Pimenta, chocolate e morangos:
combinação perfeita para
o Dia dos Namorados
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Em 2011, foi anunciada
a compra de um prédio
histórico da região pelo

Foto: Metrô/SP

Nova Sede do Creci pode ser vendida
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - o Creci-SP, por R$ 22 milhões.
Sete anos depois, o prédio pouco mudou, não foi
reformado como prometido na época e nem está
ocupado como sede principal da entidade. O prédio,
que durante muitos anos
foi sede de um laboratório
e indústria ótica, está inserido em um bairro extritamente residencial, que é
o Planalto Paulista e a indeﬁnição de zoneamento
pode motivar desistência do projeto. P����� 6

Problema em

Dicas de lazer
e gastronomia
- Ofertas Informações

seu Computador
ou Notebook?

- Computador
- Notebook
- Impressoras
ATENDEMOS
- Redes
AOS SÁBADOS
- No break DAS 9H ÀS 13H

Acompanhe o
São Paulo Zona Sul

Informática Micro

pelo Facebook

Rua das Azaleas, 229
próximo ao metrô Praça da Árvore

/jornalspzonasul/

F: 5584-9344 9 6911-1190

Unifesp
comemora
85 anos
com festa

Conheça nosso Buffet :

ITAIPU BATERIAS
A BAse
de trocA
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Fit/City
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♦ Café da manhã
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♦ Sopas
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A Escola Paulista de
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Medicina (EPM/Unifesp)

ExcEll

-

220,00

-

230,00

-

Rua Santa cruz, 2094
- Ipiranga -

CorollA/CiviC

5062-1691 * 5061-3646

PADARIA
DELÍCIAS
DO MOINHO

VENHA
CONHECER
O NOVO
ESPAÇO DA
PADARIA MAIS
CHARMOSA E
GOSTOSA DA
REGIÃO, COM
MUITO MAIS
VARIEDADE DE
PÃES E
CONFEITARIA

foi a 11ª escola de Medicina
criada no Brasil e se destacou por ações pioneiras
no país como construir o
primeiro hospital-escola o Hospital São Paulo, em
1936. No domingo, dia 10
de junho, das 9h às 17h,

ofereCemos tamBém:
♦ Pizzas no forno a lenha.
TEMOS MASSA INTEGRAL,
PIZZAS DOCES E DELIVERY
♦ Grande variedade de pães
e confeitaria
♦ Cestas de café da manhã
♦ Conveniência

enComendas Para:
♦ Festas; eventos e coffee break

uma festa vai celebrar
o aniversário da instituição que tem forte atuação e peso na região da
Vila Clementino e bairros
próximos. A Rua Botucatu
terá um trecho interditado
para a festa “Somos Todos Paulista”, e há várias
atrações programadas
como shows, atividades
culturais, apresentação
da Bateria 51 e homenagens a ex-alunos. P����� 2

Rua Afonso Celso, 1554 – Vila Mariana

Telefone: 5594-0092

www.facebook.com/DeliciasdoMoinho
www.instagram.com/deliciasdomoinho
deliciasdomoinho@terra.com.br

AGORA COM AMPLO ESTACIONAMENTO E MANOBRISTA!!!

PÁG.
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É possível alisar os
cabelos em casa?

Escola Paulista de Medicina celebra
85 anos com grande festa na rua

As informações nos rótulos dos produtos parecem milagrosas, mágicas.
E muitas mulheres, em
busca de um relaxamento
dos cachos ou alisamento
perfeito acabam se arriscando a misturar, experimentar, usar química poderosa nos cabelos apenas
pela orientação de alguma
pessoa conhecida ou só
mesmo da embalagem...
Mas, vamos falar a verdade: quantas histórias
você já não ouviu de mulheres de “acabaram” com
os cabelos depois de uma
tentativa frustrada de alisar
os cabelos? Ou descolorir? Cabelos caem, até feridas no couro cabeludo podem se formar.
E para recuperar os cabelos - e
a autoestima! - será um longo
e doloroso processo.
Mesmo quando se fala em
“relaxamento” é preciso entender que há componentes
químicos que podem agredir,
daniﬁcar ou até destruir seus
cabelos se não forem usados na
quantidade e da forma correta.
Bons proﬁssionais cabeleireiros avaliam individualmente
cada cliente e usam toda sua
experiência para dialogar com
ela e mostrar como o processo
de alisamento, relaxamento ou
mudança de cor acontecem.
Aqui na Cut & Color, a gente
não faz promessas que não
podem ser cumpridas, conversamos com cada cliente para
que conheça as etapas a serem
enfrentadas para conseguir o
resultado que deseja e ajudamos a encontrar qual a melhor
opção para seu tipo e cor de
cabelo.
Sim, como já dissemos aqui,
é o desejo de mudar que nos

Complexo EPM/Unifesp vai promover festa “Somos Todos Paulista” no domingo, 10

move. E isso é bom. Desde
que feito de maneira técnica
e segura.
Alguns produtos químicos
foram elaborados para serem
usados apenas por profissionais. Por outro lado, a tecnologia cosmética está cada vez
mais avançada e repleta de
itens de qualidade para que o
consumidor tenha bons resultados em casa. Nossa equipe
estará pronta para indicar estes
itens que prolonguem e enfatizem os resultados obtidos
no salão, mas não cosméticos
inadequados para o uso doméstico não proﬁssional.

Rose Inoki &
Michelle Ceródio
Cut & Color Hair
Rua Caramuru, 431
Praça da Árvore
Telefone: 2640-3660
# Esta coluna é publicada
quinzenalmente, sempre com
uma dica sobre saúde e beleza
dos cabelos, maquiagem etc!

A Unifesp tem história. E
essa história está extremamente ligada à saúde na cidade de
São Paulo, mas mais especificamente à Vila Clementino e
região vizinha. Uma das primeiras faculdades de medicina do
país, a Universidade Federal de
São Paulo, na verdade foi criada
como Escola Paulista de Medicina, em 1933. Para celebrar
esses 85 anos, uma grande festa será promovida no próximo
domingo, 10 de junho, no bairro
que sedia a universidade e seu
hospital escola - o Hospital São
Paulo.
Chamado de “Somos Todos
Paulista”, o evento vai acontecer dentro e fora da EPM. Na
Rua Botucatu, entre as ruas
Borges Lagoa e Pedro de Toledo, o trânsito será interditado
para que a festa aconteça ao ar
livre. Várias atrações estão programadas: shows, atividades
culturais, apresentação da Bateria 51 e homenagens aos(as)
ex-alunos(as), que receberão
uma camiseta comemorativa.
O evento é gratuito e aberto ao público em geral. Toda a
comunidade está convidada.
Haverá também homenagens
aos que fizeram a história da
instituição. O objetivo é reunir
diversas gerações que participaram da história da instituição, nesses 85 anos..
Sobre a EPM/Unifesp
A Escola Paulista de Medicina (EPM) foi fundada em 1933
por um grupo de jovens proﬁssionais paulistas.
Na época, a Unifesp ainda funcionava em uma casa
situada na Rua Coronel Oscar Porto, região do Paraíso.
Dois anos depois, os fundadores adquiriram uma chá-

Primeira casa sede, em 1933, da EPM ﬁcava na Rua Oscar Porto, no Paraíso.
Foto do acervo da Unifesp/EPM,
cara na Rua Botucatu para a
construção da sede da Escola
e do primeiro hospital-escola
do país para as aulas práticas
dos alunos. A casa, que lá existia, foi reformada e adaptada,
dando origem, em 1937, ao que
seria a sede provisória do atual
Hospital São Paulo: o Pavilhão
Maria Tereza, com dois andares
e 100 leitos.
O Hospital São Paulo, com
todas suas carências e diﬁculdades ﬁnanceiras, é ainda hoje
um dos principais pontos de
atendimento universal de saúde do país.
Reconhecida oficialmente
em 1938, a EPM foi federalizada
em 1956. No ano seguinte inovou mais uma vez, e se tornou
uma das pioneiras na implantação de programas de residência
médica no Brasil.
Em 1994, a EPM deu origem
à Universidade Federal de São

Saúde e Estética

Odontologia

Paulo (Unifesp), da qual é hoje
uma das principais unidades.
Além do curso de Medicina,
a EPM oferece os cursos de
Biomedicina, Fonoaudiologia,
Tecnologia Oftálmica, Tecnologia em Informática em Saúde e
Tecnologia em Radiologia. Sua
sede está localizada na Rua
Botucatu 740.
A partir de 2005, com o
apoio das prefeituras locais e os
recursos provenientes do programa de expansão do governo
federal, a Unifesp implantou
novas unidades em municípios
próximos a São Paulo. Os novos
campi – denominados Baixada
Santista, Diadema, Guarulhos,
São José dos Campos e Osasco
– assumiram a responsabilidade
pela organização de áreas do
conhecimento que incluem,
entre outras, as ciências exatas,
humanas, ambientais e sociais
aplicadas. No Campus São Pau-

lo estão localizadas a Escola
Paulista de Medicina e a Escola
Paulista de Enfermagem, que
representam o núcleo histórico
da instituição.
A EPM é uma instituição
de excelência no ensino e pesquisa médica, reconhecida por
rankings nacionais e internacionais.
A Universidade tem forte
presença também na comunidade ao redor, com grupos de
apoio, museus, teatro, coral
próprio e vários outros projetos
que impactam diretamente na
vizinhança.
Serviço
► “Somos Todos Paulista”
– Celebração dos 85 anos da
EPM/Unifesp
► Data: 10 de junho de 2018
► Local: Rua Botucatu,
entre as ruas Borges Lagoa e
Pedro de Toledo
► Horário: das 9h às 17h.

Casas de repouso
TRÊS CORAÇÕES

CASA DE REPOUSO

-Serviço
Enfermagem
Permanente
diferenciado
-de
Assistência
Médica
assistência
-com
Nutricionista
um simples
-toque
Fisioterapia
( opcional)
de botão

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição
e Jabaquara do metrô)

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
Prof. Dr. Danilo J. Racy CRO 37.058

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

ORA,
LIGUE AG
UA
AGENDE S
OE
AVALIAÇÃ
VOLTE A
SORRIR!

