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Zootopia é novidade Disney 
que promete encantar 
crianças e adultos em 3D

Bar no Paraíso oferece petiscos 
com inspiração mineira e atrai 
com ampla agenda de shows
Página 6

Moradores da Cidade Vargas fi cam 
indignados com corte de árvores

Foi um fim de sema-
na intenso e de muitas 
reclamações entre mora-
dores da Cidade Vargas. O 
bairro, vizinho à Rodovia 
dos Imigrantes, está há 
meses acompanhando as 
obras de ampliação do SP 
Expo, antigo Centro de 
Exposições Imigrantes. 
Os moradores já vêm re-
clamando do barulho e 
circulação de caminhões 
para ampliação do espa-
ço, com construção de 
novos pavilhões e esta-
cionamento. Neste fim 

de semana, as queixas 
estiveram relacionadas 
a um baile de formatura 
na noite de sábado, que 
atravessou a madrugada, 
e ao corte de árvores de 
um terreno onde o em-
preendimento terá que 
construir duas alças de 
acesso viário ao viaduto 
Mateus Torloni. A obra é 
obrigatória, por conta do 
aumento de tráfego que 
o centro de exposições 
vai gerar, já que será o 
maior do gênero na Amé-
rica Latina.   P����� 5

Livro conta como bondes 
sumiram das ruas paulistanas

Os bondes são uma realidade ainda hoje em várias cidades do mundo, mas 
em São Paulo foram sendo exterminados aos poucos, em detrimento de obras 
que priorizavam a construção de avenidas. Livro conta esta história e discute 
a mobilidade urbana da metrópole ao longo dos últimos 120 anos. P����� 6

Hospital Vila Santa Catarina tem 
ambulatório para transplantados

O Hospital Municipal 

de Vila Santa Catarina 

já atendeu quase 4 mil 

transplantados em seus 

seis primeiros meses de 

funcionamento. Por en-

quanto, há apenas acom-

panhamento pré e pós 

operatório, mas em breve 

a instituição deve contar 

com autorização dos go-

vernos Federal e Estadual 

para realizar ali mesmo as 

cirurgias. A nova unidade 

tem atendimento integral 

pelo SUS, mas o gerencia-

mento é feito pelo Hos-

pital Israelita Albert Eins-

tein, onde os transplantes 

têm sido feitos . P����� 4
Rua Mauricio Francisco Klabin, 475 - loja 02
Visite nossa loja

Domingo 12h às 00h 
Segunda: 11h às 00h
Terça a Quinta: 11h às 02h

Delivery na
Chácara Klabin e Região

F: 3589-6607
Peça o nosso cardápio pelo

e-mail: makisplaceck@gmail.com

Sexta: 11h às 05h 
Sábado: 12h às 05h
Feriados abrimos ao meio-dia.

Salmão recebido
diariamente via aérea Temos novidades em nosso cardápio.

Venha experimentar!!!
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• ACONTECE • HORÓSCOPO

• PROGRAMAÇÃO

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

• Sala 1 - A Série Divergente: 
Convergente DIG - 12 Anos - 12h10

• Sala 1 - Ressurreição DIG - 12 
Anos - 21h00 - 23h50D• Sala 1 - 
Ressurreição DIG (Dub) - 12 Anos 
- 15h00 - 18h00

• Sala 2 - Os Dez Mandamentos 
- O Filme DIG - 12 Anos - 17h45M - 
20h30I• Sala 2 - O Regresso DIG - 16 
Anos - 20h30L - 21h50P - 23h30D• 
Sala 2 - Trainspotting - Sem Limites 
DIG - 14 Anos - 12h30E - 19h30P• Sala 
2 - Kung Fu Panda 3 DIG (Dub) - Li-
vre - 12h30T - 14h50

• Sala 3 - A Série Divergente: 
Convergente DIG (Dub) - 12 Anos 
- 14h10 - 17h10

• Sala 3 - Kung Fu Panda 3 3D 
(Dub) - Livre - 11h30G• Sala 3 - A 

Série Divergente: Convergente 
DIG - 12 Anos - 20h10Z - 23h10D• Sala 
3 - Batman Vs Superman - A Origem 
da Justiça 3D - 14 Anos - 20h40C

• Sala 4 - A Bruxa DIG - 16 Anos 
- 15h50Z - 21h10 - 23h40D• Sala 
4 - Cinquenta Tons de Preto DIG 
(Dub) - 14 Anos - 13h20 - 18h20• 
Sala 4 - Trainspotting - Sem Limites 
DIG - 14 Anos - 15h50C

• Sala 5 - Boa Noite, Mamãe DIG - 
16 Anos - 14h00• Sala 5 - Cinquenta 
Tons de Preto DIG (Dub) - 14 Anos 
- 20h00• Sala 5 - Valente DIG (Dub) 
- Livre - 11h20G• Sala 5 - Mundo Cão 
DIG - 14 Anos - 17h20 - 22h20

• Sala 6 - A Série Divergente: 
Convergente DIG - 12 Anos - 13h00 
- 16h00 - 18h50D - 22h00

• Sala 7 - A Bruxa DIG - 16 Anos 
- 22h10Z• Sala 7 - Batman Vs Super-
man - A Origem da Justiça 3D - 14 

Anos - 21h20C• Sala 7 - Zootopia DIG 
(Dub) - Livre  - 13h30 - 16h15 - 19h00

• Sala 8 - Deadpool DIG - 16 
Anos - 22h30• Sala 8 - Zootopia 
3D (Dub) - Livre - 11h40G - 14h20 - 
17h00 - 19h50

• Sala 10 - Batman Vs Superman 
- A Origem da Justiça 3D - 14 Anos - 
20h00C• Sala 10 - Zootopia 3D (Dub) 
- Livre  - 12h50A2 - 15h20C - 15h30Z 
- 17h50C - 18h10Z - 20h50Z

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

• Sala 1 - Deadpool DIG - 16 Anos 
- 22h30Z• Sala 1 - Batman Vs Super-
man - A Origem da Justiça 3D - 14 
Anos - 20h00C• Sala 1 - Zootopia 
3D (Dub) - Livre - 12h00G - 14h45 - 
17h20 - 20h00Z

• Sala 2 - O Regresso DIG - 16 
Anos - 18h45Z - 22h05Z• Sala 2 - 
Kung Fu Panda 3 3D (Dub) - Livre 
- 11h45G - 14h10 - 16h30• Sala 2 - 
Batman Vs Superman - A Origem da 
Justiça 3D - 14 Anos - 21h00C

• Sala 3 - Os Dez Mandamentos 
- O Filme DIG - 12 Anos - 17h45 - 
20h30• Sala 3 - Kung Fu Panda 3 
DIG (Dub) - Livre - 13h00 - 15h20• 
Sala 3 - Deadpool DIG - 16 Anos - 
23h30B

• Sala 4 - Batman Vs Superman 
- A Origem da Justiça 3D - 14 Anos 
- 20h40C• Sala 4 - Zootopia 3D 
(Dub) - Livre - 11h10G - 13h45 - 16h15 
- 19h00Z - 21h30Z

• Sala 5 - Trainspotting - Sem 
Limites DIG - 14 Anos - 12h30E - 
19h30P• Sala 5 - Deadpool DIG - 16 
Anos - 14h00T• Sala 5 - A Série 
Divergente: Convergente DIG - 12 
Anos - 16h45 - 19h30M - 22h15• Sala 
5 - Valente DIG (Dub) - Livre - 11h30B

• Sala 6 - A Série Divergente: 
Convergente DIG - 12 Anos - 12h50 
- 15h35 - 18h30 - 21h15 - 00h00B

• Sala 7 - Mundo Cão DIG - 14 Anos 
- 13h20 - 15h50 - 18h15 - 20h45 - 23h15B

  Legendas:B-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (19);C-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Quarta (23); D-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta (18) e 
Sábado (19); E-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Domingo (20); G-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (19) e Domingo (20);I-Esta 
sessão NÃO será exibida Segunda 
(21), Terça (22) e Quarta (23); L-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Segunda (21) e Quarta (23); M-Esta 
sessão NÃO será exibida Terça (22); 
P-Esta sessão será exibida SOMEN-
TE Terça (22); T-Esta sessão NÃO 
será exibida Domingo (20); Z-Esta 
sessão NÃO será exibida Quarta 
(23); A2-Esta sessão NÃO será exi-
bida Sábado (19).

Zootopia promete encantar 
crianças e adultos nos cinemas

Uma nova animação da 
Disney chega aos cinemas 
para conquistar corações e 
mentes: Zootopia. 

Habitante de Zootopia, 
Nick Wilde, uma raposa falas-
trona, é acusada por um crime 
que não cometeu e foge. A 
melhor policial da cidade, uma 
coelha, segue seu rastro im-
placavelmente determinada 

a fazer justiça, mas os dois 
inimigos acabam se unindo 
ao se verem vítimas de uma 
grande conspiração.

