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Semana tem cinco estreias e 
sugere que cinema é melhor 
pedida para fi nal das férias

Puleiro tem galeto bem saboroso 
com preço especial e rodízio de 
pizzas com mais de 50 sabores
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Ofi cina estimula 
leitura entre jovens

Que tal a ideia de mon-

tar um roteiro com livros 

que possam estimular o 

hábito da leitura entre jo-

vens? Pois é exatamente 

esta a proposta de uma 

oficina promovida pela 

Casa das Rosas, gratuita-

mente. Serão cinco en-

contros, às terças-feiras, a 

partir do dia 19. A partici-

pação é gratuita mas é ne-

cessário se inscrever. Ha-

verá certifi cado. P����� 6

Maracatins tem faixa de ônibus
Desde segunda, dia 11, 

está em operação uma 

nova faixa exclusiva para 

ônibus na região. Desta 

vez, o trecho implantado 

fi ca em Moema, na Alame-

da dos Maracatins, entre-

as avenidas doso CArinás 

e Bandeirantes, sentido 

bairro, por onde passam 

4 linhas. A faixa vai funcio-

nar de segunda a sexta, 

das 6h às 22h e sábados 

das 6h às 14h. P����� 3

INSS recua e vai manter 
agência no Jabaquara

Cantora e maestro fazem 
show na Vila Mariana

A cantora Janaina Fellini 

sobe ao palco do auditório 

do Sesc Vila Mariana na pró-

xima sexta, 22, às 20h30, 

com o show “Casa Aber-

ta”, que ela criou ao lado 

do maestro Letieres Leite 

e Beto Villares. O maestro 

vai acompanhá-la na única 

apresentação, já com in-

gressos a venda. P����� 10

Em outubro, foi publi-

cada uma resolução no 

Diário Ofi cial da União que 

determinava a desativação 

da agência Jabaquara do 

INSS. Mas, por pressão da 

comunidade local, a Previ-

dência Social recuou e, no 

fi nal de dezembro, o mes-

mo Diário Ofi cial da União 

trouxe publicação com o 

novo contrato de aluguel 

entre o Instituto e o pro-

prietário do imóvel locado 

na Rua dos Cambuís desde 

2007. A renovação aconte-

cerá por 30 meses, retro-

ativos a outubro do ano 

passado. A agência presta 

atendimento a mais de 

8500 segurados por mês 

e sua desativação repre-

sentaria não apenas mais 

dificuldade a quem mora 

na região e que teria que 

se deslocar para outras 

unidades, mas também 

para as agências vizinhas 

que teriam ampliação do 

público atendido. P����� 3
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INSS recua e vai manter 
unidade no Jabaquara

INSS não havia dado garantias 
de que a unidade continuaria 
atendendo, mas confirmou 
que a Procuradoria do INSS 
estava analisando a possibili-
dade de manter a agência em 
funcionamento.

Inaugurada em 2007, a 
agência Jabaquara funciona 
em imóvel alugado. Em 2011, 
o INSS anunciou que estava 
procurando um imóvel no 
Jabaquara, para compra. A 
intenção era conseguir um 
imóvel que “possua área útil 
de 1.000 a 1.350 metros qua-
drados, distribuídos em um 
único pavimento térreo, res-
peite as leis de acessibilidade, 
conte com a facilidade do 
transporte público e tenha 
proximidade com a rede ban-
cária, além de não integrar 
condomínio”.

O problema é que a nego-
ciação deveria ser através de 
permuta, ou seja, o proprietá-
rio deveria se interessar por 
trocar um imóvel no bairro 
por outro do INSS.

A mudança, entretanto, 
nunca ocorreu. Segundo a 
assessoria de imprensa do 
INSS, apesar de várias tenta-
tivas, não foram encontrados 
imóveis na região que aten-
dessem aos critérios técnicos 
para a instalação de uma uni-
dade de atendimento ou que 
estivessem com a documen-
tação regularizada.

O INSS diz que agora não 
há mais interesse em adquirir 
imóvel na região.

Chamada Amador Bueno, 
a agência Jabaquara do INSS 
funciona de segunda a sexta, 
das 7h às 17h. Por enquanto, o 
endereço continua sendo da 
Rua Cambuís, 326. A agência 
Vila Mariana fi ca na Rua Santa 
Cruz, 707. A de Cidade Ade-
mar, na Av. Santa Catarina, 
2.211, Vila Santa Catarina.

Atende pessoas em busca 
de informações e que pre-
tendem abrir processos de 
aposentadorias, pensões, 
auxílios-doença, entre outros 
oferecidos pelo instituto.

Dois meses depois de pu-
blicada uma resolução que 
determinava o fechamento de 
uma unidade de atendimento 
do INSS no Jabaquara, o Diá-
rio Ofi cial da União trouxe um 
novo “Extrato de Contrato” 
publicado pela Previdência 
Social, que muda este cenário. 
A publicação, datada de 23 de 
dezembro passado, mostra 
que o Instituto Nacional do 
Seguro Social estabeleceu 
novo prazo de 30 meses de 
locação do imóvel localizado 
à Rua dos Cambuís 326 -Ja-
baquara. 

O novo contrato é retroa-
tivo a 22 de outubro de 2015, 
data em que havia sido pu-
blicada a desativação da uni-
dade, e prevê a ocupação 
do imóvel até 22/12/2018. O 
valor total do contrato é de 
R$1.584.000,00. 

A unidade atende aproxi-
madamente 8.400 pessoas 
por mês, de acordo com infor-
mações do próprio Instituto 
Nacional do Seguro Social, o 
INSS. A notícia do fechamento 
deixou indignados moradores 
do bairro e também o deputa-
do Arnaldo Faria de Sá. Foca-
do na defesa dos direitos dos 
aposentados, o parlamentar 
também tem escritório políti-
co nas proximidades e atuou 
para evitar o fechamento. “A 
denúncia feita pelo jornal São 
Paulo Zona Sul em novembro 
também foi importante para 
que a decisão fosse reverti-
da”, avalia.

Em novembro passado, 
a assessoria de imprensa do 

•SERVIÇO

Alameda Maracatins, em Moema, 
agora tem faixa para ônibus

tes de trânsito irão orientar 
os motoristas para não inva-
direm o espaço nos horários 
defi nidos para a exclusividade 
dos ônibus. A partir de 25/01a 
fi scalização será intensifi cada 
na via. Independente disso, a 
orientação é para que todos 
os motoristas respeitem a 
faixa exclusiva desde o início 
da implantação da mesma.

De acordo com o Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB), transi-
tar na faixa exclusiva de ônibus 
é uma infração gravíssima, com 
perda de 7 pontos na habilita-
ção e multa de R$ 191,54.

