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Na semana, cinemas têm anti-
-herói, comédia nacional e 
discussão sobre transexualidade

Sabia que tem bolinho de feijoada 
em bar da região? Música ao vivo é 
outro destaque de bar no Paraíso
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Recarga de Bilhete Único 
falha em estações de metrô

Cinema ao ar livre na Vila

Teve criança, jovem, 

adulto, idoso... Teve até 

cachorro participando dos 

desfi les dos blocos de Car-

naval da Vila Mariana. A 

presença de Sidney Magal 

no Blocon foi um desta-

que e atraiu milhares ao 

bairro. Já no sambódro-

mo, a escola representan-

te da região, a Barroca 

Zona Sul, não agradou os 

jurados e foi rebaixada 

para o Grupo I da UESP. E 

ainda tem mais blocos no 

fi m de semana. P����� 3

A Prefeitura comprou 

o antigo Hospital Santa 

Marina no aQuem Quem 

usa metrô cotidianamente 

tem estranhado as lon-

gas filas nas bilheterias. 

Isto porque as máquinas 

e aparelhos de recarga 

do Bilhete Único estão 

fechadas ou operando de 

forma limitada. Também 

o aplicativo de celular que 

garante a compra está 

instável e muitos alegam 

que os créditos têm sido 

“engolidos” pelas má-

quinas. O metrô diz que 

estabeleceu novo con-

trato com empresas para 

operar o sistema e que 

já implantou novas ca-

bines nas estações Ana 

Rosa, Saúde e Vila Maria-

na. São Judas, Santa Cruz 

e Praça da Árvore serão 

as próximas . P����� 3

Blocos garantem sucesso

A Cinemateca retomou 

sua programação normal, 

após o incêndio que atin-

giu um de seus galpões 

no início deste mês. Sá-

bado, 13, às 21h, já serão 

retomadas as sessões de 

cinema ao ar livre, em 

que o público leva suas 

cadeiras, cangas, almo-

fadas... Também foi reto-

mada a programação da 

Mostra de Cinema Bra-

sileiro Contemporâneo, 

na sala BNDES. P����� 5

CONTABILIDADE
a partir de

R$ 160,00
ABERTURA E FECHAMENTO
www.djrcontabilidade.com.br
5575-6159 / 3926-9449

5070-4470

ENCONTRE
O SEU

IMÓVEL NA

Veja na página 7
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Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia  13 
de fevereiro, a partir das 7h, 
Cata Bagulho na região do 
Jabaquara. As equipes  percor-
rerão diversas vias dos bairros 
de  Cidade Domitila , Jd. Ita-
colomi, Jd. Jabaquara e V. Sta 
Catarina. O Cata-Bagulho reco-
lhe madeiras, móveis velhos, 
eletrodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões, 
entre outros materiais.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 
13 de fevereiro, das 7h às 16h,  
Cata Bagulho na região da 
Vila Mariana. As equipes  per-
correrão perímetro formado 
pela Av. Moreira Guimarães, 
Av. Indianópolis, Av. Afonso 
D’Escragnole Taunay e Av. 
Bandeirantes.  Ajude a manter 
a cidade limpa!

Chá dos Foliões 
No próximo sábado, dia 

13 de fevereiro, a partir das 
13h,  a Casa de Solidariedade 
promove um Chá Benefi cente 
com Bingo. Participe e ajude a 
entidade! Os convites  custam 
R$ 15,00 e dão direito a 5 car-
telas de bingo e um kit lanche 
com chá a vontade. A Casa 
da Solidariedade fi ca na Rua 
Gravi, 60 - Praça da Árvore. 
Informações: 5581-8727.

Reabertura do 
Planetário 

O Planetário Prof. Aristó-
teles Orsini, no Parque Ibira-
puera, reaberto no último dia 
24, reclassifi cou a faixa etária 
das sessões. Agora, a entrada 
é partir dos 5 anos de idade. As 
senhas para assistir as sessões 
serão distribuídas com uma 
hora de antecedência. Para 
o público geral, o Planetário 
oferece sessões gratuitas, às 
10h, 12h, 15h e 17h, de terça a 
domingo nos meses de férias 
(janeiro, fevereiro, julho e de-
zembro). Nos meses letivos, o 
atendimento será nos fi nais de 
semana e feriados, nos mes-
mos horários. Ìnf.: 5575-5425.

Programa Interarte 
do MAC USP

O Programa Interarte do 
MAC proporciona momentos 
de integração entre crianças, 
jovens e seus acompanhantes 
adultos - familiares ou amigos 
- através de atividades lúdicas 
motivadas pelas exposições 
em cartaz no MAC USP. Dia 
13 de fevereiro, sábado, das 
10h30 às 12h30 a exposição 
“Visões da Arte no acervo do 
MAC USP 1900-2000” será 
ponto de partida para um 
exercício com as famílias so-
bre a curadoria. A atividade é 
gratuita e indicada para crian-
ças acima de 6 anos. O MAC 
USP fi ca no Parque Ibirapuera

Paróquia Sta Rita 
pede doações

A Pastoral da Ação Social 
da Paróquia Santa Rita de Cás-
sia de Vila Mariana ajuda famí-
lias necessitadas com entrega 
de cestas básicas. Neste ano 
a Pastoral está sendo reestru-
turada para aprimorar esse 
trabalho, e, para isso, conta 
com a ajuda de toda a comuni-
dade, que pode colaborar com 
a doação de cestas básicas ou 
de alimentos avulsos. As doa-
ções podem ser deixadas na 
secretaria da Paróquia ou em 
cestas que serão colocadas no 
fundo da Igreja nos horários 
das missas. Podem ser doados 
arroz (pacotes de 1kg e 5kg), 
feijão, macarrão, farinha de 
trigo, fubá, café, sardinha, 
massa de tomate, pasta de 
dente, sabonete e sabão em 
pó. A Paróquia fica na Rua 
Dona Inácia Uchoa, 106 - Vila 
Mariana. Inf:  5573-9205.

O Terno e Suzana 
Sales no Ipiranga

Dia 13 de fevereiro, sába-
do,  às 21h,  o trio “O Terno” 
se apresenta no palco SESC 
Ipiranga e traz como convi-
dada a cantora Suzana Sales. 
Os ingressos custam entre R$ 
20,00 (inteira) R$ 10,00 (meia 
entrada) e R$ 6,00 (comerciá-
rios). O SESC Ipiranga fi ca  na 
Rua Bom Pastor, 822. Informa-
ções: 3340-2000.

Paulinho Moska no 
SESC Vila Mariana

O Sesc Vila Mariana recebe, 
nos dias 13 e 14 de fevereiro, 
sábado e domingo, o cantor 
e compositor Paulinho Moska, 
em seu show “Violoz”, apre-
sentando o repertório de toda 
sua carreira em formato voz 
e violão. As apresentações 
acontecem às 21h do dia 13 e às 
18h do dia 14. Os ingressos cus-
tam entre R$ 20,00 (inteira) R$ 
10,00 (meia entrada) e R$ 6,00 
(comerciários). O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

Black Ball no CEU 
Caminho do Mar 

Neste domingo, dia 14, das 
13h às 20h, acontece mais uma 
edição do Black Ball Cultural 
no CEU Caminho do Mar, com 
Pista Black, Pista Sambarock, 
Sarau,  Expositores, Basquete 
e muito mais. O CEU Caminho 
do Mar fi ca na Av. Eng. Arman-
do de Arruda Pereira, 5241. 
Informações: 3396-5599.

Teatro em 
Heliópolis

  O Grupo Arte Simples de 
Teatro inspirou-se no livro 
O Chute que a Bola Levou, 
de Ricardo Azevedo, para 
falar sobre sonhos, infância 
e memórias em seu novo 
projeto infantojuvenil, “A 
Bola, Histórias que Rolam”. O 
espetáculo será apresentado 
gratuitamente em espaços 
da região de Heliópolis, entre 
os dias 20 de fevereiro a 13 
de março, aos sábados, às 
16h e domingos,  às 11h e 16h. 
Transporte grátis nos finais 
de semana: van disponível 
da Estação Sacomã do Metrô 
(R. Silva Bueno) até o local 
da apresentação(mediante 
reservas). Informações e re-
servas pelo 96848-6554 ou re-
servas@artesimples.com.br.

Tratamento virtual 
para obesidade de 
adolescentes

O Grupo de Estudos da 
Obesidade (GEO-Unifesp) 
convida adolescentes obesos 
(com peso corporal inicial 
entre 100kg e 130 kg), na faixa 
etária de 15 a 19 anos, para 
tratamento da obesidade 
com equipe interdisciplinar 
semipresencial de 20 sema-
nas (de fevereiro a junho de 
2016), por meio do uso de 
meios eletrônicos (e-mail e 
aplicativos para celulares).  Os 
interessados deverão entrar 
em contato com as pesqui-
sadoras Ana Claudia Pelissari 
e Sofia Castro pelo e-mail 
geotratamento@gmail.com 
ou pelo celular 99928-2507. 
Vagas são limitadas.

Recicle óleo
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), Creche 
e CCA.  Rua Lord Cockrane, 
505 - Ipiranga. F: 2062-1352.

Bebida? AA
O Grupo São Judas do  AA 

promove reuniões de segunda 
à  sextas-feira, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h. Av. Jabaquara, 2876- conj. 
2 - ao lado da Estação São 
Judas do Metrô. Site: www.
aagruposaojudas.com.br. 

