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Crianças podem conferir 
Kung Fu Panda 3 em 3D. 
Para adolescentes, “A Bruxa”

Restaurante Viena é 
reformado e volta a ser opção 
no Shopping Plaza Sul

Página 6
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personalizacaocone@outlook.com

www.facebook.com/personalizacaocone

94977-8259

•Canecas
•Cofres
•Kit para
Banheiro

Quando fi cará pronto 
o Centro Paralímpico?

Zappa no Auditório Ibirapuera

A banda paulistana The 

Central Scrutinizer Band 

faz tributo ao genial e po-

lêmico músico Frank Zappa 

e comemora seus 25 anos 

de estrada em show único 

no Auditório Ibirapuera 

neste domingo, 6. Pro-

mete uma vasculhada no 

fundo do baú para revisitar 

músicas tocadas na fase 

inicial da banda. P����� 10

Quem passa pela Ro-

dovia dos Imigrantes, na 

região do Jabaquara e do 

Parque do Estado, avista a 

imensa obra: o novíssimo 

Centro Paralímpico Bra-

sileiro, que parece estar 

concluído. Efetivamen-

te, as obras físicas estão 

praticamente fi nalizadas, 

mas ainda falta a compra 

e instalação de muitos 

dos equipamentos que 

deverão ser usados pelos 

atletas de alto rendimen-

to que vão treinar ali. A 

cerca de seis meses das 

Paralimpíadas, será que 

haverá tempo hábil para 

que a delegação brasileira 

treine e faça a aclimata-

ção ali, antes dos jogos? 

O Comitê Paralímpico Bra-

sileiro espera que sim. Já 

foram investidos quase 

300 milhões na obra, par-

te verba federal, parte 

estadual. Terá estrutura 

para mais de 15 modali-

dades em 100 mil metros 

quadrados de área total, 

com mais de 60 mil m² em 

área construída. P����� 5
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Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia  5 de 
março, a partir das 7h, Cata Ba-
gulho na região do Jabaqua-
ra. As equipes  percorrerão 
diversas vias dos bairros de  
Vila Paulista e Vila Mascote. O 
Cata-Bagulho recolhe madei-
ras, móveis velhos, eletrodo-
mésticos quebrados, pneus, 
garrafas, colchões, etc.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 5 
de março, das 7h às 16h,  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
o perímetro formado pela R. 
Estela, Av. Dr. Dante Pazza-
nese, Rua Sena Madureira, Av. 
Prof. Noé de Azevedo.  Ajude 
a manter a cidade limpa!

“Sonata Fantasma 
Bandeirante”

As ‘Entradas e Bandeiras’ 
serviram de mote para “So-
nata Fantasma Bandeirante”, 
experimentação dramatúrgi-
ca do amazonense Francisco 
Carlos, que estreia em 11 de 
março no Sesc Ipiranga. A  
temporada de 20 apresenta-
ções acontece até 24 de abril. 
As apresentaçãoes aconte-
cem às sextas e sábados, às 
21h e domingos, às 18h. Os 
ingressos custam entre R$ 
30,00 (inteira) R$ 15,00 (meia 
entrada) e R$ 9,00 (comerciá-
rios) O SESC Ipiranga fi ca  na 
Rua Bom Pastor, 822. Informa-
ções: 3340-2000.

“Big Jato” no 
Teatro Ressureição

 Estreia sábado, dia 5 de 
março, às 21h30, no Teatro 
Ressureição o espetáculo 
“Big Jato”, do texto original 
de Chico Sá. As apresentações 
acontecem aos sábados, às 
21h30 e domingos às 20h. 
A temporada vai até 26 de 
março. Os ingressos custam 
R$ 70,00.O Teatro Ressurrei-
ção fi ca na R. dos Jornalistas, 
123 - Jabaquara. Informações: 
5016-1787

Cinema Brasileiro 
e Arquitetura na 
Cinemateca

 A Cinemateca Brasileira 
recebe a 5ª Edição da Expo-
sição Arquitetura Brasileira. 
Além do evento, a instituição 
realizará sessões na tela ex-
terna, que se relacionam com 
a temática da arquitetura. A 
Cinemateca exibirá um dos 
clássicos do cinema brasilei-
ro, “São Paulo S/A”, de Luís 
Sergio Person  e também dois 
longas recentes “Obra” (2014) 
e “Chatô – O rei do Brasil” 
(2015). Haverá ainda uma 
sessão infantil, com a exibição 
de Tainá – Uma aventura na 
Amazônia. A área de proje-
ção externa da Cinemateca 
contará com uma cobertura, 
possibilitando ao público as-
sistir aos filmes mesmo em 
dias de chuva. A entrada é 
franca. A Cinemateca fi ca no 
Largo Senador Raul Cardoso, 
207 - Vila Clementino. Informa-
ções: 3512-6111

Seja escoteiro 
por um dia

Neste sábado, 5, o Grupo 
Escoteiro Piratinins  vai estar 
de portas abertas para rece-
ber interessados em saber um 
pouco mais sobre o escotis-
mo, atividade que atrai mais 
de 30 milhões de jovens em 
todo o mundo. O encontro 
tem início às 10h e ocorre 
na Escola Estadual Alberto 
Levy, que fica na Avenida 
Indianópolis, 1570 esquina 
com Alameda Iraes (entrada 
pela Araés). Informações: ge-
piratinins@gmail.com. Fone: 
99242-0443 

“A Porta Secreta” 
no João Caetano

Neste fi m de semana, dias 
5 e 6 de março, às 16h,  o Te-
atro João Caetano apresenta 
o espetáculo “A Porta Secre-
ta”, adaptação livre da obra 
literária “Coraline”, de Neil 
Gaiman. A entrada é gratuita. 
O Teatro João Caetano  fi ca na 
Rua Borges Lagoa, 650 - Vila 
Clementino. Informações: 
5573-3774

Chá Benefi cente das 
Mulheres 

No próximo sábado, dia 
12 de março, a partir das 13h,  
a Casa de Solidariedade pro-
move o Chá Benefi cente das 
Mulheres com a realização 
de um  bingo. Compareça! 
Os convites  custam R$ 15,00 
e dão direito a kit lanche e 
5 cartelas de bingo. Suco, 
chá e café gratuitos. A Casa 
da Solidariedade fi ca na Rua 
Gravi, 60 - Praça da Árvore. 
Informações: 5581-8727.

Tratamento de 
Lombalgia

A Unifesp recruta voluntá-
rios com idade entre 18 a 45 
anos e que tenham diagnós-
tico de lombalgia mecânica 
postural crônica (sintoma 
de dor lombar por mais de 
12 semanas). O protocolo de 
exercícios físicos (exercícios 
funcionais) será realizado 
por um período de 12 sema-
nas, durante duas vezes por 
semana nos períodos da ma-
nhã e tarde. Os interessados 
deverão entrar em contato 
com Emília pelo telefone 
98087-9109.

Música erudita na 
Vila Mariana 

O Sesc Vila Mariana apre-
senta, em março e abril, uma 
programação especial de mú-
sica erudita, em que retrata o 
tema “O Sacro e o Profano”. 
No dia 05 de março, sábado, 
quatro cantores solistas, à 
capela, irão interpretar a fa-
mosa missa de Guillaume de 
Machaut. O concerto aconte-
ce às 18h30, no Auditório, com 
entrada gratuita. Os ingressos 
poderão ser retirados com 
uma hora de antecedência na 
Central de Atendimento da 
Unidade. O Sesc Vila Mariana 
fi ca na Rua Pelotas, 141. Infor-
mações: 5080-3000.

“Samblack90” no 
CEU Caminho do Mar

Neste domingo, dia 6 de 
março, às 12h, o CEU Caminho 
do Mar realizará o Sambla-
ck90do com muito Samba 
Rock e Black Music, além de 
aula de Samba Rock, Praça 
de Alimentação e presença 
de Afroempreendedores. A 
entrada é 1kg de alimento não 
perecível. Informações:  3396-
5599. O CEU Caminho do Mar 
fi ca na Av. Eng. Armando de 
Arruda Pereira, 5241.

Vanessa Moreno e 
Fi Maróstica

Dia 13 de março, às 19h, o 
Auditório Ibirapuera apresen-
ta Vanessa Moreno e Fi Ma-
róstica, revelações no cenário 
musical da MPB.  No show, a 
dupla canta releituras de can-
ções de Gilberto Gil. Os ingres-
sos custam  entre R$ 20,00 e 
R$ 10,00 (meia-entrada). O 
Auditório do Ibirapuera fi ca no 
Parque do Ibirapuera, entrada 
pelo portão 3.

Viriato Correa 
exibe “Dead Man”

A Biblioteca Viriato Corrêa 
exibe no próximo sábado, dia 
5 de março, às 15h, o filme 
“Dead Man” estrelado por 
Johnny Depp. A BP Viriato 
Correa fi ca R. Sena Madurei-
ra, 298 - Vila Mariana. Outras 
informações pelos telefones: 
5573-4017 e 5574-0389.