A Engenharia de Campo da 
CET e da SPTrans vão acompa-
nhar o desempenho da nova 
faixa exclusiva, visando me-
lhorar as condições de trân-
sito e preservar a segurança 
viária dos usuários. 

A Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET) e a São 
Paulo Transporte (SPTrans) 
implantam 200 metros de 
faixa exclusiva à direita para 
ônibus na Alameda dos Mara-
catins, entre as avenidas dos 
Carinás e dos Bandeirantes, 
no sentido Bairro, desde se-
gunda, 11 de janeiro.

A nova faixa exclusiva para 
o transporte público funcio-
nará de segunda a sexta-feira 
das 6 às 22 horas, e aos sába-
dos, das 6 às 14 horas.

 Maracatins
A ativação está inserida na 

Operação Dá Licença Para o 
Ônibus, cujo objetivo é priori-
zar a circulação do transporte 
coletivo, contribuindo para a 
melhoria do desempenho dos 
ônibus nos corredores. Com 
isto, busca-se a redução dos 
tempos de viagens com pa-
drões de efi ciência, conforto 
e segurança para os usuários 
do transporte público.

Com esta implantação, 
desde segunda, 11 de janeiro, 
a malha de faixas exclusi-
vas chegará aos 482,5 km. 
Do total de faixas exclusivas 
existentes na cidade, a atual 
gestão inaugurou 392,5 km. 
Portanto, antes, São Paulo 
possuía 90 km.

População benefi ciada
Pelas vias, no trecho desta 

implantação, circulam 04li-
nhas de ônibus, com frequên-
cia média de 24ônibus/hora, 
transportando 35mil passa-
geiros em média por dia útil.

Fiscalização
A ativação da nova faixa 

exclusiva terá um período de 
adaptação, quando os agen-

•TRÂNSITO
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•SAÚDE

Hospital São Paulo 
passa por melhorias 
na ala de obstetrícia

O Hospital São Paulo tem 
recebido reformas, dentro do 
chamado Programa de Mo-
dernizaçãodo HSP, com ver-
bas provindas do Programa 
de Reestruturação dos Hos-
pitais Universitários (REHUF). 
Em dezembro, foram entre-
gues as reformas feitas na 
área de Obstetrícia e também 
na entrada do hospital. 

A Unidade de Internação 
Obstetrícia II foi inaugurada 
no oitavo andar, em dezem-
bro. As salas foram nomeadas 
em homenagem aos docentes 
e médicos da instituição, Luiz 
Camano e Antonio Fernandes 
Moron. “Estamos cumprindo 
nosso dever com a obste-
trícia. O setor oferece um 
atendimento de alta comple-
xidade e presta um grande 
serviço para a população”, 
afi rma José Roberto Ferraro, 
diretor superintendente do 
Hospital São Paulo.

A entrada do hospital 
foi também reformulada e 
entregue na mesma data. 

“Estamos confiantes. Nós 
não vamos descansar, con-
tinuaremos durante todo o 
mês de janeiro trabalhando 
para inaugurar mais unidades. 
Além disso, continuaremos 
batalhando por recursos sufi -
cientes para o custeio dessas 
unidades” aponta a reitora da 
Unifesp, Soraya Smaili.

Estiveram presentes a rei-
tora da Unifesp, Soraya Smai-
li, o diretor superintendente 
do Hospital São Paulo, José 
Roberto Ferraro, o presidente 
da SPDM, Ronaldo Laranjei-
ra, o presidente da EBSERH, 
Newton Lima, a diretora do 
campus São Paulo, Rosana 
Puccini, a diretora da Escola 
Paulista de Medicina, Emília 
Sato, a diretora da Escola 
Paulista de Enfermagem, Ja-
nine Schirmer, o presidente 
do Conselho Gestor, Márcio 
Abrahão, o docente aposen-
tado Luiz Camano e o chefe 
do departamento de Obs-
tetrícia, Antonio Fernandes 
Moron.

•CINEMA

•PROGRAMAÇÃO

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

• Sala 1 - O Bom Dinossauro DIG 
(Dub) - Livre - 11h20K - 14h00 - 16h30 
- 19h00• Sala 1 - Os 8 Odiados DIG - 
18 Anos - 21h50

• Sala 2 - Spotlight - Segredos 
Revelados DIG - 12 Anos - 13h10 - 
16h20 - 19h20 - 22h20

• Sala 3 - Star Wars - O Despertar 
da Força 3D - 12 Anos - 11h10 - 14h20 
- 18h00 - 21h00 - 00h00G

• Sala 4 - Os 8 Odiados DIG - 18 
Anos - 17h00 - 20h40• Sala 4 - Vai 
Que Dá Certo 2 DIG - 14 Anos - 12h00 
- 14h30

• Sala 5 - A Grande Aposta DIG 
- 14 Anos - 12h20 - 15h20 - 18h20 - 
21h30

• Sala 6 - Até Que a Sorte nos 
Separe 3 - A Falência Final DIG - 14 
Anos - 20h00 - 22h30• Sala 6 - O 
Bom Dinossauro 3D (Dub) - Livre - 
12h30 - 15h10 - 17h40

• Sala 7 - Alvin e Os Esquilos: Na 
Estrada DIG (Dub) - Livre - 12h10• 
Sala 7 - Creed: Nascido Para Lutar 
DIG - 12 Anos - 14h40 - 17h50 - 20h50 
- 23h50G

• Sala 8 - Star Wars - O Desper-
tar da Força DIG - 12 Anos - 22h10• 
Sala 8 - Snoopy e Charlie Brown - 
Peanuts - O Filme 3D (Dub) - Livre 
- 12h40 - 15h00 - 17h20 - 19h50

• Sala 10 - Snoopy e Charlie Bro-
wn - Peanuts - O Filme DIG (Dub) 
- Livre - 11h30K - 13h40 - 16h10 - 18h50 
- 21h10 - 23h30G

 Pátio Paulista R. Treze de Maio, 

1947 -Arco N 501 - Paraíso. Tel.: 
3142-924

• Sala 1 - Snoopy e Charlie Bro-
wn - Peanuts - O Filme 3D (Dub) - 
Livre - 12h00 - 14h15 - 16h30 - 18h45 
- 21h10• Sala 1  - Steve Jobs DIG - 10 
Anos -  23h20E

• Sala 2 - Jogos Vorazes: A Espe-
rança Parte 2 - O Final DIG - 12 Anos 
- 22h30• Sala 2 - O Bom Dinossauro 
3D (Dub) - Livre - 12h30 - 14h50 - 
17h15 - 20h00

• Sala 3 - arol DIG - 14 Anos 
- 17h50 - 20h50 - 23h40E• Sala 3 - 
Snoopy e Charlie Brown - Peanuts 
- O Filme 3D (Dub) - Livre - 11h00K 
- 13h15 - 15h30

