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Rei Arthur é apenas uma das 
quatro novidades eletrizantes que 
os cinemas trazem na semana

Delivery de comida chinesa 
oferece combos saborosos por 
preços a partir de R$ 19,90
Página 6

BATERIAS ITAIPU
HELIAR
DELCO
MOURA
MARTE
EXCELL
BRM

320,00
320,00
340,00
210,00
210,00
210,00

350,00
360,00
370,00
240,00
230,00
230,00

480,00
480,00
490,00
360,00
350,00
350,00

A BASE DE TROCA 45AH 60AH 70AH

5062-1691 R. Sta. Cruz, 2094
Ipiranga

População e governo investem em câmeras

Cuidado! Você está 
sendo filmado. Não são 
apenas políticos e cele-
bridades que são alvo de 
fi lmagens que podem in-
criminar. Cada vez mais, 

qualquer cidadão que 
estiver cometendo algu-
ma irregularidade, delito 
ou crime poderá ser fla-
grado nas ruas, espaços 
públicos ou até mesmo 

em áreas particulares de 
uso comum como cen-
tros comerciais, lojas, 
academias... Governo do 
Estado, Prefeitura, cida-
dãos e comerciantes e 

até associações de bair-
ro estão investindo nas 
câmeras de segurança 
como forma de aumentar 
a segurança e inibir a prá-
tica de crimes.  P����� 3

Banco de Leite do  
Hospital do Servidor 
tem 50 anos

No mês das Mães, é inevitável lembrar da importân-

cia do aleitamento materno. Na Vila Clementino, existe 

um dos maiores e mais antigos bancos de leite humano 

do pais: no Hospital do Servidor Público Estadual, que 

funciona desde 1967. E não é só doando leite que se 

pode contribuir. Doe também potes de vidro! P����� 5

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

CONTRATAM-SE 
CORRETORES

Para trabalhar na 
venda e locação de 
imóveis da região 

Interessados enviar currículo 
para contato@azulle.com.br
ou pelo tel: (11)5082-5222

571
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MANUTENÇÃO 
DE PORTÕES 

AUTOMÁTICOS

Profhel Portões
profhelportoes.com.br

Fones:
 5687-6761
2306-6040
9 6572-9352 

Vitrô basculante 1 seção
0,60 x 0,60 m

Vitrô 4 folhas de correr
1,00 x 1,20 m

Veneziana 3 folhas
1,00 x 1,20 m

Veneziana 6 folhas
1,00 x 1,20 m

Vitrô 2 folhas de correr
1,00 x 1,20 m

Porta Lambril
Branca

2,10 x 0,80 m
Porta Palheta
2,10 x 0,80 m

Nova loja dentro
da Roshel

Tel.: 5929-9555
Av. Carlos Oberhuber, 23

Vila São José

Loja Yervant - Tel.: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza
Loja Cupecê - Tel.: 2368-3900
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

Loja Sabará - Tel.: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Nsa. Sra. do Sabará, 3524 - V. Emir

Loja M. Boi - Tel.: 2654-6383
Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz

*Fotos meramente ilustrativas
* Reservamos o direito de corrigir ou não comercializar produtos com erro gráfi co. Após a promoção os preços voltam ao normal.
Promoção não acumulativa, valida por 7 dias, ou enquanto durar nosso estoque.

***LINHAS NORMATIZADA

R$ 149,90

R$ 499,90 R$ 269,90

R$ 46,90

R$ 149,90 R$ 229,90 R$ 259,90

LOJA DE FÁBRICA Agora com vendas online. Confira em nosso site:
www.alfaesquadriasonline.com.br

TELA MOSQUITEIRA DE SOBREPOR
MEDIDA VALOR

VITRO DE 1,00 X 1,00
VITRO DE 1,00 X 1,20
VITRO DE 1,00 X 1,50
VITRO DE 1,00 X 2,00

R$ 79,90
R$ 89,90
R$ 99,90
R$ 119,90

* Serve em qualquer janela com essas medidas

GRANDE PROMOÇÃO PARA O
VERÃO - TELA MOSQUITEIRA

Temos
outras

medidas

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

•CONSTRUÇÃO •REFORMA•DECORAÇÃO

CONSTRUÇÃO E REFORMA 
EM GERAL

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

› Reparo ou troca de registro 
sem quebrar paredes 
› Fazemos desentupimento
›CAÇA VAZAMENTOS

Orçamento sem
compromisso

Aceitamos 
todos os cartões

5625-2599   •   96155-1045
7843-9606 - ID 55*687*22TRATAR C/ 

VALMIR

Caçambas podem ser multadas

2807-0797
94767-7072
www.belloespaçosp.br

• Carpetes • Cortinas •  Persianas 
•  Pisos laminados • Divisórias 

• Papel de parede - Forro PVC - Drywall  
•  Redes de Proteção •  Telas  Mosquiteiras

R.das Rosas, 482 - Praça da Árvore

Piso Eucafloor,
coloc. c/ rodapé

R$ 62,90 m2

Piso vinílico, 
click com rodapé

R$ 139,90 m2

Papel de parede 
vinílicos

R$ 89,90 Rolo

CORTINAS E 
PERSIANAS 
EM ATÉ 5X

PROMOÇÃO

Caçambas que não fi zerem 
a emissão diária de guias pelo 
Controle de Transporte de 
Resíduos (CTR) Eletrônico 
estão sendo multadas desde 
ontem, dia 18. Transporta-
dores que trabalham com 
o recolhimento de resíduos 
com massa superior a 50 (cin-
quenta) quilogramas diários 
são obrigados a se cadastrar 
no sistema da Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana 
(AMLURB) e preencher a guia 
de coletas na página do CTR 
Eletrônico quando um servi-
ço for contratado e quando 
o material for depositado no 
local de destino.

A fi scalização começou em 
abril, mas as multas passam a 
ser aplicadas agora, atenden-
do a um pedido da categoria, 

que solicitou mais tempo para 
se adequar às novas normas.

A emissão diária de guias 
cresceu mais de 3.000% desde 
o dia 15 de abril, o que, se-
gundo a Prefeitura, também 
gerou um acréscimo signifi-
cativo no volume de resíduos 
descartados corretamente 
nos aterros. Entre março e 
abril, o aumento foi de 911%, 
de 16.072 para 146.500 to-
neladas de resíduos. Antes, 
a guia era emitida em papel, 
mas nem todos preenchiam, 
dificultando as fiscalizações 
e o monitoramento das ca-
çambas.

Na cidade, por determina-
ção do Decreto nº 46.594/05, 
todas as empresas que pres-
tam serviços de limpeza urba-
na em regime privado devem 

•CULTURA

Show resgata repertório do Clube da Esquina

No próximo dia 20, quarteto interpreta clássicos do 
grupo de músicos mineiros liderado por Milton Nascimento

se cadastrar na Amlurb, que 
fiscaliza, orienta, multa ou 
mesmo tem o poder de cance-
lar a autorização, se a empre-
sa não estiver cumprido suas 
obrigações corretamente.

Pelos telefones 3397-1750/ 
3397-1751 ou por meio da Cen-
tral de Atendimento 156, é 
possível conhecer as empre-
sas que estão regulares no 
município para aluguel de 
caçambas, necessárias no 
caso de grandes reformas e 
da necessidade de se desfazer 
de quantidade volumosa de 
entulho. 

•LAZER E TURISMO

Descubra Poços de Caldas em passeio de um dia
Fontes de águas mineiras 

que podem ser usadas em 
diversas terapias, paisagens 
maravilhosas, produção de 
doces artesanais deliciosos 
e de objetos decorativos em 
vidro fundido que lembram os 
de Murano, na Itália. Estas são 
apenas algumas das atrações 
de Poços de Caldas que fi ca a 
apenas 260 km da capital pau-
lista. A cidade ainda conta com 
uma banda municipal, tomba-
da como patrimônio artístico 
cultural do município, e que 

faz suas apresentações domi-
nicais há mais de um século: 
desde o ano de 1914, no Coreto 
da Praça. A cidade ainda tem 
uma sede do Instituto Moreira 
Salles, onde acontecem ex-
posições artísticas e exibição 
de fi lmes com aceitação pela 
crítica especializada.

Que tal descobrir ou rever 
a cidade em passeio de um 
dia? Uma agência da região, a 
Vivências Tur, promove visitas 
frequentes à cidade. O pró-
ximo passeio está agendado 

para um domingo, 16 de julho, 
e custa apenas R$ 239,00 à 
vista (por pessoa) ou pode ser 

parcelado em duas vezes de 
R$  124,00.

Inclui: Ônibus Executivo, 
lanche de bordo,  Almoço , 
city tour com guia local (locais 
visitados:  Praça do Termas 
Antonio Carlos, Recanto Japo-
nês; Cachoeira Véu da Noiva 
(tempo livre para compras).

Informaç!oes: s 9-9918-9517 
(vivo - co WhatsApp)  e 2387-
4184. Site: www.vivencias.tur.
br. Email: contato@vivencias.
tur.br. A Vivências Tur fi ca na R. 
Bom Pastor, 2.100 – 5o. andar.  

11 ANOS
DE VIAGENS 
EM GRUPO

PASSEIOS DE UM DIA 2017

25 DE JUNHO - Domingo
MONTE VERDE - MG - NOVA SAÍDA

Inclui: Ônibus Executivo, 
Lanche de Bordo, Almoço, 

Passeio de Trenzinho, City Tour e 
Tempo Livre para Compras

VALOR: R$ 219,00 À VISTA 
OU 2 X R$ 114,00 POR PESSOA

16/07 - Domingo
POÇOS DE CALDAS

Inclui: Ônibus Executivo, lanche de bordo, 
Almoço, City Tour com guia local  

(locais visitados: Praça do Termas Antonio 
Carlos, Recanto Japonês Cachoeira Véu da 

Noiva  - tempo livre para compras)
Valor por pessoa: 2 x R$ 124,00 ou R$ 239,00 à vista

LIGUE F: 99918-9517 (VIVO)    - F: 2387-4184
ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR

RUA BOM BASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

PASSEIO A 
CAMPOS DO JORDÃO

Inclui: Transporte, 
lanche a bordo, 
passeio de trenzinho 
e almoço

5523-5182 / 98721-3145/ 98662-4928
abratssp@hotmail.com 

DIA 04 DE JUNHO
R$ 190,00
Faça já sua reserva 

e divirta-se!!!

A banda Esquina Paulista 
apresenta o show Os Sonhos 
Não Envelhecem no próximo 
dia 20, às 22h, no Sampa Jazz 
Bar (Rua Arcipreste Ezequias, 
245), no Alto do Ipiranga. 
Baseado na obra dos com-
positores do lendário Clube 
da Esquina — coletivo de 
músicos mineiros liderados 
por Milton Nascimento nos 
anos 1970—, o repertório 
tem como destaques canções 
como Para Lennon & McCart-
ney, Fé, Cega, Faca Amolada 
e Um Girassol da Cor de seu 
Cabelo. Há também espaço 
no setlist para duas canções 
autorais: Brincadeira e Como 
é Lindo, Como é Doce o seu 
Olhar. 

O grupo é formado por 
Valter Saty (violão e voz), 
Rica Ferreira (baixo e voz), 
Antonio Valoto (guitarra solo 
e voz) e Fábio Rosario (ba-
teria) e evidencia em suas 
performances a bagagem 
adquirida em anos dedica-
dos ao estudo musical e aos 
bailes da vida. Ex-aluno do 
grande violeiro Fernando 

Deghi e do prestigiado 
violonista Ulysses Ro-
cha, Saty estudou teoria 
musical e violão clássico 
na Fundação das Artes 
de São Caetano do Sul. 
Desde a adolescência, 
o cantor, compositor e 
instrumentista preserva 
relação muito próxima 
com a obra do Clube, 
expressa em cada nota 
que interpreta. 

Na mesma toada de 
conhecimentos musicais, 
o baixista Ferreira  —  
parceiro de Saty desde o 
início do projeto, há cer-
ca de um ano — estudou 
violão, guitarra, teoria e 
percepção na Universidade 
Livre de Música Tom Jobim 
(ULM). Como guitarrista, 
acompanhou o cantor e ba-
terista norte-americano Eric 
Singer (Kiss, Black Sabbath, 
Alice Cooper e Gary Moore) 
em dois shows no Brasil. 

O guitarrista e multi-ins-
trumentista Valoto também 
tem um pé fi ncado no rock, 
com passagens pelas bandas 

Tinta Preta e Come Toge-
ther (Tributo aos Beatles). 
As referências do músico são 
semelhantes às do baterista 
Rosário, que esbanja talento 
no comando das baquetas e 
começou a tocar tendo como 
inspiração o virtuoso Neil 
Peart, da banda canadense 
Rush. 