Outra pedida é conferir 
o drama Ressurreição, para 
maiores de 12 anos.  Às véspe-
ras de um levante em Jerusa-
lém, surgem rumores de que 
o Messias judeu ressuscitou. 
Um centurião romano agnós-

tico e cético (Joseph Fiennes) 
é enviado por Pôncio Pilatos 
para investigar a ressurreição 
e localizar o corpo desapareci-
do do já falecido e crucifi cado 
Jesus de Nazaré, a fim de 
subjulgar a revolta eminente. 
Conforme ele apura os fatos e 
ouve depoimentos, suas dúvi-
das sobre o evento milagroso 
começam a sumir.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia  19 de 
março, a partir das 7h, Cata Ba-
gulho na região do Jabaqua-
ra. As equipes  percorrerão 
diversas vias dos bairros de  
Vila Parque Jabaquara, Jaba-
quara. O Cata-Bagulho reco-
lhe madeiras, móveis velhos, 
eletrodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões, 
entre outros materiais.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 19 
de março, das 7h às 16h,  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
o perímetro formado pela Av. 
Brig. Luis Antonio, Av. Pedro 
Alvares Cabral, Av. IV Cente-
nário e Av. Helio Pellegrino.  
Ajude a manter a cidade limpa!

Labirinto da 
Turma da Mônica 
no Ibirapuera

Até 31 de março, o Shop-
ping Ibirapuera traz novamen-
te o Labirinto Muito Louco 
com a Turma da Mônica, onde 
o objetivo principal, além de 
achar a saída, é rir muito e 
deixar-se levar pelos caminhos 
enigmáticos de um grande 
labirinto de espelhos reple-
tos de surpresas. A atração 
tem ingressos individuais a 
R$15,00 ou a opção família, 
para três pessoas, no valor de 
R$ 30,00.O Shopping Ibirapue-
ra fi ca na Av. Ibirapuera, 3103. 
Informações: 5095 2300.

Feira de Cães 
para Adoção

 A ONG Cão Sem Dono de 
Proteção Animal estará reali-
zando no próximo dia 19 de 
março, sábado, das 9h às 17h, 
uma grande feira de adoção 
com mais de 60 cães reunidos, 
todos eles retirados das ruas, 
tratados, castrados, vacinados 
e vermifugados.  O evento 
contará também com espaço 
para adoção de gatos, espaço 
para crianças, distribuição de 
brindes, pipoca, algodão doce 
e balões. A Feira acontece na 
Loja Petz do Ipiranga que fi ca 
à Av. Presidente Tancredo 
Neves, 600 - Ipiranga. Outras 
informações podem ser obti-
das pelo email faleconosco@
caosemdono.com.br

“As sobras de 
Dom Casmurro” 
no Ipiranga

Está em cartaz no SESC 
Ipiranga o espetáculo “As 
sobras de Dom Casmurro” 
. Trata-se de um recorte  do 
clássico de Machado de As-
sis, sob a direção de Débora 
Dubois. As apresentações 
acontecem nos dias 23 e 30 
de março e  06, 13 e 20 de 
abril, sempre às quartas, às 
20h. Os ingressos custam 
R$ 20,00 (inteira); R$ 10,00 
(meia entrada); e R$ 6,00 (co-
merciários). O SESC Ipiranga 
fi ca  na Rua Bom Pastor, 822. 
Informações: 3340-2000.

3ª Edição do 
Degusta Praça na 
Vila Mariana

Nos dias 19 e 20 de março, 
sábado e domingo, das 12h às 
20h, a Praça Rosa Alves da Sil-
va, na Vila Mariana, promove 
a terceira edição do Degusta 
Praça, reunindo uma série 
de encontros gastronômicos 
e musicais para toda a famí-
lia. O espaço contará com a 
presença de dez food trucks, 
além de performances com 
músicos. Estarão presentes 
os food trucks Hamburguer 
do Barão e Furikake, além 
dos restaurantes Bacalhau do 
Porto, Aroma e Sabor e Nutraz 
Food saladas&sabores.

“O menino e o 
mundo” na
Vila Mariana 

Nos dias 22 e 23 de março, 
o Projeto C de Cinema do SESC 
Vila Mariana traz a exibição do 
fi lme “O Menino e O Mundo”, 
animação que ganhou vários 
prêmios internacionais impor-
tantes e também concorreu 
ao Oscar. As sessões são gra-
tuitas e começam a partir das 
9h30 (dia 22) e 14 h(dia 23), 
no Auditório. A retirada de 
ingressos acontece com 1 hora 
de antecedência na Central de 
Atendimento da Unidade. O 
Sesc Vila Mariana fi ca na Rua 
Pelotas, 141. Informações: 
5080-3000

Duo Prettos no 
Centro Cultural 
Jabaquara

No dia 19 de março, às 20h, 
o  Centro Cultural Jabaquara 
apresenta o Duo Pretto no 
show “Pelo telefone... na linha 
do tempo do samba”. O CCJ  
fi ca na Rua Arsênio Tavolieri, 
1 - Jabaquara. Informações: 
5011-7445.

Palestra sobre nova 
lei de zoneamento

 No dia 23 de março, quar-
ta-feira, às 19h30, a Associa-
ção Comercial de São Paulo 
- Distrital Sudeste convida a 
todos para a palestra “Como 
fi cou a Região da Sudeste na 
Nova Lei de Zoneamento”. 
A palestra acontece no Rua 
Afonso Celso, 1659 - Vila Ma-
riana. Informações: 3180-3271 
/ 3180-3270

Mostra José Mojica 
na Cinemateca

 Até 3 de abril, a Cinema-
teca Brasileira apresenta a 
mostra “80 anos José Mojica 
Marins”. A mostra vai relem-
brar sua trajetória através de 
20 fi lmes em sessões gratuitas 
e especiais, como as exibições 
ao ar livre de “Esta noite 
encarnarei no teu cadáver”, 
“O despertar da besta (O ri-
tual dos sádicos)”e “Quando 
os deuses adormecem”. A 
Cinemateca fi ca no Largo Se-
nador Raul Cardoso, 207 - Vila 
Clementino. Informações pelo 
telefone: 3512-6111

IHDI recicla óleo de 
cozinha

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

“Scott Pilgrin 
Contra o Mundo” 
na Viriato Correa

A Biblioteca Viriato Corrêa 
exibe no próximo sábado, dia 
19 de março, às 14h, o fi lme 
“Scott Pilgrim Contra o Mun-
do”. A BP Viriato Correa fi ca 
R. Sena Madureira, 298 - Vila 
Mariana. Informações: 5573-
4017 e 5574-0389.

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 fi ca na Avenida In-
dianópolis, 1570 esquina com 
Alameda Iraes (entrada pela 
Araés). Outras informações 
podem ser obtidas pelo email 
gepiratinins@gmail.com ou 
pelo telefone: 99242-0443.

Áries - 21/03 a 20/04 
Os relacionamentos hu-

manos são de uma comple-
xidade assombrosa, mas só 
se tornam difíceis quando as 
pessoas envolvidas tentam 
aplicar soluções simplistas 
que, inevitavelmente, acabam 
decepcionando, por serem 
ilusórias.
Touro - 21/04 a 20/05 

A maior consciência da 
complexidade do momen-
to atual resulta num frio na 
barriga que pode ser confun-
dido com medo, mas que na 
verdade é apenas a consta-
tação de se perceber que o 
futuro pode ser profetizado. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Quanto mais acaloradas 
são as discussões, mais pro-
fundas são as estupidezes que 
as pessoas dizem. Quando 
há boa vontade, as pessoas 
evitam o calor da discussão e 
buscam meios mais inteligen-
tes de transformar a situação.
Câncer - 21/06 a 21/07

A sabedoria manda dizer 
que quando você não consiga 
derrotar algum inimigo, que 
mude, então, de estratégia 
aliando-se a ele para, só de-
pois, transformá-lo de dentro 
para fora. 
Leão - 22/07 a 22/08

Os momentos em que sua 
alma se sente segura devem 
ser aproveitados para des-
cansar, porém tendo em vista 
que, depois, a luta continua-
rá, e que nela você exercerá 
sempre o papel criativo que 
se alimenta de riscos e atrevi-
mentos. 
Virgem - 23/08 a 22/09

Todos os desejos que resul-
taram em sofrimento devem 
ser descartados, e como sua 
alma não deixará de desejar, 
o virginiano deve começar 
a formular novos desejos, 
tendo em vista, agora, seus 
resultados, e não apenas a 
imaginação.
Libra - 23/9 a 22/10

A história não lembra os 
seres humanos pelo que eles 
possuíram ou acumularam, 
mas pelo que ofereceram em 
prol de sua espécie. Por isso, 
em vez de tentar aumentar 
sua importância comprando 
coisas, dê seu melhor em qual-
quer situação.
Escorpião - 23/10 a 22/11

O grande erro de toda ati-
tude egoísta é iludir-se com 
que os interesses pessoais 
sejam mais importantes do 
que os da comunidade. Dado 
toda pessoa pertencer a al-
gum grupo, atentar contra ele 
é, também, atentar contra si 
mesma.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Tome conta de seus negó-
cios e faça o necessário para 
cumprir suas obrigações. Con-
tudo, não se iluda pensando 
que são essas as responsabili-
dades maiores, pois há outras, 
de natureza íntima, muito 
importantes também. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Para quem nasce entre o 
céu e a terra, e ocupa um cor-
po físico, é inevitável o destino 
de ter de fazer o possível para 
transformar as ideias em rea-
lizações, pois de outro modo 
viveria como se não tivesse 
nunca nascido. 
Aquário -21/01 a 19/02

O aquariano deve medir 
seu sucesso por aquilo que 
oferecer ao mundo, seus pen-
samentos, obras, sua maneira 
de ser, e se o mundo recom-
pensar você por isso, melhor 
ainda, mas a esse respeito não 
há nenhuma garantia.
Peixes - 20/02 a 20/03

Aproveite que sua visão dos 
acontecimentos está ficando 
mais ampla para livrar-se das 
situações que limitavam seus 
movimentos e decisões. Os 
erros devem fi car relegados ao 
passado.

