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Jovem Messias é estreia nos 
cinemas que aborda a pouco 
conhecida infância de Jesus

Vila Mariana conta com pizza bar 
que oferece massa quadrada e 
tem até opção sem glúten

Página 5

Centros esportivos municipais têm 
aulas gratuitas de artes marciais

Indianópolis e Bandeirantes 
poderão ter restaurantes?

E na Avenida Ceci (foto 

ao lado), poderá haver 

algum tipo de comércio? 

A Lei de Zoneamento foi 

aprovada pela Câmara dos 

Vereadores e sancionada 

pelo prefeito Fernando Ha-

ddad com algumas mudan-

ças para os bairros estrita-

mente residenciais como 

o Planalto Paulista, mas o 

Movimento Defenda São 

Paulo pretende recorrer à 

Justiça para questionar a 

nova lei. Outra novidade 

é que a Lei do Psiu, que 

define regras e a atuação 

da Prefeitura para coibir 

abusos de estabelecimen-

tos em relação ao barulho, 

foi inserida na legislação 

sobre uso e ocupação de 

espaços urbanos na ca-

pital paulista. Página 4

Novo projeto busca estimular 
coleta seletiva na cidade

Diversos centros espor-

tivos da região oferecem 

gratuitamente aulas de 

modalidades de artes mar-

ciais, várias delas olímpi-

cas. Tem jiu-jitsu, karatê, 

Kickboxing, Kung Fu, Tae 

Kwon Do, Taic Chi, Capo-

eira... Todas as aulas são 

ministradas dentro de um 

programa que vem sen-

do realizado há dois anos 

em parceria com as con-

federações de cada uma 

das modalidades. Confira 

como participar Página 3

Imagine um caminhão 
de coleta de materiais re-
cicláveis dourado e todo 
iluminado, passando por 
sua rua? As concessio-
nárias responsáveis pela 
limpeza pública desenvol-
veram um projeto para 
chamar a atenção da po-
pulação e aumentar a ade-
são à reciclagem. Página 3



25 A 31 DE MARÇO DE 2016PÁG. 02

• ACONTECE • HORÓSCOPO

• PROGRAMAÇÃO

Semana Santa conta com estreia 
sobre a infância de Jesus

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia  26 
de março, a partir das 7h, Cata 
Bagulho na região do Jaba-
quara. As equipes  percorre-
rão diversas vias do bairro de  
Vila Guarani. O Cata-Bagulho 
recolhe madeiras, móveis 
velhos, eletrodomésticos que-
brados, pneus, garrafas, col-
chões, entre outros materiais.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no sábado, dia 26 
de março, das 7h às 16h,  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
o perímetro formado pela Av. 
Helio Pellegrino, Av. Ibirapue-
ra e Av. Indianópolis.  Ajude a 
manter a cidade limpa!

Inscrições abertas 
para Coral da 
Terceira Idade

A Fundação Mokiti Okada, 
está abrindo turma para o 
Coral Vozes de Ouro voltado 
às pessoas a partir de 50 anos, 
na capital paulista. Conduzido 
pela maestrina, Simone Rosa 
Gaspari, as aulas gratuitas 
aumentam a capacidade de 
concentração, a criatividade, 
a percepção musical e o equi-
líbrio. Os ensaios acontecem 
às quintas-feiras, a partir das 
14h. As inscrições podem 
ser feitas até 6 de abril pelo 
telefone 2539-8002 ou pelo 
e-mail: musical@fmo.org.br. 
As aulas iniciam em 7 de abril, 
à Rua Morgado de Mateus, 77, 
Vila Mariana.

Exposição 
“Ritos e Ruas”

 De 17 de março a 17 de 
abril, o street photographer 
Glauco Tavares, apresenta 
no piso Jurupis do Shopping 
Ibirapuera a mostra “Ritos 
e Ruas”. Uma exibição iné-
dita que une dois pontos: o 
tradicional x tecnologia. O 
resultado pode ser apreciado 
pelo público nas 40 imagens, 
com curadoria da mObgraphia 
Cultura Visual, que trazem 
todas as cores e a verdadeira 
essência de diferentes cida-
des da Índia, eternizadas pela 
lente de um celular e apenas 
ressaltadas com belos efeitos. 
O Shopping Ibirapuera fi ca na 
Av. Ibirapuera, 3103. Informa-
ções: 5095 2300.

“Roda Gigante na 
Aclimação”

Até 4 de abril a comunida-
de vai poder se divertir com 
uma roda gigante de cinco 
metros. A atração será insta-
lada no Like Park & Gourmet, 
uma área arborizada na Rua 
Basílio da Cunha, que contará 
também com um rodizio de 
food trucks de diferentes es-
pecialidades gastronômicas 
e atrações infantis. O espaço 
fi ca no terreno do empreen-
dimento Like Aclimação. A 
atração funciona aos finais 
de semana e feriados até 4 
de abril, das 9h às 20h no 
terreno do empreendimento 
Like Aclimação  à Rua Basílio 
da Cunha, 833.

CEU Caminho do 
Mar tem encontro 
e debate: mulheres 
no audiovisual

 Nesta quarta-feira, dia 
30 de março, às 20h, o CEU 
Caminho do Mar promove o 
encontro “Mulheres no Audio-
visual” com exibição de “Bla 
Bla Obá” e “Empoderadas”. 
Após a exibição dos episódios 
haverá uma roda de conversas 
com as cineastas e outros con-
vidados. O CEU Caminho do 
Mar fi ca na Av. Eng. Armando 
de Arruda Pereira, 5241. Infor-
mações: 3396-5550

“Samba de Roda 
de Pirapora” no 
Sesc Vila Mariana 

No dia 27 de março, domin-
go, a partir das 13h30, a Praça 
de Eventos do Sesc Vila Maria-
na irá receber o Grupo Samba 
de Roda de Pirapora, liderado 
por Dona Maria Esther, im-
portante representante da 
tradição de bumbo da região 
de Pirapora do Bom Jesus, 
considerado o berço do sam-
ba paulista. A atração é livre 
e gratuita. O Grupo Samba de 
Roda de Pirapora é integrado 
por aproximadamente 25 
pessoas, todos nascidos na 
cidade, que cresceram apren-
dendo a tradição do samba 
caipira que tem uma mistura 
de ritmo africano, dança e 
louvor ao santo padroeiro.O 
Sesc Vila Mariana fi ca na Rua 
Pelotas, 141. Informações: 
5080-3000

Teatro no Centro 
Cultural Jabaquara

Neste sábado, dia 26 de 
março, o Centro Cultural Ja-
baquara apresenta o espetá-
culo Dias Raros. A peça conta 
quatro histórias diferentes  
e apresenta um recorte de 
momentos raros e únicos, 
preenchidos por experiências 
delicadas ou por acontecimen-
tos que transformam para 
sempre a vida e as relações de 
seus personagens. A entrada 
é gratuita.  O Centro Cultural 
Jabaquara fi ca na Rua Arsênio 
Tavolieri, 1. Jabaquara. Infor-
mações: 5011-7445

Peça infantil na 
Viriato Correa

Dia 27 de março, domingo, 
às 14h, a Biblioteca Viriato 
Correa apresenta o espetácu-
lo infantil “A menina Lia”. A 
peça conta a história de uma 
menina solitária que adora ler, 
para desgosto dos pais que 
preferem vê-la assistindo a 
televisão.  A BP Viriato Corrêa 
fi ca na R. Sena Madureira, 298, 
Vila Mariana. Informações: 
5573-4017

 “Con Alma” no 
 João Caetano

 O Teatro João Caetano 
apresenta nos dias 25 e 26sex-
ta e sábado,às 21h e 27, do-
mingo, às 19h, o espetáculo 
“Con Alma”.  Uma bailarina 
fl amenca brasileira e uma can-
tora espanhola, apaixonada 
pela música brasileira: desse 
encontro, surge uma parceria 
artística cujo ponto de partida 
é a emoção presente nas duas 
culturas. As apresentações 
acontecem O Teatro João 
Caetano  fi ca na Rua Borges 
Lagoa, 650 - Vila Clementino. 
Informações: 5573-3774

Mulheres na 
menopausa têm 
insonia?

