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Duas ótimas estreias: Taran-
tino, com os Oito Odiados,  e 
Pixar, com O Bom Dinossauro

Bebidas refrescantes com iogurte 
e frutas dominam até cafeterias 
nestes dias quentes de verão

Página 5

Projeto de lei prevê 
eleição de subprefeitos

“Rua Aberta” 
começa dia 10 
na Vila Mariana

A ideia já está em práti-

ca na Avenida Santa Cata-

rina, área da Subprefeitu-

ra do Jabaquara, e agora 

também será implantada 

na Avenida Luis Gomes 

Cardim Sangirardi, na Vila 

Mariana. A partir deste 

domingo, a via, próxima 

ao parque da Aclimação, 

será aberta para os pedes-

tres, ciclistas, skatistas. 

Subprefeitura recebe pro-

postas para arte. Página 4

O prefeito Fernando 

Haddad apresentou aos 

vereadores, esta semana, 

um projeto de lei que, 

caso aprovado, prome-

te revolucionar a política 

paulistana. Nas próximas 

eleições para prefeito, 

pode ser que os paulis-

tanos também decidam 

quem serão os subprefei-

tos da cidade. O voto será 

facultativo, porém pelo 

sistema eleitoral tradicio-

nal. Caso a Câmara Muni-

cipal aprove a proposta, a 

cidade poderá ter prefeito 

de um partido e os titula-

res de subprefeituras de 

outros, inclusive da oposi-

ção. O projeto passará por 

duas votações. Página 3

Córrego Ipiranga passará
por obras emergenciais

Por conta das chuvas 

de dezembro, houve um 

solapamento em trechos 

do Córrego Ipiranga. A 

Secretaria de Infra Estru-

tura Urbana já está lici-

tando obra emergencial 

para a área. As enchentes 

no local são antigas e as 

obras para tentar evitá-

-las, também: remontam 

há quase três décadas. 

Já foi licitado para a área 

um projeto que promete 

acabar com este históri-

co, com a construção de 

reservatórios.  Página 8
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Unifesp seleciona 
jovens obesos para 
tratamento

 A Unifesp convida adoles-
centes obesos (peso corporal 
inicial entre 100 kg e 130 kg), 
de 15 a 19 anos, para tratamen-
to da obesidade com equipe 
interdisciplinar semipresencial 
de 20 semanas. Os interessa-
dos deverão entrar em conta-
to com as pesquisadoras Ana 
Claudia Pelissari e Sofi a Castro 
pelo e-mail geotratamento@
gmail.com ou pelo celular (11) 
99928-2507. A seleção terá 
início no dia 11/01/2016 e o 
período de tratamento será 
de fevereiro a junho de 2016. 
As vagas são limitadas!

Mutirão de Castra-
ção de Cães e Gatos

  Nos dias 23, 24, 30 e 31 de 
janeiro, o Centro de Controle 
de Zoonoses promove um 
mutirão gratuito de castração 
de cães e gatos. A próxima 
campanha na região será reali-
zada no CEU Caminho do Mar. 
As inscrições serão realizadas 
no dia 20 de janeiro, somente 
para moradores do município 
de São Paulo, que devem 
comparecer neste dia com 
documentos pessoais RG, CPF 
e comprovante de residência 
(neste dia não é necessário 
trazer o animal). O CEU Cami-
nho do Mar fi ca na Av. Eng. 
Armando de Arruda Pereira, 
5241. Informações: 3396-5550.

Aulas Gratuitas de 
Canto

A Fundação Mokiti Okada 
está com inscrições abertas 
para o curso de Canto Coral 
Adulto, com início em 8 de 
março. As aulas são voltadas 
para o público entre 18 e 55 
anos.  As inscrições devem ser 
realizadas até o dia 19 de feve-
reiro, pelo e-mail: musical@
fmo.org.br ou pelo telefone 
2539-8002, das 14h às 18h. As 
aulas são gratuitas e não exi-
gem conhecimento prévio de 
música. Os ensaios ocorrerão 
às terças e quintas-feiras, das 
19h30 às 21h, na sede da FMO 
localizada à Rua Morgado de 
Mateus, 77 - Vila Mariana.

Problemas com a 
bebida? Procure 
ajuda no AA

O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
à  sextas-feira, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h. A sede da entidadefi ca na 
Av. Jabaquara, 2876- conj. 2 - 
ao lado da Estação São Judas 
do Metrô. Visite o  site do AA: 
http://www.aagruposaojudas.
com.br. Informações 3315 
-9333 - atendimento 24h. 

“Trem Fantasma” 
no SESC Ipiranga

Estreia no SESC Ipiranga, 
no dia 10 de janeiro, o novo 
espetáculo da Cia. Polichine-
lo de Teatro de Bonecos. “O 
Trem Fantasma” é um espe-
táculo dividido em quadros 
que constroem pouco a pouco 
a história. A temporada se 
estende até 28 de fevereiro 
e as apresentações aconte-
cem sempre aos domingos e 
feriados, às 11h. Os ingressos 
custam entre R$ 6,00  e R$ 
20,00. O SESC Ipiranga fi ca  na 
Rua Bom Pastor, 822. Informa-
ções: 3340-2000.

IHDI recicla óleo de 
cozinha

O IHDI - Instituto de Huma-
nização e Desenvolvimento In-
tegral, está reciclando óleo de 
cozinha e aceita doações do 
produto em prol da Estação 
Bem-Estar (Albergue), Cre-
che e CCA.  Entregas na Rua 
Lord Cockrane, 505 - Ipiranga 
Informações pelo site: www.
ihdi.org.br ou pelo telefone 
2062-1352.

Palestra: Os 
benefícios do 
vinagre de maçã

A terapeuta comporta-
mental Luci Gameiro estará 
falando sobre os benefícios 
do vinagre de maça e ensi-
nando algumas dicas de sua 
utilização na prevenção da 
saúde e para a estética. A data 
da palestra será no dia 16 de 
janeiro (sábado) às 10 horas. 
Para participar, é necessário 
doar dois  quilos de alimentos 
para a entrada. As vagas são 
limitadas, é necessário fazer 
inscrições antecipadas. O CE-
PAV - Atitude de Viver fi ca no 
Largo Ana Rosa ,29  conj. 102 
-  Vila Mariana, próximo ao Me-
trô Ana Rosa. Tel. 5083-8535. 
Outras informações no site  
www.atitudedeviver.com.br

Folk Music: shows 
no SESC 
Vila Mariana

O Sesc Vila Mariana recebe 
programação especial dedi-
cada à música folk durante 
o mês de janeiro. No dia 8 
de   janeiro, sexta, às 20h30, 
acontece o show do cantor 
e compositor paulista Phillip 
Long, com um novo álbum: 
“Zeitgeist”, lançado em 2015. 
Na semana seguinte, nos dias 
14 e 15 de janeiro (quinta e 
sexta), quem vem ao palco 
para completar a programa-
ção do projeto Vila do Folk 
é De Brito (dia 14) e a banda 
Teko Porã (dia 16), com apre-
sentações também às 20h30, 
no Auditório da Unidade. Os 
ingressos custam entre R$ 
20,00 (inteira) R$ 10,00 (meia 
entrada) e R$ 6,00 (comerciá-
rios). O Sesc Vila Mariana fi ca 
na Rua Pelotas, 141. Informa-
ções: 5080-3000.