Áries - 21/03 a 20/04 
Seu impulso de criar um desti-
no melhor provocou sérias cri-
ses e profundas discordâncias, 
dado que é nesse terreno fértil 
que se processa a criatividade. 
Agora, em vez de concentrar-
-se no confl ito, mire acima dele 
e crie, só crie.
Touro - 21/04 a 20/05 

Os fatos contradizem a 
teoria, pois os taurinos, ti-
dos tradicionalmente como 
pessoas severas, no momen-
to atual demonstram maior 
eficiência do que o resto 
das pessoas em responder 
ao impulso da criatividade. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

As pessoas andam tão irri-
tadas e medrosas, por causa 
das dificuldades de sobrevi-
vência, que atiram pedras e 
insultam sem olhar muito bem 
seus alvos. Por isso, tolere a 
situação, e não se junte a esse 
coro nefasto.
Câncer - 21/06 a 21/07

O bom senso é bom mes-
mo, mas se nossa humanidade 
tivesse fi cado sempre dentro 
dos limites estipulados por 
essa virtude ela nunca teria 
evoluído, já que em cada in-
vento e criação ela teve de 
ir além da fronteira sensata. 
Deixe-o de lado de vez em 
quando, canceriano.
Leão - 22/07 a 22/08

Fazer tudo direito e com 
qualidade, com certeza não é 
essa uma atitude normal em 
relação à existência. Todavia, 
só com uma postura assim a 
alma percebe a verdadeira ma-
gia da vida, que oferece tudo 
graciosamente, e de graça. 
Virgem - 23/08 a 22/09

A normalidade aparente 
se torna irritante quando a 
alma acalenta desejos íntimos, 
profundos e ardentes que co-
locam a essência da vida sob 
questionamento. Esses não 
precisam ser necessariamente 
sexuais, mas sim de natureza 
sagrada.
Libra - 23/9 a 22/10

Esse sentimento de certeza 
que tomou conta de sua alma 
não é nada comum, o que pre-
cisa ser aproveitado o máximo 
possível. Alguns confl itos de-
vem ser expostos, mas tenha 
cuidado para não gastar todo 
seu tempo só com isso.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Honrar as responsabilida-
des é muito importante, mas 
o que acontece quando o es-
corpiano enfrenta o dilema de 
obrigações confl itantes entre 
si? Esse seria o melhor mo-
mento para estabelecer uma 
hierarquia de valores.
Sagitário - 22/11 a 21/12

É completamente possível 
tomar atitudes de duvidosa 
reputação moral, sem no en-
tanto ferir os princípios éti-
cos. Acontece que a moral é 
sempre um padrão regional e 
temporal, pois muda, enquan-
to que a ética é perpétua. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Os inimigos são pessoas 
também, mas talvez não os 
mais importantes, dado que 
aqueles, ou aquilo contra o 
qual você deve concentrar a 
sua luta, está em sua própria 
vida subjetiva, nos pensamen-
tos. 
Aquário -21/01 a 19/02

Sua alma precisa conviver 
com os dilemas, dado que 
por um lado precisa continuar 
empenhando esforços em 
preservar o cumprimento das 
obrigações, mas pelo outro 
deseja gritar e permitir que a 
liberdade transforme tudo.
Peixes - 20/02 a 20/03

A transformação se comple-
tou, o pisciano não é a mesma 
pessoa de antes, e por isso olha 
com distanciamento e estranhe-
za alguns relacionamentos que, 
outrora, eram familiares. Você é 
outra pessoa, e agora precisa de 
outro mundo.

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

• Sala 1 - Um Suburbano Sor-
tudo DIG - 12 Anos - 14h30 - 17h10 
- 19h50 - 22h25

• Sala 2 - Os Dez Mandamentos 
- O Filme DIG - 12 Anos - 15h00 - 
17h45 - 20h30• Sala 2 - O Regresso 
DIG - 16 Anos - 23h30E

• Sala 2 - Epa! Cadê o Noé? DIG 
(Dub) - Livre - 12h40

• Sala 3 - Deadpool DIG - 16 
Anos - 11h30J - 14h10 - 16h50 - 19h30 
- 22h10

• Sala 4 - Snoopy e Charlie Bro-
wn - Peanuts - O Filme DIG (Dub) 
- Livre - 11h10J• Sala 4 - O Regresso 
DIG - 16 Anos - 13h50 - 17h25 - 20h50

• Sala 5 - Brooklin DIG - 12 Anos 
- 12h30S - 15h20 - 18h00 - 20h40• 
Sala 5 - O Poderoso Chefão DIG - 14 
Anos - 11h20F - 23h20C

• Sala 6 - O Poderoso Chefão 
DIG - 14 Anos - 22h00D• Sala 6 - A 
Quinta Onda DIG - 12 Anos - 19h20 
- 22h00B2• Sala 6 - Pai em Dose 
Dupla DIG (Dub) - 12 Anos - 11h40J 
- 14h00• Sala 6 - Caçadores de 

Emoção - Além do Limite DIG - 14 
Anos - 16h30

• Sala 7 - Um Suburbano Sor-
tudo DIG - 12 Anos - 13h00 - 16h00 
- 18h50 - 21h30

• Sala 8 - O Bom Dinossauro 
DIG (Dub) - Livre  - 11h00J• Sala 8 
- A Garota Dinamarquesa DIG - 14 
Anos - 13h30 - 16h15 - 19h00 - 21h50

• Sala 10 - Deadpool DIG - 16 
Anos - 13h10 - 15h50 - 18h30 - 21h10 
- 23h50E

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

• Sala 1 - Deadpool DIG - 16 
Anos - 13h20 - 15h50 - 18h30 - 21h10 
- 23h50C

• Sala 2 - O Poderoso Chefão 
DIG - 14 Anos - 12h30F - 22h00D• 
Sala 2 - A Quinta Onda DIG - 12 Anos 
- 14h00S - 19h15• Sala 2 - Brooklin 
DIG - 12 Anos - 16h35 - 22h00B2

• Sala 3 - Os Dez Mandamen-
tos - O Filme DIG - 12 Anos - 17h45 
- 20h30• Sala 3 - Pai em Dose 
Dupla DIG (Dub) - 12 Anos - 13h00 
- 15h20• Sala 3 - O Quarto de Jack 
DIG - 14 Anos - 23h15C

• Sala 4 - Snoopy e Charlie Bro-
wn - Peanuts - O Filme 3D (Dub) 
- Livre - 11h45J• Sala 4 - Deadpool 
DIG - 16 Anos - 14h20 - 17h00 - 19h30 
- 22h15

• Sala 5 - O Regresso DIG - 16 
Anos - 13h10 - 17h20 - 20h40 - 
00h00C

• Sala 6 - Um Suburbano Sortu-
do DIG - 12 Anos - 13h40 - 16h15 - 
18h50 - 21h30• Sala 6 - O Poderoso 
Chefão DIG - 14 Anos - 00h05C

• Sala 7 - O Bom Dinossauro DIG 
(Dub) - Livre - 11h10J• Sala 7 - Tiran-
do o Atraso DIG - 16 Anos - 13h30• 
Sala 7 - O Regresso DIG - 16 Anos 
- 21h45• Sala 7 - A Garota Dinamar-
quesa DIG - 14 Anos - 16h00 - 19h00

Legendas:C-Esta sessão será exi-
bida só Sábado (13);D-Esta sessão 
será exibida só Quarta (17); E-Esta 
sessão será exibida só Sexta (12) 
e Sábado (13); F-Esta sessão será 
exibida só Domingo  (14); J-Esta 
sessão será exibida só Sábado 
(13) e Domingo (14); S-Esta sessão 
NÃO será exibida Domingo (14); 
B2-Esta sessão NÃO será exibida 
Quarta (17).

• ACONTECE • HORÓSCOPO• CINEMA

• PROGRAMAÇÃO

Deadpool traz antiherói às telas. 
Semana tem comédia e drama

A semana tem três es-
treias, bem diferentes - uma 
para cada estilo de público. 
Ou não: os amantes de cine-
ma podem se divertir com 
todas.

Uma das opções é confe-
rir Deadpooll, filme de ação 
com tiros, luta, sangue... para 
maiores de 16 anos. Mais um 
longa sobre um super herói 
Marvel, mas este é um que 
aborda um anti-herói: narra 
a história do ex-militar e mer-
cenário, Wade Wilson (Ryan 
Reynolds), diagnosticado com 
câncer em estado terminal. 
Porém, ele encontra uma 
possibilidade de cura em uma 
sinistra experiência científi ca. 

Recuperado, com poderes e 
um incomum senso de humor, 
ele torna-se Deadpool e busca 
vingança contra o homem 
que destruiu sua vida. O fi lme 
tem Ryan Reynolds e a brasi-
leira de nascimento Morena 
Baccarin, no elenco.

Outra pedida é conferir 
a cinebiografia de Lili Elbe 
(Eddie Redmayne), que nas-
ceu Einar Mogens Wegener 
e foi a primeira pessoa a se 
submeter a uma cirurgia de 
mudança de gênero. Em foco 
o relacionamento amoroso 
do pintor dinamarquês com 
Gerda (Alicia Vikander) e sua 
descoberta como mulher.

O  d r a m a  é  l i b e r a d o 

para maiores de 14 anos.
Para quem prefere algo 

mais leve, a pedida pode ser 
a comédia nacional Um Subur-
bano Sortudo, com Rodrigo 
Santanna, Carol Castro e Ste-
pan Nercessian, classificada 
para maiores de 2 anos.

D e n í l s o n  ( R o d r i g o 
Sant´anna) é um simples came-
lô do subúrbio, mas sua vida 
muda quando seu até então 
desconhecido pai biológico 
morre, deixando para ele toda 
o seu legado milionário. Junto 
com a fortuna, porém, Deníl-
son herda também a família in-
satisfeita e endividada do fale-
cido, que fará de tudo para co-
locar as mãos nessa herança.

• CULTURA

Artistas podem se inscrever 
para a próxima Virada Cultural

Qual a sua arte? Dança, 
circo, cinema, teatro, artes 
visuais, gastronomia, espetá-
culo infantil, cultura popular, 
artista de rua? Se quiser parti-
cipar da próxima Virada Cultu-
ral, que será promovida pela 
prefeitura paulistana em 21 e 
22 de maio, pode se inscrever 
e ter seu projeto analisado 
para integrar o programa, 
considerado um dos maiores 
eventos de rua do mundo.

As inscrições vão até o 

dia 2 de março e devem obri-
gatoriamente ser feitas pela 
internet, no endereço https://
goo.gl/2hIQGg. Uma comissão 
julgadora vai avaliar os proje-
tos e os selecionados serão 
contatados pelos organizado-
res da Virada. 

Segundo a Prefeitura, a 
abertura de inscrições para 
artistas independentes visa 
a ampliar a diversidade das 
atividades. Serão analisadas 
propostas de eventos para 

público de qualquer idade..
Realizada desde 2005, a 

Virada Cultural oferece à ci-
dade 24 horas ininterruptas 
de atividades culturais. 

No ano passado, a 11ª edi-
ção do evento apresentou 
mais de 1.500 atrações gra-
tuitas. Estiveram nos palcos 
artistas como Lenine, Herme-
to Pascoal, Daniela Mercury, 
Nando Reis, Erasmo Carlos, 
Alceu Valença, o grupo Ira! e 
Caetano Veloso.
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•TRANSPORTE

Pode ser na Praça da Árvo-
re, na Conceicão, no Jabaqua-
ra, na Santos-Imigrantes ou 
no Paraíso. Ou em várias ou-
tras: o fato é que as máquinas 
que fazem recarga de bilhete 
único não vêm funcionando 
adequadamente desde o ano 
passado. 

O fato que vinha sendo 
relatado por usuários desde 
julho de 2015 foi admitido pela 
Companhia do Metrô esta 
semana. Vários guichês de 
recarga operados pela Rede 
Ponto Certo foram gradativa-
mente fechando. O aplicativo 
para compra de créditos apre-
senta problemas e usuários 
reclamam também de que, 
os leitores têm “comido” 
créditos.