A Unifesp recruta volun-
tárias com queixas de insônia 
a fi m de avaliar a associação 
entre sono e dor musculo-
esquelética em mulheres na 
pós-menopausa.As candida-
tas devem ter entre 50 e 65 
anos, estar na menopausa há 
pelo menos 1 ano e não devem 
fazer uso de reposição hormo-
nal, de medicação para dormir 
e/ou de medicação para dor. 
As interessadas devem entrar 
em contato com a pesquisado-
ra responsável Cristina Frange 
pelos telefones: 2149-0155, 
ramal 216, 95443-2899 ou 
pelo e-mail cristina.frange@
unifesp.br.

Bazar: Dia das Mães 
De 27 a 30 de abril, das 

8h30 às 17h, acontece o Bazar 
de Dia das Mães da Paróquia 
Santo Inácio. Ao participar, 
você contribui para a conti-
nuidade das obras sociais. A 
Paróquia fi ca na Rua França 
Pinto, 115 - Vila Mariana.

Áries - 21/03 a 20/04 
A urgência que o espírito 

tem para fazer contato cons-
ciente com nossa humanidade 
resulta em desencontros. É a 
história da oportunidade que 
se oculta por trás do proble-
ma, perceber que tudo acon-
tece a favor da evolução.
Touro - 21/04 a 20/05 

Evite fazer barulho para, 
assim, não atrair uma aten-
ção desnecessária. Por isso, 
tente passar despercebido, 
cumprindo todas as etiquetas 
e protocolos que a situação 
exigir, mesmo que o tauri-
no não concorde com elas. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Renunciar a seus desejos 
seria renunciar a viver tam-
bém, pois o combustível de 
cada realização é o desejo 
que geminiano acalenta no 
coração. Quando não estiver 
satisfeito com a vida, passe em 
revista seus desejos.
Câncer - 21/06 a 21/07

Se a vida se limitasse ao 
que a razão humana compre-
ende, nada de novo nunca 
aconteceria entre o céu e a 
terra, e a existência de nossa 
humanidade seria um verda-
deiro tédio. Sonhe, acredite e 
dê seu melhor para realizar-se. 
Leão - 22/07 a 22/08

Trate com carinho as obri-
gações cotidianas, pois por 
mais maçantes que elas sejam, 
ainda assim terão de ser cum-
pridas. Com atitudes gentis e 
elegantes, o taurino passará 
por elas muito mais rapida-
mente do que com tédio e 
aborrecimento. 
Virgem - 23/08 a 22/09

Os desejos que para satis-
fazer-se contrariam os com-
promissos assumidos e as 
obrigações familiares, por 
serem difíceis, ou proibidos, 
são mais atraentes ainda, por-
que desafi am o poder que sua 
alma sabe possuir. O que fa-
zer, então? Faça uma refl exão.
Libra - 23/9 a 22/10

O dilema entre o que é cor-
reto e aquilo que o libriano de-
seja não deve consumir tempo 
demais. Pensar é bom, agir é 
melhor, e mesmo que  decida 
pelo caminho errado, assuma 
a responsabilidade, pois tudo 
se conserta depois.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Todo prazer vale a pena, 
mas nem sempre é fáci l 
aproveitar a oportunidade. 
Às vezes, pelo contrário, ela 
aparece no meio de milhares 
de obrigações que parecem 
consumir todo o tempo dispo-
nível. Crie seu próprio tempo.
Sagitário - 22/11 a 21/12

O momento de perceber 
circunstâncias de sua realidade 
com as quais sua alma já não 
concorda mais, é também o 
momento de começar a trans-
formá-las. Lamentar-se seria 
perder tempo, por que sua 
alma faria uma coisa dessas? 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Lide com a realidade, acei-
te-a sem tentar maquiá-la ou 
vê-la só através de óculos cor 
de rosa. A vida não é sempre 
boa, assim como tampouco 
eternamente ruim, ela é o que 
é, e sempre valerá a pena vivê-
-la com realismo. 
Aquário -21/01 a 19/02

Os desencontros aconte-
cem, mas por trás da frustra-
ção que eles causem, o aqua-
riano deve esforçar-se para 
perceber que, pelo menos, 
sua presença causa impacto, e 
que a desordem inicial anuncia 
uma aproximação maior das 
almas.
Peixes - 20/02 a 20/03

Quanto mais insidiosos fo-
rem os obstáculos para satis-
fazer-se, mais o pisciano deve 
insistir no caminho escolhido. 
Porém, lembre-se que a elegân-
cia e beleza produzem resulta-
dos muito mais efi ciente do que 
a agressividade.

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

• Sala 1 - Kung Fu Panda 3 DIG 
(Dub) - Livre - 11h40N• Sala 1 - O Jo-
vem Messias DIG - 12 Anos - 22h00• 
Sala 1 - O Jovem Messias DIG (Dub) 
- 12 Anos - 14h10 - 16h50 - 19h25

• Sala 2 - Trainspotting - Sem 
Limites DIG - 14 Anos - 12h30I - 
19h30V• Sala 2 - A Série Divergente: 
Convergente DIG (Dub) - 12 Anos 
- 14h00T2 - 15h00M• Sala 2 - A Bruxa 
DIG - 16 Anos - 17h10T2 - 17h50M - 
19h40K2 - 20h40M - 22h10T2• Sala 
2 - Os Dez Mandamentos - O Filme 
DIG - 12 Anos - 12h00D

• Sala 3 - A Bela e a Fera 3D (Dub) 
- Livre - 11h00N• Sala 3 - Batman Vs 
Superman - A Origem da Justiça 
3D (Dub) - 12 Anos - 13h10• Sala 3 
- Batman Vs Superman - A Origem 
da Justiça 3D - 12 Anos - 16h40 - 
20h10 - 23h40F

• Sala 4 - A Série Divergente: 
Convergente DIG - 12 Anos - 21h45• 
Sala 4 - Zootopia DIG (Dub) - Livre - 
13h40 - 16h20 - 19h10

• Sala 5 - Os Dez Mandamentos - 
O Filme DIG - 12 Anos - 12h40• Sala 5 
- A Série Divergente: Convergente 
DIG - 12 Anos - 15h30 - 18h20 - 21h15C2 
- 00h00F• Sala 5 - Trainspotting - 
Sem Limites DIG - 14 Anos - 21h15E2