• Sala 4 - Steve Jobs DIG - 10 
Anos - 13h00 - 15h45 - 19h00 - 21h45

• Sala 5 - O Bom Dinossauro 

DIG (Dub) - Livre - 11h10K - 13h30 - 
16h00• Sala 5 - Os 8 Odiados DIG 
- 18 Anos - 18h30 - 22h00

• Sala 6 - Star Wars - O Despertar 
da Força DIG - 12 Anos - 12h15 - 15h15 
- 18h15 - 21h25

• Sala 7 - Jogos Vorazes: A Es-
perança Parte 2 - O Final DIG - 12 
Anos - 19h15• Sala 7 - Alvin e Os 
Esquilos: Na Estrada DIG (Dub) 
- Livre - 11h30K• Sala 7 - Até Que 
a Sorte nos Separe 3 - A Falência 
Final DIG - 14 Anos - 16h45 - 22h15• 
Sala 7 - Vai Que Dá Certo 2 DIG - 14 
Anos - 14h00

Legendas: E-Esta sessão será exi-
bida só Sábado (16); G-Esta sessão 
será exibida só Sexta (15) e Sábado 
(16); K-Esta sessão será exibida só 
Sábado(16) e Domingo (17).

Telonas têm Snoopy, Steve Jobs e outras novidades
Cinema e férias combinam, 

claro! Talvez por isso a semana 
esteja repleta de boas atra-
ções e novidades para quem 
curte a sétima arte. Vale ainda 
destacar a proximidade de 
premiações internacionais 
como o Globo de Ouro, recém 
entregue, ou o Oscar, que se 
aproxima. 

Uma das boas pedidas é 
Carol. Nele, a jovem Therese 
Belivet (Rooney Mara) tem um 
emprego entediante na seção 
de brinquedos de uma loja de 
departamentos. Um dia, ela 
conhece a elegante Carol Aird 
(Cate Blanchett), uma cliente 
que busca um presente de Na-
tal para a sua fi lha. Carol, que 
está se divorciando de Harge 
(Kyle Chandler), também não 
está contente com a sua vida. 
As duas se aproximam cada 
vez mais e, quando Harge a 
impede de passar o Natal com 
a fi lha, Carol convida Therese 
a fazer uma viagem pelos Es-
tados Unidos.

Outra estreia é A grande 
Aposta. Michael Burry (Chris-

tian Bale) é o dono de uma 
empresa de médio porte, que 
decide investir muito dinheiro 
do fundo que coordena ao 
apostar que o sistema imobi-
liário nos Estados Unidos irá 
quebrar em breve. Tal decisão 
gera complicações junto aos 
investidores, já que nunca 
antes alguém havia apostado 
contra o sistema e levado 
vantagem. Ao saber destes in-
vestimentos, o corretor Jared 
Vennett (Ryan Gosling) perce-
be a oportunidade e passa a 
oferecê-la a seus clientes. Um 
deles é Mark Baum (Steve Ca-
rell), o dono de uma corretora 
que enfrenta problemas pes-
soais desde que seu irmão se 
suicidou. Paralelamente, dois 
iniciantes na Bolsa de Valores 
percebem que podem ganhar 
muito dinheiro ao apostar na 
crise imobiliária e, para tanto, 
pedem ajuda a um guru de 
Wall Street, Ben Rickert (Brad 
Pitt), que vive recluso.

Em  Creed: Nascido para 
Lutar, terceira estreia da se-
mana, Adonis Johnson (Mi-

chael B. Jordan) nunca co-
nheceu o pai, Apollo Creed, 
que faleceu antes de seu nas-
cimento. Ainda assim, a luta 
está em seu sangue e ele 
decide entrar no mundo das 
competições profissionais 
de boxe. Após muito insistir, 
Adonis consegue conven-
cer Rocky Balboa (Sylvester 
Stallone) a ser seu treinador 
e, enquanto um luta pela gló-
ria, o outro luta pela vida.

Para a garotada, boa pe-
dida é conferir a versão ci-
nematográfica do simpáti-
co cão Snoopy. Dirigida por 
Steve Martino, a animação 

“Snoopy e Charlie Brown - 
Peanuts - O Filme” é baseada 
nos quadrinhos do cartunista 
norte-americano Charles M. 
Schultz. A série, conhecida no 
Brasil como Minduim, acom-
panha as aventuras de Charlie 
Brown, Snoopy e sua turma.

Já “Steve Jobs” relata três 
momentos importantes da 
vida do inventor, empresário 
e magnata Steve Jobs: os 
bastidores do lançamento do 
computador Macintosh, em 
1984; da empresa NeXT, doze 
anos depois e do iPod, no ano 
de 2001, com Michel Fassben-
der como protagonista.
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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 
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

•EDUCAÇÃO

Ofi cina gratuita estimula leitura entre jovens
A Casa das Rosas foi cria-

da em 2004 para estimular 
e difundir a literatura e da 
poesia, incentivando tanto 
a leitura quanto a criação ar-
tística. Mas, será que nossos 
jovens ainda se interessam 
pelos livros? É possível am-
pliar o interesse dos mais 
novos pela leitura?

Uma das primeiras ofici-
nas promovidas pela Casa 
das Rosas neste ano de 2016 
visa justamente a vencer 
este desafi o. Suzana Ventu-
ra (foto) comanda a ofi cina 
“Para maus tempos, bons 
livros:  um percurso por livros 
destinados a jovens leitores”

Os encontros acontece-
rão às terças feiras, dias 19 
e 26 de janeiro, 2, 16 e 23 de 
fevereiro de 2016, às 19h30. 

A proposta do curso é 
estabelecer um percurso por 
livros originalmente destina-
dos a jovens leitores e que 
tratam de temas como (i)
migrações, êxodos e guerras. 

São livros desafiadores 
para leitores de todas as 
idades, mas que podem ofe-
recer ao público adulto uma 
oportunidade de conhecer 
obras literárias instigantes, 
quase sempre com projetos 
gráfi cos diferenciados, de ar-
tistas e escritores de diversas 
partes do mundo. 

O trabalho e a análise do 
repertório do curso podem 
abrir o diálogo com crianças 
e jovens e mesmo aprofundar 
questionamentos individuais 
sobre os temas levantados. 

As incrições podem ser 

feitas na recepção da Casa 
das Rosas, e já estão abertas 
desde o dia 10. Os frequen-
tadores que tiverem pelo 
menos 75% de presença rece-
berão certifi cado digital.