“Meu nome é 
Coogan ” na 
Roberto Santos

A Biblioteca Roberto San-
tos, no projeto Sessão Nos-
talgia, exibe na quarta-feira, 
dia 13 de janeiro, às 19h, o 
fi lme “Meu nome é Coogan”. 
A BP Roberto Santos fi ca na 
Rua Cisplatina, 505 - Ipiranga. 
Informações: 2273-2390 e 
2063-0901.

Férias no Shopping 
Ibirapuera

De 6 a 31 de janeiro, o 
piso Moema do Shopping 
Ibirapuera vai sediar o Barbie 
Studios & Max Steel, com 
atividades que vão desde 
passear pelos estúdios de 
gravação de um reality show, 
baseado na vida da famosa 
boneca, até se aventurar em 
missões ultratecnológicas 
para salvar o planeta, com a 
ajuda do herói da série de de-
senhos animados, Max Steel. 
As atividades são gratuitas e 
acontecem diariamente das 
13h às 18h30, com sessões de 
20 a 25 minutos.

“Cabras - Cabeças 
que voam” estreia 
no Centro Cultural

“Cabras – cabeças que 
voam, cabeças que rolam”, 
novo espetáculo da Cia Tea-
tro Balagan, estreia no dia 
22 de janeiro, sexta-feira, 
às 21h, no Centro Cultural 
São Paulo. Na mesma noite 
haverá o lançamento do 
programa com a publicação 
do texto de Luís Alberto de 
Abreu que compõem a dra-
maturgia do espetáculo. A 
temporada segue em cartaz 
até 13 de março, com apre-
sentações às sextas e sába-
do às 21h e domingos às 20h. 
Os ingressos custam entre 
R$ 20,00 (inteira) R$ 10,00 
(meia entrada). O CCSP fica 
na Rua Vergueiro, 1000 – ao 
lado da estação de metrô 
Vergueiro.

Áries - 21/03 a 20/04 
Como você desejaria harmo-
nia com tamanho ardor, não 
fosse a situação atual se en-
contrar tão longe dela? A har-
monia é o melhor resultado 
possível de se combinar ingre-
dientes discordantes entre si, 
leve isso em conta.
Touro - 21/04 a 20/05 

O assunto agora não é 
mais perguntar-se o que vai 
acontecer, mas sim como 
administrar o que você já con-
quistou. Chegar lá é a parte 
simples, agora começa a parte 
complexa, preservar e mul-
tiplicar o que se conquistou. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

O futuro só é esse enig-
ma que as pessoas pintam 
porque ninguém se atreve 
a reconhecer a capacidade 
mental de desenhá-lo através 
dos pensamentos e esperan-
ças, porque, no fundo, elas 
acalentam a esperança do fi m 
de tudo.
Câncer - 21/06 a 21/07

Por puro medo, quando 
não se tem fé acaba-se lutan-
do para preservar as conquis-
tas, sem saber que por trás 
dessa sincera atitude mora a 
fonte do sofrimento, o apego. 
Desapegar-se do passado é 
abrir os braços ao futuro.
Leão - 22/07 a 22/08

Para o bem de sua saúde 
física e espiritual, é impor-
tante que o leonino renove 
o contato alegre com a vida 
cotidiana, pousando nela um 
novo olhar, tornando-se no-
vamente consciente de tudo 
que acontece, e que o tempo 
automatizou.
Virgem - 23/08 a 22/09
O atual é um momento que 
encerra diversas sementes 
que, bem cuidadas e nutridas, 
dariam frutos num futuro, 
talvez, não muito longínquo. 
Para que tudo corra bem, é 
imprescindível que o virginia-
no seja mais coerente.
Libra - 23/9 a 22/10

Apesar de normal, a práti-
ca da mentira gerou um mal-
-estar na cultura que, depois 
de anos, atingiu seu ponto crí-
tico de exaustão. A consciên-
cia de nossa humanidade não 
suporta mais essa situação, 
este é o ponto de ruptura.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Em certos momentos o 
escorpiano terá a nítida sen-
sação de que os acontecimen-
tos conspiram para irritar a 
sua alma. Pode ser que isso 
seja verdade, mas mesmo 
assim ainda é livre para decidir 
que atitude tomar em relação 
a isso.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Vencer é importante, po-
rém mais importante ainda é 
ajudar a que todas as pessoas 
participem dessa condição 
vitoriosa. Se for necessário 
diminuir o seu ritmo para isso, 
que assim seja! O resultado 
será ter com quem celebrar.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Para que continuar gas-
tando tempo em discussões a 
respeito de culpas e responsa-
bilidades? O assunto agora é 
concentrar-se em transformar 
a situação em algo melhor e 
maior, e essa sim é a sua res-
ponsabilidade.
Aquário -21/01 a 19/02

Alimente a sua alma com 
boas informações, e leve em 
conta que essas não serão 
encontradas nos canais ofi-
ciais de comunicação. Você 
encontrará tais informações 
prestando mais atenção aos 
fatos da vida cotidiana.
Peixes - 20/02 a 20/03

Evidentemente, o lado som-
brio da verdade é fazer com 
que você questione os obje-
tivos pelos quais lutou desde 
sempre. Ninguém gosta dessa 
parte, mas por outro lado, a luz 
da verdade é mostrar objetivos 
maiores e melhores.

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

• Sala 1 - Até Que a Sorte nos 
Separe 3 - A Falência Final DIG 
- 14 Anos - 13h35 - 16h10 - 19h00 
- 21h40

• Sala 2 - Spotlight - Segredos 
Revelados DIG - 12 Anos - 12h10 - 
15h00 - 18h20 - 21h30

• Sala 3 - Vai Que Dá Certo 2 
DIG - 14 Anos - 11h50D - 14h20 - 
17h00 - 19h30 - 22h00

• Sala 4 - Star Wars - O Desper-
tar da Força DIG - 12 Anos - 19h15 
- 22h20• Sala 4 - Alvin e Os Esqui-
los: Na Estrada DIG (Dub) - Livre 
- 11h30D - 14h00 - 16h40

• Sala 5 - Até Que a Sorte nos 
Separe 3 - A Falência Final DIG - 14 
Anos - 15h25 - 20h40• Sala 5 - Vai 
Que Dá Certo 2 DIG - 14 Anos - 
13h00 - 18h00 - 23h30B

• Sala 6 - O Bom Dinossauro 3D 
(Dub) - Livre - 12h20 - 14h50 - 17h20 

- 20h00• Sala 6 - Os 8 Odiados 
DIG - 18 Anos - 23h00B

• Sala 7 - Star Wars - O Desper-
tar da Força DIG (Dub) - 12 Anos 
- 12h00 - 15h10• Sala 7 - Os 8 Odia-
dos DIG - 18 Anos - 18h10 - 21h50

• Sala 8 - O Bom Dinossauro 
DIG (Dub) - Livre - 11h00D - 13h25 
- 15h50 - 18h30• Sala 8 - Os 8 Odia-
dos DIG - 18 Anos - 21h00

• Sala 10 - Star Wars - O Desper-
tar da Força 3D - 12 Anos - 11h20D 
- 14h30 - 17h40 - 20h50 - 23h50B