SERVIÇO:
Esquina Paulista –  Show 

Os Sonhos Não Envelhecem
Dia 20/05 (sábado), a par-

tir das 22h. Couvert artístico: 
R$ 15. 

Sampa Jazz Bar (Rua Ar-
cipreste Ezequias, 245 - Alto 
do Ipiranga). http://www.
sampajazzbar.com.br/
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•SEGURANÇA

Quase três mil pessoas 
foram presas, 200 armas apre-
endidas e mais de dois mil 
veiculos interceptados pela 
Polícia Militar depois de ter 
fl agrado, por meio de câme-
ras espalhadas por toda a 
cidade de São Paulo, ações 
suspeitas ou criminosas. Na 
cidade, já são mais de 2.200 
câmeras que funcionam em 
parceria com a Prefeitura, 
em especial da Companhia de 
Engenharia de Tráfego.

Mas, a Prefeitura também 
apresentou recentemnte o 
projeto City Câmeras, que 
tem por objetivo ampliar o 
número de câmeras espalha-
das pela cidade para 10 mil, 
conectadas a uma central de 
monitoramento. Na verdade, 
nem toda essa aparelhagem 
será da própria Prefeitura, 
mas formará uma rede com 
comerciantes, empresas e 
sociedade civil. 

Se já são comuns os fl agras 
de contravenções e infrações 
de trânsito, pequenos furtos, 
vandalismo, brigas e abor-
dagens criminosas diversas 
por câmeras particulares, a 
tendência é que este material 
passe a ser mais utilizado na 
punição de criminosos. 

Essencialmente, entretan-
to, o aumento do número de 
câmaras de vigilância integra-
das a um sistema único e mo-
nitorado deve apresentar um 
outro benefício: a prevenção 
de crimes. 

Cientes de que as câmeras 
estão por todo lado, infrato-
res, contraventores e crimi-
nosos tendem a modifi car seu 
comportamento por receio 

do registro que comprova 
a ação danosa. As imagens 
também podem auxiliar para 
agir com rapidez em casos 
de acidentes, catástrofes e 
emergências diversas. 

Até a zeladoria pode ter 
ganhos, de acordo com a 
Prefeitura, já que será pos-
sível fl agrar, por exemplo, o 
descarte irregular de entulho 
na cidade. 

Segundo a Prefeitura, o 
principal diferencial do pro-
grama é a participação da 
população. Câmeras de se-
gurança residenciais e as que 
estão instaladas em pontos 
comerciais serão integradas. 
As imagens fi carão  armazena-
das e serão transmitidas para 
o Comando da GCM e Con-
trole da Prefeitura por meio 
de um canal de comunicação 
de dados da internet, sendo 
possível a realização de uma 
triagem de ações que acon-
tecem nas ruas e avenidas da 
cidade. 

A Prefeitura também pre-
tende monitorar o patrimônio 
público, escolas, hospitais, 
além de grandes vias de cir-
culação de pessoas e automó-
veis, como pontes, passarelas 

e avenidas, por meio de câme-
ras externas de condomínios, 
fábricas e empresas.

A ação da Prefeitura já co-
meçou no centro da cidade e 
deve se espalhar aos poucos 
para outros bairros, conforme 
adesão da comunidade.

Sociedade Civil
A Prefeitura promete fazer 

A Prefeitura fará, nos próxi-
mos dias, um chamamento 
público destinado a pessoas 
físicas e jurídicas que quise-
rem disponibilizar o acesso 
às suas câmeras, desde que 
atendam aos requisitos téc-
nicos exigidos.

Na zona sul, já há algumas 
várias iniciativas da comuni-
dade visando, principalmen-
te, à melhoria da segurança 
pública. 

Moradores de bairros 
como Planalto Paulista, Par-
que Jabaquara e Jardim Aero-
porto estão se mobilizando e 
discutindo a implantação do 
projeto Vizinhança Solidária, 
que prevê ações interligadas 
de inteligência e prevenção 
de crimes entre vizinhos, com 
apoio operacional da Polícia 
Militar para agilizar o atendi-
mento das ocorrências. 

Câmeras espalhadas pela região
podem ampliar segurança

www.anglobrasileiro.com.br

Rua Coronel Lisboa, 697
(próx. ao metrô Santa Cruz)

5549-8188

EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO

Especialistas em

Carinho e Educação

Desde 15/08/1970

Há 46 anos cuidando de bebês

BERÇÁRIO 1 - de 4 meses a 18 meses
Promoção Especial: 6 horas por R$ 490,00

O QUE A SABESP
FAZ COM O DINHEIRO  
DA SUA CONTA  
DE ÁGUA TAMBÉM
É DA SUA CONTA.

Imagem ilustrativa

MENOS 
DE 30%

A maior parte do lucro da Sabesp  
é investida em obras. 

• Sistema São Lourenço
• Interligação Jaguari-Atibainha
• 22 novos reservatórios
• Membranas ultrafiltrantes

*A Sabesp distribui aos acionistas apenas o mínimo legal. 

A outra parte do lucro é 
distribuída aos acionistas*
da empresa como fundos
de pensão e outros, e também 

gera investimentos
em saúde, segurança 
e educação.

MAIS
DE 70%

Moradores do Planalto Paulista estão implantando
projeto de Vizinhança Solidária
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A avaliação de impactos 
ambientais, o licenciamen-
to e a revisão de atividades 
efetiva ou potencialmente 
poluidoras constituem instru-
mentos da Política Nacional 
do Meio Ambiente, instituída 
pela Lei Federal nº 6.938 de 31 
de agosto de 1981. Na cidade 
de São Paulo, quem planeja 
e ordena as atividades em 
defesa do meio ambiente 
é a Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente. 
Uma de suas atribuições é o 
licenciamento ambiental de 
empreendimentos públicos e 
privados que possam causar 
impactos ambientais rele-
vantes.

O licenciamento ambiental 
é um instrumento importante 

para a conciliação do desen-
volvimento socioeconômico 
com a conservação ambien-
tal, na medida em que avalia 
os impactos negativos nos 
meios físico, biótico e socio-
econômico causados pelos 
empreendimentos passíveis 
de licenciamento e institui 
medidas mitigadoras e com-
pensatórias.

Por isso a UMAPAZ vai ofe-
recer um curso que prepara 
os funcionários públicos e 
para discutir o funcionamen-
to desta ferramenta. Serão 
seis aulas a partir da próxima 
sexta, dia 5 de maio, sempre 
às sextas, das 9h30 às 12h30. 

O cronograma completo 
e a fi cha de inscrições estão 
disponíveis no site da Uma-

Umapaz vai oferecer curso sobre 
licenciamento ambiental na cidade

paz: www.prefeitura.sp.gov.
br/umapaz

A Sede da UMAPAZ fica 
dentro do Parque Ibirapuera, 
com entrada pelo portão 7A 
(pedestres) da Av. Quarto 
Centenário, 1268, no Jardim 
Luzitânia. Os veículos podem 

estacionar em sistema de 
zona Azul na mesma Av. Re-
pública do Líbano.

Saúde e Estética

OdontologiaCuidadores

Casas de Repouso

MICOSE DE UNHA
TRATAMENTO LASER TERAPÊUTICO

Pé diabético - Unhas Encravadas - Micoses - Colosidade e Calos
Frieiras - Correção de Unhas - Rachaduras - Pés Ressecados

Rua das Rosas, 164 - Mirandópolis
(próximo ao metrô Pça. da Árvore)

3926-4064 - 97304-4064ANTES DEPOIS

MICOSE DE UNHA
TRATAMENTO 

LASER 
TERAPÊUTICO ANTES DEPOIS

ANTES DEPOIS

GERANDO  CONFORTO

Rua das Rosas, 164 - Mirandópolis
(próx. ao metrô Pça da Árvore)

3926-4064      97304-40643926-4064      97304-4064

Pé diabético - Unhas encravadas  
Micoses- Calos e Calosidades

 Correção de Unhas
Pés ressecados

Rachaduras
Frieiras 

Podologia

• Enfermagem 24 horas 
• Casa só para mulheres 
• Atividades diárias 
• Passeios Com todos os procedimentos 

e cuidados que cada 

paciente necessita 

Com amor e respeito ao 

nossos hóspedes 

CASA DE REPOUSO

Agende suA visitA:
9 8409-8420
9 634119709  
9 7053-1952
5594-5765

PRÓX. METRÔ S.JUDAS 
E CONCEIÇÃO

Informações sobre  anúncios no  SP Zona Sul? 
Fale com a gente  por  WhatsApp:  98216-2837

•ARTIGO

Estabelecimentos devem 
adotar procedimentos de 
medicina do trabalho

Clínica Dr. Flávio
de Oliveira Campos 

ATENDIMENTO DE 2A A 6A - DAS 8H ÀS 16H45 - SEM INTERVALO 
Rua Vergueiro, 1855 - Cj. 77
Vila Mariana - entre estaçôes
do metrô Paraíso e Ana Rosa
www.drflaviocampos.com.br
flavio.de.campos@terra.com.br

• Exame Clínico
• Admissional
• Periódico
• Demissional
• Emissão do ASO
• Audiometria - Exames laboratorias
• Elaboração de PCMSO - PPRA - LTCAT - PPP

EspEcializada Em mEdicina

E sEgurança do Trabalho

5575-1969

5572-0781

5083-0797www.drfl aviodeoliveiracampos.com

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

Pacientes que necessitem e 
queiram fazer nos cursos, 
com profissionais 
experientes, 
implantes
dentários de 
alta qualidade

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3399-4399

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058

Salão de beleza

A medicina do trabalho 
é o segmento da medicina 
especalizado na preservação 
da saúde dos trabalhadores 
e que se preocupa com a 
prevenção de doenças ocu-
pacionais e com a qualidade 
de vida do trabalhador e a 
manutenção da saúde física, 
mental e social.

Todos os estabelicimentos 
que admitem trabalhadores 
como empregados devem 
seguir e adotar os procedi-
mentos de Medicina do Tra-
balho, regulamentados pelo 
Ministério do Trabalho. 

As normas regulamenta-
doras podem ser consultadas 
pelo site do Ministério do 
Trabalho.

Portanto, o objetivo prin-
cipal da Medicina do Tra-
balho é cuidar da saúde do 
trabalhador recomendando 
ações preventivas que irão 
beneficiá-lo e também ao 
empregador, com a redução 
de afastamentos e licenças 
médicas.

É o médico do trabalho 
o responsável por defi nir as 
ações de proteção à saúde 
do trabalhador, como cam-

PROMOÇÃO
MÊS DAS MÃES

Pé e Mão 
R$ 40

ESCOVA +
HIDRATAÇÃO

R$ 50

Tel: 3586-6834  
98853-9391

R. Estela, 367 V. Mariana
/vempara-
orosa

Instituto de 
Beleza
Rosa de Saron

Pé e Mão 

Presenteie sua mãe, 
esposa, namorada, 

com nossos pacotes, neste 
mês das Mães.

SPA DAY 
PARA SUA MÃE!

panhas, ações de combate 
ao tabagismo, alcoolismo, 
entre outras. 

Além disso, o médico do 
trabalho é quem realiza os 
exames admissional, perió-
dico, retorno ao trabalho, 

mudança de função e demis-
sional, atestando se o traba-
lhador está apto ou não. 

Antonio Celso de Pierro
Dr. Flávio de Oliveira 

Campos Serviços de Medi-
cina do Trabalho S/S Ltda.

•EDUCAÇÃO

Escola no Jabaquara valoriza 
presença da família em eventos

Já é uma tradição e as 
mães adoram. Mas, o fato 
de ser realizada todos os 
anos não tira o aspecto de 
surpresa da Festa das Mães 
na Escola Nossa Senhora das 
Graças, na Cidade Vargas. 

No domingo, 13 de Maio, 
as mães foram surpreendidas 
logo na entrada da escola.  Lá 
estavam expostas as artes 
produzidas pelos alunos da 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I, simbolizando 
todo o amor e carinho que 
sentem por elas.

Já emocionadas, as ma-
mães seguiram para conferir 
outra manifestação artística 
preparada com capricho pe-
los alunos, orientados pela 
equipe ENSG. Foram apresen-
tações de sapateado, balé , 
patinação e street dance.

A Festa continuou com 
a realização de um sorteio 
com diversos prêmios.  E 
ainda houve tempo para ho-
menagens que os estudantes 
prepararam. 

Na mesma data, também 
aconteceu o Bazar Pró-For-
matura com diversas opções 
de presentes que podiam ser 
comprados para as prórpias 
mães. Eram bolsas, bijuterias, 
artigos de beleza e produtos 
para casa... E na quadra II, 
acontecia a Feira do Livro!