A Casa das Rosas fi ca na 
Av. Paulista, 37, no Paraí-
so.  Telefones: 3285.6986 | 
3288.9447

Restaurante na Vila Mariana faz 
sucesso com galetos e rodízio de pizzas

O que torna um galeto 
tão especial? Bem, qualquer 
fã da iguaria sabe responder 
rapidamente: carne macia, 
bem temperada e leve.  Na 
região, um dos endereços que 
tem ganhado fama por conta 
do tempero no ponto e carne 
tenra é o Puleiro. Aliás, a casa 
vem conquistando clientes 
também pela variedade, já 
que oferece outras carnes, 
rodízio de pizza e vários ou-
tros acompanhamentos sa-
borosos. 

Localizada em plena Rua 
Domingos de Moraes, a casa 
tem no acesso fácil um de 
seus trunfos. Mas os preços 
camaradas e econômicos cer-
tamente são outro destaque 
do Puleiro, por conta da alta 
qualidade dos pratos.

O sabor e ponto corretos 
explicam o sucesso dos gale-
tos, que podem ser servidos 
“inteiro” ou “meio. O fran-
guinho é muito pedido e vem 
com um potinho de vinagrete. 
Os acompanhamentos são um 
show à parte. Tem polenta 
frita bem crocante, salada, 
arroz, batata, mandioca e 
várias delícias que podem vir 
à mesa. Agora, não deixe 
de experimentar a farofa da 
casa, que pode ser de ovo, de 
banana ou ambos.

O cardápio traz ainda ou-
tras opções de carnes grelha-
das igualmente saborosas e 
tenras, que são servidas no 
ponto desejado pelo cliente: 

picanha, contra-fi lé, chuleta, 
liguiça, costela e até bacalhau 
são produzidos no momento 
do pedido. A costela, aliás, 
vale uma visita exclusiva à 
casa: bem macia e temperada.

Quem preferir, pode pedir 
também as massas, igualmen-
te feitas na hora. A escolha 
fica entre parafuso, penne, 
espaguete, talharim, raviole e 
nhoque, que vem com molho 
bolonhesa, sugo ou branco.

Às quartas e sábados, des-
taque para a suculenta e bem 
temperada feijoada completa, 
que pode acompanhar aquele 
almoço descontraído com os 
amigos.

O Puleiro se tornou tam-
bém um dos endereços pre-
feridos na região dos amantes 
de rodízios de pizza. Isto por-
que a casa aposta na massa 
assada na hora, conforme 
pedido da clientela, em forno 

Preços são atrativo da casa, que investe no 
tempero caprichado de galetos, carnes e conta 

com mais de 50 sabores no rodíxio de pizzas

a lenha. Os sabores predile-
tos chegam com queijo bem 
derretido, massa quentinha e 
recheio farto - nada de pizza 
que fi ca rodando pelas mesas 
sem saída... Os oito sabores 
doces, especialmente o cho-
colate com morango, fazem 
a noite terminar em alto estilo 
para muita gente.

No total, são mais de cin-
quenta sabores que podem 
ser pedidos aos atenciosos 
garçons, alvo de elogios fre-
quentes à casa.

Cervejas, refrigerantes e 
sucos bem geladinhos com-
pletam a diversão de qualquer 
encontro regado a boa comi-
da e bom humor no ambiente 
descontraído da casa, que 
ainda aceita reservas para 
confraternizações no almoço 
ou jantar. 

O Puleiro abre de segun-
da a quinta, das 11h às 16h e 
também das 18h às 23h30; 
sextas das 11h às 16h e das 18h 
à meia-noite, sábados das 11h 
à meia-noite, domingo das 11h 
às 23h30. Vale destacar que o 
Puleiro também trabalha com 
entrega em domicílio de terça 
a domingo das 18h00 às 23h30 
e aos sábados, domingos e fe-
riados no horário de almoço. 
Os pedidos devem ser feitos 
pelo telefone 5082-2362.

Fica na Rua Domingos de 
Morais, 2147 - Vila Mariana. 
Telefone: 5082 2362. Outras 
informações também no site: 
www.puleiro.com.br.



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.

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
OPORTUNIDADE!

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
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

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

METRÔ SAÚDE 
APTO  R$ 950.000,00

Condomínio baixo, prédio c/lazer 3 
dorms, 1 st c/ae, banheiro, sala 2 
amb. c/terraço, coz. c/ae, depósito, 
2 vagas. (Cód: RS) Site: AP0462

METRÔ CONCEIÇÃO
APTO AO LADO DO METRÔ

SÓ R$ 375.000,00

1 suite c/ae, lavabo, sala ampla, 
coz., 1 vaga. (Cód: RS)

Site: AP0607

VILA MARIANA
SOBRADO CONDOMÍNIO 

FECHADO - R$ 1.700.000,00

295m2 A/U,  4 dorms, 2 suites, 
banheiro, lavabo, sala 2 amb, 

copa-coz., escritório, quintal, 4 
vagas. (Cód: RS) Site: SO0102.
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LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

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 !

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 .

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 .

SAÚDE
ASSOBRADADA - 3 DTS  GAR 

R$2.000
Bom local  reformada,  living 2 ambs, 

Boa  cozinha  , terraço ,
entrar e morar .

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.

 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 .

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO RARIDADE

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

cozinha, dep. Empregada , garagem

 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. 

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 .

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. 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.

 PÇA DA ÁRVORE
APTO  3 STES  + DEP. 4 GRS

R$1.180 MIL
Junto ao metro , de cinema liv. 2 
ambs Amplo terraço, coz. Planej. 
Rico em arms Edif. Maravilhoso

c/ lazer de clube. 

V. CLEMENTINO
APTO 3 STES   3 GRS  + DEP

NOVO -  ALTO PADRÃO
Local  nobre , acbto  maravilhoso , 
imenso terraço gourmet. Lazer de 

clube  c/ parque aquático. 
Indescritível.

MIRANDÓPOLIS 
CASA TÉRREA 

R$620 MIL 
Prox. Unip , 2 dts , 2 grs , liv. 2 ambs, 

coz. Equip. rico em arms 
Dep. Empr, qtal , é só mudar. 

MIRANDÓPOLIS 
APTO  1 DORMT. GAR 

R$1.490
Mobiliado  bom living , coz. Equipada  

rico em arms 
Vale a pena conhecer .

MIRANDÓPLIS 
APTO 2 DTS  GAR  AU 70 M2

R$1.890
Prox. Pça Sta Rita , reformado , living 
2 ambs  coz. Equip. Rico em arms , 

cond. Baixo , não perca . 

V. CLEMENTINO 
   APTO 3 DTS  GAR  75 M2 AU 

   R$2.100
Local  espetacular , living 2 ambs  

coz. Equipada, rico em arms 
Não deixe de conhecer .

V. CLEMENTINO 
APTO 2 DTS  GAR  60 M2

R$2.100
Prox. Hosp. SP  local espetacular , 
living 2 ambs Coz. Equipada , rico 
em arms , dep. Empr, É só mudar . 