3277-2706
3399-4399
Com Rose ou Márcia (h.c)

Plano de saúde
CANSADO DE PAGAR PLANO DE SAÚDE?
Insatisfeito com o atendimento? A Nipomed tem a solução!
Conheça um SISTEMA DE SAÚDE econômico,
SEM CARÊNCIA PARA TODA A FAMÍLIA

ALGUNS BONS MOTIVOS
DA NIPOMED

• Atendimento particular • Baixo Custo
• Uso Imediato • Melhores Profissionais
• Sem Mensalidade • Sem faixa etária

Ligue já: 5589-3339

9 9198-1633

Cuidadores

CUIDADORES
DE IDOSOS

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

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

4113-1838
9.9543-4748

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:

www.cuidadoresdavida.com.br

- Vagas para
ambos os sexos
- Hospedagem
definitiva ou periódica

Fone: 5017-8320
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Garagem da CMTC ajudou a
povoar região do Jabaquara

Acervo Jornal SP Zona Sul

Sem dúvidas, a chegada do
metrô acelerou o crescimento
urbano de toda a cidade, mas
do Jabaquara de forma ainda
mais intensa por ter sido uma
das primeiras estações a serem
inauguradas na capital, em
setembro de 1974. Entretanto, desde o início do século, a
estrutura do sistema de transportes na cidade já influenciava
o crescimento do bairro.
Primeiro, com o trem a vapor da Light, que fazia parada
na divisa entre São Paulo e
Santo Amaro, na altura de onde
hoje existe a Igreja de São Judas
e a Avenida dos Bandeirantes,
para esfriar as caldeiras. Depois, com bondes criados para
atender o Parque do Jabaquara
ou Americanópolis, ainda nas
primeiras décadas do século
XX, quando a região era ainda
formada por esparsas chácaras.
Foi na década de 1940, entretanto, que uma mudança
mais intensa se deu na região,
com a criação da Companhia
Metropolitana de Transportes
Coletivos, a CMTC. A empresa
foi extinta, mas a antiga garagem existe até hoje, na Avenida
Engenheiro George Corbisier.
Além de garantir mais opções de transportes para os
bairros distantes do centro,
Jabaquara inclusive, a CMTC
foi importante na história do
bairro porque atraiu moradores. Muitos dos operários
da empresa compraram seus
terrenos pela região. “Os terrenos naquela época ainda eram
baratos, loteados por grandes

Fila de ônibus na esquina da Rua dos Jornalistas com Nelson Fernandes (Cidade Vargas), 1950. Foto: Mamede Francisco da Costa
proprietários de antigas chácaras”, relata dona Lucy Nieman,
educadora de 83 anos que desde
a adolescência vive no bairro e
fundou ali uma escola ainda em
1958, a Escola Nossa Senhora
das Graças. “As linhas de ônibus que vieram com a CMTC no
Jabaquara certamente ajudaram
o bairro a evoluir, povoar a região”, relembra.
O fotógrafo e historiador
Benedito Junqueira Duarte era
um dos moradores do bairro
nessa época. “A primeira companhia de viação era a Vila Parque
Jabaquara, dos Brandi”, disse
em depoimento. “Posso dizer
que fui um dos primeiros moradores do Jabaquara, em 1937,
contava o famoso fotógrafo que
faleceu em 1995, com 85 anos.
Ele se refere à família de
Artur Brandi, um dos grandes
proprietários que loteou suas
chácaras facilitando a compra por
operários de olarias, motoristas
e cobradores da CMTC. Outra
figura local que possuía vários
terrenos e loteou entre operá-

rios e funcionários da CMTC foi
Abraão Maria do Carmo. A antiga
moradora Italia Leoni contava:
“O dono mesmo chamava-se
Abrão Miguel do Carmo - ele foi
dono de todo esse pedaço, tudo,
tudo! Eu vim prá cá em 1955”. Em
seu depoimento, ela também
relatava origem do nome Cidade
Leonor: “Quando eu comprei a
minha casa, era Jardim Oriental.
Depois de muitos anos, colocaram uma linha de ônibus com o
nome de Cidade Leonor, então
o bairro ficou conhecido como
Cidade Leonor.
O morador Messias Ribeiro
também relatava a importância
da CMTC para a região. “Entrei na
CMTC em 1954 e logo me mandaram para essa garagem aqui. Para
ficar perto do serviço, comprei
um terreno aqui e construí. E a
facilidade também de adquirir o
terreno porque o finado Abraão
era uma mão aberta. Comprava,
ficava um ano sem pagar para
poder construir a casa, depois começava a pagar
de novo”.

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
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Restaurante na Vila Mariana
une sabores típicos nacionais
Junho é tempo de festanças típicas brasileiras,
com quitutes que mesclam
história, paladar regional,
folclore... Pode ser também tempo de celebrar os
tons brasileiros por conta
da aproximação da Copa
do Mundo, que começa na
próxima semana, na Russia.
Na Vila Mariana tem
um restaurante que pode
sintetizar um pouco dessa
cultura que traz o folclore
e as misturas entre mar
e sertão para a mesa. É o
Mangue Bar e Restaurante.
Lá é possível experimentar
uma carne de sol acompanhada
de farofa de feijão fradinho,
juntoc om uma mandioca feita
na manteiga...
Ou comer pupunha na talha.

A mariscada de arroz vem
com lascas de coco, farofa de
milho e novamente a mandioca, celebrado alimento com forte presença nas receitas típicas.
E como a praia também está
no cardápio enxuto, outra boa
pedida é pedir uma tradicional

moqueca, que acompanha
arroz e farofa. Farta para
servir duas pessoas.
O Picadinho acompanha purê abóbora e farofa
de cebola roxa; enquanto
que a Rabada vem com
um criativo purê de raízes
e agrião.
Há mistura de culturas e
inﬂuências de outros países,
como é, ao mesmo tempo,
tão tipicamente brasileiro.
O ravioli é feito com queijo
de cabra e acompanha um
ragu intenso e saboroso. O
nhoque aqui é feito de Batata
Doce e acompanha um molho
com base em shimeji, aquele
cogumelo típico da culinária
jpaonesa.
Fica na Rua Flavio de Melo,
18 - Vila Mariana. Tel: 2368 5420

Alimente o amor
com doces
momentos
Loja Atelier
R. Carneiro da Cunha, 317
Saúde - F: 4508-3606
/ateliealessandratonisi
@alessandra_tonisi

Churrasco
com Coca-Cola
dá ingressos
para cinema
A rede Mania de Churrasco!
PRIME STEAK HOUSE, em parceria com a Coca-Cola e está
com campanha promocional
para levar seus clientes para
assistir ao ﬁlme “Eu só posso
imaginar – a música você conhece, a história ainda não”,
que entra em cartaz no dia 31
de maio.
Para participar da ação,
basta pedir um dos pratos do
cardápio ou uma das opções da
linha Churrasco Burger acompanhado de uma bebida da
marca Coca-Cola. O consumidor
ganha um par de ingressos, na
hora, para assistir ao ﬁlme nas
telonas. A promoção teve início
em 28 de maio e acontece enquanto houver disponibilidade
de ingressos e o ﬁlme estiver
em cartaz.
Vale ressaltar que a campanha é válida apenas nas unidades dos restaurantes Mania
de Churrasco ! PRIME STEAK
HOUSE no formato fast casual,
como a unidade do Shopping
Plaza Sul (SP),.
“Nosso objetivo é oferecer
ao cliente Mania de Churrasco
uma experiência agradável e
positiva. Queremos promover
outras ações do gênero sempre que possível”, comenta
Glaucia Fernandes, Gerente de
Marketing da rede Mania de
Churrasco!.
A rede trabalha com carnes
selecionadas de origem certificada, como as de gado da
raça Aberdeen Angus, vindas
dos melhores fornecedores do
país e também da Argentina e
do Uruguai.

Avenida do Cursino, 1275 - Jardim da Saúde
97968-4532

*Dicas de lazer e gastronomia
- Ofertas - Informações
Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/

15 ANOS! COMEMORE COM
PREÇOS BAIXOS, QUALIDADE

BIFE DE CHORIZO ARGENTINO (IN NATURA)

FILÉ MIGNON EM PEÇA (IN NATURA CORTAMOS

-

E EMBALAMOS A VÁCUO) -

R$ 43,9O/KG

R$ 44,9O/KG

GRELHADO! BIFE ANCHO OU CHORIZO.
APROXIMADAMENTE 1KG. SERVE ATÉ 3 PESSOAS

R$ 54,9O/A PORÇÃO

BIFE ANCHO URUGUAIO (IN NATURA)
-

R$ 43,9O/KG

300,
$
R
E
D
A
M
I
C
A
NA S C O M P R A S
A RT Ã O!!!
C
O
N
X
3
M
E
PA RC E L A M O S

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

O amor está no ar: e pede doces
com chocolate, morango e pimenta!
A fruta de tom
vermelho do amor
também está em
outras delícias
divinas como o
bombom de leite
ninho recheado
com morando,
super exclusivo,
ou no merengue que pode ser em
tamanho grande
para o casal levar
e curtir a dois, ou
em porções individuais, tanto para
saborear na hora quanto para
montar em kits e levar para
marcar a noite. Outra opção
super adequada para a data
é o bombom com recheio de
amora e pitada de pimenta...
Incrível!
E quem pretende passar o
dia dos namorados sozinho?
Ou com amigos? Bom, nesse
caso nada melhor do que um
docinho para celebrar o amor
próprio e curtir cada pedacinho e cada momento.
Além dos chocolates e morangos, a loja conta com brownies, mini churros, flor de
açucar e vários outros mimos
que podem se transformar em
presentes, complementos de
presentes ou momentos especiais no próprio atelier, que
ainda serve cafés, chás, sucos,
brownies com sorvetes...
Vale ainda destacar que a
Alessandra Tonisi, cake
designer que comanda
a marca e a loja, aposta
em doces sem excesso
de açucar ou essências
artificiais. Especialista
em doces para festas,
eventos e casamentos,
resolveu investir em

uma loja para atender a demanda de varejo, inspirada por
clientes que não querem esperar apenas ocasiões especiais
para celebrar a vida e o amor
com um doce caprichado. .
Vá conhecer: são mais de 200
tipos de Doces Finos e bolos
decorados.
O Atelier de Doces Alessandra Tonisi ﬁca na Rua Carneiro
da Cunha, 317. PVeja mais em
facebook.com/atelieralessandratonisi; e instagram: @alessandra_tonisi. A loja funciona
todos os dias: de segunda a
sábado das 8h às 20h; domingos das 11h às 19h.

TEM QUE SER

Só na Swift
você encontra:
VARIEDADE PARA
O SEU CHURRASCO
Cortes bovinos nacionais e
importados, cordeiros uruguaios,
suínos, aves, espetinhos, linguiças,
carvão e até cerveja.

A VERDADEIRA
CARNE FRESCA
Carnes congeladas
diretamente na origem,
preservando assim a maciez,
a suculência e os nutrientes.
Qualidade com preço baixo!
#dicaSwift Depois de pronta,
deixe a carne descansar por alguns
minutos antes de servir. Assim ela
fica mais macia e suculenta.

Venha nos visitar:
ACLIMAÇÃO, BOSQUE DA SAÚDE, CAMBUCI, CHÁCARA INGLESA, CURSINO, PARAÍSO, PLANALTO PAULISTA,
SAÚDE E VILA MARIANA. CONFIRA OS ENDEREÇOS COMPLETOS EM WWW.SWIFT.COM.BR
Receba em primeira mão os lançamentos de produtos, as dicas
e as receitas que vão dar ainda mais sabor à sua cozinha.
Cadastre-se em swift.com.br/swiftevoce

/swiftmercadodacarne

/mercadodacarneswift

/swiftmercadodacarne

Conheça nosso aplicativo em www.swift.com.br/app
Disponível como Swift Mercado da Carne:

R-SWF-8803.15.7-Zona Sul_14,6x26 cm.indd 1

Dia dos Namorados
Cardápio especial:
Fondue de queijo
e chocolate à vontade
R$ 150 por pessoa

Imagens meramente ilustrativas.