O Metrô informou que 
está adotando medidas para 
minimizar os problemas. Ha-
verá ampliação do número de  
bilheterias abertas para a ven-
da do bilhete do Metrô nos 
horários de pico, para evitar 
as fi las que têm se formado. 

Paralelamente, haverá a 
instalação de novas cabines 
para venda de créditos do 
Bilhete Único e a instalação 
de novas máquinas de autoa-
tendimento para recarga.

Em Portuguesa-Tietê, 
Palmeiras-Barra Funda e Ja-
baquara, segundo o metrô, 
já foi ampliado o número 
de guichês para atender os 
passageiros nos horários de 
pico, das 6h às 9h30 e das 16h 
às 19h30. Nas estações Sé, 
Tatuapé, Itaquera, Paraíso, 
Consolação e Ana Rosa foram 
abertos guichês exclusivos 

nas bilheterias para atender 
os usuários que estão com 
dinheiro trocado. A passagem 
custa R$ 3,80.

O Metrô informou ainda 
que já assinou contrato com 
duas novas empresas para a 
instalação de novas cabines 
de venda de créditos do Bi-
lhete Único. 

Estações locais
Na Linha 1-Azul, já foram 

instaladas nas estações Ana 
Rosa, Saúde e Vila Mariana. 
Até o fi nal deste mês de feve-
reiro, São Judas, Santa Cruz 
e Praça da Árvore, todas na 
Linha 1-Azul, receberão as 
cabines. Em  março, novos 
postos serão abertos nas es-
tações Vergueiro, Paraíso, 
Santos-Imigrantes, Alto do 
Ipiranga, Sacomã; e também 
nas paradas São Joaquim, São 
Bento, Brigadeiro, Tamandu-
ateí, Vila Prudente, Sé, Brás, 
Penha, Itaquera, Artur Alvim, 
Patriarca, Guilhermina Espe-
rança e Vila Matilde.

Já as máquinas de auto-
atendimento e recarga do 
Bilhete Único serão repostas 
nas estações Conceição, Jaba-
quara, Santos-Imigrantes, Ta-
manduateí, Alto do Ipiranga, 

Recarga de bilhete único 
falha e cria fi las no metrô

•CARNAVAL

A Barroca Zona Sul, escola 
de samba que surgiu em 1974 
na Vila Mariana e já fez parte 
da elite do carnaval paulista-
no, sonhava em retornar ao 
Grupo Especial em 2017. Mas, 
fi cou em penúltimo lugar no 
Grupo de Acesso, da Liga das 
Escolas de Samba, e terá que 
voltar para o Grupo I da UESP 
, no próximo Carnaval... 

Em 2015, a Escola havia 
vencido o Carnaval pelo Gru-
po I, mas o bom desempenho 
não se manteve neste ano. 

A Barroca enfrentou a 
responsabilidade de abrir os 
desfi les do Grupo de Acesso 
e levou para o Sambódromo 
do Anhembi, no domingo de 
Carnaval, o enredo “Bakhita”. 

De autoria do filósofo e 
teólogo Wagner Augusto Sil-
veira o tema que foi sele-
cionado entre mais trinta 
opções de enredo, trata de 
Josefina Bakhita, sudanesa, 
primeira santa cristã negra 
dos tempos atuais. Na voz 
de Rodrigo Xará, o canto do 
samba dos poetas Vagner Al-
meida, Vermelho, Ney Nunes, 
Zeca e Kike Toledo inaugurou 
o desfi le na avenida.

Blocos
Os blocos que estão ocu-

pando as ruas da cidade des-
de o dia 30 de janeiro têm ga-
rantido a diversão de milhares 
de paulistanos e turistas.

A Prefeitura está celebran-
do o sucesso da iniciativa, que 
já levou mais de um milhão 
de pessoas às ruas, gerando 
arrecadação de R$ 400 mi-
lhões - mais do que a festa no 
sambódromo. No total, serão 

355 blocos, 35% a mais que no 
ano passado. 

Aliás, ainda tem Carnaval 
na região. O Bloco CaraViva 
sai às 16h, do dia 13, da Rua 
Diogo de Faria e circula pela 
rua entre os números 386 
ao 1338 até 19h. O Enterro 
dos Ossos passa pela Lins de 
Vasconcelos Bartolomeu de 

Gusmão, Francisco Cruz, Ver-
gueiro, Praça comunitária Vila 
Mariana no dia 13, a partir das 
13h. O Bloco do Descubra se 
concentra no Largo Senador 
Raul Cardoso no dia 13, às 13h.

O Rabusuju faz a folia nas 
ruas Luis Goes, 1 de janeiro, 11 
de junho e Napoleão de bar-
ros das 12h30 às 20h.

Barroca Zona Sul voltará ao 
Grupo I da UESP em 2017

Foto: Fernando Heise/SPTurisFoto: Secom

Brigadeiro, Paraíso, Sacomã, 
Vila Prudente, Barra Funda, 
Marechal Deodoro, Santa 
Cecília, República, Pedro II, 
Santo Amaro, Largo 13, Adol-
fo Pinheiro, Capão Redondo, 
Vila das Belezas, Campo Lim-
po, Giovanni Gronchi, Orató-
rio e Vila Prudente, ambas do 
monotrilho da Linha 15-Prata.

Por fim, o metrô garan-
te que, após a implantação 
dessas medidas, uma nova 
licitação será iniciada para 
complementar a rede de ven-
das de recarga de Bilhete 
Único no Metrô.
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•SAÚDE A Escola Monteiro e o 
futuro de nosso planeta

A UNESCO desenvolverá 
em todo o mundo neste ano 
de 2016 o tema “Entendimen-
to Global”, quer seja do ponto 
de vista sócio, cultural, huma-
no quer seja do ponto de vista 
ecológico, físico, climático, 
econômico e geográ� co. 

Segundo a UNESCO, o En-
tendimento Global pressupõe 
o “re� etir a partir de uma pers-
pectiva mundial e intervir no 
plano local”. Para alcançar a 
sustentabilidade do planeta 
e propiciar a governança e a 
transparência, devemos redu-
zir a defasagem de conheci-
mentos sobre as ações locais, 
por um lado, e por outro, seus 
efeitos mundiais. Esta é, em 
de� nição, a meta de um pro-
grama destinado a promover 
o Entendimento Global. 

A Escola Monteiro em linha 
com o que acontece no mun-
do deterá como tema gerador 
para o ano de 2016 o tema: 

CONHECIMENTO GLOBAL – O 
FUTURO DO NOSSO PLANETA. 
Este tema tem como meta am-
pliar a consciência dos alunos 
sobre a importância de suas 
atividades cotidianas e seu 
modo de agir frente a preser-
vação do Planeta Terra e na 
busca da melhor convivência 
entre as pessoas. Por meio de 
atividades multidisciplinares a 
Escola Monteiro vai propiciar a 
re� exão do papel de cada um 
de nós para a sobrevivência 
saudável desta e das próxi-
mas gerações, preservando o 
ser humano e todos os seres 
que habitam a Terra.

Cada um dos ciclos de En-
sino focará de uma forma 
diferente, os alunos do 1.o 
ao 5.o ano do Fundamental 
trabalharão o tema Cidadão 
do Futuro, quem sou eu, eu 
na sociedade, diferentes cul-
turas, paz e as invenções para 
melhorar a vida na terra.

Os alunos do Fundamental 
trabalharão o tema Buscando 
soluções, aberto a ideias de 
novas soluções para a vida 
em sociedade. Já a turma do 
Infantil com alunos de 2 a 
4 anos de idade trabalhará 
o tema Um Mundo Melhor, 
exaltando a preservação da 
natureza.

O Ano Internacional do 
Entendimento Global apoiará e 
promoverá a liderança mundial 
da UNESCO no fortalecimento 
das capacidades científicas 
e tecnológicas a serviço do 
Desenvolvimento Sustentável. 

A Escola Monteiro espera 
preparar cidadãos para um 
mundo melhor e com a cons-
ciência de preservar o Futuro 
Sustentável do Nosso Planeta.

A Escola Monteiro � ca na 
Rua Decio, 55 (a 50 metros da 
estação Saúde do metrô). Te-
lefone: 2578-8972. Site: www.
vilamonteirolobato.com.br

Ainda não há registro de 
casos autóctenes, ou seja, 
contraídos na própria cidade, 
de infecção pelo zika víruos 
em São Paulo. 

Já foram registrados os 
nascimentos de sete bebês 
nascidos com microcefalia 
no município, mas em cinco 
deles houve deslocamento 
compravado da gestante a lo-
cais onde há casos da doença 
nos estados de Pernambuco, 
Maranhão, Sergipe e Bahia. 
Os outros dois casos estão 
em investigação sobre des-
locamento, havendo indícios 
da infecção, como febre e 
manchas vermelhas pelo cor-
po durante a gestação.

A dengue, por outro lado, 
continua atingindo a cidade. 

com centenas de casos. No 
dia 5, sexta que antecedeu ao 
Carnaval, a Secretaria Munici-
pal da Saúde divulgou novo 
balanço sobre a situação da 
dengue na Capital e os dados 
provisórios apontam que o 
município registrou, até o 20 
de janeiro, 4.065 notifi cações 
da doença. Destas, 528 casos 
autóctones já foram confir-
mados, 1.062 descartados e 
os demais estão em investi-
gação. No mesmo período 
epidemiológico do ano pas-
sado, foram 1.346 notifica-
ções e 376 casos confi rmados 
autóctones.

Também foram registra-
dos dois casos autóctones da 
febre chikungunya na cidade 
neste ano e 10 importados. 

Os autóctones são morado-
res do Sacomã: uma mulher 
de 84 anos e um homem de 
71 anos, ambos com sorolo-
gia positiva para a doença e 
negativa para dengue. 

A secretaria já realizou 
bloqueio para eliminação de 
criadouros em 515 imóveis no 
entorno das residências en-
tre os dias 20 e 21 de janeiro. 

Na região, o distrito Cur-
sino que em 2015 apresentou 
474 casos da doença, este 
ano já contabiliza 8. No Ja-
baquara, que totalizou 2861 
casos no ano passado, tem 
por enquanto 6. A Vila Maria-
na, que atingiu 358 em 2015, 
também tem 6 casos confi r-
mados até dia 20 de janeiro. 
A região da Saúde, que teve 
419 infectados no ano passa-
do, já registra 7 novos casos.

