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Sete homens e um destino 
ou Cegonhas: novas opções 
chegam aos cinemas da região

Bosque da Saúde “esconde” 
patisserie com delícias 
como a eclair de pistache
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Água Espraiada: quando 
a obra sairá do papel?

MAC expõe parte de seu acervo
O antigo prédio do De-

tran foi transformado em 

sede do Museu de Arte 

Contemporânea da USP 

em 2012, para que pudes-

se ter um endereço ade-

quado para expor as 12 

mil peças de seu acervo. 

De lá para cá, exposições 

e eventos com famílias 

foram promovidos cons-

tantemente, mas apenas 

pequena parte do imenso 

prédio era ocupada, en-

quanto o acervo reple-

to de obras raras ainda 

permanecia distante dos 

olhos do público. Mas, 

na segunda, dia 26, será 

aberta uma exposição 

de longa duração com 

obras de artistas como 

Kandinsky, Di Cavalcanti, 

Anita Malfati... P����� 5

Desde a década de 1980, 

o projeto existe e vem se 

arrastando. Prefeito após 

prefeito, foram várias as 

promessas de concluir a 

Avenida Jornalista Rober-

to Marinho, conectando 

a Marginal Pinheiros à 

Rodovia dos Imigrantes. 

Também fazem parte do 

projeto a criação de um 

imenso parque linear ao 

longo do córrego Água 

Espraiada, onde hoje exis-

tem favelas, e construção 

de habitações populares 

para estas comunidades. 

Cada ex-prefeito cumpriu 

alguma etapa da Operação 

Urbana, mas timidamente. 

Agora, nenhum dos can-

didatos sequer menciona 

a obra em suas propos-

tas de governo. P����� 3Av. Diederichsen, 1155 - Estacionamento no local
Telefone: 2892-9122

www.okabesushibar.com.br

RODÍZIO DE COMIDA JAPONESARODÍZIO DE COMIDA JAPONESA
Mencione este 

anúncio e ganhe 

a sobremesa
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• Contabilidade
• Regularização Fiscal
• Assessoria Tributária
• Imposto de Renda PF

• Abertura e Encerramento
de Empresas

• Folha de Pagamento
• MEI

• Simples Doméstico
R. Pitangueiras, 158 - Pça. da Árvore
2308-6244 | 2985-7963

JUNTOS CRESCEREMOS

MP CONTABILIDADE

AV. JABAQUARA 625 - PRAÇA DA ÁRVORE                    

TEL: 5594-4826

COBRIMOS QUALQUER OFERTA
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BCAA                                  
NA COMPRA DE 1 

LEVE OUTRO 
GRÁTIS

R$79,00

QUEIMADOR DE 
GORDURA  

SINEFLEX               

R$ 49,00

AS MELHORES MARCAS
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Plaza Sul Praça Leonor Kauppa, 100, 
Saúde. Tel.: 4003-7220

•Sala 1 - Pets - A Vida Secreta...
(DUB) - livre - 13h30, 15h30, 19h30(Qui 
22, Sex 23, Sáb 24, Dom 25, Seg 26 e 
Qua28).•Sala 1 - Pets - A Vida Secre-
ta...(DUB) - livre - 13h30, 19h30(Ter 
27).•Sala 1 - Bruxa de Blair (DUB) 
- 12 Anos - 17h30, 21h30(Qui 22, Sex 
23, Sáb 24, Dom 25, Seg 26, Ter 27 e 
Qua28).•Sala 1 - Cegonhas - a História 
- livre - 15h30 (Ter 27).

•Sala 2 -Pets - A Vida Secreta...
(DUB) - livre - 15h00(Ter27).•Sala 
2 - Cegonhas - a História - livre - 
13h00,15h00,17h00,19h00 (Qui 22, 
Sex 23, Sáb 24, Dom 25, Seg 26 e 
Qua28).•Sala 2 - Cegonhas - a His-
tória - livre - 13h00,17hoo,19h00 
(Ter27).•Sala 2 - Esquadão Suicida 
(DUB) - 12 Anos - 21h00(Qui 22, Sex 23, 
Sáb 24, Dom 25, Seg 26, Ter 27 e Qua 28).

•Sala 3 - Tô Ryca - 12 Anos - 13h45, 
16h15, 18h30, 20h50(Qui 22, Sex 23, Sáb 
24, Dom 25, Seg 26, Ter 27 e Qua 28).

•Sala 4 - Desculpe o Transtorno - 
10 Anos - 18h20, 20h30 (Qui 22, Sex 
23, Sáb 24, Dom 25, Seg 26, Ter 27 e 
Qua 28).•Sala 4 -Um Namorado para 
Minha... - 12 Anos - 13h20,15h50 (Qui 
22, Sex 23, Sáb 24, Dom 25, Seg 26, Ter 
27 e Qua28).

•Sala 5 - O Homem nas Trevas 
(DUB) - 14 Anos - 16h50 (Sáb24, 
Dom25).•Sala 5 - Star Trek: Sem 
Front... (DUB) - 12 Anos - 14h20,18h50 
(Sáb24, Dom 25).•Sala 5 - Star Trek: 
Sem Front... (DUB) - 12 Anos - 18h50 
(Qui 22, Sex 23, Seg 26, Ter 27 e Qua 
28).•Sala 5 - Carrossel 2: O Sumiço... - 
Livre - 14h30,16h45 (Qui 22, Sex 23, Seg 
26, Ter 27 e Qua 28).•Sala 5 - O Sono 
da Morte (DUB) - 14 Anos - 21h20 (Qui 
22, Sex 23, Sáb 24, Dom 25, Seg 26, Ter 
27 e Qua 28).

•Sala 6 - Cegonhas - a História...3D 

(DUB) - livre - 12h15,14h10,16h10,18h10
,20h10(Qui 22, Sex 23, Sáb 24, Dom 25, 
Seg 26, Ter 27 e Qua28).

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

• Sala 1 - Tiago Iorc: Troco Likes 
Ao Vivo  - Verifi car - 20h00R• Sala 1 - 
Star Trek - Sem Fronteiras  - 12 Anos 
- 22h15• Sala 1 - Cegonhas - A História 
que Não te Contaram  (Dub) - Livre - 
13h00 - 15h20 - 17h40 - 19h50 J2

• Sala 2 - Um Namorado Para Minha 
Mulher  - 12 Anos - 12h55C - 14h20Y2 
- 15h25C - 16h50Y2 - 18h00C - 19h20Y2 - 
20h30C - 21h50Y2• Sala 2 - Desculpe o 
Transtorno  - 12 Anos - 23h00C

• Sala 3 - Sete Homens e Um Des-
tino  - 14 Anos - 13h05 - 16h05 - 19h10 
- 22h10

• Sala 4 - Aquarius  - 16 Anos - 
15h40R2• Sala 4 - Star Trek - Sem Fron-
teiras  - 12 Anos - 12h50J - 15h40J - 18h35J 
- 18h45R2 - 21h30• Sala 4 - Desculpe o 
Transtorno  - 12 Anos - 13h20R2

• Sala 5 - O Homem Nas Trevas  
- 14 Anos - 18h40 - 20h50R2 - 20h55J - 
23h10C• Sala 5 - Desculpe o Transtorno  
- 12 Anos - 14h00 - 16h20

• Sala 6 - Pets - A Vida Secreta dos 
Bichos 3D (Dub) - Livre - 13h30 - 15h50 
- 18h10 - 20h20• Sala 6 - Conexão 
Escobar  - 14 Anos - 22h30

• Sala 7 - Tô Ryca  - 12 Anos - 12h05J 
- 14h30 - 17h00 - 19h30 - 22h05

• Sala 8 - Bruxa de Blair  - 12 Anos 
- 15h30R2 - 16h10J - 20h10R2 - 20h50J - 
22h20R2 - 23h20C• Sala 8 - Bruxa de 
Blair  (Dub) - 12 Anos - 13h10R2 - 13h50J 
- 17h50R2 - 18h30J• Sala 8 - A Dama e o 
Vagabundo  (Dub) - Livre - 11h50J

• Sala 10 - Tô Ryca  - 12 Anos - 
23h40C• Sala 10 - Cegonhas - A História 
que Não te Contaram 3D (Dub) - Livre 
- 12h00J - 13h50N - 14h10P2 - 16h00N - 
16h30P2 - 18h10N - 18h50P2 - 21h00P2

• Sala 10 - Cegonhas - A História que 
Não te Contaram 3D - Livre - 20h20N 
- 22h30N

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

• Sala 1 - Star Trek - Sem Frontei-
ras  - 12 Anos - 21h50Y2 - 00h00C• Sala 
1 - Cegonhas - A História que Não te 
Contaram 3D (Dub) - Livre - 13h00 - 
15h10 - 17h20 - 19h40P2 - 21h50C

• Sala 1 - Cegonhas - A História que 
Não te Contaram 3D - Livre - 19h40N

• Sala 2 - Desculpe o Transtorno  - 12 
Anos - 14h00 - 20h40• Sala 2 - Cego-
nhas - A História que Não te Contaram 
3D (Dub) - Livre - 16h20 - 18h30

• Sala 3 - Pets - A Vida Secreta dos 
Bichos 3D (Dub) - Livre - 13h10 - 15h30C 
- 17h40 - 20h• Sala 3 - Nerve - Um Jogo 
Sem Regras  - 12 Anos - 22h10• Sala 3 - O 
Homem Nas Trevas  - 14 Anos - 15h30Y2

• Sala 4 - O Homem Nas Trevas  - 14 
Anos - 23h30C• Sala 4 - Bruxa de Blair 
- 12 Anos - 14h20 - 16h40 - 18h50 - 21h10

• Sala 5 - Sete Homens e Um Des-
tino - 14 Anos - 12h50 - 15h50 - 19h00 
- 22h00

• Sala 6 - Tô Ryca  - 12 Anos - 13h30 
- 16h00 - 18h40 - 21h30

• Sala 7 - Um Namorado Para Minha 
Mulher  - 12 Anos - 14h30R2 - 17h00R2• 
Sala 7 - Conexão Escobar  - 14 Anos - 
13h40J - 16h30J - 19h30 - 22h20• Sala 
7 - A Dama e o Vagabundo  (Dub) - 
Livre - 11h40J

Legendas:C-Esta sessão será exi-
bida só Sáb (24);J-Esta sessão será 
exibida só Sáb (24) e Dom (25);N-Esta 
sessão será exibida só Seg (26);R-Esta 
sessão será exibida só Ter (27);J2-Esta 
sessão NÃO será exibida Ter (27);P2-
-Esta sessão NÃO será exibida Seg 
(26);R2-Esta sessão NÃO será exibida 
Sáb (24) e Dom (25);Y2-Esta sessão 
NÃO será exibida Sáb (24).