Vários estudos científicos
já comprovaram: o chocolate
faz bem à saúde. Mais do que
isso, esse ingrediente que vem
do cacau, um verdadeiro fruto
dos deuses, traz felicidade,
prazer e afasta a depressão.
Quer melhor pedida para o Dia
dos Namorados?
O chocolate libera endorfinas e serotonina, que são
hormônios ligados a sensações
positivas de prazer e bom
humor. Nada melhor que um
docinho para acompanhar ou
até mesmo ser o presente
principal no dia 12 de junho,
portanto.
Na Saúde, o atelier Alessandra Tonisi está apostando
nessa delícia apreciada pelo
mundo inteiro para oferecer
caixas de bombons, trufas com
design individual e sabores diversos, docinhos de chocolate
recheados com morango... Aliás, quando se trata de relacionar doces ao romance, prazer
e sensualidade, certamente o
morango tem lugar de destaque junto ao chocolate. Juntar
os dois em um único doce,
então...
O casal apaixonado pode,
ainda, fazer uma visita à doceria
para celebrar o amor com um
pote de fondue de chocolate
acompanhado de frutas - a principal dela, novamente, o morango; experimentar um brigadeiro
especial com... morango!
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Seu Góis preparou tudo para que 12 de junho,
terça, seja a noite mais romântica do ano

Reservas
Email: seugois1566@gmail.com
ou pelo telefone: 5072-3266

O
V
I
S
U
L
XC

E

MÚSICA AO VIVO

De quinta a domingo, a partir das 20h

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

PÁG.
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Futuro de prédio sede do Creci na
Avenida Indianópolis ainda é incerto
Texto: Ully de
Andrade Nambu
Em 2011, o histórico prédio
que já foi sede da fábrica de
pordutos óticos DF Vasconcelos, na Avenida Indianópolis,
foi vendida por R$ 22 milhões.
O imóvel, de 1947 e que conta
até com uma cúpula para observação astronômica, havia
sido comprado pelo Conselho Regional de Corretores
de Imóveis de São Paulo - o
Creci/SP. Em 2013, um projeto de reforma com proposta
de preservação dos espaços
chegou a ser apresentado,
com promessas de detalhamento posterior e acompanhamento das obras...
Mas, quase sete anos
após a aquisição do imóvel,
o Creci ainda não tem sequer
previsão de início das obras,
muito menos de transformar
o endereço em sua sede própria administrativa.
Procurado, o Creci informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que
a demora na apresentação
pública do Retroﬁt se justiﬁca
pelas indeﬁnições na Lei de
Zoneamento na capital. Em
especial, o problema está na
permissão de ser construído
ali um auditório.
Vale destacar que a sede
ﬁca no coração de um bairro
de uso estritamente residencial, o Planalto Paulista, onde
não pode haver comércio ou
prédios. Uma sede administrativa até pode funcionar ali,
com algumas limitações.

O Creci, que planejava
inclusive recuperar a cúpula
com observatório e abrir
o espaço para visitação da
comunidade, uso por estudantes e envolvimento com
o entorno, agora admite até
a possibilidade de desistir do
projeto e vender o imóvel,
como já vêm apontando alguns rumores que circulam
pela região.
De acordo com a assessoria de comunicação, o CRECISP poderá “eventualmente
vender o prédio, caso essa
seja a alternativa que melhor
atenda as necessidades dos
corretores de SP e da sociedade”.
O Conselho nega que o
imóvel que ocupa um quarteirão inteiro na esquina com
a Alameda dos Guainumbis,
esteja abandonado.
“O prédio não está abandonado. Está em uso efetivo
pelo CRECISP desde a sua
aquisição. Só não temos lá
instaladas unidades administrativas”, diz a nota da entidade, depois de questionamento pelo jornal São Paulo
Zona Sul. acrescentando que
cerca de 80 funcionários diariamente circulam por aquela
unidade.
Efetivamente, foram realizados especialmente leilões de automóveis usados
pertencentes à entidade no
endereço da Avenida Indianópolis.
O Creci também tem cuidado da segurança e manu-

CRÉDITO DE

PARCELAS DE

PERÍODO

R$ 100.000,00

R$

735,41

180 meses

R$ 200.000,00

R$ 1.470,81

180 meses

R$ 300.000,00

R$ 2.206,22

180 meses

R$ 400.000,00

R$ 2.797,24

204 meses

R$ 500.000,00

R$ 3.330,04

204 meses

R$ 600.000,00

R$ 3.996,05

204 meses

VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

adilsonrpires@inove-eventos.com
representante.rodobens.com.br/imoveconsorcios

rto
Crédito ce
er
para qualqu
momento da
sua vida
MORAR OU INVESTIR
DE 60 A 180 PARA
CRÉDITO DE ATÉ 300 MIL.
ACIMA DE 300 MIL,
CRÉDITO ATÉ 204 MESES

9 4021-7871 CELULAR:
9 5701-5684 9 5342-5942

- “Cotas disponíveis, de acordo com a politica interna da Rodobens Adm. de Consórcio Ltda , na formação de grupos
novos e na reposição em grupos já em andamento”; - “Tabela divulgada de acordo com a última assembleia mês de
Março/2018, sujeita a alteração sem prévio aviso”.; - Custo Operacional 0,1725%a.m e 2,07% a.a para prazo de
180 meses + INCC anual ( Índice Nacional do Custo da Construção ).- Custo operacional 0,1678% a.m e 2,01%
a.a para prazo de 204 meses + INCC anual ( Índice Nacional do Custo da Construção ). - Sem taxa de Adesão .

12 ANOS DE
UPO
VIAGENS EM GR

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR
tenção da área. “Dispomos
de vigia 24 horas, monitoramento com câmeras de
vídeo com imagens gravadas à distância proporcional
regulamentada. O prédio
contou com desratização,
dedetização, carpinagem
contante e acompanhamento
para evitar focos do mosquito da dengue”.
Outra ação desenvolvida na área do imóvel foi a
iluminação de led na Alameda Irerê, paralela à Av.
Indianópolis, que teria sido
proporcionada pelo Creci
para, segundo a assessoria “
tentar afastar a prostituição
do local”.
Por fim, o Conselho de
Corretores de Imóveis paulista, com atuação em todo
o estado, admite que não há
um cronograma previsto ou
deﬁnição dos planos futuros.
“Dependemos das alte-

rações do Plano Diretor e da
lei que interfere no uso de
solo naquela região, que se
encontram em tramitação na
câmara.”, conclui a nota.
DF Vasconcelos
A antiga fábrica de equipamentos óticos foi construída em 1947, quando a
Indianópolis era ainda uma
estrada de terra batida em região completamente deserta.
Ali eram feitos equipamentos de precisão como
microscópios, telescópios e
outros produtos óticos. Só
na segunda metade do século XX foram mais de 50 mil
microscópios cirúrgicos. Em
2010, a empresa mudou-se
para a cidade de Valença e
passou a manter no prédio da
Indianópolis apenas alguns
vigias, que foram deﬁnitivamente removidos de lá em
setembro de 2011, quando a
venda foi concretizada.

PELA CIDADE DE SÃO PAULO

AV. PAULISTA CULTURAL I
SÁBADO, 21 DE JULHO, 13H
· Ponto de encontro: Metrô Brigadeiro
· Visitas: Tours a pé e guiadas no roteiro Casa
das Rosas; Parque Cultural Paulista; Sesc Av.
Paulista com visão panorâmica do Terraço 17o. andar; Japan House

· INSCRIÇÕES ABERTAS
VALOR: R$ 30 POR PESSOA

Inclui: √ Guia durante as visitas, com tempo livre para fotos. √ Roteiro da visita e café expresso em um dos locais visitados √ Destinado ao público acima de 18 anos. √ Duração da visita: das
13h às 17h. √ Máximo de 10 pessoas por turma.
√ Recomenda-se estar almoçado antes da visita.

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

R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

Creci: 3123-J
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SEDE PRÓPRIA

Experiência e Tradição
na Locação
e Administração de Imóveis

www.dinamarimoveis.com.br

VILA BRASILInA
R$ 900,00
1 DORMITÓRIO SALA
COZINHA BANHEIRO
ÁREA DE SERVIÇO
QUINTAL

ÁGUA FUnDA
R$ 500,00
1 DORMITÓRIO
COZINHA BANHEIRO
ÁREA SERVIÇO
QUINTAL PEQUENO

SÃO JUDAS
VILA mORAES
R$ 1.200,00
R$ 1.000,00
1 DORMITÓRIO SALA 1 DORM GRANDE SALA
COZINHA BANHEIRO GRANDE COZ. GRANDE
ÁREA DE SERVIÇO
BANH AS COBERTA
QUINTAL 1 VAGA
E FECHADA 1 VAGA
GARAGEM
DE GAR QUINTAL

1 DORMITÓRIO
COZINHA BANHEIRO
AREA DE SERVIÇO
VILA BRASILInA
R$ 800,00
1 DORMITÓRIO SALA
COZINHA BANHEIRO
ÁREA DE SERVIÇO

VILA mORAES
R$ 1.000,00
1 DORMITÓRIOS
GRANDE SALA
COZINHA BANHEIRO
LAVANDERIA QUINTAL

IPIRAnGA
R$1.200,00
2 DORMITORIOS SALA
COZINHA BANHEIROS
ÁREA DE SERVIÇO
QUINTAL

BOSQUE DA SAÚDE BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.600,00
R$ 1.000,00
2 DORMS PISO
1 DORMITORIO
FRIO SALA COZ C/
GRANDE SALA
AZULEJOS E ARMS
COZINHA BANHEIRO
BANH COM BOX
LAVANDERIA COBERTA QTAL PEQUENO GAR
COBERTA P/ 1 CARRO.
QUINTAL

SOBRADOS
IPIRAnGA
R$ 1.200,00
3 DORM SALA C/
VARANDA COZ
BANHEIROS ÁREA
SERV S/ VAGA GAR

VILA mORAES
R$ 900,00
02 DORMITÓRIOS
SALA COPA COZINHA
BANHEIRO
ÁREA DE SERVIÇO
VILA PRUDEnTE
R$ 1.100,00
2 DORMIT SALA
COZINHA BANHEIROS
ÁREA DE SERVIÇO
QUINTAL 01 VAGA DE
GARAGEM

5585-2088

Horário 2a a 6a das 8:00 às 18:00 horas
Sábados das 9:00 às 13:00 horas

VILA mORAES
R$ 500,00
1 DORMITÓRIO
COZINHA BANHEIRO
ÁREA DE SERVIÇO
QUINTAL

VILA BRASILInA
R$ 1.000,00
1 DORMITORIO SALA
COZINHA BANHEIRO
ÁREA DE SERVIÇO
QUINTAL

AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

Fone:

TÉRREAS

IPIRAnGA
R$ 600,00

07

JD DA SAÚDE
R$ 1.500,00
2 DORMS SALA COZ
BANH LAVAND COB
QTAL GRANDE 1 VAGA
DE GAR COBERTA C/
PORTÃO AUT.