• CINEMA
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•CULTURA

João Caetano recebe 
Carlos Lyra e Alice Caymmi

O Teatro João Caetano 
tem reunido atrações espe-
ciais para quem gosta de arte 
e cultura mas não quer gastar. 
Inserido no Circuito São Paulo 
de Cultura, o espaço da Vila 
Mariana recebe espetáculos 
de música, teatro, dança e 
até arte circense, tudo gratui-
tamente. 

Para este fi m de semana, 
estão programados shows 
musicais. Um dels com Carlos 
Lyra, um dos criadores da Bos-
sa Nova na década de 1950. 
Ele celebra 60 anos de música 
brasileira com o espetáculo 
“Eu & a Bossa”, em que são 
relembradas histórias de sua 
carreira no Brasil e no exte-
rior, envolvendo personagens 
como Brigitte Bardot, Tom 
Jobim e Geraldo Vandré.

Com classificação etária 
livre, o show acontece dia 
18, sexta, às 21h. A entrada é 
franca, mas é preciso retirar 
convites com duas horas de 
antecedência. 

No sábado será a vez de 
Alice Caymmi, que carrega 
no sobrenome um legado da 
MPB e, aos 25 anos, impres-
siona com sua voz marcante e 
personalidade forte. Ela, que 
faz parte da nova geração de 
artistas da moderna Música 
Popular Brasileira, dialoga com 
inúmeros estilos, como bossa 
nova, samba, jazz ou rock.

Também com classifi cação 
etária livre e entrada gratuita, 
o show acontece dia 19, 21h. 

No domingo, será a vez do 
grupo vocal masculino “Cho-
rus Brasil”, que promete levar 
ao palco sucessos da música 
pop internacional, lançados 
por Elton John, George Micha-

el, John Lennon e outros, além 
de música brasileira, com can-
ções de Tom Jobim, Vinicius de 
Moraes e Cazuza. 

As vozes, afi nadas e harmo-
niosas do quinteto, também 
apresentam obras autorais, 
com qualidade e bom gosto.

Com classificação etária 
livre, o show acontece no do-
mingo, 20, 19h. A entrada é 
gratuita.

Dança
No fi m de semana seguin-

te, o João Caetano abre suas 
portas para que o público 
confi ra gratuitamente umb elo 
espetáculo de dança. 

“Con Alma” resulta do en-
contro entre uma bailarina fl a-
menca brasileira e uma canto-

ra espanhola apaixonada pela 
música brasileira. O ponto de 
partida desta parceria artística 
a é a emoção. Aos olhos des-
sas duas artistas, a expressão 
das duas culturas se entrelaça 
de maneira contemporânea, 
propondo ao espectador um 
outro olhar.

No Teatro João Caetano, 
as apresentações acontecem 
de 25/03 a 27/03, às 21h (sexta, 
sábado) e 19h (domingo) . A 
classifi cação etária é livre e a 
entrada gratuita, basta retirar 
ingressos com uma hora de 
antecedência. 

O Teatro fi ca na Rua Borges 
Lagoa, 650 - Vila Clementino. 
TelefoneS: 5573-3774 / 5549-
1744 

Carlos Lyra faz show gratuito hoje, dia 18, às 21h

Divulgação
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Saúde e Estética
Odontologia

Cuidadores

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

Terapia Alternativa

Casas de Repouso

•MEIO AMBIENTE

Novo, hospital Vila Santa Catarina tem 
ambulatório para recém transplantados

Quem nunca teve proble-
mas para manutenção do ver-
de em casa? Já estão abertas 
desde segunda, 14, as inscri-
çõespara os interessados em 
aprender mais como evitar 
pragas e doenças em árvores, 
plantas e jardins. 

A palestra será oferecida 
pela Universidade Livre do 
Meio Ambiente e Paz, a Uma-
paz, com o palestrante Mario 
do Nascimento Júnior, que 
é engenheiro agrônomo da 
Umpaz, sob coordenação de 
Rosa Maria de Araújo. 

O encontro é aberto a 
qualquer interessado e acon-
tecerá na próxima terça-feira, 
dia 22, das 13h30 às 16h30. 

Serão apresentadas aos 
participantes noções básicas 
sobre como agem as princi-
pais pragas e qual o método 
de controle mais adequado e 
utilizado para combater cada 
uam delas. 

A palestra acontece na 
Sede UMAPAZ - Auditório 1, 
na Escola Municipal de Jar-
dinagem, dentro do Parque 
Ibirapuera.  Entrada pela  Av. 
Quarto Centenário, 1268. 
Acesso pelo Portão 7A. Há 
estacionamento zona azul 
na Av. República do Líbano 
(Zona Azul). Interessados de-
vem preencher um formulário 
disponível na internet pelo 
link https://goo.gl/2CSqvM

Palestra ensina 
como eliminar 
pragas de jardins?

•SAÚDE

Cerca de 4 mil pessoas 
que recentemente passaram 
por transplantes já foram 
atendidas pelo Hospital Mu-
nicipal Vila Santa Catarina 
- a – Dr. Gilson de C. Marques 
de Carvalho, no Jabaquara. 
O Ambulatório do Programa 
de Transplantes (APT) do 
novo hospital tem capacidade 
para realizar três mil atendi-
mentos mensais de triagem, 
acompanhamento pré e pós-
-transplante. 

Nos seis meses iniciais 
de atendimento da unidade, 
3.919 pacientes que passa-
ram pela unidade precisando 
de transplantes de fígado, 
coração, multivisceral, pân-
creas-rim, pulmão e rim foram 
atendidos. Por enquanto, 
as cirurgias são realizadas 
no  Hospital Israelita Albert 
Einstein, parceiro da Prefei-
tura responsável pelo geren-
ciamento do equipamento 
municipal.  Mas, a expectativa 
é que até o fi nal deste ano o 
município seja autorizado, pe-
los governos Estadual e Fede-
ral, a realizar os transplantes 
no próprio hospital Vila Santa 
Catarina. 

Maternidade
O hospital foi ofi cialmente 

inaugurado em dezembro de 
2015, mas desde junho a uni-
dade presta atendimentos. O 
hospital conta com 30 leitos 
de Clínica Médica e oito de 
UTI Adulto, para retaguarda 
da UPA Vila Santa Catarina. A 
previsão é que a unidade re-
ceba também tratamentos clí-
nicos e cirurgias para câncer.

A maternidade entrou em 
operação em outubro, com 
três salas no centro obstétri-
co, três salas de parto natural, 
pronto-socorro obstétrico 
com três consultórios, três 
leitos de observação, 11 leitos 
na UTI Neonatal (um de isola-
mento), 12 leitos na Unidade 
de Cuidados Intermediários 
(oito convencionais e quatro 
canguru), vacina, cartório, 
enxoval (Rede Cegonha) e 
triagens (neonatal, orelhinha 
e coraçãozinho).

O equipamento conta tam-
bém com Banco de Sangue, 
Unidades de Terapia Intensiva 
adulta e neonatal. A estima-

tiva é que a unidade realize, 
por ano, 14 mil internações. 
Também estão disponíveis 
serviços como laboratório de 
patologia clínica e cirúrgica, 
hemodinâmica, ecocardiogra-
fi a, endoscopia, exames por 
imagem (radiologia, ultras-
sonografi a, tomografi a com-
putadorizada e ressonância 
magnética) e diálise.

Histórico
Há sete anos a cidade não 

ganhava um novo hospital ge-
ral. O equipamento é o primei-
ro de alta complexidade da 
rede municipal, benefi ciando 
2,6 milhões de pessoas. 

O atendimento no local 

foi iniciado após a compra, 
reforma e equipagem do an-
tigo hospital particular Santa 
Marina. A ideia de aquisição 
e reativação do hospital, fe-
chado pela iniciativa privada 
há mais de quatro anos, foi 
uma sugestão da comunidade 
local, apresentada ao prefeito 
Fernando Haddad em visita à 
UBS Integral Jardim Miriam II.

O nome do novo hospital, 
também escolhido pela comu-
nidade, homenageia o médico 
pediatra Gilson de C. Marques 
de Carvalho, um dos idealiza-
dores do Sistema Único de 
Saúde no Brasil, morto em 
2014, aos 68 anos.

Banco de Sangue
Outra coisa importante 

de destacar é que o Banco de 
Sangue do Hospital já está em 
funcionamento e precisa de 
doações. O atendimento é fei-
to de segunda-feira a sábado, 
das 8h às 13h.

 Há uma triagem clínica 
com um questionário extenso 
e pode haver outros critérios 
de exclusão identifi cados so-
mente durante a entrevista.

Para doar sangue, basta 
dirigir-se ao Banco de Sangue 
portando documento ofi cial 
com foto. Você não deve es-
tar de jejum e se a doação for 
feita após o almoço ou jantar, 
aguardar pelo menos 3 horas.

O Hospital fi ca na Avenida 
Santa Catarina, nº  2785. 2151-
7086. Há estacionamento 
para doadores.