A Prefeitura já havia edita-
do lei que permite a entrada 
em imóveis fechados para 
combater possíveis focos de 
proliferação do mosquito Ae-
des aegipty. Agora, também 
o Governo Federal editou-
medida provisória (MP) que 
permite o ingresso forçado 
de agentes de saúde em imó-
veis públicos e particulares 
abandonados para ações de 
combate ao Aedes aegyp-
ti. O texto autoriza ainda a 
entrada do agente público 
em casas onde o proprietá-
rio não esteja para garantir 
o acesso e quando isso se 
mostre “essencial para con-
tenção de doenças”. Poderá 
até solicitar auxílio policial.

Vila Mariana, Jabaquara e 
Saúde já tem casos de dengue
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

Em setembro, o prefeito 
Fernando Haddad encaminou 
para a Câmara de Vereadores 
o projeto de lei para um novo 
Código de Obras na cidade. 
A atual legislação já tem 24 
anos! O Código de Obras e 
Edificações complementa o 
Plano Diretor Estratégico e o 
zoneamento.

O objetivo, segundo re-
presentantes da Prefeitura 
e da Câmara de vereadores, 
é agilizar os processos de 
l icenciamento na cidade, 
desburocratizar a aprovação 
de obras. De acordo com o 
prefeito, a revisão do COE 
ajudará o município a atingir 
a meta de reduzir o tempo de 
tramitação dos processos de 
licenciamento no âmbito do 
município para, em média, 
90 dias.

Agora, o texto do projeto   
deverá ser discutido durante 
uma série de audiências pú-
blicas para que a população 
faça suas considerações em 

relação a proposta. “Quere-
mos ouvir todos os segmen-
tos da sociedade para che-
garmos em um bom termo 
para todos”, declarou o pre-
sidente do colegiado, verea-
dor Gilson Barreto (PSDB).

Já o vereador Nelo Rodol-
fo (PMDB), relator do Código 
de Obras, explicou que os 
debates serão fundamentais 
para a elaboração do relató-
rio e possíveis mudanças ao 
projeto encaminhado pela 
prefeitura. 

“Vamos fazer uma série 
de audiências porque esse é 
um importante projeto que 
vem complementar o Plano 
Diretor Estratégico e o zo-
neamento que tanto foram 
debatidos com a população 
com o objetivo de propor 
um novo modelo urbanístico 
para a cidade”, disse Nelo 
Rodolfo.

“O grande avanço desse 
Código de Obras é a simplifi -
cação. Isso é importante para 

facilitar a assimilação por 
parte do cidadãos”, declarou 
o coordenador executivo do 
Secovi (Sindicato da Habita-
ção), Eduardo Della Manna.

Como participar
O Projeto de Lei 466/2015 

determinará o que deve ser 
respeitado na elaboração de 
projetos arquitetônicos. O 
atual Código de Obras está 
em vigor desde 1992.

Antes de ser votado, o 
projeto passará pela análise 
das Comissões da Casa e pe-
las audiências públicas como 
forme de ouvir opiniões e 
sugestões da população. 

A íntegra do projeto está 
disponível no site da Câmara, 
no endereço: www.camara.
sp.gov.br/codigodeobras.

Lá, também é possível 
registrar suas sugestões. 
Elas devem ser no sentido de 
reduzir as responsabilidades 
do poder público e dar mais 
agilidade às reformas e cons-
truções. 

Como deve ser a aprovação de obras na cidade? Opine

•CULTURA

Cinemateca retoma programação, com sessões ao ar livre
Depois do incêndio em 

um galpão da Cinemateca 
que guardava antigos rolos 
de filmes, a programação 
foi suspensa por alguns dias 
- tanto da Mostra Cinema 
Brasileiro Contemporâneo, 
exibida internamente, quan-
to das sessões ao ar livre, que 
têm se mostrado um grande 
sucesso na Vila Mariana.

Durante quatro semanas, 
a Cinemateca Brasileira avem 
apresentando sessões espe-
ciais ao ar livre, na sua área 
externa. Foi cancelada a  a 
exibição de Fome de viver, 
cult movie de Tony Scott com 
Catherine Deneuve, Susan 
Sarandon e David Bowie no 
elenco, que seria exibido no 
dia 6 em homenagem ao can-
tor recentemente falecido.

Mas, a programação se-
gue neste sábado, 13, às 21h, 
com Velvet Goldmine, de 
Todd Haynes, retrato dos 
anos do glam rock, onde ban-

das como Roxy Music, T-Rex, 
New York Dolls e artistas 
como Gary Glitter, Brian Eno, 
Marc Bolan, Bryan Ferry, Iggy 
Pop, Lou Reed e o próprio 
Bowie são refências funda-
mentais na narrativa.

Continuando com perso-
nagens importantes da dé-
cada de 1970, apresentamos 
O lixo e a fúria, biografi a dos 
Sex Pistols, com direção de 
Julien Temple, habitual cola-

borador cinematográfi co do 
grupo - é dele o clássico The 
great rock’n’ roll swindle, 
uma paródia ácida sobre a 
banda. 

Para terminar, um afetuoso 
romance de formação - Ca-
lifórnia, de Marina Person. 
Em meio a discos de Bowie, 
clássicos do The Cure e The 
Smiths e das Diretas Já, uma 
adolescente vive suas primei-
ras aventuras amorosas e co-

nhece as primeiras dores da 
vida adulta na São Paulo da 
década de 1980. Califórnia será 
exibido dia 20, também às 21h.

Toda a programação tem 
entrada franca. A Cinemateca 
sugere que o público leve 
suas almofadas, cadeiras 
dobráveis, cadeira de praia, 
canga, esteira, e se acomo-
de à vontade no largo para 
acompanhar os fi lmes.

A Cinemateca Brasileira 
também está apresentan-
do, desde o fi nal de janeiro, 
uma nova edição da mostra 
Cinema Brasileiro Contem-
porâneo. Entre os dezesseis 
longas-metragens apresen-
tados estão diversos filmes 
ainda inéditos no circuito 
comercial paulista, além de 
obras recém exibidas nas 
salas da cidade.

A mostra vai até o fi nal de 
fevereiro e a programação 
completa pode ser confe-
rida em www.cinemateca. 

com.br. A entrada é franca 
e os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes das 
apresentações, que aconte-
cem de quinta a domingo, 

no final de tarde e à noite. 
A Cinemateca fi ca no Lar-

go Senador Raul Cardoso, 
207 - Vila Clementino . Tele-
fone: 3512-6111 

Cena do fi lme Velvet Goldmine, que será exibido ao ar 
livre na Cinemateca, na Vila Mariana, neste sábado, 13, 21h
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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, e aos sábados 
e domingo R$ 6 cada. 
Tem de linguiça toscana 
Aurora, carne bovina, co-
ração, frango, queijo co-
alho ou mozarela, kafta, 
salsichão e pão de alho.

E em todos os dias, de 
domingo a domingo, as 
carnes também estão 

com preço especial. A 
mais famosa promoção 
da casa é um combina-
do de Picanha grelhada 
com linguiça por R$ 99,90.

Outra ótima pedida é 

o bem temperado galeto 
inteiro desossado, que sai 
por R$ 36 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$ 65,90.

“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

•BARES E RESTAURANTES

•CULTURA

Bolinho de feijoada e música ao vivo 
são destaques em bar no Paraíso

Comidinhas, cerveja geladís-
sima, caipirinhas em diversos 
sabores... Tudo embalado por 
bons papos e muita música po-
pular brasileira - pode ser sam-
ba, pop rock ou o repertório 
conhecido pelo público como 
a autêntica MPB. Essas doses 
de diversão e boa gastronomia 
garantem o sucesso do Barnal-
do Lucrécia, no Paraíso, desde 
janeiro de 1994.

Localizado em um casarão 
imponente de esquina, o bar 
nasceu há 22 anos  com uma 
ideia fi xa: ter a cara do Brasil, 
seja na decoração, na agenda 
de eventos, nas receitas dos pe-
tiscos ou no clima hospitaleiro 
e alegre que domina as noites 
do barzinho.

A decoração se inspira em 
armazens de secos e molhados 
do interior de estados como 
São Paulo, Minas, Rio grande 
do Norte, Parana ou Rio de 
Janeiro. 

O clima acolhedor se es-
tende pelo palco nas noites de 
música ao vivo. A casa, aliás, já 
é bastante conhecida tanto do 
público paulistano quanto de 
turistas que fazem questão de 
conhecer o Barnaldo Lucrécia. 

A comidinha de boteco é 
uma grande atração. Os boli-
nhos são os preeridos de mui-
tos dos frequentadores. Tem 

O bolinho de feijoada 
é uma das delícias da 

casa, que também 
tem porção famosa 

de pastéis, carne seca 
com mandioca....

de mandioca, queijo, arroz, ou 
o famoso bolinho de feijoada. 

Há ainda um mix de bo-
linhos. Ou porções de mini 

coxinhas com catupiry ou cro-
quetes de carne. 

Recentemente, o cardápio 
ainda ganhou outra novidade:  

o bolinho trem caipira, que 
mescla no recheio três tipos de 
linguiça, queijo, e um tempero 
secreto e único!

O mix de pastéis com massa 
bem sequinha e crocante é ou-
tro destaque da casa. A porção 
de doze unidades pode ser de 
carne, queijo, palmito ou um 
mix destes sabores. 

A porção de bruschetas, 
com molho de tomate e man-
jericão, vem com seis unidades.  
Outras ótimas pedidas são a 
polenta frita com parmesão 
ralado, a mandioca frita com 
molho de carne moída caseiro 
ou a carne seca desfi ada com 
mandioca frita. 

O tradicional caldinho aqui 
pode ser de feijão temperado, 
mas também pode ser de fei-
joada com torresmo - ambos 
reconfortantes e deliciosos!

Há ainda sanduíches no pão 
francês, frango a passarinho, 
iscas de frango à milanesa... 

O bar fi ca na Rua Abílio Soa-
res, 207 - Paraíso, bem pertinho 
do metrô e de pontos de táxi, 
ou seja, dirigir é desnecessário. 
Reservas de mesas podem ser 
feitas pelo telefone: 3885.3425 
e 3052.2145. Abre às terças e às 
quartas, das 18h à meia-noite, 
quintas das 18h até 1h, sextas 
das 19h às 3h, sábados das 20h 
às 03h. 

Circo e estórias sobem ao palco do teatro João Caetano
Agora o ano começou. As 

férias acabaram e até a folia 
de Carnaval está terminando 
(sim, terminando, porque 
ainda há blocos programa-
dos para a cidade). Mas isto 
não signifi ca que as crianças 
não devem buscar diversão, 

lazer e cultura - aliás, para 
enfrentar a maratona escolar, 
nada melhor que manter a 
agenda agitada.  Que tal circo 
e estórias para começar bem 
o semestre? No Teatro João 
Caetano, este fi m de semana 
tem os dois.