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, dia  
24 de setembro, a partir das 
7h, Cata Bagulho na região 
do Jabaquara. As equipes  
percorrerão diversas vias dos 
bairros Vila Fachini, Vila do 
Encontro e Jardim Lourdes. 
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 Ma-
riana realiza no sábado, dia 
24 de setembro, das 8h às 11h,  
Cata Bagulho na região da Vila 
Mariana. As equipes  percor-
rerão as ruas contidas no he-
xágono da Av. Pedro Alvares 
Cabral, Av. IV Centenário, Av. 
República do Líbano, Av. Helio 
Pelegrino, Av. Santo Amaro, 
Av. Brigadeiro Luis Antonio!

Bazar da AFAI
 Dia 1 de outubro, sábado, 

das 9h às 13h,  a AFAI promove 
seu tradicional Bazar Benefi -
cente, em prol da manutenção 
do Centro Dia do Idoso. O 
bazar oferece roupas novas 
e semi-novas, calçados, uten-
sílios e brinquedos a partir de 
R$ 1,00. A AFAI fica na Rua 
Dr. Samuel Porto,299 - Saú-
de. Informações pelo fone 
2532-3803 ou pelo site www.
centrodia.org.br.  

Debate público 
com Marcia Tiburi

A Companhia de Teatro He-
liópolis realiza na quinta, 29, às 
16h, o debate “A Naturalização 
da Violência: A Opressão do 
Dia-a-dia”,  com participação 
da filósofa Marcia Tiburi. O 
evento - aberto ao público e 
com entrada franca - conta ain-
da com participação da media-
dora Maria Fernanda Vomero 
que é crítica teatral, jornalis-
ta e ativista que desenvolve 
pesquisa acadêmica sobre a 
relação entre as artes da cena 
e os direitos humanos. Será na 
Casa de Teatro Maria José de 
Carvalhoque fi ca na Rua Silva 
Bueno. 1533 -  Ipiranga.

Curso teórico 
e prático sobre 
ventosaterapia

O Centro de Estudos e 
Pesquisas Atitude de Viver 
promove no dia 8 de outubro, 
das 13h às 17h, um Simpósio 
sobre Ventosaterapia. Os par-
ticipantes vão aprender sobre 
esta técnica oriental milenar 
em um curso dinâmico e prá-
tico, com técnicas de manipu-
lação das ventosas, dicas de 
indicações e contraindicações 
e muito mais. O Centro de 
Estudos e Pesquisas Atitude 
de Viver fi ca no Largo Dona 
Ana Rosa, 29- Cj.102. Telefone: 
5083-8535. Site www.atitu-
dedeviver.com.br ou e-mail: 
atitudeviver@gmail.com

Diversão grátis
para pais e fi lhos

O Colégio Renovação  vai 
oferecer neste sábado, dia 24, 
o “Dia Legal”, com atrações 
para a família toda. A partir 
das 9h, haverá visita monito-
rada às instalações, ofi cinas 
para demonstrar um pouco 
da fi losofi a da escola, além de 
um Lanche Legal, em que os 
participantes são convidados 
a compartilhar com a equipe 
do Colégio suas dúvidas, suas 
expectativas. Grátis. A visita 
será na Unidade I: R. Kalil Na-
der Habr, 281. Tel: 5073-1455.

Kwanzaa Brasil
Dia 24 de setembro, sá-

bado, às 10h, o empresário 
Rodrigo Faustino falará no 4º 
Encontro do Kwanzaa Brasil 
sobre Empreendedorismo e 
Inovação – Rompendo com os 
velhos padrões . Será no Cen-
tro Cultural Jabaquara: Rua Ar-
sênio Tavolieri ,1 - Jabaquara. 
Informações: 5011-7445.

OLHO Art Cinema 
na Cinemateca

De 29 de setembro a 02 de 
outubro a Cinemateca Brasilei-
ra promove a mostra OLHO. 
Os fi lmes selecionados para 
esta edição de OLHO - vídeo 
art cinema dialogam com 
dois gêneros aparentemente 
distantes: o Documentário 
Etnográfi co e a Ficção Cien-
tífi ca  Confi ra a programação 
completa no site www.cine-
mateca.gov.br. Largo Senador 
Raul Cardoso, 207 - Vila Cle-
mentino. Inf: 3512-6111.

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO 

Obras: licencie pela internet!
Pequenas obras, novas 

construções residenciais ou 
mesmo de comércio de pe-
queno porte, tudo isso pode 
ser licenciado pela internet 
em um processo relativamen-
te simples, embora ainda des-
conhecido pela população. 

O Sistema Eletrônico de Li-
cenciamento de Construções 
(SLCe) é uma ferramenta que 
permite que o cidadão licencie 
de modo totalmente eletrôni-
co diversos tipos de obras, 
de pequeno e médio porte.  

Pode ser usado para o 
licenciamento de edificação 
nova ou reforma para resi-
dências unifamiliares, casas 
geminadas, casas sobrepos-
tas e imóvies de usos não 
residenciais até 1.500 m² de 
área construída

O sistema também é útil 
para quem precisa fazer pedi-
dos de licenças complementa-
res como no caso de estande 

de vendas, uso de grua, im-
plantação de tapume, ou para 
desdobro e remembramento 
de lote, alvarás de demolição, 
certifi cado de Conclusão, tro-
ca de responsabilidade técni-
ca, ou para a comunicação de 
obras de emergência.

Para protocolar um pro-
cesso no SLCe é necessá-
rio ter uma senha web. Para 
consultar os documentos 
necessários para protocolar 
o processo ou consultar os 
Manuais do SLCe, basta aces-

Sete Homens e um Destino ou 
Congonhas: qual será a escolha?

Outra semana está che-
gando ao fi m, o que signifi ca 
que novas estreias estão che-
gando nos cinemas de todo 
Brasil! Estarão entrando em 
cartaz essa semana os se-
guintes fi lmes: a ação “Sete 
Homens e um Destino” e a 
animação “Cegonhas -  A His-
toria que Não te Contaram”.

Na história de “Sete Ho-
mens e um Destino” os habi-
tantes de um pequeno vilare-
jo sofrem com os constantes 
ataques de um bando de pis-
toleiros. Revoltados com os 
saques, alguns moradores 
contratam pistoleiros desem-
pregados para contra-atacar 
os bandidos. Refi lmagem do 
clássico faroeste Sete Ho-
mens e um Destino (1960), 

que por sua vez é um remake 
de Os Sete Samurais, de Aki-
ra Kurosawa. O fi lme é para 
maiores de 14 anos.

A historia de “Cegonhas 
-  A Historia que Não te Con-
taram” trata-se de que todo 
mundo já sabe de onde vêm 
os bebês: eles são trazidos 
pelas cegonhas. Mas agora 

você vai conhecer a mega es-
trutura por trás desta fábrica 
de bebês: na verdade, as ce-
gonhas controlam um grande 
empreendimento que enfren-
ta muitas dificuldades para 
coordenar todas as entregas 
nos horários e locais certos. 
O fi lme é livre para todos os 
públicos.