 Ao lado dele, há uma UBS, 
na Rua Cidade de Bagdá, 529 - 
telefone: 5671-9200

Produtos das melhores 

MARCAS ORIGINAIS 

PELOS MENORES PREÇOS
MATERIAL : POLIESTER 600D SUPER LEVE 
FORRO : POLIESTER  / CADEADO COM SEGREDO 
MALA COM EXPANSOR 
GIRATORIA 360 GRAUS 

TAM. G SUPER LEVE
de R$ 399,00
por R$ 199,00

Sua viagem começa aqui!!!

Mala Falcon

Páscoa na CIAC.
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

GOTEIRA NO
TELHADO?

• Consertos •Reforma
• Fazemos novos

Residencial e Comercial
Orçamento sem compromisso

5572-1740
97449-3741

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

Resinas de Altíssima Qualidade

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

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

•URBANISMO

Construção de alça viária 
demanda remoção de árvores

Na década de 1970, duas 
casas foram desapropriadas 
e demolidas na Cidade Var-
gas, bairro entre a Rodovia 
dos Imigrantes e o Terminal 
Jabaquara do metrô, para que 
fossem ali construídas alças 
de acesso ao viaduto Mateus 
Torloni, também conhecido 
como viaduto da Secretaria 
da Agricultura. 

As famílias tiveram que se 
mudar, as casas foram demoli-
das, mas as alças viárias nunca 
saíram do papel e o acesso 
ao viaduto era feito por ruas 
internas do bairro. 

Mais de quatro décadas 
depois, as alças estão final-
mente sendo construídas.  
A obra está sendo bancada 
pelo SP Expo, antigo Centro 
de Exposições Imigrantes, 
que por sua vez está também 
em obras de ampliação - será 
o maior espaço do tipo na 
América do Sul. 

O movimento que o local 
deve provocar quando da re-
alização de grandes eventos 
enquadra o empreendimento 
na Lei dos Pólos Geradores de 
Tráfego. Assim, é o próprio 
SP Expo que desenvolveu o 
projeto e terá que executá-lo 
e custeá-lo, com supervisão 
dos órgãos municipais. 

Acontece que, para cons-
truir as alças na conjunção 
do viaduto com a Rua Santa 
Antília, onde existe o terreno 
vazio desde a década de 1970, 
foi necessário remover todas 

as árvores ali existentes. Al-
gumas foram transplantadas, 
mas muitas das mais antigas, 
de médio ou grande porte, 
foram cortadas. 

A vizinhança f icou in-
dignada. Muitos daqueles 
exemplares foram planta-
dos ali em eventos do Dia da 
Árvore, com a participação 
de estudantes, em ações de 
conscientização ambiental. 
O crescimento de cada uma 
foi acompanhado pela comu-
nidade. 

O SP Expo informou, em 
nota, que conta com “forte 
política de replantio de ár-
vores”. E garantiu que para 
cada uma que é cortada, são 
plantadas de quatro a sete 
mudas no entorno. 

No ano passado, em entre-
vista ao jornal São Paulo Zona 
Sul, o diretor da SP Expo havia 
previsto que as obras seriam 

iniciadas até dezembro de 
2015 e estariam concluídas 
até maio. Como a remoção 
das árvores e outros traba-
lhos só começaram agora, o 
jornal voltou a questionar o 
cronograma. A assessoria de 
imprensa do SP Expo garante 
que houve apenas ajuste no 
cronograma e que as obras se-
rão, sim, fi nalizadas até maio. 

Barulho
Outra queixa da vizinhan-

ça durante o período de obras 
tem sido com relação ao baru-
lho das obras. Além do tráfe-
go de caminhões pelo bairro, 
as casas da Cidade Vargas 
ainda enfrentam trabalhos 
sendo executados no perío-
do noturno, com holofotes 
poderosos, caminhões com 
sinalizador sonoro de marcha 
a ré e as obras estruturais 
propriamente ditas. 

Segundo a assessoria 

de imprensa do SP Expo, as 
obras estão em fase final e 
muitos dos equipamentos já 
estão sendo desmobilizados. 
“Informamos que o fl uxo de 
caminhões foi necessário du-
rante um período específi co 
da obra e precisou ser feito 
à noite para não atrapalhar 
o trânsito na região. Gosta-
ríamos de ressaltar que ado-
tamos todas as medidas pos-
síveis para reduzir os ruídos 
e minimizar os transtornos à 
população”, diz a nota.

A vizinhança ainda se quei-
xa de festas de formatura 
que têm sido realizadas no 
espaço. Sábado passado, dia 
12, teria sido realizada uma 
delas que se estendeu até 5h .  
O empreendimento informou 
que já dispõe de equipamen-
tos e está na etapa final da 
instalação de um efi ciente sis-
tema de isolamento acústico. 

Moradores ficaram indignados com corte de exemplares que eles mesmos plantaram há anos

Vizinhança acredita que árvores poderiam ter sido transplantadas para outro local

Código de Obras: discussões avançam na Câmara
O Projeto de Lei 466/2015, 

do Executivo, que prevê a re-
visão do Código de Obras da 
cidade foi tema de audiência 
pública da Comissão de Po-
lítica Urbana, Metropolitana 
e Meio Ambiente da Câmara 
Municipal, ontem, 17.

O projeto prevê a simpli-
ficação do Código de Obras, 
diminuindo a burocracia nos 
processos de construção. Para 
isso, propõe a diminuição do 
número de instâncias, de 6 
para 3, para a prefeitura liberar 
uma obra. Segundo a secre-
tária de Licenciamento Paula 
Motta Lara, reformas internas 
não precisarão de licença.

“A intenção é desburocra-

tizar, mas não quer dizer que 
vai ser menos rigoroso. Muito 
pelo contrário. O rigor que 
hoje a gente não consegue 
ter em tudo, pois são muitos 
aspectos da edificação que 
têm que ser analisados inter-
namente, como contabilizar 
peças sanitárias, por exem-
plo, isso não vai ser mais ser 
objeto de análise do nosso 
técnico”, afi rmou a secretária.

Arquitetos, engenheiros e 
agentes vistores participaram 
da reunião, tiraram dúvidas e 
deram sugestões para o proje-
to. “O Código de Obras vai no 
caminho certo de simplifi car 
os procedimentos de licencia-
mento e de fi scalização, mas 

têm alguns detalhes que pre-
cisam ser pensados melhor, 
como por exemplo, os valores 
das multas”, defendeu o re-
presentante do Sindicato dos 
Agentes Vistores de São Pau-
lo, Mário Roberto Fortunato.

“Agora a gente precisa 
entender que as tecnologias 
avançaram, os sistemas de 
construção se alteram ao lon-
go do tempo, se ampliam, e a 
lei tem que ter uma estrutura 
que passa a acolher os avan-
ços e desenvolvimentos, e não 
engessar”, defendeu a arquite-
ta e urbanista Adriana Levisky.

Para o vereador Nelo Ro-
dolfo (PMDB), relator do pro-
jeto, alguns ajustes serão 

necessários. A prefeitura deve 
continuar com a responsabili-
dade de fi scalizar se o que foi 
apresentado no projeto está 
sendo realizado na obra.

“Esse plano basicamente 
traz a responsabilidade de 
qualquer execução de obras 
na cidade de São Paulo para 
a iniciativa privada. Então, eu 
acho que é um passo impor-
tante, mas ao mesmo tempo 
a gente tem que ter conhe-
cimento do que a iniciativa 

privada vai fazer”, disse o 
vereador.

“O que queremos é que 
quando as pessoas apresenta-
rem uma planta para aprovar 
um projeto de construção ou 
reforma a coisa seja rápida. 
A Câmara Municipal está es-
tudando a questão para nós 
termos um código de obras 
que realmente funcione”, 
esclareceu o vereador Gilson 
Barreto (PSDB), presidente da 
Comissão de Política Urbana.

Com 100 mil metros qua-
drados de área coberta, cinco 
mil vagas para carros e 300 
milhões de investimentos, o 
antigo Centro de Exposições 
Imigrantes vai se transformar 
no maior complexo de expo-
sições, convenções e eventos 
do país.

A área pertence ao Gover-
no Estadual que havia feito 
concessão no início da déca-
da de 1990, pelo período de 
20 anos. Depois de um novo 
processo, venceu a empresa 
francesa GL Events, que se 
tornou detentora da área pelo 
período de 30 anos. 

O novo contrato, entre-
tanto, prevê não apenas o 
uso da área antes ocupada 
pelo Centro de Exposições 
Imigrantes, mas também ter-
renos contíguos onde antes 
funcionavam a Secretaria de 
Agricultura, o Batalhão da Po-
lícia Militar e um varejão (aos 
domingos). Todas as antigas 
construções foram demolidas 
e estão sendo construídos 
novos espaços. 

Além de reformar os 40 
mil metros quadrados já exis-
tentes, o grupo está cons-
truindo outros 50 mil metros 
quadrados de área de exposi-
ção e 10 mil metros quadrados 
de centro de convenções. 

O projeto do grupo prevê 
a construção de um complexo 
arquitetônico multifuncional 
capaz de sediar feiras de ne-
gócios e de público, congres-

sos e eventos corporativos 
nacionais e internacionais, 
além de eventos culturais e 
de entretenimentos.

Já está em funcionamento 
um novo edifício garagem, 
com 4500 vagas cobertas e 
outras 500 descobertas, o 
que o torna o maior estacio-
namento coberto do Brasil.

