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Nova sequência de Star Trek 
chega aos cinemas. O nacional 
Aquarius é alternativa

Restaurante discreto na 
Vila Clementino esconde sabores 
asiáticos incríveis em Lámens
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Prefeitura quer desapropriar 
300 imóveis no Jabaquara

Tocha paralímpica 
passa por vários 
pontos da região

No Jabaquara, a tocha 

passará pelo Centro Para-

límpico Brasileiro e pelo 

Ceu Caminho do Mar. Mas, 

também circulará na Vila 

Clementino por conta das 

diversas entidades que o 

bairro abriga e que aten-

dem pessoas com defi ciên-

cia, como a Dorina Nowill, 

a Apae e a AACD. O Par-

que do Ibirapuera também 

está no roteiro, que pode 

ser conferido na P����� 5

São mais de 22 mil me-

tros quadrados que já fo-

ram transformados em 

área de utilidade pública 

através de decreto. Isto 

significa que a Prefeitura 

vai desapropriar os imóveis 

ali existentes - a maioria 

casas ou pequenos comér-

cios. O objetivo é construir 

no lugar uma garagem de 

ônibus, dentro do novo 

processo de licitação das 

empresas de ônibus da 

capital. A área fi ca na Vila 

Santa Catarina, bairro do 

Jabaquara, no quadrilátero 

formado pelas ruas Sene-

gal, Brasilina Fonseca, Prín-

cipe das Astúrias e Afonso 

13, atingindo ainda as ruas 

Trav. Brasilina Fonseca Tra-

vessa Afonso 13 e Francisco 

Scardapane. Os moradores 

prometem uma passeata 

em evento de protesto às 

desapropriações no pró-

ximo domingo, dia 4, às 

18h, com saída na esquina 

das ruas Rainha Vitória 

Eugenia com José Estevão 

de Magalhãe. P����� 3

Projeto oferece dança 
gratuita para pessoal 
da terceira idade

O projeto é gratuito e 

promovido pela Secretaria 

de Esportes em diversos 

clubes da região. Há bailes, 

encontros, aulas e diver-

são garantida. P����� 5

A fachada de sua casa 
pode ter propaganda 
de candidatos?

É possível  pintar o 

muro de seu imóvel com 

propaganda de seu can-

didato a vereador ou pre-

feito? E o uso de faixas 

e banners nas fachadas, 

é permitido pela legisla-

ção eleitoral?. P����� 5
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• ACONTECE • HORÓSCOPO

• PROGRAMAÇÃO

Star Trek ou Aquarius? 
Escolha a estreia da semana

• CINEMA

Setembro começando e 
pra felicidade dos amantes 
de Star Trek acaba de ser lan-
çada a sequência “Star Trek 
- Sem Fronteiras” entrando 
em cartaz nos cinemas de 
todo Brasil, juntamente com o 
fi lme nacional “Aquarius” que 
promete uma grande trama.

Nela, após sofrerem com 
a ira de John Harrison, temos 
Kirk, Spock, Uhura McCoy, 
Sulu, Chekov e Scotty retor-

nando à Enterprise para uma 
nova e difícil aventura interga-
láctica. A fi cção tem a classifi -
cação indicativa para maiores 
de de 12 anos.

Em Aquarius a persona-
gem Clara (Sonia Braga) tem 
65 anos, é jornalista aposen-
tada, viúva e mãe de três 
adultos. Ela mora em um apar-
tamento localizado na Av. 
Boa Viagem, no Recife, onde 
criou seus fi lhos e viveu boa 

parte de sua vida. Interessada 
em construir um novo prédio 
no espaço, os responsáveis 
por uma construtora conse-
guiram adquirir quase todos 
os apartamentos do prédio, 
menos o dela. Por mais que 
tenha deixado bem claro que 
não pretende vendê-lo, Clara 
sofre todo tipo de assédio e 
ameaça para que mude de 
ideia. O filme é apenas para 
maiores de 18 anos.

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

• Sala 1 - Um Namorado Para 
Minha Mulher DIG - 12 Anos - 13h10 
- 15h40 - 18h10 - 20h40 - 23h10E

• Sala 2 - Quando as Luzes se 
Apagam DIG - 14 Anos - 19h40• 
Sala 2 - Quando as Luzes se Apagam 
DIG (Dub) - 14 Anos - 15h00• Sala 2 
- Águas Rasas DIG - 14 Anos - 12h50• 
Sala 2 - O Sono da Morte DIG - 14 
Anos - 22h00• Sala 2 - O Sono da 
Morte DIG (Dub) - 14 Anos - 17h10

• Sala 3 - Águas Rasas DIG (Dub) 
- 14 Anos - 13h40• Sala 3 - Star 
Trek - Sem Fronteiras 3D - 12 Anos 

- 19h00 - 21h50• Sala 3 - Star Trek - 
Sem Fronteiras 3D (Dub) - 12 Anos 
- 16h00

• Sala 4 - Esquadrão Suicida DIG 
- 12 Anos - 21h40• Sala 4 - Esqua-
drão Suicida DIG (Dub) - 12 Anos 
- 12h20N• Sala 4 - Aquarius DIG - 18 
Anos - 15h10 - 18h20

• Sala 5 - Nerve - Um Jogo Sem 
Regras DIG - 12 Anos - 21h00 - 
23h20E• Sala 5 - Nerve - Um Jogo 
Sem Regras DIG (Dub) - 12 Anos - 
16h20• Sala 5 - Café Society DIG - 12 
Anos - 14h00 - 18h40

• Sala 6 - A Bela e a Fera 3D 
(Dub) - Livre - 12h00N• Sala 6 - Es-
quadrão Suicida 3D (Dub) - 12 Anos 

- 19h30• Sala 6 - Ben-Hur DIG - 14 
Anos - 22h25• Sala 6 - Ben-Hur DIG 
(Dub) - 14 Anos - 16h40• Sala 6 - 
Nerve - Um Jogo Sem Regras DIG 
(Dub) - 12 Anos - 14h20

• Sala 7 - Pets - A Vida Secreta 
dos Bichos 3D (Dub) - Livre - 12h10I 
- 14h40 - 16h50E - 17h00V2 - 19h15 - 
21h30U2• Sala 7 - O Homem Nas Tre-
vas DIG - 16 Anos - 21h30F - 23h50E

• Sala 8 - Pets - A Vida Secreta 
dos Bichos DIG (Dub) - Livre - 13h00 
- 15h20• Sala 8 - Star Trek - Sem 
Fronteiras 3D - 12 Anos - 17h40 - 
20h30 - 23h30E

• Sala 10 - Esquadrão Suicida 3D 
- 12 Anos - 20h50 - 23h40E• Sala 10 - 
Pets - A Vida Secreta dos Bichos 3D 
(Dub) - Livre - 13h50 - 16h10 - 18h30

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

• Sala 1 - Star Trek - Sem Fron-
teiras 3D - 12 Anos - 12h50E2 - 14h30T 
- 15h30E2 - 17h30T - 18h20E2 - 20h30T 
- 21h20E2 - 00h10E

• Sala 2 - Pets - A Vida Secreta 
dos Bichos 3D (Dub) - Livre - 12h20I 
- 14h40 - 17h00 - 19h15• Sala 2 - Café 
Society DIG - 12 Anos - 22h00

• Sala 3 - A Bela e a Fera 3D (Dub) 
- Livre - 11h15I• Sala 3 - Esquadrão 
Suicida 3D - 12 Anos - 13h30• Sala 
3 - Quando as Luzes se Apagam DIG 
- 14 Anos - 16h30• Sala 3 - Ben-Hur 
3D - 14 Anos - 18h40 - 21h40

• Sala 4 - Quando as Luzes se 
Apagam DIG - 14 Anos - 00h30E• 
Sala 4 - Águas Rasas DIG - 14 Anos - 
22h20• Sala 4 - Pets - A Vida Secreta 
dos Bichos 3D (Dub) - Livre - 13h20 
- 15h40 - 18h00 - 20h10

• Sala 5 - Um Namorado Para 
Minha Mulher DIG - 12 Anos - 11h50I 
- 14h20 - 17h10 - 19h40 - 22h10

• Sala 6 - Esquadrão Suicida 
DIG - 12 Anos - 19h00 - 21h50 • Sala 
6 - Pets - A Vida Secreta dos Bichos 
DIG (Dub) - Livre - 14h00 - 16h20

• Sala 7 - Águas Rasas DIG - 14 
Anos - 13h45• Sala 7 - Nerve - Um 
Jogo Sem Regras DIG - 12 Anos - 
16h00 - 18h30 - 20h50 - 23h20E

Legendas: E-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (03); F-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Quarta (07); I-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (03), 
Domingo (04) e Quarta (07); N-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (03) e Domingo  (04); T-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Segunda (05); E2-Esta sessão NÃO 
será exibida Segunda (05); U2-Esta 
sessão NÃO será exibida Quarta 
(07); V2-Esta sessão NÃO será exi-
bida Sábado( 03).

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, dia  
3 de setembro, a partir das 
7h, Cata Bagulho na região 
do Jabaquara. As equipes  
percorrerão diversas vias dos 
bairros Jd. Oriental, Vila Par-
que Jabaquara e Vila Guarani. 
O morador pode consultar os 
dias em que o cata-bagulho irá 
passar em  seu endereço pelo 
site: http://goo.gl/XpmkC6. O 
Cata-Bagulho recolhe madei-
ras, móveis velhos, eletrodo-
mésticos quebrados, pneus, 
garrafas, colchões, etc.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no sábado, dia 3 de 
setembro, das 8h às 11h,  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
as ruas contidas no quadriláte-
ro da Av. Prof. Ascendino Reis/ 
Rua Domingos de Morais/ Rua 
Luis Gois/ Rua Sena Madureira.  

Feira de Adoção 
na Saúde

Neste sábado, dia 3 de se-
tembro, das 10h às 16h, acon-
tece mais um feira de Adoção 
no bairro da Saúde. Serão 
oferecidos  para adoção cães 
e gatos resgatados, castrados, 
vacinados e vermifugados. Na 
ocasião serão aceitas doações 
de ração, jornal,  produtos de 
limpeza etc. Os interessados 
deverão portar RG, CPF e 
comprovante de endereço. A 
Feira de Adoção acontece no 
PetShop Amor de Bicho à Av. 
Cursino, 1780 - Saúde.

Músicas de Gil no 
Sesc Vila Mariana

 O Sesc Vila Mariana irá 
receber  no primeiro domingo 
do mês, dia 4 de setembro, a 
cantora Andrea dos Guima-
rães em sua Praça de Eventos, 
a partir das 16h. A artista apre-
sentará repertório do show 
“Cada Tempo Em Seu Lugar” 
com canções de Gilberto Gil. A 
atração será gratuita e aberta 
ao público. O Sesc Vila Maria-
na fica na Rua Pelotas, 141. 
Informações: 5080-3000.

Gustavo Von Ha 
no Mac USP

O MAC USP apresenta, a 
partir de 3 de setembro às 
11h, a exposição Inventário: 
Arte Outra, com 34 trabalhos 
recentes e inéditos (telas, 
objetos e vídeo) do artista 
visual paulista Gustavo von 
Ha. As obras remetem a uma 
visualidade inscrita a partir do 
segundo pós-guerra, entre os 
anos 1950 e 1960, comumente 
denominada abstração ex-
pressiva ou gestual, pintura de 
ação, informalismo ou pintura 
matérica. A visitação acontece 
de terça a domingo das 10h 
às 18h. A entrada é gratuita. 
O MAC USP fi ca na Av. Pedro 
Álvares Cabral, 1301.

Chá Bingo da Casa 
de Solidariedade

Neste sábado, dia 3 de 
setembro, a partir das 13h,  a 
Casa de Solidariedade promo-
ve seu tradicional Chá Bene-
fi cente com Bingo. Participe! 
Os convites  custam R$ 15,00 
por pessoa  e dão direito a 
5 cartelas de bingo. A Casa 
da Solidariedade fi ca na Rua 
Gravi, 60 - Praça da Árvore. 
Informações: 5581-8727.

Banda Baleia no 
Centro Cultural

Neste domingo,  dia 4 de 
setembro, às 18h, a banda 
carioca lança na sala Adoniran 
Barbosa do CCSP a versão em 
livro de seu novo disco, Atlas, 
com 32 páginas ilustradas pela 
artista Lisa Akerma. Os in-
gressos custam R$ 25,00. Rua 
Vergueiro, 1000 - ao lado da 
estação Vergueiro do metrô. 