Um cafezinho expresso 

acompanhado por doces 
completou a Festa

Eventos
A promoção de eventos 

que trazem a família para a 
escola faz parte da fi losofi a 
da Escola Nossa Senhora 
das Graças desde sua funda-
ção, em 1958, como forma 
de garantir proximidade e 
estreitar laços entre alunos, 
pais, professores, direção, 
funcionários...

O próximo grande evento 
a ser promovido na ENSG 
será a Festa Junina. Durante 
o dia todo, haverá atrações 
como danças, quadrilhas e 
apresentações, além de bar-
racas de jogos para garantir a 
diversão. Um delicioso chur-
rasco, os quitutes da cantina, 
o cafezinho expresso, os 
doces da barraca pró-forma-
tura e ainda acarajé, crepe, 
pastéis, tapioca e demais 
delícias típicas tornam a festa 
da ENSG uma das mais capri-
chadas da região em termos 
de gastronomia

A festa começa às 10h, do 

dia 10 de junho, um sábado. 
A ENSG fi ca na Praça Ba-

rão de Angra, 91 - Cidade 
Vargas. Próxima ao Terminal 
Jabaquara do metrô e à Ro-
dovia dos Imigrantes. Outras 
informações no site www.
ensg.com.br.
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Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consci-
ência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação fi nal de resí duos. Esta pági-
na conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte 
e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 
das 32 subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação 
ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!

amlurb
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Maio é mês das mães e do 
aleitamento materno. Doar e 
ser solidário é possível tam-
bém entre mães biológicas 
ou adotivas. E mais: toda a 
população pode contribuir 
com a doação de potes de 
vidro para armazenar o leite 
extraído das mulheres que 
estão amamentando - basta 
levá-los aos postos de doação, 
que farão a esterilização. São 
potes de compotas ou emba-
lagens diversas, com tampa. 

Para as mulheres que estão 
amamentando, a doação de 
leite evita o empedramento das 
mamas. O leite é doado para 
bebês internados e cujas mães 
não conseguem produzir leite 

em quantidade su� ciente.
É preciso ainda se aten-

tar às questões de higiene 
durante todo o processo. E 
em casos de congelamento, o 
prazo máximo é de 15 dias. 
No Banco de Leite, a doação 
passa por um processo de 
seleção e pasteurização. 

Na Zona Sul, há banco de 
leite humano na Unifesp: R. 
Dr. Diogo de Faria , 395 Vila 
Clementino. Tel.: 5539-0155. 
E um posto de coleta na Rua 
Napoleão de Barros, 754 tam-
bém Vila Clementino. Tel.: 
11-5576-4107. O Hospital do 
Servidor tem outro: Rua Pe-
dro de Toledo, 1.800 Vila Cle-
mentino - Tel: 11-4573-8172

REUTILIZEPASSEIOS

Três novas mostras de arte 
foram abertas no dia 13 de 
Maio  no Museu Afro Brasil, 
no Parque do Ibirapuera: 
“Geometria afro-brasileira 
e africana” alia modernida-
de e ancestralidade em um 
conjunto de artistas afro-
-brasileiros.

Outra mostra é “A quem 
interessar possa – Trajetos e 
Trejeitos de São Paulo”, em 
que, pela primeira vez, o 
artista Emanoel Araujo fará 
parte, como escultor, de uma 
exposição com sua própria 
curadoria. São obras que 
integram a representação 
histórica da cidade de São 
Paulo, entre pinturas, escul-
turas, fotogra� as, documen-
tos e objetos. 

Por � m, “1888” tem como 
tema central a relação entre a 
escravidão e religiosidade..

Endereço e telefone:
Av. Pedro Álvares Cabral 

Portão 10  Parque Ibirapue-
ra - Acesso pelo portão 03 
Horário de funcionamento: : 
de terça-feira a domingo, das 
10hs às 17hs,, com perma-
nência até às 18hs. Ingressos: 
Ingresso: R$ 6,00 - Meia 
Entrada: R$ 3,00. Entrada 
gratuita aos sábado. 

É possível chegar ao Ibi-
rapuera sem carro: a pé, a 
partir da estação Ana Rosa, 
ou usando as linhas de ônibus  
675N-10 (Terminal Santo 
Amaro-Metrô Ana Rosa) ou  
677A-10 (Terminal Jd. Ângela 
Metrô Ana Rosa)

Vidro: reaproveitar é fundamental
Danilo Verpa/Folhapress

DIA INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE DISCUTE TURISMO
Em tempos de alto consu-

mo, baixas taxas de reapro-
veitamento e reciclagem e alta 
produção de resíduos, a discus-
são sobre biodiversidade ganha 
importância extra. A ideia 
principal é discutir a existência 
e a preservação das diferentes 
formas de vida de maneira 
variada sobre o planeta.

O Dia 22 de Maio, desde 
o ano 2000, é celebrado pelas 
Nações Unidas dentro dos 
Objetivos do Milênio como o 
Dia da Biodiversidade. E a cada 
ano um tema é escolhido para 
aprofundar o debate.  Em 2017, 
o foco está no turismo susten-
tável. Muitos turistas, assim 
como moradores ou comer-
ciantes de estâncias turísticas, 
ainda não têm a consciência do 
que o termo signi� ca. 

De acordo com a Organi-
zação Mundial do Trabalho, 
o turismo sustentável deve ser 
aquele que protege o meio am-
biente  e os recursos naturais 
do local visitado, ao mesmo 
tempo em que promove o cres-
cimento econômico do destino. 

E este conceito deve valer 
tanto para uma megalópole 
como São Paulo quanto para 
pequenas cidades de montanha 
ou litoral.  A ideia parece sim-
ples, mas deixa de ser praticada 
por falta de consciência, ainda, 
de muitos que trabalham ou 
praticam o turismo. 

Fazer compras no destino, 
preferencialmente de produ-
tores locais, valorizar serviços 
o� ciais de turismo, gerar pou-
co lixo e preservar o local são 
atitudes essenciais para quem 

visita. Ao fazer turismo em uma 
cidade como São Paulo, signi� -
ca não jogar papéis pelas ruas, 
visitar pontos turísticos com a 
preocupação de preservá-los, 
valorizar comerciantes e pres-
tadores de serviço locais. Em 
uma cidade litorânea, a lógica 
é e mesma: preservar as praias, 
não deixar resíduos pelos locais 
visitados e produzir pouco lixo, 
além de comprar do comércio 
local, fomentando a economia. 
Preservar água e energia são 
outras atitudes importantes. 

Essa equação simples permi-
te o crescimento econômico do 
destino, o que também é essen-
cial para manter o bom atendi-
mento ao turista e a presrvação 
dos recursos naturais.  É ainda 
essenciall  evitar que as cidades 
recebam número maior de 

turistas do que sua capacidade 
máxima, o que destruiria - a 
médio ou longo prazo - o prin-
cipal atrativo da cidade. 

De acordo com a Unesco, es-
tas preocupações são essenciais 
para garantir que os destinos se 
mantenham ambientalmente 
preservados e, consequente-
mente, interessantes. A enti-
dade aponta que o turismo é 
impulsionado pelas forças da 
globalização que têm levado a 
um enorme aumento da circu-
lação de bens e ideias, de pesso-
as e tendências culturais. Essa 
atividade pode ser canalizada 
de maneira a permitir que visi-
tantes se divirtam e aprendam 
com a riqueza e a diversidade 
do patrimônio cultural, das ex-
pressões culturais e das práticas 
culturais imateriais. 

Material pode ser encaminhado à reciclagem pela coleta seletiva, mas reuso é atitude inteligente e ambientalmente correta

POTES DE VIDRO E GARRAFAS PODEM TER 
DIVERSOS USOS NA COZINHA E NA DECORAÇÃO. 

TAMBÉM PODEM SER DOADOS PARA ARMAZENAR 
LEITE HUMANO PARA AMAMENTAÇÃO

Cerca de 47% do vidro 
usado em embalagens 
no Brasil é reciclado. 

O processo é in� nito, ou seja, 
um vidro que foi triturado e 
transformado em novo objeto 
poderá futuramente passar 
pelo mesmo processo inde� -
nidamente.  Entretanto, o ma-
terial ainda não é considerado 
tão atrativo por cooperativas: 
é mais pesado, não tem alto 
valor e ainda tem caracterís-
ticas cortantes. Assim, o total 
efetivamente reciclado no 
país ainda não atinge níveis 
europeus - na Alemanha, por 
exemplo, estima-se que 87% 
do vidro é reciclado; na Sué-
cia, chega a 95%.

No Brasil, das 470 mil to-
neladas recicladas por ano, a 
maior parte (50%) vem ou da 
própria indústria de envaze e 

do refugo da indústria. Outros  
40% vêm do mercado difuso 
e 10% do “canal frio” (bares, 
restaurantes, hotéis etc).

O principal mercado para 
recipientes de vidros usados é 
formado pelas vidrarias, que 
compram o material de suca-
teiros na forma de cacos ou 
recebem diretamente de suas 
campanhas de reciclagem. 
Além de voltar à produção 
de embalagens, a sucata pode 
ser aplicada na composição 
de asfalto e pavimentação 
de estradas, construção de 
sistemas de drenagem contra 
enchentes, produção de espu-
ma e � bra de vidro, bijuterias 
e tintas re� exivas.

A reciclagem, entretanto, 
tem inúmeros benefícios.  O 
vidro não é um material que 
pode ser compactado e ocupa 

muito espaço em aterros.
Além disso, consome muita 

matéria prima e energia: para 
cada metro cúbico de vidro 
fabricado a partir de fontes 
primárias, é necessário extrair 
pelo menos 7 metros cúbicos 
de rocha. A temperatura exigi-
da de fusão menor, na recicla-
gem, é menor que a utilizada 
na fabricação inicial. 

Isso representa uma redu-
ção de até 300 kg de Gás Car-
bônico (CO2) por tonelada 
de vidro reciclado. A energia 
economizada com a fabrica-
ção de uma única garrafa de 
vidro com material reciclado 
poderia alimentar uma tele-
visão por 20 minutos.

Para encaminhar à recicla-
gem, não esqueça de acon-
dicionar o material adequa-
damente e colocar em data e 

horário correto para coleta 
seletiva. Veja horários em 
www.ecourbis.com.br.

Mas, outra boa atitude para 
quem quer fazer uso ambien-
talmente correto de embala-
gens de vidro é o reaproveita-
mento. Potes de conserva, por 
exemplo, têm inúmeros usos 
na cozinha: vedam adequada-
mente os alimentos, não retêm 
cheiro, não mancham. 

Podem ser também usados 
na decoração, como vasos 
(especialmente as garrafas de 
bebidas), cofrinhos e porta 
moedas, porta-objetos em 
o� cinas, para itens de costura, 
na montagem de abajures e 
outros produtos de decoração. 

Há ainda a possibilidade de 
doar para bancos de leite hu-
mano, que usam os potes es-
terizados (veja nesta página).

Vidros também podem contribuir 
para alimentação de bebês

Museu Afro inaugurou três novas exposições em 13 de Maio

VOCÊ SABIA??

Geometria afro-brasileira 
É tema de uma das exposições

São Paulo: destino líder
Cidade recebe turismo de 
negócios e saúde no país



•GASTRONOMIA

Boxes de comida chinesa são 
opção econômica e saborosa

Um yakissoba re-
úne várias qualida-
des: sabor, legumes 
saudáveis, macarrão 
oriental que mata 
qualquer fome e... 
bom preço. Na Sa-
bor Oriental, espe-
cializada em delivery 
de comida chinesa 
em boxes, o preço 
varia entre R$ 15,90 
(com carne, frango e 
legumes) e R$ 38,90 
(de camarão e co-
gumelos). Outra montagem in-
crível é o Yakissoba de Salmão, 
que sai por apenas R$ 29,90.  O 
prato está disponível também 
em versões maiores, para duas 
ou três pessoas, sempre com 
preços justos e convidativos.

A proposta do restaurante, 
que também conta com peque-
no e prático salão, é oferecer 
diversidade e sabor garantidos 
pelo frescor dos ingredientes e 
preparo na hora, com a agilida-
de da entrega em casa. 

E isso vale para diversas com-
binações. Os boxes - que podem 
ser em tamanho individual ou 
duplo, podem ser montados 
com metade de arroz chop suey 
e metade de misturas. 

Uma ótima pedida é recorrer 
aos “combos”. Um box peque-
no, que mescla arroz e a carne 
selecionada, mais dois rolinhos 
primavera (queijo, carne ou ve-

getariano/legumes) e uma be-
bida sai por apenas R$ 19,90. Já 
o box grande, com refrigerante 
de 600ml e 1 rolinho doce para 
sobremesa sai por R$ 32,90.