• Sala 6 - Cinquenta Tons de 
Preto DIG (Dub) - 14 Anos - 20h20 
- 23h00F• Sala 6 - Zootopia DIG 
(Dub) - Livre - 12h10 - 14h50 - 17h40

• Sala 7 - Batman Vs Superman 
- A Origem da Justiça 3D - 12 Anos - 
19h00 - 22h20• Sala 7 - Ressurreição 
DIG (Dub) - 12 Anos - 13h30 - 16h10

• Sala 8 - Cinquenta Tons de 
Preto DIG (Dub) - 14 Anos - 12h50 
- 18h40U2• Sala 8 - Batman Vs Su-
perman - A Origem da Justiça 3D 
- 12 Anos - 21h00 - 00h10F• Sala 8 - 
Batman Vs Superman - A Origem da 
Justiça DIG (Dub) - 12 Anos - 15h20• 
Sala 8 - Casamento Grego 2 DIG - 12 
Anos - 18h40P

• Sala 10 - Batman Vs Superman 
- A Origem da Justiça 3D - 12 Anos - 
11h20N - 14h40 - 18h00 - 21h30 

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

• Sala 1 - A Bela e a Fera 3D (Dub) - 
Livre - 11h30M• Sala 1 - Batman Vs Su-
perman - A Origem da Justiça 3D - 12 
Anos - 13h50 - 17h20 - 20h50 - 00h05D

• Sala 2 - Kung Fu Panda 3 DIG 
(Dub) - Livre - 13h30 - 16h00 • Sala 2 - 
Batman Vs Superman - A Origem da 
Justiça 3D - 12 Anos - 18h50C2 - 22h15C2

• Sala 3 - O Regresso DIG - 16 
Anos - 22h00• Sala 3 - Zootopia 3D 
(Dub) - Livre - 11h50N - 14h30 - 17h00 - 
19h30T• Sala 3 - Trainspotting - Sem 
Limites DIG - 14 Anos - 19h30M2

• Sala 4 - Batman Vs Superman 
- A Origem da Justiça 3D - 12 Anos - 

18h00 - 21h30• Sala 4 - Zootopia 3D 
(Dub) - Livre - 13h00 - 15h30

• Sala 5 - Trainspotting - Sem 
Limites DIG - 14 Anos - 12h30I• 
Sala 5 - Deadpool DIG - 16 Anos - 
14h45 - 17h40U2• Sala 5 - Batman 
Vs Superman - A Origem da Justiça 
DIG - 12 Anos - 20h00 - 23h20D• 
Sala 5 - Casamento Grego 2 DIG - 12 
Anos - 17h40P• Sala 5 - Nos Passos 
do Mestre - Jesus Segundo o Espi-
ritismo DIG - Livre - 12h30F

• Sala 6 - A Série Divergente: 
Convergente DIG - 12 Anos - 14h00 
- 16h45 - 19h45 - 22h30

• Sala 7 - Os Dez Mandamentos - 
O Filme DIG - 12 Anos - 12h00N• Sala 
7 - Deadpool DIG - 16 Anos - 23h45D• 
Sala 7 - Trainspotting - Sem Limites 
DIG - 14 Anos - 21h15E2• Sala 7 - O 
Jovem Messias DIG - 12 Anos - 15h00 
- 18h20 - 21h10C2 

   Legendas:D-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Sábado(26);F-Esta 

sessão será exibida SOMENTE Sexta 
(25) e Sábado (26); I-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Domingo 
(27); M-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Sábado (26) e Domingo 
(27); N-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Sexta (25), Sábado (26) 
e Domingo (27);P-Esta sessão NÃO 
será exibida Segunda (28), Terça 
(29) e Quarta (30); T-Esta sessão 
NÃO será exibida Terça-feira (29/03) 
e Quarta-feira (30/03); V-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Terça (29); 
C2-Esta sessão NÃO será exibida 
Quarta (30); E2-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quarta (30); K2-
-Esta sessão NÃO será exibida Sá-
bado (26/03), Domingo (27) e Terça 
(29);M2-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Terça (29) e Quarta (30); 
T2-Esta sessão NÃO será exibida Sá-
bado (26) e Domingo (27); U2-Esta 
sessão será exibida SOMENTE Se-
gunda (28), Terça (29) e Quarta (30).

Por conta da semana san-
ta, chega aos cinemas um 
lançamento que busca contar 
a história da infância de Jesus 
Cristo, pouco conhecida até 
mesmo por cristãos. O fi lme é 
para maiores de 12 anos.

Em “O Jovem Messias, Je-
sus tem sete anos e vive com 
sua família em Alexandria, 
Egito, onde eles fugiram para 
evitar o massacre de crianças 
pelo Rei Herodes de Israel. 
Jesus sabe que seus pais, José 
e Maria, mantêm segredos 
sobre seu nascimento e o 
tratamento que o faz dife-
rente de outros garotos. Seus 
pais, porém, acreditam que 
ainda é cedo para lhe contar 
a verdade de seu milagroso 
nascimento e seu propósito. 
Com a morte do Rei, eles re-
solvem voltar para sua terra 
natal, Nazaré, sem saber que 
o herdeiro do trono, o novo 
rei, é como seu pai e está 

determinado a matar Jesus, 
ao mesmo tempo em que ele 
descobre a verdade sobre a 
sua vida.

Quem busca outro tipo de 
entretenimento pode con-
ferir a estreia de Batman Vs 
Superman - A Origem da Jus-
tiça, com versão em 3D, para 
maiores de 12 anos. 

O fi lme de ação relata que, 
após os eventos de O Homem 
de Aço, Superman (Henry 

Cavill) divide a opinião da 
população mundial. Enquanto 
muitos contam com ele como 
herói e principal salvador, 
vários outros não concordam 
com sua permanência no pla-
neta. Bruce Wayne (Ben Affl  e-
ck) está do lado dos inimigos 
de Clark Kent e decide usar 
sua força de Batman para 
enfrentá-lo. Enquanto os dois 
brigam, porém, uma nova 
ameaça ganha força.
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Centros esportivos têm aulas 
de artes marciais grátis

Tem capoeira, jiu-jitsu, 
judô, karatê, kickboxing, kung 
fu, taekwon do, tai chi... São 
várias artes marciais, ensina-
das em diferentes endereços 
da cidade - tudo gratuita-
mente. Trata-se do programa 
Temático de Artes Marciais da 
Secretaria de Lazer e Espor-
tes Municipais, que já conta 
com adesão demais de 15 mil 
alunos.  

As aulas acontecem em 
parceria com confederações 
de cada uma das modalida-
des, que oferecem o apren-
dizado com profi ssionais ca-
pacitados. Além do serviço 
técnico especifi cado, as Con-
federações e Federações for-
necem também todo material 
e serviço de apoio necessário 
para o desenvolvimento do 
programa.

As aulas têm uma hora de 
duração e acontecem duas 
vezes por semana. Em alguns 
casos, para atender aos que 
trabalham, existem turmas 
aos sábados. Com exceção 
do boxe e kickboxing, em 
que é preciso ter mais de 10 
anos de idade, e tai-chi, com 
limite a partir dos 17 anos, 
as demais modalidades têm 
idade mínima de 4 anos, sem 
limite máximo. 