ÁGUA FUnDA
CASA DE VILA
JARDIm DA SAÚDE
R$ 1.300,00
R$ 1.600,00
2 DORMITÓRIOS
2 DORM SALA COZ
SALA COZINHA
BANHS AS C/ TANQUE
BANHEIRO TERRAÇO
QTO NO FUNDO C/
GRANDE LAVANDERIA BANH QTAL 1 VAGA
GARAGEM E JARDIM DE GAR DESCOBERTA

BOSQUE DA SAÚDE
JD DA SAÚDE
R$ 1.600,00
R$ 2.500,00
2 DORM SALA
4 DORMS SALA GDE
COZINHA BANHEIROS
COZ C/ GABINETE
AREA DE SERVOÇO BANHS LAV QTO EMP
1 VAGA DE GARAGEM C/ WC AS QUINTAL 2
QUINTAL
VAGAS DE GARAGEM

VILA GUmERCInDO
R$ 3.200,00
3 DORMITÓRIOS
SENDO 3 SUITES
SALA 2 AMBIENTES
COPA COZINHA
GRANDE PLANEJADA
BOSQUE DA SAÚDE BOSQUE DA SAÚDE
5 BANHEIROS DEP
R$ 2.700,00
R$ 1.700,00
DE EMPREGADA
2 DORMS SALA C/
02 DORMS SALA COZ
QUINTAL COM
BANHS LAVAND QTAL PISO FRIO COZ COM
CHURRASQUEIRA
01 VAGAS DE GAR E ARMS BANHS C/ BOX
2 VAGAS DE
NOS FUNDOS 1 DORM LAVAND C/ BANHEIRO
GARAGEM
1 VAGA DE GARAGEM
COZ E BANHEIRO

COmERCIAL
SALA
BOSQUE DA SAÚDE
R$ 500,00
SALA COM 20M²
COM BANHEIRO
COLETIVO

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.000,00
SALA LINDA TODA
REFORMADA SALAS
DE 13M² COM
BANHEIRO

SALA COM 100M²

VILA GUARAnI

PROX.

VILA mARIAnA

R$ 800,00

mETRÔ IPIRAnGA

R$ 1.600,00

SALA DE 17M²

R$ 1.200,00

SALA LINDA

SALA 6X6 COM PISO

SALA COM 45M²

EMBORRACHADO

BANHEIRO, PISO

E PIA DE GRANITO

FRIO AR

SALA COM 30M²

BANHEIRO 02 VAGAS

CONDICIONADO

BANHEIRO

DE GARAGEM

TODO NO GESSO

APARTAmEnTOS

E BANHEIRO

ÁREA DE SERVIÇO

ÁGUA FUnDA
R$ 1.000,00
2 DORMITÓRIOS
SALA COZINHA C/
ARMARIOS BANHEIROS
ÁREA SERVIÇO 1 VAGA
DE GARAGEM

VILA DAS mERCES
1.100,00
2 DORM COM PISO
FRIO SALA COZ C/
AZULEJOS ATÉ O TETO
BANHEIRO C/ BOX DE
VIDRO LAVANDERIA E
1 VAGA DE GARAGEM

LIBERDADE
R$ 800,00
PRÓXIMA ESTAÇÃO
METRO SÃO JOAQUIM
1 DORM SALA
COZINHA BANHEIRO
ÁREA DO SERVIÇO

VILA DAS mERCES
R$ 1.100,00
2 DORMITÓRIOS
COM PISO FRIO
SALA COZINHA
BANHEIRO COM BOX
LAVANDERIA

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.200,00
2 DORM COM
ARMARIOS SALA COM
VARANDA BANHEIROS
ÁREA DE SERVIÇOS
1 VAGA DE GARAGEM

JD SÃO SAVERIO
R$ 900,00
2 DORM SALA
COZINHA BANHEIRO
ÁREA DE SERVIÇO
1 VAGA

VILA GUmERCInDO
R$ 1.200,00
2 DORM SALA COPA
COZINHA BANHEIRO
DEPENDENCIA DE
EMPREGADA C/ WC
ÁREA DE SERVIÇO 1
VAGA DE GARAGEM

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.000,00
2 DORM SALA
COZINHA BANHEIRO
LAVANDERIA EDÍCULA
NO FUNDO

VILA mOInHO VELHO
R$ 1.000,00
2 DORMS SALA
2 AMBS COZ BANH
QTO DE EMPREGADA
LAVANDERIA 1 VAGA
DE GARAGEM.

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 1.100,00
2 DORM C/ ARMS
SALA COZ C/ ARMS
BANHEIRO COM BOX
ÁREA DE SERVIÇO 1
VAGA DE GARAGEM
LAZER COMPLETO

CELESTE
R$ 1.400,00
2 DORM SENDO 1
STE SALA COZINHA
AMERICANA BANH
C/ BOX ÁREA DE
SERVIÇO SACADA 1
VAGA DE GARAGEM

JD. CAmPAnÁRIO
R$ 630,00
1 DORM. SALA
COZINHA BANHEIRO

SALA SÃO JUDAS
R$ 900,00

VILA mORAES
R$ 1.200,00
BANHEIROS
E PISO FRIO

SALÃO
VILA GUmERCInDO
R$ 500,00
SALÃO COM 15M²
PORTA DE AÇO
BANHEIRO COM
LAVATÓRIO E PORTA
SANFONADA

VILA GUmERCInDO
R$ 1.300,00
PRÓXIMO AO
SACOLÃO STA CRUZ
SALÃO COM 40M²
BANHEIRO

VILA mORAES
R$ 2.300,00
SALÃO COM 50M²
BANHEIRO MEZANINO
COZINHA COM
PIA E PISO FRIO.

VILA mORAES

VILA DAS mERCES

SAÚDE

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

SALÃO COM 45M²

PARTE SUPERIOS

COM PISO FRIO

COM 5 SALAS E

E BANHEIRO

2 BANHEIROS E

Não perca seu precioso tempo, venha
fazer sua nova locação
conosco e melhore seus negócios.

R$ 1.000,00
SALÃO COMERCIAL
DE 40M² COM

INFERIOR COM 3
VILA GUARAnI

SALAS 2 BANHEIROS

R$ 3.000,00

COZINHA QUINTAL

SALÃO DE 105M²

COM 2 VAGAS DE

COM BANHEIRO

GARAGEM TRIFASICO.

BANHEIROS
E MAIS 1 QUARTO
NOS FUNDO

CRECI-23925-J

2577-0269
9.5766-7772

www.conquistaimoveis.net.br

Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino

VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS
APTO 1 DORM S/GAR
R$ 300 MIL

REPÚBLICA

APTO 1 DORM GAR
R$ 325 MIL

SAÚDE

V. CLEMENTINO
CONJ. COMERCIAL
R$ 329 MIL

APTO 2 DTS STE GAR
R$ 440 MIL

APTO 2 DTS STE GAR
R$ 495 MIL

V. MARIANA

V. CLEMENTINO

PRAÇA DA ÁRVORE

Ótima kitnet, edif Copan, Metrô
República, 35m² áú, cond baixo,
exc est conservação.

Excelente negócio, apto
situado ao lado do Metrô Saúde,
repleto de armários.

Exc localiz, 42m² áú, 1 vg gar,
toda infra- -estrutura. Ao lado
Metrô e Shopp Santa Cruz.

Exc negócio, living 2 ambientes,
terraço, repl arms,. Próx.
Metrô Praça da Árvore.

Exc apto, andar alto, vista panor,
ótima localiz, próx Metrô Santa
Cruz. Cond baixo.

Apto reformado, living amplo,
excelente localização,
repleto de armários.

Oportunidade, lindo apto,
semi novo, living c/ terraço, lazer,
próx ao Metrô.

VILA MARIANA

PLANALTO PTA

CHÁCARA INGLESA
APTO 3 DTS STE GAR
R$ 685 MIL

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 698 MIL

SAÚDE

V. GUMERCINDO

MIRANDÓPOLIS

V. CLEMENTINO

Lindo sobrado, reformado,
repleto arms, gar coberta. Próx
Shopping Metrô Santa Cruz.

Excelente sobrado, ótima local,
rua arborizada, gar coberta, próx
a bancos, mercado e padaria.

Exc apto, liv com terraço,
dts e coz repleto arms,
ótima localiz, andar alto.

Ótimo apto, 96m² áú,
oportunidade, liv amplo c/ terraço,
arms. Ao lado do Metrô Saúde.

Exc oferta, ótima localização,
82m² áú, andar alto,
living c/ terraço, lazer total.

Exc oferta, 3 dorms, salão,160m²ac,
7x 25, 3 vagas. Reformada, pode
ser escritório ou residencial.

Excelente sobrado, ótima
localização, rua plana,
quintal com edícula.

SOBRADO 3 DTS GAR
R$ 649 MIL

PLANALTO PTA

SOBRADO 3 DTS GAR
R$ 649 MIL

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 705 MIL

CASA ASSOBRADADA
R$ 749 MIL

CHÁC. INGLESA

APTO 2 DTS GAR
R$ 583 MIL

SOBRADO 2 DTS GAR
R$ 779 MIL

APTO 3 DTS STE 3 GRS
R$ 875 MIL

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 885 MIL

V. CLEMENTINO

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 3 DTS 2 GRS
R$ 948 MIL

APTO 4 DTS STE 2 GRS
R$ 1.060 MIL

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 1.089 MIL

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 1.120 MIL

Excelente sobrado, ótima
localização, rua tranqüila,
repleto de armários.

Ótimo apto, 90m² AU, excelente
estado de conserv, bem local,
gar c/ depósito, lazer.

Exc negócio, 100m² áú, living p/
2 ambs, lavabo, terraço, ótima
localização, lazer completo. Único.

Exc. residência, ótima localização,
2 sls, 3 dts, 2 grs, amplo quintal.
Terreno 5x45.

Exc apto, reformado, 155m² áú.
Próx ao Metrô Chác. Klabin e V.
Mariana, repleto de armários.

Impecável apto, semi novo,
living amplo, int c/ varanda gourmet, lazer completo.

Exc apto, seminovo, 115m² áú, var
gourmet, LAZER COMPL, ÓTIMA LOCAL,
PRÓX METRÔ PÇA ÁRVORE

MOEMA

V. MARIANA

APTO 2 DTS 2 GRS
R$ 520 MIL

SOBRADO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 780 MIL

PRAÇA DA ÁRVORE

V. CLEMENTINO

SAÚDE

SAÚDE

APTO 23 DTS 2 STS 2 GRS
R$ 1.149 MIL

SOBRADO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 1.150 MIL

MIRANDÓPOLIS

PLANALTO PTA
SOBRADO
R$ 1.190 MIL

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 1.198 MIL

APTO 3 DTS 2 STS 2 GRS
R$ 1.219 MIL

V. CLEMENTINO

PRAÇA DA ÁRVORE
SOBRADO 3 STES 4 GRS
R$ 1.370 MIL

SOBRADO 3 DTS 2 STES 3 GRS
R$ 1.485 MIL

MIRANDÓPOLIS

136m² áú, living amplo c/ terraço,
and alto, exc local, cond baixo.
Próx Metrô Pça Árvore.

Exc sobrado, reformado,
ótima local, rico em arms,
cozinha planejada.

Lindo sobrado, semi novo, acab.1ª,
liv 2 ambs, 3dts, sts, c/closet, coz.
plan, 4 vgs cob c/depósito.

Exc apto, 112m² áú, living amplo
c/ varanda, repleto arms, lazer
completo, fora de rota.

Exc negócio, andar alto, 108m² áú,
liv 2 ambs, terr, rico arms. Próx
Metrô Santa Cruz.