Áries - 21/03 a 20/04 
Silêncio! O que se poderia 

dizer ante a situação atual? Ne-
nhum comentário ajudaria o 
ariano a compreender, e dedi-
car-se a criticar seria o mesmo 
que rejeitar a oportunidade de 
elevar seu espírito a uma nova 
dimensão de experiência.
Touro - 21/04 a 20/05 

A perplexidade toma conta 
do mundo humano, e apesar 
dela desnortear e confundir 
até as almas mais racionais, 
no fundo cumpre uma fun-
ção sagrada, que é reorientar 
a mente humana a planos 
mais elevados de evolução. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Acontecem coisas por aí 
que ser humano nenhum tem 
capacidade de explicar. Por 
isso, é necessário fazer um 
pouco de silêncio, de modo a 
permitir que as novas informa-
ções que a alma emite possam 
ser ouvidas com clareza.
Câncer - 21/06 a 21/07

Quando há assunto para 
refletir, é saudável abster-se 
de mergulhar na rotina desen-
freada e tomar um pouco de 
tempo para dedicar-se a consi-
derar os assuntos da vida com 
a boa vontade de entendê-los 
melhor.
Leão - 22/07 a 22/08

Apesar da saudade, agora 
é melhor experimentar o vazio 
por algum tempo do que pre-
enchê-lo com relacionamentos 
superfi ciais. Daqui para frente 
nossa humanidade não terá 
mais espaço para relaciona-
mentos superfi ciais.
Virgem - 23/08 a 22/09

É natural que as pessoas 
andem desorientadas agora, 
dado que as coisas mudaram 
com uma velocidade tamanha 
que a consciência de nossa 
humanidade ainda não se aco-
modou ao panorama diferente 
em que terá de processar seu 
destino. Acostume-se.
Libra - 23/9 a 22/10

Estenda uma mão amiga 
e compassiva às pessoas que 
não sabem o que fazer com 
seus conflitos, dado sempre 
terem pensado que estariam 
livres de condições assim. No 
momento atual, não há alma 
entre o céu e a terra livre do 
confl ito.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Antes de tomar alguma 
atitude no sentido de provar 
algo a alguém, medite sobre 
a real necessidade de se fazer 
isso, pois talvez o escorpiano 
poderia conceder perdão, tole-
rar as falhas e com isso elevar 
o nível da situação toda.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Acompanhe os fatos com 
atenção, mas ao mesmo tem-
po fi que distante, como se um 
fi lme se desenrolasse ante sua 
visão e você pudesse assisti-
-lo desapegadamente, sem 
assustar-se com o que vê nem 
tomar partido de nada nem de 
ninguém.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Nutra e proteja sua alma 
para que a ignomínia do mun-
do não a atinja. Considere que 
sempre haverá uma irradia-
ção maligna vinda de muitas 
fontes, mas nem sempre o ca-
pricorniano será infl uenciado 
por ela, desde que cuide seu 
coração. 
Aquário -21/01 a 19/02

Nada será como antes, 
tudo mudou, mas nossa huma-
nidade ainda não percebeu o 
quê, ou como isso aconteceu, 
há apenas um estranho pres-
sentimento que confirma o 
que os olhos físicos ainda não 
conseguem enxergar. 
Peixes - 20/02 a 20/03

Quando se gasta tempo de-
mais desconfi ando, perde-se a 
oportunidade de desenvolver 
um caráter que inspire confi an-
ça a tal ponto que quaisquer de-
sígnios maléfi cos sejam debela-
dos como que por arte mágica.

Acupuntura nas 
mãos

No Centro de Estudos e 
Pesquisas Atitude de Viver 
(CEPAV), os professores Ale-
xandre Gameiro e Luci Gamei-
ro aplicam diversas técnicas 
de terapias orientais para 
tratar disturbios gastrointes-
tinais, urogenitais, impotên-
cia, frigidez, dores na coluna 
vertebral, ciatalgias, enxa-
queca, depressão, síndrome 
do pânico, reumatismo, dores 
articulares, fi bromialgia, etc. 
São usadas técnicas como acu-
puntura nas mãos Koryo Sooji, 
shiatsu, ventosa terapia, mo-
xabustão. Fica no Largo Ana 
Rosa, 29, cj 102, próx. ao Me-
trô Ana Rosa. Tel. 5083-8535

Banda Chic Show 
no SESC Ipiranga

O SESC Ipiranga apresenta 
a lendária banda Chic Show, 
no dia 3 de setembro, a partir 
das 19h. A banda apresenta 
o seu tradicional baile ao ar 
livre e com discotecagem feita 
pelo DJs Easy Nylon, Katatau 
e Luizão Chic Show. Os ingres-
sos custam R$ 20,00 (inteira); 
R$ 10,00 (meia entrada); e R$ 
6,00 (comerciários).  O SESC 
Ipiranga fica  na Rua Bom 
Pastor, 822. Inf.: 3340-2000.

André Rieu: no 
Cinemark S. Cruz

Nos dias 8 e 13 de setem-
bro, às 20h30, a Rede Cinemark 
do Shopping Metrô Santa Cruz 
apresenta o mais novo espetá-
culo do maestro e violinista ho-
landês André Rieu: “Concerto 
Maastricht 2016”.  Os ingressos 
já estão à venda e podem ser 
adquiridos no site da Rede 
(www.cinemark.com.br) ou 
na bilheteria do centro de 
compras. Os valores são R$ 60 
(inteira) e R$ 30 (meia).  O Sho-
pping Metrô Santa Cruz fi ca na 
R. Domingos de Morais, 2.564 
- V. Mariana - Tel.: 3471-8063  

Histórias contadas 
na UMAPAZ

No feriado de 7 de setem-
bro, quarta-feira, das 14h às 
17h, acontece na UMAPAZ um 
Reconto dramatizado da his-
tória do livro “As armadilhas 
da fl oresta”, do autor moçam-
bicano Hélder Faife. A facili-
tação é de Beatriz Ferraresso 
- contadora das histórias dos 
livros da Editora Kapulana. 
Inscrições pelo link http://goo.
gl/649Gfl . A UMAPAZ fi ca na 
Av. Quarto Centenário, 1268

Caminhada no 
Jardim Botânico

A Subprefeitura do Ja-
baquara promove o Circuito 
Popular de Corridas de Rua 
e Caminhada da Família na 
Cidade de São Paulo - Etapa 
Jabaquara/Ipiranga. O evento 
acontece no dia 4 de setem-
bro, com largada no Jardim 
Botânico. As inscrições estão 
abertas desde o dia 16 de 
agosto. O Jardim Botânico fi ca 
na Av. Miguel Stéfano, 3031.

Pista de Patinação
Toda a família poderá se 

divertir na Pista de Patinação 
Retrô Roller Boogie no Shop-
ping Plaza Sul. Ao som de clás-
sicos nacionais e internacio-
nais da disco music, crianças a 
partir de cinco anos e adultos 
vão curtir a brincadeira com 
patins de quatro rodas, que 
foram febre nos anos 70 e 80s. 
Disponível na Praça de Alimen-
tação até 21 de setembro, de 
segunda a sábado, das 10h às 
22h, e aos domingos, das 14h 
às 20h, a pista tem por volta 
de 100 metros quadrados e 
capacidade para receber até 
25 pessoas. O ingresso para 
patinar por 30 minutos cus-
ta R$ 20,00 e há a opção de 
utilizar a pista durante uma 
hora por R$ 35,00. O Shopping 
Plaza Sul fi ca na Praça Leonor 
Kauppa, 100, Saúde.
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Moradores vão protestar contra 
desapropriação de 300 casas

O decreto 57.107, publicado 
no dia 6 de julho, declara a área 
de 22.203 metros quadrados 
como de utilidade pública - 
equivalente a mais de cinco 
campos de futebol. 

A planta anexa indica que 
serão desapropriadas e demo-
lidos todos os imóveis localiza-
dos no quadrilátero formado 
pelas ruas Senegal, Príncipe das 
Astúrias, Brasilina Fonseca e 
Afonso 13. No miolo deste qua-
drilátero, há ainda casas que 
serão desapropriadas também 
nas ruas Francisco Scardapa-
ne, Vitória Eugênia, Travessa 
Brasilina Fonseca, Travessa 
Afonso 13.

A desapropriação se insere 
no processo de renovação do 
sistema de transporte público 
na cidade. Desde 2013, a Prefei-
tura tenta reformular a licitação 
e o contrato de prestação das 

empresas de ônibus na cidade.
Um dos objetivos é estatizar 

todas as garagens de ônibus 
e, nesse sentido, as áreas que 
hoje servem de estacionamen-
to para as empresas de ônibus 
estão sendo também desa-
propriadas para  se tornarem 
terrenos públicos pertencentes 
à Prefeitura.

O Jornal São Paulo Zona 
Sul procurou a SPTrans, que 
informou que as áreas serão de-
sapropriadas para implantação 
de garagens para o sistema mu-
nicipal de transporte coletivo 
já foram todas declaradas “de 
interesse público”. Segundo a 
empresa, mais de 50 decretos 
similares já foram feitos nos 
dois últimos anos com a mesma 
fi nalidade, em função do novo 
modelo de concessão do siste-
ma de transporte público.

 A SPTrans garante que a 

•URBANISMO

desapropriação destes imóveis 
não é benefi ciará as empresas 
particulares, mas sim o serviço 
público de transporte coletivo 
na cidade. E explica que é por 
isso que as áreas onde de-
verão estar as garagens têm 
que estar em locais estraté-
gicos de modo que atendam 
a nova rede e o novo sistema 
de transporte que se pretende 
implantar.

 Sobre a garagem da CMTC, 
a SPTrans alega que “não aten-
de integralmente as condições 
necessárias”. E com relação 
ao terreno vizinho, a empresa 
informou que “áreas existen-
tes na região já fazem parte 
do interesse público para o 
desenvolvimento de outros 
projetos”.

O decreto prevê a desapropriação de mais de 22 mil m2

Os moradores da Vila San-
ta Catarina, bairro no distrito 
Jabaquara, estão surpresos e 
inconformados. Em julho, um 
decreto publicado no Diário 
Ofi cial do Município apontava: 
cerca de 300 imóveis em um 
quadrilátero do bairro, forma-
do por cerca de três quartei-
rões, serão desapropriados 
pela Prefeitura para a constru-
ção de uma garagem de ônibus 
(veja na imagem ao lado). 

Na área, a maioria dos imó-
veis é unifamiliar, ou seja, casas 
residenciais particulares, algu-
mas com uso comercial por pe-
quenas empresas e escritórios. 

“Não faz o menor sentido. 
Por que a Prefeitura não usa 
a antiga garagem da CMTC, 
no mesmo bairro e localizada 
perto daqui?”, questionou 
o deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá, que esta semana 
esteve junto aos moradores 
da região. 

A comunidade local preten-
de promover um protesto, com 
passeata, contra a Prefeitura 
no próximo domingo, dia 4, a 
partir das 18 horas, com ponto 
de partida na esquina das ruas 
Rainha Vitória Eugênia e José 
Estevão de Magalhães. 

Além de citar a antiga ga-
ragem da CMTC, o deputado 
ainda aponta a existência de 
um terreno desocupado ao 
lado da área estabelecida para 
a despropriação prevista no de-
creto. “A área é vizinha e está 
vazia há anos. Poderiam ter 
escolhido este outro terreno, 
com menor impacto na comu-
nidade”, avalia.

Apesar de haver um imenso terreno lateral à área 
decretada como de utilidade pública, Prefeitura garante 

que há outros projetos previstos para eles
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Saúde e Estética

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

Cuidadores

•SAÚDE

Unifesp vai realizar pesquisa em pacientes 
com suspeita de Alzheimer, de 55 a 85 anos

Oferecer um trabalho de 
qualidade, segundo parâmet-
ros que regem os protocolos 
de atendimento de uma uni-
versidade, promover melho-
rias na qualidade de vida dos 
cidadãos, devolvendo a esté-
tica e a função  em indivíduos 
que por quaisquer motivos 
perderam seus dentes e hoje 
almejam condições favoráveis 
para se reabilitar.

Dentro destes princípios, 
a  Cl ínica da Universidde 
Paul i s t a( UN I P- UNI DA DE 
INDIANÓPOLIS)  em par-
cer ia  com um grupo de 
professores(Grupo Apoio) 
presta atendimento à popula-
ção paulistana  nas especiali-
dades de Implantodontia e 
Reabilitação Oral, sendo que  
são efetuados cerca de 600 
atendimentos/mês.

Para tanto, a unidade  con-
ta com uma clínica com cerca 
de 40 equipamentos e aproxi-
madamente 21 integrantes 
do curso de especialização, 
profissionais com anos de 

experiência que tiveram a 
oportunidade de ser sele-
cionados pela UNIP para se 
aperfeiçoarem numa área ex-
tremamente complexa.  Tais 
atendimentos são supervisio-
nados por oito professores, 
tendo como coordenador o 
Prof.Dr.fabiano Ribeiro Ci-
rano, doutor em Periodontia 
pela USP e Professor Titular 
da disciplina de Periodontia 
da UNIP.

“Considerado um curso 
de excelência da UNIP e ten-
do como parceiros grandes 
empresas como a SIN e  a 
TitaniumFix no ramo dos im-
plantes dentais,  a Proden e 
a Proteclab, dois laboratórios 
de prótese que investem em 
tecnologia e qualidade, den-
tre outros e aprimorando 
o conhecimento através de 
um variado grupo de pes-
quisadores , temos a possi-
bilidade de, trabalhando com 
materiais de última  geração 
promover a custos, cerca 
de 50% do Mercado quando 

comparado com tratamentos 
de qualidade comprovada, 
excelentes tratamentos, que 
vão desde coroas unitárias em 
porcelana a enxertos ósseos, 
levantamento de seios maxil-
ares e lateralizações de nervo 
mandibular, técnicas bastante 
complexas,  as quais pelo 
número de procedimentos re-
alizados tornam-se de rotina 
em nossa clínica”. “Além dis-
so, os trabalhos são, através 
da tesouraria da UNIP, parce-
lados em até 20 vezes, sem ju-
ros, o que também nos ajuda 
a termos um fluxo de cerca 
de 6.000 atendimentos/ano, 
num trabalho que através da 
reabilitação estética e func-
tional do paciente o reintegra  
ao convívio social”, informa 
o Prof.Dr.Fabiano Ribeiro 
Cirano.