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

• Sala 1 - O Bom Dinossauro 
3D (Dub) - Livre - 12h00 - 14h30 
- 17h00 - 19h30E• Sala 1 - Os 8 
Odiados DIG - 18 Anos - 22h15E

• Sala 2 - O Bom Dinossauro 3D 
(Dub) - Livre - 13h00 - 15h30• Sala 
2 - Os 8 Odiados DIG - 18 Anos - 
18h00 - 21h30

• Sala 3 - Star Wars - O Desper-

tar da Força 3D - 12 Anos - 11h15D 
- 14h15 - 17h15 - 20h15 - 23h15A

• Sala 4 - Star Wars - O Desper-
tar da Força 3D - 12 Anos - 12h15 
- 15h15 - 18h15 - 21h15

• Sala 5 - Vai Que Dá Certo 
2 DIG - 14 Anos - 13h15 - 16h00 - 
19h00 - 22h00

• Sala 6 - Até Que a Sorte nos 
Separe 3 - A Falência Final DIG 
- 14 Anos - 12h30 - 15h00 - 17h30 - 
20h00 - 22h30

• Sala 7 - Jogos Vorazes: A Espe-
rança Parte 2 - O Final DIG - 12 Anos 
- 18h45 - 21h45• Sala 7 - Alvin e Os 
Esquilos: Na Estrada DIG (Dub) 
- Livre - 11h30D - 14h00 - 16h20

Legendas:A-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (09); 
B-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Sexta (08) e Sábado 
(09); D-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Sábado (09) e Domin-
go (10); E-Esta sessão NÃO será 
exibida Terça (12). 

•ACONTECE •HORÓSCOPO•CINEMA

•PROGRAMAÇÃO

Cinema: duas ótimas estreias
Esta semana tem duas óti-

mas estreias. Para adultos, 
a pedida é o novo filme do 
diretor Quentin Tarantino, Os 
Oito Odiados. Para a garotada, 
a nova produção da Disney-
-Pixar, o Bom Dinossauro. 

No fi lme de Tarantino, du-
rante uma nevasca, o carrasco 
John Ruth (Kurt Russell) está 
transportando uma prisionei-
ra, a famosa Daisy Domergue 
(Jennifer Jason Leigh), que 
ele espera trocar por grande 
quantia de dinheiro. No ca-
minho, os viajantes aceitam 
transportar o caçador de re-
compensas Marquis Warren 
(Samuel L. Jackson), que está 
de olho em outro tesouro, e o 
xerife Chris Mannix (Walton 
Goggins), prestes a ser empos-
sado em sua cidade. Como as 
condições climáticas pioram, 
eles buscam abrigo no Arma-

zém da Minnie, onde quatro 
outros desconhecidos estão 
abrigados. Aos poucos, os oito 
viajantes no local come come-
çam a descobrir os segredos 
sangrentos uns dos outros, 
levando a um inevitável con-
fronto entre eles.

Já no fi lme da Pixar, o ques-
tionamento é: e se o asteroide 
que mudou para sempre a vida 

na Terra não tivesse atingido 
o planeta e os dinossauros 
nunca tivessem sido extintos, 
como seria a relação entre 
dinossauros e humanos? A 
Disney·Pixar leva você para 
uma aventura nada jurássi-
ca, onde a dupla de amigos 
improváveis, Arlo e Spot, irá 
vivenciar uma historia de ação 
e humor.
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•POLÍTICA

População poderá eleger subprefeitos
Imagine o seguinte cenário: 

o prefeito é Fernando Haddad, 
do PT, mas o subprefeito de 
Vila Mariana é do PSDB, já que 
a região costuma concentrar 
eleitores do partido. E no Ja-
baquara, o subprefeito pode 
ser do PTB, do PSB, do PV... O 
cenário pode parecer impossível 
na atualidade, mas de acordo 
com uma proposta apresentada 
pelo próprio Fernando Haddad 
aos vereadores, pode se trans-
formar em realidade.

O prefeito encaminhou à 
Camara Municipal um projeto 
de lei que prevê eleições dire-
tas para subprefeito, por voto 
facultativo. De acordo com a 
Prefeitura, a ideia é estabelecer 
“um modelo de governança que 
amplie a participação popular e 
a representatividade dos cida-
dãos no comando das subpre-
feituras, além de descentralizar 
as ações municipais”.

Haddad já havia declarado 
que não avalia como proble-
mática a situação de confronto 
entre prefeito de um partido e 
subprefeitos de outros, com ou-
tras prioridades e visões sobre 
a cidade.

“Uma das vantagens desse 
modelo é a presença de uma 
liderança forte e conhecida 
das pessoas nos territórios. 
Entendemos que toda descen-
tralização administrativa não é 
robusta o sufi ciente se não vier 
acompanhada de um processo 
de empoderamento local”, afi r-
mou o prefeito.

A cidade tem mais de 11 mi-
lhões de habitantes e 96 distri-
tos. As subprefeituras concen-
tram, em média, 375 mil habitan-
tes, o que justifi ca a necessidade 
de um representante escolhido 
pela população de cada região. 
Haddad observa que são poucas 

as cidades brasileiras que têm 
essa densidade e considera que 
a eleição de subprefeito traz 
benefícios para a comunidade.

“O candidato a subprefeito 
vai ter que fazer um plano de 
governo para sua região, com 
base no seu orçamento. Isso vai 
mudar a qualidade do projeto 
apresentado para os bairros”, 
disse.  

A Prefeitura ainda informou 
que a nova proposta foi elabora-
da com base em experiências in-
ternacionais e diferentes mode-
los de governança local. Alguns 
dos exemplos bem-sucedidos 
são as cidades de Buenos Aires 
(Argentina), Cidade do México 
(México), Paris (França) e Por-
tland (EUA).

A Lei nº 13.399, de 1º de agos-
to de 2002, que criou as subpre-
feituras e vigora atualmente, 
prevê que a escolha dos subpre-
feitos é de livre nomeação por 
parte do Executivo – ou seja, o 
prefeito opta pelos nomes que 
ocuparão os cargos. Desde o 
início da atual gestão, o muni-
cípio tem aprimorado a gestão 
das subprefeituras, priorizando 
a escolha de quadros técnicos 
formados por servidores públi-
cos concursados, em especial 
os que já atuam nas regiões. Em 
outras gestões, os cargos foram 
ocupados, majoritariamente, 
por militares da reserva e ex-
-prefeitos de cidades do interior.

Partidos indicam
O projeto de lei terá que 

passar por duas votações na 
Câmara para ser aprovado. Caso 
aconteça, a proposta prevê que 
cada partido político poderá 
indicar um concorrente em cada 
subprefeitura.  O candidato pre-
cisa, portanto, ter fi liação parti-
dária, idade mínima de 18 anos 
e apresentar comprovantes de 

alistamento eleitoral, do pleno 
exercício dos direitos políticos 
e de residência na subprefeitu-
ra que deseja comandar, além 
de não poder ocupar cargo 
em comissão no Poder Público 
Municipal. 