• ACONTECE • HORÓSCOPO

• PROGRAMAÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04 
Aquele outro mundo me-

lhor em que o ariano anseia 
viver não é lá longe, nas es-
trelas, mas íntimo, está preso 
em seu coração esperando 
por uma decisão que o liberte, 
podendo assim infl uenciar o 
mundo através de seus atos.
Touro - 21/04 a 20/05 

É normal deixar para trás 
assuntos que não se quer 
encarar no momento em que 
acontecem. Porém, a vida não 
os esquece, pois seu intuito é 
fazer com que o taurino evo-
lua e seja feliz. Por isso, ela 
os traz novamente até você. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Ser pai ou mãe, filho ou 
irmã, marido ou esposa, todos 
esses são personagens sociais 
que nossa humanidade usa 
para transitar por entre o céu 
e a terra. É importante que 
você os use, mas que tam-
bém seja sempre maior do 
que eles.
Câncer - 21/06 a 21/07

Em você e através de você 
se processa uma parte im-
portante do destino de nossa 
humanidade, mas a única 
evidência que o canceriano 
tem disso é a fé, aquela que 
alimenta seu caminho de so-
nhos ainda que nada confi rme 
sua veracidade.
Leão - 22/07 a 22/08

Permita que as pessoas 
errem, pois o problema não 
é elas cometerem erros, mas 
que, depois, não possam 
consertá-los. Quando você 
outorga liberdade para errar, 
as pessoas se sentem mais à 
vontade e se dispõem a con-
sertar os erros. 
Virgem - 23/08 a 22/09

A vida é muito mais mágica 
do que nossa humanidade mo-
derna quer acreditar. Quando 
menos você espera, lá vem a 
oportunidade de realizar os 
sonhos mais lindos, e então o 
virginiano fi ca com a responsa-
bilidade de decidir o que fazer.
Libra - 23/9 a 22/10

O libriano tem em mãos 
a sagrada oportunidade de 
perceber, defi nitivamente, o 
poder da mente, pois apesar 
de nada ter mudado concre-
tamente a sua volta, sua per-
cepção mudou e isso modifi ca 
absolutamente tudo.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Quando você perdoa as 
falhas alheias, ou as próprias, 
pratica com isso um ato de 
amor, que com sua virtude 
generosa e aberta cura as 
feridas que, se tratadas com 
raiva e desprezo, adquiririam 
proporções enganosas.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Seja grande, faça sua alma 
crescer e irradiar a melhor 
infl uência possível, pois esse 
é um destino nobre para se 
realizar. O prêmio a tal atitude 
não virá na forma de outra 
coisa a não ser a própria atitu-
de. Experimente e comprove. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Nada do que você fez ou 
padeceu foi em vão, nem 
sequer os erros cometidos. 
Chegou a hora de observar 
a vida com amplitude, pois 
assim o capricorniano con-
seguirá enxergar o grande 
quebra-cabeça que todas as 
pequenas peças compõem. 
Aquário -21/01 a 19/02

É importante fazer uma 
boa avaliação de seus atribu-
tos, mas não para se enamorar 
da própria alma, pois assim 
você perderia a autocrítica. A 
boa avaliação deve servir para 
não acreditar nos inevitáveis 
insultos que se recebem por aí.
Peixes - 20/02 a 20/03

Seria bom o pisciano pres-
tar a devida atenção àquelas 
pessoas que surgem do nada 
e tocam seu coração, pois no 
momento atual, em que o des-
tino humano se processa com 
velocidade surpreendente, 
ocorrem encontros inusitados.

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

• Sala 1 - A Garota Dinamarquesa 
DIG - 14 Anos - 14h00• Sala 1 - Deu-
ses do Egito DIG - 12 Anos - 19h10R• 
Sala 1 - Frozen, Uma Aventura Con-
gelante DIG (Dub) - Livre - 11h20G• 
Sala 1 - Cinquenta Tons de Preto DIG 
(Dub) - 14 Anos - 16h50 - 22h00• 
Sala 1 - Janela Indiscreta DIG - 12 
Anos - 19h30U

• Sala 2 - Os Dez Mandamentos 
- O Filme DIG - 12 Anos - 17h45 - 
20h30• Sala 2 - Deuses do Egito DIG 
(Dub) - 12 Anos - 12h20 - 23h40E• 
Sala 2 - Cinquenta Tons de Preto 

DIG (Dub) - 14 Anos - 15h10
• Sala 3 - Deadpool DIG - 16 

Anos - 12h10 - 14h50 - 17h30 - 20h10 
- 23h00E• Sala 3 - A Série Diver-
gente: Convergente DIG - 12 Anos 
- 00h01D

• Sala 4 - O Regresso DIG - 16 
Anos - 18h00 - 21h30• Sala 4 - Kung 
Fu Panda 3 DIG (Dub) - Livre - 13h10 
- 15h30

• Sala 5 - A Hard Day’s Night DIG - 
10 Anos - 21h00W• Sala 5 - Deadpool 
DIG - 16 Anos - 13h00 - 15h40 - 18h20 
- 21h10M

• Sala 6 - Deuses do Egito 3D - 12 
Anos - 14h20 - 17h20 - 20h40 - 23h50E

• Sala 7 - Janela Indiscreta DIG 

- 12 Anos - 12h30F• Sala 7 - Como 
Ser Solteira DIG - 14 Anos - 13h30X 
- 16h20• Sala 7 - A Bruxa DIG - 16 
Anos - 18h50 - 21h20 - 00h00E

• Sala 8 - O Quarto de Jack DIG 
- 14 Anos - 11h00G - 23h20E• Sala 
8 - Janela Indiscreta DIG - 12 Anos 
- 21h15D• Sala 8 - Kung Fu Panda 
3 3D (Dub) - Livre - 13h50 - 16h10 - 
18h30 - 20h50C2

• Sala 10 - O Regresso DIG - 16 
Anos - 22h10• Sala 10 - Kung Fu 
Panda 3 3D (Dub) - Livre - 12h00 - 
14h30 - 17h00 - 19h30 

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

• Sala 1 - Kung Fu Panda 3 3D 
(Dub) - Livre - 12h50 - 15h10 - 17h30 
- 19h50• Sala 1 - Kung Fu Panda 3 
3D - Livre - 22h15C2• Sala 1 - A Série 
Divergente: Convergente DIG - 12 
Anos - 00h01D

• Sala 2 - Deuses do Egito 3D - 12 
Anos - 13h00 - 16h15 - 19h10 - 22h00

• Sala 3 - Os Dez Mandamentos - 
O Filme DIG - 12 Anos - 17h45 - 20h30• 
Sala 3 - A Garota Dinamarquesa DIG 
- 14 Anos - 11h45G - 14h30 - 23h15C

• Sala 4 - O Quarto de Jack DIG 
- 14 Anos - 20h50 - 23h30C• Sala 4 
- Kung Fu Panda 3 3D (Dub) - Livre 
- 13h40 - 16h00 - 18h20

• Sala 5 - O Regresso DIG - 16 
Anos - 14h00 - 18h00 - 21h4• Sala 5 - 
Frozen, Uma Aventura Congelante 
DIG (Dub) - Livre - 11h15G

• Sala 6 - Deadpool DIG - 16 
Anos - 13h15 - 15h45 - 18h40 - 21h15C2 
- 23h50C• Sala 6 - Janela Indiscreta 
DIG - 12 Anos - 21h15D

• Sala 7 - Janela Indiscreta DIG 
- 12 Anos - 12h30F - 19h30D• Sala 
7 - Deadpool DIG - 16 Anos - 17h00 - 
19h30C2 - 22h30• Sala 7 - Deuses do 
Egito DIG - 12 Anos - 14h10X - 14h45F

Legendas:C-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (05),D-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Quarta (09),E-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Sexta (04) e Sábado 
(05), F-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Domingo (06),G-Esta 
sessão será exibida SOMENTE Sá-
bado (05) e Domingo (06),M-Esta 
sessão NÃO será exibida Quinta 
(03), Domingo (06) e Terça (08), R-
-Esta sessão NÃO será exibida Terça 
(08),U-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Terça (08),W-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Quinta (03), 
Domingo (06) e Terça (08), X-Esta 
sessão NÃO será exibida Domingo 
(06), C2-Esta sessão NÃO será exi-
bida Quarta (09).

Para adolescentes, A Bruxa, para 
a garotada, Kung Fu Panda 3

Essa semana traz algumas 
boas opções para aqueles que 
amam cinema se divertirem.

Para a criançada, a novi-
dade é o terceiro filme da 
franquia Kung Fu Panda, que 
conta as aventuras do urso 
panda Po ao lado dos mestres 
de kung fu, Tigresa, Macaco, 
Víbora, Louva-deus e Garça. 

Livre e dublado, o fi lme pode 
ser conferido em 3D.

Para quem curte um bom 
filme de terror, a opção é 
conferir o fi lme A Bruxa, que 
conta uma história na Nova 
Inglaterra, década de 1630. 
Nele William e Katherine le-
vam uma vida cristã com suas 
cinco crianças, morando á 

beira de um deserto intransi-
tável. Quando o fi lho recém 
nascido dela desaparece e 
colheita falha, a família se 
transforma em outra. Por trás 
de seus piores medos, um 
mal sobrenatural se esconde 
no bosque ao lado. O filme 
é recomendado apenas para 
maiores de 16 anos.

• CINEMA
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•SEGURANÇA

Mulheres vítimas de violência 
podem buscar apoio na região

 A Casa Eliane de Gram-
mont, na Vila Clementino, é 
sempre um símbolo do mês 
em que se celebra o Dia In-
ternacional da Mulher.  Há 26 
anos, este Centro de Referên-
cia a Mulheres em Situação 
de Violência atua não apenas 
para amparar vítimas, mas 
para conscientizar mulheres 
sobre abusos. 

Em fevereiro, por exem-
plo, a Casa esteve de plantão 
no Carnaval. Não sem motivo: 
a festa popular que deve ser 
marcada pela alegria e pela 
liberdade de comemoração, 
muitas mulheres acabam sen-
do alvo de assédio, agressões 
ou até estupro. 