V.MARIANA
APTO  3DTS  STE  2 GRS

R$2.300               
 Prox. Arquidiocesano . Living 2 
ambs terr. Coz. Equipada Pronto 

para morar , prox. Metro e comercio. 

V. CLEMENTINO 
APTO 2 DTS  2 GRS 

R$2.400
Novo , Rua Luis Gois , liv. 2 ambs 
, terraço  gourmet , Cozinha ameri-

cana, rico em arms , lazer total Ideal 
p/ pessoa de bom gosto   

MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO  LINDO 

R$2.500
Ótimo local , prox. UNIP, 3 dts , 3 grs 
, liv. 2 ambs , lavabo Rico em arms ,  

tudo de bom é só mudar .

V. CLEMENTINO 
LOJA LUIS GOIS   50 M2

R$3.300
Local super comercial  ótimo p/ todo 

tipo de comercio 
Agende sua visita.
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APTO  VILA GUARANI 
R$ 410.000,00

2 dorms c/ armários,
sala com sacada, cozinha

c/ armáiros, 1 banh,
área de serv, 1 vaga, 65m² – 

REF: 2242.

APTO  SÃO JUDAS
R$ 1.900,00

+ Cond. + IPTU
Apto mobiliado, 2 dorms 

sendo 1 suíte, sala c/ 
sacada, coz c/ armários,

1 banh, área de serv, 2 vgs, 
65m² – REF: 8354.

APTO  VILA GUARANI 
R$ 410.000,00

2 dorms c/ armários,
sala com sacada, cozinha

c/ armáiros, 1 banh,
área de serv, 1 vaga, 65m² – 

REF: 2242.

APTO  SÃO JUDAS
R$ 1.900,00

+ Cond. + IPTU
Apto mobiliado, 2 dorms 

sendo 1 suíte, sala c/ 
sacada, coz c/ armários,

1 banh, área de serv, 2 vgs, 
65m² – REF: 8354.

ESTAMOS ADMITINDO
CORRETORES COM CRECI.

FAVOR ENVIAR CURRÍCULO PARA 
KOYAMA@KOYAMA.COM.BR

SOBR. MIRANDÓPOLIS 
R$ 925.000,00

Sobrado novo, nunca hab-
itado. 3 dorms sendo 1 st c/ 
varanda, sala, coz, 1 banh, 
1 lavab, área de serv, 2 vgs, 

130m² – REF: 8113.

CASA  CURSINO
R$ 430.000,00

3 dorms sendo 1 suíte,
sala, coz, 1 banh, área de 

serv, 2 vgs, churrasqueira e 
portão automático, 100m² – 

REF: 5021.

SOBRADO  SAÚDE 
R$ 550.000,00

2 dorms, sala 2 amb,
coz, 1 banhs, área de serv,

3 vgs, quintal c/ 1 banh
e churrasqueira, 75m² – 

REF: 2262.

APTO  IPIRANGA 

R$ 395.000,00

2 dorms, sala, coz,

1 banh, área de serv, 76m²

REF: 5140.

APTO V. CLEMENTINO   
R$ 730.000,00

2 dorms c/ armários
(1 suíte), sala c/ sacada,
coz c/ armários, 1 banh,

área de serv, 1 vg, 75m² – 
REF: 2323.

APTO  SAÚDE 
R$ 540.000,00

2 dorms sendo 1 suíte, sala 
c/ sacada, coz c/ armários, 
2 banhs, área de serv, 1 vg, 

50m² – REF: 2333.

SOBRADO IPIRANGA 
R$ 520.000,00

900m do metrô Alto do 
Ipiranga, 2 dorms c/ arms, 
sala, coz c/ arms, 2 banhs, 

área de serv, dorm de 
empregada, ed c/ banh,

1 vg, 118m² – REF: 2340.

CASA  JABAQUARA 
R$ 700.000,00

3 dorms sendo 1 suíte,
2 salas, coz c/ armários,
1 banh, 2 ed separadas

(cada uma c/ 1 dorm e banh),
4 vgs, 200m² – REF: 2329.

SALA COM. JABAQUARA 

R$ 350.000,00

Próximo ao metrô

Jabaquara, 1 sala, 1 banh,

1 vg, 31m² – REF: 3462.

APTO  SÃO JUDAS  
R$ 425.000,00

250m do metrô S. Judas,
2 dorms c/ armários, sala, 
coz com armários, área de 
serv c/ banh, 1 vg, 61m² – 

REF: 2344.

APTO  SACOMÃ
R$ 235.000,00

500m do metrô Sacomã, 2 
dorms c/ arms, sala 2 amb, 
coz ampla c/ arms, 1 banh, 
área de serviço c/ arms, 1 
vaga, 55m² – REF: 2343.

APTO  JD. CELESTE 
R$ 365.000,00

3 dorms sendo 1 st, sala c/ 
sacada, coz c/ arms, 1 banh, 

área de serviço c/ arms, 2 
vgs, 69m² – REF: 2319.

APTO  SAÚDE  
R$ 375.000,00

2 dorms (1 c/ arms), sala 
c/ sacada, coz americana c/ 
armários, 2 banhs, área de 

serv, 1 vg, 58m² – 
REF: 2341.

APTO  VILA GUARANI 
R$ 410.000,00

2 dorms c/ arms, sala c/ 
sacada, coz c/ arms, 1 banh, 
área de serv, 1 vg, 65m² – 

REF: 2242.

APTO  SAÚDE
R$ 2.000,00 + Cond.

2 dorms sendo 1 suíte, sala 
c/ sacada, coz c/ arms, 2 

banhs, área de serv, 1 vgs, 
50m² – REF: 2334.

APTO  VILA MORAES 
R$ 1.300,00

+ Cond. + IPTU
2 dorms c/ arms, sala c/ 
sacada, coz americana, 1 
banh, área de serv, 1 vg, 

51m² – REF: 8375.

APTO
VILA DAS MERCÊS   

R$ 1.100,00 + Cond.
2 dorms, sala, coz ameri-
cana, 1 banh, área de serv,
1 vg, 48m² – REF: 2328.

APTO  JD. SAÚDE
R$ 1.300,00 + Cond.
2 dorms (1 c/ arms), sala 
com sacada, coz c/ arms, 
1 banh, área de serv, 1 vg, 

55m² – REF: 2339.

APTO  SÃO JUDAS 

R$ 1.350,00 (Pacote)

17m do metrô São Judas,

1 dorm, coz, 1 banh, área de 

serv, 40m² – REF: 2276.

APTO  SAÚDE
R$ 2.800,00

+ Cond. + IPTU
4 dorms sendo 2 sts (1 st c/ 
sacada), sl c/ sacada, coz c/ 
arms, 1 banh, 1 lavabo, AS, 
2 vgs, 130m² – REF: 3637.

