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Febre amarela: zona sul em risco

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

As filas sumiram, mas 

os casos da febre amare-

la só aumentaram duran-

te o mês de fevereiro. Na 

capital paulista, já foram 

registrados oito casos con-

traídos na própria cida-

de, em parques da zona 

norte: quatro dos doentes 

morreram. Na Zona Sul, 

Zoo e Botânico continuam 

fechados (foto), mas ainda 

não há casos autóctenes 

confirmados. Agora fo-

ram encontrados macacos 

com a doença também na 

região de Santo Amaro e 

Campo Grande. A Prefeitu-

ra está também orientando 

quem for ao festival Lolla-

palooza, no Autódromo de 

Interlagos, a tomar a vacina 

imediatamente, já que é 

preciso garantir antecedên-

cia de dez dias... Página 2

ITAIPU BATERIAS
A BASE 

DE TROCA
38AH 

FIT/CITY
45 AH 50 AH

COROLLA/CIVIC
60 AH 70AH

MOURA 320,00 330,00 360,00 350,00 480,00
HELIAR 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
DELCO 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
CRAL 280,00 240,00 320,00 270,00 390,00
ELETRAN 260,00 230,00 280,00 240,00 330,00
EXCELL - 220,00 - 230,00 -

Rua Luis Góis, 623
V.Mariana próx. R. Afonso Celso 5062-1691 * 5061-3646

Foto: Código19/Folhapress

Página 3 - História do bairro - Parte XXIII

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: as escolas ainda 
valorizam os hinos?

Risotos e outros pratos de 
alta gastronomia têm bons 
preços em bar da região

IMPOSTO DE RENDA 
2018 - NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA
• Alteração, Regularização e 
Encerramento de Empresas
• MEI - Micro Empreendedor Individual
• Administração de Imóveis

Email: solucaocontabil.contato@gmail.com
www.solucaocontabilsp.com.br
Rua Ouricana, 257 - Jabaquara

 5015-6658

O espetáculo A Era do 

Rádio está de volta. Apre-

sentado pelo Coral Unifesp 

no Teatro Marcus Linden-

berg, na Vila Clementino, 

o espetáculo é uma viagem 

no tempo e resgata anti-

gos sucessos que encan-

taram gerações. Página 8

A Era do 
Rádio

Rua das Rosas, 778 | Mirandópolis

Trabalhamos com todos os tipos de 
lentes - nacionais e importadas

Aceitamos cartões: 
Visa - Mastercard - Dinner’s

NOVO
ENDEREÇO: 5594-1898

2645-7506E-mail: oticamararocha@hotmail.com

Ótica
Mara Rocha

COMPRE SEU PAR DE LENTES 

COM CRIZAL OU TRANSITIONS E 

GANHE OUTRO PAR IGUAL!!! 

A PARTIR DE R$ 829,00

-Às terças e quintas

- 2 horas de aula

- Grupos de 6 pessoas

- R$ 45 por aula 

5021-2788
9 9332-3589

Av.Jabaquara, 147
Tel.: 5589-5135
www.autosonnora.com.br

TRAVA
ANTI FURTO
RODAS
ESTEPE

PREVINA-SE!!! 

Ocorrência dentro de um shopping de São Paulo »» FILM: normal e 
antivandalismo
»» MULTIMÍDIA
»» ENGATES
»» ALARMES
»» CONSERTOS: 
travas/vidro elétrico

TRAGA ESTE ANÚNCIO E GANHE 5% DE DESCONTO: FILM E MÃO DE OBRA

ANEL QUE  IMPEDE  O USO DE 
ALICATE DE PRESSÃO 

Cartão com código - 
EVITA CÓPIA

Congonhas tera túnel 
para passageiros

A promessa é para o 

final do ano que vem, mas 

como os atrasos são co-

muns em obras do me-

trô, não é possível ter 

certeza de que a cone-

xão entre o sistema de 

trilhos paulistano e o Ae-

roporto de Congonhas 

finalmente será possível 

para passageiros. Página 4



09 DE MARÇO DE 2018PÁG. 02

Saúde e Estética

Cuidadores

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia ( opcional)

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:
www.cuidadoresdavida.com.br

4113-1838
9.9543-4748

CUIDADORES
DE IDOSOS

Oferecemos profissionais 
qualificados e treinados
para atendimento ao
idoso, em domicílio

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

Casas de repouso

Odontologia

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

Rua Nelson Fernandes, 393 - Jabaquara
       tatiana.mariano@outlook.com

Telefone (Tim): 
94837-5012       tatiana.mariano@outlook.com

PROMOÇÃO DE 

INAUGURAÇÃO 

DA SEGUNDA 

UNIDADE

ESPAÇO

◊ TATI  MARIÃ ◊

Estética

•SAÚDE

Zona Sul ainda não registra mortes pela febre amarela
Oito moradores de São 

Paulo contraíram a febre ama-
rela no próprio município e 
quatro deles morreram vítimas 
da doença. Todos os casos fo-
ram registrados na Zona Norte 
da cidade, próximo ao Horto 
Florestal e outros parques que 
já haviam sido fechados pelo 
registro de casos da doença 
em macacos. 

Na Zona Sul da cidade, 
ainda não foram registrados 
casos confi rmados, mas vale 
destacar que o Parque do 
Estado - incluindo Jardim Bo-
tânico e Zoológico - também já 
confi rmaram a contaminação 
pelos mosquitos silvestres em 
macacos. Além disso, já houve 
um caso na  vizinha cidade de 
São Bernardo do Campo.

Segundo dados da SMS, 
foram confi rmados 125 casos 
de morte de primatas não-
-humanos causadas pela febre 
amarela no município desde 
2017. Na zona norte foram 

104, na zona sul outros 19.
O país todo sofre, aliás, 

com o crescimento da doença.   
Nos dois primeiros meses, já 
foram confi rmados, entre 1º de 
julho de 2017 e 6 de março de 
2018, 846 casos da doença no 
país, que resultaram em 260 
mortes.

Por outro lado, caiu o mo-
vimento nos postos de saúde 
- que nos primeiros dias da 
campanha de vacinação regis-
travam fi las de até 12 horas de 
pessoas em busca da imuniza-
ção. E o número de doses apli-
cadas é inferior ao esperado 
pelas autoridades de saúde.

Mas, os números mostram 
medo deve ser da doença e 
não da vacina. Essa semana, 
foram incluídos os distritos 
de Itaim Bibi e do Morumbi, 
localizados na zona oeste de 
São Paulo, na segunda fase 
da campanha de vacinação 
contra a febre amarela, após 
a confirmação da morte de 

primatas não-humanos (epi-
zootia) causada pela doença 
nos distritos de Santo Amaro 
e Campo Grande.

Lolapalooza
A Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) de São Paulo 
recomenda para quem vai 
curtir o Festival Lollapalooza, 
nos dias 23, 24 e 25 de março, 
tomar a vacina contra a febre 
amarela com, no mínimo, 10 
dias de antecedência. O even-
to acontecerá no Autódromo 
de Interlagos, em Cidade Du-
tra, um dos 24 distritos com 
recomendação para a imuniza-
ção contra a doença e que, por 
isso, integra a segunda fase da 
campanha de vacinação contra 
a febre amarela no município.

A orientação aos mora-
dores da capital que ainda 
não foram imunizados e que 
pretendem ir ao festival é pro-
curar uma unidade de referên-
cia para viajante ou um dos 
postos que esteja participando 

da atual fase da campanha. 
É importante lembrar que 10 
dias é o tempo mínimo para 
que a vacina faça efeito.

Para receber a dose na 
capital paulista, é importante 
apresentar a pulseira ou o 
comprovante de compra de 
acesso ao festival na unidade 
de saúde bem como o cartão 
SUS, além de comprovante de 
identidade. A lista das unida-
des que estão vacinando pode 
ser acessada neste link: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/saude/vigi-
lancia_em_saude/doencas_e_
agravos/febre_amarela/index.
php?p=248543

Até o momento, mais de 
4,8 milhões de pessoas já 
foram vacinadas na capital 
paulista e a SMS anunciou na 

semana passada a prorroga-
ção da segunda fase até 16 de 
fevereiro. Foram vacinadas 
nesta etapa 2.268.967  pesso-
as até quarta-feira (7). A pasta 
também aplicou 1.910.695 
doses nos quatro meses da 
primeira fase da campanha.

