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Portões podem gerar multas

QUE NOS 

MOVEM

FATOS 
E MOTIVOS

QUE NOS 

MOVEM

Os portões automáti-

cos instalados em residên-

cias e condomínios devem 

abrir para dentro. É o que 

diz uma lei sancionada em 

janeiro e que agora foi reg-

ulamentada. Quem não se 

adaptar nos próximos seis 

meses corre o risco de ser 

notificado pela Prefeitura 

e, em caso de não cumpri-

mento da determinação, 

ser multado em valor de 

R$ 250. O valor será rea-

plicado a cada 30 dias até 

que a obra seja executada 

e quem não pagar terá 

os valores acrescidos à 

dívida ativa do municí-

pio. Quem não quiser 

modificar o portão para 

que abra para o lado de 

dentro ou lateralmente, 

deverá instalar disposi-

tivos sonoros. Página 2

Página 3 - História do bairro - Parte XXXIX

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: Rodoviária do 
Jabaquara surgiu em 1977

Padaria passa por reforma e 
oferece refeições que vão do 
café da manhã ao buffet de sopas

Ag
ên

ci
a 
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Serasa, no Planalto Paulista abre 
vagas para Jovem Aprendiz

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266

MÚSICA
AO  VIVO

De quinta 
a sábado, 

a partir das 20h

NOVA PORÇÃO
CAMARÕES GIGANTES!!!

Copa  do  Mundo 2018
Abriremos mais cedo nessa sexta, 22, para torcer 
pelo Brasil!!! Comidinhas e geladas a partir das 9h! 
Na quarta, 27, a torcida começa às 15h

Boa comida - Bom papo - Brahma Chopp gelado
Caipirinhas diversas e outros drinks

Loja Atelier R. Carneiro da Cunha, 317
Saúde - F: 4508-3606

ITAIPU BATERIAS
A BAse 

de trocA
38Ah Fit 45 Ah 50 Ah

CorollA/CiviC
60 Ah 70Ah

MoURA 350,00 350,00 370,00 370,00 500,00
HElIAR 330,00 330,00 370,00 360,00 480,00
DElco 330,00 330,00 390,00 360,00 480,00
cRAl 280,00 270,00 320,00 300,00 390,00
REIfoR 280,00 230,00 290,00 260,00 350,00
JúPITER 260,00 230,00 290,00 260,00 350,00

Rua Santa cruz, 2094
- Ipiranga - 5061-3646

A Serasa Experian está 

com vagas abertas para a 

próxima turma de Jovem 

Aprendiz na cidade de 

São Paulo. São 12 opor-

tunidades para atuar em 

diferentes áreas da em-

presa. As vagas são para 

jovens com idade entre 

17 e 21 anos .  Página 8
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•URBANISMO

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 repousoOdontologia

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

Pacientes que necessitem e queiram 
fazer nos cursos, com profi ssionais 
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

•BELEZA

Portões automáticos podem render 
multas a proprietários de imóveis

Texto por: 
Ully de Andrade Nambu

A lei foi sancionada no fi nal 
de janeiro e tinha prazo de 90 
dias para regulamentação. 
Essa semana, foi publicada 
no Diário Oficial do Municí-
pio o decreto que confirma: 
todos os proprietários que 
têm imóveis com portões ele-
trônicos deverão adaptar os 
dispositivos para que abram 
para dentro ou tenham apa-
relhos sonoros que avisem 
aos pedestres da existência 
do portão. 

Os munícipes terão seis 
meses a partir da data de 
publicação do decreto - 18 de 
junho de 2018 - para fazer as 
reformas necessárias. Depois 
desse prazo, estarão sujeitos 
à fi scalização dos agentes vis-
tores da Prefeitura Regional 
de seu bairro. 

Caso seja notificado para 
que faça a adaptação, o pro-
prietário do imóvel terá 30 
dias para executar o serviço. 
Se não houver a adaptação, 
a multa será de R$ 250, com 
risco de ser reaplicada a cada 
30 dias de atraso. 

A justifi cativa apresentada 
pela vereadora Sandra Tadeu 
(DEM), autora do projeto de 

lei que deu origem à lei san-
cionada pelo prefeito João 
Doria e agora regulamentada 
pelo prefeito Bruno Covas,  é 
de que há riscos para os pe-
destres e mesmo para outros 
veículos trafegando na via. 

Mas, ao medir pelos co-
mentários de leitores do por-
tal da Câmara de São Paulo, 
a reação foi negativa.  “Essa 
lei deveria valer apenas para 
condomínios e em locais que 
o fluxo de entrada e saída 
de automóveis é elevado e 
não para residências onde no 
máximo há abertura e fecha-
mento no máximo 2 vezes ao 
dia. É apenas outra lei que irá 
pesar no bolso do cidadão”, 
diz um deles. 

“Se a preocupação é com 
a saúde dos pedestres que 
transitam porque não verifi ca 
a qualidade das calçadas pri-
meiro? tenho certeza que exis-
tem 1000% a mais de acidentes 
por causa dos buracos nas 
calçadas do que com portão”, 
aponta outro. 

Mas a maioria das recla-
mações se refere à falta de 
segurança que a lei poderia 
provocar. Segundo a leitura 
de muitos críticos à lei, o fato 
de o proprietário “avisar”, 

sempre que vai sair 
ou entrar no imóvel 
servirá como alerta 
ao bandido  interes-
sado em aproveitar 
a abertura dos por-
tões para abordar o 
motorista ou entrar 
no imóvel.

Há ainda a crítica 
de que a abertura 
do portão para den-
tro, como propõe 

Cabelos ruivos 
estão na moda

Não é um verme-
lho, mas também 
não é um acobreado. 
É ruivo! Transformar 
o visual e conquistar 
cabelos ruivos é o 
sonho atual de mui-
tas mulheres e mes-
mo alguns homens... 
Mas, é também o 
desafi o para os pro-
fi ssionais coloristas.

Comquistar um 
cabelo bonito, mas 
sem perder a saúde 
deve ser sempre a 
meta de todos nós: 
profi ssionais e clien-
tes.

P o r  i s s o ,  n ã o 
adianta prometer o 
impossível, não adianta des-
truir os fi os em busca da cor 
desejada. A transformação 
da cor dos cabelos - seja para 
atingir planetinados, loiros, 
ruivos ou até mesmo um grisa-
lho harmônico - é um processo 
que deve ser planejado e nem 
sempre pode ser atingido em 
apenas uma visita ao cabelei-
reiro. 

Aqui na Cut & Color, so-
mos especialistas em cor, com 
formação na escola Soho. 
Conversamos com cada clien-
te a partir da análise do tom 
natural de cabelo dela ou do 
tom que foi tingido da última 
vez. E isso vale também para 
quem quer alcançar um tom 
incrível de ruivo.