APTO  IPIRANGA 
R$ 2.200,00

+  Cond. + IPTU
350m do metrô A. Ipiranga, 
apto semi mobiliado, 2 dorms 
c/ arms, sala c/ sacada, coz.
c/ arms, 1 banh, AS, 2 vgs, 

62m² – REF: 2304.

APTO  MIRANDÓPOLIS 
R$ 1.700,00

+ Cond. + IPTU
2 dorms c/ armários, sl 2 

amb,  coz c/ arms, 1 banh, 
dp com banh, área de serv,

1 vg, 75m²,REF: 8221.

APTO  IPIRANGA
R$ 2.100,00 (Pacote)

2 dorms sendo 1 suíte, sala, 

coz, 1 banh, área de serviço, 

1 vaga, 90m² – REF: 2226.

CASA
BOSQUE DA SAÚDE

R$ 1.000,00 (Pacote)
1 dorm, coz, 1 banh, área de 

serv, 35m² –  REF: 2303.

APTO
CHÁCARA INGLESA

R$ 1.500,00
 + Cond. + IPTU

2 dorms, sala c/ sacada, coz 
c/ arms, 1 banh, área de serv, 

1 vg, 50m²– REF: 2336.

APTO  MOOCA 
R$ 2.200,00 (Pacote)
3 dorms, sala, coz, 1 banh,  

área de serv, 1 vg, 109m² – 

REF: 3765.

CASA  COMERCIAL.
PÇA DA ÁRVORE 

R$ 2.800,00 + IPTU
4 salas, coz, 3 banhs, 127m² 

–  REF: 3252.

SOBRADO COMERCIAL
JABAQUARA

R$ 3.500,00 + IPTU
7 salas, 1st, 1 coz, 1 banh,

1 lavabo, 1 área de serv,
1 churrasq, 3 vgs, 200m² 

REF – 3028.

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$ 595 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

PÁG. 08 15 A 21 DE JAnEiro DE 2016

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

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

(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

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
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

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

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 

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

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

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

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

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

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

APTO.
V. STO. ESTÉFANO

R$ 290 MIL
Boa localização da rua Vicente 

Fernandes Pinto, vago, 
AU = 62 m², c/ 2 dorm., 1 c/ 
AE, wc social, living, cozinha, 
lavand, gar. p/ 1 carro, cond. 
R$ 429,00 - REF.: 14.610

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 380 MIL
Excelente oferta, p/ vender 

urgente, c/ 2 dorm., siíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 
sl. de TV, amplo terraço c/ 
churrasq. coberta, gar. p/ 2 

carros - REF.: 13.815

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
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D.Bernardo 

Nogueira, reformado, c/ 2 
dorm., wc social, living, 

cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/ 
empeg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 14.784

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

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, trav. da tua 

Tiquatira, c/ 3 dorm. c/ AE, wc 
social, living, copa, cozinha, 
lavanderia, depósito, wc p/ 

empreg., gargem p/ 2 carros, 
terreno 7,5 x 20 mts., constr. 

142 m² - REF.: 14.820

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., 

qtal c/ churr., gar. p/ 3 carros, 
estuda permuta c/apto.na Praia 

Grande - REF.: 14.599

TERRENO
375 M²

R$ 680 MIL
Ótima localização do bairro 

Bq. da Saúde, terreno medindo 
10 x 37,50 mts., ótimo p/ 
construtores, ou mesmo 

finalidades comerciais, estuda 
propostas - REF.: 14.597

SOBRADO VILA
IPIRANGA
R$ 750 MIL

Construção de 195 m², c/ 4 
dorm., suíte, liv. p/ 2 amb., coz. 
c/ AE, despensa, dep. p/ emp, 
garagem p/ 3 carros, estuda 
permuta c/ térrea ou apto. 

menor valor - REF.: 14.684

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

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
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

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
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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, 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
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

  VENDA

anuncie: 5072-2020
SÃO PAULO ZONA SUL

  LOCAÇÃO

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

anuncie: 
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

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

 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

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

FONE: 97302-3423

CASA EM ATIbAIA 
bAIrrO NObrE

6 dormitórios, 4 suites,
6 banheiros, 4 vagas, 

edícula, área construída 
430m2, Área total 450m2.

R$ 380 mil 

 

2 dormitórios com ármarios,
2 wc´s, Cozinha com armários

embutidos, 1 vaga de garagem.Próximo 
ao metrô. Rua bertioga. R$ 1.600,00

 APArTAMENTO 
PrAÇA DA ÁrVOrE

fone: 5589-7784

2 dorms, sala, cozinha,
banheiro c/ lavanderia, 

água e luiz independente,
1 vaga. R$ 800,00

R: Franco Lopes, 
124 - Casa 1

CASA VILA
GUMErCINDO

 

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

  VENDA

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

fundAção  instituto eduCACionAl 
donA miChie AKAmA

CNPJ – 52.807.633/0001-00
Reunião oRdinÁRiA do Conselho CuRAdoR

editAl de ConVoCAção
 De acordo com as disposições estatutárias, ficam os 

Senhores Conselheiros da Fundação Instituto Educacional 
Dona Michie Akama convocados para a Reunião Ordinária 

do Conselho Curador, a ser realizada no dia 19 de março de 
2016, às 10h00 em primeira convocação ou, não havendo 
quórum, às 10h15 em segunda convocação, em sua sede 

na Av. Dr. Altino Arantes, 1098, nesta Capital, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação 
do Relatório Anual de Atividades do Exercício de 2015; b) 
Aprovação  do balanço Financeiro de 2015, após parecer 

do Conselho Fiscal; c) Aprovação da Proposta de Atividades 
para 2016; d) Aprovação da Proposta Orçamentária para 
o Exercício de 2016; e) Deliberação sobre a renovação do 
mandato de quatro anos dos Conselheiros cujo mandato 

expira em 31/03/2016, e posse dos eleitos para o quadriênio 
2016/2019; f)Eleição e posse dos Conselheiros para os cargos 

de Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho 
Curador, para o biênio 2016/2017; g) Eleição e posse dos 

Conselheiros para compor a Diretoria Executiva para o biênio 
2016/2017; h) Indicação, aprovação e posse dos Conselheiros 

para compor o Conselho Fiscal para o biênio 2016/2017; i)
Outros assuntos de interesse da Fundação.

São Paulo, 15 de janeiro de 2016.
Dr. PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO,

Presidente do Conselho Curador

deClARAção
de eXtRAVio

Declaro para os devidos fins
que meu Diploma de bacharel

em Economia, emitido pela
PUC/SP, foi extraviado.