Levantamento da Coorde-
nadoria de Vigilância em Saú-
de indica que outras 640.911 

pessoas receberam a dose da 
vacina em postos de saúde do 
viajante. Assim, a cobertura 
atual da cidade de São Paulo é 
de 40,6% da população.

A Secretaria ressalta que a 
ação preventiva em São Paulo 
tem acontecido por fases, 
sempre priorizando as áreas 
de maior risco de contato com 
a doença.

TAMANHOS
GRANDES
do 44 ao 60

Pantalonas, Túnicas, 
Capas, Conjuntos, 

Camisões, Vestidos 
(curtos e longos), 
Legging, Regatas, 
Blusas,  Blazers, 

Camisetas
Site: www.lindamartins.com.br

Facebook: LindaMartins

SUPER
PROMOÇÃO

40%
DE DESCONTO
           

EM TODAS
AS PEÇAS

Elegância e Charme em

TEL.: (11) 5072-7788 / 99616-6425
Av. Indianópolis, 1697 - Planalto Paulista

únicas, únicas, 
Capas, Conjuntos, Capas, Conjuntos, 

estidos estidos 

Legging, Regatas, Legging, Regatas, 

Site: www.lindamartins.com.br

FAZEMOS TAMBÉM 

SOB MEDIDA
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Acervo ENSG

Quer ver imagens mais antigas do bairro?
Visite: historiadojabaquara.com.br*
* Site construído com pesquisa histórica do jornal SP Zona Sul e apoio da 
Escola Nossa Senhora das Graças, prestes a completar 60 anos no bairro

Na atualidade, a maioria 
dos estudantes de escolas 
públicas ou particulares des-
conhece os hinos brasileiros. 
Com exceção do Nacional. 
Os hinos da Bandeira, da 
República, da Independên-
cia não são mais ensinados. 

Mas, quem folheia as pági-
nas da agenda anual da Escola 
Nossa Senhora das Graças, 
no Jabaquara, já vê que ali 
as coisas são diferentes. As 
letras e ficha técnica de to-
dos os hinos constam anu-
almente nas páginas iniciais.

“Entendemos e respeita-
mos a evolução e a necessida-
de de se concentrar em temas 
da atualidade, tão requisi-
tados em vestibulares e em 
outros exames, mas também 
valorizamos a nossa história e 
acreditamos que é possível e 
necessário conciliar conheci-
mento e atualidade”, diz Elia-
ne Kattur Nieman Mello, di-
retora pedagógica da escola.

Essa proposta de valori-
zar os hinos como símbolos 
integrantes de uma cultura 
e de preservação da memó-
ria vai além dos cânticos na-
cionais. A Escola tem tam-
bém seus próprios hinos.

Um deles é o Hino da Es-
cola, com letra de autoria de 
alunos da turma de quinta 
série de 1976. Na época, a Es-
cola contava com sua Banda 

Marcial, premiada sob a batuta 
do maestro e professor Álvaro 
dos Santos. Foi ele quem com-
pôs a música que acompanha 
a letra imaginada pelos alunos. 

Os versos celebram não 
apenas a educação ofereci-
da ali, como também fazem 
alusão ao próprio bairro, a Ci-
dade Vargas: “é o lugar onde 
nasceu, no Brasil dos paulista-
nos que hoje muito cresceu”.

Todas as sextas-feiras, pela 
manhã e no final da tarde, 
as crianças do Ensino Funda-
mental I, reunidas no pátio 
da entrada, cantam o Hino 
Nacional e o Hino da Escola.

“Os alunos já conhecem 
a tradição que se estende 
por décadas e gostam desse 
momento. É emocionante 
ver e ouvir, todos enfi leirados 
homenageando a Pátria e a 
nossa Escola”, conta Márcia 

Tavares Nieman, coordenado-
ra do Ensino Fundamental I.

Outra música composta 
na década de 1970 pelos pró-
prios estudantes (duas alu-
nas) é valorizada e faz parte 
da história da Escola. “Viva 
a Banda” foi criada ainda um 
ano antes do Hino da Escola, 
em 1975. Da mesma forma, 
a música foi composta pelo 
maestro Álvaro, que incenti-
vava a participação na Banda 
Marcial. Nas décadas de 1970 
e 1980, as bandas em escolas 
representaram a iniciação 
musical para muitos jovens.

A letra completa das duas 
músicas pode ser conferida 
no site que celebra os 60 
anos da ENSG e resgata a 
memória do bairro: www.
historiado-
jabaquara.
com.br Praça�Barão�de�Angra,�91�

Cidade�Vargas-São�Paulo-�SP
Tel.:�(11)5588.4488
www.ensg.com.br

@escolaensg

Escola�Nossa�Senhora�das�Graças�-�ENSG

@escolaensg

/escolaensg

FAZENDO O MELHOR PARA OS NOSSOS FILHOS

EDUCAÇÃO���INFANTIL��
FUNDAMENTAL�
ENSINO�MÉDIO����
INTEGRAL

06anos
ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

2IHUWDV�Y¢OLGDV�QR�HVWDGR�GH�6¤R�3DXOR�SDUD�FOLHQWHV�QRYRV�H�DWXDLV�DWª������������SRGHQGR�VHU�SURUURJDGDV�D�H[FOXVLYR�FULWªULR�GD�1H[WHO��$�YHORFLGDGH�GH�QDYHJD¨¤R�VHU¢�GHýQLGD�SHOD�¢UHD�GH�FREHUWXUD�H�FRPSDWLELOLGDGH�GR�DSDUHOKR�FRP�D�IUHTX«QFLD�
GD�UHGH�1H[WHO��$V�OLJD¨¶HV�GH�ORQJD�GLVW£QFLD�HVW¤R�FRQGLFLRQDGDV�¡�XWLOL]D¨¤R�GR�&63�����2V�YDORUHV�GRV�SODQRV�H�RV�SDFRWHV�EµQXV�GH�LQWHUQHW�V¤R�Y¢OLGRV�SHOR�SHU®RGR�GH�ýGHOL]D¨¤R�GH����PHVHV��2�FDQFHODPHQWR�GRV�SODQRV�DQWHV�GR�YHQFLPHQWR�
LPSOLFDU¢�QR�SDJDPHQWR�GH�PXOWD�SURSRUFLRQDO�FRP�EDVH�QR�YDORU�GR�EHQHI®FLR�DXIHULGR��2IHUWDV�VXMHLWDV�¡�DQ¢OLVH�GH�FUªGLWR��3DUD�PDLV�LQIRUPD¨¶HV��YHORFLGDGHV�GH�LQWHUQHW��PDSD�GH�FREHUWXUD��FRQVXOWH�R�UHJXODPHQWR�H�R�VLWH�ZZZ�QH[WHO�FRP�EU�

A NEXTEL  
É PARA VOCÊ.
INTERNET 4G 

SEM BLOQUEIO  

EM TODOS OS PLANOS

  LIGAÇÕES 
ILIMITADAS 

PARA QUALQUER 

OPERADORA E DDD

+ 
PLANOS A PARTIR DE 

R$ 49,99
MÊS

VISITE UMA LOJA DA NEXTEL OU LIGUE 1050. 

TESTE
COMPARE

MUDE

•HISTÓRIA - CAPÍTULO 23

Escolas não ensinam mais 
os hinos às crianças?
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Aeroporto será ligado ao 
sistema metroviário. Em 2019

A promessa era entregar a 
conexão entre o sistema me-
troviário da capital e o Aero-
porto de Congonhas antes da 
Copa de 2014. Mas, estamos 
às vésperas da Copa de 2018 
e a primeira etapa da Linha 17 
- Ouro ainda estão bem longe 
do final. A promessa é para 
2019, mas...

Em outros países, é co-
mum os passageiros de avião 
coseguirem acessar direta-
mente as estações de metrô 
e trens. Aqui, apesar de estar-
mos falando de um Aeroporto 
encravado na metrópole, não 
há nenhuma estação de metrô 
sequer próxima a Congonhas. 
A recém inaugurada estação 
Eucaliptos, da Linha T - Lilás, 
é a mais próxima mas está a 
cerca de três quilômetros do 
Aeroporto e ainda funciona 
em caráter experimental. 