Entre as possibilidades, o 
cliente pode montar o prato só 
com yakissoba, por exemplo, ou 
montar com metade de arroz 
chop suey e metade com carne 
com legumes, carne com bata-
tas, carne com brócolis, carne 
com cebola, frango xadrez,  
frango a passarinho,  frango 
com legumes, frango empana-
do,  frango com batatas,  frango 
ao molho de gengibre, lombo 
empanado, lombo frito.

O Sabor Oriental também 
trabalha com aquele macarrão 
de arroz, fininho e clarinho, o 
bifum, que na Sabor Oriental 
vem com floquinhos de ovos, 
carne suína, moyashi, pimentão, 
cebola, cenoura e champignon. 
Uma delícia!

Outra iguaria original 
e marcante é o Tofu Frito, 
que traz o queijo de soja 
frito, carne, legumes e 
champignon. O prato “Fa-
mília Feliz” é uma incrível 
combinação: tradicional, 
reúne carne, frango, lom-
bo, camarão, champig-
non, ovos de codorna, 
legumes ao molho shoyo. 
Há diferentes tamanhos, 
para se adequar à sua fa-
mília ou ao seu grupo de 
amigos do trabalho!

Como entrada, além dos 
tradicionais rolinhos primavera, 
tem guioza, camarão empa-
nado, batata mandarim, pro-
volone a milanesa.  O Sabor 
Oriental oferece ainda alguns 
pratos executivos, com arroz, 
feijão e fritas. A opção de acom-
panhamento pode ser bovina, 
frango ou peixe. Para fi nalizar 
a refeição com uma sobremesa 
típica, as frutas carameladas. É 
possível escolher entre abacaxi, 
maçã ou banana.

O Sabor Oriental abre todos 
os dias das 11h às 23h. Atende 
tanto no salão quanto para 
delivery em casas e escritórios 
da região.Também disponível 
no IFood e PedidosJá. Fica na 
Rua Caramuru, 890 – próximo 
à estação Praça da Árvore. Tele-
fones: 5589-4638; ou 5061-8165. 
WhatsApp: 9 7167-8733. Site 
www.sabororiental.com.br. 
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Delivery: 5084-8014
Rua Áurea, 343 - Vila Mariana

Delivery: 5084-8014

Rua Áurea, 343 - Vila Mariana

PROMOÇÃO NA CECI GRELHADOS! 
ESPETINHOS: APENAS R$ 5*/CADA!!!

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista. Fones: 2276-7901 * 2275-8219.

TIRE SUAS DÚVIDAS 
POR WHATSAPP: 
99976-7156
98542-3449

√ Bovino
√  Frango
√  Provolone
√ Linguiça Tosc. Aurora

√ Kafta
√ Coração 
√ Salsichão
√  Queijo Coalho

√ Mozarela
√ Pão de Alho

CONFIRA 

TAMBÉM:

Bife de 

Chorizo e 

Ancho a 

R$ 65,90
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PROMOÇÃO

Mozarela
Calabresa 

R$ 34,00
(cada)

Delivery
2729.6405
96545-0272

R. Orissanga, 305 - 
próx. Praça da Árvore

Dom. a Qua. até 0h
Sex e Sáb, 
até 01h30

Yakissoba, uma das pedidas mais comuns

Venha 
conhecer!

R. das Camélias, 21 - Mirandópolis
Fone: 2495-8011

◊ Serviço de Café Orgânico
◊ Salgados veganos
◊ Alimentos vegetarianos e 
veganos, sem glúten, 
sem lactose e diet

2a a Sábado, das 11h00 às 15h30h

Rua Loefgreen, 1418 - F: 5082-3440
Próx. Estação Santa Cruz do metrô

BUFFET POR QUILO 
C/SOBREMESA GRÁTIS

BUFFET POR QUILO 
MAJOGUEDES 

Comida Caseira saudável

› Pratos quentes 
diversificados
› Buffet 
de saladas

ACEITAMOS

TODOS OS 

CARTÕES

Informações 
sobre  anúncios 
no  SP Zona Sul? 
Fale com a gente 

por  WhatsApp: 

98216-2837
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VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino

CR
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25
-J

www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
9.5766-7772

V. CLEMENTINO
APTO 4 DTS 2 STE  2 GRS

R$ 820 MIL 
Prox. Ibirapuera, lindo 137  m² aú , 

living 2 ambs, Terraço, coz.
Equipada, repleto de  arms.
Ótimo edif. c/ lazer total .   

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,

edif. Super cobiçado.

V. CLEMENTINO
NOVO -  ALTO PADRÃO

164m² aú, 3 stes, 3 vagas, 
dep, var gourmet,

local nobre, lazer de clube. 
Estuda permuta.

PÇA DA ÁRVORE
APTO 3 DTS STE  2 GRS 

R$ 750 MIL
Apto 3 dts suíte 2 grs , próx. Metrô 
, liv. 2 ambs ,terraço Face norte, 
vago, coz. planejada, prédio c/ 

lazer. Excelente negocio.

PÇA  DA ÁRVORE 
SOBRADO NOVO

R$ 980 MIL
Junto ao metro, de cinema  3 stes

3 grs  170 m² ac. Acabamento
de alto luxo , não existe mais lindo .

PLANALTO PTA
SOBRADO  140M² AÚ

R$ 725 MIL
Bem localizado, 3 dts, ste, 2 grs,

quintal, churrasq. Único.

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS 2 GRS NOVO 

R$ 598  MIL 
Local espetacular, liv. 2 ambs , 

terraço gourmet, Rico em arms, 
maravilhoso, edifício belíssimo 

c/ lazer. 

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  GAR 95M² AÚ

R$ 740 MIL
Excelente negócio, andar alto,

rico em arms,
Lazer. Fantástico.

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS  GAR  75 M² AU

R$ 1.900,00
Local  espetacular , living 2 ambs

coz. Equipada, rico em arms.
Não deixe de conhecer .

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.700,00
Ótimo apto, edifício sem
elevador, exc local, próx.

metrô Pça da Árvore.
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V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Ótima loc. no bairro, liv amplo 

com terraço, copa, coz.
Andar alto, lazer total, lindo.

ALTO IPIRANGA
SALAS COMERCIAIS

R$ 1.300,00
Salas comerciais, em torno
de 40m² aú. Prédio novo,

excelente localização.

METRÔ STA CRUZ
SALA COMERCIAL  

R$ 1.800,00

Ao lado metrô Sta Cruz,
48m² aú, gar, WC.

MIRANDÓPOLIS
APTO  3 DTS  STE  2 GRS 

R$ 690 MIL
Prox. Metro, 97m² de  aú,

 belíssimo , reformado c/ muito 
bom gosto. Liv. 2 ambs , terraço , 

lazer , ótimo edifício.

V. MARIANA/CHAC. INGLESA
APTO 3 DTS  STE  2 GARS

R$ 678 MIL
Belíssimo , prox. Ao metrô Sta Cruz, liv. 
2 ambs , terr. Coz. Equipada , edifício 

magnífico  c/ lazer total . 

CHÁC. INGLESA
APTO  2 DTS  1 GAR

R$ 360 MIL
Ótimo apto, andar alto, liv com 
terraço, vista maravilhosa, não 

deixe de conhecer.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 790 MIL

3 dts sendo 2 stes, 2 grs, sacada,
Rico em arms.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STES  3 GRS

R$ 4.800,00
Ótimo apto, 123m² aú,

próx ao Parque do
Ibirapuera, lazer total.

PÇA. ÁRVORE
COBERTURA DUPLÉX

R$ 690 MIL
3 dts, ste, gar, próx metrô,

totalmente reformada, Linda 
cobertura, repleto arms, coz. 

Planejada, local. nobre. Só mudar. 

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 749 MIL
Próx metrô Praça da Árvore,

liv 2 ambs, andar alto,
vago. Ótimo edifício.

MIRANDÓPOLIS
APTO  1 DORM

R$ 280 MIL
Ótimo local, living 2 ambs, 
reformado, próx ao metrô
Pça da Árvore, sem gar.

METRÔ STA CRUZ
APTO  3 DTS  STE  76M² AÚ

R$ 688 MIL
Maravilhoso, rico em arms,

terraço, andar alto.
Edifício super cobiçado

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.700,00
Ótimo apartamento, excelente 

localização, 300 metros do metrô 
Praça da Árvore.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO COMERCIAL

R$ 8.000 MIL
Ótimo sobrado, 8 salas, 8 vagas, 
4 banheiros, reformado, próx ao 

metrô Praça da Árvore.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 590 MIL
Ótimo apto, liv c/ sacada, rico em 

arms, lazer, próx metrô.
Maravilhoso, vale a pena conhecer.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  GRS

R$ 798 MIL
Próx metrô, 112m² aú, liv amplo 
2 ambs, coz planejada, rico em 

arms. Ref, lindo, ótimo edif.

V. MARIANA
APTO  4 DTS  2 STES  2 GRS

R$ 1.170 MIL
Próx metrô, 123m² aú, liv amplo, 
terr, rico em arms, lazer, ao lado 
Colégio Marista Arquidiocesano.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STES  3 GRS

R$ 1.298 MIL
Exc negócio, próx ao Parque 

Ibirapuera, liv 2 ambs,
terr, rico em arms, lazer total.

MIRANDÓPOLIS
APTO  1 DORM  GAR

R$ 320 MIL
Reformado, local privil,

próx metrô Saúde.
Não deixe de conhecer!

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  2 GRS

R$ 529 MIL
Próx Hosp São Paulo,
liv amplo c/ terraço.
Excelente negócio!

PÇA DA ÁRVORE 
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 540 MIL
Oportunidade! Ótimo apto,

ao lado do metrô, living
com terraço, rico em arms.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.450,00
Lindo apto, ótima
local, andar alto,
dep. Empregada. 

V. CLEMENTINO
PRÉDIO COMERCIAL

R$ 19.000,00
14 salas, 6 banheiros,

refeitório, recepção, 6 vagas.
Excel localização

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 425 MIL
Ótimo apto, 70m² au, ao

lado do Parque do Ibirapuera. 
Reformado.

CAMPO BELO
APTO  3 DTS  GAR

R$ 480 MIL
Ótima localiz, 85m² au,

rico em arms.
Vale a pena conhecer.

V. CLEMENTINO
SOBRADO

R$ 649 MIL
2 dts, gar, próx ao metrô

Sta. Cruz, rua plana, 
ótima localização.

PÇA. DA ÁRVORE
APTO  1 DORM  GAR

R$ 1.500,00
Ótimo apto, ao lado

do metrô, repleto de arms.
Não deixe de conhecer.

METRÔ STA CRUZ
APTO  3 DTS  GAR

R$ 2.600,00
Próx ao Shopping, liv 2 ambs, 
repleto de arms, andar alto.

Venha conhecer.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 650 MIL
Ótima localiz, 80m² aú,
rico em arms, ao lado

do Metrô Sta Cruz.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster, terraço,
lavabo. Confira!

CAMPO BELO
APTO  3 DTS  STE  3 GRS

R$ 3.000,00
Ótimo apto, 100m² aú,

liv 2 ambs, dep empreg,
arms, lazer.