Lindo sobrado, novo,
3 suítes, 4 vagas, quintal amplo,
coz repl arms.

Exc sobrado, 7,5x27,
ótimo local, liv. 3 ambs,
closet, edícula, quintal.

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO
MIRANDÓPOLIS
APTO 2 DTS GAR
R$ 1.800,00

Exc apto, ótima localiz,
cond baixo. Próximo ao
Parque do Ibirapuera.

V. CLEMENTINO
CASA TÉRREA SL GAR
R$ 1.800,00

Ótimo casa térrea,
para fins comerciais,
bem localizada

SAÚDE

CONSOLAÇÃO

V. MARIANA

V. CLEMENTINO

Lindo apto, semi-mobiliado,
sala 2 ambs com sacada.
Próximo ao Metrô Saúde.

Ótimo apto, ste, sl ampla,
coz americana. Lazer com pisc,
churrasq e academia.

Ótimo apto, boa localização.
Próximo ao Metrô
e Shopping Santa Cruz.

Ótimo apto, living amplo,
2 ambientes, bem localizado,
repleto de armários.

PÇA. ÁRVORE

V. CLEMENTINO

VERGUEIRO

V. MARIANA

Exc apto, novo, lazer completo, semi
mobiliado, repleto de armários,
varanda. Ao lado do Metrô.

Exc conj comercial, 42m² áú,
1 gar. Ao lado do
Metrô Santa Cruz.

No primeiro ano, aproveite o
bônus de R$ 500,00 sobre o valor
acima e aumente o capital
de giro de sua empresa

Exc localização, 90m²,
toda infra estrutura.
Fácil acesso ao Metrô Ana Rosa.

APTO 2 DTS STE GAR
R$ 2.000,00

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 4.000,00

APTO STE GAR
R$ 2.000,00

CONJUNTO COMERCIAL
R$ 1.200,00

APTO 2 DTS GAR
R$ 2.100,00

SALA COMERCIAL 30,25M² GAR
R$ 2.300,00

APTO 3 DTS GAR
R$ 2.200,00

SALA COMERCIAL
R$ 2.500,00

MIRANDÓPOLIS

JD. DA SAÚDE

SOBRADO 2 DTS STE 2 GRS
R$ 3.400,00

APTO 3 DTS STE 2 GRS
R$ 3.500,00

V. MARIANA

V. CLEMENTINO

Ótimo sobrado, 6 salas,
3 banheiros, 2 vagas, edícula.
Próximo ao metrô Ana Rosa.

Ótimo sobrado, exc localiz, 9 salas,
4 banheiros, 6 vagas.
Vale a pena conhecer!

EXC SOBRADO, 2 SUÍTES, 2 VAGAS
COBERTAS, QUINTAL, CHURRASQ.
PRÓX METRÔ PÇA ÁRVORE.

SOBRADO COMERCIAL
R$ 7.000,00

Lindo apto, 3 dts,
ste máster,
terraço, lavabo. Confira!

SOBRADO COMERCIAL
R$ 9.000,00

PÁG.

08

08 de JUNHO de 2018

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

CRECI 017.070

5583-0021
5581-3323
www.geraldoalvesimoveis.com
&

APTO
V. BRASILINA
R$ 298 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 410 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 445 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 530 MIL

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO
R$ 590 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE
R$ 780 MIL

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA
R$ 890 MIL
Arquitetura arrojada, ótimo
acabto., c/ 3 suítes, living p/
2 amb., jd. inverno, lavabo,
cozinha, qto. p/ despejo, gar.
subsolo p/ 4 carros, fundos c/
acesso para outra rua c/ mais
uma garagem - REF.: 15.521

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

TERRENO
V. GUMERCINDO
R$ 795 MIL

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE
R$ 950 MIL

SOBRADO
SAÚDE
R$ 1.350 MIL

terreno 8 x 32 mts., construção 156 m², c/ 2 dorm. c/ AE,
suíte, living p/ 2 amb., coz. c/
AE, quintal, gar. p/ 2 carros,
edícula nos fundos c/ 2 dorm.
e wc - REF.: 16.223

APTO
JD. V. MARIANA
R$ 1.290 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

Vago, c/ 2 dorm. c/ AE, suíte,
wc social, living p/ 2 ambientes c/ sacada, sanka, cozinha
planejada, wc p/ empregada,
garagem p/ 2 carros, lazer
completo, ótima oferta REF.: 16.383

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

Ótimo local da rua D. Bernardo
Nogueira, reformado, c/ 2
dormitórios, wc social, living,
cozinha c/ AE, lavanderia, wc
p/ empreg., garagem p/ 1 carro
- REF.: 16.695

Ótima oferta, vago, ótimo p/
moradia ou investimento, c/ 3
dorm. c/ AE, wc social, living
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE,
dep. p/ empreg., quintal c/
churrasq., garagem p/ 3 carros
REF.: 16.114

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

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ
R$ 324 MIL

APTO.
V. GUMERCINDO
R$ 410 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

APTO
MIRANDÓPOLIS
R$ 550 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 595 MIL

SOBRADO COND. FECHADO
JD. DA SAÚDE
R$ 670 MIL
Excelente sobrado em condomínio fechado, c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, wc social, living p/ 2
amb., lavabo, cozinha planejada, wc p/ empreg., gar. p/ 2
carros - REF.: 16.075

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

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

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

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 699 MIL

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE
R$ 800 MIL

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.080 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 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

Ótima área útil de 64m², c/ 2
dormitórios, suíte, wc social,
living p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha, lavanderia, garagem p/ 1
carro, ótimo acabamento, lazer
completo - REF.: 16.626

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

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/ empregada, garagem p/
1 carro - REF.: 15.774

Ótima localização do bairro,
c/ 2 dormitórios, wc social,
living, cozinha, despensa,
lavanderia, quarto e wc p/
empregada, garagem p/ 1 carro
REF.: 16.772

TÉRREA - PRÓX.
A R. BOQUEIRÃO
R$ 350 MIL

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 415 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 450 MIL

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO
R$ 550 MIL
Reformado, ótimo acabto.,
construção de 180 m², c/ 2
dormitórios c/AE, sendo 2
suítes, hidro, living, lavabo,
copa, cozinha c/ AE, lavanderia, dep. p/ empreg., garagem
p/ 2 carros - REF.: 16.741

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 630 MIL

Área útil de 97m², c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, wc social, liv. p/
2 amb. c/ sacada, coz. planej.,
dep. p/ emp., gar. paralelas p/
2 carros, depósito, lazer, estuda
permuta c/ apto. 2 dorm., 1
vaga, na região - REF.: 16.446

Seminovo, impecável, ótimo
acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte,
wc social, liv. p/ 2 amb., coz.
americana planej., lavand. c/ wc
p/ empreg., ótima área gourmet
c/ churr. e forno pizza, gar.
p/ 2 carros - REF.: 16.746

Terreno 8 x 30mts., constr.
180m², c/ 2 dorm., wc social,
living, sl. jantar, coz. c/ AE,
edícula c/ 1 dorm., sala, coz.,
wc, amplo quintal c/ churrasq.,
e mais um qto. c/ wc, garagem
p/ 2 carros - REF.: 16.578

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/ churr, gar. tipo sl. de festa
p/ 6 carros - REF.: 16.426

Terreno 338m², constr. 330m²,
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ closet
e hidro, living p/ 2 amb., sl.
jantar, adega, lavabo, coz. c/
AE, dep. p/ empreg., escritório,
quintal c/ área gourmet, gar. p/
4 carros - REF.: 15.617

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 550 MIL

SOBRADO
V. CLEMENTINO
R$ 640 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 700 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 835 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Localizado em rua particular,
travessa da Rua do Boqueirão,
c/ 3 dorm., wc social, sala,
cozinha, lavanderia, dep. p/
empreg., garagem p/ 2 carros,
terreno 6 x 22 mts., construção
90 m² - REF.: 16.804

A 600 mts. do Metrô,
reformado, impecável, c/ 2
dorm., 1 c/ AE, living p/ 2
amb. c/ sacada envidraçada,
coz. planej., lavanderia, wc p/
empreg., garagem p/ 1 carro REF.: 16.423

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

TÉRREA
V. DAS MERCÊS
R$ 360 MIL

APTO
CHÁC. INGLESA
R$ 420 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 450 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., gar. p/
2 carros - REF.: 16.790

A 900 mts. do Metrô Pça.
da Árvore, área útil de 70m²,
condomínio R$ 395,00, c/ 2
dormitórios, wc sovial, living,
cozinha c/ AE, lavanderia,
garagem p/ 1 carro.
REF,: 16.681

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

Ótimo local da Rua Samambaia, área útil de 82 m², c/ 3
dormitórios c/ AE, wc social,
living p/ 2 amb., cozinha c/
AE, lavanderia, dep. p/ empregada, garagem p/ 1 carro
- REF.: 16.743

Excelente localização da Rua
Cel. Lisboa, ótimo p/ fins
comerciais, vago, c/ 3 dorm.,
wc social, sala, lavabo, copa,
cozinha, qto. p/ empregada,
garagem p/ 1 carro REF.: 16.111

Ótima localização do bairro,
construção de 200m², c/ 3
dorm., suíte, living p/ 2 amb.,
terraço social c/ churrasq.,
lavabo, cozinha, dep. p/
empreg., garagem p/ 2 carros
- REF.: 16.815

Ótima área útil de 117m², c/ 3
dorm. c/ AE, suíte, wc social,
living p/ 2 amb., sacada,
lavabo, cozinha planej., dep.
p/ empreg., garagem p/ 2
carros, lazer completo REF.: 16.825

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

Excelente AU = 302m²,
impecável, c/ 4 dorm. c/ AE,
3 suítes, 1 máster c/ closet,
living p/ 2 amb. c/ sacada, sl.
jantar, sl. música, lav, copa,
coz. planej., dep. p/ emp., gar.
p/ 3 carros - REF.: 16.759

APTO
V. GUMERCINDO
R$ 380 MIL

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$ 450 MIL

Ótimo local do bairro, vago,
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

SOBRADO
JD. Mª. ESTELA
R$ 580 MIL

Impecável, ótimo acabto., c/
3 dorm. c/ AE, síte, wc social,
living, sl. jantar, lavabo, coz.
planejada, dep. p/ empregada,
garagem p/ 2 carros, estuda
permuta c/ imóvel em Campinas - REF.: 16.816

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
CHÁC. INGLESA
R$ 750 MIL

Ótimo local da rua Guiratinga,
c/ 3 dorm., armários embutidos, suíte, wc social, living,
coz. c/ AE, dep. p/ empreg.,
garagem p/ 4 carros, construção 163 m² - REF.: 16.770

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO
R$ 890 MIL

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS
R$ 1.280 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.950 MIL

TÉRREA
V. DAS MERCÊS
R$ 399 MIL

(2) CASAS
JD. BOTUCATU
R$ 430 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 465 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 590 MIL

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

SOBRADO
V.GUMERCINDO
R$ 755 MIL

Ótimo local da R. D. Bernardo
Nogueira, c/ 3 dormitórios
c/ AE, wc social, living p/ 2
ambientes, cozinha c/ AE,
lavanderia, garagem p/ 1 carro
- REF.: 16.754