No final de fevereiro, o 
próprio governador Geraldo 
Alckmin participou de uma 
visita técnica às obras, justa-
mente na estação que permi-
tirá aos passageiros integra-
ção direta com o metrô. 

A parada que leva o nome 
do aeroporto fica em elevado, 
como toda a linha, em sistema 
monotrilho. Mas, haverá uma 
ligação direta da parada com 
o saguão de Congonhas. 

Um túnel  está  sendo 
construído sob a Avenida 
Washington Luís e poderá ser 
usado não só por passageiros 
pagantes, mas também por 
pedestres.

A expectativa é de que a 
nova estação venha a receber 
18 mil pessoas por dia. 

“A estação Aeroporto de 
Congonhas está bem adian-
tada, quase na fase de acaba-
mento, e nós percorremos o 
túnel, que vai ligar a estação ao 
aeroporto”, disse Alckmin, du-
rante a visita. Temos 1.070 tra-
balhadores hoje na obra, oito 
estações do Monotrilho, de-
pois vamos até a marginal do 
rio Pinheiros, que integra com 
o trem, com a linha 9 da CPTM, 
e a linha 17 integra com a linha 
5 na estação Campo Belo.”.

Planejada para ter acessi-
bilidade completa e ventila-
ção e iluminação natural em 
todos os espaços públicos, a 
estação terá piso tátil, qua-
tro elevadores, 13 escadas 
rolantes, sete escadas fixas 
e seis bloqueios. Além disso, 
contará também com um bi-
cicletário no acesso principal.

A estação Congonhas faz 

parte do trecho prioritário da 
Linha 17-Ouro, que terá 7,7 km 
de extensão e oito estações, 
além de conexão com a Linha 
5-Lilás, na estação Campo 
Belo. Atualmente, cerca de 
1.200 pessoas trabalham nas 
obras de implantação da Li-
nha e no pátio de manuten-
ção de trem.

De acordo com o Governo 
do Estado, a expectativa é 
concluir o trecho no segun-
do semestre de 2019, com 
previsão de atender 185 mil 
usuários por dia.

Não há previsão sequer de 
início das obras do trecho en-
tre Jabaquara e Congonhas, 
que incluiriam estações Hos-
pital Saboia; Cidade Leonor;  
Vila Babilônia e Vila Paulista. 
De acordo com o metrô, essas 
estações só serão planejadas 
e construídas após as obras 
de ligação da Avenida Rober-
to Marinho à Rodovia dos 
Imigrantes, pela Prefeitura.

Monotrilho está em obras desde 2012 e deveria estar pronto

•CONSTRUÇÃO E REFORMA

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

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

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

LOJA DENTRO DA ROSHEL - TEL.: 5929-9555
Av. Carlos Oberhuber, 23 - Vila São José

LOJA YERVANT - F: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

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

LOJA INTERLAGOS - F: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Interlagos, 3146 - Interlagos

LOJA M. BOI - F: 2654-6383
lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br

Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz
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***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

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

•EDUCAÇÃO

Escola de inglês Lite, com 
método focado na conversação, 
abre cursos no período da manhã

► Já tentou aprender 
inglês e não conseguiu?

 ► Quando tenta falar 
algo em inglês fica com 
vergonha e com a língua 
travada?

 ► Já aconteceu de 
aprender algumas pa-
lavras em inglês, mas 
quando precisa usar não 
consegue lembrar.

Isso acontece com 
muitas pessoas. 

É muito comum en-
contrar pessoas que po-
dem entender um pou-
co de inglês escrito ou 
falado, mas NÃO con-
seguem falar, mesmo 
tendo estudado inglês 
por alguns anos.

Qual é o problema? O 
problema está no méto-
do que usou para apren-
der. É o método que se 
usa para aprender algo 
que faz toda  a diferen-
ça. Quando criança, 
para aprender a nossa 
língua nativa, nós pas-
sávamos todo o tempo 
tentanto falar palavras e 
frases. Praticávamos  a 

língua o tempo todo. 
Se quiser realmente 

falar inglês, a única so-
lução é FALAR, FALAR, 
FALAR. Este é o motivo 
pelo qual a escola de in-
glês LITE usa um método 
exclusivo, baseado na 
prática e no desenvolvi-
mento da habilidade de 
se comunicar em inglês. 
Na LITE as aulas são 80% 
práticas, a gramática é 
fácil e natural e o estu-
dante  aprende de ma-
neira prática e divertida.

Além dos cursos a noi-
te, a escola agora está 
abrindo  NOVAS TURMAS 

NO PERÍODO DA MA-
NHÃ, para dar oportuni-
dade a mais pessoas de 
aprender inglês com o 
método simples e  exclu-
sivo LITE,  que já ajudou 
mais de 50 mil pessoas a 
falar inglês.

Assista uma aula gra-
tuita e conheça o méto-
do LITE, único no mundo. 
A escola fica na Av. Sen. 
Casimiro da Rocha 833 
– bairro Mirandopolis, a 
600 metros do metrô Pra-
ça da Árvore. Tel: 5589-
5155 ou pelo whatsapp 
11 9 6611-1945. Visite o site 
www.liteingles.com.br

Com o método LITE, aulas totalmente focadas na 
conversação tornam aprendizado dinâmico e leve

Método LITE faz sucesso há 20 anos nos EUA e pode ser  “experimentado” 
em aula gratuita oferecida na escola localizada em Mirandópolis

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/ 
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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



R. Luis Góis, 1566
Tel.: 5072-3266

Receita para 
o jantar: 

*VALIDO DE TERÇA A QUINTA, DAS 17H ÀS 20H

Não esquecer de aproveitar a 
promoção Happy Hour: até 20h, 

Brahma Chopp, por R$ 5,90*

Saborear os pratos de alta gas-
tronomia do Seu Góis com preços 

promocionais de lançamento: 
- Risotos (Shimeji & Shitake, 

Queijos, Aspargos )
- Frutos do mar: Spaghetti 

/Fetuccine e Risoto 
(só nos fins de semana)

- Carnes de cortes nobres
- Fetuccini Alfredo

- Petiscos exclusivos

Desde 1969 respeitando seu paladar

Av. Jabaquara, 538.   F: 5581-8093 
Praça da Árvore         2578-2165

DELICIOSAS 
NOVIDADES

EXPERIMENTE!!! 
DELICIOSAS
NOVIDADES

/osnirhamburger

Rosbife 
na Ciabatta
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•GASTRONOMIA

Bar oferece alta gastronomia
Sabe aquele risoto cre-

moso, feito conforme ditam 
as regras da boa culinária ita-
liana? E com ingredientes de 
primeira, que garantem sabor  
e textura únicos? Agora é pos-
sível saborear um prato assim 
por preços promocionais na 
Seu Góis, bar recentemente 
inaugurado na Rua Luís Góis. 
Tem risoto de Aspargos, de 
Queijos, de Shimeji & Shitake 
e, aos fi ns de semana, de Fru-
tos do Mar. 

Os frutos do mar também 
podem ser o destaque de uma 
massa al dente caprichadíssi-
ma: fetuccine ou espaguete, 
também só nos fi nais de se-
mana. 

E por falar em massa, ou-
tro destaque dalta gastrono-

mia inseridos no 
cardápio é o Fe-
tuccine Alfredo, 
um dos pratos 
mais famosos 
originários da 
Itália e copiados 
mundo afora. 

Mas, como o 
trabalho de chef 
é um dos desta-
ques do novo bar, o resultado 
é incrível!

Os clientes ainda podem 
optar por acompanhar com 
um escalope ou medalhão de 
fi lé mignon: tenro, no ponto.

O Bar ainda está com 
outra promoção super atra-
ente: o chopp Brahma, es-
tupidamente gelado e bem 
cremoso, sai por apenas R$ 

5,90 no happy hour, de terça 
a quinta, das 17h às 20h. O 
Seu Góis também oferece 
porções, petiscos, carnes e 
outros pratos. Várias cervejas, 
caipirinhas, drinks e clube do 
whisky estáo no menu, que 
se completa com sobremesas 
como abacaxi assado ou petit 
gateau. 

Fica na R. Luis Góis, 1566. 
Telefone: 5072-3266.

Um mar de 
chocolate belga!

