser fi scalizados 

O mosquito Aedes aegipty 
é um dos perigos do mundo 
moderno. Além da dengue, 
tem transmitido diversas outras 
doenças. Mas, como controlar 
a existência de criadouros em 
imóveis desocupados, terrenos 
baldios? A Prefeitura não podia 
entrar ou executar serviços 
como limpeza em áreas particu-
lares e o problema se estendia, 
mas foi publicado um decreto 
que modifi ca este quadro.

De agora em diante, quando 
algum imóvel abandonado ou 
desabitado colocar em risco a 
saúde dos moradores da sua 
região, a Prefeitura, por meio 
da Supervisão de Vigilância em 
Saúde (SUVIS), notificará por 
carta registrada ou pessoal-
mente os proprietários identifi -
cados pelo Cadastro Municipal 
de Imóveis. Os responsáveis 
deverão entrar em contato 
pessoalmente ou por telefone 
para agendar data e horário 
para realização de inspeção 
pelo agente sanitário, realizada 
no prazo máximo de 48 horas 
a partir do recebimento da 
notifi cação.

Nos casos em que os pro-
prietários não forem identifi-
cados ou havendo insucesso 
na entrega da notificação, a 
Prefeitura realizará uma publi-
cação única no Diário Oficial 
da Cidade (DOC) para que o 
proprietário agende a inspe-
ção. Não havendo resposta 
ou permissão do proprietário, 
o Supervisor da SUVIS poderá 
determinar ingresso forçado 
no imóvel para a aplicação de 
medidas de controle dos mos-
quitos transmissores.

Nos imóveis fechados e ha-
bitados, os agentes sanitários 
realizarão três tentativas de 
inspeção em dias e horários di-

ferentes. Se mesmo assim não 
for possível o ingresso no imó-
vel, a SUVIS deverá notifi car o 
ocupante pessoalmente ou por 
carta registrada, para agenda-
mento da inspeção pelo agente 
sanitário no imóvel, no prazo 
máximo de 48 horas a partir 
do recebimento da notifi cação.

Nos casos em que o ocu-
pante do imóvel não autorizar a 
realização da inspeção, a SUVIS 
deverá notificá-lo para que o 
serviço seja reagendado em 

no máximo 48 horas, a partir 
do recebimento da notifi cação.

Havendo insucesso, as no-
tifi cações serão feitas por uma 
publicação única no DOC para 
que o responsável agende a ins-
peção em 48 horas, de acordo 
com o horário de funcionamen-
to da Supervisão de Vigilância 
em Saúde. Se mesmo assim não 
houver resposta, o supervisor 
da SUVIS deverá encaminhar 
relatório à Procuradoria Geral 
do Município, para que sejam 

adotadas providências para 
ingresso no imóvel.

Autoridades policiais e mes-
mo equipes da subprefeitura 
poderão auxiliar no ingresso, 
para eventual reparo em muros 
ou fechaduras que sejam dani-
fi cados para garantir o acesso 
ao imóvel. Nos locais onde for 
constatada presença de mate-
riais potenciais criadouros do 
mosquito transmissor, caberá 
à subprefeitura providenciar a 
remoção, quando necessário.

Para combater focos de procriação do mosquito da dengue, Prefeitura de� ne que poderá haver ingresso forçado
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