No sábado, 13, o 
grupo Parlapatões 
traz o espetáculo 
Clássicos do Circo 
(foto), com  alguns 
dos mais divertidos 
números cômicos e 
circenses de diver-
sos espetáculos da 
trajetória de vinte 
anos dos Parlapa-
tões.  Um grande 
show de variedades 
que festeja o re-
pertório do grupo 
em números para 
crianças, mas que 
também divertem os 
adultos.

A entrada é gra-

tuita, já que o evento faz par-
te do Circuito SP de Cultura. 
SErá no sábado às 16h e a 
distribuição dos ingressos 
acontece uma hora antes do 
espetáculo. 

No domingo, 14, também 
às 16h, tem o show “Estórias 
de Cantar”, que revela aos pe-
quenos ouvintes os grandes 
compositores brasileiros, que 
fazem de suas músicas verda-
deiras poções mágicas, para 
tocar os corações, ouvidos e 
almas de crianças de todas as 
idades! Alguns Mestres, como 
Chico Buarque, Milton Nasci-
mento, Toquinho, Vinícius de 
Morais, Edu Lobo e Arnaldo 
Antunes iluminam esta tra-
jetória, repleta de ritmos e 
sotaques brasileiros, com uma 
boa dose da energia do bom e 
velho Rock n’ Roll!

A apresentação é gratuita  
e os ingressos começam a ser 
distribuídos às 14h. 

O Teatro João Caetano fi ca 

na  Rua Borges Lagoa, 650 - 
Vila Clementino; Próximo ao 
metrô Santa Cruz. Telefones: 
5573-3774 / 5549-1744.

No fi m de semana seguin-
te (dias 19/02 e 20/02 – Sex. 
e Sab. – 21h;  21/02 – Dom. - 
19h), have3rá um espetáculo 
de dança Contemporânea 

que tem como referências 
John Travolta, Tchaikovsky, 
Dominguinhos, Gilberto Gil, 
Bee Gees, Beatles entre ou-
tros que ajudaram ao grupo 
a provocar estes “estados 
imediatos”. O espetáculo 
leva o nome Estado Imediato 
justamente por tentar refl etir 

um último instante da vida. 
Questiona ainda as regras da 
dança contemporânea e a re-
lação entre público e artista. 

Gratuito, o espetáculo é 
para maiores de 14 anos e a 
distribuição dos ingressos 
ocorrerá sempre uma hora 
antes de cada sessão. 
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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

 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

VILA MORAES
AV. DO CURSINO, 01 VAGA

SALA COMERCIAL
METRÔ SÃO JUDAS – R$ 285.000,00

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

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. 2 vagas.

Valor R$ 350.000,00
(Cód.JH) Site: SO0097.

 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.

JD. DA SAÚDE
R$ 425.000,00

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

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.

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 - 75M2 A/U

METRÔ SAÚDE
APTO

R$ 680.000,00
85M2 A/U, 3 dormitórios, 

1 suite, sala 2 ambientes, 

dependência de empregada, 

2 vagas, lazer. (Cód: JH).

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 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

METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 315.000,00

48M2 A/U,
01 dormitório, sala com

terraço, banheiro, cozinha

com armários, área de

serviço, 01 vaga de garagem. 

(Cód.MA).

SAÚDE
SOBRADO - R$ 750.000,00

136M2 A/U, 6 anos de uso,
3 dorms, 1 st, banheiro, lavabo, 
sl 2 ambientes, coz., área serv. 

(Cód: RS) Site: SO0182.

METRÔ SAÚDE 
APTO REFORMADO

R$ 480.000,00

2 dorms.c/armários, sala 2 ambts, 
coz.c/arms, 1 vaga, lazer. Cond.

R$ 450,00. (Cód: RS) Site: AP0739.

VILA MARIANA
SOBRADO - R$ 550.000,00

185m2 A/C, 2 vagas Metrô Sta. Cruz. 
2 dorms c/possib. 3º suíte, WC.

social, sl estar/jantar, 2 terraços. Coz. 
AS. qtal.  (Cód: JJ) Site: SO0215

V. GUMERCINDO
APTO R$ 500.000,00, 

70M2 A/U
prédio de 5 anos, 1 suite,

2 dormitórios, sala ampliada

com sacada, cozinha planejada,

2 vagas, lazer. (Cód: JH),

METRÔ SAÚDE
R$ APTO 530.000,00

75M2

A/U, 2 dorms, dependência 

de empregada, sl 2 ambientes, 

cozinha com armários, 1 vaga, 

prédio com lazer, cond.baixo! 

(Cód: RS).

Apto de 2 dormitórios c/armários 
embutidos, dependência de emp, 
1 vaga. (Cód: RS). Site: AP0701

APTO CURSINO
R$ 405.000,00

a 5 mn do Plaza Sul, lazer 
compl., 3 dorms, 1 st, sala c/
terraço gourmet, bh social, 1 

vaga. (Cód: MA) Site: AP0742.

METRÔ PÇA. ÁRVORE
CASA TÉRREA 9 X 25

R$ 730.000,00

3 dorms, 2 sts, lavabo, sl.,
coz., 2 vagas, edícula.

(CÓD: RS) Site: CA0070.

PRÉDIO 
COMERCIAL

METRÔ SAÚDE,  8 X 25,
450M2 A/U,

R$ 2.200.000,00
02 PAVIMENTOS C/4 BANHEIROS, 

SALAS E VÃO LIVRE, 2 VAGAS. 

(Cód: RS) Site: PR0026.

TERRENO NO BQ. DA SAÚDE
Travessa da luis góes, 12 x 45,

R$ 1.630.000,00 - (Cód: jh).

SAÚDE
300 M DO METRÔ

R$ 350.000,00
37M2 A/U, 01
suite, sala c/sacada,

1 vaga, salão de ginástica.

(Cód: JH).

SAÚDE
PPRÓX. METRÔ – 72M2 

A/U R$ 550.000,00
Apto todo reformado,

3 dorms, sala 2 ambientes,

2 W.C., cozinha planejada,

01 vaga. (Cód: JH).

BOSQUE DA SAÚDE
MOBILIADO, COND. BAIXO

2 dorms c/a.e. (1 suite), WC. Social, sala c/sacada, ar cond.,
coz. c/arm, a.serv;. 2 vagas, lazer completo. R$ 2.600,00

 (Cód: FE) Site: AP0725

SAÚDE
APTO METRÔ

R$ 360.000,00
reformado 2 dorms,

banheiro, coz. c/armários,

sala 2 ambientes,

área de serviço, 1 vaga livre. 

(Cód: RS).
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Av. Dr. Altino Arantes, 1091 - Vila Clementino
Domingo a Domingo

www.conquistaimoveis.net.br
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Sede Própria
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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. Lat-
eral , linda fachada .

PTO PAULISTA 
APTO   2 DTS  GAR  65 M2 AÚ

R$1.500
Ótimo local living 2 ambs  coz.

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

V. CLEMENTINO 
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 .

 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
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 cozinha , 
piso laminado. Pronto p/ morar  ótimo 

edifício , Venha conhecer .

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.

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. 

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 americana, 
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.

V. CLEMENTINO 
APTO  3 STES  3 GRS + DEP

NOVO ALTO PADRÃO 
Estuda permuta c/ imóvel coml  de  menor ou 
maior valor. Na região , 165 m² de luxo e re-
quinte , edif. De cinema. Com parque aquático.

METRÔ SAÚDE
APTO  1 DORM  GAR

R$368 MIL
Lindo 45 m2 aú  totalmente reformado  

c/ muito Bom gosto  rico arms, 
ótimo edif.  250 mts do metro.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DORMS GAR

R$430 MIL
Prox. Metro Saúde e V. Mariana , repleto 
de arms, Liv.   2 ambs terraço, andar alto, 

ótimo edif. c/ piscina , é só mudar.

 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.

 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.

V. CLEMENTINO
COBERTURA DUPLEX

R$1.050 MIL 
No miolo do bairro, linda indescritível 

148 m² 3 dts ste 2 grs amplo terraço  com 
Vista maravilhosa Ed. Super cobiçado

PÇA DA ÁRVORE
APTO 3 STES + DEP  4 GRS 

R$1.180 MIL 
Estuda permuta  com imóvel menor valor  
na região Junto ao metro, não existe mais 
lindo, rico em arms. Lindo edif.  c/ lazer.

V. CLEMENTINO 
CASA DE VILA 
R$1.200 MIL

Prox. Metro  Sta Cruz 4 dts 2 stes  3 grs 
Beleza conforto, segurança, repleto de arms 
Qtal  churr, tudo isso no coração do bairro.

 MIRANDÓPOLIS
APTO 2 DTS GAR 78 M² AÚ

R$550 MIL 
Local  espetacular , liv. 2 ambs , coz. Plane-
jada , rico em arms. Todo reformado c/ 
muito bom gosto , cond. Baixo , ótimo edif.

JABAQUARA 
APTO  2 DTS  GAR 

R$1.300
500  mts do metrô, ótimo apto em

piso frio Repleto de arms ,
ótimo edif.  C/  lazer total.

METRÔ SAÚDE
APTO  1DORM   GAR

R$1.500
 250 mts  do metrô , bom living  coz. 

Equipada Rico em arms , ótimo apto , c/ 
conforto e segurança , não perca!