5082-1332 
Rua dos Otonis, 635 - Vila Clementino

Horário da loja
Segunda a sexta, das 7h00 às 20h00

Sábado, das 10h00 às 17h00

@cacaufactory /cacaufactory

Páscoa é na
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“SEDE PRÓPRIA”

ExcElEntE APtO 
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

BElA cASA téRREA
R$ 570 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

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

cASA téRREA PRóx. 
mEtRÔ cOncEIçãO/ 

JABAQUARA - R$ 800 mIl
3 dormitórios, sala, coz, banh, 
qtal, 5 vagas de carro, ótimo  
terreno de 10x30. Nos fundos 
sobrado de 2 dorm., fachada 

com jardim. Ref  83-3071

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

TERRENO c/cASA TÉRREA 
R$ 750 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 VIlA gUARAnI   
R$ 560 mIl

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

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

porcelanato.  REF.: 03-3442

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 550 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

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

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

SOBRAdO A 7 mInUtOS
dO mEtRÔ cOncEIçãO

R$ 450 mIl 
EXCELENTE NEGÓCIO !

 Próx. À Acad. Classe A c/ 2 ótimos 
dorms com arms, sala coz. ampla, 
2 banh, quarto de emp. vagas de 
gar. cobertas, ótima localização. 

REF.: 06-3493

ExcElEntE APtO
BOcA mEtRÔ 

cOncEIçãO  R$ 360 mIl 
Ao lado Metrô, 2 dorms, sala 

2 ambientes, cozinha , banhei-
ros e garagem. Oportunidade, 
tudo próximo  comércio local 

tem tudo .  REF.: 07-3520  

APtO mEtRÔ 
JABAQUARA  R$ 685 mIl
REFORMADO, com 3 dorms 
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha 
com Arms, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

para 2 autos. Òtimo custo 
benefício. REF.:71-3072

tERREnO dE 640 m2  
mEtRÔ JABAQUARA

R$ 1.380 mIl
A duas quadras do Metrô, Excel. lo-
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala 
ampla, copa, coz, vaga p/ vários 
autos, enorme  qtal. Oportunidade 

p/ investimento!  REF.: 08-3534

gAlPãO R$ 600 mIl 
OPORtUnIdAdE

No Jabaquara, próximo ao
comércio local, galpão amplo 
com terreno de 10x 45, para 

qualquer atividade.
Otimo investimento.

REF.:09-3557 

lIndO APtO REFORmAdO 
AO lAdO mEtRÔ

R$ 600 mIl
Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambs 
com sacada, cozinha, lavand, 
banheiros,  vaga de gar. e lazer. 
Preço de ocasião. Ref .:09-3556

cASA téRREA – cIdAdE 
VARgAS R$ 830 mIl 

Terreno com 13 de frente e 
480 m2 ,  3 DORMITÓRIOS, 
SALA, cozinha, lavanderia 
, quintal, edícula , piscina e 
5 vagas de gar. Localização 
privilegiada. REF.: 09-3038

cASA téRREA POR
R$ 375 mIl V. gUARAnI

2 casas térreas gêmeas, valor p/ 
cada unidade, com dois dormitórios, 
sala, coz, banh, lavand, jardim e 
qtal, c/ possibilidade p/ mais uma 
moradia, próx. metrô e comércio lo-
cal.  Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

BElO SOBRAdO 
REFORmAdO R$ 750 mIl

 Jabaquara/cidade Vargas,
3 dorms, 2 stes, 2 salas, lavabo, 
coz. c/ arms, dep. emp, qtal. c/ 
churrasc. e forno, 3 vagas c/ 

portão automático. REF: 11-3581

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

cASA téRREA – VIlA StA 
cAtARInA R$ 460 mIl
2 dormitórios, sala de estar, 

jantar, cozinha, quarto de em-
pregada, lavanderia, quintal , 
6 vagas de garagem , terreno 

de 10 x 25. Oportunidade .  
REF.: 10-1181

APtO mEtRÔ
Só  R$ 350 mIl

Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambien-

tes com sacada, cozinha, 
lavanderia , banheiros,  vaga 
de garagem e lazer. Preço
de ocasião. Ref .:07-3525

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

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

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

APtO 3 dORm.
mEtRÔ JABAQUARA

Só R$ 310 mIl    
3 dormitorios com armarioss, 

sala para 2 ambientess,

cozinha com armários

embutidos, vaga de garagem, 

condominio baixo, Salão de 

festas, play g, portaria

24 horas, etc. Oportunidade. 

REF.: 11-3272

APtO 3 dORm cOncEIçãO 
Só R$ 390 mIl

 Excel. Apto com 70m2 de AU, 
sala 2 ambs, coz. planejada, 2 
banhs.Òtima localiz, 5 min. a pé 
do Metrô, lazer c/ piscina, churr, 
quadra, jardim, prox. comercio 

e mercados.  REF.: 11-3443

APtO OPORtUnIdAdE
Só R$ 280 mIl
StO EStEFAnO

2 dormitórios, sala 2 ambs , 
cozinha com armários, área de 
serviço e garagem. SAIA DO 
ALUGUEL, OTIMO INVESTI-

MENTO!.  REF.:12-3589

APtO JABAQUARA
R$ 380 mIl 

Apartamento com 67m2 de 
área útil, 2 dormitórios + 

escritório, armários, sala 2 
ambientes, cozinha planejada, 
a.s., garagem. REF.:12-3587

PtO PAUlIStA/ ExcEl. 
cASA téRREA 

Terreno de 750 m2, casa c/ 3 
dormitórios , sala , copa, coz, 
lavand, 7 vagas de garagem. 
Aceita imóvel casa ou apto. 
“URGENTE” Otima oportuni-

dade. Ref  09- 2622

APtO  PROx. mEtRÔ 

JABAQUARA

R$ 265 mIl

2 dormitórios, sala para

2 ambientes, cozinha,

banheiro, vaga de

garagem, condominio 

baixo.  REF.: 12-3396

Só $ 250 mIl-APtO 
BOcA dO mEtRÔ 

cOncEIçãO
(Conj.ITAÚ) 1 dormi-
tório, sala , cozinha, 
banheiro, não tem 

garagem, muito bem 
localizado. Condomínio 
baixo. Òtimo negócio

e investimento!.
REF.: 12-3528

cASA tERREA PRóx. 
mEtRO Só R$ 680 mIl

Oportunidade, muito bem 
localizado com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, quintal, terraço 

com churrasqueira,  jardim 
e duas vagas de garagem. 
URGENTE   REF : 02-3610

APtO 3 dORmItóRIOS
mEtRO JABAQUARA

R$ 450 mIl
Imóvel amplo com 86m2 AU 

, sala ampla 2 ambientes, 
cozinha com armarios, 2 

banheiros e garagem.  Ótima  
oportunidade!  REF.: 02-3619

SOBRAdO R$ 450 mIl  
VIlA gUARAnI 

Oportunidade! Proximidade 
do Metrô Jabaquara com 2 
dormitórios, sala, lavabo, co-
zinha, área de serviço, quintal 
e garagem! Terreno com 30 
metros de fundo. REF.: 10-3573

SOBRAdO nOVO mEtRÔ 
JABAQUARA R$ 615 mIl
Ótimo acabto, 3 dormos, suíte 
c/ sacada, coz, sala 2 ambs c/ 
piso porcelanato, lav, qtal com 
AS c/ cobertura, 2 vagas de 
gar.  Estuda permuta só por 
esta semana. REF.: 01-3390

cOBERtURA dUPlEx c/ 5 
VAgAS Só R$ 1100 mIl

Vista panorâmica para o par-
que, 5 vagas demarcs, 3 dorms, 
ste, sala 2 ambs, sala de jantar, 
escritório,coz, terraço c/ churr, 
lazer c/ piscina, quadra,143 m2 
úteis. Próx. Metrô.   REF.: 21-3186

SOBRAdO JABAQUARA/
cIdAdE VARgAS
Só R$ 650 mIl

Belíssimo imóvel c/ 3 dorms, 
ste, arms, 2 salas, coz. planej, 

SALA DE TV, dep. emp, lavand,  
quintal com churr, e 2 vagas 

de gar. Ref  10-3460

SOBRAdO VIlA gUARAnI 
R$ 690 mIl 

Lindo sobrado, prox. Metrô 
Jabaquara, com 3 dorms, ste, 
armário, sala com 2 ambs, es-
critório, quintal com churr, lav, 
e 2 vagas de gar. com portão 
automático.  REF.: 01-3603

BElÍSSImO SOBRAdO
mEtRÔ - JABAQUARA 

“R$ 800 mIl”
3 dorms, ste,c/ arms, sala

2 ambs,lav, coz. c/ arms,qtal 
c/ churr, dep. emp,entrada 
lateral,2 vagas com portão 
automatico. Ref 03-3615

APtO Só R$ 350 mIl 
nA SAúdE 

OPORtUnIdAdE!!!
Próx. Av Bosque, dormitório 

com armários, sala 2

ambientes, cozinha, banheiro, 

área de serviço e garagem 

ampla. Corra para visitar, 

adeus alugótima localização! 