Os atendimentos são efe-
tuados às quintas feiras, das 
14:00 às 18:00hs e às sextas 
feiras, das 08:00 às 12:00 e 
das 14:00 às 18:00hs, na Clí-
nica Odontológica da UNIP, 

situada à Avenida José Maria 
Whitaker, 320, Vila Clementi-
no, próximo ao metro Saúde. 
Para o atendimento e tria-
gem, os interessados neces-
sitam realizar previamente 
uma radiografi a panorâmica 
(sem laudo) em qualquer 
centro de radiologia odonto-
lógica espalhados pela cidade 
de São Paulo e comparecer 
dentro dos horários de atendi-
mento. É importante salientar 
que todos os pacientes são 
atendidos no dia do compa-
recimento e qualquer dúvida 
pode ser esclarecida pela 
secretária Kátia pelo telefone 
(11) 99801-6703.

Reabilitação Oral com Implantes Dentais 
e Qualidade de Vida do Cidadão

O Núcleo de Envelheci-
mento Cerebral (NUDEC), da 
Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP), convoca 
voluntários para um estudo 
clínico até o dia 16 de setembro 
de 2016. O grupo, que conduz 
pesquisas a respeito do enve-
lhecimento, recruta pessoas 
diagnosticadas com Alzheimer 
a fi m de contribuir com a ciên-
cia e descobrir novas possibili-
dades de tratamento da doen-
ça. Os participantes passarão 
por testes e avaliação com 
médicos pesquisadores espe-
cializados em neurologia, ge-
riatria, psiquiatria e genética.

 Para participar do estudo, 
que foi aprovado pela Comis-
são Nacional de Ética em Pes-
quisa (CONEP) e pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), os candidatos de-
vem fazer parte de um perfi l 
pré-estabelecido:

· Ter entre 55 e 85 anos;
· Com suspeita da Doença 

de Alzheimer ou diagnóstico 
da doença, e esteja sem tra-
tamento;

· Que não esteja fazendo 
uso do medicamento para Do-
ença de Alzheimer;

·  Que não tenha ou teve 
problema que possa contribuir 

para redução da memória, 
como derrame (AVC), infarto, 
problema de tireoide, parkin-
son ou epilepsia;

· Escolaridade mínima de 
4 anos;

·  Que tenha um acompa-
nhante que conheça bem o 
paciente (história médica, ati-
vidades, etc.).

· Com disponibilidade de 
tempo para realização de al-
guns testes e exames.

Serviço
Estudo clínico sobre a Do-

ença de Alzheimer. Onde: Rua 
Napoleão de Barros, 618/622, 
Vl. Clementino. Até o dia 16 

de setembro de 2016 Público-
-alvo: Homens entre 55 e 85 
anos que se enquadrem nos 
requisitos estabelecidos.

Contato - Vivo: (11) 95772-
7115 / TIM: (11) 97787-7860 / 
Claro: (11) 98865-5051 ou e-
-mails: adm.nudec@gmail.com 
e fvpereira@gmail.com.

O Núcleo de Envelhecimen-
to Cerebral (NUDEC) surgiu 
em 2002, paraenfrentar uma 
crescente demanda nos am-
bulatórios responsáveis pelo 
atendimento das demências 
devido à elevada estimativa 
de pacientes com Alzheimer 
na cidade de São Paulo.

Odontologia Casas de Repouso

Terapia Alternativa

Informações sobre anúncio?
Entre em contato também

pelo WhatsApp.

98216-2837
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

Tocha olímpica passará pelo 
Jabaquara, Vila Mariana,
Vila Clementino e Ibirapuera

Há muitas referências na 
região quando o assunto é 
pessoa com deficiência. Se 
o Jabaquara sedia o Centro 
Paralímpico Brasileiro, a Vila 
Clementino, por sua vez, con-
centra várias entidades que 
atuam com pessoas com di-
ferentes tipos de defi ciência: 
Dorina Nowill para cegos e 
pessoas de baixa visão, Apae 
para pessoas com defi ciência 
intelectual e a AACD para 
diversos tipos de defi ciência 
física. Claro que a realização 
das Paralimpíadas no Brasil é 
motivo de celebração e muita 
inspiração para todos os que 
trabalham e participam destas 
entidades, portanto.

E claro, também, que es-
tas entidades todas estão no 
roteiro por onde vai passar a 
tocha paralímpica no próximo 
domingo, 4 de setembro. 

Primeiro, logo às 11h da 
manhã, a tocha paralímpica 
será acesa no Centro de Trei-
namento Paraolímpico Bra-
sileiro, localizado no km 11,5 
da Rodovia dos Imigrantes, 
com direito a ônibus gratuito 
a partir da estação Jabaquara 
do metrô.

Depois, 11h40, passará 
pelo CEU Caminho do Mar 
(Avenida Engenheiro Arman-
do de Arruda Pereira, 5241 
- Vila do Encontro).

Ao meio dia retorna para o 
Centro de Treinamento Para-
olímpico Brasileiro. Às 13h20, 

A tocha sairá às 11h do Centro Paralímpico, na Rodovia dos 
Imigrantes, km 11,5, no Jabaquara

•ESPORTES

chega para o revezamento na 
Avenida Paulista por condu-
tores  (Praça do Ciclista até 
aestação Ana Rosa do Metrô). 
Entre 14h05 e 16h30, passará 
pela Fundação Dorina Nowill, 
AACD e Apae São Paulo. Às 
16h35, chega por comboio 
à Av. República do Líbano e 
terá início o revezamento por 

condutores até a entrada do 
Portão 10 do Parque Ibirapue-
ra, onde seguirá até o Museu 
Afro Brasil. Às 18h, haverá 
cerimônia de celebração da 
tocha em São Paulo, com a 
apresentação da Orquestra 
Bachiana e o maestro João 
Carlos Martins, em frente ao 
Museu Afro Brasil.

Projeto estimula dança na 
terceira idade com bailes gratuitos

Cada vez mais, as pesso-
as chegam à terceira idade 
cheias de energia, bom hu-
mor, disposição e saúde. Pa-
ralelamente, muitas estão 
aposentadas e têm tempo 
para curtir a vida. Mas, espe-
cialmente em tempos de crise 
e dinheiro curto, o que fazer 
para se divertir?

Uma ótima alternativa é 
participar do programa Vem 
Dançar, que a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Lazer e 
Recreação oferece gratuita-
mente em vários equipamen-
tos públicos. 

E, olha, engana-se quem 
pensa que o número de par-
ticipantes é baixo. Em alguns 
bailes principais, como no 
Carnaval ou final de ano, a 
galera dos cabelos brancos 
lota salões como o do Clube 
Juventus. Fantasiados, inspi-
rados por temas em festas, 
eles esbanjam animação, es-
tabelecem novos vínculos de 
amizade e ainda ganham saú-
de, exercitando-se e livrando-
-se do estresse. 

Os bailes temáticos são 
realizados a cada dois meses 
nos salões sociais dos Clubes 
do Município de São Paulo. 
Durante os encontros, há 
também muita informação: 
são distribuídos preservativos 
com informações sobre a im-
portância de proteção contra 
as DSTs e, principalmente, 
contra a AIDS. Já houve baile 
de Dia das Mães, Carnaval, Pri-
mavera, Cor de Rosa, Teleno-
vela e Folclore e os participan-
tes sempre utilizam adereços 
e fantasias relacionados com 

o tema para que a festa seja 
ainda maior.

Há sempre uma banda de 
música ao vivo para animar os 
participantes e, para ninguém 
fi car parado, são contratados 
personal dancers que são pro-
fi ssionais de dança que fi cam 
disponíveis durante todo o 
baile.

Veja os endereços na Zona 
Sul da capital: 

-  Santo Amaro- CEE Joerg 
Bruder/Santo Amaro - Av. Pa-
dre José Maria, 555

 - Ibirapuera-CEE Mane 
Garrincha  Ibirapuera - Rua 
Pedro de Toledo, 1651 – Ibi-
rapuera

- Jardim Sabará- Mini Bal, 
Antonio C. Abreu Sodré/ Jd 
Sabará -  Rua Curiá, 149 - Jd 
Sabará /ref. Trav. Da Av. Nª Srª 
do Sabará

•CULTURA

Muros e fachadas podem ter propaganda política?
A campanha eleitoral para 

definição de prefeito e ve-
reador deste ano está bem 
diferente. Muito mais curta - 
serão apenas 40 dias no total 
e, agora, só falta um mês até 
o pleito - e cheia de regras e 
proibições.

Se em outros anos, o elei-
tor via a cidade emporcalha-
da por banners, cavaletes e 
outras formas de propagan-
da externa que representa-
vam alta poluição visual e até 
agressões ao meio ambiente, 
com árvores e praças sendo 
usadas para este tipo de pro-
paganda, agora em 2016 tudo 
isto está proibido.

Mas, o que é permitido ou 
não quando se trata da sua 
casa? É possível manifestar 
sua preferência partidária por 
prefeito ou vereador?

Em bens públicos, a picha-
ção, inscrição a tinta, coloca-

ção de placas é proibida.  
Mas a propaganda em 

bens particulares não depen-
de de licença municipal e de 
autorização da Justiça Elei-
toral. Há regras, entretanto: 
a propaganda deve ser feita 
em adesivo ou em papel, não 
supere a meio metro quadra-
do e não contrarie a legislação 
eleitoral. A justaposição de 
adesivo ou de papel em que 
a dimensão exceda a meio 
metro quadrado confi gurará 
propaganda irregular, devido 
ao efeito visual único, mesmo 
que a publicidade, individu-
almente, tenha respeitado a 
dimensão prevista. 

Outra coisa importante: 
não é possível “alugar” espa-
ço em sua fachada ou muro 
para algum candidato. A lei 
estabelece que a propaganda 
eleitoral em bens particulares 
deve ser espontânea e gra-

tuita, ou seja, refl etir apenas 
a opinião do proprietário e 
não servir a candidatos. Está 
proibido qualquer tipo de pa-
gamento em troca de espaço 
para essa propaganda. 

A legislação proíbe propa-
ganda de guerra, de proces-
sos violentos para subverter 
o regime, a ordem política 
e social, ou de preconceitos 
de raça ou de classes. Veda 
ainda o incitamento de aten-
tado contra pessoa ou bens; 
caluniar, difamar ou injuriar 
qualquer pessoa, além de 
atingir órgãos ou entidades 
que exerçam autoridade pú-
blica; perturbe o sossego pú-
blico; prejudique a higiene e a 
estética urbana, entre outras.

Em casa
Os candidatos também 

não podem importunar no 
eleitor em sua casa e nem 
mesmo na internet.  Não é 

admitida a propaganda elei-
toral pela internet, ainda que 
gratuita, em sites de pessoas 
jurídicas, com ou sem fins 
lucrativos, e em sites ofi ciais 
ou hospedados por órgãos ou 
por entidades da administra-
ção pública direta ou indireta 
da União, estados, Distrito 
Federal e dos municípios. 

O eleitor, por outro lado, 
tem direito à livre a manifes-
tação do pensamento, sendo 
proibido o anonimato na cam-
panha eleitoral na internet. 
A lei assegura o direito de 
resposta.  

Está proibida a propagan-
da eleitoral via telemarketing 
em qualquer horário.

 - Clube Vila Santa Cata-
rina- Balneário Jalisco –Rua: 
Rodes, 112

 - Campo Limpo -Mini Bal-
neário Ministro Sinésio Rocha/
CAMPO LIMPO  -  Rua. Cibaú-
ma, 54 - Campo Limpo

 - Vila Guarani -CEE Riyuso 
Ogawa -Rua. Lussanvira, 178- 
Vila Guarani/jabaquara

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados

Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de

Alumínio - Manutenção em Geral
F.: 2737-2377 / Fax: 2737-2387

Cel.: 98577-1080
R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

BSV
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•BARES E RESTAURANTES

Discreto restaurante tem 
lámen como prato principal

Quer comer algo diferen-
te? Na verdade, é provavel 
que já conheça os noodles, 
aquele famoso macarrão 
oriental. Mas certamente não 
com a textura, as cores, os 
diferentes e exóticos sabores 
de um restaurante que vem 
conquistando clientela na 
Vila Clementino.  O 2nd Floor 
Noodle Bar, do talentoso Chef 
Luis Yscava, é daquelas desco-
bertas incríveis. Ambiente pe-
queno - abriga pouco mais de 
30 pessoas - abre apenas para  
jantar (de terça a sábado, das 
19h às 22h30), com infl uências 
asiáticas em uma fusão única 
e original entre receitas do 
Japão e Sudeste Asiático. 

O discreto restaurante tem 
como uma de suas marcas a 
elaboração de receitas tradi-
cionais com uma releitura mais 
moderna e informal em seus 
pratos. Os ingredientes sele-
cionados são prioritariamente 
escolhidos de acordo com a 
estação e por isso são ricos 
em sabor.

O local que começa a virar 
burburinho entre os mais an-
tenados, tem como seu carro-
-chefe o Lamén ou Ramen, 
como também são conheci-
dos. O prato é composto por 
um macarrão mergulhado em 
um delicioso caldo que serve 
de base e concentra uma com-
binação de ingredientes diver-
sos como algas, temperos, 
frutos do mar, carne de porco 
ou frango, legumes, ovos.