PTO PAULISTA 
    2 DTS  GAR  

   R$1.600
Ótimo local , pronto p/ morar , 
living 2 ambs Coz. Equipada, 

rico arms , tudo de bom !  
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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

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

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 ste, terraço c/  sl. 
grande + piscina + churr/, 3 vgs, 
lazer completo, muito bem loca
lizado. Òtimo aproveitamento
da cobertura. 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 aca-
bto em porcelanato, sacada fechada 
em vidro, coz. completa  gourmet, lav, 
3 vagas para automóvel, 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 ardó-
sia, 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 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

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

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$ 750 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

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.. Estuda per-
muta 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

“JABAQUARA PRÓX AO 
METRÔ”  SÓ R$ 300 MIL 
2 dormitórios, armários, sala 
2 ambientes, cozinha com 
armários, 60m2, AS, 1 vaga 
de garagem, porcelanato, 

condomínio baixo, uma ótima 
oportunidade . REF.: 01-2946

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
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

APTO SÓ R$ 240 MIL
JD CELESTE

2 dormitórios com armários, 
sala, cozinha americana, vaga 
de garagem, com lazer, boa 
localização, condução facil, 

oportunidade. REF.: 01-3176

APTO “REFORMADO” 
JABAQUARA  R$ 480 MIL

03 dormitórios, suíte, todos 
com Armários,sala c/ sacada 
com vista para o Parque do 
Estado, cozinha planejada, 

todo REFORMADO, vaga de 
gar. e lazer.  REF.: 01-3175

APTO REFORMADO PRÓX. 
METRÔ R$ 370 MIL

Metrô Conceição com 2 dormi-
tórios, sala 2 ambientes com 
sacada, cozinha, 2 banheiros, 1 
vaga, piso em porcelanato, lazer 
completo. A 5 min. à pé do Metrô, 
excel. imóvel.  REF.: 82-3047

BELÍSSIMO SOBRADO 
JABAQUARA R$ 1.190MIL

4 DORMITÓRIOS, 3 suítes, 2 
closets, amplo living com terraço, 
copa,  COZINHA, 6 VAGAS DE 

GARAGEM + edícula completa com 
2 dormitórios e banheiro no piso 

superior. ÓTIMO INVESTIMENTO 
OU RENDA!  REF.: 02-3183

CASA TÉRREA
V. STA. CATARINA R$ 450 MIL

2 dormitórios, sala de estar, 
jantar, cozinha, quarto de 

empregada, lavanderia, quintal 
, 6 vagas de garagem , terreno 

de 10 x 25. Oportunidade .  
REF.: 01-1181

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
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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

SOBRADO SAÚDE
R$ 770.000,00

3 dorms sendo 1st, 3 
wc,lav, arms na copa/coz 
e dorms, escritório, dp de 
empregada c/ wc, 2vgs, 

churr.,204m² – REF: 2365.

APTO V. GUMERCINDO   
R$ 478.000,00

APTO NOVO! 2dorms
sendo 1 suíte, sala em L
c/ sacada, coz, 1 banh,

área de serv, 1 vaga, 52m². 
REF: 2384.

APTO SAÚDE
R$ 620.000,00

3 dorms c/ arms sendo 1 
suíte, sala 2 ambc/ sacada, 
coz c/ arms, banh, área de 
serv c/ arms, wc de emp, 2 
vagas, 78m² – REF: 2375.

APTO IPIRANGA  
R$ 450.000,00

3 dorms, sala c/ sacada, 
coz c/ arms, 2banhs,

área de serv, 1 vaga, 79m² 
REF: 3892.

APTO VILA MARIANA
R$ 630.000,00

2dorms sendo 1 suíte, 
sala, 2 banhs, cozinha, 

área de serv, 2 vagas, lazer 
completo, 65m² –

REF: 7010.

APTO SAÚDE 
R$ 480.000,00

Próx. metrôs Saúde e Praça 
da Árvore, 2 dorms, sala c/ 
sac, coz c/ arms, 1 banh, 

área de serv, wc de empreg, 
1vg, 57m² – REF: 2372.

SALA COM. SAÚDE
R$ 320.000,00

Próx aos metrôs Saúde e 
São Judas, sala espaçosa, 
2banhs, 1 vaga, 49m² – 

REF: 8010.

KITNET MIRANDÓPOLIS
R$ 180.000,00

1 dorm, coz c/ gabinete, 
banh, área de serv, 15m², 
(condomínio com água,
luz e IPTU inclusos) –

REF: 2271.

APTO IPIRANGA
R$ 650.000,00

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

2banhs, área de serv, 1 
vaga, 68m² – REF: 8035.

APTO JABAQUARA
R$ 478.000,00

3 dorms sendo 1 st, sala 
c/ sac, 1 lav, coz e dorms 

c/ arms planejados, área de 
serv, 1 vaga, 72m² – 

REF: 2385.

APTO ÁGUA FUNDA
R$ 415.000,00

Decorado, repleto de arms 
planejados, 3dorms sendo 1 
st, 1 banh, sala c/ sac, coz 
planejada, área de serv, 2 

vagas, 65m² – REF: 2377.

APTO JD. VERGUEIRO
R$ 277.000,00

último andar, 3dorms sendo 
1 c/ arm, sala c/ sacada, 

cozc/ armários, 1 banh, área 
de serv, 1 vaga, 68m² – 

REF: 2371.

APTO
PRAÇA DA ÁRVORE 

R$ 500.000,00
2 dorms c/ arms, sala 

c/ sacada, coz e área de 
serviço c/ armários,1banh, 1 
vaga, 57m² – REF: 8085.

CASA IPIRANGA 
R$ 800.000,00

2 casas repletas de arms, 4 
dorms sendo 1 st, 3 salas, 2 
coz, banh, lav, hidromassagem, 

churr, jd de inverno, 1 vg,
203 m² – REF: 3672

APTO SAÚDE
R$ 1.500,00

+ COND. + IPTU
3dorms c/ arm, sala 2ambc/ 
sacada,coz c/ arms, 1 banh, 
área de serv, 1 vaga, 65m² – 

REF: 2368.

KITNETJABAQUARA
R$ 1.200,00

ótima localização,
a 450m do metrô Jabaquara. 

1dorm, coz c/ gabinete
c/ fogão, 1 banh, 23m² – 

REF: 2376.

SOBRADO JD SAÚDE
R$ 3.700,00 + IPTU
Lindíssimo sobrado, 3 

dorms sendo 1st, 4banhs, 
sala c/ lav, coz c/ arms, 

lavand, qtal c/ churr. e lav,
8 vagas, 200m². REF: 2379.

APTO VL. MERCÊS
R$ 1.530,00 (PACOTE)
2 dorms, sala, coz, banh, 

área de serv, 1 vaga, 48m² 

– REF: 205.

APTO
VL STO ESTÉFANO

R$ 2.000,00(PACOTE)
2 dorms c/ arms, sala c/ 
sac, coz c/ arms, 1 banh, 

área de serv, 1 vaga, 51m²
REF: 2381.

APTO SAÚDE
R$ 2.330,00 (PACOTE)
180m do metrô, 2 dorms 
c/ arms, cama em 1 dos 
dorms, sala, coz c/ arms, 
banh, lav, área de serv, 2 

vagas, 55m² – REF: 2364.

APTO  JABAQUARA
R$ 1.820,00 (PACOTE)

prédio sem elevador,
2 dorms, sala, cozinha,
1 banh, área de serv,

1 vaga, 55m² – REF: 3063.

APTO VL. STA TERESA
R$ 1.600,00 (PACOTE)
Próx. Anchieta, repleto de 
móv planejados, 2dorms, 
sala c/ sac, coz c/ arms e 

fogão, 1 banh, área de serv, 
1 vg, 48m² – REF: 2383.

APTO IPIRANGA
R$ 1.960,00 (PACOTE)

2 dorms, sala, coz, 
1banh, área de serv,dp de 
empregada c/ wc, quintal,

1 vaga, 70m² – REF: 3212.

APTO
PRAÇA DA ÁRVORE

R$ 1.600,00 + COND. 
3dorms sendo 1 c/ arms, 
sala, coz, 1banh, área de 

serv, 1 vaga, 63m²
REF: 2373.

APTO VL. CLEMENTINO
R$ 3.200,00

+ COND. + IPTU
3 dorms sendo 1st, sl c/ sac, 
arms na coz e dorms, banh, 
área serv, dp de emp. c/ wc e 
2 vagas, 110m²– REF: 2302.

SOBRADO COM.  
BOSQUE DA SAÚDE

R$ 3.100,00(PACOTE)
3 salas, 1 banh, cozinha, 
lavabo, área de serviço, 
edícula c/ wc, 1 vaga, 
110m² – REF: 2361.

SOBRADO JABAQUARA 
R$ 1.610,00(PACOTE)

Condomínio fechado c/ 
churrasq e playground, 

2dorms, sala, coz, banheiro, 
área de serv, 2 vagas, 75m² 

– REF: 2359.

SALA COM. SAÚDE
R$ 1.100,00

+ COND + IPTU
400m do metrô Saúde,
1 sala, 1 banh, 1 copa,

1 vaga, 30m² – REF: 2235.

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
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

SOBRADO
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

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
COND. FECHADO

R$ 430 MIL
Travessa da Av. Bq. da Saúde, 
próximo ao colégio OEMAR, 
vago, c/ 2 dorm., wc social, 

living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, garagem p/ 2 carros - 

REF.: 13.629

APTO
V. 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.: 14.759

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

(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$ 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.
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. 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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 820 MIL
Ótima localização da rua 

Samambaia, área útil de 92 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 

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

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 14.600

SOBRADO
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
JABAQUARA
R$ 390 MIL

Próx. a rua Barrânia, c/ 2 dorm., 
suíte, wc social, sala, cozinha 
c/ AE, despensa, lavanderia, 

wc p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.197

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 410 MIL
Ótimo local, excelente área útil 
de 81 m², c/ 2 dormitórios, wc 
social, living p/ 2 amb., cozinha 

c/ AE, depend. p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro, estuda 
propostas - REF.: 14.860

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 480 MIL
Reformado, impecável, c/ 3 

dormitórios, wc social, living, 
sl. de Jantar, cozinha c/ AE, 

lavanderia, quintal c/ churrasq., 
garagem p/ 1 carro, estuda 

permuta c/ apto. menor valor - 
REF.: 14.857

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 560 MIL
 Excelente rua do bairro, 

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

3 carros, quintal, jardim
REF.: 14.743

APTO. - METRÔ
A. DO IPIRANGA

R$ 580 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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
Ótimo local, vago, área útil 

de 100 m², c/ 3 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, cozinha, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 

lazer completo - REF.: 14.779

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

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 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

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

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 790 MIL
Impecável, reformado, terreno 

10 x 20 mts., AC = 190 m², c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 
escritório, living p/ 2 amb., sl. 
jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.840

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
Terreno 8 x 30mts., c/ 2 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 3 amb., 

escritório, sl. jantar, coz. c/ AE, 
edícula c/ estúdio de 28m² (c/ 
2 salas climatizadas), depósito, 
amplo quintal gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.854

TÉRREA
CIDADE VARGAS

R$ 900 MIL
Terreno 389 m², construção 

160 m², amplíssimo quintal, c/ 
3 dorm., wc sovial, living p/ 2 
amb. c/ lareira, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 4 

carros - REF. 14.861

TÉRREA + EDÍCULA
JD. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
 3 dorm., suíte, living p/ 2 

amb., coz. c/ AE, despensa, 
qto. despejo, dep. p/ empreg., 
jardim, amplo quintal, gar. p/ 5 
carros, mais ampla edícula c/ 
2 dorm., suíte, sala, coz, wc  - 

REF.: 14.287

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

APTO
V. GUMERCINDO

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

s/ portaria - REF.: 14.695

APTO
JD. DA SAÚDE

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

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

c/ AE, lavanderia, gar. p/ 1 
carro, AU de 58m², cond. só
 R$ 320,00 - REF.: 14.299

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Impecável, todo reformado, 

ótima localização da rua 
Samambaia, área útil de 88 

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

p/ 1 carro. - REF.: 14.493

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 490 MIL

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

AE, lavanderia, garagem p/ 
1 carro - REF.: 14.485

SOBRADO
JD. 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
JD. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, terreno 264 m², 

construção 200m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte c/ hidro, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., garagem 3 carros - 
REF.: 14.855

SOBRADO
V. VERA

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

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

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

dorm. - REF.: 14.681

TÉRREA
M. VELHO

R$ 677 MIL
Terreno 186 m², construção 

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

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

Praia Grande - REF.: 14.599

SOBRADO
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

SOBRADOS NOVOS
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização, próx. a 

rua Tiquatira, c/ 3 dorm., suíte, 
jd. inverno, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem p/ 2 carros 
REF.: 14.671

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

SOBRADO EM VILA
IPIRANGA
R$ 750 MIL

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

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

TÉRREA
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

(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
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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

VILA OLIMPIA - OPORTUNIDADES:
ApARTAMenTo c/ 3 dts (1 suite), living p/ 3 ambs, ampla coz, área de 
serv, dep de empr completa, entr social e serv, 1 vg demarcada, 125m2.

de área, necessita modernização, ót local. pr. R$:500.000,00.