Aquele tom avermelhado 
é mais claro que a maioria dos 
tons castanhos e implicaria, 
portanto, em descolorir o ca-
belo que estiver nesse mar-
rom. Mas isso pode destruir o 
cabelo e não é recomendável 
na maioria absoluta dos casos. 

Uma solução pode ser co-

meçar por mechas e ir am-
pliando aos poucos o processo 
para atingir a cor desejada. 
Mas, novamente é preciso res-
saltar: cada caso é um caso e 
o ideal é uma conversa franca 
entre o profi ssional colorista 
e a cliente. 

Mas o fato, inegável, é que 
o ruivo está mesmo na moda 
e faz a cabeça das mulheres. 
Venha descobrir qual o tom 
ideal , que combina com sua  
personalidade, com a estação, 
com sua cor natural e como 
atingir essa fórmula ideal sem 
comprometer a saúde dos fi os.  

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!

CLÍNICA  ALUGA  SALAS 
PARA ÁREA DE SAÚDE

► Clínica Geral
► Implantes
►Ortodontia

Rua Bertioga, 23
(esq. R. Caramuru)
próximo ao metrô
Praça da Árvore

9 4782-2933 
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sarclinicaodontologica.com.br

COM TODA INFRA ESTRUTURA
♦ Psicologia ♦ Fisioterapia ♦ Pilates ♦ etc

LIGUE: 99918-9517 (VIVO) 
   Fone: 2387-4184

ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR
R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

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

01 de Setembro - Sábado
Expofl ora - Festa Holandesa 

das Flores em Holambra
Inclui: onibus executivo, lanche de bordo, ingresso
para a entrada - Expoflora, visita ao Campo das Flores.

Valor: R$ 139 à vista por pessoa ou 2 x R$ 74,00 

15 de Setembro de 2018 - Sábado
 CUNHA - SP

Inclui: Microônibus, lanche de bordo, almoço, pas-
seios e city tour pontos principais da cidade, com 

guia local, tempo livre para compras. 
Valor: R$ 249 à vista por pessoa ou 2 x R$ 125,00 

o texto, inviabiliza a obra na 
maioria dos casos, já que não 
há espaço sufi ciente, quando 
o carro está estacionado den-
tro da garagem.

O que diz a lei
A lei sancionada prevê o 

uso de sinalização sonora e lu-
minosa em portões e cancelas 
automáticas na cidade. Agora, 
a abertura e o fechamento, 
incluindo o travamento, não 
podem mais ultrapassar o ali-
nhamento do imóvel e invadir 
a área da calçada.

A regra vale para casas, 

condomínios residenciais e 
estabelecimentos comerciais, 
com oobjetivo é preservar os 
pedestres e os veículos de 
possíveis acidentes.

Pela nova legislação, os 
proprietários e responsáveis 
devem instalar um sensor 
eletrônico capaz de detectar a 
passagem de pessoas e auto-
móveis. Além disso, a sinaliza-
ção por luz e som precisa ser 
acionada 15 segundos antes 
da movimentação do portão, 
que terá de abrir ou fechar 
sempre para o lado de dentro.

*Dicas de lazer e gastronomia 
- Ofertas - Informações 

Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 39

Terminal Rodoviário do Jabaquara 
também tem história: são 41 anos!

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

A história do Jabaquara se 
funde com a história da evolu-
ção dos transportes na capital 
paulista, desde o início do 
século XX e até os dias atuais, 
com diversos novos projetos de 
ampliação do sistema metrovi-
ário da capital. 

Um dos marcos nesse pro-
cesso foi a construção do Ter-
minal Rodoviário Intermunici-
pal do Jabaquara, inaugurado 
em maio de 1977. 

A data tem explicações 
diversas: a primeira é que dois 
anos e meio antes, em setem-
bro de 1974, foi inaugurado o 
primeiro trecho de metrô. “Em 
1977, já havia várias outras esta-
ções em funcionamento e que 
facilitavam muito a circulação 
de quem morava no Jabaqua-
ra por toda a cidade. Mudou 
nossa história”, relembra Eliane 
Kattur Nieman Mello, que nas-
ceu e cresceu no bairro, direto-
ra pedagógica da Escola Nossa 
Senhora das Graças. A Escola 
foi fundada há exatos 60 anos, 
em 1958, quando o sistema de 
transporte na capital era limita-
do e a circulação de moradores 
pela cidade comprometida pela 
falta de alternativas. 

Efetivamente, no primeiro 
semestre de 1975, havia sido 
inaugurado o segundo trecho 
do metrô, que até então ia 
apenas do Jabaquara à Vila 
Mariana. Agora a malha sub-
terrânea chegava ao centro 
da cidade, na Liberdade. No 
segundo semestre do mesmo 
ano, a linha se estenderia até 
Santana - só a estação Sé que 
ficou pendente e teria obras 

concluídas apenas em 1978. 
O outro fator que explicava 

a inauguração da Rodoviária 
era a conclusão de outra obra 
urbana de importância para 
toda a capital: a Rodovia dos 
Imigrantes, conectando a capi-
tal ao litoral sul paulista. 

Dessa forma, a Rodoviária 
do Jabaquara se fi rmava como 
essencial no cenário urbano, 
pois estava conectada ao termi-
nal do metrô e ao mesmo tem-
po bem próxima à estrada que 
ligava a capital à Rodoviária. 

Hoje, o terminal recebe em 
média 15 mil usuários por dia.  

O Terminal Rodoviário In-
termunicipal do Jabaquara 
está equipado para receber os 
15 mil usuários que passam por 
lá todos os dias e está inclusive 
adaptado para uso por pessoas 
com defi ciências.

Também na época de sua 
construção, o bairro passava 
por diversas outras transforma-

ções, todas consequência da 
chegada do metrô e abertura 
da Rodovia dos Imigrantes. 
Era o chamado projeto CURA 
- Comunidades Urbanas de 
Recuperação Acelerada. A 
Prefeitura pretendia, com as 
obras de urbanismo e abertura 
viária, trazer benefícios aos ex-
tremos da cidade onde o metrô 
acabara de chegar: Jabaquara 
e Santana. 

Foi com o projeto Cura que o 
bairro ganhou o Centro Cultural 
do Jabaquara, o parque Lina e 
Paulo Raia, o Hospital Arthur 
Ribeiro de Saboya. O hospital, 
aliás, foi planejado para atender 
com prioridade politraumatiza-
dos. Isso quer dizer que foi cons-
truído para que pudesse receber 
eventuais vítimas de acidentes 
de carro, pela proximidade 
com a Imigrantes, ou até de 
avião, pela proximidade com o 
Aeroporto de 
Congonhas. 