Cada partido político poderá 
indicar, no máximo, um concor-
rente em cada subprefeitura. 
Não haverá inscrição de can-
didatos avulsos. A comunica-
ção das listas dos candidatos 
e candidaturas será feita pelos 
próprios partidos políticos à 
Prefeitura. O prazo para a indi-
cação será regulamentada em 
decreto que será publicado no 
Diário Ofi cial da Cidade (DOC), 
se a proposta for aprovada no 
Legislativo. 

Caso ocupe algum cargo 
em comissão, o candidato não 
poderá estar ocupando o pos-
to na data em que o seu parti-
do comunicar à Prefeitura sua 
candidatura. Ele também não 
poderá concorrer, no mesmo 
pleito, aos cargos de prefeito, 
vice-prefeito e vereador, e não 
poderá incorrer nas hipóteses de 
inelegibilidade previstas na Lei 
Complementar Federal nº 64, de 
18 de maio de 1990. 

A proposta prevê que, para 
ser considerado eleito, o can-
didato precisa obter a maio-
ria absoluta de votos válidos 
(não computados os votos em 
branco e os nulos). Se nenhum 
candidato alcançar a maioria 
absoluta na primeira votação, o 
projeto de lei prevê a realização 
de segundo turno com os dois 
candidatos mais votados. Será 
eleito quem obtiver a maioria 
dos votos válidos nessa segunda 
rodada, como acontece atual-
mente nas eleições majoritárias.

A posse do subprefeito elei-
to ocorrerá em até 90 dias após 

a data do pleito. O mandato pro-
posto para o cargo é de quatro 
anos, permitida a reeleição para 
um único período consecutivo.

A proposta prevê que, após 
ter sido eleito, o subprefeito só 
poderá perder seu cargo e ter 
o mandato cassado em quatro 
hipóteses. Não haverá possi-
bilidade de o prefeito, em ato 
administrativo, solicitar a troca ou 
exoneração do gestor. O eleito só 
poderá perder o cargo em caso 
de renúncia; se infringir qualquer 
das vedações previstas no artigo 
59 da Lei Orgânica do Município 
de São Paulo; condenação judicial 
transitada em julgado; e processo 

administrativo disciplinar.
Caso haja a perda do man-

dato e o comando da subpre-
feitura fique vago, o prefeito 
poderá, por livre nomeação, 
indicar alguém para completar o 
período restante do antecessor 
até que sejam realizadas novas 
eleições.

Quem elege?
O projeto de lei prevê que o 

voto para o cargo de subprefei-
to seja facultativo para o elei-
tor, mas secreto e direto. Cada 
eleitor poderá votar em apenas 
um candidato na subprefeitura 
onde reside. Para votar será 
necessário ter idade superior a 

16 anos, possuir título de eleitor 
e estar com a situação eleitoral 
regularizada.

A data da eleição, os locais 
de votação e a definição se o 
pleito será por meio eletrônico 
ou não dependerão de regula-
mentação. 

O Executivo defende que 
a eleição para subprefeito 
aconteça no mesmo dia das 
eleições municipais, com os 
mesmos pontos de votação 
utilizados pela Justiça Eleitoral 
e com os mesmos mecanis-
mos, mas a definição cabe 
ao Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE). 
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•LAZER

Vila Mariana inicia programa 
Rua Aberta no domingo, 10

Tanto a Subprefeitura do 
Jabaquara quanto a da Vila 
Mariana já integram o progra-
ma Rua Aberta, que prevê a 
abertura de uma via pública de 
grande porte para o lazer da 
população, com interdição ao 
trânsito. A ideia, que já faz su-
cesso e é bastante conhecida 
entre frequentadores da Ave-
nida Paulista, será implantada 
na Vila Mariana no próximo 
domingo, 10.

A via escolhida foi a ave-
nida engenheiro Luís Gomes 
Cardim Sangirardi, entre a rua 
Dona Inácio Uchôa e Ximbó, 
das 10 às 16 horas. O evento 
ocorre aos domingos e feria-
dos.

No Jabaquara, o programa 
começou em 13 sw dezem-
bro e agora já está ocorrendo 
de forma definitiva todos os 
domingos na avenida Santa 
Catarina, das 12 às 18h, na ave-
nida Santa Catarina, no trecho 
entre a av. Cidade Bagdá e a 
rua Cons. Elias de Carvalho.

Normalmente dominadas 
por carros, caminhões e ou-

tros veículos motorizados, as 
vias públicas são, durante o 
programa Rua Aberta, usadas 
por bicicletas, patins, skates, 
patinetes e ocupada por crian-
ças, jovens, adultos e idosos 
para a prática de esporte, 
lazer e cultura. 

A ideia é que cada Subpre-
feitura da cidade tenha tam-
bém sua “Avenida Paulista” 
aberta aos domingos para a 
população. 

O programa objetiva am-
pliar os espaços de lazer nas 
áreas públicas para a popula-
ção e propõe novas maneiras 
de apropriação temporária das 
calçadas e ruas.

Arte, esportes
Além de incentivar a apro-

priação dos espaços públicos 
da cidade, consolidando as 
relações sociais nos bairros, 
as políticas do programa “Rua 
Aberta” também visam in-
centivar a comercialização de 
artesanatos e alimentos de 
baixo custo, considerando os 
empreendedores e artistas 
locais como peças fundamen-

tais neste processo, promo-
vendo a inclusão cultural, 
geração de renda e a recu-
peração urbana de espaços 
degradados e sem uso. 

Os empreendedores que 
quiserem comercializar arte-
sanato, apresentar atividades 
culturais/musicais/teatrais e 
esportivas devem se inscrever 
na subprefeitura. Para mais 
informações ligue 3397 4308 e 
fale com Brauner, ou envie e-
-mail: vilamariana@prefeitura.
sp.gov.br .

A população de cada sub-
prefeitura pode, a qualquer 
tempo, sugerir ruas, avenidas 
ou escolher locais previamen-
te aprovados pelos órgãos 
municipais em audiência pú-
blica com a participação das 
secretarias envolvidas e tam-
bém a CET. 

Na Vila Mariana, os mu-
nícipes aprovaram no dia 27 
de setembro, no auditório 
da sede da subprefeitura, 
o trecho da avenida enge-
nheiro Luís Gomes Cardim 
Sangirardi.
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•BARES E RESTAURANTES

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 
promociona, 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

•CULTURA

Mam traça Panorama da arte brasileira em mostra

O verão se aproxima e, 
junto com ele, vem a busca por 
alimentos e bebidas mais leves 
e refrescantes. E a Starbucks®, 
maior rede de cafeterias do 
mundo, procura sempre trazer 
produtos que atendam às pre-
ferências de seus consumido-
res a cada temporada. Nesse 
verão, a rede traz de volta o 
Iogurte Frappuccino®, bebida 
que foi sucesso de vendas no 
último verão.

Para agradar aos clientes 
que aprovaram o Iogurte Fra-
ppuccino® Banana e Iogurte 
Frappuccino® Frutas Verme-
lhas, a Starbucks trouxe as 
bebidas de volta e adicionou 
ao cardápio o novo sabor Io-
gurte Frappuccino® Maracujá.

Preparado a base de iogur-
te e frutas, as bebidas são bati-
das com gelo e são ideais para 
refrescar todos os momentos 
da estação.