O objetivo é ampliar o Te-
mático de Artes Marciais e 
chegar a 20 mil alunos até o 
fi m deste ano. “Temos alunos 
de 80 anos, e isso é saúde. 
Em todas as modalidades de 
artes marciais está incutida 
também a questão do apren-
dizado. Mais do que formar 
lutadores, o programa quer 
formar cidadãos, em especial, 
atuando com as crianças. 
Uma criança que aprende 

uma arte marcial aprende a 
ganhar ou perder, ter com-
prometimento e respeitar o 
próximo. A luta em si é secun-
dário”, afi rmou a supervisora 
de esportes Katia Campos de 
Araújo, que atua no Programa 
Temático de Artes Marciais.

Como participar?
Para participar das ativi-

dades do Temático de Artes 
Marciais, é necessário ter a 
carteirinha para utilização 
dos centros esportivos muni-
cipais. Se o interessado ainda 
não tiver a carteirinha, será 
necessário levar ao centro 
esportivo de sua preferência 
o RG, uma foto 3x4, compro-
vante de residência e um ates-
tado médico que comprove 
que não há restrição à prática 
esportiva. Menores de idade 
devem estar acompanhados 
dos pais ou responsáveis no 
momento da inscrição.

Na região
O C.E.E. Ryuso Ogawa-

oferece aulas de capoeira, 

jiu-jitsu, judô, karatê, kickbo-
xing e kung fu. Fica na Rua 
Lussanvira, 178 – Vila Guarani. 
Telefone:  5012-0150. 

O C.E.E. Mané Garrincha 
(Ibirapuera) oferece aulas de 
tae kwon do, Tai Chi Chuan e 
Kung Fu. Fica na Rua Pedro 
de Toledo, 1651 – Vila Clemen-
tino - Telefones: 3396-6495 / 
3396-6496

O Centro Esportivo e de 
Lazer Modelódromo do Ibi-
rapuera oferece apenas aulas 
de Tai Chi Chuan. Fica na  Rua 
Curitiba, 290, Paraíso. Telefo-
ne: 3051-3345

O Balneário Jalisco  tem 
aulas de Judô, Tai chi chuan, 
CapoeIra, Karatê, Jiu Jitsu fi ca 
na Rua Rodes, 112 – Vila Santa 
Catarina. Telefone: 5031-6097.

No Parque da Aclimação, 
há aulas de Kung Fu e Tai Chi 
Chuan. Rua Muniz de Sou-
za,1119 (Estádio Municipal 
Jack Marin, dentro do Parque 
da Aclimação). Telefone: 3271-
0932.

•MEIO AMBIENTE

Caminhões “dourados” vão 
estimular coleta seletiva

Em breve, ele deve ser 
visto circulando pela Vila Ma-
riana, Saúde, Jabaquara... Em 
todos os bairros atendidos 
pela Coleta Seletiva na cida-
de, um caminhão dourado, 
com o símbolo da reciclagem 
iluminado, vai circular pelas 
ruas com o objetivo principal 
de conquistar novas adesões. 
Atualmente, embora a capaci-
dade de coletar, triar e reciclar 
tenha aumentado, a participa-
ção da população separando 
materiais e disponibilizando 
para coleta seletiva nos dias 
adequados ainda é pequena.

O projeto, chamado SP 
Cidade Gentil, é uma iniciativa 
das empresas concessionárias 
da serviço de coleta domici-
liar de resíduos na cidade, a 
EcoUrbis e a Loga, com apoio 
da Prefeitura. Foi lançado esta 
semana, em evento que con-
tou com a participação de di-
retores das concessionárias, i

O caminhão dourado e ilu-
minado é o grande destaque 
da proposta, que ainda conta 
com vídeos disponibilizados 
na internet e divulgação nas 
redes sociais. São contadas 
histórias de catadores, líderes 
comunitários, artistas e ou-
tras pessoas engajadas na co-
leta seletiva e que incentivam 
a reciclagem de materiais. 

A web-série com mini docu-
mentários foi fi lmada dentro 
dos caminhões, que são ver-
dadeiros “estúdios ambulan-
tes”, e contam com decoração 
totalmente feita com itens 
recicláveis, como tampinhas, 
cds, retalhos de tecidos...

“Temos uma série de in-
vestimentos em ações de 
conscientização e comunica-

ção. E o SP Cidade Gentil é 
um desses projetos”, disse o 
secretário municipal de Servi-
ços, Simão Pedro. 

Ele ainda lembrou que a 
cidade de São Paulo produz 
20 mil toneladas de lixo diaria-
mente, sendo 11 mil toneladas 
de resíduos residenciais e do 
pequeno comércio. “Agora 
estamos levando a coleta 
seletiva para todos os distri-
tos e todas as ruas com um 
trabalho complementar das 
cooperativas de catadores. 
Assumimos um compromisso 
de elevar os níveis de recicla-
gem de 1%, que era o que se 
praticava até 2013 na cidade, 
e hoje estamos chegando a 4% 
de reciclagem, em um esforço 
muito grande”, destacou.

Durante o evento de lança-
mento do projeto, que acon-
teceu na tarde da quarta, dia 
23, vários participantes deste 
projeto deram seu depoimen-
to. Entre elas, a motorista 
Maria José dos Santos, que 
destacou a importância de 
conseguir maior adesão da 
população. Ela conta que 
muitas vezes vê as pessoas 
deixarem lixo comum em dias 

de coleta seletiva e, por outro 
lado, materiais recicláveis 
sendo deixados para o cami-
nhão tradicional. Também 
participaram do encontro a 
motorista Julia Silva Almeida 
e a coletora Fabiana Honoria 
da Silva. “O caminhão doura-
do chama a atenção por onde 
passa e acreditamos que vai 
estimular a participação da 
população”, contou Júlia. 

“É nossa obrigação desen-
volver a educação ambiental 
na cidade”, comentou Nel-
son Domingues, presidente 
da EcoUrbis, concessionária 
responsável pela coleta na 
Zona Sul da cidade. “Mas é 
com satisfação que vejo estas 
ações avançarem. E como ci-
dadão, fi co triste em ver tanto 
material reciclável acabando 
em aterros”, ponderou. 

Para ele, o projeto SP Cida-
de Gentil é mais um passo im-
portante para ampliar a coleta 
seletiva e a reciclagem. “As 
centrais mecanizadas foram 
o primeiro passo importante, 
com tecnologia de primeiro 
mundo. O grande investimen-
to é em reciclagem”, concluiu 
Domingues.

A motorista Julia e a coletora Fabiana: expectativa positiva
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Saúde e Estética
Odontologia Cuidadores

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

Terapia Alternativa

Casas de Repouso

•EDUCAÇÃO

Prefeitura aprova lei de zoneamento 
que amplia usos em bairros residenciais Desde o dia 10, os mo-

radores da cidade de São 
Paulo podem opinar e fazer 
sugestões para a construção 
do novo Plano Municipal de 
Educação em Direitos Huma-
nos, programa que orientará 
o trabalho dos profissionais 
da educação e demais servi-
dores e gestores públicos e 
também servirá de base para 
a elaboração de programas, 
projetos e políticas na área.

As indicações para a Se-
cretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania pode-
rão ser feitas até o próximo 
dia 30, por meio do site São 
Paulo Aberta: http://saopau-
loaberta.prefeitura.sp.gov.br. 