Acervo Jornal SP Zona Sul 

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
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•GASTRONOMIA

CONHEÇA NOSSO BUFFET :
♦ Café da manhã
♦ Almoço 
♦ Lanches de metro
♦ Sopas

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

Rua Afonso Celso, 1554 – V.Mariana
Telefone: 5594-0092

OFERECEMOS TAMBÉM:

ENCOMENDAS PARA:
♦ Festas; eventos e coffee break

www.facebook.com/DeliciasdoMoinho www.instagram.com/deliciasdomoinho

AGORA COM AMPLO 

ESTACIONAMENTO E 

MANOBRISTA!!!

deliciasdomoinho@terra.com.br 

CONHEÇA NOSSO BUFFET : OFERECEMOS TAMBÉM:

VENHA  CONHECER O NOVO  ESPAÇO DA 
PADARIA MAIS  CHARMOSA  E GOSTOSA

DA REGIÃO, COM MUITO MAIS 
VARIEDADE DE PÃES E  CONFEITARIA

PADARIA DELÍCIAS DO MOINHO

15 ANOS! COMEMORE COM 
PREÇOS BAIXOS, QUALIDADE

BIFE DE CHORIZO ARGENTINO (IN NATURA)

- R$ 43,9O/KG

FILÉ MIGNON EM PEÇA (IN NATURA CORTAMOS 

E EMBALAMOS A VÁCUO) - R$ 44,9O/KG

BIFE ANCHO URUGUAIO (IN NATURA)

- R$ 43,9O/KG

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

R$ 54,9O/A PORÇÃO

Av. Afonso Mariano Fagundes, 1349 - Planalto Paulista. Fones: 2276-7901 * 2275-8219
E MAIS!!! DE SEGUNDA A SEXTA, ESPETINHOS VÁRIOS SABORES SÓ R$ 5,OO/CADA

NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 300, 

PARCELAMOS EM 3 X NO CARTÃO!!!

*Dicas de lazer e gastronomia 
- Ofertas - Informações 

Acompanhe o São Paulo Zona Sul pelo Facebook

/jornalspzonasul/

Avenida do Cursino, 1275 
- Jardim da Saúde - 

97968-4532

Sem Lactose
Só R$ 13,00 pote 2l

Só R$ 

13,00

Reformada, padaria na Vila Mariana 
tem buffet com delícias o dia todo

É padaria, de primeira linha. 
Mas também é confeitaria. E 
lanchonete. E restaurante. E 
pizzaria, inclusive delivery. A 
Padaria Delícias do Moinho já 
oferecia uma gama variada de 
produtos e serviços, que tradi-
cionalmente vem tornando a 
vida dos clientes mais fácil com 
lanches, pizzas, sopas, buffet 
que funciona do café da manhã 
até o jantar... 

Agora, para completar, aca-
ba de passar por uma reforma 
para garantir um ambiente con-
fortável e aconchegante, seja 
para as compras cotidianas, 
seja para quem busca a padaria 
para fazer suas refeições. 

Para esses dias de jogos 
e emoções com a Copa, por 
exemplo, por que se preocupar 
com comes e bebes? A Padaria 
oferece diversas opções de 
petiscos, salgados, doces... 
E também de refeições, para 
ninguém ter que gastar tempo 
ou energia cozinhando em dias 
de jogos!

Quer coisa mais gostosa 
que acordar no domingo, cheio 
de preguiça, e ir até a padaria 
para curtir aquele café da ma-
nhã completo e cheio de pães, 
frios, geleias, queijos, bolos, 
sanduíches, sucos, cafés  e fru-
tas? É o tipo da pausa na corre-
ria paulistana que todo mundo 
merece. Só não há buffet de 
café da manhã às terças, mas 
aí a clientele pode pedir seus 
matinais preferidos a la carte. 

E por falar em ritmo intenso 
na capital, quantas vezes não 
falta ideia ou tempo sobre o 
que fazer para o jantar? Na De-
lícias do Moinho, sucesso agora 
são os caldos e sopas diversos 
oferecidos todos os dias. É pos-

sível saborear em sistema de 
buffet, com acompanhamen-
tos, ou levar para casa. 

Outra pedida que mescla 
sabor e praticidade, em qual-
quer hora do dia, é optar por 
um bom sanduíche acompa-
nhado por fritas, feito na hora, 
ao gosto do cliente. Também 
podem ser pedidos omeletes, 
saladas - sem falar na imensidão 
de opções em sobremesas, já 
que as vitrines estão repletas 
de  doces todos fresquinhos. 

No horário do almoço, o 
buffet também funciona com 
diversas opções de pratos 
quentes, saladas e acompa-
nhamentos, no sistema de self 
service por quilo. 

O buffet de sopas conta 
com até três tipos de sopa por 
noite, sempre com diversidade 
de acompanhamentos que vão 
dos salgados, temperinhos e 
pães, além dos doces. O preço 
também é por quilo. 

O cliente pode optar pelas 
pizzas, ainda, seja na mesa ou 
no balcão, por fatia. Até mes-
mo serviço de delivery a pada-
ria oferece. Detalhe: as pizzas 
podem ser feitas com massa 
integral, tanto no tamanho 
broto quanto no grande. E tem 

calzones também. 
Tem sabores tradicionais e 

também outros bem originais, 
como a Ceratti, feita de morta-
dela da marca com vinagrete e 
muçarela; ou a paulistana, com 
carne seca desfi ada, catupiry, 
rúcula e tomate. A da Parma - 
muçarela de búfala, presunto 
parma e manjericão - é capri-
chadíssima. As opções doces, 
como a Sensação - chocolate 
cremoso e morangos - estão 
igualmente no cardápio que 
totaliza mais de 40 sabores. 

Tanto no balcão como para 
encomendas, os clientes tam-
bém encontram várias opções 
para lanches e jantares rece-
bendo família, amigos, até para 
festas, já que é possível enco-
mendar vários pratos. Há bolos 
confeitados, sanduíches de 
metro, doces e tortas, salgados 
e patês, cestas, tábuas...

Agora, quem vai à Delícias 
do Moinho não pode deixar de 
conferir, claro, o astro da casa: 
o pão!

Fica na Rua Afonso Celso, 
1.554 - Vila Mariana. Conta com 
estacionamento com Manobris-
ta. Tel.: 5594-0092. Email: deli-
ciasdomoinho@terra.com.br. 
Site: deliciasdomoinho.com.br

Copa mais doce!
Quando se pensa em Copa 

do Mundo e conferir os jogos 
fora de casa, muita gente logo 
tem a ideia de procurar um bar-
zinho, mas... Por que não uma 
cafeteria/doceria?