O pavilhão existente ga-
nhou novo projeto de climati-
zação e wi fi . 

Do total dos investimen-
tos, o Grupo irá destinar 5% do 
montante em compensação 
ambiental e melhorias dos 
acessos viários ao centro de 
exposições. 

As obras viárias atualmen-
te em andamento preveem 
duas alças de acesso ao via-
duto Mateus Torloni em cada 
pista, ou seja, tanto no sen-
tido litoral-capital quanto no 
sentido inverso. 

Além de facilitar o acesso 
ao viaduto, que hoje é feito 
por vias internas do bairro, 
as obras também vão garan-
tir pista para que motoristas 
cheguem ao Centro Paralím-
pico Brasileiro, construído 
ao lado, e para a 97a Dele-
gacia de Polícia, que foi o 
único departamento estadual 
mantido junto ao Parque do 
Estado. 

Segundo a assessoria de 
imprensa do grupo, também 
as  alças na pista sentido lito-
ral - SP e serão concluídas no 
mesmo prazo.

SP Expo será 
maior complexo 
de eventos do país
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•BARES E RESTAURANTES

Bar no Paraíso tem sabor mineiro
Devagarzinho, a casa foi 

conquistando espaço na 
agenda, no roteiro e no co-
ração dos moradores da Vila 
Mariana. Um boteco bem 
tradicional, no sentido de 
oferecer petiscos saborosos 
para acompanhar aquele ba-
te-papo mais gostoso ainda 
com os amigos, com chope 
Brahma estupidamente ge-
lado, cremoso e bem servido, 
além de muitos drinques ca-
prichados. 

O Barbirô já disputou di-
versos concursos de petiscos 
e conquistou prêmios e pala-
dares. Mas não é só por isso 
que atrai clientela fi el: a músi-
ca ao vivo com programação 
diversifi cada e constante tam-
bém agrada a clientela. 

Segundo os proprietá-
rios, a inspiração tanto do 
cardápio quanto do ambien-
te, vem de uma pequena 
cidade no sul de minas. Fo-
tos em preto e branco da 
cidade estão estampadas 
nas paredes do bar.  O local 
é pequeno e traz móveis tam-
bém inspirados na cultura 

mineira, com tons escuros e 
o chão de ladrilho hidráulico. 

Mas a marca mais forte 
está mesmo no paladar e no 
atendimento. No cardápio, 
tem delícias como a mineiri-
nha que é uma interessante 
porção que mistura costelinha 
de porco, mandioca frita, tor-
resminho mineiro, bolinho de 
arroz e polenta frita - a pedida 

serve de duas a três pessoas!
Os bolinhos são atração: 

tem porção de bacalhau, de 
mandioca com carne seca, 
Borito’s : um bolinho de man-
dioca com recheio de carne 
moída empanado no Dorito’s. 

O paladar mineiro tamém 
está presente em porções 
como a Calabresa acebola-
da, que é servida na pedra e 

acompanha vinagrete, farofa 
e pão; ou na carne de sol com 
mandioca, puxada na man-
teiga de garrafa (acompanha 
farofa especial mandioca ou 
polenta frita) . 

Fazem sucesso também 
a coxinha de frango da Dona 
Sara e os dadinhos de tapioca 
com queijo meia-cura que 
vem acompanhados de mela-
do da cana. 

A porção que leva o nome 
Fazendinha reúne Torresmi-
nho; linguiça da cidadezinha 
mineira de Cristina e Polenta 
ou mandioca. Vale ainda ex-
perimentar os pratos servidos 
na pedra, como a picanha e o 
fi lé mignon. 

Para beber, a casa oferce 
inúmeras marcas de cachaças 
mineiras, Chopp Brahma e as 
cervejas Original, Bhoemia, 
Serra Malte, Brahma e a fa-
mosa Cerveja de Trigo Alemã 
Erdinger...

Fica na R. Vergueiro, 1889 
- Próximo à estação Metrô 
Paraíso. Fone: 5081-4040. 
Confira no site a agenda de 
shows: www.barbiro.com.br

Mix de petiscos, a Mineirinha mescla torresminho, bolinho 
de arroz, costelinha, mandioca e polenta, no Bar Birô

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

•HISTÓRIA

Por que o bonde desapareceu da cidade? Livro explica
Até 1968, a cidade de São 

Paulo ainda contava com o 
transporte sobre trilhos em 
superfície. O bonde, que até 
hoje resiste e tem importância 
crucial para a mobilidade ur-
bana em cidades importantes 

no mundo todo, deixou de 
circular...

Hoje, a cidade vive uma 
crise de mobilidade que não 
é mais tema restrito a es-
pecialistas no assunto, mas 
também integra as rodas de 

conversa de todo paulistano 
que sofre com congestiona-
mentos, trens de metrô lo-
tados, ônibus insufi cientes ...

Todos estes temas são 
abordados pelo livro “Tudo é 
Passageiro - Expansão urbana 
, Transporte Público e o Ex-
termínio dos Bondes em São 
Paulo”, escrito pelo arquiteto 
e urbanista Ayrton Camargo 
e Silva.

Ayrton, que já foi secretá-
rio executivo da ANTP (Asso-
ciação Nacional de Transpor-
tes Públicos) e hoje é diretor 
presidente da diretor-presi-
dente da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão (EFCJ), é 
também bastante conhecido 
de moradores da região. 

Ele já foi liderança atuante 
na Vila Mariana, bairro onde 
nasceu e viveu por muitos 
anos, e presidente da Associa-
ção Pró-Parque Modernista, 
que impediu a demolição e 
garantiu a preservação da 
primeira casa em estilo Mo-
dernista do país, localizada na 
Rua Santa Cruz. 

O libro aborda o processo 
de implantação e evolução da 
rede de bondes da cidade de 
São Paulo, em paralelo ao seu 
processo de evolução urbana.

A análise inicia-se apresen-
tando o processo de urbani-
zação da cidade iniciado no 

século XIX, no período em que 
antecede a chegada da Light 
a São Paulo, em 1900.

Mostra que a inauguração 
do sistema de bondes trouxe 
uma nova forma de explora-
ção dos serviços públicos, ex-
pondo diversas contradições 
na relação entre o concessio-
nário dos serviços de viação 
e energia e o poder público, 
detentor das concessões.

A crise de abastecimento 
de energia ocorrida em mea-
dos da década de 20 e mudan-
ças no política  advindas com 

a Revolução de 30 atrapa-
lharam os planos da Light de 
expansão da rede de bondes. 
Por outro lado, a prefeitura 
chega ás mãos de Prestes 
Maia, um dos maiores críticos 
do plano de reformulação da 
rede de transporte da cidade 
e um dos autores do Plano de 
Avenidas.

Desestimulada, a Light  
anuncia entrega á municipali-
dade o acervo do sistema de 
bondes.A crise é instaurada, 
e a prefeitura cria uma comis-
são para defi nir soluções. Sob 

o atento acompanhamento 
de Prestes Maia, a comissão 
defi ne as bases do transpor-
te público do município.A 
concessão caberá a uma em-
presa pública monopolista, os 
bondes serão paulatinamente 
desativados.

Após a gestão de Adhemar 
de Barros na prefeitura de São 
Paulo, Prestes Maia o sucede 
e retoma a desativação do sis-
tema de bondes.Que terá de 
seu sucessor, Faria Lima, a pá 
de cal, com banda de música 
e foguetórios.
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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.

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

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

JD. DA SAÚDE
APTO 02 DORMS. C/ARMS,

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.

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.

 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.

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

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$ 3.700,00 - (Cód: FE) Site SO0168

METRÔ SAÚDE
R$ 560.000,00

5M2 A/U

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

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

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

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

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
PX. METRÔ PÇA ÁRVORE 
R$ 460.000,00 61M2 A/U

2 banheiro, sala 2 amb. c/terraço, 
cozinha c/a.e., 01 vaga. Lazer. 

(Cód.RS) Site: AP0345.

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

3 dorms, 1 st, sala c/sacada, coz. c/ 
arms, 2 vagas demarcadas, depósito, 

lazer. (Cód: JH) Site: AP0334

SÃO JUDAS
METRÔ- 83M2 A/U,

R$ 580.000,00

2 dorm., sala. WC. social, coz, qtal 
peq., 1 quarto, lavand, corre. lateral, 

1 vaga (Cód: JJ) Site: CA0074

SAÚDE
80M2 A/C: 5X22 A/T. 

R.IBITURUNA R$ 395.000,00 

SAÚDE
RUA PARACATÚ, 575 – 75M2

2 dorms, sala 2 amb. c/sacada, dep.empregada, 1 vaga livre,
lazer. Apenas R$ 1.750,00 - (Cód: TH) Site: AP0793

SAÚDE
METRÔ A 700MTS

03 VAGAS R$ 990.000,00 
104M2 A/U

3 dorms, 2 sts, sala ampliada, 

WC. Social, sacada, arms 

planejados, coz. área serv.,

quarto empr.+banheiro, lazer 

completo. (Cód: JJ).

CONCEIÇÃO
R$ 380.000,00

A 50MTS DO METRÔ

Com tudo próx: 2 dorms c/ae, sala, 
banh, coz c/ae, AS. 1 vaga, piscina 

aquecida, s.festa. (Cód: MA)

JABAQUARA
R$ 278.000,00 A DEZ 
MINUTOS DO METRÔ.