Áries - 21/03 a 20/04 
Use as críticas a seu favor, aproveite 

todas as contrariedades para lapidar 
seus desejos e reinventar seu caminho. 
Enquanto o ariano gasta energia se la-
mentando por insultos e contratempos, 
a vida continua correndo solta por aí.
Touro - 21/04 a 20/05 

O taurino sempre quis muito, quis 
tudo enorme, e a vida, com a sua graça 
habitual, respondeu positivamente a 
seus apelos. Agora tudo é muito e enor-
me, tanto os problemas quanto os bene-
fícios. A chave mágica é desejar direito. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Quando se deseja esclarecer a 
dinâmica de um relacionamento, não 
é sufi ciente desvendar a alma da outra 
pessoa, é importante se dispor a despir 
a própria alma também, porque relacio-
namentos são feitos com, pelo menos, 
duas pessoas.
Câncer - 21/06 a 21/07

Passar pela vida sem experimentar 
nenhuma aventura seria o mesmo do 
que passar pela vida sem vivê-la. Sua 
alma foi adestrada a inibir-se perante 
o perigo, mas essa mesma alma reco-
nhece que precisa superar tal limitação.
Leão - 22/07 a 22/08

Eventualmente, o leonino se encon-
tra numa posição inferior à merecida, 
mas em vez disso se converter em 
objeto de irritação, devia ser para você 
motivo de praticar a tolerância e o per-
dão, dado que nada disso durará muito 
mais tempo..
Virgem - 23/08 a 22/09

Parece sensato concentrar-se nos 
problemas e limitações que impedem 
você de desfrutar a felicidade. Porém, 
quando a alma se concentra demais nos 
problemas, acaba tornando-se depen-
dente deles para sentir-se livre.
Libra - 23/9 a 22/10

O libriano não é melhor nem pior 
do que outras pessoas, você apenas é 
quem você é, e desde que dê seu melhor 
a cada instante, tudo correrá bem, ainda 
que num clima de confl ito. Comparar-se 
a outras pessoas não é uma boa pedida.
Escorpião - 23/10 a 22/11

As pessoas andam muito irritadas, 
justamente porque descobriram que, 
mais do que nunca, precisam umas das 
outras, mas foram treinadas no sentido 
contrário, a ser independentes. A coo-
peração não invalida a independência.
Sagitário - 22/11 a 21/12

É evidente que seria muito mais 
tranquilo agir dentro dos limites da mais 
absoluta segurança, mas o sagitariano 
precisa perceber que isso é virtualmente 
impossível, dado que o que você deseja 
realizar ainda não existe.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Comece a agir agora mesmo, e 
não se detenha para meditar sobre os 
acontecimentos. Este não é um tempo 
propício para meditar, mas para agir, 
pois tudo o que ocorre é fruto de pen-
samentos arquitetados no passado. 
Agora é ação! 
Aquário -21/01 a 19/02

Agora é o momento certo de você 
tornar-se absolutamente consciente de 
todas as limitações provocadas pelos 
segredos, maledicências e pressões 
moralistas que as pessoas fi zeram, todas 
elas falsas, diga-se de passagem. 
Peixes - 20/02 a 20/03

Quanto mais perto o pisciano se 
encontre de realizar algumas aspirações, 
maiores serão as tentações para você se 
desviar do caminho, acochambrando-se 
em ilusões em vez de continuar lutando 
a favor de seus sonhos

sar o site da prefeitura: www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/licenciamentos/
servicos/

• ACONTECE • CINEMA • HORÓSCOPO

• PROGRAMAÇÃO

DISK MÁRMORES
& GRANITOS

• Soleiras • Pias • Lavatórios
• Complementos de Fogão

• Reformas, Obras, Decoração
• Gesso e Espelho

Atendimento Personalizado
CONSULTE PREÇOS
ENTREGA RÁPIDA

ACEITAMOS CARTÕES
Fs.: 5061-5734 / 96715-4972

99752-6073 / 96738-9760

RASPAGEM
RESTAURAÇÃO

VENDA E INSTALAÇÃO
DE ASSOALHOS,

TACOS E ESCADAS DE
MADEIRA MACIÇA

APLICAMOS BONA, SKANIA,
SYNTEKO E OUTROS

J. A. MADEIRAS
5081-5589 - 94714-0707

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



Promessas e planos de 
governo divulgados durante 
a campanha eleitoral nem 
sempre são cumpridos. Na 
semana passada, o jornal São 
Paulo Zona Sul mostrou que 
obras de drenagem e cor-
reção de córregos são pro-
metidas há mais de 30 anos 
na região, por candidatos e 
prefeitos dos mais diferentes 
partidos, mas sem conclusão.

Outro exemplo é projeto 
da Avenida Jornalista Rober-
to Marinho, inicialmente co-
nhecida como Avenida Água 
Espraiada, é da década de 
1980, ainda da gestão do en-
tão prefeito Jânio Quadros. 
Não foi priorizado por Luiza 
Erundina. Já Paulo Maluf 
resolveu construir a via, mas 
fez apenas o trecho que vai 
da Marginal Pinheiros à Ave-
nida Lino de Moraes Leme - 
gerando críticas de que teria 
criado uma avenida “sem sa-
ída”. Além de criar transtor-
nos para bairros residenciais 
próximos, que se tornaram 
rota de fuga no Jabaquara, 
a via não concluída ainda 
trouxe prejuízos aos cofres 
públicos: recentemente, a 
Prefeitura recuperou 850 
milhões de reais que estavam 
depositados em contas no 
exterior, desviados durante 
sua construção.

Na gestão de Marta Su-
plicy, foi aprovada a “Ope-
ração Urbana Água Espraia-
da”, que teria por objetivo 
garantir fi nanciamento pró-
prio para finalmente ligar a 
avenida à Rodovia dos Imi-
grantes, conforme previsto 
na proposta original, através 

da venda dos chamados CE-
PACs - Certifi cados de Poten-
cial Construtivo. Explicando 
de forma simplificada, os 
CEPACs permitem aos seus 
compradores construir acima 
do normalmente permitido 
pela legislação naquela área. 
Os recursos provenientes 
dessa negociação devem ser 
investidos no entorno, garan-
tindo evolução urbanística 
em troca.

Assim, além de concluir 
o projeto viário, a Operação 
Urbana permitiria duas coi-
sas importantes: um parque 
linear imenso, ao longo de 
todo o córrego Água Espraia-
da e em lugar das favelas ali 
existentes; e moradia para as 
pessoas que hoje vivem nesta 
comunidade, em unidades 
habitacionais construídas na 
própria região. 

Mas, na gestão Marta e 
na gestão Serra, somente foi 
feita a ponte Estaiada, sobre 
o Rio Pinheiros, ampliando o 
tráfego colocado na “avenida 
sem saída”. Os projetos habi-
tacionais andaram lentamen-
te e houve remoção de uma 
comunidade no Jardim Edith, 
durante a gestão Kassab, 
sem ainda haver prédios de 

apartamentos prontos para 
abrigar as famílias. 

Apesar de todos estes 
prefeitos terem prometido 
e incluído em seus planos de 
governo, portanto, nenhum 
deles levou adiante a obra 
viária, nem o parque linear, 
e pouco se fez em termos 
habitacionais.

Durante a gestão Kassab, 
o projeto viário foi comple-
tamente modificado, com 
muita polêmica, protestos 
da população moradora de 
bairros como Vila Fachini e 
Jardim Lourdes, para os quais 
passaram a ser previstas mais 
de 1.300 desapropriações. 
Mas, os vereadores aprova-
ram alteração no traçado, 
que também representou 
aumento no custo previsto 
para a obra, que passaria a 
ser feita com túnel de quase 
3km.  A Prefeitura chegou a 
montar canteiros e distribuir 
placas em pontos do bairro, 
removeu as árvores de uma 
praça onde seria feito um 
poço de ventilação do túnel, 
mas não houve início efetivo 
da obra.

Pouco tempo após assu-
mir o cargo, o atual prefeito 
Fernando Haddad anunciou 
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Água Espraiada: uma avenida “sem saída”?
•URBANISMO

que privilegiaria as obras 
para construção do parque 
linear e dos prédios de apar-
tamentos para abrigar as fa-
mílias que vivem nas favelas 
da região. 

Alguns apartamentos efe-
tivamente foram entregues 
(foto), entretanto represen-
tam menos de 10% do total 
necessário e prometido. Tam-
bém estão em fase de conclu-
são as obras de recuperação 
do Parque do Chuvisco - que 
não é o Parque Linear previs-
to, mas apenas uma área ver-
de de menor porte também 
prevista na Operação.

Outro avanço da atual 
gestão foi a ligação com a 
Avenida Pedro Bueno - um 
trecho de apenas 300 me-
tros (foto acima), mas que 
evitou que os motoristas 
tivessem que circular pelas 
ruas de bairros como Jardim 
Aeroporto, Parque Jabaqua-
ra e Vila Santa Catarina, para 
chegar ou sair da Avenida 

Santa Catarina. A via, por-
tanto, deixou de ser “sem 
saída”, mas ao que tudo 
indica ainda é bem distante a 
data em que a conexão será 
concluída.

Ao verifi car as propostas 

de governo registradas pelos 
candidatos em São Paulo, a 
Operação Urbana Água Es-
praiada sequer é citada.  Há 
apenas referências genéricas 
a obras viárias, de córregos 
ou habitacionais.

www.nabil.org.br           /NabilBonduki  |       Nabil_Bonduki  |       SPnabil

R$ 300,00
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1Oferece serviços Fiscais, Contábil, Assessoria 
Jurídico e Administração de Pessoal.
O planejamento tributário não deve ser 

considerado um custo para as empresas 
mas sim, um investimento.  

Visite nosso site: www.wsrassessoria.com.br

WSR ASSESSORIA

Contato:
Tel.: 3496-0530 /    Cel.: 96450-5856Tel.: 3496-0530 /    Cel.: 96450-5856
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Saúde e Estética

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

Cuidadores

“Subprefeituras precisam se fortalecer”, diz candidato
•ELEIÇÃO 2016

Se uma pessoa interessa-
da em manter uma banca de 
jornais busca permissão, atual-
mente, pode ver seu processo 
na Prefeitura se arrastar por 
doze longos anos. A burocra-
cia e a centralização das deci-
sões impedem que o processo 
seja justo e ágil. Entretanto, 
algumas mudanças simples na 
legislação poderiam garantir 
transparência e rapidez. “Uma 
comissão em cada subprefeitu-
ra poderia analisar os pedidos e 
as decisões não levariam mais 
que algumas semanas”, avalia 
Luis Roque Eiglmeir, que já foi 
subprefeito de Vila Mariana e 
atualmente concorre a uma 
vaga como vereador.