O cidadão pode sugerir, na 
minuta colaborativa do plano, 
alterações ou comentários 
para cada parágrafo, princí-
pios e ações programáticas. 

O Plano Municipal de Edu-
cação em Direitos Humanos 
está dividido em cinco pon-
tos: Educação Básica, Supe-
rior, Não Formal, Educação 
em Direitos Humanos no Ser-
viço Público e Educação dos 
Profi ssionais dos Sistemas de 
Justiça e Segurança Urbana.

Após essa fase, se soman-
do a diálogos regionais e pre-
senciais, o documento será 
disponibilizado na íntegra, 
com as alterações promovi-
das. 

Direitos humanos: opine 
no Plano de Educação

•URBANISMO

Não se esperava nada di-
ferente: a nova Lei que rege o 
zoneamento na cidade de São 
Paulo foi aprovada pelos vere-
adores e sancionada pelo pre-
feito Fernando Haddad com 
muita polêmica. O movimento 
Defenda SP ingressou até 
mesmo com ação judicial para 
questionar a nova lei - alegam 
não apenas que entra em con-
fl ito com o Plano Diretor da  
Cidade como também o pou-
co tempo que a população 
teve para discutir as últimas 
alterações feitas no projeto.

Na região, entidades como 
a Sociedade Amigos do Pla-
nalto Paulista e a Associação 
de Moradores do Jardim da 
Saúde lutavam para manter 
as características estritamen-
te residenciais do bairro. Ou 
seja, ali não pode haver co-
mércio (lojas, restaurantes...) 
nem prédios. 

No Planalto Paulista, por 
exemplo, os poucos existen-
tes existem e têm autoriza-
ções de funcionamento ante-
riores a 1972, quando o bairro 
foi transformado em zona 
residencial. 

Agora, é possível que imó-
veis nas avenidas limites do 
bairro, como a Indianópolis, 
José Maria Whitaker e Bandei-
rantes, possam ter autoriza-
ção para bares, restaurantes 
e lojas. Atualmente, apenas 
escritórios e clínicas podem 
funcionar ali. 

Como fi ca
A lei divide a cidade em 

três zonas diferentes de 
agrupamentos: territórios de 
transformação, qualificação 
e preservação. A primeira 
tem o objetivo de promover 
o adensamento construtivo 
e populacional das atividades 
econômicas e dos serviços 

públicos, a diversifi cação de 
atividades e a qualifi cação pai-
sagística para adequar o uso 
do solo à oferta de transporte 
coletivo.

Os territórios de qualifi ca-
ção buscam a manutenção de 
usos residenciais não existen-
tes, fomentando as atividades 
produtivas e a diversifica-
ção de usos ou adensamento 
populacional moderado. Os 
territórios de preservação 
são áreas para a preservação 
de bairros consolidados e de 
baixa e média densidade, com 
conjuntos urbanos específi cos 
e áreas destinadas a ativida-
des econômicas e preserva-
ção ambiental.

“Sem sombra de dúvida 
a legislação urbanística de 
São Paulo é a mais avançada 
do país e uma das mais avan-
çadas do mundo, segundo 
todos os especialistas con-
sultados. Nós realizamos boa 
parte dos sonhos dos urba-
nistas mais progressistas no 
que diz respeito ao acesso à 
terra e à democratização das 
oportunidades numa cidade”, 

afi rmou o prefeito Fernando 
Haddad, que destacou as me-
didas adotadas para ajudar a 
reduzir o défi cit habitacional 
da capital. 

“A grande diferença da 
legislação atual é que ela obri-
ga o poder público a investir 
30% dos recursos do Fundurb 
[Fundo de Desenvolvimento 
Urbano] e 25% dos recursos de 
todas as operações urbanas 
em produção de moradia. É a 
primeira vez que se faz isso, 
que se vincula recursos para 
moradia.”, concluiu.

A Lei de Zoneamento tem 
o objetivo de efetivar melho-
rias na qualidade de vida da 
população a partir do equilí-
brio do funcionamento das 
atividades e da garantia de 
que as ações futuras na cida-
de venham acompanhadas 
de medidas de qualificação 
ambiental, social, econômica 
e cultural.

Os vereadores dizem que 
a nova legislação traz mais 
simplicidade e clareza às re-
gras. A legislação, que defi ne 
o que pode ser construído e 

qual tipo de atividade pode 
funcionar em cada rua, tem 
179 artigos e regras unifi cadas 
para estimular o desenvolvi-
mento no município.

“Pensamos em fazer uma 
norma facilitada. Em todos 
os itens que estão no projeto 
é possível saber sobre o uso, 
a ocupação do solo, licencia-
mento e fi scalização. Consoli-
damos todas as leis”, explicou 
o relator do projeto, vereador 
Paulo Frange (PTB).

Barulho
Outra novidade é que a Lei 

do Psiu (Programa de Silêncio 
Urbano) é uma das regras que 
foi incorporada ao zoneamen-
to e com algumas mudanças 
em relação à forma como é 
aplicada. 

Responsável por combater 
a poluição sonora na cidade, 
os proprietários que infringi-
rem os níveis de ruído estabe-
lecidos pelo Psiu serão multa-
dos em R$ 8 mil, antes era R$ 
40 mil. Os estabelecimentos 
que não se adequarem para 
respeitar a vizinhança serão 
fechados.

No Planalto Paulista, associação de moradores é contra alterações em vias como a Av. Ceci

Produtos das melhores 

MARCAS ORIGINAIS 

PELOS MENORES PREÇOS

de R$ 299,00
por R$ 179,97

Sua viagem começa aqui!!!
Páscoa na CIAC.

Mochila c/carrinho
Cabo de aço e alça 
nas costas com 
compartimento 
para notebook de 
15 a 17 polegadas
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•BARES E RESTAURANTES

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

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

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

Mas uma delícia espe-

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

De segunda a sexta-
-feira, os espetinhos gre-
lhados estão com preço 
promocional, por apenas 
R$ 5 cada, e aos sábados 
e domingo R$ 6 cada. 
Tem de linguiça toscana 
Aurora, carne bovina, co-
ração, frango, queijo co-
alho ou mozarela, kafta, 
salsichão e pão de alho.

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

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

Outra ótima pedida é 

o bem temperado galeto 
inteiro desossado, que sai 
por R$ 36 a porção.

Muitos dos clientes são 
fãs da maciez e sabor 
únicos do Bife de Chorizo, 

também conhecido por 
contra-filé argentino. O 
quilo da carne também 
está com preço de dar 
água na boca: de R$ 
79,90 por R$ 65,90.

“A Ceci Grelhados só 
trabalha com carnes de 
primeira linha, selecio-
nadas e preparada sob 
rigorosas normas de hi-
giene”, garante o expe-
riente Queiroz. Oferece 
produtos dos melhores 
frigorífi cos do Brasil, como 
Friboi, Red Angus Beef, 
Aurora e Sadia.

Na lista de produtos 
tem ainda baby beef, 
alcatra, fi lé mignon, cos-
tela gaúcha, calabresa 
defumada e muito mais.

A Ceci Grelhados fi ca 
na Avenida Afonso Maria-

no Fagundes, 1349 - Pla-
nalto Paulista. Telefones: 
2276-7901 e 8542-3449.