 02 dorms, sl 2 amb, bh.social, 
coz, a.serv+bh, 1 vaga, lazer. 

(Cód: MA)

2 dorms, sala c/sacada,
coz.c/arms, 2 banh, 1 vaga.

(Cód: JH) Site: AP0772.

prédio de 5 anos, 1 suite,
2 dormitórios, sala ampliada

com sacada, cozinha planejada,
2 vagas, lazer. (Cód: JH),

1 dorm., sala 2 ambientes,
semgaragem com

elevador. (Cód: JH)

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

CONJUNTOS E IMÓVEIS COMERCIAIS 
NA REGIÃO E LINHA DE METRÔ,

TEMOS O QUE EXISTE DE MELHOR

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.

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.

 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

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.

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.

VILA MARIANA
APTO 2 DTS   GAR .UNICO

R$355 MIL
Prox. Metro Sta Cruz, pronto p/ morar, 
liv 2ambs, Boa coz.,  andar alto, não 

perca esta oportunidade.

V. CLEMETINO
APTO 2 DTS   ESCRT. GAR

R$438 MIL
Prox. UNIP. Lindo. Liv. 2ambs. 

Coz.equipada rico arm, 75M2au, 
ótimo edf.Único.

METRÔ PÇA ARVORE
SOBRADO OTIMO

R$548 MIL 
Colado ao metro na melhor rua, 03dts, 

gar, liv.2ambs, coz.equip. Qtal o
primeiro que ver compra.

SAUDE
APTO 3 DTS   STE 2 GAR

R$590 MIL
Semi novo Prox. metrô, Belissimo,
Liv. 2 ambs, coz. Equip.rico arms. 

Maravilhoso Edf c/ Lazer

V. CLEMETINO
APTO 3 DTS   STE 2 GAR

R$639 MIL
Na melhor Rua, liv 2ambs, terraço, coz 
equip. Rico arms. Edif super cobiçado 

com lazer.

METRÔ STA CRUZ
APTO 3 DTS   STE 3 GAR

R$678 MIL
Prox. Metro, liv, 02ambs, terraço, coz.
equip rico arms, fino acbto. Ótimo edif 

c/lazer de clube.

V.  MARIANA
APTO  2DTS 3ºREV GAR  75 M² AÚ

R$1.400
Prox. Metro Sta Cruz ,  living 2 ambs  
boa  coz. Pronto p/  morar , venha 

conferir   

MIRANDÓPOLIS
01DTS C/VAGA  RICO EM ARMS

R$ 1.500
Apto c/ 1 dts sendo suíte, 

sala c.sacada, lav. 
Coz.arms. a.s.

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 .

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 .  

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS  GAR  60 M²

R$1.700
Prox. Hosp. SP  local espetacular , living 
2 ambs, Coz. Equipada , rico em arms , 

dep. Empr é só mudar!

MIRANDÓPOLIS
APTO 3 DTS   STE GAR

R$1.800
Ótimo local , liv. 2 ambs, boa cozinha, 

piso laminado. Pronto p/ morar , ótimo 
edifício, venha conhecer.   

METRO STA CRUZ
APTO  2DTS  GAR

R$1.800               
  Prox. Shopp, Living 2 ambs, terraço. 

Coz. Americana
  Rico em arms. Ótimo Edif..

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.MARIANA
APTO  3DTS  STE  2 GRS

R$2.300               
Prox. Arquidiocesano . Living 2 ambs 

terr. Coz. Equipada,  Pronto para 
morar, prox. Metro e comercio. 

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

R$2.500
Localizada em uma linda praça, alto luxo 
140 m², living 3 ambs , copa coz. Dep. Empr. 

Repleto arms, belíssimo edif. Com lazer.

V.CLEMENTINO
LINDO SOBRADO

R$2.500
Prox. Hosp SP. 02dts. Ste. gar. 

liv 2ambs.lavabo, 
Dep. Empregada, quintal

VILA MARIANA  
APTO 2DTS STE GAR 100M2AU

R$ 2.600
Prox Ibirapuera. Liv 2 ambs. Boa 

cozinha rico em arms. Dep.empr é só 
mudar. Ótimo Edif.c/ lazer.

V.CLEMENTINO
APTO 03DTS STE 2GRS

R$ 3.200
   Prox. Hosp SP. 110m2au.living. 

terraço.coz.equip. Rico em arms. Ótimo 
Edif. c/ lazer é só mudar!!

V. CLEMENTINO
LOJA LUIS GOIS  50 M²

R$3.800
Local super comercial  ótimo 

p/ todo tipo de comercio 
Agende sua visita .

MIRANDOPOLIS 
      APTO 3 DTS  STE 3GRS

      R$4.000 PACOTE
      Local espetacular. Apto alto luxo.liv 

2ambs.terr.repleto arms
      edf.com lazer.

V.CLEMENTINO
SOBRADO COM.LUXO

R$ 7.000
       Sobrado com. Todo reformado. 06 

salas. 03wcs. 03vgs Prox.Pioneiro                    
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PLANALTO PAULISTA/ 
EXCELENTE CASA TÉRREA 

Terreno de 750 m2, casa com 
3 dormitórios , sala , copa, 

cozinha, lavanderia, 7 vaga de 
garagem. Aceita imóvel casa 
ou apto. Otima oportunidade.

Ref  01- 2622
SOBRADO VILA GUARANI   

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

investimento!  REF.:12-3158

APTO NOVÍSSIMO
PRÓX. À AV CURSINO

E AV. BOSQUE
R$ 950 MIL 

Do jeito que você procura! 
Andar alto, Sacada Gourmet 

ampla com churrasqueira, 
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes, acabamento em 
porcelanato, 2 vagas de ga-

ragem, tudo novo,condomínio 
espetacular, completo com 

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

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

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

APTO VILA GUARANI/ 
CONCEIÇÃO R$ 850 MIL

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

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

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

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

visitar. REF.: 11-3125

CONDOMINIO FECHADO / 
JABAQUARA R$ 495MIL

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

Òtima localização, a 1000m do 
Metrô!  REF.: 11-3104

BELÍSSIMO APTO
R$ 450 MIL V. GUARANI/ 

METRÔ JABAQUARA 
Ótimo apartamento com 2 

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

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

2 CASAS TÉRREAS  / Metrô 
CONCEIÇÃO–R$ 530 MIL

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

SOBRADO CONDOMINIO 
FECHADO/JABAQUARA

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

COBERTURA DUPLEX
METRÔ SÃO JUDAS / 

CONCEIÇÃO R$ 1.100 MIL
3 dorms + 1 ste, terraço c/  sl. 
grande + piscina + churr/, 3 vgs, 
lazer completo, muito bem loca
lizado. Òtimo aproveitamento
da cobertura. REF.: 11-3094
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 

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

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

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 “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

APTO VILA GUARANI
R$ 410 MIL

Próximo ao metrô, EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO, 2 

dorms,com arms embutidos, 
sala com sacada,cozinha,2 
banheiros,64 m2 úteis com 

gar. para auto.  REF.: 31-3198

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

SOBRADO VILA GUARANI  
R$ 490 MIL

2 dorms, sala 2 ambs, coz, 2 
vagas de gar, qtal. Salão c/ 

dispensa e mais um quarto, toda 
em laje. Excel. preço, Ótima 
localização,  10 min. do metrô 

Jabaquara. REF.: 95-4000  

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

SOBRADO  NA
VILA CAMPESTRE

R$ 500 MIL
3 dorms, 1 suíte com closet, 
sala ampla, copa, cozinha, 

lavand, salão no sub solo, qto 
para emp. com wc, churr. e 
gar. p/ 2 autos. Ref 61-2873
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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

APTO
V. STO. ESTÉFANO

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

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

REF.: 14.106

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 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$ 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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.120 MIL

Construtora Cyrella, AU = 
121,50m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, closet, living p/ 2 amb., 
sacada gourmet, lavabo, coz. 

planej., dep. p/ empreg., 
depósito, gar. p/ 2 carros, lazer 

completo - REF.: 13.963

SOBRADO
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

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

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

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

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

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$ 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

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

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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 MIL

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

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

espaço gourmet, gar. p/ 5 
carros - REF.: 12.473

SOBRADO
V. CARIOCA
R$ 280 MIL

Localizado na rua das 
Municipalidades, c/ 2 

dormitórios, wc social, sala, 
cozinha, lavanderia, sem 

garagem, estuda permuta c/ 
apto. na Praia Grande de menor 

valor - REF.: 14.888

APTO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 290 MIL
Boa localização da rua Vicente 
Fernandes Pinto, vago, AU = 

62 m², c/ 2 dorm., 1 c/ AE, wc 
social, living, cozinha, lavand, 

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

SOBRADO COND. 
FECHADO - SACOMÃ

R$ 323 MIL
Travessa da rua Alencar de 

Araripe, c/ 2 dormitórios c/ AE, 
wc social, sala, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 

estuda propostas
REF.: 14.885

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
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