 Ele esteve esta semana 
em café da manhã na Padaria 
Sol, no Planalto Paulista, com 

lideranças locais e pequenos 
empresários.

“As subprefeituras tinham 
mais poder e relacionamento 
com outros órgãos públicos 
municipais da mesma área. As 
decisões não apenas são mais 
ágeis, como também propor-
cionam melhor visão sobre 
a realidade local, garantem 
relacionamento mais próximo 
entre os servidores de diferen-
tes áreas. É o que chamamos de 
governo local”, garante. Caso 
eleito, ele pretende apresentar 
projetos de lei que fortaleçam 
e acelerem o processo de des-
centralização na cidade.

Também comissões de ven-
dedores ambulantes deveriam 
ser estruturadas em subpre-
feituras, onde há equipes mais 
preparadas para avaliar a ocu-

pação pelo comércio ambulan-
te de cada área de interesse 
e equacionar a distribuição, 
valorizando o espaço público.

A mesma lógica regionali-
zada deveria se aplicar a ques-
tões como licenciamento de 
reformas e construções até 3 
mil metros quadrados. “Hoje, 
o limite é 1.500 metros qua-
drados, mas isto dificulta a 
vida do munícipe”, garante o 
candidato. “Só grandes obras 
deveriam ocupar as decisões na 
Secretaria da Habitação. 

O vereador relembra que, 
durante seu mandato como 
subprefeito de Vila Mariana, 
instituiu a “quarta-feira do 
munícipe”. A ideia era simples: 

aproximar a população e es-
timular a prática de cidadania 
através do contato direto e 
esclarecimentos através do 
próprio subprefeito. “A re-
ceptividade da população foi 
ótima. Agora, quero levar esta 
experiência para a Câmara de 
Vereadores. Se for eleito, vou 
implantar a “sexta-feira” do 
munícipe”, diz. A ideia é apro-
veitar o dia, em que não há 
sessões parlamentares ou vota-
ções, para atender a população 
no gabinete. “Para casos de 
atendimentos rápidos, para 
que o munícipe consiga expres-
sar uma queixa, dar uma su-
gestão, ele será recebido pelo 
próprio vereador”, propõe.

Luiz Roque (ao centro da imagem) conversou com 
empresários como o sr. Cabral, da Padaria Sol

Rua Rio Grande, 40 
Tels.: 5539-0236 / 5082-2192

PROMOÇÃO
por tempo indeterminado
Progressiva a partir de
Coloração a partir de
Reflexo a partir de
Escova a partir de

...R$159,99

...R$  38,99

...R$  69,99

...R$  28,99

Um Sonho Cabeleireiro
Produtos da L’oreal

Odontologia Estética Casas de Repouso



23 A 29 DE SETEMBRO DE 2016 PÁG. 05

Cruz Vermelha defende 
concessão de área

Há mais de um século, em 
1913, uma imensa área nos 
arredores do Aeroporto de 
Congonhas foi doada à Cruz 
Vermelha Brasileira. Duran-
te anos, o imenso terreno e 
os edifícios que o compõem 
foram usados para fi ns admi-
nistrativos, cursos de forma-
ção oferecidos pela entidade, 
recebimento de doações en-
caminhadas a vítimas de tra-
gédias ocorridas tanto em solo 
nacional quando fora do país, 
eventos... Também abrigou o 
Hospital dos Defeitos da Face. 
Agora, boa parte do terreno 
está ociosa, ao mesmo tempo 
em que a Cruz Vermelha alega 
dificuldades financeiras em 
manter suas atividades. 

Nesse cenário, no ano pas-
sado, passou a circular a notícia 
de que o terreno seria destina-
do à construção de um shop-
ping center. Efetivamente, um 
alvará de demolição chegou a 
ser expedido para a área, há 
um ano, mas paralelamente o 
vereador Gilberto Natalini (PV) 
entrou com pedido de tom-
bamento do complexo, en-
quanto patrimônio histórico. 

A Sociedade Amigos do 
Planalto Paulista foi às ruas 
no sábado, dia 17, com apoio 
também do Movimento De-
fenda São Paulo e de outras 
associações para uma primeira 
manifestação pública. Segun-
do a entidade, o objetivo era 
“demonstrar a vontade po-
pular pelo tombamento dos 
edifícios do conjunto da Cruz 
Vermelha Brasileira Filial São 

•URBANISMO

Paulo, em andamento junto ao 
CONPRESP”.

Os moradores alegam que 
o tombamento é necessário 
“pelo valor que os caracteriza 
face a implantação datar dos 
primórdios do século passa-
do”. Em nota, a entidade ainda 
defende a implantação de um 
parque no local: “a cidade ca-
rece de áreas verdes e assim, 
não pode anuir a um adensa-
mento ainda maior de uma 
das únicas áreas permeáveis 
junto ao Aeroporto de Congo-
nhas, este grande gerador de 
poluição ambiental para a qual 
a área onde se encontra a Cruz 
Vermelha pode deter a função 
de mitigadora”.

A Cruz Vermelha, entretan-
to, defende a concessão da 
área. “Foi protocolado um lau-
do no próprio CONPRESP pelo 
arquiteto e urbanista Lucio 
Gomes Machado, apontando 
que não há valor histórico ou 
arquitetônico no imóvel”, diz 

Luiz Luciano Costa, relações 
institucionais da entidade.

Costa ainda defende que a 
concessão da área permitirá a 
expansão e perpetuação das 
atividades da Cruz Vermelha 
e garante que o hospital será 
mantido, modernizado e am-
pliado, assim como as ações 
de voluntariado da entidade. 

“A segurança vai aumen-
tar, haverá geração de empre-
gos e valorização imobiliária”, 
defendeu, acrescentando que 
a área está em uma zona mis-
ta, permitindo a implantação 
de empreendimento comer-
cial, apesar da vizinhança es-
tritamente residencial. 

O diretor acredita que a 
solução para o impasse deve 
acontecer em breve, pois o 
pedido de tombamento já 
vem sendo avaliado no Con-
presp há mais de um ano.  “A 
maior parte do terreno é um 
gramado e não haverá perda 
ambiental”, garante.

No sábado, 17, moradores fi zeram passeata no Planalto

MAC começa a expor parte 
expressiva de seu acervo

Segunda, 26 de setembro, 
11h. Há uma importância his-
tórica nesta agenda: a partir 
deste momento, o MAC USP 
começa a expor parte expres-
siva de seu importante acervo, 
com obras de artistas como 
Di Cavalcanti, Tarsila do Ama-
ral, Flávio de Carvalho, Anita 
Malfatti, Volpi, Brecheret, Pi-
casso, Kandinsky, Modigliani, 
Boccioni, Matisse...  “Visões 
da arte no acervo do MAC USP 
1900-2000” será a primeira 
mostra de longa duração (cin-
co anos) proposta pelo Museu 
e vai ocupar os sétimo e sexto 
andares do edifício, cobrindo 
os períodos de 1900-1950 e 
1950-2000, respectivamente. 

Serão mais de 160 obras, 
escolhidas entre as quase 12 
mil peças do acervo. Todas 
estas obras estavam no prédio 
do museu no campus da USP, 
zona oeste da cidade, mas por 
conta do porte e estrutura do 
imóvel, boa parte estava fora 
do alcance do público para 
visitação por muitos anos. 

Até que ficou decidida a 
adaptação do prédio na Vila 
Mariana, de frente para o 
Parque do Ibirapuera, que 
gradativamente abrigaria o 
acervo do MAC. Desde 2012, 
o Detran desocupou o imóvel, 
projetado por Niemeyer, mas 
o museu ainda estava aos 
poucos ocupando os diversos 
andares do edifício.

“O visitante terá a opor-
tunidade de percorrer os úl-
timos cento e poucos anos 
da história da arte de acordo 
com a curadoria das docen-
tes Ana Magalhães, Helouise 

•CULTURA

Costa e Carmen Aranha, todas 
curadoras do MAC USP. Esta 
exposição coletiva apresenta 
as obras em conjuntos defi ni-
dos pelas principais escolas e 
movimentos artísticos deste 
período, dando destaque às 
suas crises e rupturas”, avalia 
Carlos Roberto F. Brandão, 
diretor MAC USP.

A partir desta mostra, o 
Museu passa a expandir, sig-

nifi cativamente, o número de 
obras em exposição de longa 
duraçã, em ciclos quinquenais.

A visitação acontece de 
terça , das 10h às 21h e de 
quarta a domingo, das 10h às 
18h. A entrada é gratuita. 

O MAC USP fi ca na Avenida 
Pedro Álvares Cabral, 1301. 
Telefone: 2648.0254. Entrada 
gratuita. Abre de terça a do-
mingo, das 10h às 18h.

colegiosantaamalia.com.br/saude
Avenida Jabaquara, 1.673 - Saúde - São Paulo/SP - Tel.: (11) 5071-3555

MATRÍCULAS ABERTAS PARA 2017.

Venha nos visitar e conhecer a nossa infraestrutura: 

• Educação Infantil
• Ensino Fundamental 1 e 2
• Ensino Médio

O Colégio Santa Amália (Saúde) tem 90 anos de tradição.

E todos esses anos nos ensinaram que podemos nos 

comprometer e cumprir com a formação acadêmica e humana 

dos nossos alunos. Por isso, dizemos com orgulho: podemos 

preparar os seus fi lhos para serem transformadores da sociedade.