A presença e talento do 
experiente Chef Luis Yscava, 
sempre no acompanhamen-
to de todos os pratos, é um 
dos grandes diferenciais do 
local. Todas as influências 
adquiridas no exterior por 
Yscava podem ser percebidas 

no ambiente, no paladar e na 
atmosfera. O lugar é amplo, 
possui uma mesa comunitária 
e outras menores, proporcio-
nando maior interação e acon-
chego. A cozinha fi ca visível 
aos clientes e os mais curiosos 
podem até acompanhar o 
preparo dos pratos.

Escritas a giz na parede fi -
cam as refeições em destaque 
da vez, que geralmente envol-

ve um prato principal, uma en-
trada e mais a sobremesa. Os 
pratos que compõem o menu 
são mensalmente renovados 
e aprimorados. 

Não deixe de experimen-
tar o elogiadíssimo onsen 
tamago e, de sobremesa, o 
choux cream.

Fica na Rua Leandro Du-
pret, 980 - Vila Clementino. 
Fone: 94163-6593

Bife ancho ou chorizo grelhado: de R$ 99 por R$ 65,90!
A Ceci Grelhados faz 

sucesso pela praticidade, 
qualidade das carnes e 
preços de dar água na 
boca - em se tratando de 
cortes especiais de car-
ne e churrasco prontinho 
para consumo.

Agora, a casa está 
com uma promoção es-
pecial para os fãs das 
saborosas e tenras carnes 
argentinas. O famoso bife 
ancho ou chorizo grelha-
do, que custava R$ 99, 
está saindo por apenas 
R$ 65,90! Vale ressaltar: 
o cliente já leva a carne 
prontinha para consumo, 
quente e no ponto dese-
jado, grelhada na hora 
em churraqueira própria. 
A porção serve tranquila-

mente três pessoas. 
O ideal é ligar alguns 

minutos antes, marcar ho-
rário e reservar a peça. Ao 
buscar já vai sentir aque-
le aroma irresistível do 
churrasco bem feitinho.

A casa é muito pro-
curada por famílias da 
região que buscam prati-
cidade, especialmente no 
fi m de semana. Tem car-
nes tenras e saborosas, de 
alta qualidade, sempre 
com preços convidativos. 

Picanha nobre, lingui-
ças, baby beef, costela 
feita no bafo, cupim... 
A diversidade de cortes 
que podem ser prepa-
rados para churrasco e 
entregues já prontas para 
saborear é incrível.

Durante a semana 
toda, são oferecidos tam-
bém espetinhos: carne 
bovina, frango, linguiça, 
kafka, salsichão, queijo 
coalho, pão de alho... O 
cliente pode ainda enco-
mendar alguns acompa-
nhamentos, como maio-
nese, cebola assada, vi-
nagrete... A farofa vai de 
brinde!

Outro destaque que 
tem boa aceitação do 
público é o galeto!

Festas e eventos
É possível também con-

tratar a empresa para 
elaborar o churrasco em 
sua casa ou escritório. le-
var as carnes já grelhadas 
em churrasqueira própria, 
quentinhas, na hora. 

Todas as carnes são 
de frigoríficos brasileiros 
renomados como Friboi, 
Red Angus Beef, Aurora 
e Sadia.

A Ceci Grelhados fi ca 
na Avenida Afonso Ma-
riano Fagundes, 1349 - Pla-
nalto Paulista. Telefones: 
2276-7901 e 8542-3449.

Outras informações no 
site: www.cecigrelhados.
com.br E-mail: contato@
cecigrelhados.com.br.

 

A MELHOR PIZZA
DA SUA REGIÃO.

As Pizzarias Turim Bella tem o maior cardápio 
de pizzas de São Paulo, são mais de 100 tipos de 

pizzas dentre elas as pizzas doces.

VILA CLEMENTINO: 
Av. 11 de Junho, 1174
5083-1411 / 5083-1525

VILA ROMANA: 
Rua Fabia, 241 

3862-6767 / 3862-0140

PERDIZES:
Rua Diana, 800

3871-2663 / 3673-9686

TUDO PREPARADO COM INGREDIENTES SELECIONADOS E DE ALTISSÍMA QUALIDADE.

Junte 10 CUPONS e
GANHE UMA PIZZA de
Mussarela ou Calabresa

www.pizzariasbella.com.br

(Exceto feriados e Vésperas)

Segunda a Quinta na Compra de 
DUAS OU MAIS PIZZAS

GANHE 1 refrigerante de 2 litros
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Co n s u lt e -n o s :  5070-4470
SEDE PRÓPRIA – “ESTAREMOS DE PLANTÃO NESTE SÁBADO

ATÉ ÀS 14:00 HORAS”. CONSULTE-NOS, LIGUE 24 HS: 9 4726-1805.
Rua PaRacatu, 852 - Saúde

www.takaki.com.bR / email: contato@takaki.com.bR

VENDA - cAsAsVENDA - ApArtAmENtos

LocAÇÃo rEsIDENcIAL

SAÚDE
EXCLUSIVIDADE TAKAKI!  

BOCA DO METRO,
R. MAURO, 462, 9º ANDAR,

VENDA comErcIAL

PRÉDIO COMERCIAL 
A 400 MTS METRÔ SÃO JUDAS

400m2 de terreno e 450m2 A/C. 2 
pavimentos. (Cód: RS) Site PR0026.

JD. DA SAÚDE
APTO 02 DORMS. C/ARMS,

R$ 425.000,00

  SAÚDE
PX.METRÔ – 47M2 – R$ 2.100,00

Primeira locação; 1 dorm.c/ae., WC.social 
completo, sl c/sacada, coz.c/arms, 1 vaga,

lazer completo. (Cód: FE) Site: AP0918.

SAÚDE
CASA TÉRREA- R$ 1.400,00

31 DORM. Wc, sala, coz., lavand., 1 vaga. (Cód: FE)
Site: CA0090.

METRÔ SAÚDE
R$ 560.000,00

75m2 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.

V. GUMERCINDO
PRÉDIO COM 05 ANOS

69M2 ÚTEIS – SÓ R$ 530 MIL

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

SÃO JUDAS 
APTO METRÔ

R$ 435.000,00

2 dorms c/arms, WC.social, sl 2 
ambtes, coz.planejada, dep.empr., 1 
vaga, lazer. (Cód: RS) Site: AP0931.

VILA MARIANA
SOBRADO - R$ 615.000,00

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

METRÔ SAÚDE
APTO R$ 500.000,00 75M2

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

PRÉDIO NOVO 
VENDA: R$ 6.000.000,00

LOCAÇÃO: R$ 35.000,00;

1.050M2 A/C 

3 pavimentos, 16 salas, 20 vagas. 

(Cód:RS) Site: PR0032

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.

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

CONCEIÇÃO
R$ 365.000,00

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)

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

(Cód: JH) Site: AP0772.

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$ 445.000,00

CONCEIÇÃO
APTO 500M DO METRÔ, 

ABAIXO VALOR DE 
MERCADO R$ 450.000,00

A/U: 68m2, 2 dorms

c/arms, 3º revers., sala 2

amb, coz, WC empreg.

01 vaga. (Cód: JH).

SÃO JUDAS
SOBRADO METRÔ – COND.
FECHADO – R$ 575.000,00

NOVO,  3 dorms, 1 st, WC, lavabo, 
sl 2 amb, coz, área serv. 02 vagas. 

(Cód: RS) Site: CA0040

MIRANDÓPOLIS
CASA TÉRREA, TERRENO 7X23

3 dorms, 2sts, sala 2 amb., lav, jd. 
inverno, cozinha lavand, gar. 3 carros, 

portão eletr. Totalmente reformada.
R$ 1.050.000,00 ac. proposta.

(Cód: JH) Site: CA0075.

A/U, 2 dorms, dep. emp,
sl 2 ambs, coz. c/ arms, 1 vaga, 

prédio c/ lazer, cond. baixo!
(Cód: RS). Site: AP0749

VILA MORAES
CONSTR.5 ANOS, 01 VAGA

R$ 340.000,00

2 dorms (1 st), sala 2 amb. Sacada, 
arms. planejados, piso porcelanato,

WC. social, coz., AS, lazer completo.
(Cód: JJ) Site: AP0824

MIRANDÓPOLIS
PRÓX. METRÔ PÇA DA 

ÁRVORE, R$ 420.000,00

A/U: 80m2,  3 dorms,

sala, coz.americana,

2 WC, 1 vaga, prédio

de 3 andares s/ elevador.

Cód: JH) Site: AP0816.

CHÁC. INGLESA
CASA VELHA,

TERRENO 6,10X25

bom p/constr.de sobrado,

ótimo local.

R$ 450.000,00

(Cód: JH) Site: CA0058 CHÁCARA INGLESA
100M2 – R$ 2.500,00

3 dorms, 3 WCs, sala c/sacada, coz. c/arms,
a.serv. 1 vaga, lazer. (Cód: FE) Site: AP0933.

CHÁC. INGLESA
PX.METRÔ

PRAÇA DA ÁRVORE

R$ 360.000,00

60M2 A/C; 2 dorms c/arms,

sala 2 amb., coz. c/ arm.

1 vaga. (Cód.JH)

JABAQUARA
METRÔ A 100 MTS.

56M2 A/U- R$ 385.000,00. 
Ótimo lazer, 2 dorm, sl.2 amb, 
WC.social, arms, a.ser+WC, 1 
vaga. (Cód: JJ) Site AP0833

02 dts (suíte), sala ampliada para 
3 ambs + sac com churr, gar, 

lazer. (Cod. AAT)

CONCEIÇÃO
METRÔ – R$ 560.000,00  

CASA TÉRREA ASSOBRADADA
132M2 A/C.  3 vagas, toda 

reformada, 4 dorms, sl 2 amb, 

WC.social, lavabo, cozinha,

cor.lateral, quintal, banh.,

churrasqueira.(Cód: JJ) 

Site: CA0083.

PÇA. ÁRVORE
330 MTS DO METRÔ,

R$ 1.120.000,00.  189M2 A/C

4 VAGAS. Excel, 3 stes, 1 c/varanda, 
sala estar / jantar, arms planejados, 
lav, coz, quarto emp + banh, qtal. 
Corred. lat. (Cód: JJ) Site: SO0242.

SAÚDE - R$ 1.500,00 COND.BAIXO

1 dor, c/A.e., sala c/sacada, WC.social, coz.c/arm, 

a.serv.+wc. 1 vaga. (Cód: FE) Site: AP0937

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.500,00 - COND.BAIXO R$ 296,00

3 dorms WC. social, sala, coz.c/gab, q.serv. 1 vaga. (Cód: FE) Site AP0850.

PRÉDIO 
COMERCIAL
R$ 4.000.000,00 COM

RENDA DE R$ 20.000,00

2 PAVIMENTOS, 16 VAGAS.

(Cód: RS) Site: PR0033

METRÔ SAÚDE
APTO 120M2 A/C. R$ 1.150.000,00

3 suites closet, sl 2 ambs c/terraço 
gourmet, coz. c/ arms, dep. emp., 
2 vagas. Lazer completo. Aceita 

permuta p/ Apto. 2 dorms, e 2 
vagas. (Cód: RS) Site: AP0665

BQ. DA SAÚDE
R$ 450.000,00

2 dorms (1st), WC. social, sl c/
terraço, coz.americana, a.s., 2 
vagas, lazer, lindo! Pronto p/

morar. (Cód: MA) Site: AP0884.

METRÔ SAÚDE
R$ 730.000,00

86M2 A/C

3 doms. 1 st, sala 2 amb.

c/sacada, coz. planejada,

dep. empr. 2 vagas. Lazer.

(Cód: JH).

SAÚDE
SOBRADO METRÔ
R$ 1.450.000,00

SÃO JUDAS
SOBRADO NOVO,

TERR. 5 X 30 – 192M2 A/C

3 suites, sala 2 amb.

Dep.empr., jardim,

2 garagens. R$ 970.000,00

(Cód: JH).

Vaga Livre, vago, 02 dts, 52 m2 
úteis. Apenas R$ 389 Mil. 
(Cod. AT/RO)Site: AP0864.

SAÚDE -COND.BAIXO – 50M2 A/C
2 dorms c/a.e., WC.social, sala, coz.
c/arm., a.serv., 1 vaga. R$ 1.500,00

(Cód:FE) Site: AP00867.

LocAÇÃo comErcIAL

SOBRADO - COML IPIRANGA

405m2, 6 vagas cob., recep., estoque 100m2,

4 banh.estação de trab. p/30 func. Mobiliado.

Só R$ 8.000,00 - (Cód.AT/TH).

 KLABIN - EXCLUSIVIDADE!!!
10 min. Do metrô Chác. Klabin, 76 ms2 au c/ 03 dts (1 
ste), sala 2 ambs. c/ sacada, coz. planejada, 03 wcs, 2 vgs 
demarcadas livres + dep., lazer. (Cód: TH) Site AP0846.

SAÚDE
142M2 A/C.

R$ 1.600.000,00

Lazer completo, 3 vagas,

3 suites c/ae, sala 2 ambs,

lavabo, escritório,

coz. planejada, dep.empr.,

(Cód: RS) Site: AP0640.

SÃO JUDAS
SOBRADO METRÔ

R$ 675.000,00

Pronto para morar!