Outras informações no 
site: www.cecigrelhados.
com.br ou por e-mail: 
contato@cecigrelhados.
com.br.

A costela no bafo é um dos destaques da Ceci 
Grelhados, que oferece diversos tipos de carne 

prontas para serem levadas para casa

PUBLIEDITORIAL

Pizzaria aposta na originalidade
No miolinho da Vila Ma-

riana, em um sobradinho 
com características rústicas 
e simpáticas, existe uma pi-
zzaria diferente: com mas-
sa quadrada, montagens e 
coberturas personalizadas, 
opções sem glúten...

A intenção da casa é ofe-
recer à clientela “uma ex-
periência dos deuses”. Para 
celebrar, para confraternizar, 
para  bater papo com os ami-
gos, a pizza bar pode ser um 
ponto de encontro perfeito. 

O cliente, é importante 
ressaltar, pode inclusive fa-
zer a própria combinação de 
sabores, ali. A pizzaria ainda 
tem conquistado clientes 
com a pizza light e a sem 
glúten. 

Nas paredes, quadros e 
objetos decorativos relem-
bram  a destreza de grandes 
artesãos. Uma simpática va-
randa completa o cenário 
para se degustar a pizza de 
caráter também artesanal. 

Tem montagens bem cria-
tivas, originais e saborosas 
para encantar, neste ambien-
te. Como a pizza de Salmão, 
feira com molho de tomate, 
catupiry, salmão defumado 
com ervas e alcaparras.  

Outra delas remete ao 
paladar único já no nome: 
Dos Anjos. Leva molho de 
tomate, mozarela, fatias de 
tomates, lâminas de presun-
to parma e pimenta do reino.

Apetitosa é o nome da 

Mas dá para viajar para 
longe, com o paladar, com 
pedidas como a Mexicana: 
molho de tomate, calabresa 
moída, pimenta calabresa e 
cebola. Ou viajar de forma 
mais exótica com a Manda-
la, que traz cobertura com 
molho de tomate, mozarela, 
palmito, alho poró e lascas de 
parmesão.   

Sabores tradicionais como 
catupiry, aliche, palmito, es-
carola, mozarela, margheri-
ta, portuguesa, frango com 
catupiry, alho, atum... tam-
bém estão lá. Entre as pizzas 
light, confi ra a de abobrinha: 
molho de tomate, mussarela 
light, rodelas de abobrinha e 
orégano.

Há saladas e vários petis-
cos de entrada, como cor-
niccione, porções e até uma 
incrível berinjela ao forno. 

Entre as opções doces, 
há pedidas com chocolate, 
banana e goiabada, mas ex-
perimente qualqer hora a 
de maçã, com uva passa e 
canela. Dos deuses! 

A casa conta com uma 
carta de vinhos com opções 
italianas, argentinas, chile-
nas, uruguaias e francesas. 
recebidos porque nossa fi-
losofi a é oferecer sempre o 
melhor.

Além de salão, a Vila Mila-
gro atende também delivery 
(consulte área). Fica na Rua 
Áurea, 313 - Vila Mariana. Te-
lefone: 5083-1734.

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

•CULTURA

Grupo de Hip Hop dança e convida público na Vila Mariana
No dia 26 de março, a Pra-

ça de Eventos do Sesc Vila 
Mariana irá receber Banks, 
membro da Back Spin Crew, 
que irá apresentar ao públi-
co elementos específi cos de 
danças urbanas. Ao final da 
atividade, será realizada uma 
cypher (roda ou batalha), com 
duração de uma hora, entre 
os participantes da ofi cina. A 
atividade começa às 17 horas, 
sábado, é livre e gratuita. 

Banks, profi ssional multi-
mídia que produz trabalhos 
com todos os elementos da 

cultura hip hop, é membro da 
Back Spin Crew e viaja pelo 
Brasil fazendo palestras e 
vivências, julgando campeo-
natos de dança e se apresen-
tando com suas poesias. Há 
alguns anos começou a par-
ticipar de saraus levando um 
pouco de sua experiência na 
cultura de rua para a literatura 
marginal. Conheceu o Poetry 
Slams (Batalhas de Poesias), 
e vem atuando na literatura 
desde então.

A Back Spin Crew, da qual 
Banks faz parte, foi formada 

em 1985, na estação São Ben-
to do Metrô, Centro de São 
Paulo, na época ponto de en-
contro de dançarinos de rua. 
Começou realizando batalhas 
de dança de rua e criando um 
espaço para a troca de ideias 
sobre breaking que estão nas 
origens da cultura Hip Hop. 
Atualmente o grupo é com-
posto por quatorzes dançari-
nos, e mantém um programa 
de formação de dançarinos 
chamada “Família Back Spin”.

A ofi cina de Danças Urba-
nas, consiste em apresentar 
diversos ritmos históricos 
como, o Poping, Looking e 
B.Boy. Movimentos específi -
cos serão apresentados aos 
participantes, que poderão 
vivenciar a magia da dança 
breaking. Existem três fun-
damentos básicos dela: Top 
Rock, mas conhecida como 
a preparação, são os pas-
sos de funk estilizado; Foot 

Work é o trabalho dos pés, 
traçando as pernas em volta 
do corpo; e o Freeze (conge-
lamento) que é a fi nalização 

da dança do B.Boy ou B.Girl. 
O grupo também realizará 

outra ofi cina na Unidade do 
Sesc Vila Mariana, no dia 9 

de abril, sábado, às 17 horas. 
O Sesc Vila Mariana fica 

na Rua Pelotas, 143. Telefone: 
508o-3000. 

pizza que mescla temperos: 
molho de tomate, cebola 
roxa, alecrim, parmesão e 
pimenta do reino.

A igualmente sugesti -
va Pizza da Lua conta com 
molho de tomate, palmito, 
mozarela, presunto e ceboli-
nha.  

A pizza “Atrás da Moita” 
também foge da mesmice: 
mescla molho de tomate, 
mozarela, catupiry, gorgon-

zola e parmesão.
 Vale ainda conferir a pizza 

que leva o nome da casa: 
Milagro tem molho de to-
mate, mozarela, abobrinha 
temperada com alho, tomate 
fresco, lascas de parmesão e 
hortelã picado. 

E que tal conferir a pizza 
que leva o nome do bairro? 
Vila Mariana vem com molho 
de tomate, ricota, champi-
nhom e cebolinha.
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Consul te -nos :  5070-4470
SEDE PRÓPRIA – “ESTAREMOS DE PLANTÃO NESTE SÁBADO

ATÉ ÀS 14:00 HORAS”. SE PREFERIR, LIGUE 24 HS: 9 4726-1805.
Rua Paracatu, 852 - Saúde

www.takaki.com.br / Email: contato@takaki.com.br

VENDA - cAsAsVENDA - ApArtAmENtos

LocAÇÃo rEsIDENcIAL
PLANALTINHO

PARANHOS
PEDERNEIRAS, 206.

Plantão no local, AC 356 / AT 330, 
frente c/ 11 mts. 4 dts, (sendo 2 
stes). 4 vagas.  Consulte-nos. 

(Cod. AT). Site SO0019.