Confi ra nossos valores e diferenciais: 

• Família é parceira na vida escolar

• Opção de período integral

• Programas de voluntariado

• Instituição associada à UNESCO

• Incentivo à leitura

• Incentivo à prática de esportes

Jo
rna

l S
P Z

on
a S

ul 
- C

NP
J 4

8.5
52

.17
8/0

00
1-7

1



23 A 29 DE SETEMBRO DE 2016PÁG. 06

•BARES E RESTAURANTES

Patisserie “escondida” faz 
sucesso no Bosque da Saúde

Uma esquina escondidinha, 
no meio do Bosque da Saúde. 
Ali, uma fábrica surgiu pro-
duzindo os melhores doces e 
salgados em massa mil folhas, 
macarons, tudo no melhor 
estilo patisserie francesa. A 
fábrica, que fornece para cafés, 
restaurantes e eventos, acabou 
abrindo uma lojinha ao lado. 
Resultado? Sucesso absoluto!

Aquele clima suave e ao 
mesmo tempo descolado, 
aquele perfume delicioso dos 
doces e salgados preparados 
com capricho e sempre frescos, 
derretendo na boca, o estilo vi-
sual combinando com tudo isso 
... Assim é a Tartelier, localizada 
na esquina das Ruas Visconde 
de Inhaúma e Caciques.

A clientela nem acredita, 
mas ali nesse endereço impro-
vável e escondidinho, a lojinha 
funciona diariamente, das 8h 
às 20h! Para complementar, a 
agenda da casa tem organiza-
do eventos e alguns domingos 
com parcerias com food trucks 
dos mais diversos estilos.

O clima francês está nas lou-
sas que trazem os nomes dos 
produtos e outras graças com 
a clientela. Mas está também 
no aroma, na textura leve, na 
qualidade da patisserie.

A grande atração são os 
doces, mas quem já experimen-
tou os salgados garante que é 
paixão para toda a vida!

Quem vai até a Tartelier 
não pode deixar de conferir a 
variedade de macarons. Quem 
conhece sabe que não é nada 
simples encontrar estes mis-
teriosos doces feitos da forma 
correta, com sabores que real-
mente combinem com aquela 
sensação de derreter na boca...

E são várias as delícias: tem 
o macaron Baileys, feito com 
o licor recheando o doce pro-
duzido a partir do suspiro de 
amêndoas.

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.

 

Ainda há macarons nos sa-
bores creme de bluberry, avelã, 
frutas vermelhas, chocolate, 
chocolate com menta, carame-
lo, pistache... Engana-se quem 
acredita que não há inspiração 
da culinária brasileira: alguns 
sabores super originais dos 
macarons são pé de moleque, 
abóbora com coco, fl or de la-
ranjeiras e até caipirinha!

A lista de doces traz tantas 
maravilhas que seria impossível 
citar tudo. Mas tem bolos em 
pedaços, tortinhas, choux e as 
maravilhosas eclairs - também 
conhecidas por “bombas”, 
além de um cremosíssimo mil 
folhas. 

Uma dica é conferir a sa-
borosíssima eclair de pistache, 
mas tem que jure que a eclair 
de chocolate com laranja é 
imbatível... O brownie e a torta 
de frutas secas são outras atra-
ções com fãs incondicionais.

Cheesecakes, torta de maçã 
da vovó, torta de profi teroles 
são algumas sugestões até 
para quem pensa em fazer en-
comendas para festas ou para 
aquele encontro de amigos, 
almoço de família.

Como o horário da casa é 
super estendido, nada impede 
os fãs da boa patisserie de con-
ferir os salgados em um lanche 
a qualquer hora, em um café da 
manhã de domingo... Claro que 
o croissant francês está na lista, 
mas há também croissants re-

cheados de presunto e queijo, 
de peito de peru e o incrível e 
super pouco conhecido crois-
sant de amêndoas. As quiches 
tem público igualmente cativo: 
três queijos, alho poró, espina-
fre com ricota, peito de peru 
com ricota e, claro, a famosa 
Quiche Lorraine, com bacon, 
presunto e queijo. 

A casa também promove 
“festivais”eventualmente e 
sempre tem alguma novidade 
no cardápio ou esporadicamen-
te na vitrine. Para fi car antena-
do à agenda (e às delícias!) é 
bom seguí-los no facebook: /
tartelierpatisserie.

A Tartelier fi ca na Rua Vis-
conde de Inhaúma, 455 (es-
quina com Rua dos Caciques), 
Bosque da Saúde. Abre de 
segunda a domingo, das 8h às 
20h. Encomendas pelo telefo-
ne: 3459-2996 ou pelo email:  
contato@tartelier.com.br. 
Site: tartelier.com.br

Tartelier tem mil folhas, 
macarons, eclairs...
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V. CLEMENTINO 
    APTO  4 DTS   2STE  2 GARS 

    R$960  MIL 
Prox.  Ibirapuera , lindo 137 m2 aú, liv. 
2 ambs , terraço, Coz. equipada repleto 
de arms ótimo edifício. C/ lazer total.          

V. CLEMENTINO 
APTO 3 DTS  GAR  73 M2   AÚ

R$530MIL
Ótimo local totalmente reformado liv. 
2 ambs, coz. Equipada rico em arms , 

andar alto, não deixe de conhecer.

V. CLEMENTINO 
APTO  3 STES  3 GRS + DEP

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

V. CLEMENTINO
COBERTURA DUPLEX

R$1.050 MIL 
No miolo do bairro, linda indescritível 

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

METRÔ S. JUDAS
APTO 3 DTS   STE 2 GAR

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

Maravilhoso Edf c/ Lazer

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS   STE 2 GAR

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

com lazer.

V.CLEMENTINO
SOBRADO COM.LUXO

R$6.000
Sobrado com. Todo reformado.

06 salas. 03wcs. 03vgs
Prox.Pioneiro                    

V. CLEMENTINO 
PRÉDIO COMERCIAL 

R$19.800
876 m² de área construída, acbto alto 
luxo Ótimo p/ todo tipo de comercio, 

plantão no local 

V. CLEMENTINO 
  APTO  2 DTS  GAR  65 M² AU 

  R$428 MIL
 Prox. Unip , liv. 2 ambs ,

Cozinha equip. , 
  rico em arms ,  Ótimo Edif.

V. CLEMENTINO
APTO 03DTS STE 2GRS

R$ 2.900
Prox. Hosp SP. 110m2 au. living.

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

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO   PX PÇA STA RITA

R$2.900
Sobrado coml/ resd. 3 dts c/ vent.
De teto, bbox, 2 sls Coz. c/ arms, 
1 vaga , qtal , todo reformado.

MIRANDÓPOLIS
APTO 3 DTS STE 2 GRS 

R$650 MIL
Semi novo , prox. Do metro,

 liv. 2 ambs c/ terraço 
Rico em arms, cozinha planejada .

CONJUNTOS E IMÓVEIS COMERCIAIS 
NA REGIÃO E LINHA DE METRÔ,

TEMOS O QUE EXISTE DE MELHOR

VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

V. CLEMENTINO 
APTO 3DTS GAR 80 AU 

R$2.600
Do lado do metrô Sta Cruz, repleto

de arms, liv. 2 ambs , terraço ,
ensolarado, andar alto .

V. CLEMENTINO
PX HOSP. S. PAULO

R$3.700
Sobrado 3 dts , 2 bbox, sala 2 ambs, 

coz, Qtal, quarto de emp. c/ wc ,
1 vaga .

PÇA DA ÁRVORE
APTO 2 DTS  STE  2 GRS 

R$405 MIL 
Prox. Metrô , liv. 2 ambs , terr.

Coz. Equip. Rico em arms ,
ótimo edif. c/ lazer .

S. JUDAS
APTO 2 DTS ESCRT.  GAR

R$478 MIL 
Prox. Metrô maravilhoso, liv. 2 ambs  
Terraço, coz. Planej. Rico em arms , 

lindo edif. c/ lazer.

MIRANDÓPOLIS
PX. RUA LUIS GOIS

  R$2.500
 Excel. Sobrado 2 dorms, bbox, sala  

coz.  Qtal c/ churrasqueira, quarto de 
emp. , reformado.

V. CLEMENTINO 
APTO 3 DTS  GAR  75 M² AU 

R$1.900
Local  espetacular , living 2 ambs  coz. 

Equipada, rico em arms 
Não deixe de conhecer.

METRÔ STA  CRUZ
APTO  2 DTS  GAR  93M² AU

R$560 MIL   
Prox. Hosp. SP vago, pronto p/ morar , 
local nobre. liv. 2 ambs, coz. Equip. rico 

em arms , anadar alto , ótimo edif.

PÇA DA ÁRVORE
APTO 3 DTS  STE  2 GRS 

R$770 MIL 
Prox. Metrô , semi novo,  liv. 2 ambs , 

terr. Coz. Equip. Rico em arms ,
belíssimo, andar alto, edif. luxuoso . 

MIRANDÓPOLIS
PRÉDIO COML

R$12.000 
C/ 300 m² AC ,salão vão livre de 150m², pé 
direito alto, 4 salas, 4 wcs, vestiário, 3 vagas, 
px. Av. Jabaquara x Domingos de Morais.

IPIRANGA
CASA TÉRREA 3 DTS

R$4.600
Ampla e arejada c/ 3 dts,

5 vagas , 3 banh. Quintal ,
edícula, toda em piso frio.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO UNICO

R$433 MIL 
Prox. Pça Sta Rita, 2 dts , terraço

liv. 2 ambs Área de serviço,
garagem, coz. 