Terreno 10 x 19 = 190m², c/
duas casas, sendo da frente c/
2 dorm., sala, coz., wc, lavand., gargem p/ 1 carro, e nos
fundos outra casa c/ 1 dorm.,
cozinha, wc, lavand. REF.: 16.794

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

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

Vago, impecável, todo reformado, excelente localização
da rua Samambaia, c/ 2 dorm.,
wc social, living, lavabo, ampla
cozinha c/ AE, quintal, dep. p/
empreg., garagem p/ 1 carro REF.: 15.545

Onix Imóveis

REFORmAdO bElÍSSImO
APtO Só R$ 400 mIl
Próximo ao Metrô Jabaquara,
com 2 dormitórios, sala ampliada pelo terceiro dormitório,
sala com sacada, coz. planejada, vaga de garagem, muito
bem localizado. REF.:05-3659

ótImO SObRAdO
VIlA GUARAnI
R$ 530 mIl - mEtRô

Bem próx. ao Metrô .2 dormitórios , + 2 dormitórios na
parte de baixo, sala, coz, 2
banhs, quarto de emp. e 2
vagas de gar. REF.: 05-3412

SObRAdO nA bOcA
APtO PROx. mEtRô
dO mEtRO cOncEIçAO JAbAqUARA Só R$ 280 mIl
R$ 1.500 mIl
2 dormitórios c/ arms, sala

3 dorms + 2 dorms (piso inferior), 2 ambs, coz. com arms, AS,
coz, sala ampla 2 ambs, lavand, vaga de gar, playground, salão
8 vagas de gar. Fachada c/
de festas, portaria 24 horas,
10 metros, para uso residencial prox. comercio e mercados.
ou comercial! REF.: 05-3654
REF.: 05-3512

Jabaquara, excelente
localização,
REFORMADO,
amplo dormitório com
armário, sala 2 ambientes,
cozinha americana,
banheiro, área de serviço
e garagem. Adeus aluguel!
REF.: 05-3640

3 dorms, suíte, AE´s, sala para
2 ambs, copa coz. ampla, banhs, garagem p/ 8 carros, qtal
com jardins, estúdio de som e
escritório amplo nos fundos,
ar condicionado FUJITSU em
todos os cômodos, portões
automatizados, tudo pensado
para seu conforto, terreno
amplo de 400m2. Ótimo preço
para investimento, agende
uma visita!. REF.: 04-2849

bElA cASA téRREA
R$ 470 mIl - mEtRô
JAbAqUARA

dormitórios, sala 2 ambientes,
cozinha, armários, vaga
de garagem, condomínio
baixo, otima localização,
oportunidade. REF.: 05-2946

Em frente ao Pão de Açucar,
com 3 dorms, arms, sala 2
ambs, coz, dep. emp, 98m2,
gar, bem localizado, ótimo
investimento! REF.:05-3653

suíte com armários, terraço,
sala 2 ambientes, cozinha
com armarios, quintal, area de
serviço, garagem com portão
automatico. REF.: 04-3634

APtO bOcA dO mEtRô SObRAdO VIlA GUARAnI
cOncEIçãO (bcO ItAú) R$ 530 mIl (Só EStE mêS)
Lindo sobrado, prox. Metrô
Só R$ 340 mIl

Bairro residencial, casa aconche- 2 dormitórios, armários, sala Jabaquara, com 3 dorms, ste,
armário, sala com 2 ambs, esgante,2 dorms, banh, sala, coz, 2 ambientes, cozinha com
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas armários, reformado, condo- critório, quintal com churr, lav,
e jardim. Muito bem localizado! mínio R$ 250,00. Muito bom e 2 vagas de gar. com portão
automático. REF.: 01-3603
negócio. REF.: 05-3651
Fácil acesso! REF. 05-3065

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

Excelente acabto., todos
cômodos c/ ar condicionado,
c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes,
living, lavabo, sl. Jantar, coz.
c/ AE, despensa, amplo sóton
p/ escritório c/ wc, garagem p/
2 carros - REF.: 16.413

APtO 3 dORm.
mEtRô JAbAqUARA
Só R$ 310 mIl

APtO JAbAqUARA
R$ 380 mIl
Apartamento com
67m2 de área útil,
2 dormitórios + escritório,
armários, sala 2 ambientes,
cozinha planejada, área de
serviço, garagem.
REF.:12-3587

Imóvel amplo com 86m2 AU 3 dorms, 2 stes, 2 salas, lavabo,
, sala ampla 2 ambientes,
coz. c/ arms, dep. emp, qtal. c/
cozinha com armarios, 2
banheiros e garagem. Ótima churrasc. e forno, 3 vagas c/ portão
automático. REF: 11-3581
oportunidade! REF.: 02-3619

Sobrado, 3ds c/ AE, sala grande, coz.
americana, quarto e banh. emp,
lavanderia, quintal, 01 vaga.
Otima localização. R$ 2.400,00.

Sobrado (Comercial/Residencial), 2ds,
cozinha, 03 banheiros, a. serviço,
entrada lateral, quintal, 02 vagas. Perfeito.
R$ 1.900,00

APTO SAÚDE

PLANALTO PAULISTA

2 dorms c/ AE´s, sala 2 ambs. c/ varanda,
cozinha planejada, 2 vagas. Impecável.
R$ 2.700,00.

Térrea, 02 ds, sala, cozinha, area de
serviço, quintal e jardim. Toda reformada.
Otima localização. R$ 2.300,00.

CONCEIÇÃO

SÃO JUDAS

Sobrado, 3 ds (suite), sala 02 ambs,
Quarto, cozinha, banheiro e área de serviço.
copa-coz, qtal grande, edicula completa,
Impecavel. Ao lado da estaçao do metro.
03 vagas. Repleto de arms. Junto ao metro.
R$ 900,00
Comercial/ Residencial. R$ 3.500,00.

- VENDA - VENDA -VENDA - VENDA PLANALTO PAULISTA

Apartamento 2 ds c/ AE, sala grande,
cozinha c/ AE, area de serviço e garagem.
R$ 475 mil.

PLANALTO PAULISTA

PLANALTO PAULISTA

Sobrado, 3 ds c/ AE, sala 02 ambientes,
lavabo, copa-cozinha, edicula completa,
02 vagas. R$ 900 mil.

Terrea em 14,50 X 26, 03 ds c/ AE,
sala 03 ambientes, edicula completa, quintal e garagem para 04 autos.
R$ 1.600.000,00.

CRECI - 2447
AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA.

2276-3539
2577-8954

5588-3366/3453-7370

ExcElEntE APtO
bOcA mEtRô
Terreno de 750 m2, casa c/ 3 cOncEIçãO R$ 360 mIl

cASA téRREA – VIlA StA
cAtARInA R$ 460 mIl
2 dormitórios, sala de estar,
jantar, cozinha, quarto de empregada, lavanderia, quintal ,
6 vagas de garagem , terreno
de 10 x 25. Oportunidade .
REF.: 10-1181

tERREnO dE 640 m2
mEtRô JAbAqUARA
R$ 1.180 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

APtO mEtRô
APtO 3 dORmS mEtRô
JAbAqUARA R$ 685 mIl JAbAqUARA R$ 400 mIl

REFORMADO, com 3 dorms
3 dorms, sendo uma suíte,
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha sala 2 ambientes com sacada,
com Arms, lavand, ensolara- cozinha com armários, lazer
do, lazer completo e garagem
com piscina, play ground,
para 2 autos. Òtimo custo
salão de festas etc. Oportunibenefício. REF.:71-3072
dade única. REF.: 07-3184

SOBRADO - JABAQUARA EXCELENTE SOBRADO
R$ 550 MIL
V. GUARANI R$ 850 mIl
3 dorms, suíte, arms, 2 salas

Belíssimo imóvel c/ 3 dorms, sendo 1 suite, sala 2 ambien- lavanderia e 3 vagas de garaste, arms, 2 salas, coz. planej,
tes com sacada, cozinha,
SALA DE TV, dep. emp, lavand, lavanderia , banheiros, vaga gem. Ótimo terreno muito bem
localizado, oportunidade para
quintal com churr, e 2 vagas
de garagem e lazer. Preço
investimento. REF.: 02-2963
de gar. Ref 10-3460
de ocasião. Ref .:07-3525

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

APtO JAbAqUARA
R$ 400 mIl

3 suítes,sala grande, coz.

cASA téRREA PRóx.
mEtRô cOncEIçãO/
JAbAqUARA - R$ 800 mIl

com Armários,sala c/ sacada
com vista para o Parque do
Estado, cozinha planejada,
todo REFORMADO, vaga de
gar. e lazer. REF.: 01-3175

cada unidade, com dois dormitórios,
sala, coz, banh, lavand, jardim e
qtal, c/ possibilidade p/ mais uma
moradia, próx. metrô e comércio local. Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

CASA TÉRREA
Jd. PRUdêncIA
R$ 450 mIl

cObERtURA dUPlEx c/ 5
VAGAS Só R$ 1100 mIl

SObRAdO 3 dORmS
JAbAqUARA R$ 550 mIl

Prox. Ao Metrô com 3 dorms,
Próx. metrô, EXCELENTE
LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU- 1 suíte, terraço, copa/cozinha
3 dormitórios, sala ampla,
com armários, jardim de
ÍTE, repleto de arms, sala c/
cozinha, banheiros,lavanderia
sacada, cozinha americana c/ inverno, lavabo, quintal com
, quintal e garagem para 2
churrasqueira, 4 vagas de
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar.
automóveis em um terreno de
garagem.Ref.: 15-2959
para auto. REF.: 07-3318
5x30. Ref 06-5000

Vista panorâmica para o parque, 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

LOCAÇÃO

TERRENO COM CASA VELHA
61m , 2 dorms. c/ AE, sala, coz.
VILA GUARANI
c/ AE, lavand, WC social, varanda
R$ 350 MIL - 10 x 20 m²
2

fechada c/ vidro, 1 vaga, lazer.
Oprtunidade. Estuda Oferta.

Ótimo para dois sobrados

SOBRADO NOVO
V. GUARANI - R: CASÉRIO
LEMBO, 54 - R$ 800 MIL

SOBRADOS NOVOS CHAC.
INGLESA, R: ARARÊ 303/307
R$ 920 MIL - PX. METRô

KITNET MOBILIADA
JABAQUARA R$ 600,O0
Ambiente familiar para
senhor ou senhora

FONES: 5677-1824
99818-5437

124m2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box
no banh, banh. soc. c/ box, varanda, sala, lav, coz, lavand. cob,
churr, 2 vagas. Ac. financiamento.

SOBRADO GEMINADO SEMI SOBRADOS NOVOS R$ 725 MIL
V. GUARANI RUA CRISTOVÃO
NOVO VL. GURANI R$ 500 MIL COLOMBO M. DE MATOS, 74
EM EXPOSIçÃO
110M2 ac, 3 dorms, 1 ste, 1 WC
social, sala 2 ambs. c/ carpete de
madeira, lavabo, cozinha, lavand,
2 vagas. Oportunidade.