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO 

R$ 380 MIL
Excelente oferta, p/ vender 

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

carros - REF.: 13.815

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 399 MIL

Impecável, toda reformada, c/ 
2 dorm., wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, copa, cozinha c/ 
AE, lavand, gar. p/ 1 carro, estuda 
permuta c/ apto. 3 dorm. menor 

valor - REF.: 14.535

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

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

APTO
JD. DA SAÚDE

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

living p/ 2 ambs c/ sacada 
envidraçada, coz. planejada, 
lavand. c/ AE, gar. p/ 1 carro, 
AU = 62 m² - REF.: 14.759

SOBRADO
V. 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

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
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
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

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 + EDÍCULA 
JD. DA SAÚDE

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

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

REF.: 14.287

APTO
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

SOBRADO
JABAQUARA
R$ 390 MIL

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

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

REF.: 14.197

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Ótimo local da Av. Ramalho 
Ortigão, área útil de 82 m², 
vago, c/ 2 dorm. c/ AE, wc 

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

gar. p/ 1 carro - REF.: 14.627

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

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 585 MIL
Boa localização do bairro, 

terreno 5 x 25 mts.,AC = 125 
m², c/ 3 dorm., suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 

dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 13.990

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, gar. p/ 

3 carros - REF.: 14.690

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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente área útil de 129 

m², garagem p/ 3 carros, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2amb. c/ sacada, 
coz. c/ AE, lavandeira, dep. p/ 

empreg., - REF.: 14.621

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 com.l do bairro, 
ótimo p/ diversas finalidades e 

renda - REF.: 14.907

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 820 MIL
Ótima localização da rua 

Samambaia, área útil de 92 m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
c/; AE, wc p/ empreg., garagem p/ 

2 carros - REF.: 14.600

SOBRADO
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

APTO
SÃO JUDAS
R$ 618 MIL

3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 

cozinha c/ AE, lavanderia c/ AE, 
garagem p/ 2 carros, área útil de 

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótima localização, travessa 
da rua Tiquatira, vago, c/ 3 

dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 3 carros, estuda 

proposta - REF.: 13.869

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 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. 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
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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
Terreno 9 x 24 = 218 m², AC = 
206 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
liv. p/ 2 amb., lav, copa, coz. c/ 
AE, despensa, wc p/ emp, gar. 
p/ 6 carros, estuda permuta por 

apto. - REF.: 14.631

VENDAS APARTAMENTOS CASAS E SOBRADOS VENDAS LOCAÇÕES

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

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

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

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

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

Edificio de 3 anos,
lazer total. Lindo, 

impecável!!
R$ 650mil – Ref.15670

SOBRADO MIRANDÓPOLIS
Oportunidade, Novo, 3 

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

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

R$ 925 Mil - Ref.17227

SALÃO COMERCIAL 
VILA CLEMENTINO

Excelente imóvel, pronto 
para loja, em esquina

da Vila Clementino
Rua Tres de Maio.

R$ 3.500,00 - Ref.17294

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

Impecavel.
R$ 1600 mil - Ref 9408 

SOBRADO COMERCIAL
VILA MARIANA

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

Reformada. Ideal para clinica/
escritorio ou residencia. 

Ref.17812 - R$ 1300 mil

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

de armarios, excelente 
localização.

R$ 400 mil - REf.4201

SOBRADO DE VILA
V. CLEMENTINO

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

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

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

completo, pertinho do 
metrô. LIndo!!

R$ 550 mil - REf. 18092

APTO MIRANDÓPOLIS
2 dorm, sala estendida, 

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

cond.R$ 650,00  Ref 5909

APTO
VILA CLEMENTINO

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

da avaliação.
Ref. 17908   R$  520 mil

APTO V. CLEMENTINO 
3 dorms,1 suite varanda, 

Reformado, armários 
novos, coz. planejada, 

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

MIL REF. 16802

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

REF.18045

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

estado. VALOR R$ 450 
MIL. REF.18438

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

proximo a tudo.
VALOR R$ 800 MIL. 

REF.363

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

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

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

CASA DE VILA
VILA CLEMENTINO

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

SALA COMERCIAL
Ao lado do metrô Santa 

Cruz, c/ 46m, 2wc, copa , 
varanda e 1 vaga. Estac. 
Rotativo. Funciona 24h.

ALUGUEL R$ 2.000,00 - 
COND 1050,00 - REF. 15268

CASA TÉRREA
MIRANDOPOLIS

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

pequenos reparos.
ALUGUEL R$ 3000,00

REF18358

SOBRADO
CHACARA INGLESA

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

1 vaga. Necessita 
pequena reforma.

Ref.18514 - R$  550 mil

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

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

APTO MIRANDÓPOLIS
2 dorm, 1 suite, 1vg, 

varanda. Em excelente 
estado , ao lado do metrô.

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

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

cond. 356,00 - Ref. 13700

APTO
V. CLEMENTINO

2 dorm, suite, varanda,

2 vg, QE e WC., 94m.

R$ 500 mil Ref.14192

APTO
V.CLEMENTINO

2 dorm, 1 vg, 
reformado,65m,
excelente local.

R$ 650 mil Ref. 108

APTO
MIRANDÓPOLIS

 2dorm, 1 vg, dep empr.  
70m ,ao lado do metrô.

Alug. 1600,00
Cond . 600,00 Ref. 18593

APTO MIRANDÓPOLIS
 3 dorm, 1 s, 1 vg, 120m, 
reformado, predio sem 

portaria. Local tranquilo, 
ensolarado. Alug. 2500,00 
Cond 400,00 - Ref.14861

APTO MIRANDÓPOLIS
 1 dorm, sala, coz,

área serv. Sem Vaga.

Portaria 24h, 40m

R$ 300 mil. Ref. 17773

APTO
V. MARIANA

 3dorm, 1s, 1 vg, 
varanda. Ao lado do  

metrô. Mariana.
R$ 700mil,
Ref. 18585

APTO V. CLEMENTINO
2 dorm, 1 vg, varanda, 
lazer, proximo ao Hosp. 

SP, E metrô S Cruz.
Alug, 1950,00  - Cond. 

600,00 - Ref.18507
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locAção

ANUNCIE
SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

ANUNCIE
SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

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$ 1.200.000,00

Tratar com Cesar - Tel. 9 8354-0674
email: franciscocb@ig.com

 

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

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite), 02 salas, 

edicula completa, quintal, 02 vagas. 
Localização excelente.

R$ 900 mil.

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$ 740 mil.

 CASA TÉRREA PLANALTO 
PAULISTA 7x25=175M²

2 dorms,  2 banhs. social, jardim de 
inverno, sala, copa, cozinha, quintal, 
área de serviço, quarto c/ WC empre-
gada, terraço, 2 vagas. R$ 430 mil

FoNES: 9 9233-0673
creci 54.921

APTO PRÓXIMO
METRÔ SÃO JUDAS
2 dorms, sala 2 ambs, salão
de festas + quadras 1 vaga
demarcada, R$ 280.000,00

 creci-136.993

FoNE: 96428-0663 / 5058-0800

 SoBRADo NA SAÚDE
VIlA ÁGUA FUNDA

3 dorms., sala, coz., 2 banhs., 
edícula, amplo quintal, 2 vgs.

Apenas R$ 380.000,00
Aceito contra oferta

 5058-1088 ou 99840-5332

cr
ec

i 1
93

51

Sobrado
Jardim

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

AO lADO DO mETRÔ PÇA DA ÁRVORE
SEm FiADOR

 SEJA O SEU PRÓPRIO PATRÃO
ALUGUE UMA LOJA OU SALA COMERCIAL

 Fone: 5585-3374

 

1 dormitório, sala, cozinha,
área de serviço, 1 vaga, repleto 
de arms, totalmente reformado. 

Direto com proprietário

 APTo SAÚDE 150M Do METRÔ 
Rua Dr. Samuel Porto

Tel.: 9 4206-9446 ViVO

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds c/ AE,

sala grande, a. serviço, quarto e wc 
de empregada. Otima localização.

R$ 1.500,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds c/ AE, sala

02 ambes, sacada, quarto e wc de 
empregada, a.serv., garagem.

Impecavel. R$ 1.600,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

VERGUEIRO
Apartamento, 02 ds c/ AE, sala
ampla, cozinha c/ AE, área de

serviço, 02 banheiros. Junto ao metrô. 
R$ 1.700,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Casa térrea, 02 ds,  sala 02

ambientes, cozinha grande, area
de serviço e quintal. Prox. ao metrô. 

R$ 1.000,00.

 

200m 2 AU, bom 
ponto comercial.

Rua Tiquatira, 361

 AlUGo loJA SAÚDE

Tel.: 5581-1271

 

Rua Bertioga, 39, esquina c/ Rua 
Caramurú, 2 dorms, banh, sala, 
coz, 1 vaga, quintal com edícula. 