Para controlar a adrenalina 
com uma boa dose de açúcar 
e café, o Atelier Alessandra To-
nisi é uma boa pedida. Dá para 
tomar cafés, chás, comer uma 
fatia de bolo, um brigadeiro es-
pecial - como o super procurado 
de churros - um merengue, um 
brownie acompanhado de gelat-
to estilo italiano... Ou fazer uma 
caixa desses doces, de trufas e 
levar para casa. Pode ser o bolo 
inteiro, também! 

Fica na Rua Carneiro da 
Cunha, 317 - Saúde. Fone: 4508-
3606. Veja mais em facebook/
atelieralessandratonisi; e insta-
gram: @alessandra_tonisi. 

A loja funciona todos os dias: 
de segunda a sábado das 8h às 
20h; domingos das 11h às 19h.
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Ambulatório oferece 
acupuntura nas mãos

O ambulatório de aten-
dimento de acupuntura nas 
mãos Koryo Sooji Chim está 
em funcionamento todos os 
sábados, das 9h às 12h.

Os atendimentos são fei-
tos por alunos do nível avan-
çado, com supervisão do pro-
fessor Alexandre Gameiro.

Os interessados devem se 

inscrever antecipadamente.
O paciente paga apenas 

uma taxa de atendimento de 
R$ 25.

O CEPAV – Centro de Estu-
dos e Pesquisa Atitude de Vi-
ver – fi ca no Largo Ana Rosa, 
29, conjunto 102, na Vila Ma-
riana. Informações pelo tele-
fone 5083-8535.

Queda é principal causa de acidentes 
entre pessoas com mais de 60 anos

que cresce a cada ano no Bra-
sil. Conforme levantamento 
do Ministério da Saúde, o nú-
mero de internações de idosos 
na rede pública em razão de 
fraturas do fêmur, causadas 
principalmente por quedas, 
cresceu 37% nos últimos anos. 
Por isso, a Semana Mundial de 
Prevenção às Quedas visa a 
assegurar a qualidade de vida 
e promover a autonomia dos 
idosos partindo da conscienti-
zação do problema.

Na cidade de São Paulo, 

levantamento feito pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
mostrou que, do total de casos 
notificados de queda, 80,2% 
tiveram alta dos serviços, po-
rém, a qualidade de vida e a 
sobrevida após o evento não 
foram avaliados.

O mesmo levantamento 
mostra que, do total de casos 
de acidentes e violências noti-
fi cados num período de cinco 
anos (2009/14), 10,4% ocorre-
ram na faixa etária igual ou 
acima de 60 anos. Do total de 

Levantamento realizado 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo aponta 
que, em média, três idosos são 
internados por hora em hospi-
tais públicos do Estado de São 
Paulo vítima de quedas. São 
mais de 30 mil casos por ano. 

 A situação é tão grave que, 
embora muita gente não saiba, 
há até um dia Mundial de Pre-
venção de Quedas de Idosos 
, realizado anualmente pela 
ONG britânica Help The Aged 
International, em 24 de junho. 

No Sesc Vila Mariana, dias 
26 e 27 de junho, haverá uma 
programação completa na 
próxima semana para cons-
cientizar a população para a 
prevenção das quedas de pes-
soas a partir de 60 anos. 

Haverá atividades gratui-
tas, como bate-papos e exer-
cícios, auxiliarão no esclareci-
mento desse importante tema. 
Voltada para o público da ter-
ceira idade, a programação 
vai dar dicas de como idosos 
devem fi car mais atentos para 
evitar acidentes.

Segundo dados da Univer-
sidade Federal de São Paulo, 
cerca de 29% dos idosos caem 
ao menos uma vez ao ano e 
13% caem de forma recorrente. 
A maioria dos casos - cerca de 
62,5% - acontece com mulhe-
res, mas vale lembrar que há 
mais mulheres do que homens 
nessa faixa etária, o que deixa 
o risco similar.   

A queda de idosos é um 
problema de saúde pública 

•SAÚDE
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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

MORAR OU INVESTIR 
DE 60 A 180 PARA 

CRÉDITO DE ATÉ 300 MIL. 
ACIMA DE 300 MIL, 

CRÉDITO ATÉ 204 MESES

PARCELAS DECRÉDITO DE PERÍODO

9 4021-7871
9 5701-5684 

MORAR OU INVESTIR 

Crédito certo 

para qualquer 

momento da 

sua vida

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

- “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 .

VALORES  SUJEITOS  A  ALTERAÇÃO  SEM  PRÉVIO  AVISO

CELULAR:
9 5342-5942

Mensalidade
a partir de 
R$ 691,00 

• Infantil • Fundamental • Médio

R. Coronel Lisboa, 697 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br

acidentes ocorridos em idosos 
no período avaliado, a queda 
foi a principal causa, represen-
tando 93,9%. Os demais tipos 
de acidentes considerados são 
(que inclui, além de queda, afo-
gamento, arma branca, arma 
de fogo, choque elétrico, des-
lizamento/inundação, fogo/
incêndio, intoxicação/envene-
namento, mordedura, outras 
queimaduras, sufocação)

Sesc Vila Mariana
No Sesc Vila Mariana, os 

encontros serão ministrados 
em parceria com os profi ssio-
nais do Instituto Paulista de 
Geriatria e Gerontologia (IPGG) 
na ofi cina “O Corpo que Habi-
to: Limites e Possibilidades”, 
onde abordarão assuntos que 
envolvem o corpo do idoso, 
suas transformações, a relação 
que o corpo estabelece com 
os espaços de casa, além de 
práticas de exercícios sobre 
força e equilíbrio.

Serviço:
Semana Mundial de Pre-

venção de Quedas - O Corpo 
que Habito: Limites e Possibili-
dades com os profi ssionais do 
Instituto Paulista de Geriatria e 
Gerontologia (IPGG)

Dia 26 de junho, terça-feira, 
às 10h e às 14h; Dia 27 de junho, 
quarta-feira, às 10h

Local: Praça de Eventos 
(300 lugares) . 120 minutos

Recomendado para pesso-
as acima de 60 anos Grátis

O Sesc Vila Mariana fi ca na  
Rua Pelotas, 141.  Informações: 
5080-3000.
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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

•EVENTOS

Vila Mariana terá primeira 
Feira do Vinil no domingo

Vinil, muito vinil. E pra 
acompanhar, tudo que com-
bina: camisetas e moletons 
com estampas do mundo 
do rock, discotecagem (com 
vinil, obviamente), fl ash day 
tattoo, acessórios e comida 
boa, com presença confir-
mada de hambúrgueres e 
cervejas. Será a Primeira Fei-
ra do Vinil, que acontece no 
domingo, 24, das 11h às 20h, 
com entrada gratuita, na Vila 
Mariana. 