3 dorms, 2sts, lavabo,

sala 2 ambs., coz. c/ 

armários, 4 vagas.

(Cód: RS) Site: SO0189.

 JD.ORIENTAL
COND.FECHADO

SOBRADO – OPORTUNIDADE! 
SÓ R$ 450.000,00
130m2 A/C, 3 dorms,

01 st máster, sala 2 ambs., 

lavabo, WC.social, coz,

a.serv. dep.empregada, 03 vagas. 

(Cód: JJ) Site: SO0265.

3 dorms, 1 st c/arms, banheiro, 
lava, sala 3 ambts., coz.planejada, 
quintal c/churr., edícula, 4 vagas. 

(Cód: RS) Site: SO0270.
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APTO SAÚDE 
PX. METRÔ  

REFORMADO, 
PRONTO PRA 

MORAR!
2 dorms, sala 2 ambs com

sac, copa/cozinha, 2 banhs. 
lavand., lazer total, 1 vaga 

demarcada, dep. emp.
R$ 380 MIL + COND.

R$ 575,00 + IPTU R$ 79,00

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

APTO PARAÍSO REFORMADO  
100 M2 ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
3 dorms ( 1 suite) sala 2 ambs. 

repleto de arms, 1 vaga, dep. emp. 
R$ 650 MIL + COND. R$650,00

APTO VILA MARIANA
 100 MTS. DO METRÔ 115 M2 AU

3 dorms.sala 2 ambs.
dep. emp. 1 vaga R$ 730 mil + 

COND. r$ 370,00  

APTO SAÚDE  PX. METRÔ
70 M2 AU ÓTIMO LOCAL

PRÉDIO PADRÃO
2 dorms. sala 2 ambs. 2 banhs.

1 vaga. R$ 360 MIL
+ COND. 560,00

APTO. PÇA. ÁRVORE
  PX. METRÕ 86 M2 AU 

3 dorms. suite c/ sacada,
sala 2 ambs. c/ sacada,

repleto de ármários planejados, 
3 banhs. 1 vaga 

R$550 MIL +
COND. R$ 645,00 

LOCAÇÃO  LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO LOCAÇÃO

VENDA  VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA 

R. GAL. CHAGAS SANTOS, 167 - SAÚDE
site: wwwcasanovani.com.br

FONE: 3479-0801
PLANTÃO 24HS.

9 9488-3594

APTO PARAÍSO 
115 M2 AU PX. 

PARQUE IBIRAPUERA 
500 MTS. METRÔ 

2 dorms. sala 2 ambs.  1 vaga, 
dep. empregada 2 banhs. 
ALUGUEL R$ 2.300,00 + 

COND. R$ 700,00

APTO 

SAÚDE 

2 dormitórios, sala

2 ambientes, 2 banheiros, 

1 vaga, repleto de armários

R$ 2.000,00

APTO PARAISO 
PX.  SHOPPING 

PAULISTA 200 M.
DO METRÔ 100 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs.
dep. emp. 2 banhs. 1 vaga – 

repleto de ármarios 
ALUGUEL R$ 2.200,00 + 

COND. R$ 630,00

APTO PARAÍSO

PX. METRÔ 76 M2 AU 

3 dorms. sala 2 ambs. c/ ótima 

sacada 2 banhs.lazer completo  

ALUGUEL R$ 2.600,00 + 

COND.R$ 650,00 

APTO PARAÍSO 
300 METROS DO 

METRÔ 120 M2 AU 
EXCELENTE LOCAL
3 dorms.(1 suite) repleto de 
ármarios ,sala com sacada, 

dep. Empregada
ALUGUEL R$ 3.000,00 + 

COND. R$ 850,00

APTO DUPLEX VILA MARIANA 
170 M2 AU REFORMADO

Parte superior, 3 dorms, 1 ste master, 2 
banhs. e escrit, parte baixo: 2 salas, 2 
banhs, coz. e copa, repleto arms, 2 vgs. 

R$ 680 mil + cond. R$ 1.300,00

APTO PÇA ÁRVORE A
1 QUADRA DO METRÔ 75 M2 AU 
ÓTIMO ESTADO CONSERVAÇAO
2 dorms. sala 2 ambs 2 banheiros 

1 vaga R$ 360 MIL Cond. R$ 470,00

APTO METRÔ SÃO JOAQUIM 
60 M2 AU

1 dorm. Sala 2 ambs. Coz.
repleta de armários. R$ 270 MIL

+ condomínio R$ 230,00

APTO METRÔ
VILA MARIANA 85 M2 AU

3 dorms. 1 suite repleto de armá-
rios cozinha planejada 1 vaga 

R$ 510 MIL – Cond. R$ 650,00

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

“SEDE PRÓPRIA”

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

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

BELÍSSIMO APTO
R$ 400 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$ 330 MIL
2 dorms, sala 2 ambs, piso 
laminado, coz, banh. e vaga 
de gar. cond. de r$ 150,00, 
pronto para morar.o melhor 
custo beneFício! reF.: 81-3991

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 – 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 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

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

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 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 “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

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

COBERTURA DUPLEX C/ 5 
VAGAS SÓ R$ 1.100 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

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

EXCELENTE APTO METRÔ 
CONCEIÇÃO  R$ 520 MIL 
Próx. Metrô, 2 dorms, suíte, sala 
2 ambs, sacada, coz, lavand, gar, 
cond. baixo.  Oportunidade, boa 
localização próx. comércio local, 
padaria, quitanda, mercadinho, 
papelaria etc.  REF.: 04-3199

APTO – BOCA DO METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 320 MIL

Próx aos Bombeiros com 3 
dorms com armarios, ótima 
sala, coz. c/ armários, box 

blindex, AS, cond. R$ 220,00. 
Oportunidade .Ao lado do pré-
dio do ITAÙ.  REF.: 04-3219

APTO - 10 MINUTOS A PÉ 
DO METRÔ- R$ 360 MIL

3 dormitórios, suíte, sala 2 
ambs, cozinha com armários, 
condomínio baixo, vaga de 

garagem, playground, salão de 
festas.  REF.: 72-3066

SOBRADO JD AEROPORTO 
OPORTUNIDADE R$ 530 MIL 

Próx. à Rua Tamoios, muito 
bem localizado com 2 dormitó-
rios, sala 2 ambientes,cozinha, 
garagem. Otimo investimento.  

REF.:04-3233 
LINDO APTO  R$ 360MIL

REFORMADO  
Todo reformado, à 5 min. 

Do Metrô, 2 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, 

cozinha com armários, 60 m2 
úteis e vaga livre, Visite hoje!  

REF.: 04-3229

APTO  PROX. METRÔ 
JABAQUARA R$ 340 MIL

3 dormitórios, sala para 2 
ambientes, cozinha, banheiro, 

rico em armários, vaga de 
garagem. Òtima localização, 
a 10 minutos a pé do Metrô!  

REF.: 06-3272

2 CASAS TÉRREAS- ÓTIMA 
PARA RENDA R$ 480 MIL

 Vila Guarani cada uma com 
2 dormitórios , cozinha, sala 
2 ambientes e 2 vagas de 

garagem no total, ótimo local, 
perfeito p/ investimento ou p/ 
duas famílias. REF.: 04-3195

SOBRADO VENDA RÁPIDA 
AGORA SÓ R$ 500 MIL 

-  JABAQUARA
3 dormitórios, suíte, sala 

2 ambs , cozinha, area de 
serviço e garagem para 4 
vagas. OPORTUNIDADE.  

REF.:04-3222
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
PRÓX. METRÔ 

JABAQUARA R$ 900 MIL
CIDADE VARGAS ,frente p/ 

duas ruas  com 4 dormitórios, 
sala ampla , cozinha, depen-
dencia para empregada e 4 

vagas de gar.  REF  01-2750

SOBRADO VILA GUARANI  
R$ 530 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  

APTO METRÔ 
JABAQUARA  R$ 685 MIL
REFORMADO, com 3 dorms 
c/ arms, sala 2 ambs, cozinha 

com Armários, lavanderia, 
ensolarado, lazer completo e 
garagem para 2 autos. Òtimo 
custo benefício. REF.:71-3072

APTO SÃO JUDAS/
CONCEIÇÃO R$ 386 MIL

2 dormitórios, sala com 
sacada, cozinha, apto TODO 
REFORMADO, piso em por-
celanato, condominio de R$ 
350,00 e vaga de garagem.  

REF.: 82-2837

APTO 3 DORMS
R$ 570 MIL METRÔ

Belíssimo apto próx. metrô 
Jabaquara, 3 dorms c/ arms, 
suíte, sala 2 ambs c/ sacada, 

coz. c/ arms, vaga p/ auto-
móvel, lazer completo. Ótima  
oportunidade!  REF.: 07-3261

APTO 3 DORMS METRÔ 
JABAQUARA R$ 400 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.: 07-3184
APTO PERTO DO METRÔ 
POR APENAS “R$ 249 
MIL”– VILA GUARANI 

Não tem outro igual c/  2 dormi-
tórios, sacada, sala, cozinha, AS 
e vaga de gar. Um ótimo custo 
benefício, sua oportunidade de 
sair do aluguel!. Ref 06- 3263

SOBRADO CID. VARGAS/
JABAQUARA - R$ 580 MIL
Excelente local, próx. ao Metrô 
c/ 2 dorms, ótima sala, copa, 
banheiros, quintal, lavanderia 
e edícula, vagade gar. c/ portão 
auto. ÓTIMO INVESTIMENTO 

OU RENDA!  REF.: 06-3267
CASA TÉRREA

JD. PRUDÊNCIA
R$ 550 MIL

3 dormitórios, sala ampla, 
cozinha, banheiros,lavanderia 

, quintal e garagem para 2 
automóveis em um terreno de 

5x30. Ref 06-5000
EXCEL. OPORTUNIDADE 

APTO R$ 300 MIL NO 
JABAQUARA/ CID. VARGAS

c/ lazer completo, bem locali-
zado, 2 dorms, sala c/ sacada, 

lav, vaga de gar. Preço de 
ocasião, vale bem mais. Òtimo 

negócio. REF.: 06-3079

PTO PAULISTA/ EXCEL. 
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

CASA TÉRREA ISOLADA 
R$ 980 MIL

CIDADE VARGAS
Bairro residencial! PRÓX. Metrô 
Jabaquara c/ 4 dorms, suíte,sala 
2 ambs, coz, qtal, edícula, saída 
p/ 2 ruas, 6 vagas de gar, terreno 
amplo de 450 m2 ,casa totalmente 
isolada e arejada!.  REF63-2886

APTO OPORTUNIDADE 
SÓ R$ 270 MIL-PRÓX. METRÔ 

2 dormitórios, sala , cozinha, 
vaga de garagem, muito bem 
localizado. Condomínio baixo. 
Òtimo negócio e investimento 
para locação!. REF.: 06-3253

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
R$ 330 MIL 

5 min. a pé do metrô 1 dorm. 
c/ arms, sala, coz. com arms, 

vaga de gar, c/ lazer completo, 
otima localização, opção de 

deixar todos os móveis, opor-
tunidade. REF.: 01-83-3294

SOBRADO VILA GUARANI 
3 DORMS C/ STE R$ 830 MIL

A 400 metros do Metrô Jaba-
quara c/ 3 dorms, ste, c/ arms, 
coz, sala 2 ambs, isolado, lav, 
4 vagas, terreno com mais de 
400 m2, qtal, quarto e wc emp. 
e salão grande. REF.:83-3300

LINDA CASATÉRREA/ CID. 
VARGAS  R$ 1.150 MIL
 Próx. Metrô Jabaquara c/ 4 
dorms com arms, suíte, AE, 

sala 3 ambs, copa e coz. 
grande c/ arms, vagas p/ mais 
de 7 autos, escritório, terraço. 
Excel. imóvel.  REF.: 83-1368

ÒTIMO SOBRADO
VILA GUARANI

R$ 500 MIL - METRÔ
Bem próx. ao Metrô .