3297-5922
9.5766-7772

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS GAR

R$1.500
Prox.  ao metrô,  melhor rua do bairro,
2 dts  living 2 ambs  , com  arms , dep.

De emp. 1 vaga.

V. CLEMENTINO
APTO 1 DT GAR

R$1.600
1 dorm. c/ armários, sala , coz. c/ arms  

, banheiro  completo 1 vaga ,  Prox. 
Metro Sta Cruz.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  2 DTS

R$1.800
2 dts  totalmente reformado,

armários embutidos
Ótima localização , sem vaga.

SAÚDE
APTO 2 DTS  STE  GAR  

R$1.800
Apto reformado, coz. americana ,

rico em armários, Sacada , 1 vaga , 
lazer completo.

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS  GAR  

R$2.100
Ótimo Apto  2 dts , liv. 2 ambs  , dep. 
De empr. Semi mobilado, prox. Hosp 

SP , metrô Sta Cruz .

MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO 
R$3.400

Ótimo sobrado resd. c/ 3 dts , ste, 
closet, copa coz , Dep. de emp. 2 vagas, 

portão automático.

METRÔ CONCEIÇÃO
APTO  2 DTS  STE GAR  

R$ 430 MIL   
Semi Novo maravilhoso
prox. Metrô, Lindo edif.

Com lazer , venha conferir.

PÇA DA ÁRVORE
APTO 3 DTS  GAR  79 M² AU 

R$ 450 MIL 
Prox. Metrô ,   liv. 2 ambs ,

Coz. Equip. Rico em arms , ótimo
edif. Pronto p/ morar. 

METRÔ SAÚDE
    APTO 3 DTS STE    2GARS

R$650 MIL
Prox. Metro , semi novo liv. 2 ambs coz. 
Equip. rico em arms ótimo edif. Lazer c/ 

quadra. Venha conferir  . 

V.  CLEMENTINO 
APTO NOVO 2 DTS  STE GAR 

R$ 660  MIL
ZKF  alto luxo 0k , liv. 2 ambs terraço 

gourmet, Coz. Americana edif.
Maravilhoso c/ lazer de clube.

V. CLEMENTINO 
APTO 3 DTS 2 STES  2 GRS 

R$ 1.200 MIL
Local nobre  edif. Alto luxo 1 p/ andar 
108 m² aú , liv. 2 ambs terr. Coz. Equip. 

rico em arms , lindo. 

contatocasanova@terra.com.br -Rua Gal Chagas Santos, 167 - Saúde
PLANTÃO 24H: 8374-5678

FONE: 5078-8577
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APTO SAÚDE PX. METRÔ  
REFORMADO, PRONTO P/ MORAR!
2 dorms, sala 2 ambs c/ 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

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 

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 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 
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. PÇA. ÁRVORE
  PX. METRÕ 86 M2 AU 
3 dorms. suite c/ sacada, sala 2 

ambs. c/ sacada, repleto de árms 
planejados, 3 banhs. 1 vaga

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

APTO METRÔ SÃO JOAQUIM 
ÓTIMO ESTADO

2 dorms, sala 2 ambs. repleto de 
armários, 60m AU, sam vaga, 
repleto de arms, IPTU isento.
R$ 270 mil cond R$ 260 ,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

APTO METRÔ PARAÍSO 
REFORMADO 130M2 AU

3 dorms, 1 suite, repleto de
arms, 3 banhs, dep. emp.

completa, 2 vagas,
R$ 680 mil + cond. R$ 700,0

APTO METRÔ VILA MARIANA 
60M2 AU - REFORMADO

2 dorms, sala 2 ambs. c/ sacada,
1 vaga, prédio c/ lazer.

R$ 560 mil - cond. R$ 650,00

APTO 
SAÚDE 

2 dormitórios, sala
2 ambientes, 2 banheiros, 

1 vaga, repleto de armários
R$ 2.000,00

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 

CASA METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE 

260M2 
Térrea, 4 dorms, 2 suítes,
sala c/ solarium, 3 banhs,

repleto de armários, edícula
c/ banheiro, 2 vagas.

R$ 3.000,00
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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

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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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 CASA VERDE 
R$ 330.000,00

2 dorms, sala, cozinha,
1 banheiro, cozinha c/ arms, 
AS, 1 dependência de emp. 

c/ WC, 1 vaga, 62m² – 
REF: 3573.

APTO SACOMÃ
R$ 550.000,00

NOVO,2dorms sendo 1 
suíte, sala c/ sacada, 

cozinha, 1 banheiro, área 
de serviço, 1 vaga, 63m² – 

REF: 2491.

APTO VILA LIVIERO
R$ 250.000,00

2dorms, sala c/ sacada, 
cozinha c/ gabinete,

1 banheiro, área de serviço, 
1 vaga, 57m² – REF: 2857.

APTO JD. CELESTE
R$ 260.000,00

3dormsc/ arms, sala com 
sacada, 1 banheiro, 1 

lavabo, cozinha c/ arms, área 
de serviço c/ arms, 1 vaga, 

63m² – REF: 2774.

APTO SAÚDE
R$ 545.000,00

3 dorms c/ arms, sala c/ 
sacada, cozinha c/ arms, 

1banh, área de serviço, wc 
de empreg, depósito, 1 

vaga,72m² – REF: 2690.

APTO SAÚDE
R$ 460.000,00

1 suíte c/ arm, sala c/ 
sacada, cozinha c/ arm, 

1lavabo, área de serviço,
1 vaga, 40m² –

REF: 2849.

APTO MOOCA
R$ 345.000,00

Próx a Av. Salim Farah 
Maluf, 3dorms, sala, coz c/ 
armários, 1 banh, área de 

serviço, banh de empregada, 
1 vaga, 109m² - REF: 5030.

SALA COM. BELA VISTA
R$ 250.000,00

950m do metrô Trianon 
Masp, fácil acesso à Av. 9 de 
julho - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO! 

Possui 2 banhs e 38m² – 
REF: 2630.

CASA JABAQUARA
R$ 980.000,00

PARA INVESTIMENTO! 6 
casas (3 c/ dorm, coz, banh 

e área de serv;3 c/dorm, sala, 
coz, banh e área de serv),

3 vgs, 240m² – REF: 2850.

APTO PARQUE MUNHOZ
R$ 220.000,00

2 dorms, sala, cozinha e 
1 dos dorms c/ armários 

planejados, 1 banheiro, área 
de serviço c/ armários,

1 vaga, 55m² – REF: 2360

TERRENO SAÚDE
R$ 500.000,00

Terrenobem localizado, 
próximo ao metrô

Praça da Árvore, 160m² –
REF: 8017

APTO VL. GUMERCINDO
R$ 640.000,00

2 dormssendo 1 suíte,sala 
c/ sacada, cozinha c/ arms, 
1 banheiro, dep de empreg, 

área de serv c/ arms, 2 
vagas, 71m² – REF: 2842.

APTO VILA  PRUDENTE
R$ 350.000,00

Apto novo,3dorms sendo 
1 suíte, sala c/ sacada, 

cozinha, 1 banheiro, área 
de serviço, 1 vaga, 60m² – 

REF: 3882.

APTO JD. STA. EMÍLIA
R$ 277.000,00

3dorms c/ armsplanej, 
sala2ambsc/ sacada, cozinha 

c/ arms, 1 banheiro, área 
de serviço c/ arms, 1 vaga, 

53m² – REF: 2855.

SOBRADO 
MIRANDOPÓLIS

R$ 1.955,00 (PACOTE)
2dormsc/ arms, 2 

banheiros,sala, copa, coz. 
c/ gabinete, área de serviço, 

79m² – REF: 2841.

APTO SAÚDE 
R$ 2.600,00

+ COND.+ IPTU
3 dorms c/ arms sendo 1 
st,sala 2 ambc/ sac, coze 

despensa c/ arms, 2 banhs, AS, 
2 vagas, 86m² – REF: 2853.

CASA SAÚDE
R$ 985,00 (PACOTE)
Possui outras casas no 

mesmo quintal, 1dorm, 1 
banheiro, sala, cozinha, área 

de serviço,35m² – 
REF: 1085.

APTO VL. GUMERCINDO
R$ 1.800,00

+ COND.+ IPTU
2 dormsc/ arms sendo 
1 suíte, sala c/ rack e 

sacada,coz c/ arms, 1 banh 
c/ arms, área de serv, 1 

vaga, 52m² – REF: 2809.

APTO SAÚDE
R$ 2.500,00

+ COND. + IPTU
2 dorms c/ arms sendo 1 
suíte, sala c/ sacada, coz 
c/ arms, 1 banh, área de 
serviço, 2 vagas, 57m² – 

REF: 2845.

APTO SAÚDE 
R$ 1.600,00 + COND.

1 suíte c/ arm, sala c/ 
sacada, cozinha c/ arm,

1 lavabo, área de serviço,
1 vaga, 40m² – REF: 2848.

SALA COM.MOEMA
R$ 3.300,00

+ COND. + IPTU
2 salas sendo 1 c/ banh 

privativo, recepção, 1 
banheiro, copa, 1 vaga, 

97m² – REF: 2858.

CASA SAÚDE
R$ 1.340,00 (PACOTE)
1 dorm,sala, cozinha com 
gabinete, 1 banheiro, área 

de serviço, quintal, 40m² – 
REF: 1070.