Promovido pela LT Feiras 
e Eventos, o evento foi todo 
pensado para os amantes do 
vinil, mas vai contar também 
com ofertas de cds, entre 
eles, muitos títulos raros. A 
promessa é de que todos os 
estilos estarão presentes. 

A discotecagem 100% vinil 
vai fi car a cargo do DJ Lovinil, 
que vai trazer o melhor do 
Classic Rock, Blues, Jazz, Soul, 
MPB e afi ns! Ele também vai 
expor parte de seu acervo 
particular para venda!

Vários outros lojistas es-
pecializados em vinil estarão 

presentes. Punk rock, classic 
rock, progressive rock, hard 
rock, heavy metal, indie estão 
nos destaques, mas estilos 
nacionais, pop, rock, MPB e 
clássicos mundiais  de jazz, 
soul e outros estilos estarão 
espalhados nas prateleiras 
dos diversos expositores. 
Muitos delestêm, inclusive, 
álbuns novinhos, lacrados e 
haverá inúmeros títulos im-
portados à venda.

Alguns expositores tam-
bém podem fazer trocas de 

títulos - desde que em ótimo 
estado de conservação. Os 
expositores aceitarão cartões 
de crédito e débito. 

O Flash Day Tattoo vai fi car 
a cargo de tatuadores como 
Marco Nunes e Aline Niede-
rauer. 

A entrada é gratuita. A 
Feira de Vinil vai acontecer na 
sede da Associação Naniwa-
-kai, que fi ca na Rua Domin-
gos de Morais nº 1581 - a 1 mi-
nuto da estação Vila Mariana 
do metrô.
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Jabaquara retoma Praça Viva 
na Vila Parque Jabaquara

Durante a greve dos ca-
minhoneiros, a proposta pre-
cisou ser suspensa. Mas, no 
próximo domingo será reto-
mado o projeto “Praça Viva”, 
da Prefeitura Regional do 
Jabaquara. A intenção é pro-
mover encontro com lazer, 
atividades físicas, cultura, em 
clima bem familiar,  de forma 
rotativa em diferentes praças 
do bairro.  

A terceira edição do even-
to será na praça Hashiro Miya-
saki, na Vila Parque Jabaqua-
ra. A programação vai das 
9h às 16h, com abertura no 
primeiro horário com Dança 
e Movimento com o grupo 
Afromix. 

A atividade de ginástica 
rítmica Rádio Taissô será em 
seguida, a partir das 10h30. Ao 
meio dia e meia, Carla Andrea 
protagoniza uma apresenta-
ção musical, voz e violão. 

O Grupo Teatral Nova Arte, 
da Escola Estadual Villalva 

Junior se apresenta a partir 
das 13h30. Em seguida, música 
novamente, com Beto Maldo-
nado e Banda, às 15h. 

Durante todo o evento, 
pessoas de todas as idades, 
principalmente crianças, vão 
poder se divertir e aprender 
na tenda da sucata e meio 
ambiente.

Haverá também emprés-
timo de bike para crianças de 
03 a 6 anos.

O Projeto
A estreia do projeto Praça 

Viva foi em 25 de março, na 

Praça Barão de Japurá, Vila 
Guarani. Em abril, o endereço 
escolhido foi a Praça do En-
contro, em Americanópolis 
(foto acima).

Assim, todo mês um palco 
será montado em praças es-
palhadas por diferentes bair-
ros do distrito, sempre com  
atração musical , atividade 
física e a tenda de sucata.

“Trabalho de zeladoria é 
importante, mas cuidar das 
pessoas também faz parte do 
nosso trabalho”, diz a prefeita 
regional, Fátima Marques.

VENDA

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

SÃO PAULO ZONA SUL
5072-2020

APARTAMENTO 
JARDIM DA SAÚDE

PRÓXIMO AO 
SHOPPING PLAZA SUL

R$ 680 MIL
82m2, 3 dormitórios,

 1 suite, 2 vagas, 
lazer completo.

Contato : 95030-2244

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela 

graça de JESUS. Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu 
dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, fosse vós 
desamparado. Assim dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa 
intersseção perante Deus, para que conceda viver e morrer como ver-

dadeiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de (esclare-
cer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima 

Trindade. Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente tocado pela 

graça de JESUS. Agonizante, em sua última hora, que, nunca se ouviu 
dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, fosse vós 
desamparado. Assim dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa 
intersseção perante Deus, para que conceda viver e morrer como ver-

dadeiro cistão, e, ainda meseja concedida a graça especial de (esclare-
cer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima 

Trindade. Prometer publicar a devoção.  H.S.A.

SALÃO METRÔ
SÃO JUDAS 100 M²

R$ 400 MIL
02 PISOS DE 70M2=240M2.

06 BANHEIROS E 03 COPAS 
RUA DOS DEMOCRATAS
N. 1199. CHAVES COM 

MARINA ALVAREZ CORREA. 
CRECI 91597-F

FONES: 9-8056-2093 
e 9-6211-7618

MOTORISTA
Gráfica na Vila Mariana 

precisa de motorista para 
serviços esporádicos. 

Com ou sem carro 
próprio. Importante 

morar próximo.
Ligar para 5574 7439 

ou 99488 8279.

TERAPEUTA TANTRICA
E MASSAGISTA

Paula Mãos de Fada
Tel: 9 6033-6121

com hora marcada

- LOCAÇÃO - LOCAÇÃO -LOCAÇÃO -

AV. IRAÍ, 1995
PLANALTO PTA. 

CRECI - 2447
2276-3539
2577-8954 

- VENDA - VENDA -VENDA - VENDA -

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 dorms edícula

com banheiro -  Entrada lateral, área
de serviço/02 vagas = R$590 mil

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 3 ds c/ AE, sala 02 ambientes,  
lavabo, copa-cozinha, edicula completa,

02 vagas. R$ 900 mil.

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 2 ds c/ AE, sala grande, 

cozinha c/ AE, area de serviço e garagem. 
R$ 475 mil.

PLANALTO PAULISTA
Terrea em 14,50 X 26, 03 ds c/ AE, 
sala 03 ambientes, edicula comple-
ta, quintal e garagem para 04 autos.                                                                                        

R$ 1.600.000,00.

APTO SAÚDE
2 dorms c/ AE´s, sala 2 ambs. c/ varanda,
cozinha planejada, 2 vagas. Impecável.

R$ 2.700,00.