Dessa forma, a vítima po-
dia ir até lá mesmo em pleno 
feriado e obter apoio psicoló-
gico, jurídico ou de saúde em  
sofram qualquer tipo de vio-
lência de gênero ou situação 
constrangedora (xingamento, 
perseguição, abordagem inva-
siva, estupro, lesão corporal, 
agressão física etc.).

O plantão de Carnaval foi 
apenas mais uma ação da 
Casa. Os Centros de Atendi-
mento para Mulheres Vítimas 
de Violência são unidades 
voltadas para a mulher em si-
tuação de violência doméstica 
e familiar. O objetivo é ofere-
cer suporte para quem sofre 
agressões, como também 
disponibilizar orientações 
jurídicas para futuras ações 
legais.

Para as mulheres que se 
sentem mais inseguras ou 
com medo de procurar o ser-
viço, há até orientação por 
telefone para mulheres que 
precisem de apoio e agenda-
mento de atendimento.

A casa também oferece 
acompanhamento a cada 

caso, com  orientação, capa-
citação e formação de grupos 
de mulheres para o enfrenta-
mento da violência sexual e 
doméstica.

Outra atuação importante 
da casa é no atendimento às 
mulheres que foram vítimas 
de agressões físicas violentas. 

Além de encaminhá-las para 
hospitais da rede municipal, o 
serviço de apoio chega a ofe-
recer cirurgia plástica repara-
dora nos casos necessários.

A equipe tem atuado in-
clusive em trabalho de orien-
tação, sobre o que é assédio, 
violência física ou sexual, para 
que as mulheres adquiram 
consciência de que não de-
vem tolerar abusos de qual-
quer espécie.

Histórico
Localizada na Vila Mariana, 

a Casa Eliane de Grammont foi 
inaugurada durante a come-
moração do Dia Internacional 
da Mulher, em 1990. 

A Casa Eliane de Gram-
mont foi o primeiro serviço 
municipal do país a oferecer 
o atendimento integral às mu-
lheres em casos de violência 
doméstica e sexual.

A Casa Eliane foi inaugura-
da como resultado da ampla 
mobilização do movimento 
feminista na época. A origem 
do nome foi uma homenagem 
à cantora e compositora Elia-
ne de Grammont, assassinada 
por seu ex- companheiro, o 
cantor Lindomar Castilho, 
em 30 de março de 1981, en-
quanto se apresentava em 
uma casa de show na capital 
paulista.

A Casa fi ca na  Rua Dr. Ba-
celar, 20 (esquina com a Rua 
Estado de Israel) Vila Clemen-
tino. Telefones: 5549-9339 ou 
5549-0335.

Centro de Referência orienta para que mulheres denunciem qualquer situação constrangedora

UM MOSQUITO NÃO É MAIS 
FORTE QUE UM PAÍS INTEIRO. 

O mosquito Aedes agora também 
transmite zika. Cuide da sua casa, 
mobilize a família, seus vizinhos e 

a sua comunidade. Tampe os tonéis
e caixas-d’água.

Coloque areia nos 
vasos de plantas.

Mantenha as calhas 
sempre limpas.

Retire sempre 
água dos pneus.

Deixe garrafas
sempre viradas.

Mantenha a lixeira 
bem fechada.

COMBATA O MOSQUITO PERIODICAMENTE:
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Saúde e Estética
Odontologia

Cuidadores

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

Terapia Alternativa

Casas de Repouso

Produtos Naturais

•SAÚDE

Centro Olímpico completa 40 anos 
e futebol feminino é destaque

O Hemocentro da Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) precisa de doações 
de sangue e medula óssea. 
Além de suprir o Hospital São 
Paulo, ele também abastece 
os bancos de outros hospitais. 
São eles: Hospital do Rim, 
Hospital Geral de Pirajussara, 
Hospital Estadual de Diadema 
e Hospital Vila Maria.

“Tanto a doação de san-
gue quanto a doação de me-
dula são de extrema impor-
tância para o Hemocentro do 
hospital. São algumas horas 
do seu dia que podem salvar 
muitas vidas”, declara Soraya 
Smaili, reitora da Unifesp que 
esteve presente no Hemocen-
tro no último dia 23 para fazer 
a sua doação.

Apesar de parte da po-
pulação desconhecer ,  o 
transplante de medula é um 
tratamento que pode bene-
ficiar diversas doenças em 
diferentes estágios, como 
leucemias, linfomas, anemias 
graves, hemoglobinopatias, 
imunodefi ciências congênitas, 
erros inatos de metabolismo, 
mieloma múltiplo e doenças 
autoimunes, por exemplo.

Para ser um doador de 
medula óssea, é preciso que 
os interessados tenham entre 
18 e 54 anos de idade e apre-
sentem bom estado de saúde. 
É preciso também que o indi-
víduo não tenha o diagnóstico 
de HIV, Hepatite C, câncer, sí-

fi lis e outros problemas como 
diabetes. É necessário colher 
sangue para o teste de com-
patibilidade (HLA) e não é 
necessário estar em jejum.

Já para a doação de san-
gue, podem doar indivíduos 
com idade entre 16 a 69 anos 
(necessária autorização de 
responsável se for menor de 
idade), que tenham mais de 
50 quilos e sejam saudáveis, 

sem antecedentes de risco 
para a transmissão de doen-
ças como Hepatites e AIDS.

Serviço:
Endereço: Rua Diogo de 

Faria, 824 (Esquina com a Rua 
dos Otonis) - Vila Clementino

O horário de atendimento 
é de segunda a sexta, das 8h 
às 17h30, e aos sábados, das 
8h às 13h. 

Telefone: 5576-4240

Hemocentro na V. Clementino 
precisa de doadores de 
sangue e de medula óssea

•ESPORTE

Já se vão 40 anos desde 
que foi criado um equipa-
mento esportivo que deveria 
ser referência na formação 
de atletas - não só de São 
Paulo, mas do país. O Centro 
Olímpico de Treinamento e 
Pesquisa, localizado na Vila 
Clementino, é um projeto da 
Prefeitura paulistana que foi 
concebido como uma unidade 
de aperfeiçoamento dos atle-
tas das categorias de base.

Efetivamente, por lá já 
passaram muitos talentos, 
mas também é inegável que 
nesses quarenta anos mui-
tos obstáculos não esporti-
vos atrapalharam a trajetória 
do COTP. Com uma área de 
50.000 m², sendo aproxima-
damente 10.000 m² de áreas 
cobertas, o COTP conta com: 
piscina olímpica coberta e 
aquecida; dojô olímpico; are-
na para ginástica artística; três 
quadras para treinamento de 
basquete, vôlei e handebol; 
centro de treinamento de 
boxe; centro de treinamento 
de luta olímpica; campo de 
futebol com gramado sinté-
tico, além do complexo de 
atletismo.

Histórico
Criado em 03 de fevereiro 

de 1976, para receber os atle-
tas do “Programa Municipal 
Adote um Atleta”, o COTP 
também “Programa de Ação 
Desportiva”. Nele, os antigos 
Clubes Esportivos Educacio-
nais, hoje Centros Esportivos 
trabalhavam de forma inte-
grada com o COTP, indicando 
jovens com potencial para o 

alto rendimento. Nesta época, 
passaram pelo Centro Olímpi-
co, atletas que fi zeram histó-
ria como Hortência, Amauri, 
Ricardo Prado, Montanaro, 
entre outros, que se tornaram 
mundialmente famosos em 
suas especialidades. 

Se na década de 1980, 
o COTP precisou apenas se 
adaptar à legislação para que 
seus atletas pudessem dispu-
tar competições - afi nal, regu-
lamentos de ligas esportivas 
proibiam inscrições de órgãos 
públicos - a década de 1990 
representou um gargalo. 

Programas como o “Adote 
Um Atleta”terminaram, hou-
ve mudanças na Secretaria 
Municipal de Esportes e o 
Centro Olímpico passou a vi-
ver um cenário de verba redu-
zida, com menos funcionários 
por conta da não realização 
de concursos públicos.

A manutenção física do 
espaço também decaiu  e o 
resultado foi que no fi nal do 
ano 2000, cerca de apenas 
100 atletas treinavam ali. 

Na década de 2000, a jo-

gadora de basquete Magic 
Paula, medalhista olímpica e 
campeã mundial da categoria, 
assumiu o Centro Olímpico e 
renovou os ânimos dentro do 
espaço. 

Hoje, dentro de uma nova 
realidade do esporte, o Cen-
tro Olímpico atende atual-
mente, cerca de 1.000 atletas 
em 10 modalidades olímpicas, 
individuais e coletivas.

Um dos grandes destaque 
do trabalho atualmente de-
senvolvido no Centro Olímpi-
co está no futebol feminino, 
repetindo, em escala munici-
pal, algo que se mostra forte 
no país que é o crescimento 
da modalidade. 

Para se ter uma idéia, em 
2010, a média de participação 
em peneiras para selecionar 
atletas era de 10 meninas. 
Atualmente há seletivas que 
contam com 75 garotas em 
busca de seus sonhos. Elas 
ocorrem mensalmente, toda 
primeira quarta do mês. 