JD AEROPORTO
SOBRADO COMERCIAL

3 VAGAS AV. MOVIMENTADA
A/C. 273M2, A/T. 6x27, 

03 dorms.(1 suite), sala 2 
amb.,copa, cozinha, escritório, 

quintal e corredor lateral.
Só R$ 655.000,00.

(Cód.JJ) Site: SO0152.

CONCEIÇÃO
PRÓX. METRÔ JABAQUARA

SAÚDE
PX METRO IMIGRANTES

02 dorms, todo reformado, 

repleto de armários,

com 80m2 A/U, 01 vaga,

ótima localização.

 R$ 600.000,00. (CL).

Site AP0330

VENDA comErcIAL

SAÚDE
METRÔ

APTO 03 SUITES
cozinha c/churrasqueira,

sala c/sacada, 03 vagas + 

depósito 129m2 A/U. Lazer.

 R$ 1.200.000,00
(Cód. JH) Site: Ap0246

VILA MORAES
AV. DO CURSINO, 01 VAGA SALA COMERCIAL

METRÔ SÃO JUDAS – R$ 285.000,00
2 banheiros, 1 vaga. (Cód.RS) Site: CJ0009.

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
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.

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

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)

V. GUMERCINDO
SOBRADO NOVO 130M2 

A/C R$ 655.000,00

2 dorms,1st, sala 2 amb. c/
sacada, face norte, a.e., coz, AS,
1 vaga (Cód: JJ) Site AP0783.

SÃO JUDAS
500 METROS DO METRÔ

R$ 450.000,00

3 dorm, 1 st, varanda, sala 3 amb., piso 
porcelanato, WC. social, lav, coz., AS. 
churr., 2 vagas. (Cód: JJ) Site: SO0115. 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

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$ 1.185 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

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 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
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

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

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

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

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

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

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

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
V. FLÓRIDA - SBC- 

R$ 460 MIL
Vago, c/ 2 dormitórios, wc 

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

p/ emrepg., garagem p/1 carro, 
quintal c/ churrasq., próximo a 
Av. do Taboão - REF.: 14.969

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 COM. / RES. 
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 

Saúde, bom p/ moradia, ótimo 
p/ fins comerciais, c/ 3 dorm., 

wc social, living p/ 2 amb., 
coz., dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros, terreno 5 x 32 mts. - 

REF.: 13.256

APTO. - 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. GUMERCINDO

R$ 585 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

3 suítes, 1 c/ hidro, living, 
lavabo, copa / cozinha, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 5 carros, 

estuda permuta c/ apto. de 
menor valor - REF.: 13.682

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 645 MIL
Reformado, bom acabamento, 
c/ 3 dorm., 2 suítes, living p/ 2 
amb. c/ amplo terraço, cozinha 

planejada, dependência p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros - 

REF.: 14.344

TÉRREA
M. VELHO

R$ 677 MIL
Terreno 186 m², construção 

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

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

Praia Grande - REF.: 14.599

TERRENO
375 M²

R$ 680 MIL
Ótima localização do bairro 
Bosque da Saúde, terreno 

medindo 10 x 37,50 mts., ótimo 
para construtores, ou mesmo 
finalidades comerciais, estuda 

propostas - REF.: 14.597

SOBRADO
CHÁCARA INGLESA

R$ 690 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 

c/ 3 dorm., armários 
embutidos, suíte, wc social, 

living, coz. c/ AE, dep. p/ emp., 
gar. p/ 4 carros, construção 

163 m² - REF.: 14.726

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

REF.: 14.700

TÉRREA + EDÍCULA
JD. SAÚDE
R$ 750 MIL

Terreno 290 m², constr.149 m², 
c/ 2 dorm., wc social, living 

p/ 2 amb., coz. c/ AE, dep. p/ 
emp., gar. p/ 5 carros, fundos 

c/ edícula c/ 1 dorm., sala, coz, 
wc, lavand. - REF.: 14.682

SOBRADO - METRÔ 
A. DO IPIRANGA

R$ 760 MIL
A 500 mts. do metrô, c/ 3 

suítes, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 4 carros, construção 

157 m², estuda permuta imóvel 
menor valor - REF.: 13.566

APTO
IPIRANGA
R$ 780 MIL

Ótima oferta, AU = 149 m², 
ótimo local da rua Agostinho 

Gomes, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 
c/ hidro, living p/ 2 amplos 
amb., sacada, lavabo, copa, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 

gar. p/ 2 carros - REF.: 14.544

TÉRREA
JD.DA SAÚDE
R$ 950 MIL

Terreno 320 m², constr. 230 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 3 
carros, amplo quintal c/ churr, 
amplo salão - REF.: 14.317
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

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

Resinas de Altíssima Qualidade

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

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

SRS. PROPRIETÁRIOS - CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.
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35 ANOS DE TRADIÇÃO S. B. DO CAMPO - R. GINO AMADEI, 220 - V. PAULICÉIA - FONE: 4173-2451

5581-5887 AV. BOSQUE DA SAÚDE, 376
METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

KOYAMA IMÓVEIS
WWW.KOYAMA.COM.BR

WWW.FACEBOOK.COM/KOYAMAIMOVEIS35 ANOS DE TRADIÇÃO

* LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS *

APTO  SÃO JUDAS
R$ 1.900,00

+ Cond. + IPTU
Apto mobiliado, 2 dorms 

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

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

APTO  SÃO JUDAS
R$ 1.900,00

+ Cond. + IPTU
Apto mobiliado, 2 dorms 

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

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

ESTAMOS ADMITINDO
CORRETORES COM CRECI.

FAVOR ENVIAR CURRÍCULO PARA 
KOYAMA@KOYAMA.COM.BR

APTO  JD. CELESTE
R$ 230.000,00

Studio novo, 1 dorm,
sala, 1 banheiro, cozinha, 
área de serviço, 1 vaga, 
lazer completo, 36m².

REF: 3625.

KITNET  MIRANDÓPOLIS
R$ 180.000,00
1 dorm, cozinha c/ 

gabinete, banheiro, área de 
serviço, 15m², (condomínio 

com água, luz e IPTU 
inclusos) – REF: 2271.

APTO  IPIRANGA 

R$ 385.000,00

2 dorms, sala, cozinha,

1 banheiro, área de serviço, 

76m² – REF: 5140.

APTO  SÃO JUDAS
R$ 520.000,00

2 dorms c/ arms, sala, 
cozinha c/ gabinete, 1 

banheiro, área de serviço, 
wc de empregada, 1 vaga, 

63m² – REF: 2470.

APTO  ÁGUA FUNDA
R$ 320.000,00

2 dorms c/ arms, sala, 
cozinha c/ arms, 1 banheiro, 

área de serviço, 1 vaga, 
60m² –  REF: 2211.

APTO  JABAQUARA
R$ 270.000,00

2 dorms, sala, cozinha 
americana, 2 banheiros, área 
de serviço, 1 vaga, 64m² – 

REF: 2456.

APTO  SACOMÃ
R$ 235.000,00

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

APTO
VILA GUMERCINDO   

R$ 440.000,00
3 dorms c/ armários, sala 

c/ sacada, coz c/ armários, 
2 banhs, área de serv, 1 vg, 

75m² – REF: 3267.

APTO  JD SAÚDE 
R$ 670.000,00

3 dorms sendo 1 suíte c/ 
arms, banheiro, sala, varanda 
gourmet, cozinha e área de 
serviço c/ arms, 2 vagas, 

82m² – REF: 2408.