SObRAdO A 7 mInUtOS
dO mEtRô cOncEIçãO
R$ 440 mIl

lIndO APtO R$ 360 mIl
REFORmAdO

3 dormitórios, suíte, sala 2
Todo reformado, à 5 min.
ambientes c/ sacada , cozinha, Do Metrô, 2 dormitórios com
dependencia de empregada
armários, sala 2 ambientes,
e area de serviço, 3 vagas de cozinha com armários, 60 m2
garagem, lazer etc . Ótima
úteis e vaga livre, Visite hoje!
oportunidade! REF.:01-2975
REF.: 04-3229

APtO mEtRô
APTO “REFORMADO”
cASA téRREA POR
SObRAdO JAbAqUARA/
cASA téRREA
cIdAdE VARGAS
Só R$ 350 mIl
V. GUARAnI R$ 420 mIl JABAQUARA R$ 480 mIl R$ 375 mIl V. GUARAnI
Só R$ 650 mIl
Otimo apto com 2 dormitórios, 2 dormitórios, sala, cozinha,
03 dormitórios, suíte, todos 2 casas térreas gêmeas, valor p/

AP VL. STO. STEFANO PRÓX.
SCHINCARIOL - R$ 315 MIL

130m AC, 3 dormitórios, 1 suite,
1 WC, varanda, sal lavabo,
cozinha, churrasqueira, 2 vagas

Ao lado Metrô, 2 dorms, sala
2 ambientes, cozinha , banheiros e garagem. Oportunidade,
tudo próximo comércio local
tem tudo . REF.: 07-3520

ExcElEntE APtO
PAUlIStA R$ 690 mIl

planejada, repleto de arms, 3 dormitórios, sala, coz, banh,
A duas quadras do Metrô, Excel. lo- modernas, terraço fechado
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala em vidro, acabto. refinado, lav, escritório, lav, qtal c/ churr, 200 qtal, 5 vagas de carro, ótimo
2
qtal,
area
verde
nos
fundos,
m
de AU,2 vgs de automóvel, terreno de 10x30. Nos fundos
ampla, copa, coz, vaga p/ vários
autos, enorme qtal. Oportunidade coz. planejada, dep. emp. e belíssimo acabamento em rua sobrado de 2 dorm., fachada
2 vagas gar. REF 03-3448
tranquila. REF.: 93-3124
com jardim. Ref 83-3071
p/ investimento! REF.: 08-3534

PLANALTO PAULISTA

Sobrado, 2ds, sala, cozinha, banheiro,
edicúla completa e garagem. Excelente
localização. R$ 450 mil.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

PtO PAUlIStA/ ExcEl.
cASA téRREA

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO PARQUE JABAQUARA

SEDEESTACIONAMENTO
PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTO
COM
PRÓPRIO

dormitórios , sala , copa, coz,
3 dormitorios com armarios, lavand, 7 vagas de garagem.
Aceita imóvel casa ou apto.
sala para 2 ambientes,
“URGENTE” Otima oportunidade. Ref 09- 2622
cozinha com armários
Só $ 238 mIl-APtO bOcA embutidos, vaga de garagem, cASA téRREA – cIdAdE
VARGAS R$ 700 mIl
dO mEtRô cOncEIçãO
condominio baixo,
Terreno com 13 de frente e
(Conj.ITAÚ) 1 dormitório, sala
Salão
de
festas,
play
g,
480
m2 , 3 DORMITÓRIOS,
, cozinha, banheiro, não tem
SALA, cozinha, lavanderia
garagem, muito bem localiportaria 24 horas,
, quintal, edícula , piscina e
zado. Condomínio baixo ( só
etc. Oportunidade.
5 vagas de gar. Localização
R$ 150,00). Òtimo negócio e
REF.:
11-3272
privilegiada. REF.: 09-3038
investimento!. REF.: 12-3528
cozinha, quintal, terraço com
churrasqueira, jardim e duas
vagas de garagem. URGENTE
REF : 02-3610

APtO VIlA GUARAnI
lIndO APtO REFORmAdO
APtO REFORmAdO
APtO 3 dORmItóRIOS
bElO SObRAdO
PROx. mEtRô
AO lAdO mEtRô
JAbAqUARA R$ 315 mIl mEtRO JAbAqUARA REFORmAdO R$ 750 mIl
Òtimo terreno 10 x 50, plano, cOncEIçãO- R$ 340 mIl Próx. do Metrô Jabaquara,
R$ 600 mIl
R$ 450 mIl
Metrô Jabaquara/cidade Vargas,

JABAQUARA

Ótimo local da R. Tuiucuê, AU
= 302m², acabto. diferenciado,
c/ 3 suítes, 1 máster c/ closet,
living p/ 4 amb. c/ jacuzi e área
gourmet, sl. TV, lavabo, coz.
planej., dep. p/ emp., gar.
p/ 3 carros - REF.: 16.758

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br

tERREnO c/cASA
téRREA R$ 650 mIl

1 dormitório, sala 2 ambs,
com casa térrea antiga com
com 2 dorms, arms, coz. com
3 dormitórios sala, cozinha , cozinha, armários, condomínio arms, sala 2 ambs, sacada, 2
baixo, vaga de garagem,
quintal, edícula, varias vagas
banheiros e gar. demarcada,
de garagem, oportunidade de andar alto, ótima localização. cond. com lazer total.Portaria
REF.: 05-3295
investimento!. REF:05-3397.
24 horas REF.: 04-3612

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

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

RESPEITO E HONESTIDADE
“SEDE PRÓPRIA”

bElÍSSImA cASA PROx. cASA téRREA PRóx.
OPORtUnIdAdE
mEtRO Só R$ 680 mIl
mEtRô JAbAqUARA
APtO Só R$ 240 mIl
Oportunidade, muito bem locaR$ 1.250 mIl
lizado
com 3 dormitórios, sala,
mEtRô
ERA R$ 1.400 mIl

tERREnO c/ 4 cASAS APtO 7mIn. A Pé dO mEtRô APARtAmEntO AO lAdO
SObRAdO dE VIlA
APEnAS R$ 400 mIl
JAbAqUARA R$ 300 mIl dO mEtRô JAbAqUARA R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE
Muito bonito, 2 dormitórios,
R$ 560 mIl
Area de 60 m2, com 2
Oportunidade! Otimo investimento no Jabaquara.
Terreno 10x25. Próximo
ao comércio local, bom para
renda. REF.: 05-3656

Prédio de 10 anos, ótimo
acabto, AU = 90 m², c/ 3
dorm. c/ AE, suíte, living p/
2 amb. c/ sacada gourmet
envidraçada, coz. planej.,
lavand. c/ AE, garagem p/ 2
carros - REF.: 16.550

- Excelente localização,
c/ 3 dorm., 2 suítes, wc
social, living, sl. jantar, lavabo,
cozinha, lavanderia, dep. p/
empreg., garagem p/ 2 carros,
estuda propostas.
REF.: 15.058

3 dorms,1 suite, banh.social, 2
varandas, sala toda em porcelanato, lavabo, coz. lavanderia c/
churrasq.2 vagas. Temos outros.

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F
Fone: 2275-6481 2276-3671 ou 9 5437-0402

CASA EM CONDOMÍNIO
FECHADO NA CONCEIÇÃO

R$ 1.075,00, na rua
turunas, 327, 1 qto, sala, coz.
americana, lavand, 1 vaga

F: 2275-6481 / 2276-3672
95437-0402

CLASSIFICADOS
Eu, Edna Rodrigues dos
Santos, portadora do RG:
32.269.566-1, declaro que foi
extraviado o meu diploma de
ensino médio
com habilitação Profissional em
Técnico de Enfermagem,
fornecido pelo Instituto
Adventista de São Paulo,
concluído no ano de 1999.

OPORTUNIDADE
ÚNICA.
Para todas
as Profissões

Gostaria de uma RENDA
EXTRA. Semanal de
700 reais?... Favor
Apresentar-se com hora marcada
Av. Jabaquara 760. Lj 18.
Tels.: Claro 9.6313.8187 Tim 9. 5144.5466 Vivo 2275.7304 - Norma / luiza
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•ACONTECE

Acupuntura
familiar é curso

O professor Alexandre
Gameiro ensinará os recursos
para tratamentos caseios sem
uso de agulhas. Apenas com o
uso de aponta e moxa, o aluno
receberá os conhecimentos
básicos do ﬂuxo energético
das mãos, suas vantagens e
pontos para aplicação de casos especíﬁcos. O curso tem
apostila e certiﬁcação ao ﬁnal.
Será no dia 19 de maio, das
13h30 às 17h, já com inscrições
abertas. Informações e reservas pelo telefone 5083-8535.
O Atitude de Viver ﬁca no Largo Ana Rosa, 29 - conjunto 102,
próximo ao metrô Ana Rosa.
Mais informações no site
www.atitudedeviver.com.br.

Precisa conversar?
Ligue Samaritanos

Se você quer conversar, se
quer um amigo, quer desabafar, compartilhar uma alegria,
ser ouvido sem ser julgado,
com sigilo absoluto, atenção
e respeito, ligue para o Samaritanos: 3288- 4111.
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•ESPORTE

Festa Junina

Quem está buscando uma
boa quermesse já tem opções
na região. O mais legal é que
ela tem caráter beneﬁcente,
ou seja, quem for se diverte e
ainda contribui para um importante trabalho social local. É o
caso da festa junina com bingo
beneﬁcente que vai acontecer
no Instituto Meninos de São
Judas Tadeu, tradicional instituição localizada no Planalto
Paulista. A festa acontecerá
nos domingos dias 3, 10, 17, 24
de junho e 1 de julho, sempre
das 10h às 22h, sempre com
entrada gratuita. Haverá bingo
beneﬁcente a partir das 14h,
brincadeiras diversas, comidas
e bebidas típicas, apresentações das crianças atendidas,
música e muito mais. Será no
estacionamento do IMSJT: Av.
Itacira, 2801. Tel.: 5586-8666.

Bebida? AA

O Grupo São Judas do AA
promove reuniões de segunda
a sexta-feira, às 20h, sábados,
domingos e feriados, às 18h.
Av. Jabaquara, 2876- conj. 2 ao lado da Estação São Judas.