REF.: 03-3628

APtO JABAQUARA
R$ 400 mIl

Próx. metrô, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU-
ÍTE, repleto de arms, sala c/ 

sacada, cozinha americana c/ 
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar. 

para auto.  REF.: 07-3318

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

RuA HuMBERTO I, 1028
VILA MARIANA

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

APTO METRÔ SAÚDE 68M² 
REFORMADO

2 dorms, sala 2 ambs. c/ sacada, 
escritório com armários, repleto de 

arms. planejados, lazer, 1 vaga. 
R$ 420 mil Cond. R$ 580,00

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 Au 

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

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

APTO METRÔ
ANA ROSA 68M2 Au

2 dorms. sala,
cozinha, área de serviço,
sem vaga. R$ 350 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
115 M2 Au

3 Dorms. 1 suíte, Sala 2 ambs. 
c/ varanda, repleto de armário, 

dep. Empregada completa,
1 vaga, lindo! R$ 650 mil   

CASA METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE

3 dorms, sala 2 ambs, 2 vagas, 
edícula, cozinha c/ arms,

ótimo estado, 250m2.
R$ 700 MIL

APTO METRÔ PARAÍSO
Excelente localização, 2 dorms, 
sala 2 ambs, dep. emp, ótimo 
estado, área 88m2 AU, repleto

de armários, R$ 650 mil

www.imassessoriaimoveis.com.br

APTO METRÔ CONCEIÇÃO   
2 dorm, sala 2 ambs. c/ 

varanda, repleto de A.E., 
closet, 2 WC social, coz, lazer 

total, 1 vaga. R$ 340 MIL

ntiMÓVEiS
E ACESSORiA

KIT NET PRÓX METRÔ

SÃO JOAQuIM 40M² Au

R$ 200 MIL

AP. METRÔ ANA ROSA
76 M²

2 dorm. 2 WC social, repleto 
de A.E. , 1 vaga, lazer total. 

R$ 600 mil

METRÔ SANTA CRuZ

115 M²
2 dorm, sendo 3 reversível, 
sala 2 ambs, coz. e 2 WC

R$ 430 mil

AP. METRÔ ANA ROSA
70 M²

2 dorm, sala 2 amb, coz planej, 
sem vaga – reformado

R$ 460 mil

AP. METRÔ IMIGRANTES
80 M²

3 dorms, sala, coz, AS,
reformado, 1 vaga.

R$ 440 mil

AP. METRÔ PARAÍSO
76M² Au

2 dorms, sala 2 ambs. c/
varanda, dep. emp, 2 WC´s,

1 vaga. R$ 650 mil

KIT NET  METRÔ

SÃO JOAQuIM - 40M²

R$ 800,00

AP. METRÔ PARAÍSO
90 M²

2 dorms, sala 2 amb,
1 vaga, R$ 2.300,00

AP. METRÔ PÇA ÁRVORE
76 M²

2 dorms, sala 2 amb,
1 vaga, R$ 1.200,00

APTO DuPLEX VILA MARIANA
170 M2 Au REFORMADO

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

repleto arms, 2 vgs. R$ 670 MIL

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

CONCEIÇÃO
Sobrado, 3 ds (suite), sala 02 ambs, 

copa-coz, qtal grande, edicula
completa, 03 vagas. Repleto de 

arms. Junto ao metro. Comercial/
Residencial. R$ 3.500,00.

PLANALTO PAULISTA

Salão comercial (35m2) com

entrada lateral mais edícula com 

sala, área de serviço e banheiro. 

R$ 1.600,00.

APTO MIRANDÓPOLIS

2 dorms c/ AE´s, sala ampla,

cozinha, lavanderia, dep. emp,

1 vaga. R$ 1.600,00.

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

JABAQUARA
Sobrado, 3ds c/ AE, sala grande, 

cozinha americana, quarto e banh. 
emp, lavanderia, quintal, 01 vaga.
Otima localização. R$ 2.500,00.

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala, cozinha
c/ armários, quintal, 01 vaga.

Todo reformado. 
Lindo. R$ 2.000,00.

PARQUE JABAQUARA
Sobrado (Comercial/Residencial), 

2ds, cozinha, 03 banheiros, a. 
serviço, entrada lateral, quintal,
02 vagas. Perfeito. R$ 2.200,00

ARMAZÉM PELO
PREÇO DE TERRENO 

22X9=198m2, 2 FRENTES  
RUA DAS ANINGAS, 105

FONES:
99992-6492 AGNALDO
97067-6014 FERNANDO

aRMaZÉM - TeRReno 
JaBaQUaRa oFeRTa 

R$ 399 MIl

Ótimo sobrado,
3 dorms. amplos, 1 suite, 
sala, cozinha, banheiro 

social, lavabo, 4 garagens, 
terreno 6X30.

Apenas R$ 490 mil
creci 19.351

TRATAR: 5058-1088
9 9840-5332

SaÚde
vIla BRaSIlIna

JaRdIM aeRoPoRTo
caSa TÉRRea 10x25 
Local nobre, 3 dorms, living 
3 ambs, quarto de hospede 

impecável. Abaixo da avaliação.
Só R$ 700 mil

Mello IMÓveIS cRecI-25066
Fone: 5585-0161

2 DORMS, SALA AMPLA, 
SALA DE JANTAR, COZ AMPLA, 

SALÃO C/ ESCRITÓRIO E 
LAVANDERIA, QUINTAL, LINDA 

FACHADA, 3 GARS, 8X30, 
210M2. R$ 500 MIL - CRECI 61.147

TEL 5587-5903
CEL 9.8164-6257

caSa TÉRRea
v. GUaRanI - PRox. 
Pça nova aMÉRIca

2 DORMS, ARMÁRIOS, SALA 
2 AMBS com estante home, 
ILUMINAÇÃO EMBUTIDA, 
PORTAS CAMARÃO, COZ, 
PLANEJ, GAR, R$ 300 MIL - 

CRECI 61.147

TEL 5587-5903
CEL 9.8164-6257

MaRavIlHa de aPTo
SaÚde/ av. MIGUel 

eSTÉFano, 1973 Bloco 02

AP. 60 M2, 2 DORM., SL., 
COZ., DEP. EMPREGADA, 
WC. EMPREGADA, 1 VG., 

SL. FESTAS, PISCINA, 
SL. JOGOS, 100 METROS 

METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE 
– PACOTE COMPLETO AL. 
COND. IPTU – R$ 2.500,00

FONE: (11) 5521-7000
CRECI 19398-J

pçA. áRvORE
R: das pitangueiras

CJ. COMERCIAL 55 m2,
WC MASCULINO E FEMININO, 

COPA, 2 VAGAS, ESPAÇO
PARA CURSOS,

TREINAMENTOS  E/OU 
PALESTRAS, 100 METROS 

METRÔ SAÚDE – R$ 2.000,00

FONE: (11) 5521-7000
CRECI 19398-J

SAÚDE 
Rua Fiação da Saúde

AP. 89 M2, 2 DORM., 2 SLS, 

COZ.GDE, LAVANDERIA GDE, 

LAVABO, GARAGEM C/DEP,

100 METROS METRÔ SAÚDE – 

R$ 1.800,00 + COND.R$ 390,00 + 

IPTU R$ 181,00

FONE: (11) 5521-7000
CRECI 19398-J

SAÚDE 
Av. Jabaquara

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@ig.outlook.com
(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; 
Ação revisional de FGTS.