MIRANDÓPOLIS 
APTO  2 DTS  GAR

R$ 549 MIL
Local espetacular, andar

alto, rico em
arms, 5 minutos do metrô.
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COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.
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BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 490 MIL
Ótima oferta, terreno plano

c/ 9 x 25 mts., c/ 3 dorm., wc 
social, living, lavabo, cozinha, 
quintal, garagem p/ 3 carros, 

fundos c/ edícula  -
 REF.: 14.932

APTO
CAMBUCI

R$ 240 MIL 
Ao lado da Estação Ana Neri, 

ótimo para moradia ou renda, c/ 
1 dormitório, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ rack emb., sacada, 
cozinha americana planejada, 

lavanderia, condomínio somente 
R$ 285,00 - REF.: 15.506

SOBRADO
V.GUMERCINDO

R$ 990 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
terreno 173 m², AC = 200 

m², c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 
hidro, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, despensa, qto. p/ 
empreg., quintal p/ churrasq., 

gar. p/ 4 carros - REF.: 15.664

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
Ótimo local da rua Loreto, 
vago,c/ 3 dorms c/ AE, wc 

social, liv p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
dep. p/ emp., gar. p/ 2 carros, 

terreno 12 x 28mts., construção 
220 m² - REF.: 15.658

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, coz, lavandeira, 
garagem p/ 1 carro, condomí-
nio R$ 429,00 - REF.: 14.610

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 C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

- Ótima oferta, terreno 10 x 38 
m, construção 339 m², c/ 4 

suítes c/ AE, 1 máster c/ closet 
e hidro, liv. p/ 3 amb., sl. jantar, 

coz. planej., amplo quintal c/ 
piscina e área gourmet, gar. p/ 

4 carros - REF.: 15.237

TÉRREA
SACOMÃ

R$ 300 MIL
Boa localização do bairro, 

reformada, bom acabamento, 
c/ 2 dorms, 1 c/ AE, wc social, 
sala, coz. c/ AE, lavand, qto. p/ 
despejo, terraço c/ churr., gar. 

p/1 carro - REF.: 15.757

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 380 MIL
Ótima oferta, reformada, terreno 

plano c/ aprox. 12 x 11 mts., 
constr. 100m², c/ 2 dorm., wc 
social, sala, coz. c/ AE, quintal 

c/ churrasq., garagem p/  2 
carros - REF.: 15.768

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 405 MIL
Reformada, bom acabamento, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, terraço, garagem p/ 
2 carros, rua tranquila e sem 

saída - REF.: 15.723

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 800 MIL
Refomado, bom acabto., ótimo 

local da Av. Bq. da Saúde, 
ótimo p/ moradia ou fins 

comerciais, c/ 3 dorm., suíte, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 
qto. despejo, garagem p/ 1 

carro - REF.: 15.759

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 988 MIL
Ótima localização da Rua 
Ramalho Ortigão, terreno 
medindo 5 x 49,40 mts., 

totalizando 247 m², com frente 
para duas ruas, ótimo diversas 

finalidades - REF.: 15.755

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 495 MIL
Ótima localização, travessa 
da rua Tiquatira, vago, c/ 3 

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

proposta - REF.: 13.869

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.300 MIL

Seminovo, AC = 270 m², c/ 3 
suítes c/ AE, living p/ 2 amb., 

sl. TV, lavabo, copa, coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., escritórios, 
sl. p/ atelier, gar. p/ 4 carros, 

estuda permuta c/ casa térrea - 
REF.: 14.481

SOBRADO
JD. DA SAÚDE 
R$ 1.700 MIL

Semi-novo, acabto. de alto 
padrão, terreno 10 x 30 mts., 

constr. 225 m², c/ 3 suítes, liv. 
p/ 3 amb., lavabo, escritório, 
coz.a conjugada c/ espaço 

gourmet, quintal gramado, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 15.555

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

- Excelente infraestrutura 
c/ estacionamento, teatro, 
sl. ginástica, lanchonete, 

restaurante, portaria 24 hs., c/ 
AU = 34m² e garagem p/ 2 

carros - REF.: 15.612

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

TERRENO C/ 2 
CASAS BQ. SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 

Saúde, terreno medindo aprox. 
10 x 22 mts., uma casa c/ 2 

dorm., sala, coz., wc, 1 vaga, e 
outra c/ 1 dorm., sala, coz., wc, 

ótimo p/ fins comerciais, ou 
renda - REF.: 15.345

SOBRADO - METRÔ 
A. IPIRANGA
R$ 570 MIL

Excelente localização, a 450m 
do Metrô A. do Ipiranga, terreno 
153 m², constr. 130 m², vago, 2 
dorm., wc social, living, lavabo, 
copa, coz, despensa, lavanderia, 
amplo quarto e wc p/ emrpeg., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 15.374

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 575 MIL
Impecável, ótimo acabamento, 

prédio c/ 3 anos, lazer 
completo, c/ 2 dormitórios 

c/ AE, suíte, living p/ 2 amb., 
sacada gourmet envidraçada, 

cozinha planejada, garagem p/ 
1 carro - REF.: 15.236

APTO
SÃO JUDAS
R$ 585 MIL

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

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

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

SALÃO + RESIDÊNCIA
V. GUMERCINDO

R$ 670 MIL
Terreno c/ 10 x 18 mts., 

sendo um salão medindo 10 x 
18mts., e em cima uma casa 
c/ 2 dorm., sala, cozinha, wc, 
lavanderia, ótima p/ diversas 
finalidades - REF.: 15.578

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

1.150 MIL
Ótimo local, c/ 3 dormitórios, 2 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., amplo quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 15.650

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 1.200 MIL
Impecável, área útil de 143 

m², c/ 3 suítes c/ AE, 1 máster 
c/ closet e hidro, living p/ 2 

amb. c/ ampla sacada gourmet, 
lavabo, coz. Planejada, 

escritório, garagem p/ 3 carros, 
lazer completo - REF.: 15.764

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

AU = 138 m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, closet, living p/ 2 

amb. c/ ampla sacada gourmet, 
escritório, lavabo, coz. planej., 
gar. p/ 2 carros, estuda imóvel 
de menor valor - REF.: 15.805

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.: 14.109

TÉRREA
CID. ADEMAR
R$ 330 MIL

Boa localização do bairro, 
vago, terreno 5,8 x 17,5 mts., 
construção 94 m², c/ 2 dorm., 

suíte, wc sovial, sala p/ 2 amb., 
cozinha, lavanderia, quintal c/ 
churrasq., garagem p/ 2 carros 

- REF.: 15.598

APTO.
V. STO. ESTÉFANO

R$ 350 MIL
Vago, c/ 2 dormitórios c/ AE, 
wc social, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha c/ AE, 

lavanderia, dependências p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro, 

lazer - REF.: 15.649

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 370 MIL

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

menor valor - REF.: 14.535

TÉRREA
V. BRASILINA

390 MIL
Reformada, boa localização 
do bairro, c/ 1 dorm., sala, 

cozinha, wc social, lavanderia, 
quarto e wc p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros, terreno
6 x 20 mts., construção

de 85 m² - REF.: 15.350

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 390 MIL

Ótima oferta, construção de 
181m², c/3 dormitórios, suíte, 
wc social, living, cozinha c/ 

AE, lavanderia, wc p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, bom 

também p/ fins comerciais - 
REF.: 15.427

SOBRADO COND.
FECHADO - BQ. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótimo condomínio, c/ 2 

dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 

garagem p/ 2 carros, área útil 
de 73 m² - REF.: 15.544

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Ótimo local, reformado, 

impecável, AU = 73 m², c/ 2 
dormitórios, wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha planejada, 

dependência p/ emp., garagem 
p/ 1 carro - REF.: 15.820

TÉRREA
MOINHO VELHO

R$ 565 MIL
Local nobre do bairro, 

terreno aprox.6,40 x 22 mts., 
construção 140m², c/ 2 dorm., 

wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha c/ AE, dep. p/ empreg., 
suíte p/ hospede ou escritório, 

gar, p/ 2 carros - REF.: 15.778

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.:  15.394

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.300 MIL

Ótimo local da r. Tiquatira, 
terr. 408 m², constr.340 m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living 
p/ 2 amb., sl. jantar, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., quintal 

c/ churrasq., gar. subsolo p/ 5 
carros - REF.: 15.777

APTO
KLABIN

R$ 1.350 MIL
Excelente área útil de 174 m², 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte máster 
c/ closet, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, copa, coz. c/ 
AE, dep. empreg., garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 15.746

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 365 MIL
Excelente área útil de 75 m², 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, dependências p/ 

empreg., garagem p/ 1 carro - 
REF.: 14.323

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 370 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 

Saúde, vago, c/ 2 dormitórios, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada envidraçada, cozinha c/ 
AE, lavanderia, garagem p/ 1 
carro, lazer - REF.: 15.132

SOBRADO
JABAQUARA
R$ 390 MIL

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

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

REF.: 14.197

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 400 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
ótimo local da R. Vigário 

Albernaz, AU = 63 m², c/ 2 
dorms, wc social, liv. p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha americana 

planejada e fogão embut., gar.p/ 
1 carro - REF.: 15.240

SOBRADO
CIDADE VARGAS

R$ 429 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, garagem p/ 1 
carro - REF.: 15.152

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Boa localização do bairro, 
trav. da rua Pedrália,  c/ 2 

dormitórios, wc social, sala p/ 2 
ambientes, cozinha, despensa, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro - 
REF.: 15.477

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

SOBRADO
V. MORAES
R$ 550 MIL

Reformado, ótimo acabamento, 
amplo quintal c/ ótima área 

gourmet, c/ 3 dormitórios, wc 
social, living, lavabo, copa, 

cozinha planejada, garagem p/ 
2 carros - REF.: 15.474

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 2 

dorm., wc social, living p/ 2 
amb., copa, cozinha, despensa, 

lavanderia, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, terreno 

5 x 25m, construção 141 m² - 
REF.: 15.687

SALÃO COM.
BQ. DA SAÚDE

R$ 580 MIL
Ótimo local, ótimo salão coml., 
construção de 168m², sendo no 
térreo amplo salão, 2 salas p/ 
depósito, lavanderia, 2 wc, e no 
piso superior c/ 2 amplas salas, 

wc, ótimo p/ investimento. 
REF.: 15.828

PRÉDIO COMERCIAL
BQ. SAÚDE
R$ 650 MIL

Ótimo local da Av. Bq. da 
Saúde, frente p/ duas ruas, 
AT = 212 m², AC = 500 

m², ótimo p/ fins comerciais 
ou renda, c/ 3 pavimentos c/ 
diversos salões, wc´s, salas, 

coz., garagem - REF.: 14.150

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Vago, impecável, todo 
reformado, excelente 

localização da rua Samambaia, 
c/ 2 dorm., wc social, living, 
lavabo, ampla cozinha c/ AE, 

quintal, dep. p/ empreg., gar. p/ 
1 carro - REF.: 15.545 

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 980 MIL
Excelente localização, c/ 3 
dorm., 2 suítes, wc social, 

living, sl. jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

empreg., gar. p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 15.058

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
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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 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
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 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

SOBRADO CID. VARGAS/
JABAQUARA - R$ 490 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 – VILA 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

SÓ R$ 480 MIL 
SOBRADOS 
“NOVOS”

JABAQUARA 
Imóvel de qualidade

com 2 suítes, sacada wall, 
ótima sala 2 ambientes com 
piso em porcelanato, linda 
escada em granito, lavabo, 

cozinha, quintal  e 2 vagas de 
garagem. Bonito imóvel, 

pronto para morar. Venha 
morar no NOVO! Estuda
troca por apto na região.

REF.: 12-3356   

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
EXCELENTE PTO 

PAULISTA R$ 690 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
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

BELA CASA TÉRREA
R$ 600 MIL

METRÔ JABAQUARA
Bairro residencial, casa aconche-
gante, 2 dorms, banh, sala, coz, 
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas 
e jardim. Muito bem localizado! 

Fácil acesso!  REF. 61-3065
COBERTURA DUPLEX, METRÔ 
CONCEIÇÃO - R$ 1.000 MIL

4 dorms, 2 stes, sala 2 ambs, 
coz. c/ AE, lavand, piscina, churr, 
197m2 úteis e 2 vgs. gar.  Muito 
bem localizado. Estuda permuta 
p/ casa térrea/ Pto Paulista ou 

Cid. Vargas. REF.: 71-2528

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

BELÍSSIMO APTO
R$ 400 MIL V. GUARANI/ 

METRÔ JABAQUARA 
Ótimo apartamento com 2 

dormitórios, suíte com closet, 
sala 2 ambs com sacada, coz. 
c/ armários, área de serviço e 
vaga de gar. REF.: 73-2548

LINDO APTO  R$ 360 MIL 
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

ÓTIMO SOBRADO
VILA GUARANI

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

reformada inclusive hidraulica 
e eletrica  c/ 3 dorms , arms, 
sala, coz, 2 banh. e vaga de 

gar.  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
APTO OPORTUNIDADE

SÓ R$ 280 MIL PX. METRÔ 
2 dorms, sala, coz, vaga de 
gar, muito bem localizado. 

Cond. baixo. Òtimo negócio 
e investimento p/ locação!. 

REF.: 06-3253

APTO PROX. AO METRÔ 
R$ 390 MIL  

 5 minutos a pé, com 2 dorms, 
sala 2 ambs, coz, condominio 

com lazer total e vaga de
garagem.  REF.: 10-3307  

SOBRADO MODERNO
R$ 700 MIL 

Semi-novo, prox. Metrô Jabaqua-
ra, c/ 3 dorms, ste, arm, terraço, 
sala c/ 2 ambs c/ estante e vista p/ 
qtal, coz. planej, lav, AS coberta e 
2 vgs gar. cobertas c/ portão aut. 

VAGO, REF.: 01-3383

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
R$ 450 MIL

Belíssimo apto com 2 dor-
mitórios, sala 2 ambientes, 

cozinha, lavanderia , banhei-
ros, bem arejado, vaga de 
garagem.  Ref .:01-3328

APTO – BOCA DO METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 330 MIL
Com 3 dorms c/ arms, ótima 
sala, cozinha com armários, 
box blindex, area de serviço, 
condomínio de R$ 220,00. 