Ass: Wilma E. P. Antunes

pacri indústria e Comércio ltda., torna 
público que requereu junto a CETESb
a Renovação da Licença de Operação,

para a ativ. Usinagem de peças em geral, 
no endereço a Rua Costa barros, nº 2348, 

V. Alpina, São Paulo-SP.

 

Entregar Curriculum na
Rua Domingos de Morais, 348, 

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

 OPErADOrA
Para Casa Lotérica

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. 
Assim dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa 
intersseção perante 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 devoção.  J.V.S.

OrAÇÃO A SÃO LONGUINHO

  LOCAÇÃO

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

80m2 AU, 2 dt. c/AE, sl. liv. c/
terr., coz. gde. c/AE, DE, gar. 

só R$ 1.600,00 + Cond. + iptu

APTO. SAÚDE
PrÓX. METrÔ 

SÃO JUDAS 

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

3 dts., banh., 3 salas, 
coz., quintal, edícula, 2 
gars. vago. R$ 3.800,00

Venha Conhecer!!!

MIrANDÓPOLIS
 SObrADO COMErCIAL

rUA DAS rOSAS

 

2 dorms, sala 2 ambs. impecável, salão de 
festas, qudra poli, 1 vaga demarcada, ótima 

vista panorâmica, Valor: R$ 270.000,00
fone: 96428-0663 / 5058-0800

 APArTAMENTO SAÚDE PrÓX. 
PLAZA SUL - 10 MIN. DO METrÔ

cr
ec

i 1
36

99
3

 

2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA,
DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA,

2 WC´s, 2 VAGAS, PORTÃO ELÉTRICO
R$ 530.000,00

 CASA
METrÔ SAÚDE

tratar tel.: 5585-2929

cr
ec

i 1
65

16

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

CASAS PArA rENDA 
METrÔ CONCEIÇÃO

r$ 400.000,00
1 dorm, 1 sala, coz, banh, 
lavand., + 1 dorm, 1 coz,

1 banh, lavand. Água
e luz separada. Estuda 

proposta, ocasião

Vago, 2 dorms. c/ varan-
da, sala em L, cozinha c/ 
arms, lavanderia, 2 vagas 

c/ depósito. Com lazer. 
Motivo viagem. 

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO METrÔ 
JAbAqUArA

r$ 305.000,00

Áries - 21/03 a 20/04 
Perceber as contrariedades com 
plena lucidez não resulta em 
prazer, pelo contrário, alimenta 
a angústia que permanece viva 
na mente como pano de fundo. 
Embora a experiência não seja 
agradável, pelo menos ela liberta.
Touro - 21/04 a 20/05 

As confusões e mal-en-
tendidos acontecem perto 
e através do taurino, mas é 
importante que permanecer 
além dessas condições, para 
assim aproveitá-las e fazer com 
que elas sejam um impulso a 
mais no sentido do sucesso. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

É inteligente de sua parte 
ser consciente dos perigos que 
aparecem no caminho, mas 
essa brilhante inteligência se 
perde no exato momento em 
que o geminiano começa a 
dar ouvidos aos conselhos do 
medo, inibindo a necessária 
ousadia.
Câncer - 21/06 a 21/07

O entusiasmo que parecia 
morto para sempre começa 
a ressuscitar, reanimado pelo 
encontro com pessoas exóticas 
que afirmam a ideia de que a 
vida não pode ser medida com 
regras lógicas, pois sempre será 
maior do que qualquer pensa-
mento.
Leão - 22/07 a 22/08

O leonino vive um momente 
de virtude da simplifi cação, e ela 
é muito necessária atualmente, 
dado as coisas terem se tornado 
confusas e difíceis para todo 
mundo. Ajude você a quem 
precisar dessa virtude.
Virgem - 23/08 a 22/09

A imaginação é uma impor-
tante função mental cuja uti-
lidade é renovar a esperança, 
e junto com ela o entusiasmo 
também. Por isso, cuide para 
que esse instrumento não se 
concentre fantasiando proble-
mas inexistentes...

Libra - 23/9 a 22/10
Enquanto todo mundo a 

seu redor anda perdendo a 
cabeça, desorientando-se por 
causa das informações desen-
contradas, a alma do libriano 
encontra terreno fértil para 
crescer e fl orescer. Irradie sua 
melhor influência ao mundo.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Valorizar as aparências, e 
preservá-las, é um exercício 
amplamente difundido na so-
ciedade humana. Esse culto dá 
resultados imediatos, mas joga 
ao futuro as consequências, 
dado ser inevitável enfrentá-
-las.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Por mais que sua vontade 
seja a de receber colo em vez 
de dá-lo, no momento atual o 
cosmos age através de você 
no sentido de consolar quem 
assim o precisar. Consolando 
e tomando atitudes compassi-
vas você acabará animando-se 
também.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Aceite a realidade, é difícil 
realizar seus sonhos, porém 
isso não signifi ca que tenha se 
tornado impossível. Talvez o 
capricorniano esteja cansado, 
e pense seriamente em desistir, 
mas isso não seria nem digno 
nem tampouco adequado.
Aquário -21/01 a 19/02

Faz parte da revolução pes-
soal do aquariano a reinvenção 
dos relacionamentos, indepen-
dente dos atuais serem bons. 
Sua alma deseja ardentemente 
conhecer pessoas novas e rein-
ventar-se através delas.
Peixes - 20/02 a 20/03

Já está mais do que provado 
que a imaginação escreve as 
linhas do destino, e essa consta-
tação deve servir para o pisciano 
começar a dominar esse âmbito 
subjetivo onde ela acontece. Pa-
rece impossível, mas você pode, 
você deve.

• ACONTECE • HORÓSCOPO

Tratamento de 
Bulimia Nervosa na 
Unifesp

 A Unifesp está recrutando 
voluntários para participar de 
um estudo que testará a abor-
dagem multidisciplinar no trata-
mento de pessoas com bulimia 
nervosa ou transtorno de com-
pulsão alimentar associadas 
a sobrepeso ou obesidade. O 
público-alvo consiste em pesso-
as de ambos os sexos, maiores 
de 18 anos, com sobrepeso ou 
obesidade e que também apre-
sentem compulsão alimentar 
ou bulimia nervosa. Os interes-
sados em participar da triagem 
podem obter mais informações 
com Marly via e-mail: tratamen-
toproata@gmail.com.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia 16 de 
janeiro, a partir das 7h, Cata 
Bagulho na região do Jaba-
quara. As equipes  percorrerão 
diversas vias dos bairros de V. 
Fachini, Cidade Vargas, V. do 
Encontro e Jd. Lourdes. O Cata-
-Bagulho recolhe madeiras, mó-
veis velhos, eletrodomésticos 
quebrados, pneus, garrafas, col-
chões, entre outros materiais.

Problemas com a 
bebida? Procure 
ajuda no AA

O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
à  sextas-feira, às 20h, sábados, 
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.Outras informações 
pelo telefone 3315 -9333. aten-
de 24 horas.