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

COMpRO
LIvROS uSADOS

RETIRO NO LOCAL

97230-2978 WHATSAPP

PePPe exPReSS
Tranporte de 

pequenos 

volumes

Fone: 98969-6774

ALUGO CASA DE VILA
METRÔ CONCEIÇÃO RUA 

DAS OITICICAS, 209
1 dormitório, sala, cozinha, WC, 

lavanderia. R$ 920,00 + R$ 90,00 
de IPTU. Temos outras.

Tels.:  2275-6481 / 97592-9946

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS

CNPJ627540070001-56

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 31 A  E 33 DO 
ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE 
VARGAS, FICAM OS SENHORES ASSOCIADOS , QUITES 

COM SUAS MENSALIDADES, CONVOCADOS PARA A 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA QUE SERÁ REALIZADA 

DIA 25 DE MARÇO DE 2018, EM SUA SEDE SOCIAL 
LOCALIZADA NA PRAÇA VINTE DE SETEMBRO, Nº 2, 

ÀS 10:00H, COM O NÚMERO REGIMENTAL EXIGIDO E, 
EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, 30 MINUTOS APÓS, COM 

QUALQUER NÚMERO, PARA  DELIBERAR SOBRE A 
SEGUINTE ORDEM DO DIA:

-  APROVAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
SÃO PAULO, 10 DE MARÇO DE 2018

MARCIO CESAR ROCHA
         PRESIDENTE

caSa de vIla JaBaQUaRa 
MeTRÔ conceIção 
1 quarto, sala, cozinha,

WC, lavand. R$ 235 mil.
Aceito financiamento

Fone: 97020-5095

novena SanTÍSSIMa
vIRGeM MaRIa

Rezar 9 Ave-Marias durante
9 dias. Fazer 3 pedidos, sendo

2 difíceis e 1 impossível. 
Publicar no 9º dia, mesmo sem 
fé, verá o que acontece. E.R.O.

novena Á SanTa claRa
Oh, Santa Clara que seguiste

a Cristo com tua vida de pobreza 
e oração. Fazei que, entregando-
-nos confiantes à providência do 
Pai Celeste no inteiro abandono 

aceitamos serenamente
sua Divina Vontade.  S.L.O.

anUncIe no

São PaUlo

Zona SUl

5072-2020
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

APTO
V. BRASILINA
R$ 298 MIL

3 dormitórios c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha planejada, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
condomínio R$ 500,00, lazer 

completo - REF.: 16.155

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 960 MIL
Seminovo, impecável, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 3 carros, 
área gourmet, estuda permuta 

c/ apto. menor valor na região - 
REF.: 16.212

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 465 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 

comerciais, esquina, entrada p/ 
2 ruas, vago, c/ 2 dormitórios, 

wc social, living, cozinha, 
lavanderia, amplo quintal 

coberto, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 15.818

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
- Excelente localização, c/ 3 
dorm., 2 suítes, wc social, 

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

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

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.350 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
living p/ 3 amb., ampla sala TV 
(ou 4º dorm.), lavabo, ampla 

coz. c/ AE, amplo qtal, jardim, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ

R$ 324 MIL
Excelente localização da R. 

Vergueiro, a 850 mts. do Metrô 
Alto do Ipiranga, vago, c/

2 dormitórios, living, sl. jantar, 
cozinha, lavanderia, local p/

1 carro - REF.: 16.403

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótima localização do 

bairro, vago, c/ 2 dormitórios, 
suíte, wc social, sala, cozinha c/ 
AE, quarto e wc p/ empregada, 
quintal, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.063

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Terreno 5,20 x 21 mts., 

construção de 136 m², c/ 3 
dorms c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb., ampla coz. planejada, 

lavand, quarto e wc p/ emp, gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.873

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 390 MIL
Ótimo local da Rua Angatu-

rama, c/ 2 dormitórios c/ AE, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha c/ AE, lavan-

deria, gar. p/ 1 carro, prédio c/ 
lazer  - REF.: 16.387

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
3 dorm. c/ AE, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 
planej., lavanderia c/ AE, wc 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 

estuda permuta c/ apto. menor 
valor na região - REF.: 16.357

SOBRADO
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 430 MIL
A 500 mts do metrô, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm., wc social, 
living, ampla coz. c/ AE, 

despensa, ampla lavand., gar. 
p/ 1 carro, estuda permuta c/ 

apto. somente na Praia Grande 
de menor valor - REF.: 16.202

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 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.: 16.239

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

Ótimo p/ renda ou duas famílias, 
água e luz independentes, 

sendo uma c/ 2 dorm., sala p/ 
2 amb.,wc social, coz., lavand., 

gar.p/ 2 carros, e nos fundos 
outra casa c/ 1 dorm., coz.,

wc e lavand. - REF.: 15.913

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/ emp., gar.
p/ 1 carro - REF.: 15.545

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 660 MIL
 Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
dep. p/ empreg., gar. paralelas p/ 
2 carros, depósito, lazer, estuda 
permuta c/ apto. 2 dorm., 1 vaga, 

na região - REF.: 16.446

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 290 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, ótimo local da R. D. 
Bernardo Nogueira, vago, c/ 3 
dormitórios, wc social, living 

p/ 2 ambientes, cozinha c/ AE, 
lavanderia, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.432

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 440 MIL
Ótima localização da Rua 

Jussara, c/ 4 dorm. (sendo 3 
dorm. na parte de baixo e um 

dorm. na parte de cima c/ peq., 
sala intima), wc social, living, 

coz, lavanderia, wc p/ empreg., 
gar. p/ 1 carro - REF.: 16.344

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte c/ 
hidro, wc social, liv. p/ 2 amb., 

coz. c/ AE, lavand, dep. p/ 
empr., gar. p/ 2 carros, terreno 
5,50 x 20 mts., construção de 

170 m² - REF.: 16.358

SOBRADO
V.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
Excelente acabto., todos 

cômodos c/ ar cond, c/ 3 dorm. 
c/ AE, 2 suítes, living, lav, sl. 
Jantar, coz. c/ AE, despensa, 

amplo sóton p/ escritório c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 16.413

SOBRADO
METRÔ A. IPIRANGA

R$ 530 MIL
A 700 mts. do Metrô A. do 

Ipiranga, vago, ótimo acabto., 
ótima oferta, c/ 3 dorm. c/ AE 
e ar condicionado, suíte, wc 
social, liv, lavabo, coz. c/ AE, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 16.493

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno plano, 

medindo aprox. 10 x 35 mts, 
com casa antiga de 220 m² de 
construção, ótimo para reforma 
ou construção - REF.: 15.067

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

R$ 950 MIL
Terreno 6 x 34,50mts., 

construção de 220 m², c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa / cozinha, quintal 

c/ churrasq., edícula c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 16.479

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

Estilo assobradada, c/ 3 dorm., 
2 stes., wc social, liivng p/ 3 
amb., jd. inverno, copa c/ AE, 
coz. planej., escritório, dep. p/ 
empreg., quintal c/ churrasq., 
garagem tipo sl. de festa p/ 6 

carros - REF.: 16.426

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Terreno 220 m², construção 
300 m², c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 
4 carros, ótimo local da Rua 

Juvenal Galeno - REF.: 16.485

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 1.200 MIL
Excelente oferta, AU = 142 m², 
ótimo acabto., c/ 3 suítes c/ AE, 
closet, liv. p/ 3 amb. c/ sacada 
gourmet, lavabo,  coz. planej., 

gar. p/ 2 carros, lazer completo, 
estuda permuta c/ apto. na 

região até 50% - REF.: 16.281

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, reformado, ótimo 
acabto., c/ 2 dorm. c/ AE, 
wc social, livng p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinah c/ AE, 

lavanderia c/ AE, garagem p/
2 carros - REF.: 16.525

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 415 MIL
A 600 mts. do Metrô, 

reformado, impecável, c/ 2 
dorm., 1 c/ AE, living p/ 2 amb. 

c/ sacada envidraçada, coz. 
planej., lavand, wc p/ emp., gar. 

p/ 1 carro - REF.: 16.423

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 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.: 16.242

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 795 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.: 16.459

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS

R$ 1.280 MIL
Ótima localização, reformado, 
impecável, c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., sl. 
Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., linda churrasq. 
Coberta c/ forno p/ pizza, gar. p/ 

2 carros - REF.: 15.634

APTO
JD. V. MARIANA

R$ 1.290 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., gar. p/ 3 

carros, estuda imóvel menor 
valor - REF.: 15.746

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.750 MIL

Impecável, toda reformada, 
excelente localização, terreno 
335m², construção 258m², c/ 

4 suítes c/ AE, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha planej., dep. p/ 
empreg., quintal, garagem p/ 4 

carros - REF.: 16.471

APTO
BQ. DA SAÚDE 

R$ 309 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, excelente localização 
da rua Samambaia, c/ 2 dorm. 