Oportunidade. Ao lado do pré-
dio do ITAÙ.  REF.: 04-3219

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 EXCELENTE
PROX. MIGUEL STEFANO  

R$ 350 MIL
 2 dormitórios, 1 suíte com 

armarios, cozinha, sala 2 am-
bientes e garagem, lazer total, 
todo muito novo, prédio recem 

construído. REF.: 02-3363
APTO 10 MIN. DO METRÔ 
JABAQUARA R$ 270 MIL

2 dormitórios com armarios, 
sala para 2 ambs, coz. com 

armarios, banheiro, garagem, 
63m2 de AU, cond. R$ 486,00, 
piscina, churrasqueira,quadra 

etc.  REF.: 02-3418

TERRENO – R$1.200 MIL 
SÃO JUDAS/METRO

 Proximo a igreja de S. Judas, 
com casa antiga no local, 

área de 408 m2, muito bem 
localizado, para investimento.  

Ref  02- 3416

TERRENO C/CASA 
TÉRREA R$ 800 MIL  

Òtimo terreno 10 x 50, plano, 
com casa térrea antiga  com 
3 dormitórios sala, cozinha , 
quintal, edícula, varias vagas 
de garagem, oportunidade de 
investimento!.  REF:02-3397.

CASA TÉRREA
V. GUARANI  R$ 420 MIL
2 dormitórios, sala, cozinha, 

lavanderia  e 3 vagas de gara-
gem. Ótimo terreno muito bem 
localizado, oportunidade para 
investimento. REF.: 02-2963

SOBRADO NOVO METRÔ 
JABAQUARA R$ 615 MIL
Novíssimo c/ ótimo acabto, 3 
dorms, ste c/ sacada, coz, sala 
2 ambs c/ piso porcelanato, lav, 
qtal c/ AS c/ cobertura, 2 vgs 
gar. Estuda permuta só por 

esta semana. REF.: 01-3390

SOBRADO VILA GUARANI   
R$ 560MIL

Px. Metrô Jabaquara, c/ 3 dorms, 
sacada, sala 2 ambs, copa, coz, 
qtal c/ churr, salão de festa, 
entrada lateral, 2 vgs gar, terreno 
(5,15x30), bem localizado, ótimo 

investimento!  REF.:12-3158
APTO VILA GUARANI/ 

CONCEIÇÃO R$ 850 MIL 
EXCEL. NEGÓCIO ! 3 DORMS, 
sendo 1 suíte, c/ arms, sala c/ 
sacada c/ fech/ em vidro, coz. pla-
nejada, porcelanato, andar alto, 2 
vgs gar, 97m2 úteis, lazer total c/ 2 

piscinas/ coberta, play, acade-
mia, salão etc. REF.: 11-3125

SOBRADO REFORMADO 
R$ 480 MIL- V CAMPESTRE
2 dormitórios,2 salas, cozinha 
planejada, 2 banheiros, quintal 
com area deserviço coberta, 

vaga grande para carro e 
moto, piso laminado e porcela-

nato.  REF.: 03-3442
APTO 3 DORM CONCEIÇÃO 

SÓ R$ 415 MIL
Excel. Apto com 70m2 de AU, sala 
2 ambs, coz. planejada, 2 banhs.
Òtima localização, 5 min. a pé do 
Metrô, lazer com piscina, churr, 
quadra, jardim, prox. comercio e 

mercados.  REF.: 03-3443

APTO JABAQUARA 
METRÔ – R$ 280 MIL 

2  dormitórios, sala 2
ambientes, cozinha planejada, 
garagem, reformado. Marque 

uma visita! REF.:03-3449

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 600 MIL

3 dorms, suíte, arms, 2 salas 
modernas, terraço fechado 

em vidro, acabto. refinado, lav, 
qtal, area verde nos fundos, 
coz. planejada, dep. emp. e
2 vagas gar.  REF  03-3448

APTO R$ 400 MIL
METRÔ BROOKLIN
Perto do novo metrô 

BROOKLIN, ESPAÇOSO c/ 85 
AU , 2 dorms, sala 2 ambien-
tes, coz. ampla, qto e banh. 
emp, vista p/ o jardim. Ótima  
oportunidade!  REF.: 03-3447

CASA TÉRREA
JD. PRUDÊNCIA

R$ 450 MIL
3 dormitórios, sala ampla, 

cozinha, banheiros,lavanderia 
, quintal e garagem para 2 

automóveis em um terreno de 
5x30. Ref 06-5000

APTO JABAQUARA
R$ 420 MIL

Próx. metrô, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 3 dormitorios, 
SUÍTE, repleto de arms, sala 
c/ sacada, cozinha americana 
c/ ae , cond. R$ 420,00, e 1 

gar. para auto.  REF.: 10-3318

APTO- 5MIN. A PÉ DO 
METRÔ CONCEIÇÂO SÓ 

R$ 345 MIL
2 dorms, c/ arms, sala 2 ambs, 
ótima coz. c/ arms, vaga de gar, 
mobiliado ( fogão, geladeira, maq.
de lavar, sofá etc.). Facilidade 
total! É só mudar!.  Ref.: 05-3478

SOBRADO NOVO VILA 
GUARANI  / 3 DORMS C/ 

SUÍTE R$ 585 MIL
3 dormitórios, suíte, cozinha, 

ampla sala 2 ambientes, 
lavabo, 2 vagas de garagem, 
quintal, local tranquilo, bem 
localizado. REF.:05-2999
IMÓVEL COMERCIAL 
METRO JABAQUARA

“R$ 1.100 MIL”
Bem próx. Metrô, excel. investimen-
to, localização privilegiada junto ao 
comercio local. Com amplo terreno 

de 15 x 20.  Oportunidade para 
investidores!. Ref 05-3465

CASA TÉRREA – CIDADE 
VARGAS R$ 980 MIL 

Terreno com 13 de frente e 
480 m2 ,  3 DORMITÓRIOS, 

SALA, cozinha, lavand. , quin-
tal, edícula , piscina e 5 vagas 

de garagem. Localização 
privilegiada. REF.: 41-3038

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 MIL

3 suítes,sala grande, coz. 
planejada, repleto de arms, 

escritório, lav, qtal c/ churr, 200 
m2 de AU,2 vgs de automóvel, 
belíssimo acabamento em rua 

tranquila. REF.: 93-3124

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

EXCELENTE SOBRADO
R$ 750 MIL

Prox. Ao Metrô, V. Guarani,
3 vagas de gar,  2 dorms, 
sala 2 ambs, copa, coz. c/ 

armários, lavanderia, quarto e 
banheiro de empr, quintal
com churr. Ref.: 05-2847

SOBRADO  PROX. METRÔ 
R$ 650 MIL URGENTE 
Jabaquara, Cidade Vargas 

com 3 dorms com suite, sala 
de visitas, de jantar, cozinha, 
dep. de emp, qtal c/ churra, 
2 vagas de garagem. Otimo 
investimento.  REF.:05-3460
APTO- 5MIN. A PÉ DO 

METRÔ CONCEIÇÂO R$ 340 MIL
Excelente localização, 1 dor-

mitório, sala para 2 ambientes, 
cozinha com armários, 1 vaga 
de garagem, condomínio baixo 

R$ 300,00!  REF.: 05-3480
APTO NOVO  V. GUARANI 
5MIN. A PÉ DO METRÔ 
CONCEIÇÂO R$ 450 MIL 

Nunca habitado, ótima área de 65 
m2, c/ 2 dorms, ste, sala c/ sacada 2 
ambs, andar alto, coz, vaga de gar, 
com lazer completo, otima localiza-
ção, oportunidade. REF.: 05-3479

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
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Rua  Urân io ,  181  -  Me t rô  Saúde 5585-2929 - 9 5294-8068
Administração, Locação, Compra e VendaRFIMÓVEIS

 * VENDA * VENDA * VENDA * * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * 

APTO SÃO JUDAS AO 
LADO DO METRÔ

2 DORMS SL.COZ - R$ 330 MIL

SAÚDE PX. METRÔ
3 CASAS TERRENO 10 X 48 

Sendo 1 casa c/3 dorms. Sl. Coz.
6 vagas, R$ 1.500 mil

CASA DE VILA PX. METRÔ SAÚDE   
2 dorms, sendom 2 úteis, sala, coz,
2 vagas, excel. qtal. Só R$690 Mil 

APTO STA. CRUZ PX. METRÔ
2 dorms, sendo 1 ste, sala, c/ sacada, 

coz, lazer total, 1 vaga . R$ 560.000,00

APTO METRÔ SANTA CRUZ 
2 dorms, Sl, Coz, sacada, lazer, 1 vaga

R$ 1.600,00 + cond. R$ 486,00

APTO SAÚDE 
2 dorms, sala, cozinha, dep. emp. c/ WC, 
1 vaga, lazer total. R$ 1.800,00 + cond.

SOBRADO SAÚDE 
Px. ao metrô 3 dorms., sala, coz.

dep. emp. c/ wc., 1 Vaga R$2.700,00

LOJA COMERCIAL S. JUDAS 
AO LADO DO METRÔ

R$ 1.000,00

CASA PX. METRÔ SAÚDE 
2 dorms, dep. emp, sala, coz, 1 vaga. 

R$ 1.700,00. Aceito depósito  

APTO MIRANDÓPOLIS  
Px.Metrõ – Rua das Rosas, 1 dorm, 

sala, coz., banh 1 vaga. R$ 330.000,00 
RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS 

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

 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 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.

APTO 200M DO
METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 380 MIL 72M² AU

2 dorms. c/ armários embutidos, 
sala em L, coz. c/ arms, área de 

serviço, qto. c/ banh. emp, 1 vaga 
demarc. Lazer. Oportunidade.

SOBRADOS NOVOS
R$ 615 MIL

VILA GUARANI
2 suites, sala, lavabo,
cozinha, lavanderia

com quintal, 2 vagas.

SOBRADOS NOVOS
R$750 MIL VILA GUARANI

 RUA CRISTOVÃO
COLOMBO M. DE MATOS, 74

3 dorms,1 suite, banh.social, 2 
varandas, sala toda em porcela-
nato, lavabo, coz. lavanderia c/

churrasq.2 vagas. Temos outros. 

SOBRADO GEMINADO 
JD.ORIENTAL R$ 300 MIL

2 dorms.banh.social,sala,
coz. lavanderia, quarto

empregado 1 vaga coberta
c/ terraço, estuda proposta.

AV. IRAÍ, 1995 - PLANALTO PAULISTA 2276-3539 / 2577-8954 

CRECI J-2447

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

- VENDA - VENDA - VENDA - 

CONCEIÇÃO
Sobrado, 3 ds (suite), sala 02 

ambs, copa-coz, qtal grande, edic-
ula completa, 03 vagas. Repleto de 
arms. Junto ao metro. Comercial/

Residencial. R$ 4.000,00.

CONCEIÇÃO
02 dorms c/ AE, living c/ sacada,
cozinha c/ AE, área de serviço, 

quarto e banheiro de empregada, 
garagem. 76 m2 a. útil. Junto ao 

metro. R$ 560 mil. 

APTO PQ. JABAQUARA
2 dormitórios, sala ampla,

varanda, lavanderia, 1 vaga.
R$ 1.500,00. 

VILA MASCOTE
Apartamento, 2ds c/ AE,

cozinha c/ AE, 02 banheiros,
a. serviço, despensa, 02 vagas. 
Lazer Completo. R$ 1.600,00.

APTO MIRANDÓPOLIS
2 dorms c/ AE´s, sala ampla,

cozinha, lavanderia, dep. emp,
1 vaga. R$ 1.600,00.

APTO SAÚDE PX. METRÔ
2 dorms. c/ varanda, sala ampla, 

cozinha e área de serviço, 1 vaga, 
impecável, repleto de arms.

R$ 1.900,00. 

 W  99727-4548 - 5585-0161

 Apto 3 dts. (1 ste) armários, sala living com 
terraço, banheiro, cozinha, D.E. 100 AU,

2 garagens, lazer completo, Vago.
Só R$ 795 mil - creci-25065

VILA CLEMENTINO
OpOrTuNIdAdE px. hOsp. s. pAuLO

CAsA TérrEA ATIbAIA/sp
bAIrrO LOANdA próxIMA AO 
pArquE EdMuNdO ZANONI.