O Centro Olímpico fi ca na 
Avenida Ibirapuera, 1315, na 
Vila Clementino. 
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•ESPORTES

Centro Paralímpico: obras estão atrasadas?
A estrutura imensa pare-

ce estar pronta, para quem 
trafega pela Rodovia dos Imi-
grantes, junto à entrada da 
cidade, na região do Jaba-
quara. Mas, parece também 
estar desocupada, sem uso. O 
Centro Paralímpico Brasileiro 
teve sua construção iniciada 
em dezembro de 2013, com 
a promessa de que seria utili-
zado para os treinos fi nais de 
atletas em preparação para 
os Jogos Paralímpicos em 
setembro, no Rio.

Mas, por enquanto, o Mi-
nistério dos Esportes e o Go-
verno do Estado são cautelo-
sos ao falar em prazos.

O CPB ocupa uma área 
de mais de 100 mil metros 
quadrados no Parque das 
Fontes do Ipiranga. Foram 
investidos nas obras R$ 282 
milhões, sendo R$ 167 milhões 
do Ministério do Esporte e de 
R$ 115 milhões do Governo de 
São Paulo. O Ministério apli-
cou mais R$ 20 milhões para 
equipar o local. 

Os equipamentos, en-
tretanto, ainda estão sendo 
comprados. De acordo com 
o Ministério dos Esportes, a 
maioria dos equipamentos é 
de alto rendimento específi -
co para atletas paralímpicos, 
está sendo realizada uma aná-
lise técnica detalhada sobre 
os produtos a serem adqui-
ridos. Parte dos equipamen-
tos já está sendo adquirida 
e entregue, como placares 
eletrônicos, traves e tatames, 
por exemplo.

“A gente planeja entrar 
lá neste primeiro semestre”, 
afi rma o presidente do Comi-

tê Paralímpico Brasileiro, An-
drew Parsons. “O centro é de 
altíssimo nível e vai apresen-
tar condições de treinamento 
melhores do que qualquer 
outra instalação no Brasil. As-
sim que estiver em operação, 
será colocado à disposição 
das confederações e das mo-
dalidades para a fase fi nal de 
treinos e a aclimatação da 
delegação completa, cerca de 
duas semanas antes da entra-
da na Vila”, explica.

Em seus 65 mil m² de área 
construída, o Centro Para-
límpico Brasileiro (CPB) terá 
capacidade em alojamentos 
para receber até 282 atletas 
simultaneamente e dispõe de 
estrutura para treinamentos 
e competições de 15 moda-
lidades: atletismo, basquete 
em cadeira de rodas, bocha, 
natação, esgrima em cadeira 
de rodas, futebol de 5, futebol 
de 7, golbol, halterofilismo, 
judô, rúgbi em cadeira de 
rodas, tênis de mesa, tênis 
em cadeira de rodas, triatlo e 
vôlei sentado. 

O modelo de gestão do 
CPB está em discussão com 
o Governo de São Paulo e o 
Comitê Paralímpico Brasileiro. 
A estrutura está praticamente 
pronta e os materiais esporti-
vos, em fase de compra. 

“A obra civil está pronta. 
Estamos trabalhando com a 
operação da piscina, que co-
meça a funcionar este mês. Já 
fi zemos testes de vazamento 
e agora vamos ligar os equipa-
mentos, como aquecimento, 
filtro e componentes para 
tratamento da água”, explica 
a coordenadora da obra, a 

arquiteta Mei Ling. “Toda a 
parte fixa estará pronta até 
o fi m de fevereiro. Temos ins-
taladas as quadras com pisos 
de madeira, piscina, pista de 
atletismo, partes elétricas e 
hidráulicas, sistema de som e 
de controle de acesso, rede 
de lógica e wi-fi ”, enumera.

Ele diz que a compra dos 
equipamentos é a próxima 
fase, pelo CPB e por meio de 
convênios do Ministério do 
Esporte com secretarias do 
governo de São Paulo. “Em 
cerca de 90 dias deveremos 
ter a maioria do material ad-
quirido”, acredita Parsons.

Outra coisa que ainda não 
está defi nida é como o espaço 
será gerenciado e como será 
usado por paratletas de alto 
rendimento. Segundo o Minis-
tério dos Esportes, o modelo 
de gestão do CPB está em dis-
cussão com o Governo de São 
Paulo e o Comitê Paralímpico 
Brasileiro.

“É a realização de um so-
nho ter um centro de treina-
mento específico para o es-
porte paralímpico, multides-
portivo e do mais alto nível. 
É um legado dos Jogos que 
vamos oferecer aos atletas. 
Será uma sensação de dever 
cumprido quando fizermos 
isso”, defi ne o presidente.

Investimentos
Além do CT paralímpico, 

resultado de R$ 167 milhões 
do Ministério do Esporte e 
de R$ 115 milhões do gover-
no de São Paulo, o governo 
federal tem outras fontes de 
investimento no esporte pa-
ralímpico. Desde 2010, foram 
celebrados 17 convênios com 

o Comitê Paralímpico Brasi-
leiro (CPB), que somam R$ 
67,3 milhões e contemplam a 
preparação das seleções per-
manentes em 16 modalidades 
para o ciclo de 2016, incluindo 
a participação em treinamen-
tos e competições, no Brasil e 
no exterior.

O último convênio com a 
entidade, celebrado em 2015 
e publicado no Diário Ofi cial 
em fevereiro, investe R$ 4,4 
milhões no apoio aos atletas 
benefi ciados pelo Plano Brasil 
Medalhas e o programa Bolsa 
Pódio, com a contratação de 
profissionais para equipes 
multidisciplinares de 12 mo-
dalidades.

Os investimentos no es-
porte paralímpico têm dado 
muitos resultados para o Bra-
sil. Nos Jogos Parapan-Ame-
ricanos de Toronto, no ano 
passado, por exemplo, o país 
terminou a competição, pela 
terceira vez seguida, como 
líder do quadro de medalhas. 

Foram 257 medalhas, sendo 
254 (98,8%) conquistadas por 
bolsistas do governo fede-
ral. Dos 215 atletas que subi-

ram ao pódio no Canadá, 199 
(92,5%) são bolsistas. A meta 
nos Jogos Paralímpicos do Rio 
é chegar ao Top 5.
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•BARES E RESTAURANTES

No fi m de semana, delicie-se com costela no bafo
Qual a ideia de almo-

ço para este fi m de sema-
na? Se a vontade é de 
comer um belo churrasco 
mas a vontade de ficar 
junto à churrasqueira é 
mínima, recorra à Ceci 
Grelhados!

A casa, local izada 
na esquina da Avenida 
Afonso Mariano Fagun-
des com a Avenida Ceci, 
produz em churrasqueira 
própria, diariamente es-
petinhos e outras carnes 
que já ficaram famosas 
na região, pela pratici-
dade de serem levadas 
prontas para casa, como 
a promoção de picanha 
- que é oferecida junto 
com gomos de linguiça 
Aurora.

Mas uma delícia espe-

cial, que tem atraído uma 
nova clientela à casa, 
são as carnes “no bafo”, 
ou seja, aquelas feitas 
lentamente no vapor da 
churrasqueira e que, por 
isso, ganham sabor e ma-
ciez únicos. Tem costela 
suína e bovina, além de 
cupim, no bafo.

De segunda a sexta-
-feira, os espetinhos gre-
lhados estão com preço 
promocional, por apenas 
R$ 5 cada, 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

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

Raspagem de Taco & Assoalho
Calafetação com Massa F-12
Aplicação: Bonna e Skania

Resinas de Altíssima Qualidade

Tels: 3798-2156 / 96221-3965
Tratar: MARCELO

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

Restaurante Viena reabre no Shopping Plaza Sul 
No Plaza Sul, funcionava 

um dos únicos restaurantes 
da rede Viena em formato  
diferenciado e amplo, com 
mesas e cardápio a la carte, 
além dos serviços de buff et.

Muitos clientes ficaram, 
portanto, decepcionados, 
quando o Viena deixou de 
operar e em seu lugar surgiu 
uma unidade do badalado 
restaurante Outback.

Mas, o Viena passou a ocu-
par um outro espaço do Plaza 
Sul. A loja acaba de abrir as 
portas em um ambiente com-
pletamente reformulado.

Se antes ficava no piso 
intermediário do empreendi-
mento, o Viena agora se in-
sere na Praça de Alimentação 
e continua com um esquema 
que mescla rapidez, qualidade 
e cardápio diferenciado.

Mesmo o ambiente foi 
completamente modificado 
e ganhou decoração seguindo 
novos conceitos da rede. 

Os clientes ainda podem 
escolher entre opções de 
pratos à la carte ou explorar a 
variedade do bufê, que inclui 

mais de 10 tipos de saladas, 
frios, antepastos e pratos 
quentes, como grelhados, 
salgados e massas frescas. 

Além disso, a rede tam-

bém oferece diversos tipos 
de sobremesas, famosas pelo 
sabor.

E a casa oferece pratos 
que já são verdadeiros clás-

sicos. . É o caso do Spaghetti 
com Camarão, preparado com 
a massa, o crustáceo, rúcula, 
pimentas e dois tipos de mo-
lho de tomate – ao sugo e 
concassé – servido à la carte 
nos restaurantes Viena.

 A tradicional Salada de 
Carpaccio – elaborada com al-
face, carpaccio, parmesão e o 
exclusivo molho de alcaparras 
do Viena – é outro destaque 
do menu de verão .

Entre as sobremesas, des-
taque para a consagrada Taça 
Viena, uma combinação de 
dar água na boca: quatro 
bolas de sorvete a escolher, 
salada de frutas, uma banana 
cortada ao meio, três cober-
turas, granola, chantilly, suspi-
ros e dois canudos de waffl  e. 