“O Iogurte Frappuccino® 
foi uma bebida de muito su-
cesso, pois é refrescante, leve 

e uma ótima opção para cur-
tir um dia com os amigos ou 
para saborear durante um dia 
quente de verão, optamos por 
trazê-lo mais uma vez para 
o verão com um novo sabor 
porque sabemos que o cliente 
já conhece e gosta dessa bebi-
da”, conta Bianca Bader, ge-
rente de marketing e categoria 
da Starbucks Brasil. “Aprovei-
tamos a oportunidade para, 
além de promover o retorno 
da bebida nos sabores que 
agradaram aos clientes, criar 
um novo sabor”, completa.

As três bebidas estarão 
disponíveis nas três versões 
Tall, Grande e Venti e estarão 
no cardápio a partir deste 
mês de janeiro até durarem os 
estoques.

Os produtos têm preços a 
partir de R$12,90

O Frappuccino® foi criado 
há 19 anos em uma loja Star-
bucks em Santa Monica, na 
Califórnia, por um barista que 
queria oferecer uma bebida 

gelada para um cliente, que 
pediu por um café batido e 
ficou desapontado, pois na 
época não havia essa opção no 
cardápio. Com a ocasião, esta 
loja começou a vender bebidas 
batidas com gelo, como uma 
variação da opção Iced Latte e 
Iced Mocha. As novas bebidas 
se tornaram tão populares 
que entraram no cardápio de 
outras 10 lojas Starbucks pela 
Califórnia. Em 1995, a Star-
bucks desenvolveu receitas 
exclusivas e lançou Frappuc-
cino® nos Estados Unidos 
inteiro. Quinze anos depois, o 
Frappuccino® da Starbucks se 

tornou uma bebida icônica da 
marca e que todos os clientes 
e fãs da marca no mundo todo 
conhecem e amam. 

A Starbucks chegou ao 
Brasil em dezembro de 2006 
e mudou o cenário de cafés 
especiais no país. Além de 
suas bebidas quentes, frias, 
Frappuccinos®, conhecidas 
no mundo todo, e produtos 
de excelente qualidade, a rede 
quer ser o Terceiro Lugar para 
se estar: um ambiente acolhe-
dor e amigável entre a casa e 
o trabalho, onde as pessoas 
podem relaxar, ouvir música 
e encontrar amigos. Essa pro-

Cafeteria investe em novas bebida refrescantes

O 34º Panorama da Arte Bra-
sileira – Da pedra Da terra Daqui, 
mostra bienal do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, deveria 
ter sido encerrada em dezem-
bro. Mas, o público tem uma 
nova oportunidade de conferir a 
mostra até 10 de fevereiro. 

O público poderá conferir as 
primeiras manifestações artísti-
cas tridimensionais brasileiras 
de que se tem notícia. 

A mostra tem dupla missão: 
primeiro, destacar uma parce-
la da história brasileira pouco 
conhecida tanto pelo grande 
público quanto por artistas e 
pesquisadores: uma seleção sig-
nifi cativa de esculturas em pedra 
polida, primeiras manifestações 

tridimensionais de que se tem 
notícia, produzidas aproximada-
mente entre 4000 e 1000 a.C., 
encontradas em território que se 
estende no que hoje é o sudeste 
meridional do Brasil até a costa 
do Uruguai. Depois, apresentar 
um diálogo/provocação, na me-
dida em que essas peças podem 
motivar as obras produzidas 
por artistas contemporâneos 
convidados a contrapor-se a esse 
imaginário, de acordo com suas 
próprias personalidades, pesqui-
sas e meios.

Em meio ao universo caótico 
de nossa realidade, à parte a 
violenta história de dominações 
e colonialismos que vivencia-
mos, emergem essas podero-

sas pequenas esculturas cujos 
sentidos originais se perderam, 
assim como os povos que as 
produziram: os chamados povos 
sambaquieiros.

Tais “brasileiros de antes do 
Brasil” merecem estar em nossa 
história da cultura e da arte, seja 
por sua fl agrante atenção pela 
natureza e pelo que os rodea-
va, seja pela qualidade única e 
enigmática de suas esculturas.  
Participam os artistas Berna 
Reale, Cao Guimarães, Cildo Mei-
reles, Erika Verzutti, Miguel Rio 
Branco e Pitágoras Lopes –, de 
gerações diferentes, de regiões 
várias e identifi cados com pes-
quisas artísticas contrastantes 
entre si, que foram instados a 

produzir novos trabalhos que 
refletissem o Brasil de hoje, 
quiçá inspirados no de ontem, 
no que ele tem de inapreensível 
enquanto conceito, assim como 
telúrico enquanto presença.

Cada artista constrói uma 
ambiência com suas obras, se-
jam elas vídeos, esculturas, 

fotos, pinturas, instalações ou 
projetos. Paralelamente, as es-
culturas pré-históricas apresen-
tam-se com doses igualmente 
surpreendentes de coesão e 
variedade. Tempos e espaços 
chocam-se, enquanto especifi -
cidades locais, e tendências glo-
balizantes se confundem. Uma 

outra forma de ver o panorama 
da arte brasileira.

O Mam fica no Parque do 
Ibirapuera, com entrada pelo 
portão 3. Abre de terça a domin-
go, das 10h às 18h. Ingressos a 
R$ 6, grátis aos domingos e para 
menores de 10 anos ou maiores 
de 65 anos. 

posta, alinhada ao atendimen-
to personalizado e aos melho-
res cafés especiais do mundo, 
é a Experiência Starbucks.

Os cafés comercializados 
pela Starbucks são grãos de 

classificação arábica, conhe-
cidos no Brasil, como cafés 
gourmet ou especiais

Na região, há loja no Sho-
pping Metrô Santa Cruz, na 
região.

Ingresso para crianças de até 10 anos por apenas R$ 50,00. Compras exclusivas pela internet (wetshop.com.br) ou nas bilheterias 
do parque. É necessária a apresentação de documento de identidade com foto. Promoção válida de 03/01/2016 a 05/02/2016.
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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

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

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

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

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

REF.: 14.241

SOBRADO
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
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 
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

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

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
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
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

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

(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 

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 640 MIL
Terreno 345 m², construção 170 
m², c/ 3 dorm., wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, qto.
despejo, wc p/ empreg., ampllo 
quintal, garagem p/ 3 carros - 

REF.: 14.690

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

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

PRÉDIO COML.
BQ. SAÚDE
R$ 850 MIL 

Ótimo local da Av. Bq. da 
Saúde, frente p/ duas ruas, 
AT = 212 m², AC = 500 

m², ótimo p/ fins comerciais 
ou renda, c/ 3 pavimentos c/ 
diversos salões, wc´s, salas, 

coz., garagem - REF.: 14.150

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/ emp., 
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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
Ótimo local da Av. Ramalho 

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

wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha, lavanderia, qto. e wc p/ 

empreg, garagem p/ 1 carro - 
REF.: 13.870

APTO
V. BRAS. MACHADO

R$ 469 MIL
Boa localização da rua Cônego 

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

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

carro, lazer - REF.: 14.181

SOBRADO
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$ 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

SOBRADO COM. / 
RES. BQ. DA 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.
CHÁCARA INGLESA

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

planejada, wc p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, ótimo 

local, próximo a rua Juréia, AU 
= 74 m² - REF.: 13.812

APTO
SAÚDE

R$ 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

APTO. - METRÔ
A. DO IPIRANGA

R$ 640 MIL
Impecável, ótimo acabto., ao 
lado do metrô, c/ 2 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living 

ampliando p/ 2 amb. c/ sacada, 
coz. planej., lavand. c/ AE, 
despensa, gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.810

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

TERRENO
ÓTIMO LOCAL

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

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

ótimo para construtores -
REF.: 14.223

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Impecável, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
dep. p/ empregada, garagem p/ 
2 carros, excelente localização 

- REF.: 14.700

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

garagem - REF.: 13.792

Consul te -nos :  5070-4470
SEDE PRÓPRIA – “ESTAREMOS DE PLANTÃO NESTE SÁBADO

ATÉ ÀS 14:00 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$ 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
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$ 2.300,00 - (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.