Basquete sobre rodas ou 3x3? Conheça novos
projetos para descobrir talentos olímpicos
Joga bem basquete? Tem
sonhos olímpicos? Curte a modalidade? Ensina? Então ﬁque
atento a dois projetos diferentes que pretendem descobrir
talentos para o esporte coletivo - tanto para o basquete 3x3
quanto para o sobre rodas,
paralímpico.
Paralímpico
O Projeto Futuro Paralímpico, que é gerido pelo Instituto
Brasileiro de Inclusão Sociocultural (Ibisc), será o responsável
pela ministração de aulas de
Basquete sobre Rodas, utilizando toda infraestrutura do
complexo do Centro Paralímpico Brasileiro, no Jabaquara. De
acordo com Vlademir Pereira
Silva, gestor do projeto, o local
possui uma estrutura equiparável as melhores do mundo.
“O Centro Paralímpico Brasileiro é de primeiro mundo,
pois conta com excelente estrutura e aparelhagens ultramodernas, ﬁgurando entre os
maiores do mundo. A expectativa é ministrar aulas para o
adulto e para a base também”,
relatou.
O Instituto Brasileiro de
Inclusão Sociocultural (Ibisc)
acredita que o esporte é uma
forte ferramenta de sociabilização de crianças e adolescentes,
podendo interferir positivamente contra a incidência de
drogas e a evasão escolar, sem
falar na inclusão. “O esporte
é essencial para uma melhor
qualidade de vida assim como
o conhecimento faz diferença
no mundo em que vivemos,
o movimento está em nossas

vidas como uma necessidade
vital do ser humano para as
crianças e adolescentes o esporte proporciona momentos
ricos em sua aprendizagem”,
relatou Vlademir.
O Centro Paralímpico Brasileiro ﬁca na Rodovia dos Imigrantes Km 11.5, Jabaquara.
Basquete 3x3
A Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer (SEME), em
parceria com a Federação Paulista de Basquete (FPB), lança
no próximo fim de semana o
Polo de Incentivo ao Basquete
(PIB) 3x3. A ação contará com
um workshop nesse sábado
(9), a partir das 9h, no Centro
Olímpico de Treinamento e
Pesquisa (COTP), destinado
a profissionais que tenham
interesse em trabalhar com
a modalidade. O lançamento
oﬁcial será no domingo (10), às
9h, com jogos demonstrativos

no Centro Esportivo Tietê.
O basquete 3x3 estreará
como modalidade olímpica em
Tóquio 2020 e caiu no gosto dos
praticantes por sua dinâmica,
simpliﬁcação de regras e infraestrutura, além de contar com
uma atmosfera empolgante,
música e uma pitada de cultura
urbana. A SEME trabalhará desde a formação de proﬁssionais
técnicos e implantação de aulas
gratuitas nos Centros Esportivos, a promoção de festivais e
o intercâmbio entre equipes.
No sábado, o workshop terá
início às 9h, no Centro Olímpico
de Treinamento e Pesquisa
(COTP). O evento aprofundará
a discussão sobre a modalidade
e regras especíﬁcas. Serão disponibilizadas 100 vagas nesta
primeira etapa do cronograma.
As inscrições podem ser feitas
no email karaujo@prefeitura.
sp.gov.br enviando nome com-

pleto, telefone e número de
identidade (RG). Os inscritos
receberão resposta formalizando a participação.
No domingo (10), no Centro
Esportivo Tietê, acontecerá
uma festa de lançamento com
duas partidas demonstrativas,
com música ao som de DJ’s,
MC’s e locutores. Após as disputas, a estrutura montada e
as quadras ﬁcarão disponíveis
para o público.
A SEME com o PIB 3x3 em
outros quatro Centros Esportivos, incluindo o de Vila Guarani,
na Zona Sul.
O workshop será sábado, 9,
às 9h, no auditório A, do Centro
Olímpico de Treinamento e
Pesquisa (COTP): Avenida Ibirapuera, 1.315 - Vila Clementino.
O lançamento será no domingo, 10, às 9h, no Centro
Esportivo Tietê: Avenida Santos
Dumont, 843.

•CONSTRUÇÃO •REFORMA • DECORAÇÃO

VIDRAÇARIA
CONSTRUÇÃO E REFORMAVIDRAÇARIA
E SERRALHERIA
E SERRALHERIA
DOBOSQUE
BOSQUE
DO
EM GERAL
VSB
COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE
Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados
Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de
◊ EnvidraçamEnto
Alumínio -dE
Manutenção
SacadaSem Geral

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

◊ vidroS/ Fax:
comunS
E
F.: 2737-2377
2737-2387
tEmpEradoS
Cel.:
98577-1080
NA PREFEITURA R. Guararema,
◊ Box519
◊ ESpElhoS
- Bosque da Saúde
◊ corrimão
◊ Guarda corpo
◊ ESquadriaS dE
alumínio manutEnção
Em GEral

Aceitamos
todos os cartões

Orçamento sem
compromisso

5625-2599 • 96155-1045
7843-9606 -ID 55*687*22
LOJA DE
FÁBRICA
lixo, podem abrigar vermes
e insetos, sendo possíveis
transmissoras de doenças. O
vereador destaca ainda que as
fezes dos animais são ácidas,
causando danos a monumentos públicos.
Exemplos
Como exemplo, o vereador lembrou que leis semelhantes foram adotadas
em cidades europeias, como
Paris e Londres. No Brasil,
Natalini cita a legislação que
entrou em vigor em 2015, em
Guarulhos, cidade da região
metropolitana de São Paulo.
A prefeitura do município,
que tem cerca de 1,3 milhão
de habitantes, informou, entretanto, que até o momento
não foi feita nenhuma autuação de pessoas flagradas
alimentando pombos.
A prefeitura de São Paulo ainda não definiu como
será feita a fiscalização da
aplicação da nova norma. De

acordo com o texto publicado
hoje, o Executivo municipal
tem 90 dias para regulamentar a aplicação da lei.
Outras leis
Recentemente, a Prefeitura aprovou outras duas leis
referentes a impactos ambientais que ainda não foram
regulamentadas.
Uma delas estabelece que
proprietários de imóveis ou
condomínios com portões
eletrônicos devem implantar
avisos sonoro na abertura
e garantir que o portão se
abra para dentro, não para a
calçada.
Outra lei recente que ainda
precisa de regulamentação
para definir como será feita
a ﬁscalização é a que proíbe
a soltura de fogos com barulho na cidade, para poupar
crianças, enfermos, idosos e
animais.
Com informações
da Agência Brasil

R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

FRETE GRÁTIS NO SITE P/ GDE SP
PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 600
www.alfaesquadriasonline.com.br
WHATSAPP: 9 4512-3624 - TEL: 5613-6653

PEÇAS A PRONTA ENTREGA EM NOSSAS LOJAS - FAZEMOS PEÇAS SOB MEDIDA
* Reservamos o direito de corrigir ou não comercializar produtos com erro gráﬁco. Após a promoção os
preços voltam ao normal.Promoção não acumulativa, valida por 7 dias, ou enquanto durar nosso estoque.

A lei que proíbe alimentar
ou abrigar pombos na cidade
de São Paulo foi publicada
hoje (7) no Diário Oficial do
Estado. O texto, de autoria
do vereador Gilberto Natalini
(PV), sancionado pelo prefeito
Bruno Covas (PSDB), estipula
multa de R$ 200 em caso de
descumprimento da norma.
Os donos de imóveis em
que houve infestação de
pombos devem usar redes
ou outros obstáculos para
impedir o acesso das aves.
Também foi proibida a venda
de “alimentos para pombos”
nas vias públicas da capital
paulista.
Para justiﬁcar a medida, o
vereador argumentou que,
por instrução normativa, o
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente (Ibama) considera os pombos como pragas
urbanas, semelhantes a ratazanas. Segundo o texto, as
aves, por se alimentarem de

C/
TRATAR
VALMIR

F: 2737-2377 / Fax: 2737-2387
Cel.: 98577-1080

PORTA
CAMARÃO
2,10 X 0,80

BASCULANTE
0,60 X 0,60
BRILHANTE

R$ 46,90

R$
699,90

VENEZIANA 6 FOLHAS - VENEZIANA 3 FOLHAS
BRILHANTE 1,00 X 1,20 1,00 X 1,00 BRILHANTE

R$ 259,90

R$ 199,90

PORTA
VISION 3

R$
699,90

VITRO 4 FOLHAS
BRILHANTE
1,00 X 1,20

R$ 149,90

R$ 99,90

UNIDADE 2- F: 5614-2285

WhatsApp: 9 4794-9342

WhatsApp: 9 4796-2584

UNIDADE 3- F: 2368-3900

lojasaoluiz@alfaesquadrias.com.br
Av. Maria Coelho Aguiar,1025 - J.S.Luiz

WhatsApp: 9 4796-1306

UNIDADE ROSCHEL TELEFONE: 5929-9555
Av. Carlos Oberhuber, 23
- Vila São José -

PORTA
BALCÃO
3 FOLHAS
2,10 X 1,50
BRILHANTE

VITRO 2 FOLHAS
1,00 X 1,00
BRILHANTE

UNIDADE 1 - F: 5622-1555

loja1@alfaesquadrias.com.br
Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza

*Fotos meramente ilustrativas

Prefeitura de SP vai multar em
R$ 200 quem alimentar pombos

loja2@alfaesquadrias.com.br
Av. Interlagos, 3146 - Interlagos

UNIDADE 4 - F: 2654-6383

lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br
Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz

WhatsApp: 94511-8678

R$
999,90

6x

Tudo

Parcela mínima
Aceitamos os Cartões
Tudo
R$ 100,00

6x
6x

UNIDADE 5- F: 2373-7900

Tudo

lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

WhatsApp: 9 4796-1289

Parcela mínima
R$ 100,00

Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

PÁG.
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IMPLANTES DENTÁRIOS O que você poderia obter ou melhorar

EM CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO em sua vida se soubesse falar inglês?
Somos um Centro de
Pós-Graduação de Dentistas com experiência
na área de Implantes
Dentários, que tem por
finalidade ajudar a população de nossa cidade 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 oferecendo serviços à comuni-

dade, damos a todos
a oportunidade de repor dentes perdidos,
ou substituir pontes
móveis, dentaduras ou
próteses mal adaptadas por dentes fixos, ou
dentaduras abotoadas.
Os dentes são importantes para a mastigação, fala e estética
facial. Sua perda pode
acarretar dificuldades
físicas e até psicológicas e sociais.
Na primeira fase , recolocamos a sua
raiz que foi perdida, através
deste implante, que ficará em sua
boca por
aproximada-

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 implantes é através de
pequenas cirurgias,
simples, sem dor, de
modo que ninguèm
deixará de realizar seus
afazeres no dia seguinte 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
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Será que falar inglês pode te
ajudar a melhorar seu salário?
Ser promovido?
Fazer novos amigos pelo
mundo afora? Viajar? Visitar parentes? Estudar ou viver no exterior?
Já pensou quantas oportunidades você pode estar perdendo só por não saber falar inglês?
Além disso, se observar direito, você vai notar que a língua
inglesa está presente em muitos lugares. Dentro e fora de
casa, nas publicidades, nas roupas, além das musicas e filmes.
Então, aprender a falar inglês
está se tornando mais do que
uma necessidade. Hoje em dia,
pessoas que falam inglês, segundo dados estatísticos, chegam a ganhar até 60% a mais.
Falar inglês aumenta as chances de uma pessoa ter um trabalho melhor na vida e alcançar
seus objetivos.

Na escola de inglês LITE,
você pode aprender a falar,
ouvir, ler e escrever inglês, de
maneira prática, sem livros de
texto nem gramática complicada, de uma forma mais natural. Um estudante, pode com
nosso MÉTODO EXCLUSIVO,
sair de um nível básico ao avançado em poucos meses. Participe de uma AULA GRATUITA
demonstrativa para conhecer
a eficácia do método LITE que

já ajudou a mais de 50000 alunos na Europa a realizar o desejo de FALAR INGLÊS.
A escola LITE esta localizada
na Avenida Senador Casimiro
da Rocha, 833., no bairro Mirandópolis, a poucos passos
da estação de Metrô Praça da
Árvore em São Paulo. Telefone 11 55895155 ou Whatsapp 11 966111945. Visite nosso
site www.liteingles.com.br.
Aguardamos sua visita
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TOCA
VINIL

◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

SEBO DO JOÃO BAURU

Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