O Viena também mantém 
no cardápio a Taça Brasil, pre-
parada com sorvete de coco 
disposto sobre doce de leite 
cremoso, contrastando com 
a farofa crocante, ou e a clás-
sica Banana Split, preparada 
com a banana, três bolas de 
sorvete, três caldas, chantilly, 
farofa doce, canudo de waffl  e 

e coroada com três suspiros.
Uma das redes de restau-

rantes mais tradicionais do 
País, este ano completa 40 
anos de mercado, recebendo 
mais de 11 milhões de pessoas 
por ano nas lojas espalhadas 
pelos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro, Santa Catarina 
e Brasília. Em 2007, a marca 
foi adquirida por uma empre-
sa internacional, a Internatio-
nal Meal Company (IMC), que 
buscou manter as principais 
características da alimentação 
Viena.

SAKAY 30
ANOS

DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA

Chame quem resolve!

www.sakay.com.br
PAGAMENTO
FACILITADO

Esgotos • Ralos • Pias
Cupins • Baratas • Ratos

PABX: 5058-6000
SAC 0800-772-1022

GOTEIRA NO
TELHADO?

• Consertos •Reforma
• Fazemos novos

Residencial e Comercial
Orçamento sem compromisso

5572-1740
97449-3741
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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
METRÔ

APTO 03 SUITES
cozinha c/churrasqueira,

sala c/sacada, 03 vagas + 

depósito 129m2 A/U. Lazer.

 R$ 1.200.000,00

(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. 1 vaga.

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

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
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$ 575.000,00 (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$ 650.000,00
85M2 A/U, 3 dormitórios, 

1 suite, sala 2 ambientes, 

dependência de empregada, 

2 vagas, lazer. (Cód: JH).

CONCEIÇÃO
700M DO METRÔ

2 VAGAS
Oportunidade! 80m2 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.

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$ 625.000,00

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).

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).

PÇA. ÁRVORE
APTO NOVO PRÓX. 

METRÔ R$ 450.000,00

MIRANDÓPOLIS
PRÓX. IGREJA STA RITA, 

43M2 A/U R$ 330.000,00

1 dorm., sala 2 ambientes,

semgaragem com

elevador. (Cód: JH)

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 680.000,00
terreno 6,50 x 22

A/C: 162 M2 – 3 dorms,

1 st, 2 salas, coz, dep. empr,

qtal, 2 garagens.

(Cód: JH) .

CONCEIÇÃO
PRÓX. METRÔ, COND. BAIXO

1 dorm.c/arms, WC, sl c/ sacada, coz c/arms, AS.
1 vaga, lazer.R$ 1.300,00 - (Cód: FE) Site : AP0586.

2 dorms, 1 suite,
sala com sacada, 1 vaga, lazer. 

(Cód: JH) Site: AP0518

SÃO JUDAS
SOBRADO PRÓX. METRÔ

R$ 800.000,00
terreno 5x30, 180m2 A/C –

4 dorms, 1 st, sala 2 amb,

coz, lavabo, dep. empregada,

2 vagas.(Cód: JH).

CHÁCARA INGLESA
APTO RUA ITABORAÍ

2 dorms, WC social, sala, coz. c/arm., área 
serv., 1 vaga, lazer. R$ 1.650,00

(Cód: FE) Site: AP0762

SAÚDE
PRÓX. METRÔ

PRAÇA DA ÁRVORE
R$ 460.000,00

61M2 A/U
2 dorms, sala c/sacada,

coz.c/arms, 2 banh, 1 vaga.

(Cód: JH) Site: AP0772.

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

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

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 .     

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. 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.

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 !  

PÇA DA ÁRVORE
APTO 2 DTS  STE  2 GRS

R$430 MIL 
Prox. Metro , magnífico living 2 ambs, 
coz. Equipada. Rico em arms , andar 

alto, ótimo edif.  c/ lazer

PÇA DA ÁRVORE
APTO 3 DTS  STE   2 GRS

R$610 MIL
Prox. Metro semi novo, espetacular , liv. 
2 ambs terr. ,  Coz.  planejada , rico em 

arms, belíssimo edif. Com lazer .

MIRANDÓPOLIS
APTO   1 DORM  PROX. METRÔ

R$290 MIL 
Único  400 mts do metrô , bom living

Coz. Equipada, pronto p/ morar
SEM garagem.

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS   GAR  85 M² AU

R$420 MIL
No melhor local  , edif. Super cobiçado, 

liv. 2 ambs, coz. Equipada, Dep. De 
empr. , rico em arms , é só mudar.   



PÁG. 08 04 a 10 de março de 2016

Rua Barros Brotero, 53 - Pq. Jabaquara
Fone: 2275-0282

HORA DE BUSCAR
UM ALUGUEL MAIS BARATO 

PARA SEU NEGÓCIO

Sala 12m2, banheiro e recepção coletivos....................R$ 500,00
Conj. sala, copa e área de serviço...............................R$ 900,00
Conj. 3 salas com banheiro privativo (55m2)................R$ 900,00

Pq. JABAQUARA (a 800m do Metrô Conceição) 
Despesas (água, Luz, IPTU) em rateio

Sem condomínio
SALAS COMERCIAIS 

PLANALTO PAULISTA - Av Ceci, 2203 
(a 800m do metrô São Judas)

Conjuntom 4 salas, pia com gabinete, 1 ou 2 banheiros. (85m2), 
sem garagem.............................................................. R$ 1.700,00

DELLABITARE – contatos telefonicos:
 (11) 97401.0555(vivo) e 98254.5435 (tim)

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

ót local. Pr. R$:500.000,00.
Sobrado para reforma, c/ 2 dts, dem. dep., dep. Empr. Terreno c/ 115m2., tendo 7,00m. de 
frente, ótimo local. Pr. R$: 450.000,00. Tratar: tels. Fixo 11-4712.5471, cels. 97401.0555 (vivo), 

98254.5435(tim), 96635.0262(claro), estuda-se proposta e condições de pagamentos.

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. Tratar: tels. Fixo 11-4712.5471, cels. 97401.0555(vivo), 

98254.5435(tim),  96635.0262(claro), estuda-se proposta e condições de pagamentos.

TUCURUVI – PRÓXIMO AO METRÔ-TERRENO 
Ótimo terreno de 10 x 25 c/ casa velha de 2 dts., excelente para constr. de 2 sobra-
dos. Valor R$: 400.000,00, estuda proposta. Tr. 98254.5435(tim), 97401.0555( vivo)

ou 96635.0262 (Claro)

VILA GUARANI -(METRO CONCEIÇÃO- TÉRREA
1 dorm., sala, coz. banheiro e área de serviço, com 1 vg. coberta.

Locação: 1.200,00, estuda depósito. Tr. 98254.5435(tim) -97401.0555(vivo)

CORRETORES(AS)
Imobiliária e fase de expansão com sede em SãoPaulo, necessita

de corretores(as) credenciados para atuarem em regime de parceria em
vendas de Condomínios de Casas e Aptºs. na Cidade de São Roque-SP.

LOFT DUPLEX
ITAIM BIBI

Próximo às Av. Juscelino Kubistheck e Faria Lima,
prédio de alto padrão, com 84m2 de área útil, área

gourmet, com varanda, sauna, piscina coberta, lazer.
R$ 1.250.000,00 ou troco x Apto. em Higienópolios, 

Itaim ou Jardins, de preferência
Duplex até R$ 800 Mil.

Tratar com Cesar - Tel. 99465-8338

 

3 dorms. sendo 1 suíte, 2 wc´s, arms. amb., 
ar condicionado, sacada envidraçada,

3 vagas. Prédio novo c/2 piscinas (1 aquecida), 
sauna, academia, salão de festas e jogos,

quadra e playground. Bem localizado

 
APARTAMENTO CONCEIÇÃO

96m2 - PRÓXIMO METRÔ

Tratar Tel. 99911-3071

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

“SEDE PRÓPRIA”

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 

2 CASAS TÉRREAS SÓ
R$ 480 MIL - V. GUARANI

2 dorms, sala, coz, banheiro, 
quintal, área de serviço,

terraço, 2 vagas, oportunidade, 
terreno de 225m2, ótimo

negócio próx. metrô
Conceição. REF: 02-3195
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

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 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

COBERTURA DUPLEX C/ 5 
VAGAS SÓ R$ 1100 MIL

Vista panorâmica p/ o parque, 
5 vagas demarcadas, 3 dorms, 
suíte, sala 2 ambs, sl. jantar, es-
critório, coz, terraço com churr, 
lazer c/ piscina, quadra,143 m2 
úteis. Px. Metrô.   REF.: 21-3186
APTO 3 DORMS METRÔ 
JABAQUARA R$ 430 MIL

3 dorms, sendo uma suíte, 
sala 2 ambientes com sacada, 
cozinha com armários, lazer 

com piscina, play ground, 
salão de festas etc. Oportuni-

dade única. REF.: 21-3184
EXCELENTE APTO 

MORUMBI  R$ 625 MIL
1 POR ANDAR, 3 dors, suíte, 
3 salas, lareira, 4 banhs, coz. 
planejada, hall social, varanda 

com linda vista, 2 vagas de 
garagem e dep. emp. Òtimo 

negócio. REF.: 21-3187

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
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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 
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

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

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

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

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

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
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
JD. DA SAÚDE

R$ 500 MIL
Ótima oferta, ótimo local, 
próx. a rua Antônio Carlos 
da Fonseca, 3 dom., wc 

social, living, cozinha, amplo 
escritório, cozinha, wc p/ emp, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.790