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

americana, quarto e banh. emp,
lavanderia, quintal, 01 vaga.

Otima localização. R$ 2.400,00.

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.

PARQUE JABAQUARA
Sobrado (Comercial/Residencial), 2ds, 

cozinha, 03 banheiros, a. serviço,
entrada lateral, quintal, 02 vagas. Perfeito. 

R$ 1.900,00

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 02 ds, sala, cozinha, area de

serviço, quintal e jardim. Toda reformada. 
Otima localização. R$ 2.300,00.

 SÃO JUDAS
Quarto, cozinha, banheiro e área de serviço. 

Impecavel. Ao lado da estaçao do metro.
R$ 900,00

LOCAÇÃO

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 
19. Se você está com algum PROBLEMA 

DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de AJUDA 
URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedi-
to. Este Santo é invocado nos negócios que 
demandam. Pronta solução e cuja invocação 

é tardia. Oração: Meu Santo Expedito 
das causas justas e urgentes, interceda 
por mim junto ao nosso Senhor Jesus 

Cristo, socorre-me nesta hora de afl ição e 
desespero. Vós que sois o Santo guerreiro, 

vós que sois o Santo dos afl itos, vós que 
sois o Santo dos desesperados, vós que 

sois o Santo das causas urgentes, proteja-
-me, ajuda-me, dai me força, coragem e 

serenidade. Atenda meu pedido. “Fazer o 
pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a 
superar estas horas difíceis, proteja-me de 
todos que possam me prejudicar, proteja a 
minha família, atenda ao meu pedido com 
urgencia. Devolva a paz e a tranquilidade. 
Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto 
da vidada e levarei seu nome a todos que 

tem fé. Muito obrigado. Rezar um Pai Nosso, 
uma Ave Maria e fazer o 

sinal da cruz.  A.J.
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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

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

ving 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
BQ. DA SAÚDE

R$ 465 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 
comerciais, esquina, entrada 
p/ 2 ruas, vago, c/ 2 dormitó-
rios, wc social, living, cozinha, 

lavanderia, amplo quintal 
coberto, garagem p/ 3 carros - 

REF.: 15.818

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
CHÁC. INGLESA

R$ 420 MIL
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

SOBRADO
V.GUMERCINDO

R$ 755 MIL
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

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., escri-
tório, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churr, gar. tipo sl. de festa 
p/ 6 carros - REF.: 16.426

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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 699 MIL
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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 380 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

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
CHÁC. INGLESA

R$ 750 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 
c/ 3 dorm., armários embuti-
dos, suíte, wc social, living, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 4 carros, constru-
ção 163 m² - REF.: 16.770

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

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

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
JD. DA SAÚDE
R$ 1.950 MIL

Ótimo local da R. Tuiucuê,
AU = 302m², acabto. diferen-
ciado, 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

TÉRREA - PRÓX.
A R. BOQUEIRÃO

R$ 350 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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Samam-
baia, área útil de 82 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 
AE, lavanderia, dep. p/ em-
pregada, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.743

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 700 MIL
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

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 360 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

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/ emprega-
da, quintal, garagem p/ 1 carro 

- REF.: 16.063

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/ empregada, garagem p/ 

1 carro - REF.: 15.774

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 Campi-
nas - REF.: 16.816

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 835 MIL
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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.790 MIL

Terreno 338m², constr. 330m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ clo-

set 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

SOBRADO
V. CLEMENTINO

R$ 640 MIL
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

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

APTO
JD. CELESTE
R$ 250 MIL

Ótima localização da Av. dos 
Ourives, impecável, reformado, 

c/ 2 dormitórios c/ AE, wc 
social, sala p/ 2 ambientes 

c/ sacada, cozinha americana 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 16857

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., gar. - REF.: 15.769

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
 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

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
- 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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., 
constr. 225 m², c/ 3 stes, living
p/ 3 amb., lavabo, escritório, 
cozinha conjugada c/ espaço 

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 400 MIL
Reformado, bom acabto., área 
útil de 62 m², c/ 2 dorm. c/ 
AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, wc social, cozinha c/ 
AE, lavanderia c/ AE, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 15.868

SOBRADO
CIDADE VARGAS

R$ 429 MIL
Próx. ao Centro de Exposições, 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, li-
ving p/ 1 amplo amb., cozinha, 
amplo quintal, wc p/ empreg., 

qto. despejo, garagem p/
1 carro - REF.: 15.152

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 435 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

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

churrasqueira, s/ garagem, óti-
ma localização, bom também 

p/ fins comerciais - 
REF.: 16.412

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótimo local, / 3 dor-

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

lavanderia, wc p/ empregada, 
qto. despejo, garagem p/ 1 

carro - REF.: 16.239

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
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
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

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. STO. ESTÉFANO

R$ 590 MIL
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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

construção de 136 m², c/ 3 
dormitórios c/ AE, suíte, living 

p/ 2 amb., ampla cozinha 
planejada, lavanderia, quarto e 
wc p/ empregada, garagem p/ 

2 carros - REF.: 15.873

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte 
c/ hidro, wc social, living p/ 2 
amb., cozinha c/ AE, lavandei-
ra, dependência p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, terreno 

5,50 x 20 mts., construção de 
170 m² - REF.: 16.358

SOBRADOS NOVOS 
JD. DA GLÓRIA

R$ 750 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, ótimo acabto., c/ 

3 suítes, living p/ 2 amb., jd. 
inverno, lavabo, cozinha, qto. 
p/ despejo, garagem subsolo 
p/ 4 carros - REF.: 16.872

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 786 MIL
Terreno 10 x 30 mts., constru-
ção de 143 m², ótimo local da 
ru. Francisco Dias, c/ 2 dorm. 
c/ AE, wc social, living, coz. 
c/ AE, amplo quintal, jardim, 

terraço, garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.867

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., lava-
bo, coz. c/ AE, fogão e forno 

emb., quintal c/ churrasq., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.129

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE

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

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE

1.170 MIL
Reformada, impecável, terreno 
300 m², construção 190 m², 

c/ 3 dorm. c/ AE, amplo living, 
lavabo, coz. planej., escritório, 
área gourmet c/ churr. . e forno 
á lenha, piscina, saúde, gar. p/ 

3 carros - REF.: 15.963

SOBRADO
SAÚDE

R$ 1.200 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
liv. p/ 3 amb., ampla sala TV 

(ou 4º dorm.), lav, ampla coz. 
c/ AE, amplo qtal, jardim, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.381
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Rua das Rosas, n o 266
 Mirandópolis, SP

FONE: 3479-0801
99488-3594

PLANTÃO 24HS.
L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã OAPTO 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 86M2 - PADRÃO