SOBRADO JABAQUARA
R$ 3.000,00 + IPTU

4 dorms sendo 1 suíte, sala, 
1 banh, lavabo, cozinha, área 

de serv, churrasqueira, 3 
vagas, 200m² – REF: 3027.

APTO SAÚDE 
R$ 1.700,00

+ COND.+ IPTU
2 dormsc/ arms, sala c/ 

sacada, cozinha c/ arms,1 
banheiro, área de serviço,wc 
de empreg,1 vaga, 56m² – 

REF: 2856.
APTO CURSINO

R$ 2.190,00
+ COND.+ IPTU

2 dorms c/ arms (1 st), sala 
ampla, var gourmet, 1 banh, 
coz c/ arms, área de serv c/ 
arms, depós, 2vgs, 80m² – 

REF: 2851.

APTO BELA VISTA
R$ 3.000,00 (PACOTE)

2 dorms c/ arms sendo 
1 suíte, 1 banh, sala, coz 

espaçosa com arms, área de 
serv, wc de empreg, 1 vaga, 

88m² – REF: 2280.

SALA COM. SAÚDE
R$ 1.000,00

+ COND. + IPTU
2 salas, copa, 2banhs, 1 

vaga, 40m² - REF: 2719.

APTO IPIRANGA 
R$ 2.000,00

+ COND. + IPTU
2 dorms c/ arms sendo 1 

suíte, sala 2 amb c/ sacada, 
1 banh, cozinha c/ arms, 
área de serviço, 2 vagas, 

69m² – REF: 2689.

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

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$ 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

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

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
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

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

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 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

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

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) 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

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 + 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

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

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

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 435 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 
churrasqueira, s/ gar, ótima 
localização, bom também p/ 

fins comerciais - REF.: 15.101

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 475 MIL
Ótima oferta, seminovo, 

impecável, AU = 74 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada 
gourmet, cozinha planejada, 

lavand. c/ AE, gar. p/ 2 carros - 
REF.: 15.298

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Ótimo local, travessa da R. 
Vigário Albernaz, AU = = 

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

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

- REF.: 14.241

SOBRADO
 V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D. Bernardo 

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

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

REF.: 14.784

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

SOBRADO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local da rua Estero 

Belaco, c/ 3 suítes, hidro, sl. de 
estar, sl. de jantar,  lavabo, coz. 

planejada, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, ótimo 

acabamento - REF.: 15.062

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.170 MIL

Ótimo local, próx. Shopping 
Plaza Sul, c/ 4 dorm. c/ AE, 
2 suítes, living p/ 2 amb., sl. 

jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., sl. festa, quintal c/ 
churrasq., garagem p/ 5 carros 

- REF.: 15.290

APTO. - METRÔ 
PÇA. ÁRVORE

R$ 350 MIL
Excelente local, ao lado do 
metrô Pça. da Árvore, c/ 2 

dorm., wc social, sala, cozinha, 
ampla lavand, prédio reformado, 
s/ portaria, s/ lazer, s/ gar. e s/ 

elevador - REF.: 15.329

APTO
JD. DA SAÚDE

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

c/ 2 dorms c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, gar. p/ 1 carro, área 
útil de 58m², cond. somente 
R$ 350,00 - REF.: 15.130

SOBRADO
CIDADE VARGAS

R$ 490 MIL
Próx.ao Centro de Exposições, 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 

living p/ 1 amplo amb., 
cozinha, amplo quintal, wc p/ 
empreg., qto. Despejo, gar. p/

 1 carro - REF.: 15.152

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

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

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

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

SOBRADO
JD. DA GLÓRIA

R$ 790 MIL
Excelente rua do bairro, terreno 
5 x 37,5 mts., AC = 220 m², 
c/ 3 dorm., living, sl. jantar, 

lavabo, copa, coz., escritório c/ 
wc, depósito, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 3 carros - REF.: 14.236

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

Ampla sacada gourmet, gar. 
p/ 3 carros, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ closet, liv. p/ 2 amb., 
escritório, lav, coz. planej., 

depósito, AU = 121 m², lazer 
completo - REF.: 15.048

GALPÃO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.980 MIL

Terreno 10 x 37m, construção 
nova c/  670 m², sendo 
amplo salão vão livre, e 

em cima amplo mesanino, 
estacionamento p/ 4 

carro,ótimo local, travessa da 
Av. Bq. Saúde - REF.: 14.959
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Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.

Creci no 16.581
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SOBRADO COMERCIAL - V. MARIANA

(PRÓXIMO AO METRÔ STA. CRUZ)
09 salas, sala de espera, 02 lav, coz,  02 banhs, 
AS, entr. lateral, qtal e vaga p/ carro. R$ 5.000,00 

- Rua Prof. Tranquilli, 99. (Aceita proposta)

SOBRADO COM/RES – MIRANDÓPOLIS 
(Próximo ao Metro Pça. Da Arvore)
03 dormitórios, sala, ante sala, cozinha, 
banheiro, AS, dep. dep. emp. sem ga-
ragem. R$ 2.500,00. Rua Pirituba, 454
SOBRADO  COM/RES MIRANDÓPOLIS
(Próximo ao Metro Pça. Da Árvore)
03 dormitórios grandes, sala grande, 

coz. c/ae, banheiro, AS sem gar. 
R$ 2.500,00 - Rua Guarujá, 386

CONJUNTO COML – V. GUMERCINDO
(PRÓXIMO À AV. DO CURSINO). 

Salão com 63,0 Mt. e com divisórias,
02 banheiros e lavatório. R$  1.100,00

Rua Assungui, 332 sala 02

CASA TÉRREA COMERCIAL 
RESIDENCIAL MIRANDÓPOLIS

(Próximo ao metrô Pça. da Arvore). 
2 dormitórios grandes, sala, cozinha, 
banheiro, quintal na frente, área de

serviço com banheiro e vaga para carro. 
R$  2.200,00. Av. Sen. Casemiro

da Rocha, 994

APARTAMENTO – MIRANDÓPOLIS 
(Próximo ao Metro Pça. da Arvore)
01 dorm. c/ae, sala, coz. c/ae, banheiro 
e área de serviço. R$ 1.100,00. Av. Sen. 

Casemiro da Rocha, 1161 Apto. 11. 
APARTAMENTO – V. DOM PEDRO 

(Próximo ao Metro Santos/Imigrantes)
02 dorm. c/ae, sala c/ sacada, coz. c/ae, banh. 
social c/ae, AS c/ae, dep. emp. comp. e 2 va-
gas p/ carros. R$  2.200,00. R: Mario Vicente, 
766 Apto 21. Obs. Prédio com lazer completo.

SOBRADO – COM/RES – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRO PÇA. DA ARVORE)
03 dormitórios grandes, sala grande, cozinha 
c/ae, banheiro, área de serviço e garagem.

R$  2.200,00 - Rua Guarujá, 386.

SOBRADO – COM/RES – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRO PÇA. DA ARVORE)

03 dormitórios, sala grande, cozinha, 
banheiro, área de serviço, dep de empregada 
e garagem. R$  2.200,00 Rua Pirituba, 454.

APARTAMENTO –CAMBUCI
(PRÓXIMO AO LARGO DO CAMBUCI).
01 dormitório, sala, cozinha, banheiro

e área de serviço. R$ 1.200,00 -
Rua Alves Ribeiro, 398 Apto. 807.

APARTAMENTO – SANTANA
(PRÓXIMO AO METRO SANTANA)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro
e área de serviço. R$ 1.300,00

Rua Dr. Olavo Egidio, 991 Apto. 31.

CASA TÉRREA  – V. SANTO ESTEFANO  
(PRÓXIMO DA AVENIDA DO CURSINO)

01 dormitório, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e vaga para carro. R$ 1.100,00 

Rua Cesar Antonio Bosso, 454 casa 01.

SALA P/PSICOLOGIA - MIRANDÓPOLIS  
(Próximo ao Metro Pça. da Arvore)
Sala com 16 mts., cozinha e banheiro. 

R$  600,00. Av. Sen. Casemiro da
Rocha, 847 sala 06. 

APARTAMENTO – JABAQUARA
(PRÓXIMO AO METRÔ JABAQUARA).
01 dormitório, sala, cozinha, banheiro,

área de serviço e garagem. R$ 1.100,00
Rua Dos Buritis, 389 Apto. 52.

SALÃO COMERCIAL
MIRANDOPOLIS

(Próximo ao Metrô Pça. Da Arvore)

Salão com 40,0 Mt. Na frente

e outro nos fundos de 20,0 Mt.

e banheiro. R$  2.300,00

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 913

www.imobiideal.com.br  /  imobideal@uol.com.br

Creci 16.509-J

VENDCOM
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

5062-6811 SEDE PRÓPRIA

www.vendcomimoveis.com.br
vendcomimoveis@terra.com.br

Rua Maria Celina, no 169 A 
Trav. do no 2.099 da rua Sta. Cruz

SRS. PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS OU CASAS VELHAS TEMOS DIVERSOS INVESTIMENTOS PARA COMPRA IMEDIATA. TEMOS O MAIOS PRAZER EM RECEBE-LOS EM NOSSO ESCRITÓRIO PARA TRATATIVAS

SOBRADO COMERCIAL
RESIDENCIAL GENTIL DE

MOURA (METRÔ) R$ 480 MIL 
FACILITA  PAGAMENTO

2 dorms, c/ 3o opcional, sala ampla, 
coz. ampla, dep. emp, qtal, gar. 2 autos.