Direto com proprietário

 SoBRADo coMERcIAl
PX. METRÔ PçA ÁRVoRE

Tel.: 3331-4525 CEl: 9 5386-0381

 

1 dorm, sala, cozinha, lavanderia, 
quintal, 2 banheiros,

tudo independente. Direto
com proprietário

 AlUGo cASA NA V. GUARANI 
Av. Água Funda, px. metrô

FONE: 9 9941-4617

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

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: 5677-1884 / 9 9818-5437

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

locAção

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

ALUGA-SE

SOBRADO 232M2 AC = AT 320m2, 3 dorms, sendo
1 ste. c/ closet, banh. soc. compl, sala 3 ambs,

copa, coz, lav, escritório, 10 vgs. + qtal nos fundos,
dep. emp. compl, precisa de reforma.
R$ 950.000,00. Aceita financiamento

APTO, 3 dorms. + demais dependências, 1 banheiro, 
1 sala 2 ambs, banheiro, cozinha com armaário,

1 vaga. Lazer total. R$ 380.000,00

SOBRADO repleto de armários, 3 dormitórios sendo 1 suite 
+ 2 banheiros completos, 2 vagas, cozinha completa linda! 

dependência de empregada com banheiro, AS. R$ 450.000,00

PLANALTO PAULISTA

JABAQUARA

JABAQUARA

Fone: 2275-6481 2276-3671 
ou 9 7592-9946

SOBRADO - VILA GUARANI
R$ 350.000,00

Pronto para morar, 3 dorms,
1 suite, varanda, sala,

coz. c/arms. banh. social completo, 
lav., 1 vaga, port. autom.

Ac. financiamento

 APTO VILA MARIANA
R$ 355.000,00 - 60 M²AU 
RUA CÔRREIA DE LEMOS

2 dorms, sala, coz, banheiro,
área de serviço, salão de festas,

playground, 1 vaga. Ocasião!

SOBRADOS NOVOS
PÇA ÁRVORE
R$ 890.000,00

3 dorms, 1 suite c/ varanda, banheiro 
social completo, sala, lavabo, cozinha,

churrasqueira, 2 vagas

 SOBRADO NOVO - VILA GUARANI
R$ 698.000,00 - 130M² ac

3 dorms, 1 suite c/ varanda, banh. social,
sala 2 ambs, jd. inverno, lavabo, cozinha, lav. coberta,

qtal, 4 vagas, negócio de ocasião

 APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
AO LADO DO ITAÚ

R$ 260.000,00
40m2, 1 dormitório, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço, sem vaga. 
Condomínio R$ 130,00

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)

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 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

PIANo clÁSSIco PoPUlAR - TEclADo
- Método Americano Rápido e Agradável
- 1 Música Por Aula - Qualquer Idade

- Musicoterapia
Professora Diplomada Em Nova York

FONE: 5572-6074

MANICURE PARA 
VILA MARIANA
Ofereço: 1 condução + 

garantia. Material do salão
inf.: 5575-0370

PARA FeSTAS
e evenTOS 

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

PIZZAIOLO

SENHoRAS DINÂMIcA E SIMPÁTIcA
Gostar de pessoas, residir próximo ao metrô.

Horário das 8h. às 16h. Av. Liberdade, 843 - sala 12
Agendar com Rita. Fones: 4115-9594 - FiXO

9 9245-6057 - ClARO

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

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)

 

FÍSICA E
JURÍDICA

IMPOSTO
DE RENDA

 Rua Bertioga, 58
Pça Árvore Tels: 5587-4646 

ou 5581-1333

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

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.

EDITAl DE coNVocAção
SocIEDADE  AMIGoS  DA  cIDADE   VARGAS

Em conformidade com os artigos 31 a  e 33 do estatuto social da sociedade 
amigos da cidade vargas, ficam os senhores associados , quites com suas 

mensalidades, convocados para a assembleia geral ordinária que será 
realizada dia 27 de março de 2016, em sua sede social localizada na praça 

vinte de setembro, nº 2, às 10:00h, com o número regimental exigido e, 
em segunda convocação, 30 minutos após, com qualquer número, para  

deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
-  Aprovação de contas da diretoria executiva referente ao ano de 2.015.

São paulo, 17 de março de 2016
Marcio cesar rocha

Presidente

A empresa FR SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/C LTDA,estabelecida 
na Rua Iacanga nº40 sala  2B Bairro Jardim São Jose CEP 08567-

350 na cidade de POÁ/SP  CNPJ 05.072.524/0001-01 COMUNICA O 
ENCERRAMENTO DE  SUAS ATIVIDADES NA DATA DE  20/12/2015.

PESSEGO TRANSPORTES LTDA. torna público
que recebeu da CETESB a Licença Prévia N2 30002339

e requereu a Licença de Instalação para Ônibus; transporte
rodoviário de passageiros, regular, municipal

urbano à Av. Jacu-Pessego, nº 581, V. Jacui, São Paulo.

COMUNICADO Á PRAÇA
ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, visando preservar

sua responsabilidade e o interesse dos consumidores, vêm informar
AO PÚBLICO EM GERAL E A QUEM INTERESSAR POSSA,

que não mantêm relações comerciais com as lojas: R & E MÓVEIS
PLANEJADOS LTDA ME, localizada na RUA MADRE EMILIE DE

VILLENEUVE, 527 – São Paulo - SP, encerrou as atividades desde 01 
de dezembro de 2015; C & I MÓVEIS PLANEJADOS EIRELLI – ME,
localizada na AV GIOVANNI GRONCHI, 5182- VILA ANDRADE, São
Paulo – SP, , encerrou as atividades desde 04 de janeiro de 2016;. 

GRUPO ZOGBI- MÓVEIS E MAGAZINE TABOÃO DA SERRA LTDA
– ME, Loja 1 localizada Estrada de Itapecerica, 2573- Bairro Maracanã-
Campo Limpo, São Paulo; Loja 2 localizada Avenida Washington Luiz,

3693 – Aeroporto- São Paulo; Loja 3 Avenida Interlagos, 2225- São 
Paulo e loja 4 localizada Avenida Dr. Luiz Migliano,  1115 – Morumbi- 
São Paulo, encerrou as atividades desde 01 de dezembro de 2015.

No entanto, continuamos atendendo no estado de São Paulo, como nos
demais estados do país. Solicitamos aos nossos clientes que em caso 

de dúvida ou quaisquer informações acerca da ITALÍNEA, façam 
contato em nossa fábrica pelo fone 054 3455 5100.

ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

ORAÇÃO DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida pelos necessitados 

e desamparados, vós que didicastes toda vida ao bem. Vale-me neste 
instante de provação, eu vos imploro. Ajudem-me a conseguir esta graça, 
em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Rezar com fé a oração, 3 
Pai-Nossos, 3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. No 4º dia mandar publicar e 

dar um presente a uma criança carente. Com fé será atendido. T.P.F.
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Viaduto Santo Amaro só será liberado em agosto
Em 13 de fevereiro, uma co-

lisão entre dois caminhões, se-
guida de explosão, provocou 
abalos na estrutura e conse-
quente interdição ao trânsito 
do viaduto Santo Amaro, na di-
visa entre as subprefeituras de 
Vila Mariana e Santo Amaro. 
Após testes e monitoramento, 
a Prefeitura liberou, primeiro,o 
tráfego das 25 linhas de ônibus 
que passam por ali e, no início 
de março, a passagem tam-
bém de táxis.

Esta semana, a Secretaria 
de Infraestrutura Urbana e 
Obras (Siurb) divulgou que vai 
começar a reforma estrutural 
do viaduto. A expectativa é 
de que ele esteja totalmen-
te recuperado entre julho 
e agosto, apenas. O prazo 
previsto na Lei de Licitações 
8.666/93 é de 180 dias. 

No sentido centro bairro, 

a reforma já começou pela 
remoção do asfalto e reforço 
estrutural na parte superior. 
Na parte inferior o reforço 
será realizado durante a ma-
drugada, envolvendo hidroja-
teamento, recomposição da 
armadura e concreto projeta-
do. A Cet tem acompanhado 
as obras com desvios de trân-
sito e afunilamento de pista 

na Avenida dos Bandeirantes. 
Após a conclusão desta 

etapa o viaduto passará por 
alteamento de 1,1 metro. Este 
alteamento deixará o viadu-
to com 5,6 metros no vão 
central. Por último, haverá a 
recomposição do pavimento 
e guarda corpo.

A pista do sentido bairro 
centro  é a estrutura que está 
em uso para a passagem de 
ônibus e taxis.

Quando estiver fi nalizada 
a estrutura que hoje está in-
terditada, o tráfego de ônibus 
e taxis será transferido para 
a estrutura recuperada. A pri-
meira etapa será a remoção 
do asfalto e, concomitante, 
será realizado o reforço na 
parte inferior, envolvendo 
hidrojateamento, recomposi-
ção da armadura e concreto 
projetado. Até a fase de alte-
amento e recomposição do 
pavimento e guarda corpo.

Quando as duas estrutu-
ras estiverem recuperadas e 
alteadas, a SIURB realizará as 
obras de acabamentos e pin-
tura, incluindo nesta última 
etapa a sinalização horizontal 
e vertical. 

A Câmara dos Vereadores também está na luta para acabar com o mosquito transmissor 
da dengue, do zika vírus e da febre chikungunya. Ela aprovou a Lei 16.273, que permite a entrada 
de agentes de saúde em terrenos e imóveis fechados ou abandonados. Ao eliminar os 
criadouros, a cidade de São Paulo dá um grande passo no combate ao mosquito Aedes aegypti.

Para fortalecer esta mobilização, a Câmara criou o Comitê Civil contra o Aedes, um canal 
de orientação e diálogo com você.

Faça sua parte, eliminando os pontos de água parada.

Não acumule latas,
pneus e garrafas.

Limpe as calhas
do telhado.

Tampe as
caixas d’água.

Portal
da Câmara
www.camara.sp.gov.br

tvcamara.sp.gov.br
Canal Aberto Digital 61.4
Net - Canais 13 (Cabo) e 3 (Digital) /camarasaopaulo
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