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.

CONCEIÇÃO
700M DO METRÔ

2 VAGAS
Oportunidade! 800m2 A/U,

3 dorm, 1 suíte c/closet,

sl 2 amb., sacada, WC. Social, 

coz. AS + banh, lazer completo. 

R$ 470.000,00 (Cód: JJ)

Site: AP0708.

SAÚDE
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

132M2 A/U
Edifício moderno prox.

Metrô; 3 suites, repleto de 

armários, terraço c/ churrasqueira, 

lazer completo. Agende

uma visita. (Cód: CL)

Site: AP0385.

OPORTUNIDADE!!! - SAÚDE PRÓX METRÔ
2 dorm. c/a.e., WC.social, sl c/sacada, coz,c/arm.

A. serv + WC. 2 vagas. Cond.baixo.
R$ 1.800,00. (Cód.FE). Site AP0711
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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

  LOCAÇÃO

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, 03 ds (suite),

02 salas, edicula completa, 
quintal, 02 vagas.

Localização excelente.
R$ 850 mil.

  VENDA

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

anuncie: 
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.

Creci no 16.581
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO - ADVOCACIA

LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO- LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO- LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO
CONJUNTO COMERCIAL

JD. SAÚDE
(Próx. à Loja Nippon,
ao lado do Santander
e na frente da Caixa 

Econômica)
03 salas, 01banheiro e 02 vagas 
de estacionamento (AT 68 Mtª. 
R$ 1.500,00 Av. do Cursino, 1367.

SOBRADO COMERCIAL
VILA MARIANA

(Próximo ao Metro Sta. Cruz)
09 salas, sala de espera,

02 lavabos,cozinha, 02 banheiros, 
AS, entrada lateral, quintal

e vaga p/ carro. R$ 5.500,00
Rua Prof. Tranquilli, 99.

APTO –V. SANTA CATARINA
(Próx. Av. Washington Luiz)

02 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro,

área de serviço e vaga para 
carro. R$ 1.200,00

Av. Santa Catarina, 54 Apto. 07.

APTO – V. MONTE ALEGRE
(Próx.ao Metrô São Judas)

02 dormitórios c/ae, sala
c/sacada, cozinha c/ae,

banheiro, AS e gar. 
R$ 1.200,00

Av. Fagundes Filho,
470 Apto. 116.

ASSOBRADADO RES/COM
MIRANDÓPOLIS

(Próx. Metrô Pça. Da Arvore)
02 dormitórios, sala,

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

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 968.

SOBRADO CONDOMÍNIO 
FECHADO – SAÚDE

(Próximo ao Metrô Sta. Cruz)
02 dormitórios, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço, quin-
tal e vaga p/ carro. R$ 1.600,00 

Rua Jureia, 430 casa 05.

SOBRADO RES/COM
BQ. SAÚDE

(Pró. Metrô Alto do Ipiranga)
03 dorms, sala, copa, cozinha

c/ae, banh. social, quintal, 
lavand, dep. emp. completa,

AS c/ banheiro, deposito e gar. 
p/ 2 carros. R$ 2.300,00 - Rua 
Manoel Coelho da Silva, 353.

SOBRADO COND/FECHADO
SAÚDE

(Próximo ao Metrô Sta. Cruz)
02 dormitórios, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço, 
quintal e vaga para carro.

R$ 1.600,00 - Rua Jureia, 430 
casa 11.

SOBRADO  – MIRANDÓPOLIS
(Próx. Metrô Pça. Árvore)

02 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro, área de 

serviço, dep. de emp. e quintal. 
R$ 1.600,00 Rua Apolônia Pinto, 

141 casa 01

APTO –V. MONTE ALEGRE 
(Próx. Metro São Judas)

01 dormitório, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço e 

garagem. R$ 1.100,00 - Rua 

Major Freire, 594 Apto.94.

SOBRADO – MIRANDÓPOLIS 
(Próx. Metrô Pça. Arvore).
02 dormitórios, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço, dep. 
de empregada completa quintal 

e garagem. R$ 1.200,00
Rua Bulgaria, 64

CASA TERREA
VILA AGUA FUNDA 

(Próx. C&C Materiais de 
Construção).

01 dormitório, cozinha,
banheiro e área de serviço.

R$ 400,00 - Rua Mario
Schioppa, 96 casa 01.

APARTAMENTO
MIRANDÓPOLIS

(Próximo ao Metro Saúde)
02 dormitórios, sala 02 amb, 

cozinha, banheiro, área de ser-
viço e garagem. R$ 1.300,00 
Rua Salvador de Edra, 313 

Apto. 12.

APARTAMENTO – SAÚDE 
(PRÓX. AO METRO SAÚDE) 
02 dormitórios, sala 2 amb., 

cozinha, banheiro social,
área de serviço, dep. de 
empregada completa e 

garagem. R$ 1.500,00 -
Rua Itapirú, 598 Apto. 46 

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 

METRÔ PÇA DA ÁRVORE
Apto-2dts s/ga- 1.500,00

METRÔ SAÚDE
Sob - 4 sls 1 vaga – 2.600,00

METRÔ SAÚDE
cj coml-120m2 – 2.200,00

METRÔ SÃO JUDAS
loja galeria - 900,00

METRÔ SAÚDE
apto -2dt+qe+gar e laz – 1800,00

METRÔ ST CRUZ
Apto 3dts +sac +gar e lazer- 2.500,00

METRÔ SAÚDE
térrea -10x21 - 3stes- 4 gar – 3.750,00

METRÔ JABAQUARA
sob vila-2dt/ste/qe/gar - 365mil

METRÔ SÃO JUDAS
casa térrea 2dts 2 gar – 380mil

SÃO JUDAS
Av.Jabaquara- apto 2dts s/gar - 305 mil

MIRANDÓPOLIS
loja- R.Luis Gois - 435mil

VILA CLEMENTINO
apto 2dts -  1 gar-86m2 – 510mil

METRÔ SAÚDE
10x48m – 2 casas+edic- vrs gar – sob consulta

METRÔ SAÚDE
apto – 2dt/ar + 3opc + sac +gar - 435mil

CARO AMIGO: COMPRANDO, VENDENDO OU ALUGANDO
ACEITO PROPOSTA E PARCERIA EM NEGÓCIO HONESTO

valente47317@creci.org.br

METRÔ ANA ROSA
PRÉDIO COMERCIAL
De esquina com 3 pisos
R. Rodrigues Alves, 677
Vendo R$ 1.450  Mil
Alugo R$ 8.000,00

METRÔ VILA MARIANA
SOBRADO COM LOJA

R. Domingos Moraes, 1743
ou R. Sena Madureira, 180 

Vendo R$ 1.250 Mil
Alugo R$ 5.000,00

SOBRADOS/CONJUNTOS
R. D.Moraes, 1794  R$ 1.500,
R. Sena Mad., 200  R$ 2.500,
R.Loefgreen,2244   R$ 3.500,
R. Nuporanga, 75/77 R$ 3.500,
Rua  Quatás, 130    R$ 3.500,

METRÔ SANTA CRUZ
IMÓVEIS COMERCIAIS

C/ gar. R$ 1.350,00 + 400,00. 
R: Cel. Diogo, alt. do no 1.350
Loja 60m2, R$ 2.500,00 para 
escritório/consultório/serviços, 

Rua Sena Madureira, 180.