Gladiadores de 
Roma na Roberto 
Santos

A Biblioteca Roberto Santos 
exibe na próxima terça-feira, dia 
19 de janeiro, às15h, a animação 
de 2012 “Gladiadores de Roma”.  
A BP Roberto Santos fi ca na Rua 
Cisplatina, 505 - Ipiranga. Infor-
mações: 2273-2390 e 2063-0901.

Homenagem a Al-
cione no SESC Vila 
Mariana

No dia 21 de janeiro, quinta-
-feira, a partir das 20h30, o 
Auditório do Sesc Vila Mariana 
será palco de grandes sucessos 
da cantora Alcione e também 
do protagonismo feminino no 
samba com o grupo Festa da 
Massa, que tem a direção mu-
sical de Ariane Molina e Angela 
Contri. O repertório do show é 
formado por composições de 
grandes sambistas de vários 
estados brasileiros que foram 
interpretados pela cantora 
Alcione. Os ingressos custam 
entre R$ 20,00 (inteira) R$ 
10,00 (meia entrada) e R$ 6,00 
(comerciários). O Sesc Vila Ma-
riana fi ca na Rua Pelotas, 141. 
Informações: 5080-3000.

Exposição 
Fotográfi ca

A exposição FotoRetros-
pectiva 2015, acontece de 19 
de janeiro a 21 de fevereiro, no 
Shopping Ibirapuera. A mostra 
tem entrada gratuita. A exibi-
ção apresentará 80 fotografi as, 
produzidas por diversos repór-
teres fotográfi cos da imprensa 
brasileira. A visitação é gratuita 
e acontece diariamente, das 
10h às 22h, no Piso Jurupis.  O 
Shopping fi ca na Av. Ibirapuera, 
3103. Informações: 5095 2300. 

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 fevereiro, pelo e-mail: 
musical@fmo.org.br ou pelo 
telefone 2539-8002, das 14h às 
18h. As aulas são gratuitas e não 
exigem conhecimento prévio de 
música. Os ensaios ocorrerão às 
terças e quintas-feiras, das 19h30 
às 21h, na sede da FMO localiza-
da à Rua Morgado de Mateus, 
77 - Vila Mariana.

Benefícios do 
vinagre de maçã

A terapeuta comportamen-
tal Luci arneiro falará sobre os 
benefícios do vinagre de maçã, 
ensinando dicas de prevenção 
em saúde e na estética. A pales-
tra acontece dia 16, às 10h. Para 
participar, basta doar dois quilos 
de alimentos. Vagas limitadas. 
Inscrições prévias pelo telefone 
5083-8535. O CEPAV - Atitude de 
Viver fi ca no Largo Ana Rosa, 29, 
cj 102 - metrô Ana Rosa.

Castração 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 realizada no CEU 
Caminho do Mar. As inscrições 
serão realizadas no dia 20 de 
janeiro, somente para morado-
res do município de São Paulo, 
que devem comparecer neste 
dia com documentos pessoais 
RG, CPF e comprovante de 
residência (neste dia não é ne-
cessário trazer o animal). O CEU 
Caminho do Mar fi ca na Av. Eng. 
Armando de Arruda Pereira, 
5241. Informações: 3396-5550.

Gráfi ca OESP
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Janaina Felini faz show 
acompanhada de maestro

dias no interior do Paraná. 
Sobre o trabalho, o ma-

estro Letieres conta que “Ja-
naina é uma artista muito 
generosa e dedicada. Ela tem 
bem definida sua intenção, 
sua música. Me senti muito 
seguro em trabalhar com 
uma artista que apresenta 
sua identidade. No último dia 
de gravação, já senti saudade 
deste encontro entre energia, 
coletividade, música e por 
isso estou muito feliz com a 
oportunidade de reencontrá-
-la, agora no palco”.

Dividem o palco com a 
cantora os músicos que a 
acompanham desde 2012: 
Du Gomide (guitarra e viola), 
Glauco Solter (contrabaixo 
elétrico), Alonso Figueroa 
(teclados e acordeom), Ser-
gio Freire (sopros) e Denis 
Mariano (bateria), além da 
participação do maestro Le-
tieres Leite.

No repertório do show, 10 

músicas entre releituras de 
Gilberto Gil (“O Seu Amor”), 
Alessandra Leão (“Varanda”), 
Lucas Santtana (“É sempre 
bom se lembrar”), Zé Manoel 
(“Sol das Lavadeiras”), Liri-
nha (“Preta”), entre outros, 
além das inéditas “Infinito 
Efêmero” (César Lacerda) e 
“Árida”, composta e gravada 
na residência. 

O show de Janaina Fellini, 
com participação de Letieres 
Leite começa às 20h30, no 
auditório, para maiores de 
12 anos. Ingressos: R$ 20,00 
(inteira) l R$ 10,00 (aposen-
tado, pessoa com mais de 60 
anos, pessoa com defi ciência, 
estudante e servidor de escola 
pública com comprovante) l R$ 
6,00 (trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo 
matriculados no Sesc e depen-
dentes/Credencial Plena).

O Sesc Vila Mariana fica 
na  Rua Pelotas, 141. Fone: 
5080-3000

O novo ano começa muito 
bem para a cantora Janaina 
Fellini. Em janeiro, ela sobe 
ao palco do Sesc Vila Mariana 
com o show “Casa Aberta”, 
criado a partir do álbum ho-
mônimo que ela desenvolveu 
ao lado de Letieres Leite e 
Beto Villares. O show acon-
tece na próxima sexta, 22, 
às 20h30, no Auditório da 
Unidade.

Depois de lançar o primei-
ro disco, em 2012, e se conso-
lidar em Curitiba, Janaina pen-
sou em outros rumos para sua 
carreira: “experimentei outra 
vida, e acreditei que poderia 
ser feliz de outro jeito”. Mas 
a oportunidade de gravar um 
novo álbum a levou de volta 
para a música. 

Filha de pai sanfoneiro e 
de uma linhagem inteira de 
mulheres cantoras e homens 
instrumentistas – todos in-
tuitivos –, Janaina Fellini é a 
primeira mulher da família a 
se dedicar a uma carreira na 
área. “A música é meu guia”, 
diz a cantora, que quer que as 
pessoas saiam do seu show 
transformadas e provocadas 
a reinventarem-se. “Acredito 
que a música pode virar uma 
chavinha dentro da gente”, 
provoca.

“O encontro com o ma-
estro Letieres Leite foi muito 
transformador e rico. O álbum 
Casa Aberta é fruto desse 
encontro e por isso, o show 
será de alegria e gratidão”, 
afirma a cantora, que criou 
o trabalho a partir de uma 
residência artística de seis 

•CULTURA •CONSTRUÇÃO E REFORMA
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