Tratar: tels. Fixo 11-4712.5471, cels. 97401.0555(vivo), 
98254.5435(tim),  96635.0262(claro).

estuda-se proposta e condições de pagamentos. 

SobRADo para reforma, c/ 2 dts, dem. dep., dep. Empr. Terreno c/ 
115m2., tendo 7,00mts. de frente, ótimo local. pr. R$:450.000,00.

 

Impecável ótima vista panorâmica 2 dorms. Sala 2 ambientes
salão de festas  quadra poli esportiva, 1 vaga demarcada 

VALoR - R$ 270.000,00 - Fone: 96428-0663 / 5058-0800

 APARTAMENTO SAÚDE PRÓXIMO AO
 PLAZA SUL - 10 MIN. DO METRÔ

cr
ec
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3

46m2 a.u. 2 dormitórios c/arms.,
sala c/var., coz., banh, varanda, 
lavand., 1 gar., lazer. Ocasião!!!

Aceita Financiamento

FONES: 2275-6481
2276-3671 ou 97592-9946

APTO. MOBILIADO 
V. MERCÊS - R$ 310.000,00

 Pronto para morar, 3 dorms, 1 suite, 
varanda, sala, coz. c/arms. lavabo 

compl, lav., 1 vaga, port. autom. Ac. 
financiamento

SOBRADO - VILA GUARANI
R$ 350.000,00

FONES: 2275-6481
2276-3671 ou 97592-9946

3 dorms., banh. social lavand., sala, 
coz. + banh., entrada lateral + 1 

quartinho, 1 garagem. Estudo proposta 
e financiamento

SOBRADO - VILA GUARANI
R$ 270.000,00

FONES: 2275-6481
2276-3671 ou 97592-9946

SOBRADOS NOVOS
PÇA ÁRVORE
R$ 890.000,00

3 dorms, 1 suite c/ varanda, banheiro social, 
sala, lavabo, cozinha, churrasqueira, 2 vagas

FONES: 2275-6481
2276-3671 ou 97592-9946

APTO SAÚDE PX. IGREJA 
STA. TEREZINHA - R$ 690 MIL
82m2, 3 dorms, 1 suite repleto de arms, sala 

c/ varanda , coz, banh. soc. qto. emp. c/ 
banh, lav, 2 vgs, demarc., lazer.

FONES: 2275-6481
2276-3671 ou 97592-9946

METRÔ SAÚDE
SOBRADO ÓTIMO LOCAL

2 dorms. c/suíte, closet e varanda, 
sala cozinha grande, despensa,
banh. Completo, quintal grande,

suíte nos fundos, 1 vaga.
Direto c/ propietário: R$ 530.000,00

5584-7540 97176-3808  whats

5584-7540 97176-3808  whats

METRÔ SAÚDE
APTO. IMPECÁVEL

2 dorms.c/AES + 3º opcional,
sala c/ varanda, banh. Completo, 
coz. c/ AES, WC de empregada.

1 vaga. R$ 480.000,00

VILA MARIANA
APTº. 2 DTS, 2 VAGAS

Com 60m2. de área útil, sendo 1 suite, 
living p 2 ambs, rico em armários, 2 vgs, 
demarcadas c/ armário, excelente estado 

de conserv., ótimo local. pr. R$:420.000,00, 
opção de locação. Estuda-se proposta e 
condições de pagamentos. Tratar: tels. 

Fixo 11-4712.5471, cels. 97401.0555(vivo), 
98254.5435(tim),  96635.0262(claro)

TERRENO
VILA MARIANA

10 X 30 = 300 M2 - R$ 970.000,00
ÓTIMO PARA 2 SOBRADOS 

TOTALMENTE PLANO
FoneS: 2275-6481

2276-3671 /97592-9946

Ao LADo Do MeTRÔ pÇA DA ÁRVoRe
SeM FIADoR

 SEJA O SEU PRÓPRIO PATRÃO
ALUGUE UMA LOJA OU SALA COMERCIAL

 Fone: 5585-3374

  APARTAMENTO
MIRANDÓPOLIS
2 Quadras Metrô Praça da Árvore

2 dorms. Sala cozinha 2 banhs. Isolado s/ vaga
R$ 2.000,00 incluso condomínio.

Tratar com Cícero 99370-6797

  APARTAMENTO
PRAÇA DA ÁRVORE

2 dormitórios com armários, 2 banheiros, cozinha com 
armários embutidos, 1 vaga de garagem.

Próximo ao metrô , Rua Bertioga.
Valor R$ 1.600,00 - Fone 5589-7784

ARTESTÉTICA
PRECISA-SE DE MASSAGISTA, MANICURE E CABELEIREIRA

COM EXPERIÊNCIA E CLIENTELA - ACEITO PROPOSTA.

Fone: 5083-9551 / Cel: 97604-5565Para 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

MANICURE COM PRÁTICA
Salão bom nìvel, na Vila Mascote.

Horário de 3 a sabado dfas 10h. as 19h.
Material do salão + 60% de Comissão

Fone: 4304-0888

 

Contratos, Separação Judicial, 
Divórcio, Inventário, Execução, 

Cobrança, Imobiliário, 
Danos Morais, Alimentos.

VETTORAZZO 
ADVOCACIA

Dr. Libero Rogério Vettorazzo (oAb 91936)
ADVoGADo CIVIL e TRAbALHISTA

 Rua 1º de Janeiro, 186 - Vila Clementino
Tel.: 5572-0173 - Cel.: 99632-6888

rogeriolibero@hotmail.com

CoMUnICADo eXTRAVIo
ROBERTO CADILEK-ME- CNPJ 06.954.699/0001-05 
E CCM  3356230-0  ESTABELECIDO NA RUA NOVA 
YORK  435 –BAIRRO0 BROOKLIN PAULISTA CEP 

04560-000 SÃO PAULO-SP- COMUNICA  O
EXTRAVIO DAS NOTAS FISCAIS  SÉRIE A

NUMEROS 001 A 0050 AIDF 1895  E DO LIVRO
MOD 57- REGISTRO 2730443 PREFEITURA SP.

AUXILIAR DE CABELEIREIRO
COM EXPERIÊNCIA

Para salão próximo.
Metrô Praça da Árvore

Alameda das Boninas, 268

Fone: 5585-2836

EMPREGADA DOMÉSTICA
PARA DORMIR NO EMPREGO

Com  referências
Para região da Santa Cruz

Fone: 2533-2663 / 5572-7401

VENDO PONTO COMERCIAL
NA RUA DOMINGOS DE MORAIS

NO VALOR DE R$ 70 MIL

TRATAR COM DORALINA

95485-3339

PARA ANUNCIAR
5072-2020

SÃO PAULO ZONA SUL

VENDAS APARTAMENTOS CASAS E SOBRADOS VENDAS LOCAÇÕES

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

APTO VILA MARIANA
Novo, 3 dorm,1suite, 

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

completo, próximo
Metrô Santa Cruz.

 R$970 mil - Ref 17451

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

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

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

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

Edificio de 3 anos,
lazer total. Lindo, 

impecável!!
R$ 650mil – Ref.15670

SOBRADO MIRANDÓPOLIS
Oportunidade, Novo, 3 

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

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

R$ 925 Mil - Ref.17227

SALÃO COMERCIAL 
VILA CLEMENTINO

Excelente imóvel, pronto 
para loja, em esquina

da Vila Clementino
Rua Tres de Maio.

R$ 3.500,00 - Ref.17294

APTO
VILA CLEMENTINO
2 dorm, 1 vg, varanda, 

proximo metrô.
60m, excelente imovel.

R$ 590 mil - Ref. 17778 

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

Impecavel.
R$ 1600 mil - Ref 9408 

SOBRADO COMERCIAL
VILA MARIANA

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

Reformada. Ideal para clinica/
escritorio ou residencia. 

Ref.17812 - R$ 1300 mil

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

de armarios, excelente 
localização.

R$ 400 mil - REf.4201

APTO V. MARIANA
2 dorm, 1 vg. Totalmente 

reformado. Lindo!
Em estado de novo.

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

SOBRADO DE VILA
V. CLEMENTINO

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

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

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

completo, pertinho do 
metrô. LIndo!!

R$ 550 mil - REf. 18092

CASA TÉRREA
MIRANDÓPOLIS

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

lateral, edicula com  quarto 
e Wc de emp. Aluguel

R$ 2.200,00  Ref 14694

APTO MIRANDÓPOLIS
2 dorm, sala estendida, 

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

cond.R$ 650,00  Ref 5909

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

 empregada e pequeno 
quintal. Impecavel!!

REF. 18117  R$  1050 mil.

APTO
VILA CLEMENTINO

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

da avaliação.
Ref. 17908   R$  520 mil

APTO
VILA CLEMENTINO

3dorm, 1 s, 2 vg varanda, 
2 quadras do metrô Sta 
Cruz. Lazer Completo.
Predio de excel.padrão. 
ALUG. 4.000,00  COND 
950,00 - REF. 00000

APTO
VILA CLEMENTINO

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

vg.Vale a pena conhecer!
Ref. 18419 - Aluguel:

R$ 1.900,00 Cond 740,00

APTO V. CLEMENTINO 
3 dorms,1 suite varanda, 

Reformado, armários 
novos, coz. planejada, 

dep. Emp. 81m, perto do 
metrô. VALOR  R$ 790 

MIL REF. 16802

APTO V. CLEMENTINO
2dorm, sala, coz, area 
serv,wc, SEM VAGA.
Portaria 24h, condom 
baixo. Excelente local.
VALOR R$ 350MIL

REF.18045

APTO V. CLEMENTINO
1d/sala/coz/wc/area de 
serv. 1vg, cond baixo,, 
andar alto, excelente 

estado. VALOR R$ 450 
MIL. REF.18438

SOBRADO MIRANDOPOLIS
3dorm, 2 vg, edicula, 
pequeno quintal. Rua 
plana, excelente local, 

proximo a tudo.
VALOR R$ 800 MIL. 