SOBRADOS COMERCIAIS
R. Nap. Barros, 619 R$ 4.500,
R. Sena  Mad.  219  R$ 5.500,
R. J. J.  Mello, 357  R$ 5.500,
R.Cap. Cavalc, 349  R$ 6.000,
R. Rodr. Alves, 675 R$ 6.000,

www.valentenegocios.com

* VENDAS *

VALENTE IMÓVEIS
Rua Sena Madureira, 180 - Metrô V. Mariana

99976-1423 - 5082-2234 
CRECISP 47.317 - OABSP 93.417

* LOCAÇÕES *

SEDE PRÓPRIA
21 ANOS

APARTAMENTO MOBILIADO

METRÔ VILA MARIANA
SOBRADO C/310M2

R. Cap. Cavalcante, 317
várias salas e garagens

Vendo R$ 2.800 Mil
 Alugo R$  8.000,00

Loja 300m2 - R$ 13.000,
Rua Pedro de Toledo, 220 

Sobradão 250m2 - R$ 8.000,
Rua Sena Madureira, 566

ACLIMAÇÃO / LIBERDADE
ESQUINA COMERCIAL

2 lojas + 2 aptos,
Rua Pires da Mota, 245. 

Vendo R$ 1.200 mil
Alugo R$ 8.000

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

“SEDE PRÓPRIA”

CASA TÉRREA COML.
R$ 700MIL-JABAQUARA  

Excelente localização,
AO LADO DA Av. principal, 
10x30, hall c/ lavabo, sala,

4 salas, BA, cozinha e amplo 
estacionamento,Visite hoje!  

REF.: 01-3163

SOBRADO – R$1.800 MIL 
PTO PAULISTA

4 dorms, 4 salas, escritório, 
lav, jardim japonês,despensa, 

coz. ampla, qtal c/ piscina, 
churr, 2 edículas completíssi-
mas. Belíssimo imóvel, ótimo 
investimento.  Ref  01- 3164

PLANALTO PAULISTA/ 
EXCELENTE CASA TÉRREA 
Terreno de 750 m2, casa com 

3 dormitórios , sala , copa, 
cozinha, lavanderia, 7 vaga de 
garagem. Aceita imóvel casa 
ou apto. Otima oportunidade.

Ref  01- 2622
SOBRADO VILA GUARANI   

R$ 560MIL
Próx. Metrô Jabaquara, c/ 3 
dorms, sacada, sala 2 ambs, 
copa coz, qtal c/ churr, s. festa, 
entrada lateral, 2 vgs gar, terreno 
(5,15x30), bem localizado, ótimo 

investimento!  REF.:12-3158

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

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

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

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

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
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   

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

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,
condomínio R$440,00, vaga 

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

quintal.  REF.: 72-3066

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

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

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

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

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 c/ 3 dormitórios 
, 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
COBERTURA DUPLEX
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 1.000 MIL
4 dorms, 2 stes, sala 2 ambtes, coz. c/ 
AE, lavand, piscina, churr, 197m2 úteis 
e 2 vgs de gar.  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

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

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

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

 

Com 250m2, muito espaçoso e bem ilumi-
nado, 4 dormitórios (1 suíte com closet), 
2 vagas, lavabo, 2 salas, ampla cozinha, 

edícula com banheiro, escritório 
e pequeno jardim

 SObrADO
VILA MArIANA

Tratar Tel. 97013-1587

cr
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03 dts. (1 suite), repleto de AE., sala p/ 2 amb. 
c/ lavabo, cozinha planejada, banhs. c/ blindex 

c/ gabinetes, 02 vagas demarcadas.
Vr. de venda R$: 820.000,00, estuda locação.
Tratar: 97401-0555 (vivo) - 9254.5435: (tim), 

4712.5471 à noite.

 V. MArIANA - METrô STA CrUZ 
APArTAMENTO NOVO

 

02 dts.(1 suite), c/ AE, living p/ 2 ambs., cozinha
planej. Area de serv. c/ arm., 2 vagas demar-
cadas, ótimo local. Pr. R$: 510.000,00, est. 
proposta e locação por R$2.500,00 o pct. 
Tratar  97401.0555 (vivo) 9254.5435 (tim), 

4712.5471 a noite.

 SAÚDE - r: NOgUEIrA MArTINS 
APArTAMENTO

NEgÓCIO DE OCASIÃO
bONS NEgÓCIOS PArA

COMEÇO DE ANO. 
APARTAMENTOS NOvOS E 

uSADOS NA SAÚDE,
SãO juDAS E jAbAquARA

2 Dormitórios, 1 vaga a partir...............R$ 380.000,00
3 Dormitórios, 2 vagas, a partir........... R$ 600.000,00

PLANALTO IMÓVEIS creci 9054

Telefones: 2276-7676
2276-4020 / 9 9169-6819

 Pronto para morar, 
3 dorms, 1 suite, varanda, 
sala, coz. c/arms. lavabo 
compl, lav., 1 vaga, port. 
autom. Ac. financiamento

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SObrADO
VILA gUArANI
r$ 350.000,00

500 mts. do metrô, c/118m2 
A.C., 3 dorms., 1 suíte 

c/varanda, banh. soc., sala, 
lavabo, coz., lavand., quintal, 

2 vagas.
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SObrADOS NOVOS 
METrô CONCEIÇÃO

r$ 690.000,00
3 dorms., banh. social 
lavand., sala, coz. + 

banh., entrada lateral + 1 
quartinho, 1 garagem.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SObrADO
VILA gUArANI
r$ 300.000,00

 

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)

 

01 dorm., sala, cozinha, banheiro,
área de serv. 01 vaga coberta,

ótimo local e conservação,
Locação R$ 1.300,00 c/IPTU, aceita depósito.

Tr. 97401.0555(vivo) 9254.5435 (tim), 
4712.5471 a noite.