SALA  COM. SAÚDE
R$ 270.000,00

sala com conformação para 
2 salas, 2 banhs, entrada 

para ar-condicionado, lavabo 
externo em cada andar, 1 

vaga, 48m² – REF: 2457.

APTO - BQ. DA SAÚDE
R$ 750.000,00

3 dorms sendo 1 suíte, arms 
e sac nos dorms, sala 3 amb 

c/ sac, coz mobiliada e
c/ arms, 1 lav, área de serv,
2 vagas, 100m². REF: 2458.

APTO  SAÚDE  
R$ 480.000,00

400m metrô Saúde,
2 dorms c/ arms, sala,
coz c/ arms, 1 banh,

1 área de serv, 1 vaga, 
68m² – REF: 2460.

APTO  MIRANDÓPOLIS 
R$ 595.000,00

2 dorms c/ arms sendo
1 suíte, sala 2 amb, cozinha, 

1 banh, área de serviço,
1 vaga, 74m² – REF: 3739.

SOBRADO  IPIRANGA
R$ 850.000,00

3 suítes c/ arms, sala 3 
ambs, lav, copa, coz planej, 

4 banhs, AS, despensa,
4 vagas, piscina, churrasq, 

197m² – REF: 11366.

CASA
CHÁCARA INGLESA 

R$ 2.500,00 (Pacote)
3 dorms, sala, cozinha, 

2 banheiros, 1 lavabo, 2 
vagas, 120m² – REF: 8309.

SALA  COM. 
JABAQUARA

R$ 2.400,00 + Cond.
900m do metrô Jabaquara, 

1 sala, 2 banheiros, sacada, 
1 vaga, 50m² – REF: 2454.

APTO V. GUMERCINDO
R$ 1.900,00

+ Cond. + IPTU
NOVO, 2 dorms c/ arms 

sendo 1 suíte, sala c/ rack 
e sac, coz americ c/ arms, 
1 banh, área de serv, 1 vg, 

53m² – REF:  2450.

APTO V. CLEMENTINO 
R$ 2.600,00

+ Cond. + IPTU
2 dorms c/ arms, sala c/ 

sacada, cozinha c/ arms e 
mobília, 1 banheiro, AS,

1 vaga, 60m² – REF: 3764.

APTO
CHÁCARA INGLESA  

R$ 1.500,00 (Pacote)
1 dorm, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço, 
40m² – REF: 1523.

APTO SAÚDE
R$ 2.290,00 (Pacote)
2 dorms c/ arms, sala c/ 

sacada, cozinha, 1 banheiro, 
área de serviço, 1 vaga, 

50m² – REF: 2441.

SALA  COM

VL MARIANA

R$ 1.605,00 (Pacote)

sala espaçosa, 1 banheiro,

1 despensa – REF: 8021.

APTO  VL. MERCÊS
R$ 1.530,00 (Pacote)

2 dorms, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço,

1 vaga, 48m² – REF: 205.

APTO  IPIRANGA
R$ 1.725,00 (Pacote)
350m do metrô Alto do 

Ipiranga, 2 dorms c/ arms, 
sala, 1 banheiro, cozinha, 
área de serviço, 65m² – 

REF: 2427.

APTO  SAÚDE
R$ 1.900,00

+ Cond. + IPTU
2 dorms c/ arms sendo 1 
suíte, sala c/ sacada, coz 

americana c/ arms, 1 banh, 
1 área de serviço, 1 vaga, 

63m² – REF: 2448.

SOBRADO
COM. PÇA DA ÁRVORE 

R$ 2.800,00 + IPTU
270m do metrô Praça da 
Árvore, 4 salas, coz, 3 

banhs, 127m².
REF: 3252.

APTO  MOOCA 
R$ 2.020,00 (Pacote)

3 dorms, sala, cozinha 
c/ arms, 1 banh,  área de 
serviço, 1 vaga, 109m² – 

REF: 3765.

APTO  SAÚDE 
R$ 2.425,00 (Pacote)

800m metrô Saúde, 2 
dorms c/ arms, sala c/ sac, 
1 banh, coz c/ arms, área 

de serv, banh de empreg, 1 
vaga, 61m² – REF: 2463.

CASA  VL. FACHINI 
(JABAQUARA)

R$ 1.200,00 (Pacote)
1 dorm, sala, banheiro, 

cozinha, área de serviço, 
dep. empa, quintal, 1 vaga, 

60m² – REF: 2438.

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

 

Próximo ao metrô, 480m2 A.U., 10 mts. de frente, 
construção nova, mazaninos, 4 wc´s,

escritório, portas automáticas, 4 vagas. 

 LOJA COMERCIAL
CONCEIÇÃO VENDO OU ALUGO

Fone: 99911-3071

VILA MARIANA - APTº. 2 DTS, 2 VAGAS
Com 60m2. de área útil, sendo 1 suite, living p 2 ambs, rico em armários,
2 vgs, demarcadas c/ armário, excelente estado de conserv., ótimo local.

Pr. R$:420.000,00, opção de locação.
Tratar: tels. Fixo 11-4712.5471, cels. 97401.0555(vivo), 98254.5435(tim),  

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

TUCURUVI – PRÓXIMO AO 
METRÔ-TERRENO 
Ótimo terreno de 10 x 25 c/

casa velha de 2 dts., excelente
para constr.de 2 sobrados.

Valor R$: 400.000,00, estuda proposta. 
Tr. 98254.5435(tim), 

97401.0555( vivo) ou 96635.0262 (Claro)

VILA GUARANI- METRÔ 
CONCEIÇÃO- TÉRREA

1 dorm., sala, coz, banheiro e área 
serviços, 1 vg coberta. 

Locação R$ 1.200,00, estuda depósito. 
Tr. 98254.5435(tim), 97401.0555(vivo)– 
96635.0262(Claro) – 95454.5435(Tim)-

969735784(oi).

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

AO LADO DO METRÔ PÇA DA ÁRVORE
SEM FIADOR

 SEJA O SEU PRÓPRIO PATRÃO
ALUGUE UMA LOJA OU SALA COMERCIAL

 Fone: 5585-3374

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

LOCAÇÃO

VENDA

ANUNCIE SÃO PAULO
ZONA SUL 5072-2020

ANUNCIE
SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

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

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

Serviços prestados por profissionais
qualificados em diferentes áreas de Direito: 

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

DIREITO A BENEFÍCIOS e REVISÕES DO INSS e DESAPOSENTAÇÃO 

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

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

Aulas Especiais para 
3ª Idade e Crianças.

VENDO PIANO

TOQUE JÁ

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

 

FÍSICA E
JURÍDICA

IMPOSTO
DE RENDA

 Rua Bertioga, 58
Pça Árvore Tels: 5587-4646

ou 5581-1333

ANUAL IMÓVEIS
ATUAnDo Com SUCESSo no PLAnALTo PAULISTA
ESTá AmPLIAnDo SEU qUADro DE CorrETorES.

VEnhA FAzEr PArTE DA noSSA EqUIPE.
TEL. 5071-2000 / 5591-0999 - www.ANUALIMOVEIS.COM.BR

ANUNCIE
SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

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

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