Toda reformada inclusive 
hidraulica e eletrica
 com 3 dormitórios ,

armários, sala, cozinha,
2 banheiros e

vaga de garagem.
 REF.: 83-3303

CASA TÉRREA PRÓX. 
METRÔ CONCEIÇÃO/ 

JABAQUARA –R$ 800 MIL
3 dorms, sala, coz, banh, quin-

tal, 5 vagas de carro, ótimo  
terreno de 10x30.Nos fundos 
sobrado de 2 dorm., fachada 

com jardim. Ref  83-3071
SOBRADO/ PLANALTO 
PAULISTA R$ 550 MIL
2 dormitórios com armários, 
sala 2 ambientes, banheiro, 
cozinha com armarios, vaga 

de garagem. Òtima localização. 
REF.: 83-3282

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 

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

COBERTURA 
DUPLEX

R$ 1.300 MIL
A 600 mts. do metrô 

Imigrantes, gar.p/ 3 carros, AU 
= 157m², 1º piso c/ living p/ 3 
amb., lav, coz. planej., terraço 
c/ churr. e piscina, e 2º piso c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 

wc social - REF.: 15.122

TERRENO
CHÁCARA INGLESA

R$ 480 MIL
Ótima localização do bairro, 

terreno localizado na rua Itaoca 
esquina com rua Guiratinga, 

terreno plano c/ 168 m², ótimo 
para residência -
REF.: 14.797

COBERTURA DUPLEX 
BQ. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Ótima oferta, 3 vagas, AU = 
142 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte c/ closet e hidro, living 
p/ 2 amb., sacadas, coz.c/ AE, 

cobertura c/ amplo terraço, 
churrasq., lavabo, um dos 

dorm, sala TV - REF.: 15.162

APTO
VILA VERA
R$ 300 MIL

Prédio seminovo, impecável, 
ótimo acabamento, c/ 2 

dormitórios c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha 

planejada, lavanderia c/ AE, 
garagem p/ 1 carro, lazer - 

REF.: 14.927

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Vago, ótimo local, / 3 

dormitórios, terraço, wc social, 
sala, sl. de jantar, cozinha, 

lavanderia, wc p/ empregada, 
qto. despejo, garagem p/
1 carro - REF.: 14.588

APTO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 290 MIL
Boa localização da rua Vicente 
Fernandes Pinto, vago, AU = 
62 m², c/ 2 dorm., 1 c/ AE,
wc social, living, cozinha, 

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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 339 MIL
Ótimo local do bairro, ótima 
oferta, c/ 2 dormitórios, wc 

social, sala, coziha, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, terreno

6 x 18 = 108m², construção
70 m² - REF.: 15.203

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 435 MIL
Refomado, impecável,c/ 2 

dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ 

AE, churr, s/ garagem, ótima 
localização, bom também p/ 

fins comerciais - REF.: 15.101

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 330 MIL
Boa localização da Av. Itaboraí, 

c/ 2 dormitórios, wc social, 
sala, cozinha, lavanderia, wc 
p/ empregada, sem garagem, 

estuda propostas - 
REF.: 15.147

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 425 MIL
Ótima conservação, AU = 77 
m², c/ 2 domitórios, 1 c/ AE, 
wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha c/ AE, lavanderia, 

quarto e wc p/ empregada, gar. 
p/ 1 carro - REF.: 15.214

SOBRADO
V. MORAES
R$ 660 MIL

Ótima localização do bairro, c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., sl. Jantar, lavabo, coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros, terreno 5 x 40mts., 

constr. 153 m² - REF.: 14.436

TÉRREA
MOINHO 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/ emp, quintal 
c/ churr, gar. p/ 3 carros, estuda 
permuta c/apto.na Praia Grande 

- REF.: 14.599

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 425 MIL
Ótimo acabamento, garagem 
p/ 2 carros, c/ 2 dormitórios, 
suíte, wc social, living p/ 2 

amb. c/ sacada, cozinha ame-
ricana c/ AE, despensa, prédio 

c/ lazer - REF.: 15.148

APTO
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 500 MIL
Ótimo local, a 500m do metrô, 
AU = 90 m², c/ 3 dorm., suíte, 

wc social, livi. p/ 2 amb. c/ 
sacada, coz. c/ AE, dep. emp., 
gar. p/ 2 carros, estuda apto. 
menor valor - REF.: 15.192

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 530 MIL
Ótimo local, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, suíte, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 
AE, lavanderia, wc p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro, lazer - 
REF.: 15.207

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 570 MIL
Impecável, terreno 5 x 26 mts., 

AC = 140m², c/ 2 amplos 
dorm. c/ AE, peq. Escritório, 

wc social, amplo living, lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empr.,  qto. 

despejo, gar. p/ 2 carros - 
REF.: 15.151

SOBRADO
V. MORAES
R$ 560 MIL

Ótimo acabto. e conservação, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg, quintal c/
churrasq., garagem p/ 4 carros 

- REF.: 15.232

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
abaixo da avaliação, reformado, 
impecável, AU = 105m²,c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 

amb. c/ sacada, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 14.947

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Vago, c/ 3 dorm., wc social, 

living, cozinha, qto. p/ despejo, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 3 

carros, fundos c/ edícula c/ 2 
dorm., wc, ótimo local -

 REF.: 14.279

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 

dorm., living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, depósito, dep. p/ empreg., 

garagem - REF.: 14.691

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Vago, AU = 92 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha c/ AE, wc p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros, 
lazer completo, cond. R$ 
790,00 - REF.: 14.612

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 770 MIL
Terreno plano c/ 9 x 25 mts., 
c/ 3 dorm., wc social, living, 

lavabo, cozinha, quintal, 
garagem p/ 3 carros, fundos c/ 
edícula c/1 dorm., coz., wc - 

REF.: 14.932

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

AU = 121,50m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, closet, living p/ 
2 amb. c/ sacada gourmet, 

lavabo, coz. planej., despensa, 
gar. p/ 2 carros, depósito, 

ampla área de lazer completa - 
REF.: 15.047

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.780 MIL

Impecável, construção 
seminova, amplo quintal c/ 

piscina c/ ampla área gourmet, 
terreno 360m², constr. 388m², 
4 suítes c/ AE, living p/ 3 amb. 

c/ lareira, gar. p/ 4 carros - 
REF.: 14.673

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 C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.850 MIL

Vago, ótimo local, terreno 315 
m², constr. 365 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte c/ hidro, living p/
 3 amb., sl. TV, lavabo, coz. c/ 
AE, sl. Festa, gar. 5 carros - 

REF.: 15.225

APTO
METRÔ SACOMÃ

R$ 299 MIL
A 650 mts. do metrô, travessa 
da R. Bom Pastor, vago, c/ 1 
dorm., sala, coz, wc social, 

lavand, gar. p/ 1 carro, cond.
R$ 460,00, IPTU isento, ótimo 

p/ investimento - REF.: 15.079

SOBRADO COND. 
FECHADO - SACOMÃ

R$ 323 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, travessa da Rua 
Alencar de Araripe, c/ 2 dorm. 
c/ AE, wc social, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro  - REF.: 14.885

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 370 MIL
Próx. a rua do Boqueirão, vago, 

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

c/ AE, lavand, gar. p/ 1 carro, 
AU de 58m², cond. somente
R$ 350,00 - REF.: 15.130

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

(2) CASAS
STO. ESTÉFANO

R$ 600 MIL
Terreno 8 x 29 mts., construção 
236 m², sendo um c/ 3 dorm., 

sala, coz., wc, lavand., e outra c/ 
1 dorm., sala, coz., wc, lavand., 
gar. 5 carros, ótimo p/ renda ou 

2 famílias - REF.: 14.827

APTO.
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente oferta, AU = 175 m², 
c/ 4 dorm. c/ AE, 2 suítes, livng 

p/ 2 amb. c/ sacada, lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 4 carros,  estuda 
propostas - REF.: 14.640

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 770 MIL
Impecável, c/ 3 suítes c/ AE, 
1 máster c/ hidro e closet, 

living p/ 2 amb., sl. Jantar, coz. 
planej., quintal c/ área gourmet 
c/ churrasq., gar. p/ 2 carros, 
estuda imóvel menor valor - 

REF.: 15.182

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 880 MIL
- Excelente localização, c/ 3 
dorm., 2 suítes, wc social, 

living, sl. jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 
emp, gar. p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 15.058

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Terreno plano c/ 10 x 25 mts., 
const. 160m², c/ 3 dorm. c/ 

AE, wc sovial, amplo living p/ 2 
amb., coz. c/ AE, amplo qto. p/ 
empreg c/ wc, quintal, jardim, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 15.114

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 370 MIL

Impecável, toda reformada, c/ 2 
dorm., wc social, living p/

 2 amb., lavabo, copa, cozinha 
c/ AE, lavanderia, garagem p/ 

1 carro, estuda permuta c/
 apto. 3 dorm. menor valor - 

REF.: 14.535

(3) CASAS
JD. PREVIDÊNCIA

R$ 470 MIL
Trav. da rua Dom Villares, ótimo 
para renda, sendo duas casas c/ 
1 dorm., sala, coz., wc, lavand., 

gar. p/1 carro, e outra c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, lavand. - 

REF.: 15.278

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/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 14.784

SALÃO COM. + RES.
V. MONUMENTO

R$ 560 MIL
Ótima oferta, ótimo p/ renda, 

sendo no térreo c/ amplo salão 
com. c/ wc + 4 cômodos nos 
fundos, e em cima um casa c/ 
2 dorm., sala, coz, wc, lavand., 

quintal - REF.: 15.206

APTO METRÔ
PÇA. ÁRVORE

R$ 649 MIL
Vago, impecável, a 900 mts.
do metrô, AU = 81 m², c/ 3 
dorm., AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ sacada, coz. planej., 

despensa, wc p/ empreg., gar. 
2 carros - REF.: 15.028

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 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

(3) IMÓVEL P/ RENDA
BQ. DA SAÚDE
R$ 698 MIL

terreno 183 m², construção 180 
m², sendo um salão comercial 
c/ 55m², outro salão c/ 45 m², 

mais uma casa c/ 2 dorm., sala, 
coz., wc, gar. p/1 carro, ótimo 

p/ renda - REF.: 14.058

SOBRADO
 JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

3 dormitórios, sendo 3 suítes, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, lavanderia, dependências 
p/ empregada, garagem p/ 2 

carros- REF.: 15.230

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 690 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 28 m² (c/ 
2 salas climatizadas), depósito, 
amplo quintal gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.854

TÉRREA
CIDADE VARGAS

R$ 850 MIL
Terreno 389 m², construção 

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

carros - REF. 14.861

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
terreno 8 x 32 mts., construção 

156 m², c/ 2 dorm. c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, quintal, gar. p/ 2 carros, 

edícula nos fundos c/ 2 dorm. 
e wc - REF.: 15.261

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
Excelente sobrado, terreno 5 

x 35 m, construção 217 m², 3 
suítes c/ AE, sl. estar, sl. jantar, 
lavabo, coz. c/ AE, despensa, 

dep. empreg., garagem subsolo 
p/ 4 carros - REF.: 14.437
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SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

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

vagas. Portão Automático. Excelente 
Localização. R$ 750 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds, sala grande, 

cozinha c/ AE, banheiro de 
empregada e area de serviço.  

Otima localização. R$ 1.400,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 3ds (suite), sala 
02 ambientes, lavabo, a. serv., 
despensa, 01 vaga. Repleto de 

armários. Junto ao metro.
 R$ 2.100,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds, 02 salas, 

cozinha c/ AE, lavabo, quintal, 
churrasqueira e garagem p/ 02 

autos. R$ 2.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Quarto, sala, cozinha e banheiro.

Todo reformado. Otima localização.
R$ 950,00.

São PaUlo
ZoNa SUl
5072-2020

São PaUlo
ZoNa SUl
5072-2020

EDUARDO - CRECI 54.921

FONES: 2578-4183 99233-0673

 CASA TÉRREA PLANALTO 
PAULISTA / MIRUNA

Terr. 7,30 X 24,50 = 179 m2 – 
150M2 AC, 2 dorms. 1 banh.
Social, sala, copa ,cozinha,

quintal, entrada lateral, 2 vagas. 
R$ 460 MIL Ac. contra proposta.

APTO PLANALTO PAULISTA 
PX. WALL MART

65m2 AU – REFORMADO – 
2 dorms. c/ armários, banh. Social, 

sala, cozinha c/ armários, área 
serviço 1 vaga. R$ 390 MIL.

CASA TÉRREA
PLANALTO PAULISTA

11 X 23 = 253 M2 – 254 M2 AC 
Casa linda Reformada 3 dorms. 
1 suite c/ arms banh. social, sala, 
copa, coz. c/arms planejados, Qtos 
c/ WC emp. ste. de hóspede, lavand, 
qtal, churr. e jardim R$ 1.250 MIL

 TERRENO
PLANALTO PAULISTA

7 X 20 = 140M2

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
SÓ R$ 450 MIL

  CASA DE VILA
PLANALTO PAULISTA

TERR. 4,5X 20 = 90M2 – 110M2 
AC, 2 dorms. 1 banh. social, terra-
ço, suíte de hospede, sala, copa, 

coz, suíte de emp. despensa, 
pequeno qtal, 2 vgs, R$ 580 MIL

SOBRADO
PLANALTO PAULISTA 

Terr. 4 X 20 = 80 M2 REFORMADO 
2 dorms. c/ armários, wc.social, 
sala, copa, cozinha,quintal, quarto c/ 
wc. empregada, 1 vaga. R$ 510 MIL

Pabx: 5012-1200
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www.imobiliariaigral.com.br

av. Engº armando dE arruda PErEira, 1141
Estação concEição - sEdE PrÓPria

• AdministrAção • LocAção • VendA
VENDAS - VENDA LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO

APTO.
V. CAMPESTRE

R$ 245 MIL
2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, 
área de serviço e 1 
vaga. Á/útil: 50m2 - 

REF.: AP01199

APTO - SAÚDE
R$ 275 MIL

Ótima oferta! 2 
dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, 
área de serviço e 1 
vaga. Á/útil: 60m2 - 

REF.: AP02246

APTO.
VILA GUARANI

R$ 320 MIL
Excelente oportu-
nidade! 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
wc social, AS e 1 

vaga. Á/útil: 60m2 - 
REF.: AP02369

SOBRADO
V. CAMPESTRE

R$ 370 MIL
Excel. opção! 2 

dorms, sala, coz, 
wc social, lav, AS e 
2 vagas cobertas 

c/ portão aut. Á/útil: 
80m2 - REF.: CA02090

SOBRADO
JD. ORIENTAL
R$ 395 MIL

2 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, 3 

wc social, área de 
serviço, churr. e 

1 vg gar. A/U: 90m2 
- REF.: CA01662

CASA JD. ORIENTAL
R$ 750,00

Ótima oferta! 1 
dorm, coz, wc, AS 
e qtal. S/ gar. Água 

compartilhada e 
luz ind. Não aceita 
crianças e animais. 
ÁU: 30m2 - REF.: CA0436

SOBRADO
AMERICANÓPOLIS

R$ 1.000,00
2 dormitórios,
sala, cozinha,

wc, lavanderia. 
Sem garagem.