ÁrEA DO tErrENO 432m2. 186,94m2 DE ÁrEA CONstruíDA  
3 quArtOs, sENDO umA suítE COm CLOsEt, 2 bANhEirOs, 

sALA, EsCritóriO, COziNhA COm DEspENsA E 
DEpENDêNCiAs DE EmprEgADA. VALOr r$ 650.000,00

ACL IMObILIárIA ATIbAIA - CrECI 11.101

TELEFONE 11 44129380

VENDE pONtO 
COmErCiAL 85 m2  

PX METRÔ VILA MARIANA 
Ótima localização na 

Rua Domingos de Morais 

CONtAtOs:
95485-3339 DOrALiNA 

97035-3400 ALiNE

JAbAquArA
bOA CAsA TérrEA

2 dOrM  r$ 250 MIL  
6x20/1 vaga/corredor/lavanderia
Rua Esmeralda Monteiro, 303

FONE: 2276-5241
99209-3099 whatsapp 

sObrAdÃO COMErCIAL 
pArAIsO / ACLIMAÇÃO

200M2, ótimo para locação e renda 
com 8 salas, aceito colaboração

de corretores, veja fotos no 
site: www.casadentrodapraca.com

FONE: 9 7360-0577

 W  99727-4548 - 5585-0161

 Apto 2 dts. c/ AE, 3o reversível, sala, living,
banh, coz, área de serviço, WC e gar, 72 AU.
Só R$ 390 mil mobiliado (lindo) - creci-25065

sAÚdE “urGENTE”
AbAiXO DA AVALiAÇÃO

mOtiVO muDANÇA DE pAís

 W  99727-4548 - 5585-0161

 Abaixo da avaliação sobrado 4 dts. (1 ste),
div. salas, 2 gars, etc. Área total 400m2,
area construida 400m2. Visite plantonista

no local - R$ 1.700,00 - Estuda proposta.

pLANALTO pAuLIsTA
rua Guainazes x Itacira

ÁguA DE
sÃO pEDrO  

Terreno de 5.000.
Na entrada da cidade.

No condomínio
Floresta Escura II.

Aceita troca.
R$ 150.000,00

FONE: 99248-7108

JAbAquArA
bOA CAsA TérrEA

2 dOrM  r$ 250 MIL  
6x20/1 vaga/corredor/lavanderia
Rua Esmeralda Monteiro, 303

FONE: 2276-5241
99209-3099 whatsapp 

VENdO ApTO CANTO 
dO FOrTE - prAIA 

GrANdE/sp  
2 quadras da praia, 51M2 - 1 Dorm. c/ gar. 
Reformado e mobiliado Ótima localização. 

Dctos em ordem. r$ 180.000,00
Fone: 99178-6486 whats

AV. DOs 
bANDEirANtEs

sObrADO 
COmErCiAL   

120m2 construçãoTerreno 
5x20 ótimo local

Ref AJ848SI
r$ 400miL

5071-2000 / 9-6381-8881

JArDim OriENtAL
CAsA COmErCiAL/

rEsiDENCiAL   
Terreno 441m2 sendo 12m de 
frente. Ótimo para investidor 
ou construtor. Perto do metrô 

Jabaquara/Conceição
Acesso nas principais vias da 

região. Ref AA194SI
R$ 850mil 

5071-2000 / 9-6381-8881

ApTO METrÔ CONCEIÇÃO 
71M Au - r$ 320 MIL

3 minutos do metrô, semi mibiliado, 
2 dorms. c/ sacada e AE, sala,
coz, WC, AS, cond. R$ 20,00, 

prédio 2 andares
F: 5583-1654 / 5584-5050

ApTO sAÚdE
px. pLAZA suL

r$ 230 MIL urGENTE
2 dormitórios, sala,

cozinha, 1 vaga
F: 5058-0800 / 9 6428-0663

FONES: 2275-6481/ 2276-3671

ALugO CAsA NOVA sAÚDE Em 
CONDOmíNiO COm quiNtAL E
1 VAgA ÚLtimAs uNiDADEs
1 dorm., cozinha, banheiro c/box,

lavand., água e luz separados.
R: Caucaia,198. Depósito ou Fiador. 

R$ 1.100,00. Temos Outros

ApTO sAÚdE
px. pLAZA suL  

2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, 1 vaga.

R$ 900,00 + condomínio

F: 5058-0800 / 9 6428-0663

suITE sAÚdE
bOCA dO METrÔ  
Ótima localização, para

rapaz sem vícios, ambiente 
familiar e cristão

Fones: 9 6838-55 TIM
9 4235-3188 VIVO

3 dorms. 2 suítes, 3 banhs. Box blindex 
Piso porcelanato, coz. Planejada 1 vaga.

R$ 2.600,00

CAsA COMErCIAL/ rEsIdENCIAL NOVA 
TérrEA px. METrÔ pÇ. dA árVOrE 

FONEs: 5581-5008 – 98161-8008

CAsA JAbAquArA 
mObiLiADA  

1 quarto, cozinha, banheiro e
AS p/ 1 casal ou 1 pessoa bom 

ambiente. R$ 600,00 c/ depósito

FONEs: 5677-1884

AptO sAÚDE
próX. KALuNgA  

2 dorms, sala, coz, banh,
1 vaga demercada, pequeno 

lazer. R$ 900,00 + condomínio 

5058-0800 / 9 6428-0663

sÃO pAuLO ZONA suL
5072-2020

sÃO pAuLO
ZONA suL
5072-2020

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.

Creci no 16.581
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO - ADVOCACIA

LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO- LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO- LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO
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$ 3.500,00

Rua Prof. Tranquilli, 99. Obs: Ao lado do Hospital Santa Cruz)

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
APARTAMENTO – SANTANA

(PRÓXIMO AO METRÔ SANTANA)
02 dorms, sala, coz, banh. e AS. R$ 1.300,00. Obs. sem 

condomínio. Rua Dr. Olavo Egidio, 991 Apto. 41.SOBRADO – RESIDENCIAL - MIRANDÓPOLIS 
(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ARVORE)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, dep. de empregada  e quintal na

frente e fundos. R$ 1.700,00 - Rua Apolônia Pinto, 142

APARTAMENTO – VILA CLEMENTINO
(PX. HOSPITAL S. PAULO E METRÔ STA. CRUZ)
02 dormitórios sendo 01 com sacada, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e 02 vagas de garagens. 
R$  1.800,00 - Rua Borges Lagoa, 710 Apto. 13. 

APARTAMENTO – BELA VISTA
(PRÓXIMO AO METRÔ BRIGADEIRO)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de
 serviço, dep. de empregada e 01 garagem. 

R$ 1.600,00 - Rua Fausto Ferraz, 119 Apto. 63. 

APARTAMENTO – ACLIMAÇÃO
(PRÓXIMO AO METRÔ ANA ROSA)
01 dormitório, sala, cozinha, banheiro e

área de serviço. R$  700,00
Rua Guimarães Passos, 719 Apto. 01B. 

SOBRADO – VILA MARIANA
(Próximo ao Metrô Ana Rosa)

03 dorms. sendo 01 c/ sacada, sala grande, lav, copa 
c/ae, coz. c/ae, AS com forno churr. e banheiro, ban-

heiro social c/hidro, dep. emp. completa e gar. para 02 
carros. R$  5.000,00 - Rua Morgado de Mateo, 436

SOBRADO – COND. FECHADO
(PRÓXIMO AO METRO STA CRUZ)

02 dorms, sala, coz, banh, AS, dep. emp. comp, qtal e 
gar. dentro da vila. R$  1.800,00 - R. Jureia, 430 casa 12

APARTAMENTO – JABAQUARA
(PRÓXIMO AO METRÔ JABAQUARA)

01 dormitório, sala, cozinha, banheiro, AS e garagem.
R$ 1.000,00 - Rua Dos Buritis, 389 Apto. 52.

SOBRADO – RESIDENCIAL - MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ÁRVORE)

02 dorms, sala, coz, banh, área de serviço c/ banheiro e 
quintal. R$  1.600,00 - Rua Apolônia Pinto, 150

APARTAMENTO – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRO PÇA. DA ARVORE)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.
(Todo reformado). R$ 1.500,00 - COND. 150,00

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1161 Apto. 02

ALUGO CASA DE FUNDOS - SAÚDE
(PRÓXIMO AO METRO STA. CRUZ)

01 dormitório, cozinha e banheiro. R$ 600,00
Rua Dr. Ulisses, 11 fundos.

SOBRADO – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ÁRVORE)

03 dorms sendo uma suíte c/ hidro, hall de entrada, sala, 
copa, coz, banh. social, lav, AS, dep. emp. completa, qtal, 
terraço fechado e garagem para 02 carros. R$  2.000,00 

Rua Domingos Osvaldo Bataglia, 146
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CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

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

e-mail: zitaminieriadvogada@outlook.com
Rua Cunha, 111 - sala 63 (prox. Metrô Sta. Cruz)

(11) 99980-5945 - Vivo / (11) 5539-1665 / (13) 3018-4325
DRA. ZITA MINIERI - especialista direito previdenciário

- Pedidos de aposentadoria tempo
            contribuição/especial, por idade e pensão;

   - Revisão de aposentadoria/pensão;
- Reclamação Trabalhista; Família (divórcio, inventário); 

Mediação e / ou conciliação

            contribuição/especial, por idade e pensão;

SRS. APOSENTADOS - I.N.S.S.

INFORMÁTICA
SUPORTE PARA ADULTOS

EM DOMICÍLIO

98140.3599 WhATSAPP

Aprenda a utilizar seus eletrônicos, organizar 
arquivos, pastas, navegar nas redes 

sociais. Agende uma aula, Computador, 
Smartphone, Tablets e SmartTV.

METRÔ CONCEIÇÃO

AV. ARMANDO ARRUDA PEREIRA, 989 
AO LADO DO METRÔ CONCEIÇÃO

FONE: 5016-3037

JÓIAS EM gERAL
COMPRO OURO

 Brilhante - moeda de 
ouro - euro - prata - 

platina - dolar - relógios

APOSENTADO (A) 
COMUNICATIVO 

COM CONDIÇÕES 
PARA CAMINHAR  

Que conheça as ruas da 
região para trabalhar com 

locação de imóveis,
100% comissionado
R: LUIS gOES, 1530

SALA 2 MIRANDóPOLIS C/ 
VÁLERIA OU 3297-5922

PASSO O PONTO 
RESTAURANTE

R$ 60 MIL

FONE: 2578-4324

 av. sen. Casemiro
da rocha, todo

reformado e equipado. 
tratar com adilson 

ORAÇÃO DE SÃO COSME
E SÃO DAMIÃO

Oh! São Cosme e Damião, vós que 
destes a vida pelos necessitados e 
desamparados, vós que didicastes toda 
vida ao bem. Vale-me neste instante de 
provação, eu vos imploro. Ajudem-me a 
conseguir esta graça, em nome do Pai, 
do Filho e do Espirito Santo. Rezar com 
fé a oração, 3 Pai-Nossos, 3 Ave-Marias, 
3 dias seguidos. No 4º dia mandar pu-
blicar e dar um presente a uma criança 
carente. Com fé será atendido. s.o.p.

ATIVO                                                                                           R$    PASSIVO                                                          R$
ATIVO CIRCULANTE                                                                                 PASSIVO CIRCULANTE 

DISPONIVEL                                                              OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 
Caixa Entidade                                                                2.344,44   Fornecedores                                                       0,00
Bancos c/ Movimento                                                                    16,73   Outras Contas                                                        0,00
Aplicações Mercado Aberto                                                184,50  
                        Total Disponível                                             2.545,67               
CRÉDITOS   
Bancos Valores Bloqueados                                                    0,00  
                                                                                 TOTAL  PASSIVO CIRCULANTE                  0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE                                            2.545,67  
                                                                                 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
IMOBILIZADO                                                               PATRIMÔNIO SOCIAL 
Edifício e Construções                                                           343.517,14  
Móveis e Utensílios                                                              52.275,71   Superávits Acumulado                          771.483,88
Aparelhos e Acessórios                                             1.270,00   Déficits Acumulados                                        (386.527,29)
Equipamentos de Escritório                                             5.815,80    Déficits do Período                                            (42.406,90)
Instalações Sociais                                                                8.599,67  
Computadores e Periféricos                                         126.087,66    Total do Patrimônio Social                                 341.946,69
Material de Segurança                                                              3.490,00  
Máquinas e Equipamentos                                          17.573,10  
Linhas Telefônicas (Intangível)                                            1.850,00  
(-) Depreciações                                                         (220.475,06)  
             Total Imobilizado                                        340.004,02  
   
TOTAL NÃO CIRCULANTE                                         340.004,02  
   
TOTAL DO ATIVO                                                           342.549,69    TOTAL DO PASSIVO                          342.549,69

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

As  notas  explicativas da diretoria são parte integrante das  demonstrações financeiras. 
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2016 acusando ATIVO e PASSIVO, 
valor de R$ 342.549,69 (Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos).