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

p/ 1 carro - REF.: 16.245

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 410 MIL 
Vago, c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, 

wc social, living p/ 2 ambientes 
c/ sacada, sanka, cozinha 

planejada, wc p/ empr, garagem 
p/ 2 carros, lazer completo, 
ótima oferta - REF.: 16.383

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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 445 MIL
Ótimo local da rua André 

Mendes, , c/ 3 dormitórios c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 

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

REF.: 15.207

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Ótimo local, reformado, 

impecável, AU = 73 m², c/ 2 
dormitórios, wc social, living p/ 
2 amb., cozinha planejada, dep. 
p/ empreg., garagem p/ 1 carro 

- REF.: 15.820

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Ótimo local da Rua Samambaia, 
área útil de 88 m², impecável, 
todo reformado, c/ 3 dorm. c/ 

AE, wc social, living p/ 2 amb., 
lavabo, coz. planej, lavanderia, 
gar. p/ 1 carro - REF.: 15.986

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.: 15.601

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 520 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

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim

de Almeida, área útil de 74 m², 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
quarto e wc p/ emp, garagem

p/ 1 carro - REF.: 15.774

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 565 MIL
Vago, excelente rua do bairro, 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 

living, lavabo, cozinha c/ 
armários, fogão e mesa 

embutidas, quintal, dep. p/ 
empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 15.864

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 

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

garagem - REF.: 15.769

(2) CASAS
V. GUARANI
R$ 650 MIL

Terreno 400 m², constr.283 m², 
sendo uma casa c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, sala, coz, 

lavand., gar. p/ 3 carros, nos 
mais uma casa c/ 2 dorm., sala, 

coz., wc, ótimo p/ renda ou 2 
famílias - REF.: 16.092

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, impecável, ótimo 

acabto, c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, 
ar condic., liv, lav, escritório 

c/ AE, coz. planej., ampla 
despensa, depósito, quintal, 

gar. p/ 3 carros - REF.: 15.462

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 690 MIL
Vago, c/ 4 dormitórios, suíte, 

living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros, terreno 5 
x 30 mts., construção de 150 

m² - REF.: 16.098

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 730 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, liv. p/ 2 amb., coz. 

americana planej., lavand. c/ wc 
p/ emp., ótima área gourmet c/ 
churrasq. e forno pizza, gar.p/ 2 

carros - REF.: 15.173

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Terreno 5 x 43 mts., construção 

245 m², c/ 3 suítes c/ AE, 
closet, living p/ 2 amb., lavabo, 
copa, cozinha c/ AE, qto. e wc 
p/ empreg., amplo quintal c/ 

churrasq., garagem p/ 4 carros 
- REF.: 15.517

SOBRADO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local, a 800 mts. do 

Metrô Saúde, seminovo, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, fogão e forno emb., 
quintal c/ churrasq., garagem p/ 

2 carros - REF.: 15.129

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

Impecável, estilo colonial, 
terreno 180 m², AC =  250m², 
c/ 3 dorm., suíte, escritório, wc 
social, living, sl. jantar, sala TV 
ou um 4º dorm., lavabo, coz. c/ 
AE, quintal c/ churrasq., gar. p/ 

2 carros - REF.: 15.591

Av. Dr. Altino Arantes, 1091
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VILA GUMERCINDO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 429 MIL
Reformado, 70m² áú, repl

armários, dependência emp,
churrasqueira.

SÃO JUDAS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 580 MIL
Exc apto, ótima localiz,

repl armários,
coz planejada, próx ao metrô

V. CLEMENTINO
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 610 MIL
Lindo sobrado, reformado, ao 

lado da Pça Sta Rita, gar coberta. 
Próximo ao metrô. Único.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 650 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

rua arborizada, gar coberta, próx 
a bancos, mercado e padaria.

IPIRANGA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 670 MIL
Excel apto, 110m² áú, liv 2 ambs, 

ao lado Museu Ipiranga, rico 
arms. Ótimo estado conservação.

V. GUMERCINDO
APTO  3 DTS  STE   2 GRS

R$ 705 MIL
Exc oferta, ótima localização,

82m² áú, andar alto,
living c/ terraço, lazer total.

CHÁC. INGLESA / V. MARIANA
APTO  4 DTS  STE  2 GRS

R$ 750 MIL
Exc negócio, terraço gourmet, 

repleto Arms. Próx ao
Metrô Santa Cruz.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 830 MIL
Ótimo apto, próx ao Parque do 
Ibirapuera, 109m² áú. Excelente 

estado de conservação.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  -  7X25

R$ 900 MIL
Living 3 ambs, 3 amplos dts, 

edícula, 4 vgs, quintal, jardim, 
entrada lateral.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.050 MIL
Ao lado do metrô,

andar alto, terraço,
repleto de armários, lazer.

MOEMA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.198 MIL
Exc apto, 112m² áú, liv amplo,

2 ambs, var, repl arms, 
fora de rota. Lazer completo.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.220 MIL
Exc negócio, andar alto, 108m² áú, 

liv 2 ambs, terr, rico arms. Próx 
Metrô Santa Cruz.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 1.290 MIL
Ótima localiz, 400m² ác, 10x35,
14 sls, 7 banh, 8 vgs,  ter plano, 

bom p/ diversas finalidades.
Próx Metrô Pça Árvore.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.320 MIL
Exc sobrado, reformado,

ótima local, rico em arms,
cozinha planejada.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.600,00
Ótimo apartamento, living

amplo, bem localizado,
repleto de armários.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  STE  GAR

R$ 3.200,00
Ótimo sobrado,
rua tranquila,

coz planej, 2 banheiros.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster,
terraço, lavabo. Confira!

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 2 DTS 2 STES 2 GRS

R$ 3.500,00
Excel casa, sala ampla com

terraço, entrada lateral,
churrasqueira, quintal.

V. MARIANA
COBERTURA  3 DTS  2 STES

2 GRS - R$ 4.000,00
Exc cobertura, mobiliado,

ótima localização,
600m do Metrô Imigrantes.

CONSOLAÇÃO
APTO  STE  GAR

R$ 2.200,00
Ótimo apto, ste, sl ampla,

coz americana. Lazer com pisc, 
churrasq e academia.

VERGUEIRO
SALA COMERCIAL

R$ 1.800,00
Sala comercial com 30,25m² áú, 

banheiro, 1 vaga gar.
Ao lado do Metrô Paraíso.

V. MARIANA
SALA COMERCIAL

R$ 2.500,00
Exc localização, 90m²,
toda infra estrutura.

Fácil acesso ao Metrô Ana Rosa.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO COMERCIAL

R$ 8.000,00
Ótimo sobrado, 8 salas, 8 vagas, 
4 banheiros, reformado, próx ao 

metrô Praça da Árvore.

V. MARIANA
SOBRADO COMERCIAL

R$ 8.000,00
Ótimo sobrado, 6 salas, 

3 banheiros, 2 vagas, edícula. 
Próximo ao metrô Ana Rosa.

V. CLEMENTINO 
SOBRADO COMERCIAL

R$ 9.000,00
Ótimo sobrado, exc localiz, 9 salas, 

4 banheiros, 6 vagas.
Vale a pena conhecer!

V. CLEMENTINO
PRÉDIO COMERCIAL

R$ 19.500,00
Ótima local, 550m² ác,

14 salas, 7 banheiros, refeitório, 
copa, 8 vagas garagem.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 519 MIL
Oportunidade, ótimo apto, living 
c/ terraço, 2 ambs, repl de arms, 

andar alto, lazer.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 954 MIL
Exc apto, no miolo do bairro, living 

amplo c/ terraço,
repleto de arms.

JABAQUARA
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.350,00
Ótimo apartamento, fácil acesso ao 

metrô, cozinha com arms,
condomínio baixo.

V. MARIANA
COBERTURA  3 DTS  2 STES

2 GRS - R$ 955 MIL
Exc oferta, mobiliado, ótima

 localização, 600m do 
Metrô Imigrantes.