ÁU: 60m2 - 
REF.: CA02253

SALA COML.
PRÓX.  METRÔ 

CONCEIÇÃO
R$ 850,00 + 

600,00 DE COND.
Excelente opção! 
Sala com 40m2, 2 

w/c, copa e 1 vaga. 
- REF.: SA00107

APTO. - VILA
PQ JABAQUARA

R$ 360 MIL
3 dormitórios c/ 
armários, sala, 

cozinha planejada, 
wc social, área
de serviço e 1 

vaga. Á/útil: 65m² - 
REF.: AP02371

SOBRADO
VILA CAMPESTRE

R$ 1.700,00
2 dormitórios,
sala, cozinha,
wc, lavanderia, 

quintal e 1 vaga.
Á/útil: 150m² -
REF.: CA02261

APTO.
VILA CAMPESTRE 

R$ 1.300,00 + 
380,00 DE COND.
2 dormitórios, sala, 
cozinha planejada, 

wc, área de serviço 
e 1 vaga. Á/útil: 60m²

REF.: AP02277

APTO. - V. GUARANI 
R$ 1.400,00 + 

562,00 DE COND.
2 dormitórios c/ 
armários, sala, 

cozinha, 2 wc, área 
de serviço a 1 vaga. 

Á/útil: 48m².
REF.: AP02340

CASA - V. GUARANI 
R$ 850,00

Térrea de fundos c/ 
entrada indep! 1 dor-
mo, coz, wc e AS. S/ 
gar. Água e luz indep. 
Não aceita crianças e 
animais. AU: 28m² - 

REF.: CA01311

CASA - V. GUARANI 
R$ 1.600,00

Excelente opção!
2 dormitório,
sala, cozinha,

wc, lavanderia.
1 vaga para moto. 

Á/útil: 60m² - 
REF.: CA02231

APTO. V. GUARANI 
R$ 1.500,00 + 

416,47 DE COND.
1 dormitório 

amplo, sala 2 amb., 
cozinha, wc, área

de serviço e 1 vaga. 
Á/útil: 40,64m² - 

REF. AP01411
MELLO IMÓVEIS - creci 25.065

Tratar Telefones: 5585-0161

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA

SOBRADO PLANALTO PAULISTA - IMPECÁVEL PRÓX. CLUB SÍRIO
2 dts. c/ AE´s, banh. completo, sala liv, coz. grande, D.E, 1 gar. c/ port.

automático, lindo . Só R$ 585 mil

APTO VILA CLEMENTINO - AV. DR. ALT. ARANTES
2 dts, sala liv, banh, coz, D.E, gar, reformado c/ 96 AU, vago, face norte.

Só R$ 560 mil

SOBRADO VILA CAMPESTRE - JABAQUARA IMPERDÍVEL
3 dts. (1 ste) terraço, sala living, lavabo, copa/coz, D.E, churr, 2 vagas, portão 

automático, semi novo, doctos. OK. Vale a pena ver. Só R$ 580 mil

3 SOBRADOS NOVOS NO JABAQUARA - PRÓXIMO AO METRÔ
3 dts. (1 ste) banh, sala em L, lavabo, coz, dep. emp, gar. p/ 3 autos.

Só R$ 670 mil ac. financiamento ou estuda proposta

TERRENO PLANO NO JABAQUARA - TRAVESSA JURUPARI
Terreno de 8X30=240m252, plano e pronto para construir, documentos

impecável Só R$ 400 mil

JABAQUARA PRÓXIMO AO METRÔ CASA TÉRREA / SOBRADO P/ RENDA
São 2 imóveis no terreno c/ 2 moradias: CASA TÉRREA de 1 dorm, sala, coz, banh, 

SOBRADO: 2 dorms, sala, coz, banh. e 1 gar, pronto para morar. R$ 400 mil

Corretor Autônomo - CRECISP: 47317
VALENTE NEGÓCIOS

Fones: 99976-1423 / 5082-2234 SEDE PRÓPRIA

ACEITO PROPOSTAS E PARCERIAS: valente47317@creci.org.br

* VENDAS * * LOCAÇÕES *

SOBRADO COMERCIAL RUA 
SENA MADUREIRA, 179

SOBRADOS COMERCIAIS
COM LOJA E SOBRELOJA

Rua Domingos de Moraes, 1743
Rua Sena Madureira, 179 / 180

Vendo R$1.049 MILHÃO

APTO PRÓX. AV. LINS / CEL. DIOGO 
1 dorm., mobiliado, c/ gar,

Vendo R$ 299 MIL - Ac. parceria
Alugo R$ 1.299, + R$ 439, ou
troco por sobrado Vila Mariana, 
pago diferença até R$ 349 mil.

PRÉDIO COMERCIAL
PRÓXIMO METRÔ ANA ROSA

De esquina com 3 pisos
R.Rodrigues Alves, 677

Vendo R$ 1.499 MILHÃO
Alugo  R$  5.999 MIL

LOJA / PRÉDIO 300 À 1.000M²
R. Ivo morgant, 103    R$ 13 mil
R. D. Moraes, 1777     R$ 15 mil
R. Borges Lagoa, 399 R$ 20 mil
R. D. Moraes, 1832     R$ 29 mil
R. Cel. Lisboa, 840      R$ 29 mil

SOBRADO RESIDENCIAL
CASA TIPO APTO

2 dorms, c/ garagem,
Rua Estado de Israel.
Vendo R$ 639  mil

SOBRADOS COMERCIAIS
R.Nap.Barros  619,      R$    4.000,
R. Sena Mad. 219,       R$    4.500,
R. Dr. Bacelar 120,     R$   4.900,
R. C.Cavalcante 375, R$   8.000,
R. C.Cavalcante 90,    R$ 10.000,

LOJA SOBRADO 50 A 300M²
R. Sena Madureira, 186 R$ 5.000,
R. Dom. Moraes, 1798  R$ 6.500,
R. Sena Madureira, 179 R$ 7.000,
R.Ouvidor Peleja, 242  R$ 7.500,
R. Cel. Lisboa, 690   R$ 10.000,

LOJAS / SALAS / CONJUNTOS
R.D.Moraes,   1794        R$ 1.600,
R.S.Madureira,186       R$ 2.500,
R. Est. Israel,   168      R$ 3.000,
R. Guataz, 130             R$ 3.200,
R. Loefgreen, 2244      R$ 3.300,

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

 SOBRADOS NOVOS CHAC. 
INGLESA. R: ARARÊ 303/307
R$ 910.000,00 - PRÓX. METRÔ
124M2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box no 
banh, banh. social c/ box, varanda, 
sala, lav, coz, lavand. coberta, churr, 

2 vagas. Aceito financiamento

 SOBRADOS NOVOS EM 
CONDOMÍNIO JABAQUARA 

PRÓX. PADARIA TREVO
R$ 260.000,00

65M2 e 73m2 AU, 2 dorms,
sala, cozinha, banheiro,

lavanderia, 2 vagas.

SOBRADOS NOVOS
V. GUARANI 73M E 85M

PX. PÇA. VITOR GODINHO
2 dorms sendo 2 suites, varanda, 

sala, coz, lavabo, lavanderia,
2 vagas ou 3 vagas.

 SOBRADO V. GUARANI
R$ 650 MIL

125AC, 3dorms. c/ AE, varanda, 
banh. social, sala, lavabo, copa, 

lavanderia, entrada lateral,
2 vagas, troca por
casa menor valor

 APTO VILA GUARANI
R$ 460.000,00 - 60m²

3 dorms. c/ armários embutidos, 2 
banhs, sala c/ varanda e carpete 
de madeira, cozinha c/ armários 

planejados, lavanderia c/ armários, 
2 vagas, pequeno lazer.

APTO DIADEMA
VILA CONCEIÇÃO

OPORTUNIDADE R$ 148 MIL
2 dorms, sala, coz, banheiro 

lavanderia, 1 vaga,
sem elevador

Um Novo Conceito Imobiliário

Encontre seu imóvel

5084-0005
Rua dos Otonis, 536

www.unionbrokers.com.br

VENDAS, LOCAÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS 

EM TODAS AS REGIÕES
DA ZONA SUL

* LOCAÇÃO *  * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS *
APTO VL. MARIANA

R$ 2.200,00
  2 dorm. c/AE , sala dois 

amb., sacada, banheiro, cozinha 
ame.c/Armário, B.E.e A.S. 2 
vagas, salão Festas. Ótima 

localização.

SOBRADO JD ORIENTAL 
JABAQUARA PRÓX. METRÔ 

R$ 3.000,00
Lindo, 4 dorm., 1 suíte, copa/
cozinha, escritório, A.E. coz. c/
AE, qtl , entrada lateral, dep.. 
emp. c/ banh, salão festas.

LOJA COML. MIRANDÓPOLIS
R$ 15.000,00

Ótima localização rua super 
movimentada, ótima infra 

estrutura 4 vagas para clientes 
entre às estações Praça da 

Árvore e Santa Cruz

LOJA COMERCIAL
DE RUA VL. MARIANA

R$ 17.000,00
piso em cerâmica, 2 banheiros, 

mezanino,além de uma copa 
/ cozinha e banheiros para 

funcionários.

ÓTIMO SOBRADO, PRÓXIMO 
METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE 

R$ 2 MILHÕES
terreno de 300m2, 400m² 

A.E., 3 dorm. 1 suíte master, 
sala para dois amb., lavabo, 

banheiro social, ampla cozinha, 
vaga para 7 carros, edícula , 

aceita financiamento.

MARAVILHOSO APO 
PRÓX. METRÔ VILA 

MARIANA VENDA R$ 1.400 
MIL LOCAÇÃO R$ 3.450,00
2 p/ andar, 2 salas grandes, 

lareira, terraços, 4 dorm., 
duas suítes, 2 banheiros com 
hidrom., móveis planejados, 
sala de jantar. Ótima A.E.

e dep.de empregada.
Ótimo estado. Lazer completo 

interno e externo.

CASA SACOMÃ
RESIDÊNCIA OU

COMÉRCIO R$ 850 MIL
 2 casas totalmente reformadas 

-vaga 3 carros – Churrasq., 
Jacuzi - 5 dorm 1 suíte, copa/
coz, 4 banhs. Terreno 500m²

SALA COMERCIAL
10 MINUTOS

DO METRÔ JABAQUARA 
VENDA R$ 240 MIL
LOCAÇÃO R$ 928,00
1 dorm., sala 2 amb.,

cozinha planej. A.S., 1 vaga. 
Rua tranquila com segurança 

24 horas. Oportunidade

SOBRADO PERUS
R$ 350 MIL

semi nova 2 dorm.,2 
banheiros, sala, cozinha gde,  
piso frio, lavand. e garagem. , 

próx estação de trem 

SALA COMERCIAL
TATUAPÉ R$ 500 MIL 

LOCAÇÃO R$ 1.700,00
 próximo dos Shop., estação 

Metrô/CPTM, colégios, 
faculdades, diversas linhas de 
ônibus, sistema de segurança 

APARTAMENTO IPIRANGA 
R$ 550 MIL

novo, 1 quadra do
metrô Sacomã. 2 dorm., 
varanda gourmet, lazer 

completo  fitness.

SOBRADO JD. NOSSO LAR 
R$ 690 MIL

recém construído, 3 dorm.
1 suíte, 2 salas, terraço, 

cozinha, quintal, 2 vagas de 
garagem, fácil acesso e amplo 

comércio na região.

APARTAMENTO SAÚDE
R$ 750 MIL

todo mobiliado! 3 dorm. 1 
suíte, sala c/ terraço, coz, A.E. 
e banhs. Eletros de primeira 

linha: microondas, forno 
elétrico, lava-louças, lava e 

seca, geladeira, coifa, cooktop, 
ar-condicionado, armários e 
arandelas nos dormitórios, 

escritório com A.E. D2 vagas 
cobertas, Lazer completo!

APARTAMENTO PRÓX. 
METRÔ  VL. MARIANA 

VENDA R$ 1.400 MILHÕES 
LOCAÇÃO R$ 3.450,00

2 p/ andar, 2 salas grandes, 
lareira, terraços, 4 dorm. 

2 suítes, 2 banheiros com 
hidrom., móveis planejados, 

sala de jantar, A.S. e D.E. lazer 
completo interno e externo.

EXCELENTE SOBRADO
JD CLIMAX R$ 478 MIL

Terreno 5 x 30 , A.C de 140 m2. 10 cômodos sendo no
piso inferior sala c/ 2 amb., coz. ampla com A.E., banh. e lavan. 

e no piso superior 3 dorm. e banh. Subsolo 2 cômodos e um lav, 
A.E.na coz. e  dorm. A.E., lavand. ampla, churr., portão aut.
2 vagas. Recém reformado Aceita Permuta  Ap. menor em

S. Caetano do Sul e veículo como parte do pagto.

APTO/STUDIO METRÔ 
REPÚBLICA VENDA R$ 320 MIL  

LOCAÇÃO R$ 1.600,00
  28m² au, 01 dorm. . 01 
vaga, mobiliado, cozinha c/ 
A.E e utensilios dorm. c/A.E., 
banheiro, andar alto, Portaria 24 
horas, monit. câmeras de seg., 
lavand. coletiva e manobrista na 

gar. após as 22:00 horas. 
Lazer completo.
Isento de IPTU.