 V. gUArANI METrô CONCEIÇÃO 
TErrEA

 

Rua Visconde de Guaratiba, próximo ao
metrô Imigrantes, 3 dorms. c/ arms, 2 banhs,

2 salas, terraço, área de serviço, 1 vaga.
Valor: R$ 1.600,00

Fone: 3255-4166 - Tratar com
Marcos Horário Comercial

 APArTAMENTO
SANTA CrUZ

+ 1 Qto. gde. na Av. Brigadeiro 
Luiz Antonio, ót. localização, 

para rapaz sem vícios, 
ambiente cristão

Tel: 2767-5761
9 6838-5519
9 4235-3188 

ALUgO SUÍTE 
grANDE - bOCA

DO METrô SAÚDE

INFOrMÁTICA
PArA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

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

E.mail: marimartha@gmail.com

AuLAS PARTICuLARES
E GRuPOS DE ESTuDOS

*CURsos DE APERFEIçoAMEnTos
* ACoMPAnHAMEnTo EsCoLAR

* GRUPo DE EsTUDos PARA ConCURsos PúbLICos
*ALFAbETIzAção PARA CRIAnçAs CoM PRobLEMA

DE APREnDIzAGEM

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

Pêssego Transportes Ltda., torna
público que requereu junto a CETESB a 
Licença Previa, para a ativ. De comércio 
varejista de combustível e lubrificantes, 

no endereço a Av. Jacu Pêssego, nº 581, 
Itaquera, São Paulo-SP.

APOSENTADO
MOTOrISTA

Com carro, para pequenas entregas
Fone: 3045-4165

Tratar com Kiichiro

CHUrrASqUEIrO
NOTUrNO

Precisa-se com experiência para 
restaurante na região da Saúde

Fones: 5073-6505 / 5077-4883

LIgUE: 5575-0370 TrATAr
COM MEIrE

MANICUrE COM EXPErIÊNCIA
PArA A VILA MArIANA

VALUE DIGI-LAsER IMPoRTAção E

EXPoRTAção LTDA. - EPP torna público

que solicitou junto à SVMA- Secretaria do

Verde e Meio Ambiente (CETESB) a

Renovação da Licença de Operação,

para Catálogos, folhetos, encartes e

outros imp., fins promocionais, à Av. Jônia, 399,

V. Alexandria, São Paulo.

130m2 A.C., 3 dorms. 
gdes., 1 suíte, banh. soc., 
sala, jdim. inverno, lavabo, 

coz., lavand., quintal, 
4 vgs. gar. oCAsIão!!!

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SObrADO NOVO
VILA gUArANI
r$ 700.000,00

Vago, 2 dorms, sala, 
cozinha, lavanderia,
2 vagas c/ depósito. 

Motivo viagem
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

APTO METrô 
JAbAqUArA

r$ 305.000,00

Para anunciar neste espaço,
informe-se pelo telefone: 5072-2020
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Córrego Ipiranga: obras serão 
requalifi cadas após alagamento

Em dezembro, a cidade 
toda sofreu com as chuvas. 
Mas, alguns antigos pontos 
críticos voltaram a alagar e 
mostrar que o problema da 
drenagem ainda não foi resol-
vido na cidade.

Na região, um dos mais gra-
ves problemas aconteceu às 
margens do Córrego Ipiranga. 
O riacho que faz parte do hino 
nacional enfrenta obras para 
acabar com transbordamen-
tos há quase três décadas e 
a solução defi nitiva não vem.

No atual plano de metas 
da Prefeitura, uma das pro-
messas é justamente construir 
reservatórios de água e outros 
projetos de contenção, mas o 
ritmo das obras está lento.

Em dezembro, o córrego 
transbordou no dia 22 e fez 
com que o Centro de Gerencia-
mento de Emergência (CGE) 
decretasse estado de alerta 
para a região por uma hora. 
Três pontos de alagamentos, 
todos intransitáveis, foram 
registrados na Avenida Profes-
sor Abraão de Moraes (na altu-
ra da Avenida Fagundes Filho, 
Avenida Bosque da Saúde e 
na Avenida Miguel Estéfano).

O resultado foi que um 
trecho da margem do córrego 
Ipiranga sofreu solapamento, 
em frente à Rua Ouvidor Pe-
leja. No dia 31 de dezembro 
de 2015, a Secretaria de In-
fraestrutura Urbana e Obras, 
SIURB, publicou o extrato de 
contrato da obra.

Segundo a secretaria, a 

Unifesp vai promover 
concurso público

As inscrições para o con-
curso público da Unifesp es-
tão abertas até o dia 5 de 
fevereiro de 2016. São ofere-
cidas 214 vagas para cargos 
de todos os níveis de escolari-
dade, das quais 152 são reser-
vadas à ampla concorrência, 
34 aos candidatos negros e 
28 aos candidatos com defi -
ciência.

As vagas destinam-se a to-
dos os campi da universidade 
(Baixada Santista, Diadema, 
Guarulhos, Osasco, São José 
dos Campos e São Paulo/Rei-
toria/Hospital Universitário), 
com salários que variam de 
R$ 1.739,04 a R$ 3.666,54 para 
jornadas de trabalho entre 20 
e 40 horas semanais.

Os valores das taxas de 
inscrição são de R$ 43,00 
(nível fundamental), R$ 54,00 
(nível médio) e R$ 92,00 (nível 
superior). Os interessados 
devem se inscrever pelo site 
da Fundação Vunesp (www.
vunesp.com.br), organizado-
ra do processo seletivo.

As provas do concurso se-
rão realizadas em São Paulo/
SP no dia 3 de abril de 2016, 
nos períodos da manhã (níveis 
fundamental e superior) e da 
tarde (nível médio), em locais 
e horários a serem disponibi-
lizados no site das inscrições. 
Para mais informações, os 
interessados podem acessar 
o edital no link: http://www.
vunesp.com.br/UFSP1503/.

São cargos de Técnicos Administrativos em Educação

requalifi cação visa recuperar 
o pavimento e executar a con-
tenção da margem do córrego 
no trecho afetado, que tem 
cerca de 50 metros. O valor 
da obra é de R$ 1,5 milhão, e o 
prazo é de 30 dias após a assi-
natura do contrato e da ordem 
de serviço, que foi lavrada no 
fi nal de dezembro de 2015. 

Outras obras
A Secretaria de Infraestru-

tura Urbana e Obras, SIURB, 
informou ainda que para as 

demais obras na região, já 
está com contrato assinado 
e ordem de serviço para as 
obras de canalização de 1.600 
metros do córrego Ipiranga, 
a execução de dois piscinões, 
que juntos irão armazenar 310 
mil metros cúbicos. 

Esta obra tem recursos 
do PAC – Programa de Ace-
leração do Crescimento, num 
total de R$ 160 milhões. O 
prazo da obra é de 24 meses.  
A secretaria, entretanto, não 

deu prazo de início das obras.
A nascente do córrego Ipi-

ranga está localizada dentro 
do Parque do Estado, zona sul. 
A bacia tem 23 km² de área de 
drenagem, com cerca de 82% 
urbanizado, e os 18% restan-
tes são representados pelo 
Parque do Estado. Seu curso 
principal segue por meio de 
galerias, até desaguar na lagoa 
Aliperti, próximo da rua Dr. 
José Bento Ferreira. O fluxo 
neste ponto é direcionado por 
meio de galeria sob a Rodovia 
dos Imigrantes, até o início do 
canal aberto, que fi ca a jusante 
do viaduto Ministro Aliomar 
Baleeiro, perto  da avenida 
Fagundes Filho. O canal aberto 
tem geometrias variadas, e se-
gue pelas avenidas Professor 
Abraão de Moraes, Ricardo 
Jafet, e Teresa Cristina, até 
desaguar no rio Tamanduateí, 
totalizando cerca de 9km.
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