REF.363

APTO V, CLEMENTINO
3d/1s/2vg, varanda,

Repleto de arms, predio 
diferenciado, Lazer com-
pleto,3 quadras do metrô 

Santa Cruz. VALOR
R$ 1200 MIL. REF. 18312

CASA DE VILA
VILA CLEMENTINO

3 dorm demais depend, 5 vgs, 
entrada lateral, edicula, qtal, 
Excel. estado de conservação 
so precisa ser modernizada. 
Terreno de 10x30, semi -isolada.
VALOR R$ 2800 MIL. REF.18412

SALA COMERCIAL
Ao lado do metrô Santa 

Cruz, c/ 46m, 2wc, copa , 
varanda e 1 vaga. Estac. 
Rotativo. Funciona 24h.
ALUGUEL R$ 2500,00 - 

COND 1050,00 - REF. 15268

CASA TÉRREA
MIRANDOPOLIS

4d/1s/2vg/ edicula, quintal, 
entrada lateral. Necessita 

pequenos reparos.
ALUGUEL R$ 3000,00

REF18358

SOBRADO
CHACARA INGLESA

3dorm, sala, copa cozinha, 
2 wc, quintal , edicula,

1 vaga. Necessita 
pequena reforma.

Ref.18514 - R$  550 mil

APTO V. CLEMENTINO
1dorm, sala coz, wc, area 
de serviço e 1 vg, Proximo 
EPM, HSP, metrô S. Cruz.

Fiador ou Seg. Fiança. 
Alug. 1700,00 Cond. 
330,00 - REf.18508

APTO MIRANDÓPOLIS
2 dorm, 1 suite, 1vg, 

varanda. Em excelente 
estado , ao lado do metrô.

Alug. 2500,00 cond. 
600,00 - Ref.14896

APTO MIRANDÓPOLIS
1dorm, 1 suite, sala, coz, 
lavabo, varanda , 1 vg.
Lazer total. 41m, lazer 
total. Alug.1800,00 - 

cond. 356,00 - Ref. 13700

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
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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.

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

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, quintal e vaga p/ carro.
R$ 1.500,00 - Rua Jureia, 430 casa 02.

SOBRADO  – MIRANDÓPOLIS
(Próx. Metrô Pça. Árvore)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, dep. de emp. e quintal. R$ 1.500,00 

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.

CASA TÉRREA - VILA AGUA FUNDA

(Próx. C&C Materiais de Construção).

01 dormitório, cozinha, banheiro e área de 

serviço. R$ 300,00 - Rua Mario

Schioppa, 96 casa 01.

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 

APARTAMENTO  DUPLEX
(Próximo a Av. Pompéia) 

02 dormitórios c/ae, sala, cozinha c/ae e 
geladeira, banheiro social, área de serviço

e 02 vagas para carro. R$ 1.700,00
Rua Tucunã, 1269 Apto. 33 

SOBRADO – TABOÃO – S.B.DO CAMPO

(Próximo a Av. do Taboão)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 

área de serviço, dep. emp. completa 

qtal e gar. R$ 1.200,00 - R: Bulgaria, 64

SALÃO –MIRANDOPOLIS

(Próximo ao Metro Saúde)

Salão com 110 Mts. 02 banheiros e 02 vagas 

para carro na frente. R$ 1.800,00

Rua Salvador de Edra, 313 Loja 02.

APARTAMENTO - VILA CLEMENTINO 

(Próximo ao Metro Sta. Cruz)

01 dormitório 02 ambientes com closed, sala, 

cozinha, lavabo, área de serviço e garagem. 

R$ 1.800,00 - Rua Pedro de Toledo, 544 A. 505

Brinquedos, Bicicletas, Intrumentos 
Músicais, Bengalas, Etc...

 Fone: 9 7097-0854

COMPRO MÓVEIS
ANTIGOS EM GERAL

SIMPATIA
No lugar mais alto que sua cabeça, acender 3 velas brancas 
em um prato com água e açúcar para os 3 anjos protetores. 
Fazer um pedido e em 3 dias alcançará a graça. Publicar no 

3º dia e observe o que acontecerá no 4º dia.  D.G.T.
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Saúde e Estética
Odontologia Cuidadores

Para anunciar neste espaço, informe-se 
pelo telefone: 5072-2020

Terapia Alternativa

Aparelhos Auditivos

Casas de Repouso

Produtos Naturais

Clínica

•SAÚDE

O que é fi bromialgia?
A fibromialgia é uma sín-

drome clínica que apresenta 
sintomas muito comuns e 
que merecem a atenção do 
médico. São eles: dor por todo 
o corpo, acompanhada de um 
intenso cansaço, desanimo 
e indisposição, além de alte-
rações do padrão do sono, 
di� culdade de concentração e 
raciocínio, ansiedade e depres-
são. Todo esse quadro clínico 
gera muitos transtornos na 
rotina diária dos pacientes. 

Por muitas vezes ele demo-
ra a procurar um pro� ssional 
de saúde porque acredita que 
esse quadro seja devido ao 
stress do dia a dia. Com isso 
o quadro se agrava tornando 
muito difícil a realização de ta-
refas rotineiras e da vida pro� s-
sional. Quando esse paciente 
chega ao médico, a consulta 
deverá ser muito detalhada, 
pois não há exames que iden-
ti� quem a doença. A � bromial-
gia pode vir acompanhada de 
outras doenças como artrite 
reumatóide, lúpus, hepatite e 
doenças intestinais além da 
própria depressão. Cabe ao 
médico ouvir o paciente e se 
atentar a todos os detalhes 
que são muito importantes 
para um diagnóstico correto. 

O principal sintoma que 
leva o paciente ao médico é 
a dor é generalizada em arti-
culações e músculos. A dor de 

cabeça acompanha a doença 
além do formigamento em 
mãos e pés com sensação de 
inchaço,    irritabilidade com 
alterações do humor e uma 
sensação de dor como se es-
tivesse com uma gripe muito 
forte. O exame físico pode 
comprovar os pontos de dor 
específicos da fibromialgia 
que contribuem muito com o 
diagnóstico.

 A � bromialgia atinge mais 
o sexo feminino (9 mulheres 
para 1 homem ) em idade en-
tre 30 e 60 anos mas pode ser 
encontrada em pacientes mais 
jovens. A obesidade e o taba-
gismo aumentam a intensida-
de da dor. O stress é um fator 
que pode desencadear a dor 
e posteriormente a doença. 
Muitas vezes o paciente conse-
gue identi� car o que levou ao 
início dos sintomas, como por 
exemplo, uma virose, trauma 
físico ou psíquico, mudanças 
no ambiente de trabalho ou 
mesmo em sua casa. Os exa-
mes de sangue geralmente são 
normais e nada acrescentam 
ao diagnóstico. 

O tratamento tem como 
objetivo combater e diminuir 
os sintomas através de medi-
camentos como anti-in� ama-
tórios, analgésicos, opiáceos , 
relaxantes musculares e anti-
depressivos . A escolha desses 
medicamentos deve ser sem-

pre feita por um profissional 
da saúde. 

Outra linha de tratamento 
muito importante é a não me-
dicamentosa: aumentar o co-
nhecimento do paciente sobre 
a doença, recomendar uma 
dieta com redução de cafeína, 
álcool e aspartame, evitar o ex-
cesso de carboidratos, grandes 
quantidades de açúcar e sal. 
Outro ponto importante no 
tratamento é o exercício físico,  
pois ele é muito importante 
para a diminuição da dor. 

Se você apresenta um qua-
dro semelhante a esse procure 
um pro� ssional de saúde para 
que o diagnóstico seja feito 
corretamente e dessa forma 
você possa receber um trata-
mento adequado que propor-
cione uma melhor qualidade 
de vida. 

* Dra. Regina C Ferreira 
-  CRMSP 72550

Reumatologia e 
Clínica médica

Regina C. Ferreira*

Unifesp busca voluntários com 
compulsão alimentar ou bulimia

O Programa de Atenção 
aos Transtornos Alimentares 
(Proata) da Escola Paulista 
de Medicina da Universidade 
Federal de São Paulo (EPM/
Unifesp) está recrutando vo-
luntários para participar de 
um estudo que testará a abor-
dagem multidisciplinar no 
tratamento de pessoas com 
bulimia nervosa ou transtor-
no de compulsão alimentar 
associadas a sobrepeso ou 
obesidade. O público-alvo 
consiste em pessoas de am-
bos os sexos, maiores de 18 
anos, com sobrepeso ou obe-

sidade e que também apre-
sentem compulsão alimentar 
ou bulimia nervosa.

A pesquisa, desenvolvida 
dentro do Departamento de 
Psiquiatria, envolverá aten-
dimento psicológico grupal 
gratuito, composto por 30 
sessões durante seis meses, 
e avaliará dois tipos de trata-
mento para defi nir qual deles 
pode ser mais efetivo para me-
lhorar os sintomas alimentares 
e os cuidados com o peso. 
Interessados devem entrar em 
contato com Marly: tratamen-
toproata@gmail.com.

Eletroestimulação para 
mulheres obesas 

O Proata também está re-
crutando mulheres com fai-
xa etária entre 18 e 55 anos, 
com sobrepeso ou obesidade 
e que apresentem compul-
são alimentar para avaliar um 
tratamento alternativo, não 
invasivo, chamado Estimula-
ção Magnética Transcraniana 
(EMT). O intuito da pesqui-
sa é verificar se a EMT pode 
ajudar a controlar a compul-
são alimentar, o peso e sinto-
mas ansiosos e depressivos.

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

Interessadas devem saber 
ler e escrever e serem destras, 
além de possuírem disponibi-
lidade de ir até a Unifesp, na 
Vila Clementino, pelo menos 
três vezes por semana. O tra-
tamento e avaliações são ofe-
recidos sem custo e os gastos 
com transporte e alimentação 
serão cobertos pela pesquisa.

As mulheres podem inscre-
ver-se pelo telefone 5576-4990, 
ramal 1203, ou pelo e-mail pes-
quisaproata@gmail.com.

Para anunciar neste espaço, informe-se 
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