ÓTIMO SOBRADO COND. 
FECHADO METRÔ CONCEIÇÃO. 

VENDA R$ 750 MIL 
LOCAÇÃO R$ 3.000,00

Sub-Solo 3 vagas cobertas. 
térreo: Salas para 2 amb. madeira 
lavabo, coz. c/ A. Planej, A.E. 
espaço multiuso. 1º pavto: Suíte 
com A.E., banh, 1dorm s/ arm. 

e outro c/ 1 estante.

APTO JD. ORIENTAL
VENDA R$ 265.000 

LOCAÇÃO R$ 927,00
   10 minutos do metrô 

Jabaquara - 1 dorm., 1 vaga, 
repleto de arm., clean.

 EXCELENTE PRÉDIO COML.
MIRANDÓPOLIS R$ 50 MIL

 6 pavimentos (térreo + 5 
tipos), muito bem localizado 

entre 2 estações de metrô, 17 
vagas, recepção e salão de 
300m² Térreo: 2 vestiários, 
elevador. Ideal para lojas de 
depart., academia, clinicas 

médicas, laboratórios,
escolas etc

APARTAMENTO
VILA DAS MERCÊS

R$ 350 MIL
A.E., 2wcs, cozinha, A.S,.

piso  porcelanato. 1 vg 
coberta. Imóvel em ótimo 
estado de conservação, 

Ótima localização. Comércio 
variado, bancos, colégios, 

supermercados. Fácil acesso 
metrô Sacomã.Oportunidade 

APARTAMENTO 100 M  
CAMBUCI  R$ 350 MIL
43m², andara alto, living 2 

ambs, sacada, 1 dorm, arm. 
cozinhaarms planejados, fogão, 

WC, box, A.S..  todo em 
piso frio ,ótima localização, 
comércio farto e variado no 
entorno. Condução a porta. 

Fácil acesso metrô

ESTAMOS CONTRATANDO 
CORRETORES. ENVIAR

CURRICULUM

SOBRADO
PLANALTO PTA

2 dorms, sala, coz, banh, área de 
serviço, pequeno quintal, quarto de 

empregada, 1 vaga. R$ 440mil. Estuda 
proposta e imóvel de menor valor.
fONE: 5072-7640

9 7176-3808 whATS

CARTA DE IMÓVEL 
CONTEMPLADA

PARA cOmPRA, cOnSTRuçãO, 
REfORmA E cAPiTAL dE giRO.

R$ 300.000,00. EntRada =
R$ 33.000 + paRcElas

fONE: 9 7555-3291

SoBRaDão SEMINoVo
SaUDE 180² ac R$ 1.150.000,00

4 dorms, 2 stes, banh. soc, arm. 
nos banhs, sala 2 ambs, lav,

 coz. planej, qto. emp. c/ Wc, qtal, 
4 vgs, negócio de ocasião
fONES: 2275-6481

2276-3671 / 9 7592-9946

SOBRADO PRÓX. METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 700.000,00

3 dorms, 1 ste, AE´s, banh. soc, sotão, 
sala 2 ambs, coz. laband. cob, qto. c/ 
Wc de emp, , qtal. c/ churr, entr. lat, 3 

vgs. Ac. permuta menor valor.
Fs: 2275-6481/2276-3671/97592-9946

JABAQUARA
BOA CASA TÉRREA
2 DORM R$ 115 MIL 
SALdO RESTAnTE finAnciAdO
R. ESmERALdA mOnTEiRO, 303 

TRATAR COM
PEREZ: 2276 5241

PLANALTINhO 
IMPERDÍVEL

SOBRADO
R$ 345 MIL

 3 dorms., Sala, 
cozinha, terraço,

2 vagas
Chaves AZULÃO IMÓVEIS

fones: 2578-0982
96211-7618 whatsapp

Creci 71.990

DIRETO COM PROPIETáRIO 
OPORTUNIDADE!

fONE: 98161-8008

VENDo / alUGo
aPTo VIla GUMERcINDo 
RUa DoM PERo lEITão
73 M2 aU R$ 400 MIl
Prédio excelente, apto 

grande, 3 dorms. c/ armários 
2 banhs. cozinha
planejada, 1 vaga 
Salão de festas,
academia, play.

caSa TÉRREa 
Pça. ÁRVoRE/MIRaNDÓPolIS

2 dorms, sala, coz, quintal grande, 
+ edícula, 2 vagas, terreno plano. 

R$ 2.000,00. Aceito depósito
fONE: 5072-7640

9 7176-3808 whATS.

ALUGO SOBRADO 
VILA MARIANA

R$ 3.500,00
Resid ou comércio,
4 qtos, 2 banheiros,
cozinha, sala, piso 

porcelanato, terraço, s/ 
garagem, próx metrô

Vila mariana.

 TEL. 2067-7582 OU CEL/
whATS 9.5555-1339

REcEPcIoNISTa PaRa 
coNSUlTÓRIo MÉDIco

Senhora aposentada até 65 anos 
com noção de informática que resida 
na região. Segunda a sexta das 9 
ás 16hs. curriculum resumido para
dora.luiza@yahoo.com.br

aUlaS DE INGlÊS E FRaNcÊS
método prático e rápido. Aulas com professora. 
não é on line, é ao vivo. Apenas R$ 30,00 aula

classe somente com 3 alunos
Agora seu curriculo vai ter um diferencial

99961-9494 - V. MaRIaNa

PREcISa-SE DE
MaNIcURE

PARA REGIÃO DA SAÚDE, 
PRÓX. AV. DO CURSINO

FoNE: 2387-5005

VEJA PRODUÇÕES 
fOTOGRAfICAS
VENDEDORES

(AS) EXTERNOS (AS)
Para venda de Kit Recordação

Escolar Em São Paulo e Grande São 
Paulo. Comissão de até 40% para 

vendas a vista e até 10% no boleto + 
Ajuda Combustível e premiação.

Necessário veículo próprio e 
oferecemos treinamento.

fone: (11) 4329.3832
(11) 98300.0024 

ALEXANDRE

VAGAS PARA 
ATENDENTE
 Ativo, receptivo 

telefônico.
Atendimento balcão.

com experiência
para região

fONE: 558-4822 ENVIAR 
CURRICULUM

Rh_SELECAO@OUTLOOk.
COM.BR

OPER SYSTEm dESEnTuPidORA E dEdETiZAdORA LTdA – EPP,
torna público que recebeu da cETESB a Renovação da Licença
de Operação nº 33006518, válida até 29/08/2021, para serviços
de coleta, armazenamento, transporte e disposição final de lodo

à RuA HORÁciO ALVES dA cOSTA, 542,
Jd nOSSO LAR, SãO PAuLO

A direct gerenciamento de Resíduos Ltda mE, torna público 
que requereu na cETESB a renovação da Licença de 

Operação para reciclagem e/ou recuperação de sucatas 
não metálicos diversos, sito à Rua Sete de Julho, 202 – Vila 

Socorro – São Paulo / SP.

ANALISTA DE CUSTO
PARA ASSESSORiA, 

EmPRESA Em EXPAnSãO
EnViAR cuRRicuLum PARA:

financeiro@bomsucesso.com.br

AUXILIAR fINANCEIRO
cOm EXPERiÊnciA dE 02 AnOS.

EnViAR cuRRicuLum PARA: 

financeiro@bomsucesso.com.br

SRA. DOMÉSTICA
cOm EXPERiÊnciA cOmPROVAdA dE 01 AnO, 

cOm REfERÊnciA, QuE SAiBA cOZinHAR
HORÁRiO dAS 8:30 AS 16:00 HS

cLT+VALE TRAnSPORTE  
FOnE: (11) 95382.0424 FalaR c/ REGIna
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Novo espetáculo adulto brinca com 
tema de série de sucesso da tv

•CULTURA

A comunicação visual é 
parecida, a história traz uma 
receita similar: atingir o pú-
blico adulto que viveu bons 
momentos nos anos 1980... 
Inspirado na série de sucesso 
“Stranger Things”, da Netfl ix, 
o autor Pablo Diego resolveu 
criar uma comédia bem humo-
rada que agora está em cartaz 
no Teatro João Caetano.

O espetáculo “Coisas Es-
tranhas Acontecem nesta 
CAsa” conta a história de um 
segredo escondido em uma 
velha mansão nas colinas de 
Campos do Jordão.

Os personagens Fleury, 
Kleber e Alfredo são três ex-
cêntricos, dramáticos e afe-
minados homens, que moram 
juntos em um casarão no 
alto da serra em Campos do 
Jordão. Tudo poderia ocorrer 
bem na vida deles, não fosse 
o fato de estarem falidos e se 
odiarem. 

Fleury é o mais velho e 
está perdendo a memória, 

Kleber é alcoólatra, mau hu-
morado, fumante compulsivo 
e Alfredo - o mais afeminado 
dos três - é um costureiro sem 
talento. 

O mistério começa quando 
Fleury esquece a panela de 
pressão no fogo e explode o 
jantar que seria servido para 
a cliente mais importante de 
Alfredo, a socialite Marcela 
Vitanozzi. 

A encomenda que Marcela 
fará ao costureiro poderá sal-
var os três da miséria. Isso faz 
com que eles se unam para 
preparar o melhor jantar já 
servido até então. 

Mas algo misterioso acon-
tece e a socialite acaba fa-
lecendo durante o jantar. 
Desesperados eles resolvem 
enterrar o corpo no jardim, 
mas são surpreendidos por 
uma visita inesperada. Um 
jornalista misterioso aparece 
querendo entrevistar a so-
cialite. 

E a confusão estará arma-

•MEIO AMBIENTE

As centenas de pessoas 
que circulam diariamente pela 
Rua França Pinto, nas proxi-
midades da Rua Domingos de 
Moraes, mal prestam atenção 
naquele bloco de concreto. 
Mal sabem, portanto, que ali 
está um monumento registra-
do como patrimônio histórico 
da cidade. 

Aquele bloco já desgasta-
do pelo tempo na verdade é 
o Marco Rodoviário da Vila 
Mariana, consagrado como 
peça importante da cidade 
em 2013, através de resolução 
do Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambien-
tal da Cidade de São Paulo 
– Conpresp. Para preservar e 
evitar que o Marco Rodoviário 
se deteriore, o Conselho de 
Representantes de Vila Ma-
riana  conseguiram a proteção 
do monumento com obra da 
Subprefeitura de Vila Mariana. 
Serão implantados ao seu 
redor balizadores e placa de 
referência para que os apres-
sados paulistanos saibam que 
ali se encontra um relevante 
bem histórico urbano.

Haverá até uma solenidade 
para marcar a obra: no sába-
do, dia 3 de setembro, às 10h, 
ali, na esquina das Ruas Fran-
ça Pinto e Domingos de Mo-
raes. Depois, haverá uma con-
fraternização com convidados 
no Instituto Biológico, ao som 
do sitarista Marcus Santurys. 

Os Marcos Rodoviários 
foram indicadores para as es-
tradas municipais instituídos 
no município de São Paulo na 
gestão do Prefeito Washing-
ton Luis Pereira de Sousa 
(1914-1919), a partir do Acto 
no 995, de 10.10.1916 e cons-
tituem referências de antigo 
sistema de engenharia viária. 
Completam, portanto, um 
século!

O da Vila Mariana era o 
Marco Quilométrico situado 
na antiga Estrada no 4 (Estra-
da de Santo Amaro), atual Rua 
França Pinto, implantado em 
frente ao no 20, esquina com 
Rua Domingos de Morais.

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

 

Contratos, Separação Judicial, Divórcio, Inventário, Execução, 
Cobrança, Imobiliário, Danos Morais, Alimentos.

VETTORAZZO ADVOCACIA
Dr. Libero Rogério Vettorazzo (OAB 91936)

ADVOGADO CIVIL E TRABALHISTA

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

VENDO
GPS c/TV Foston 7”.............................................R$ 100,00
Teclado CASIO C100 c/fonte...............................R$ 180,00
Autorama Nelson Piquet c/02 carros...................R$ 350,00
Mesa oval c/04 cadeiras ..................................... R$ 350,00
Notebook Dual Core Intel ....................................R$ 450,00

Whatsaap 94767 7072

da quando os três fi zerem de 
tudo para a defunta parecer 
vivinha da silva! Muitos se-
gredos serão revelados, uma 
fortuna em dinheiro estará 
em jogo e coisas estranhas 
acontecem pela casa.

O espetáculo entra em 
cartaz nesta sexta, 2, e pode 
ser conferido até dia 25 de 
setembro. Sextas e sábados, 

às 21h00, domingos às 19h00- 
Compra de ingressos uma 
hora antes do espetáculo;. 
O Ingresso sai por R$ 20,00 
(meia R$ 10). A classifi cação 
etária é para maiores de 10 
anos.

O teatro João Caetano fi ca 
na Rua Borges Lagoa, 650, 
Vila Clementino. Telefones: 
5573-3774 / 5549-1744

Marco 
rodoviário da 
Vila Mariana 
terá proteção
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