2 dorms. sala 2 ambientes,
cozinha, área de serviço,
sem vaga. R$ 650 MIL

ExCELENtE LOCaLIzaçãO

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   

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

de armários, R$ 650 mil

www.remaxflow.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$ 290 MIL

remax

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

AP. JARDIM CELESTE
60M2

2 dorms. c/ varanda, sala
2 ambs, reformado, repleto 

de AE planejado, ótima localização
R$ 220 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$ 2.200,00

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, 3 vgs. R$ 750 MIL
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APTO METRÔ VILA MARIANA 
115M²

3 dormitórios, sendo 1 suite, sala
2 ambientes, cozinha, lavanderia, 

2 WC´s, dependência de
empregada, 1 vaga. R$ 680 mil

APTO METRÔ ANA ROSA 
80M²

Reformado, repleto de armários 
embutidos, 2 dormitórios, sala

2 ambientes, cozinha, lavanderia, 
dependência de empregada,

1 vaga. R$ 680 mil

APTO PARAÍSO PRÓX. 

METRÔ BRIGADEIRO - 100M²

2 dormitórios, sala 2 ambientes, 

quarto de empregada.

R$ 530 mil

Brasil
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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

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

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 - 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$ 440 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

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

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

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

cObERtURA dUPlEx
cOm 5 VAGAS

Só R$ 1100 mIl
Vista panorâmica para 
o parque, 5 vagas de-

marcs, 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

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

SObRAdO dE VIlA
R$ 420 mIl- OPORtUnIdAdE

Muito bonito, 2 dormitórios, 
suíte com armários, terraço, 
sala 2 ambientes, cozinha 

com armarios, quintal, area de 
serviço, garagem com portão 
automatico.  REF.: 04-3634

APtO REFORmAdO 
JAbAqUARA  R$ 315 mIl

Próx. do Metrô Jabaquara, 
com 2 dorms, arms, coz. com 
arms, sala 2 ambs, sacada, 2 
banheiros e gar. demarcada, 
cond. com lazer total.Portaria 

24 horas REF.: 04-3612

Só $ 238 mIl-APtO bOcA 
dO mEtRô cOncEIçãO
(Conj.ITAÚ) 1 dormitório, sala 
, cozinha, banheiro, não tem 
garagem, muito bem locali-

zado. Condomínio baixo ( só 
R$ 150,00). Òtimo negócio e 
investimento!. REF.: 12-3528

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

bElO SObRAdO 
REFORmAdO R$ 750 mIl
 Metrô 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

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

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

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

ótImO SObRAdO
VIlA GUARAnI

R$ 530 mIl - mEtRô
Bem próx. ao Metrô .2 dor-
mitórios , + 2 dormitórios na 
parte de baixo, sala, coz, 2 
banhs, quarto de emp. e 2 

vagas de gar.  REF.: 05-3412

APtO PROx. mEtRô 
JAbAqUARA Só R$ 280 mIl

2 dormitórios c/ arms, sala 
2 ambs, coz. com arms, AS, 

vaga de gar, playground, salão 
de festas, portaria 24 horas, 
prox. comercio e mercados.  

REF.: 05-3512

APtO 7mIn. A Pé dO mEtRô 
JAbAqUARA R$ 300 mIl 

Area de 60 m2, com 2
dormitórios, sala 2 ambientes, 

cozinha, armários, vaga
de garagem, condomínio 
baixo, otima localização,

oportunidade. REF.: 05-2946

APtO bOcA dO mEtRô 
cOncEIçãO (bcO ItAú)

Só  R$ 340 mIl
 2 dormitórios, armários, sala 

2 ambientes, cozinha com 
armários, reformado, condo-
mínio R$ 250,00.   Muito bom 

negócio. REF.: 05-3651

OPORtUnIdAdE
APtO Só R$ 240 mIl 

mEtRô 
Jabaquara, excelente 

localização,
REFORMADO,

amplo dormitório com 
armário, sala 2 ambientes, 

cozinha americana,
banheiro, área de serviço 

e garagem. Adeus aluguel! 
REF.: 05-3640

APARtAmEntO AO lAdO 
dO mEtRô JAbAqUARA  

R$ 560 mIl
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

SObRAdO VIlA GUARAnI
R$ 530 mIl (Só EStE mêS) 

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

cASA téRREA PRóx. 
mEtRO Só R$ 680 mIl

Oportunidade, muito bem loca-
lizado com 3 dormitórios, sala, 
cozinha, quintal, terraço com 
churrasqueira,  jardim e duas 

vagas de garagem. URGENTE   
REF : 02-3610

APtO 3 dORm.
mEtRô JAbAqUARA

Só R$ 310 mIl    
3 dormitorios com armarios, 

sala para 2 ambientes,
cozinha com armários

embutidos, vaga de garagem, 
condominio baixo,

Salão de festas, play g, 
portaria 24 horas,
etc. Oportunidade.

REF.: 11-3272

bElA cASA téRREA
R$ 470 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. 05-3065

tERREnO c/cASA 
téRREA R$ 650 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:05-3397.

bElÍSSImA cASA PROx. 
mEtRô JAbAqUARA

R$ 1.250 mIl
ERA R$ 1.400 mIl

3 dorms, suíte, AE´s, sala para 
2 ambs, copa coz. ampla, ba-
nhs, 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

tERREnO dE 640 m2  
mEtRô JAbAqUARA

R$ 1.180 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

SObRAdO nA bOcA
dO mEtRO cOncEIçAO 

R$ 1.500 mIl
3 dorms + 2 dorms (piso inferior), 
coz, sala ampla 2 ambs, lavand, 

8 vagas de gar. Fachada c/
10 metros, para uso residencial 

ou comercial! REF.: 05-3654

tERREnO c/ 4 cASAS 
APEnAS R$ 400 mIl 

Oportunidade! Otimo investi-
mento no Jabaquara.