SOBRADO
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

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

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

TÉRREA
V. STO. ESTÉFANO

R$ 370 MIL
Próximo ao Colégio Renovação, 
terreno 8 x 20 mts., construção 

120m², c/ 2 dormitórios, wc 
social, sala, cozinha, lavanderia, 
dep. p/ empreg., gar. p/2 carros 

REF.: 14.881

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/ emp., gar.m 
p/ 1 carro, estuda propostas - 

REF.: 14.860

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 560 MIL
 Excelente rua do bairro, 

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

3 carros, quintal, jardim
REF.: 14.743

SOBRADO
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

SOBRELOJA
V. DAS MERCÊS

R$ 450 MIL
Excelente local comercial, próx. 

ao posto policial, AU = 120 
m², c/ 2 salas, sala de espera, 

recepção, wc, mobiliado p/ 
consultório odontológico, ótimo 
p/ investimento - REF.: 14.918

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

SALÃO COMERCIAL
VILA VERA
R$ 498 MIL

Terreno 75 m², constr.140 m², 
vago, térreo c/ salão de 70m² e 

um wc, no piso superior (entrada 
indep.) c/ 2 salas, cada uma c/ 
uma copa e um wc individual, 

ótimo p/ diversas finalidades ou 
renda - REF.: 14.908 

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

SALÃO COM
V. VERA

R$ 750 MIL
Construção semi-nova, terreno 
185 m², AC = 160 m², vago, 

c/ amplo salão, mais duas 
salas, mas três wc´s, ótima rua 
comercial do bairro, ótimo p/ 
diversas finalidades e renda - 

REF.: 14.907

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 900 MIL
Terreno 10 x 25 mts., 

construção 315 m², vago, c/ 4 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb., sl. Jantar, lavabo, coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., qto. 

despejo, quintal c/ churrasq., 
gar. p/ 5 carros - REF.: 14.922

APTO
JD. DA SAÚDE

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

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

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 360 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$ 390 MIL
Ótimo local da Av. Ramalho 

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

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

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

SOBRADO
JABAQUARA
R$ 390 MIL

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

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

REF.: 14.197

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

APTO.
V. GUMERCINDO

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

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

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

REF.: 14.241

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D.Bernardo 

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

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

REF.: 14.784

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Trav. da rua do Boqueirão, 
terreno aprox. 9 x 20 mts., 

construção 170 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, liv. p/ 2 amb., lav, 
coz. c/ AE, dep. p/ emp., gar. p/ 

3 carros - REF.: 14.933

APTO
SAÚDE

R$ 599 MIL
Ótimo local, próximo ao Metrô 

Saúde, área útil de 83 m², vago, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 

social, living, sl. jantar, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 14.608

TÉRREA
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

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
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

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
JD. DA GLÓRIA

R$ 880 MIL
Excelente rua do bairro, terreno 
5 x 37,5 mts., AC = 220 m², 
c/ 3 dorm., living, sl. jantar, 

lavabo, copa, coz., escritório c/ 
wc, depósito, dep.p/ empreg., 

gar. p/ 3 carros - REF.: 14.236

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 MIL

Acabto. de 1ª, AT = 314 m², 
AC = 312 m², c/ 3 suítes 
c/ AE, living p/ 3 amb., sl. 

TV, copa, coz. c/ AE, dep. p/ 
empreg., amplo quintal, lindo 

espaço gourmet, gar. p/ 5 
carros - REF.: 12.473
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R. Luis Góes, 1466 - Cj. 04 - Mirandópolis
E-mail: alpha.imoveis@uol.com.br

 • VENDA • LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

5071-9999

 • APARTAMENTOS • CASAS E SOBRADOS •LOCAÇÃO•

SAÚDE
Apto, 2dts,1vg, living/terraço, 
lazer com piscina, repleto de 
armarios, ótima localização, 

px. Ao zoológico e Simba 
Zafari. R$ 295mil.

PRAÇA DA ÁRVORE
Apto novo, 2dts, 1vg, 

living/terraço, lazer com 
piscina,vago, acabamento da 
construtora, ótima localização, 
ao lado do metro R$ 470 mil

MIRANDÓPOLIS
Apto, 1dts,living/2anb,lazer, 
andar alto, reformado, ótima 

localização, impecável, 
px. metro Pça da Arvore,

R$ 320 mil.

VILA CLEMENTINO
Apto, 2dts,1ste,1vg, 

living/3amb,78AU,vago, 
reformado, ótima localização, 
impecavel, proximo ao metro, 

R$ 440 mil.

VILA MARIANA
Apto, 3dts,1 vg, 

living/2amb,reformado, 
impecável, rua tranqüila, 
ótimo local, px. Metro Sta 

Cruz – R$ 480 mil

VILA MARIANA
Apto, 2 dts, 1 vg, living/

terraço, lazer, piscina, quadra, 
academia,vago, ótima 

localização,  px. ao  Parque 
Ibirapuera. R$ 520 mil.
VILA CLEMENTINO

Apto,3dts,1ste, 2vgs, living/
terraço, lazer completo,

78 au, repleto de armarios, 
ótimo local, próximo metro e 

Shopping Sta Cruz.
R$ 675 mil.

MIRANDÓPOLIS
Sobrado,2dts,1vg,sala/2ama
b,quintal c/ lavanderia ,2WC, 
ótima localização, impecável, 

px. Metro. R$ 480mil.

MIRANDÓPOLIS
Sobrado, 3dts, c/terraço, 
3vgs, sala/2amb,entrada 

lateral, 2wc, vago,  quintal, 
edícula, ótima localização,

px. ao  metro Pça da Arvore., 
R$ 750 mil.

VILA CLEMENTINO
Apto, 2 dts, 3 reversivel, 

1vg,sala/2amb,todo reformado, 
impecável, ótima localização, ao 
lado do Hosp. São Paulo e Metro 

Sta Cruz. – R$ 2.500,00.

VILA CLEMENTINO
Apto, 2 dts, 1 vg, living/ 2 amb, 

vago, repleto de Armarios, andar 
alto, px. Hosp. São Paulo e Metro

Sta. Cruz – R$ 1.700,00.

MIRANDÓPOLIS
Apto, 2 dts, 1vaga, dep. de 
empregada,lazer/quadra, 

salão de festas, vagas 
para visitante, vago, ótima 

localização, rua tranqüila, px. 
metro – R$ 490 mil

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

duas salas, quintal c/ edícula, 
vago, ótimo local, impecável, 

próximo  ao metro.
R$ 620 mil.

VILA MARIANA
Casa térrea, 3dts, 1 ste, 6 
Vgs, 10x30,entrada lateral, 
quintal churrasq,  edicula,ot. 
local  plantão no local, Rua 
Sta Cruz n.850, px. metro

Sta Cruz. R$ 1.300.000,00.

VENDA locAção

 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 VILA MARIANA
R$ 355.000,00

RUA CÔRREIA DE LEMOS
2 dorms, sala, coz, banheiro,

área de serviço, salão de festas,
playground, 1 vaga. Ocasião!

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

TERRENo JARINU
5.000 m2 com escritura

Próximo rodovia aceito carro
R$ 125 mil 

FONE: 9 7302-3423

TERRENo 8 X 30 = 240M² 
JABAQUARA PlANo

Próx. metrô pronto para construir
2 sobrados, documentação OK.

R$ 350.000,00, Aceito financiamento
F: 2193-2617 / 9 9312-3507

oPoRTUNIDADE DE 750 MIl 
PoR R$ 600 MIl.

Planalto Paulista
prox. Metro S.Judas
Sobradão com 03 amplos 

dormitórios. Com armários - 
banheiro - sala para 02

Ambientes - copa-cozinha - 
garagem para 03 Carros - 

quarto e wc de empregada. 
chaves: com o corretor Brito

creci 71990
96211-7618 - Whtasapp.

SAÚDE
Apto. – R. Correia de lemos
2 Dts. – Sala – coz – wc –
A/serv – wc serv – 1vga.
R$ 1.700,00 + Encargos.
AcEITo colABoRAção DE 

coRREToRES – cREcI 58.537
F: 5642-0194  - 9 9398-8197

PARAISo
Apto. R. Tomas carvalhal – 3 Dts 
suite - sala – coz –  Lavabo – wc 
social –a/serv-dep. Emp. – 1 Vga 

R$ 4.000,00 PACOTE
AcEITo colABoRAção DE 

coRREToRES – cREcI 58.537
F: 5642-0194  - 9 9398-8197

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, sala 02
ambientes, edicúla completa, 02 

vagas. Portão Automático. Excelente 
Localzação. R$ 790 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),

02 salas, edicula completa, quintal, 
02 vagas. Localização excelente.

R$ 850 mil.