PRÉDIO COMERCIAL
VILA MARIANA
SÓ R$ 850 MIL
RUA LOEFGREN

TERRENO 10 X 30

CASA TÉRREA ALTO DO
IPIRANGA TERRENO PLANO 

8x30 PRÓX. AO METRÔ
ÓTIMO LOCAL R$ 630 MIL

2 amplos dorms, sala 2 ambs, edícula 
nos fundos, gar. diversos carros, qtal.

Ref. CT

APTO ALTO DO IPIRANGA RUA 
ASSUNGUI COND. STA. CRUZ 
R$ 1.150.000 (COND. BAIXO)
4 dorms, 2 suites, sala c/ sacada

envidraçada, 3 gars, lazer total.

MARAVILHOSO APTO PRÓXIMO
METRÔ ALTO DO IPIRANGA R$ 380 MIL 

ESTUDA PROPOSTA 
Impecável c/ 90m2 área útil, 2 dorms. amplos,

sala 3 ambs, sem garagem, cond. baixo,
prédio sem elelvador

SOBRADO COMERCIAL C/ RENDA

JARDIM ORIENTAL C/ RENDA R$ 450 MIL 

C/ 60% DE ENTRADA SALDO FACILITADO 

3 dorms, suite, 4 vagas + salão, c/ 100m2

APTO IPIRANGA (NOVO)
R$ 680 MIL 

2 suites, 2 vagas, 87 AU, repleto de AE,

c/ 30 reversível, sala c/ sacada, área de lazer total. 

Cond. R$ 500,00 - Ref. A-1016 

Rua Salvador Simões, 947
Ao lado do metrô Alto do Ipiranga. 

Ótimo para restaurante, mini-shopping, 
lojas diversas, etc.

R$ 849.000,00 200m2 AU
Estuda proposta Tratar: 5062-6811

96720-1235 / 99364-4130

SALÃO COMERCIAL 
EM EXPOSIÇÃO

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

 SOBRADOS NOVOS
V. GUARANI R: CASÉRIO 

LEME, 53 E 60
R$ 800.000,00 - 130M2AU

3 dorms, 1 ste. c/ box no banh. social, 
varanda, sala, lav, coz, lavand, co-
berta, churr, 2 vgs, ac. 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

SOBRADO JABAQUARA
VILA FACHINI R$ 450.000,00
3 dorms. c/ terraço, 1 banheiro 

social, sala piso frio, coz. grande, 
banh. completo, corredor lateral, 

pequeno quintal, 2 vagas,
estuda proposta

APTO VILA GUARANI 
R$ 270 MIL - VAGO 55M2 AU
RUA LINO ALMEIDA PIRES
2 dorms, sala, coz, lavanderia,
1 banheiro, sem elevador, sem 

garagem. condomínio R$ 180,00, 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

SoBRaDo SEMINoVo
SaUDE 180² ac R$ 1.180.000,00

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

fONE: 9 5948-5076
COM ANTôNIO

aPaRTaMENTo a
3 QUaDRaS Do METRÔ 

PRaça Da ÁRVoRE
local nobre, 62m2,

sala grande, 2 dormitórios, 
reformado, 1 vaga.
R$ 340 mil. direto
com o proprietário

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.

sOBRADO PRÓX. METRô 
CONCEIÇÃO R$ 700.000,00

Fs: 2275-6481/2276-3671/97592-9946

 

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

 

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

APTO JD. CELEsTE 
PRÓX. aV. Do cURSINo
todo reformado, 2 dorms,

1 vaga, lazer comm quadra e 
salão de festas. R$ 210.000,00 

creci-136.993
F: 5058-0800 / 96428-0663

aPTo aV. MIGUEl ESTÉFaNo 
PRÓXIMo PlaZa SUl

2 dormitórios, sala 2 ambientes, 
salão de festas e quadra,

1 vaga. R$ 280.000,0

F: 5058-0800 / 96428-0663

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.

sALA COMERCIAL 
JABAQUARA

Próximo ao metrô, 30m2au,
1 vaga, rua dos Buritis , 128 conj. 

313 B. tratar c/ João ou denise

F: 99447-8804 / 99840-2268

TRATAR COM BRUNO fONE: 9M 9133-5291

APTO JABAQUARA /JD. BABILONIA
Próximo metrô Jabaquara e futura estação
Babilônia, 2 dormitórios, sala 2 ambientes,
banheiro social, cozinha ampla, lavanderia,

1 vaga, lazer com piscina.
Locação R$ 1.000,00
Venda R$ 280.000,00

VENDE-SE TERRENo
JaBaQUaRa/ cIDaDE VaRGaS

RUa GENI - 5X21 - 105 M²
R$ 195.000,00

coNTaTo - BRUNo:
(11) 99133-5291

VENDa

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

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

Paulo Roberto Leardi Paraíso
contRata coRREtoREs

- oferecemos salario fixo mais comissão
- carteira com mais de 2000 imóveis.

- Bancada individual
Tratar  3459-2438  98361-9259
aglai.soares@leardi.com.br.

REsTAURANTE 
CONTRATA

- aJudante de coZinHa
- atendente Para o salão

com exPeriência
TRaTaR coM aNDREa

F: 5093-4671 5044-3397

PIaNo clÁSSIco PoPUlaR - TEclaDo
- método americano rápido e agradável
- 1 música Por aula - Qualquer idade

- musicoterapia
Professora Diplomada Em Nova York

fONE: 5572-6074

São PaUlo
ZoNa SUl
5072-2020

Impressão Gráfica OESP

Rua das Glícinias, 273 - Mirandópolis
CEP 04048-050
PABX 5072-2020
CNPJ 48.552.178/0001-71
CCM 8.713.704-6

Diretor Administrativo
Wagner Luiz D´Angelo

Jornalista Responsável
Ana Maria Fuster Coluccio
MTb 23.403

As matérias assinadas e/ou
em quadro caracterizam
artigos ou publicidade, e não
necessariamente expressam
a opinião deste jornal.

O jornal S.Paulo Zona Sul
não admite a publicação
total ou parcial de suas
matérias, para qualquer fim,
sem prévia autorização
documentada.

Distribuído gratuitamente
às sextas-feiras em dezenas
de bairros dos distritos
oficiais de Saúde, Jabaquara,
Vila Mariana, Cursino e Ipiranga.

www.jornalzonasul.com.br
www.facebook.com/jornalspzonasul
email: falecom@jornalzonasul.com.br
twitter: @spzonasul

Fundado em 17 de julho de 1960 - Editado por Jornal São Paulo Zona Sul Ltda.
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Escola Nossa Senhora das Graças 
comemora 58 anos no Jabaquara

•EDUCAÇÃO

A Escola Nossa Senhora das 
Graças faz parte da história do Ja-
baquara. Quando foi fundada pela 
educadora Lucy Alice Roperto Nie-
man, em 21 de setembro de 1958, 
ocupava um pequeno espaço: em 
sua única sala de aula, 18 crianças 
tinham seu primeiro contato com a 
descoberta do aprendizado. 

Muito tempo se passou desde 
aquela primeira turma de Educação 
Infantil e muita história se formou 
de lá para cá. A Escola cresceu, 
ampliou seu atendimento e hoje 
são centenas de crianças e jovens 

formando visão crítica do mundo, 
aprendendo, vivenciando o cresci-
mento com apoio da família e da 
equipe de educadores. 

Para celebrar e relembrar, a 
garotada toda se uniu no ginásio 
poliesportivo coberto e uma versão 
criativa da música “Superfantásti-
co”, homenageando a fundadora 
da escola, ressaltando a alegria do 
aprendizado na ENSG.

Na noite de ontem, 30, houve 
também a tradicional Missa de Ação 
de Graças na Capela de São José do 
Instituto Meninos de São Judas Ta-

deu, com participação do corpo do-
cente, alunos, pais e comunidade. 

Expansão
 A escola que hoje conta com in-

fraestrutura ampla, piscina própria, 
prédio próprio que abriga salas e 
equipamentos para atender desde 
a Educação Infantil até o Ensino 
Médio, não para de investir.

Na próxima semana, como parte 
das celebrações pelos 58 anos, a es-
cola vai também inaugurar um novo 
prédio, bem ao lado do complexo 
principal. 

Voltada especifi camente para a 
Educação Infantil, a nova unidade 
tem 800m² e conta com uma horta, 
cozinha experimental, refeitório, 
salas de aula e área de lazer.

“O prédio foi todo pensado 
para se tornar um instrumento e 
ferramenta para o desenvolvimento 
mental e emocio-
nal, assim como 
a expressão de 
nossas crianças”, 
diz a coordena-
dora pedagógica 
da ENSG, Eliane 
Kattur Nieman 
Mello, a “Lica”. 

A Escola Nos-
sa Senhora das 
Graças  f ica  na 
Praça Barão de 
Angra, 91 - Cida-
de Vargas - Jaba-
quara (próximo 
ao terminal do 
metrô). Telefo-
ne: 5588-4488. 
Site: www.ensg.
com.br. O novo 
prédio será inau-
gurado na Rua 
Emerina, 51. 

Fundadores da 
escola celebraram os 
58 anos em missa no 
Instituto de Meninos 
São Judas Tadeu, na 
noite de ontem, dia 
22 (acima). A ENSG 

foi criada em setem-
bro de 1958 com 

apenas 18 alunos da 
Educação Infantil e 

atualmente conta 
com centenas de 

crianças e jovens até 
o Ensino Médio. 
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