São Paulo, 10  de Março de 2017
 ____________________________________                                                          ______________________________
                      Lothar Antenor Bazanella                                                                               Valdemar Pereira de Figueiredo                                      
           Diretor Presidente CPF  668.875.858-04                                                             Contabilista - CRC: 1SP- 096173/O- 6  
                                                                        PARECER DO CONSELHO FISCAL
      Os abaixo assinados membros  do Conselho Fiscal do CADEVI - Centro de Apoio ao Deficiente Visual, situado na Rua dos 
Heliotrópios, nº 338, Mirandópolis, Saúde, São Paulo/SP, eleitos na A.G.O. de 19/03/2016, registrada em 02/06/2016 sob o nº 
6516994, em cumprimento dos Artigos 47 e 48 do atual Estatuto Social, tendo examinado o Balanço Patrimonial, Demonstração do 
Movimento Financeiro e demais documentos referentes ao exercício findo do ano de 2016, abrangendo a competência do período 
de 01/01/2016 a 31/12/2016, são do parecer que os mesmos sejam aprovados por todos.

São Paulo, 10  de Março de 2017

                       Carlos Vitor Badra                                   Célia Aparecida Ferreira                            Rafael Mauricio da Silva
            Presidente do Conselho Fiscal                        Membro do Conselho Fiscal                       Membro do Conselho Fiscal

DEMONSTRAÇÃO  DO  RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO  DE  01/01/2016  A  31/12/2016

(+) RECEITAS  OPERACIONAIS  
       Convênio e Parceria Pessoa Jurídica – SINDPD/SP    100.392,72 
       Doações Pessoas Físicas                                             26.874,15               
       Doações Pessoas Jurídicas                                              2.851,50               
       Contribuição Associados                                             7.060,00                         
       Outras Doações                                                                       0,00                                                               137.178,37
  
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  
       Rendimentos s/Aplic. Financeira                                 2,70 
       Descontos Obtidos                                                  24,88                                                                                       27,58
  
(-) DESPESAS  OPERACIONAIS  
      Serviços Prestados Pessoa Física                         (3.700,00) 
      Serviços Prestados Pessoa Jurídica                         (72.739,77) 
      Impostos, Taxas e Contribuições                            (512,86) 
      Depreciações                                                            (41.903,38) 
      Despesas Administrativas                                          (50.898,44) 
      Despesas Operacionais Fixas                                            (8.924,87)  
      Despesas Financeiras                                               (933,53)                                                            (179.612,85)
  
    DÉFICIT DO EXERCÍCIO                                                        R$                                                              (42.406,90)

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ENCERRADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA gERAL EXTRAORDINÁRIA

o gran World parque temático, registrado sob o CnpJ 28.899.636/0001-00, por seu 
presidente sr. Carlos henrique almeida guerra Junior, no exercício de suas atribuições 

estatutárias, convoca os associados da entidade para a assembléia geral extraordinária, 
a realizar em sua sede administrativa, avenida Bandeirantes, 1112 – Vila olímpia – Cep: 
04553-001 – são paulo/sp, em primeira convocação, às 18:00 horas, do dia 15 de Junho 
de 2017, com pelo menos 1/5 entre associados Beneméritos, Contribuintes, remidos e 

portadores de título patrimonial, com direito de voto e,  em segunda convocação às 19:00 
horas, com qualquer número de associados, nos termos do artigos 50 e 53, inciso i, do 

estatuto social, para deliberar sobre o seguinte:

Ítens da ordem do dia:

deliberação sobre aprovação da alteração dos artigos 22, 48, 49 e 55 do estatuto social;

Deliberação sobre Aprovação da abertura da filial no município de Quadra/SP.

são paulo, 19 de maio de 2017.

presidente 
Carlos henrique almeida guerra Junior

ORAÇÃO DE SÃO COSME
E SÃO DAMIÃO

Oh! São Cosme e Damião, vós que 
destes a vida pelos necessitados e 
desamparados, vós que didicastes toda 
vida ao bem. Vale-me neste instante 
de provação, eu vos imploro. Ajudem-
-me a conseguir esta graça, em nome 
do Pai, do Filho e do Espirito Santo. 
Rezar com fé a oração, 3 Pai-Nossos, 
3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. No 4º 
dia mandar publicar e dar um presente 
a uma criança carente. Com fé será 
atendido. A.S.T.

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se 
você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SO-
LUÇÃO e pecisa de AJUDA URGENTE, peça esta 
ajuda a Santo Expedito. Este Santo é invocado nos 
negócios que demandam. Pronta solução e cuja 
invocação é tardia. Oração: Meu Santo Expedito 
das causas justas e urgentes, interceda por mim 
junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me 
nesta hora de aflição e desespero. Vós que sois o 
Santo guerreiro, vós que sois o Santo dos aflitos, 
vós que sois o Santo dos desesperados, vós que 
sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, 
ajuda-me, dai me força, coragem e serenidade. 
Atenda meu pedido. “Fazer o pedido”. Meu Santo 
Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, 
proteja-me de todos que possam me prejudicar, 
proteja a minha família, atenda ao meu pedido 
com urgencia. Devolva a paz e a tranquilidade. 
Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto da 
vidada e levarei seu nome a todos que tem fé. 
Muito obrigado. Rezar um Pai Nosso, uma Ave 
Maria e fazer o sinal da cruz.  s.k.o.

SIMPATIA PARA
EMAgRECER CHICO XAVIER

4ª feira pela manhã, encha 1/2 copo de 
água, coloque dentro dele o número de 
grãos de arroz correspondentes aos qui-
los que você deseja perder. Não coloque 
grãos a mais do que deseja, pois os quilos 
perdidos não serão recuperados. À noite, 
beba a água, deixando os grãos, complete 
novamente 1/2 copo de água. 5ª feira pela 
manhã, em jejum, beba a água deixando 
os grãos, completando com 1/2 copo de 
água. 6ª feira pela, em jejeum, beba a água 
com os grãosde arroz junto. Obs: Conser-
ve o mesmo copo durante o processo, não 
faça regime, pois a simpatia é infalível. 
Tirar o número de cópias correspondentes 
aos quilos que deseja perder, comece na 
4ª feira, após distribuir.  Publique na mesma 
semana.  Boa sorte. B.G.

ORAÇÃO A
SÃO LONgUINHO

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

Somos um Centro de 
Pós-Graduação de Den-
tistas com experiência 
na área de Implantes 
Dentários, que tem por 
finalidade ajudar a po-
pulação de nossa cida-
de e localiza-se na Vila 
Mariana (a três quadras 
do metrô Santa Cruz). 

Oferecemos a todos 
implantes de alto nível 
e última geração. 

Com experiência de 
muitos anos oferecen-
do serviços à comuni-

dade, damos a todos 
a oportunidade de re-
por dentes perdidos, 
ou substituir pontes 
móveis, dentaduras ou 
próteses mal adapta-
das por dentes fixos, ou 
dentaduras abotoadas.

Os dentes são im-
portantes para a mas-
tigação, fala e estética 
facial. Sua perda pode 
acarretar dificuldades 
físicas e até psicológi-
cas e sociais.

Na primeira fase , re-
colocamos a sua 

raiz que foi per-
dida, através 

deste implan-
te, que fica-
rá em sua 

boca por 
a p r o x i -
m a d a -

mente 3 a 4 meses, para 
daí iniciarmos a segunda 
fase que é a colocação 
das coroas ou próteses 
presas nestes implantes.

A colocação dos im-
plantes é através de 
pequenas cirurgias, 
simples, sem dor, de 
modo que ninguèm 
deixará de realizar seus 
afazeres no dia seguin-
te à colocação, nem 
ficará sem seus dentes 
provisórios.

O implante é uma raiz 
artificial que, depois 
de grudado ao osso, 
recebe uma nova coroa 
artificial e temos, assim, 
um novo dente.

Prof. Dr.  
Danilo J. Racy 

CRO 37058

MARQUE UMA AVALIAÇÃO!!!
Todos os interessados devem entrar em contato 
pelos TELEFONES: 3277-2706 ou 3399-4399 (h.c) 

c/ Rose ou Marcia, para marcarem avaliação

IMPLANTES DENTÁRIOS
EM CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO

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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•CINEMA

•ACONTECE

Cinemas repletos de emo-
ção e novidades.

Uma delas é Rei Arthurm 
a Lenda da Espada, com Char-
lie Hunnam. Nele, Arthur 
é um jovem das ruas que 
controla os becos de Lon-
donium e desconhece sua 
predestinação até o momen-
to em que entra em conta-
to pela primeira vez com a 
Excalibur. Desafiado pela 
espada, ele precisa tomar 
difíceis decisões, enfrentar 
seus demônios e aprender a 
dominar o poder que possui 
para conseguir, enfim, unir 
seu povo e partir para a luta 
contra o tirano Vortigern, 
que destruiu sua família. Com 
Jude Law no elenco e dirigida 
por Guy Ritchie, esta ação é 

para maiores de 12 anos.
Outra boa pedida é Corra. 

Chris (Daniel Kaluuya, do epi-
sódio 2 de Black Mirror) é um 
jovem negro que está prestes 
a conhecer a família de sua 
namorada Rose (Allison Willia-
ms). A princípio, ele acredita 
que o comportamento exces-
sivamente amoroso por parte 
da família dela é uma tentativa 
de lidar com o relacionamento 

de Rose com um rapaz negro, 
mas, com o tempo, Chris per-
cebe que a família esconde 
algo muito mais perturbador. 
O fi lme é considerado de ter-
ror e classifi cado para maiores 
de 14 anos. 

Em “Antes que eu Vá”, 
Samantha Kingston (Zoey 
Deutch) é uma jovem que 
tem tudo o que uma jovem 
pode desejar da vida.. No 

entanto, essa vida perfeita 
chega a um final abrupto e 
repentino no dia 12 de feve-
reiro, um dia que seria um 
dia como outro qualquer se 
não fosse o dia de sua morte. 
Porém, segundos antes de 
realmente morrer, ela terá 
a oportunidade de mudar a 
sua última semana e, talvez, 
o seu destino. Drama para 
maiores de 12 anos. 

Já “O Rastro” é um fi lme 
de terror nacional, para maio-
res de 14 anos, com Leandra 
Leal e Felipe Camargo. Em 
meio à crise política, social e 
econômica pela qual o Brasil 
passa, João (Rafael Cardoso), 
um jovem e talentoso médico 
em ascensão, consegue rapi-
damente subir os degraus de 
sua carreira. No entanto, ele 
acaba encarregado de uma 

tarefa ingrata: supervisionar 
a transferência de pacien-
tes entre hospitais quando 
mais um hospital público da 
cidade do Rio de Janeiro é 
fechado por falta de verba. 
Quando tudo parece correr 
dentro da normalidade, uma 
das pacientes desaparece no 
meio da noite, levando João 
para uma jornada a um mun-
do obscuro e perigoso.

Acupuntura nas 
mãos: curso

O Centro de Estudos e 
Pesquisas Alegria de Viver 
dará início à nova turma do 
curso “Acupuntura nas mãos 
de Koryo Sooji” em breve. As 
aulas acontecem um sábado 
por mês, das 10h às 12h e das 
13h às 18h e serão ministradas-
pelo Prof. Alexandre Gameiro. 
O Centro conta também com 
ambulatório de atendimento 
todos os sábados, das 9h 
às 12h. Fica no Largo Dona 
Ana Rosa, 29- Cj.102. Outras 
informações pelo telefone: 
5083-8535 ou pelo site www.
atitudedeviver.com.br .

Dorina Outlet
O Dona Dorina Outlet é 

uma loja anexa à Fundação 
Dorina Nowill para Cegos, na 
Vila Clementino – Rua Dou-
tor Diogo de Faria, 558. No 
espaço é possível encontrar 
diferentes peças de confecção 
e calçados femininos e mascu-
linos com preços que cabem 
no bolso. Na seção Novo de 
Novo, pode-se garimpar peças 
de diferentes grifes por valo-
res imperdíveis. Os leitores 
encontram livros de diversos 
autores e títulos em um canti-
nho especial para a leitura.Os 
produtos doados por diversas 
marcas são comercializados 
no Outlet e 100% do valor 
arrecadado é revertido para 
ações desenvolvidos pela 
Fundação Dorina, há 71 anos 
em atividade para atender 
gratuitamente pessoas cegas 
e com baixa visão.

Palestra no Cientec
O Parque de Ciência e Tec-

nologia da USP dá continui-
dade aos encontros do ciclo 
Tarde Científi ca, apresentando 
no uma palestra neste sábado,  
dia 20, às 15h. Na palestra, 
Márcia Fernandes Lourenço, 
educadora do Museu de Zoo-
logia da USP, tratará da histó-
ria do Museu, sua inserção no 
cenário da pesquisa em zoo-
logia e as ações de divulgação 
que ocorrem no museu. Além 
disso, a educadora também 
abordará o surgimento de 
museus no mundo e o papel 
educacional que carregam 
na formação do cidadão. A 
entrada é gratuita. O Parque 
CienTec fica na Av. Miguel 
Stéfano, 4.200 - Água Funda. 
Mais informações: www.par-
quecientec.usp.br/

Terror, drama ação: cinemas têm quatro novos fi lmes esta semana

AULAS
PARTICULARES
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