Terreno 10x25. Próximo
ao comércio local, bom para 

renda.  REF.: 05-3656

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

ótImO SObRAdO
V. GUARAnI - R$ 395 mIl
2 dormitórios, terraço, sala, co-
zinha, lavabo, cozinha, quintal, 
vaga de gar, portão automatico, 
ótima localização. Aceita imóvel 
até R$ 200 mil como parte de 

pagamento.REF.: 06-3669

REFORmAdO bElÍSSImO  
APtO Só R$ 400 mIl 

Próximo ao Metrô Jabaquara, 
com 2 dormitórios, sala am-

pliada pelo terceiro dormitório, 
sala com sacada, cozinha 

planejada, vaga de gar, muito 
bem localizado. REF.:05-3659
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PORTA
BALCÃO 

3 FOLHAS 
2,10 X 1,50
BRILHANTE

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

BASCULANTE 
0,60 X 0,60 
BRILHANTE

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

VENEZIANA 3 FOLHAS 
1,00 X 1,00 BRILHANTE

VITRO 4 FOLHAS
BRILHANTE
 1,00 X 1,20

PORTA 
VISION 3 

PORTA 
CAMARÃO 
2,10 X 0,80

UNIDADE ROSCHEL - 
TELEFONE: 5929-9555

Av. Carlos Oberhuber, 23
- Vila São José - 

UNIDADE 1 - F: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza
WhatsApp: 9 4794-9342

UNIDADE 3- F: 2368-3900
lojasaoluiz@alfaesquadrias.com.br

Av. Maria Coelho Aguiar,1025 - J.S.Luiz
WhatsApp: 9 4796-1306

UNIDADE 2- F: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Interlagos, 3146 - Interlagos
WhatsApp: 9 4796-2584

UNIDADE 4 - F: 2654-6383
lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br

Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz
WhatsApp: 94511-8678

*F
ot

os
 m

er
am

en
te

 ilu
st

ra
tiv

as

* R
es

erv
am

os
 o 

dir
eito

 de
 co

rrig
ir o

u n
ão

 co
me

rcia
liza

r p
rod

uto
s c

om
 er

ro 
grá

fi co
. A

pó
s a

 pr
om

oç
ão

 os
 

pre
ço

s v
olta

m a
o n

orm
al.P

rom
oç

ão
 nã

o a
cu

mu
lati

va
, va

lida
 po

r 7
 dia

s, o
u e

nq
ua

nto
 du

rar
 no

sso
 es

toq
ue

.

R$ 
699,90

R$
699,90R$ 46,90

R$ 259,90 R$ 199,90

R$ 149,90

LOJA DE
FÁBRICA

FRETE GRÁTIS NO SITE P/ GDE SP
PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 600
www.alfaesquadriasonline.com.br

WHATSAPP: 9 4512-3624 - TEL: 5613-6653

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

UNIDADE 5- F: 2373-7900
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

WhatsApp: 9 4796-1289

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

PEÇAS A PRONTA ENTREGA EM NOSSAS LOJAS - FAZEMOS PEÇAS SOB MEDIDA

R$
999,90

VITRO 2 FOLHAS 
1,00 X 1,00 
BRILHANTE

R$ 99,90

CONSTRUÇÃO E REFORMA 
EM GERAL

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

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

Orçamento sem
compromisso

Aceitamos 
todos os cartões

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

VALMIR

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

ASSOALHOS - ESCADAS E RODAPÉS 
APLICAÇÃO DE SINTEKO CASCOLAK
BONA E POLIORETANO

RASPAGEM 
DE TACOS

FONE: 2962-2355
CEL.:   99691-9721CEL.:   99691-9721
TRATAR COM HAROLDO OU PATRICIA

•EMPREGO

Localizada no Planalto Paulista, 
Serasa contrata jovens aprendizes

Com sede no Planalto Pau-
lista, a Serasa Experian, líder na 
América Latina em serviços de 
informações, está com vagas 
abertas para a próxima turma 
de Jovem Aprendiz. São 12 
oportunidades para atuar em 
diferentes áreas da empresa. 
Qualquer jovem entre 17 e 21 
anos que esteja matriculado 
ou tenha finalizado o Ensino 
Médio ou Técnico em escola 
pública pode se candidatar. 
Interessados devem enviar o 
currículo para o e-mail: apren-
diz@viadeacesso.org até o dia 
10/07, colocando “Serasa SP” 
no assunto.

Com foco principal  no 
processo de aprendizagem 
e desenvolvimento pessoal 
e profissional dos jovens, o 
programa tem duração de 
11 meses e 6 horas por dia, 
dividida entre atuação na em-
presa e capacitação externa. O 
salário mensal oferecido é de 
R$755,00, além de vale trans-
porte e benefícios, como auxí-
lio refeição, convênio médico e 
odontológico e seguro saúde.

Dentre as características 
do perfil buscado estão: or-
ganização, dinamismo, boa 
comunicação, comprometi-
mento, disposição e vontade 
para aprender, entre outros. 
Ter conhecimento em infor-
mática (Excel) e Inglês será um 
diferencial. Os jovens selecio-
nados começam a trabalhar no 
início de setembro na unidade 
Quinimuras, localizada no Pla-
nalto Paulista, Zona Sul de São 
Paulo.

Reconhecida pelo seu mo-
delo de gestão de pessoas 
e premiada durante muitos 
anos como uma das melhores 
empresas para se trabalhar, a 

Serasa Experian propicia um 
ambiente de trabalho livre 
de discriminação e voltado 
à oferta de oportunidades 
iguais entre os funcionários, 
prestadores de serviços e par-
ceiros.  Recentemente des-
tacada como uma das dez 
marcas mais admiradas pelos 
profi ssionais de RH do Brasil, 
a empresa não admite nenhum 
tipo de preconceito, violência 
ou exclusão, e luta pela equi-
dade racial e de gêneros.

Os interessados em buscar 
mais detalhes sobre as oportu-
nidades de emprego na Serasa 
Experian, além de encontrar 
informações na página “Se-
rasa Experian Carreiras”, no 
Facebook, pode acessar o site: 
www.serasaexperian.com.br/
trabalhe-conosco.

A Serasa Experian também 
mantém seus canais institu-
cionais no Facebook, Twitter 
e Linkedin.

Você também lê esta notí-
cia no site www.serasaexpe-
rian.com.br/sala-de-imprensa 
e Twitter @SerasaImprensa

Serasa Experian
A Serasa Experian é líder na 

América Latina em serviços de 
informações para apoio na to-
mada de decisões das empre-
sas. No Brasil, é sinônimo de 
solução para todas as etapas 
do ciclo de negócios, desde a 
prospecção até a cobrança, 
oferecendo às organizações 
as melhores ferramentas. Com 
profundo conhecimento do 
mercado brasileiro, conjuga a 
força e a tradição do nome Se-
rasa com a liderança mundial 
da Experian. Criada em 1968, 
uniu-se à Experian Company 
em 2007. Responde on-line/
real-time a 6 milhões de con-
sultas por dia, auxiliando 500 
mil clientes diretos e indiretos 
a tomar a melhor decisão em 
qualquer etapa de negócio.

Constantemente orientada 
para soluções inovadoras, a 
Serasa Experian vem contri-
buindo para a transformação 
do mercado de soluções de in-
formação, com a incorporação 
contínua dos mais avançados 
recursos de inteligência e tec-
nologia.

Para mais informações, 
visite www.serasaexperian.
com.br