Sobrado Jd. da  Saúde
AT: 165m2 - R$ 750.000,00

2 dorms. - c/ sacada - banh. social - sala 
e coz. grande - a. serv. c/ banh. - 1 vaga

+ 1 casa nos fundos c/ 1 dorm.- coz. -
banheiro - independente

5012-4663 - 95340-4788 - 98317-0501

APTO PRóxIMO
METRÔ SãO JUDAS
2 dorms, sala 2 ambs, salão
de festas + quadras 1 vaga
demarcada, R$ 270.000,00

 creci-136.993

FoNE: 96428-0663 / 5058-0800

 

2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA,
DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA,

2 WC´s, 2 VAGAS, PORTÃO AUTOMÁTICO
R$ 510.000,00

 cASA
METRÔ SAÚDE

Tratar Tel.: 5585-2929

 

1 Dormitório, 1 vaga, lazer completo, 
documento OK

R$ 340.000,00

 APTo SAÚDE
RUA ITAPIRU

Fone: 3542-6062 / 9 8790-0262
Site: www.planaltovip.com.br

creci sp 25.333.J

 APTo PlANAlTo PAUlISTA 
AlTÍSSIMo PADRão 97M2 AU

Av: Afonso Mariano Fagundes

 

3 vagas, lazer completo, repleto de 
arms, 3 dorms, ste, sacada, aqueci-
mento central. R$ 890.000,00
Fone: 3542-6062 / 9 8790-0262
Site: www.planaltovip.com.br

creci sp 25.333.J

 

3 suites, varanda, cozinha ampla, todo 
em porcelanato + 1 lavabo, 3 vagas

R$ 790.000,00

 SoBRADo TRIPlEX
VIlA DAS MERcÊS

AlTo PADRão 100% NoVo

Fone: 3542-6062 / 9 8790-0262
Site: www.planaltovip.com.br

creci sp 25.333.J

CASA DE FUNDO
PLANALTO PAULISTA

1 quarto, sala, coz, 2 banhs,
terraço, 1 vaga coberta, ótima 
localização, próx. Wall Mart.

R$ 1.000,00
FoNE: 2276-3645 a Noite

9 8131-3799

AO LADO DO METRÔ PÇA DA ÁRVORE
SEM FIADOR

 SEJA O SEU PRóPRIO PATRãO
ALUGUE UMA LOJA OU SALA COMERCIAL

 Fone: 5585-3374

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds, sala 

grande., a.serv., Repleto de 
Armários. Lindo. R$ 1.500,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apto, 3 ds (suite), sala 02 ambien-
tes, lavabo, a. serv., despensa, 01 
vaga. Repleto de armários. Junto 

ao metro. R$ 2.300,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇãO
Apartamento, 02 ds, sala 02 

ambs. c/ varanda, AS, e garagem. 
Lindo. R$ 1.600,00.

ALUGO CASA JABAQUARA 
MOBILIADA

1 quarto, cozinha, banheiro,
área de serviço, bom ambiente,

para 1 casal ou 2 moças
R$ 650,00 C/ DEPÓSITO
FONE: 5677-0184

PRAÇA DA ÁRVORE
RUA MAQUEROBI

1 dormitório, sala, cozinha,
banheiro, lavabo, s/ vaga,

próximo metrô. Condomínio baixo
R$ 1.300,00

FoNE: 2276-8588 9 8563-5349

APTO PRóx. METRÔ SAÚDE 
2 DORMS. R$ 1.900,00

Ampla sala, lazer completo,
dep. emp, 1 vaga, incluso

aluguel e condomínio
Fones: 9 9592-2552 

5581-1333

locAção

ADVOGADOS
Renato Castelo Branco

CRIMINAL - TRABALHISTA - FAMILIA - TRIBUTÁRIO - CÍVEL

Fones: 3168-9672 / 3443-7338 / 99916-3931 (CLARO)
98739-9726 (TIM) - rcbranco@rcb.adv.br

COMPRO ANTIGUIDADES
Móveis, Louças, Cristais, 

Porcelanas, Pratarias, Faqueiros, 
Toalhas bordada, Esculturas, 

Brinquedos, Relógios: Parede, 
Mesa, Pulso, Bolso e Cuco

Antiguidades em geral
Fones: 2012-5034  95151-3808

INFoRMÁTIcA
PARA ADUlToS E APoSENTADoS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

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

E.mail: marimartha@gmail.com

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

ADVOCACIA
site: www.kgsadv.com.br / e-mail: karina@kgsadv.com.br

Serviços prestados por profissionais
qualificados em diferentes áreas de Direito: 

FAMÍLIA • INVENTÁRIO • CÍVEL • CONSUMIDOR IMOBILIÁRIO • CONTRATOS
• ACORDOS DIREITO DO TRABALHO  

DIREITO A BENEFÍCIOS e REVISÕES DO INSS e DESAPOSENTAÇÃO 

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

Piano, Teclado, Violão, Acordeon, 
Violino, Flauta Doce e outros. 

Aulas Especiais para 
3ª Idade e Crianças.

VENDO PIANO

ToQUE JÁ

Pça. da Árvore Mirandópolis 
F: 5072-9636 / 5581-7592 
Cel.: 99132-1189 (claro)

Para pizzaria, com registro, refeição 
+ benefícios, das 18 às 23:59 h.  
Comparecer Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs. Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE
TELEFONISTA

Para período das16 às 23:59 h., 
com registro, refeição + benefìcios 
Comparecer: Av. 11 de Junho, 

757, após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

FORNEIRO 
PARA PIZZARIA

Para Pizzaria, das 18 às 23:59 h., 
sexta, sábado e domingo, remune-
ração diária + taxa. Comparecer: 

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

MOTO
FRETISTA

Para período das 16h às 
23:59 h., com registro,
refeição + benefìcios 

comparecer: Av. 11 de Junho, 
757, após 16h Metrô Sta. cruz

PIZZAIOLO

S & D INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS LTDA-EPP
torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação
NO 33006251 para Artigos de bijuterias (bijouterias); fabricação

de à AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 
4568, VILA DO ENCONTRO, SÃO PAULO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS SEMPRE VERDE
Rua Luiz Maria Soares, 155 – Vila Clara- São Paulo/ SP – CEP. 04414-120
 CNPJ. 05.147.363/0001-78 –– INSC. ESTADUAL 146.310.411.111 – CCM. 

3.383.246-3 - NIRE 35.400.072.105 
A Presidente da Cooperativa de Catadores de Resíduos Sólidos Sempre Verde, 

Guiomar Conceição dos Santos no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca

os cooperados (associados), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a realizar na sede social à Rua Luiz Maria Soares, 155 – 

Vila Clara-  São Paulo/ SP – CEP. 04414-120 no dia 12 de abril de 2016 às 8 
horas “quorum para verificação de cooperados de 20 pessoas”. Sendo com 2/3 

(dois terços) dos seus associados, para a primeira convocação; às 09 horas 
com a metade e mais de seus associados, em segunda convocação; ou às 10 

horas com o número mínimo de 10 associados em terceira convocação a fim de 
deliberarem sobre os seguintes assuntos:

 - Inclusão, Demissão e Eliminação dos cooperados,
- Apresentação e Aprovação da Prestação de contas dos órgãos de

Administração dos anos de 2014 e 2015;
- Eleição e Posse dos membros do Conselho Fiscal;

Discussão sobre Quota Parte dos Cooperados
Discussão de constituição de Fundos específicos e adequação da Lei 12.690/12;

Discussão e Aprovação de Abertura de Conta Bancaria para constituição
de reservas e fundos;

- Apresentação dos Projetos e Ações da cooperativa;
- Assuntos Gerais de interesse da cooperativa. 

São Paulo, 04 de março de 2016.

EU, MARIA JOSE LANGONE Convoco,  ELIANNESE 
GEORGES,CPF:703.026.722-22,

 CTPS nº 003359 serie 00423-sp, Passaporte  GV 3263353
 A comparecer em seu local de trabalho no prazo máximo de 24 

horas (vinte e quatro horas) sob pena de configurar abandono de 
emprego, Sujeito ás penalidades previstas no artigo 482 da CLT.    

ORAÇãO A
SãO LONGUINHO

Lembrai-vos, ó glorioso São Longui-
nho, prodigiosamente tocado pela 
graça de JESUS. Agonizante, em sua 
última hora, que, nunca se ouviu dizer 
que algum daqueles que recorreram à 
vossa proteção, fosse vós desampa-
rado. Assim dignai-vos interpor, em 
meu favor, vossa valiosa intersseção 
perante Deus, para que conceda 
viver e morrer como verdadeiro 
cistão, e, ainda meseja concedida a 
graça especial de (esclarecer a graça 
desejada). Rezar três Ave Maria, 
em honra ao Santíssima Trindade. 
Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

CONVOCAÇãO
ASSEMBLEIA GERAL ExTRAORDINARIA

CENTRO ESPÍRITA JOãO SILVA

Os associados Maria Aparecida Nascimento Rosa, Teresa Chimelli Garcia, Vera Lucia 
Rocco Ando, Marcos Moraggi Pimenta, Francisco Franzoni Barbosa, Ana Lucia Tessarotto 
dos Santos, José Alcerito, Claudio José Dado, Olga Maria C. Neves, Shirley Therezinha 
Lara Bastos, Catia Mercanti Martins, Waldemar Marques de Carvalho, Thais Rodrigues 

Ferreira, Mario Eduardo P. Junqueira, Silvina A. Moreira, Maria de Fátima A. e Silva, 
Urânia Gomes da Silva, Dirceu Antonio Martins, Olga Inelda, Sergio Ricardo Martins que 
representam mais de (1/5) um quinto da totalidade dos membros com direito a voto do 

CENTRO ESPÍRITA JOÃO SILVA, com base no artigo 12 do Estatuto Social convocam para 
a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA a realizar-se no próximo dia 12 de março de 

2.016, nas dependências do centro à rua Edgard Pereira, 135, em primeira convocação às 
14:00 horas, ou na hipótese do não comparecimento de (2/3) dois terços dos associados, 

realizar-se-á em segunda convocação às 14:30 horas, no mesmo dia e local, com a 
presença de qualquer número de associados, sendo que as decisões desses obrigarão aos 

demais, para tratar da seguinte ordem do dia:
1.º - Ratificação e convalidação da eleição da Diretoria e Membros do Conselho Fiscal 

ocorrida na Assembleia Geral Ordinária de 05 de dezembro de 2.015, assim constituída:

PRESIDENTE -                                                                   ANNA LUIZA FLEURY PEREIRA
VICE PRESIDENTE -                                          VERA LUCIA GOMES DA SILVA PIMENTA
1.ª SECRETARIA -                                                 ADRIANA AVAKIAN BALABANIAN CANO
2.ª SECRETARIA -                                                   ANA MARIA MARTINS DE SOUZA
1.ª TESOUREIRA -                                                             LUCIA CANCELLARA SCATTINI
2.ª TESOUREIRA -                                                             CATIA MERCANTI MARTINS

CONSELHO FISCAL MEMBRO EFETIVOS
FRANCISCO FRANZONI BARBOSA

MAGALI APARECIDA BRIGATTO RUGNO
MARIA ALICE OLIVIERI

MEMBROS SUPLENTES
EDENA DA SILVA

FRANCISCO OSCAR DE SOUZA
MARILENE NASCIMENTO ALVES

2.º - Alteração do Estatuto Social para adequá-lo as normas previstas no artigo 2.031 do 
Código Civil Brasileiro, assim como, alteração do mês da eleição das novas diretorias

(§ único do art. 11 do Estatuto) para novembro;

São Paulo, 04 de Março de 2.016

NoVENA Á SANTA clARA
Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo 
com tua vida de pobreza e oração. 
Fazei que, entregando-nos confiantes 
à providência do Pai Celeste no inteiro 
abandono aceitamos serenamente sua 
Divina Vontade.  D.T.U.

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.  L.P.Y.

ORAÇãO A
SãO LONGUINHO

Lembrai-vos, ó glorioso São Longui-
nho, prodigiosamente tocado pela 
graça de JESUS. Agonizante, em sua 
última hora, que, nunca se ouviu dizer 
que algum daqueles que recorreram à 
vossa proteção, fosse vós desampa-
rado. Assim dignai-vos interpor, em 
meu favor, vossa valiosa intersseção 
perante Deus, para que conceda 
viver e morrer como verdadeiro 
cistão, e, ainda meseja concedida a 
graça especial de (esclarecer a graça 
desejada). Rezar três Ave Maria, 
em honra ao Santíssima Trindade. 
Prometer publicar a devoção.  T.P.

ANUNCIE
SãO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

ANUNCIE
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Banda cover de Frank Zappa faz 
show no auditório Ibirapuera

Considerada pelo ex-Za-
ppa Ike Willis como um dos 
tributos mais importantes 
do mundo ao compositor 
norte-americano Frank Zappa 
(1930-1993), a The Central 
Scrutinizer Band , ou sim-
plesmente “Scrut” estará em 
show único no Auditório Ibi-
rapuera neste domingo, dia 6. 

A banda interpreta temas 
de todas as fases da longa car-
reira do compositor, tocando 
clássicos como “More Trou-
ble Everyday” – do primeiro 
álbum, Freak Out! (1966) –, e 
“Teenage Prostitute” – do LP 
Ship Arriving Too Late to Save 
a Drowning.

Formada por Mano Bap 
(voz e guitarra), Cadu Bap 
(voz e sax alto), Hugo Hori 
(voz, sax tenor e soprano e 
flauta), Beto Montag (voz e 
percussão), Eron Guarnieri 
(voz e teclado), Caio Goes (bai-
xo) e Claudio Tchernev (voz 
e bateria), a “Scrut” sobe ao 
palco para mostra um reper-
tório composto de clássicos 
que abrangem todas as fases 
da carreira de Zappa, além de 
revisitar algumas canções que 
nem sempre estão presentes 
nos shows que realiza.

O grupo, que se dedica à 
obra de Frank Zappa há mais 
de 25 anos, que dar um tom 
mais intimista ao show no 
Auditório Ibirapuera. “Vamos 
pegar algumas músicas ins-
trumentais, que não tocamos 
há um bom tempo, e outras 
vocais com o andamento um 
pouco mais lento”, explica 
Mano Bap.

Considerado pela crítica 

como um dos íco-
nes do rock alterna-
tivo, subversor dos 
formatos estabele-
cidos, além de po-
lêmico, excêntrico 
e inovador, Frank 
Zappa promoveu 
fusões entre dife-
rentes gêneros mu-
sicais – como rock, 
jazz, folk e música 
erudita. 

A Scrutinizer já recebeu 
os músicos Ike Willis, Bobby 
Martin e Ray White, antigos 
parceiros do artista, para al-
gumas de suas apresenta-
ções. Participou do Zappanale 
Festival, em 2010 – evento na 
Alemanha exclusivamente 
voltado para bandas que in-
terpretam Zappa.

Segundo Mano Bap, é 

preciso ter vontade e irreve-
rência para tocar as músicas 
de Zappa. “Isso é uma coisa 
que o próprio Zappa elogiou 
quando falou da gente [em 
entrevista a Fabio Massari, 
então MTV]”, diz. 

O show acontece dia 6 
de março, às 19h. Ingressos: 
R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada)
Livre. O auditório fi ca dentro 
do Parque Ibirapuera,  portão 
2. Telefone: 3629-1076.

Jornais de bairro: alternativa
para tempos de crise? 

Há alternativas para enfren-
tar a crise com criatividade e 
baixos custos? Como atingir um 
público que não vê mais sentido 
em pagar por assinaturas de jor-
nal  e revistas? Como as agências 
podem oferecer alternativas aos 
seus clientes para que transmi-
tam  mensagens publicitárias 
sem estourar orçamentos? E os 
pequenos empresários, comer-
ciantes e profissionais liberais 
- como podem chegar a seu pú-
blico e divulgar seus produtos e 
serviços de forma efi caz?

Editores de jornais de bairro 
da capital paulista não apenas 
acreditam que representam 
respostas para estas demandas 
atuais como apostam em um 
fortalecimento da categoria. 
Reunidos na Associação de 
Jornais e Revistas de Bairro 
de São Paulo (Ajorb-SP), eles 
recentemente elegeram uma 
nova diretoria, estão desenvol-
vendo um novo site e planejam 
diversas ações para compro-
var que a mídia regionalizada 
tem forte aceitação em uma 
metrópole que inegavelmente 
tem expectativas e perfis de 
leitores conforme o bairro. 

“Vamos mostrar que o jor-
nal de bairro ainda desperta 
aquela relação de proximidade, 
de carinho com o público leitor, 
que só encontra ali notícias 
locais e apoio para encami-
nhar demandas para o poder 
público”, diz o recém eleito 
presidente Eugênio Canteiro, 
da Gazeta Penhense

“A Ajorb também vai facili-
tar o trabalho das agências de 
publicidade. Além de demons-
trar que temos força para trans-
mitir a mensagem de forma 
mais objetiva e regionalizada, 
atingindo um público que tem 
pouco acesso a outros meios. 
Vamos concentrar as nego-

ciações para oferecer preços 
mais atrativos e campanhas 
direcionadas conforme a neces-
sidade de cada cliente”, explica 
Wagner Farias, vice-presidente 
(comercialização) da Ajorb, 
diretor da Gazeta de Pinheiros.

Ele aponta que os jornais de 
distribuição regionalizada sem-
pre foram uma boa alternativa 
de comunicação e publicidade 
para pequenos comerciantes. 
Mas, cada vez mais os gran-
des anunciantes, as agências e 
instituições do poder público 
estão descobrindo que podem 
usar esta ferramenta de baixo 
custo para atingir seu público 
de forma mais personalizada.

Outro objetivo em comum 
dos novos diretores é demons-
trar que a comunicação local 
é uma atitude sustentável. 
“Tanto o pequeno comerciante 
quanto as empresas represen-
tadas por agências buscam, 
hoje, demonstrar que ações 
locais têm importância cru-
cial para um desenvolvimento 
sustentável, com união entre 
empresas, poder público e cida-
dãos em busca de novas atitu-
des”, avalia Wagner D’Angelo, 
vice-presidente (relacionamen-
to), diretor do Jornal São Paulo 
Zona Sul. Paralelamente, a nova 
diretoria pretende incentivar 
entre os associados a interrela-
ção entre o jornal impresso, as 

plataformas digitas e as redes 
sociais. “É necessário integrar 
as formas de comunicação, 
não criar uma hierarquia entre 
elas. A distinção empobrece”, 
conclui Wagner D’Angelo.

A criação de um novo logo-
tipo, o desenvolvimento do site 
e a organização de propostas 
comerciais em conjunto entre os 
jornais representados têm sido 
discutidas em reuniões mensais 
na sede da Ajorb, na zona cen-
tral da capital. “A Associação 
incentivará a ética, o profi ssio-
nalismo e modernização dos 
associados, sem, entretanto, 
propor interferências na linha 
editorial e conteúdo”, explica 
o vice-presidente comercial, 
Wagner Farias. 

“Cada veículo tem autono-
mia para agir de acordo com 
seus princípios e buscando sin-
tonia com a comunidade local”, 
diz o presidente Eugenio Can-
tero. “Por outro lado, várias 
ações poderão ser defi nidas de 
forma conjunta, entre os jornais, 
no sentido educacional e de 
prestação de serviço público, 
movimentos reivindicatórios, 
ações de cidadania”, completa.

A Ajorb - Associação dos 
Jornais e Revistas de Jornais de 
Bairro de São Paulo completa, 
em abril, 45 anos. E a comemo-
ração promete mostrar que no-
vos caminhos estão se abrindo.

Foto: Acácio Nascimento/Jornal União SP
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