PÇA. DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  S/VAGA GAR

R$ 395 MIL
Exc negócio, 2dts, 132m² áú,

2 amplos DTS, cond baixo, 200m
do Metrô Pça Árvore, único.

PLANALTO PTA
SOBRADO

R$ 1.190 MIL
Lindo sobrado, semi novo, acab.1ª, 
liv 2 ambs, 3dts, sts, c/closet, coz. 

plan, 4 vgs cob c/depósito.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  S/GAR

R$ 390 MIL
Exc negócio, ótima localiz,
60m² áú, sem garagem,

próximo ao metrô.

CHÁCARA INGLESA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 685 MIL
Exc apto, liv com terraço,
dts e coz repleto arms,

ótima localiz, andar alto.

MIRANDÓPOLIS
CASA ASSOBRADADA

R$ 749 MIL
Exc oferta, 3 dorms, salão,160m²ac, 
7x 25, 3 vagas. Reformada, pode 

ser escritório ou residencial.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  GAR

R$ 1.800,00
Ótimo apto, living amplo,

bem localizado,
Próximo ao metrô.

SAÚDE
APTO  2 DTS  STE  GAR

R$ 440 MIL
Exc negócio, living 2 ambientes, 

terraço, repl arms,. Próx.
Metrô Praça da Árvore.

KLABIN
APTO  2 DTS  GAR

R$ 498 MIL
Exc apto, liv 2 ambs c/ terraço, 

repl arms, lazer total. Ao lado do 
Metrô Chácara Klabin.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  2 GRS

R$ 539 MIL
Exc oferta, ótima localiz, living c/ 
terraço gourmet, repl de arms, 

cozinha americana.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 698 MIL
Ótimo apto, 96m² áú,

oportunidade, liv amplo c/ terraço, 
arms. Ao lado do Metrô Saúde.

PARAÍSO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 748 MIL
Exc apto, 96m² áú, repleto

armários, ótima localiz.
Próx ao Metrô Paraíso.

PRAÇA DA ÁRVORE
SOBRADO  3 STES  4 GRS

R$ 1.370 MIL
Lindo sobrado, novo, 5x30,

3 suítes, 4 vagas, quintal amplo, 
coz repl arms.
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3 DE MARÇO 2018
SANTOS - ESCUNA E AQUÁRIO

Inclui: ônibus Executivo, almoço, lanche de bordo, pas-
seio de escuna, visita ao Aquário, centro histórico, city 

tour panorâmico pelas praias, tempo livre, 
Ponta da Praia de Santos 

Valor:  R$ 189,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 99,00 

10 DE MARÇO 2018
SERRA NEGRA E ÁGUAS DE LINDÓIA

Inclui: ônibus executivo, lanche, almoço em 
Serra negra, passeio de trenzinho em Águas de 
Lindóia até o Cristo, tempo livre para compras 

de malhas, doces, artesanatos, queijos etc
Valor:  R$ 219,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 114,00 

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2018 (AOS SÁBADOS)

•CULTURA

Coral Unifesp resgata Era do Rádio

•ACONTECE

Quem não conseguiu con-
ferir o delicioso espetáculo 
musical em dezembro terá uma 
nova oportunidade. Eles já têm 
tradição e também aceitação. 
Na época de Natal, há um clima 
no ar que parece favorecer a 
arte do grupo. O Coral Uni-
fesp, sob direção musical do 
maestro Eduardo Fernandes e 
direção cênica Reynaldo Pue-
bla, já está subindo ao palco 
com a segunda temporada do 
espetáculo “A era do rádio: um 
dia na Rádio Nacional”.

Um dos maiores sucessos 
de público do Coral Unifesp, há 
dez anos “A Era do Rádio” não 
era apresentado. Tem o poder 
de transportar o público a um 
auditório dos anos 1940, com 
músicas, jingles e vinhetas de 
programas que fi zeram suces-
so na época de ouro do rádio 
brasileiro.

A apresentação passa por 
um dia de transmissão da Rá-

dio Nacional do Rio de Janei-
ro, emissora estatizada por 
Getúlio Vargas como um ins-
trumento de propaganda do 
Estado Novo. 

O roteiro contempla as atra-
ções que viraram paixões na-
cionais, como as rádio-novelas, 
as transmissões de futebol e o 
jornal Repórter Esso. Às seis da 
tarde, a tradicional Ave Maria 
ganha um toque de humor na 
direção cênica do argentino 
Reynaldo Puebla.

No repertório, músicas que 
foram lançadas na época e 
que até hoje fazem parte do 
imaginário do público brasi-
leiro, como Jura (Sinhô), Lata 
D’Água (Luiz Antônio/Jota Jr.) 
e Qui Nem Jiló (Luiz Gonzaga). 
Lamartine Babo, Ary Barroso e 
Noel Rosa também estão con-
templados no espetáculo, que 
homenageia ainda a Pequena 
Notável, Carmen Miranda. Um 
dos pontos altos são os jingles 

com textos bem humorados, 
criados para produtos como 
creme Rugol, Pílulas de Vida do 
Dr. Ross e creme dental Eucalol.

Em 50 anos de tradição, 
o Coral Unifesp apresentou 
outros sucessos de público. 
O grupo está vinculado à Pro-
-Reitoria de Extensão e Cultura 
da universidade.

A venda online encerra 
duas horas antes do início do 
espetáculo. Também haverá a 

venda na bilheteria, que abrirá 
uma hora antes. A compra 
fi cará sujeita à disponibilidade 
de ingressos com pagamento 
em dinheiro.

As apresentações vão até 
24 de março, sextas-feiras, 
às 20h30, e sábados, às 15h. 
Ingressos: R$20 (inteira) e 
R$10,00 (meia). O Teatro Mar-
cos Lindenberg  fi ca na Rua Bo-
tucatu, 862 - Vila Clementino.
Classifi cação: Livre.

Malabarismo no 
SESC V. Mariana 

Até 24 de março, o Au-
ditório do Sesc Vila Mariana 
recebe a Compagnia Bellavita 
(Itália), com o espetáculo 
“Menu del Giorno”, show 
de malabarismo cômico que 
sintetiza a atmosfera típica 
de uma Trattoria Italiana. As 
apresentações ocorrem aos 
sábados, às 15h. Ingressos de 
R$ 5 a R$ 12. Crianças até 12 
anos não pagam.  Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

Dança “Patuá”
no João Caetano

Está  em cartaz neste fi nal 
de semana o espetáculo de 
dança “Patuá”, com a Dentre 
Nós Cia de Dança, no Teatro 
João Caetano. As apresenta-
ções acontecem nesta sexta, 
dia 9, 21h, sábado, dia 10, às 
18h e 21h e domingo, 11, às 
19h.  A entrada é gratuita e a 
bilheteria do teatro abre com 1 
h de antecedência ao início da 
apresentação. O Teatro João 
Caetano fi ca na Rua Borges 
Lagoa, 650 - Vila Clementino. 
Informações: 5573-3774

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no sábado, dia 10 de 
março, Operação  Cata Bagu-
lho na região da Vila Mariana. 
As equipes  percorrerão as 
ruas contidas no pentágono:  
Av. Jabaquara, Av. Jurandir, 
Av. dos Bandeirantes, Av. Mo-
reira Guimarães, Av. Rubem 
Berta, Av. Piassanguaba. 

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, 10 de 
março, a partir das 7h, Cata Ba-
gulho na região do Jabaquara. 
As equipes  percorrerão di-
versas vias dos bairros de Vila 
Santa Catarina, Vila Mascote 
e Vila Parque Jabaquara. O 
morador pode consultar os 
dias em que o cata-bagulho 
irá passar em  seu endereço 
pelo site: https:https://goo.
gl/B7myN9. O Cata-Bagulho 
recolhe madeiras, móveis 
velhos, eletrodomésticos que-
brados, pneus, garrafas, col-
chões, entre outros materiais.

Bazar da AFAI
 Neste sábado, dia 10 de 

março, das 9h às 13h,  a AFAI 
promove seu tradicional Ba-
zar Benefi cente, em prol da 
manutenção do Centro Dia 
do Idoso. São roupas novas e 
semi-novas, calçados, utensí-
lios e brinquedos a partir de 
R$ 1. Rua Dr. Samuel Porto,299 
- Saúde. Fone 2532-3803.


