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Eventos atrairão trânsito ao Jabaquara?

Página 3

Plaza Sul Shopping tem 
eventos de lazer para a 
garotada no fim de semana

O São Paulo Expo & Exhi-

bitions Center vai receber 

uma série de grandes even-

tos nas próximas semanas, 

ainda em 2018. Entre eles, 

o Salão do Automóvel, que 

deve atrair milhares de vi-

sitantes entre 8 e 18 de no-

vembro ao Jabaquara. Por 

enquanto, não foi concluída 

a obra que garantirá a reade-

quação das alças de acesso 

ao viaduto Mateus Torloni, 

única forma de acessar o 

espaço, e que pode minimi-

zar congestionamentos no 

entorno. As alças estão in-

terditadadas desde o dia em 

que deveriam ter sido inau-

guradas, em 2016. O trabalho 

de readequação do projeto 

viário só teve início em 20 

de agosto, com previsão 

de conclusão de 30 dias. As 

chuvas podem adiar o térmi-

no dos trabalhos.  Página 3

Eleições: como foi a 
votação nas zonas 
eleitorais da região?

ITAIPU BATERIAS
A BAse 

de trocA
38Ah 

FIT/CITY
45 Ah 60 Ah 

cx Bx
70Ah

MoURA 300,00 300,00 330,00 480,00
HElIAR 300,00 300,00 330,00 450,00
ACDElCo 300,00 300,00 330,00 450,00
TUDoR 250,00 250,00 280,00 380,00
CRAl 250,00 220,00 260,00 300,00
lUXoR 200,00 200,00 200,00 250,00

Rua Santa Cruz, 2094
- Ipiranga - 5061-3646

Restaurante na Vila Mariana 
tem cardápio diversificado e
 participa da Restaurant Week
Página 4

Sabia que na Vila Ma-
riana foi Ciro Gomes quem 
teve a segunda maior vota-
ção, atrás de Jair Bolsonaro, 
exceto no Jabaquara, onde 
Fernando Haddad  foi quem 

conquistou essa colocação? 
Confira também dados da 
votação para o Governo 
do Estado nas zonas elei-
torais de Vila Mariana, Saú-
de e Jabaquara. Página 2
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Votação na região tem médias 
diferentes das nacionais

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
9.9458-6000

CUIDADORES DE IDOSOS
Oferecemos profissionais 
qualificados e treinados 
para atendimento do 
idoso, em domicílio ou 
acompanhante hospitalar

Casas de repouso Odontologia

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz) 

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

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

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3399-4399

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058

9 8216-2837
Quer receber a edição por WhatsApp?

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
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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

Domingo, 14, tem mais 
uma edição do projeto “Praça 
Viva”, da Prefeitura Regional 
do Jabaquara. A intenção é 
promover encontro com lazer, 
atividades físicas, cultura, em 
clima bem familiar,  de forma 
rotativa em diferentes praças 
do bairro.

Dessa vez, será na praça 
Lucas Dornas Filho,altura do 
número 119. A programação vai 
das 9h30 às 16h, com abertura 
no primeiro horário com Dan-
ça e Movimento com o grupo 
Afromix. Em seguida, às 10h30, 

haverá aula de zumba com Zin 
Renata. 

Às 11h30, os participantes 
podem conferir uma palestra 
com dr. Água. A apresentação 
Musical de Altair acontece a 
partir das 12h30. Outro show 
começa às 14h, com Israel e 
Santiago. 

Durante todo o evento, 
pessoas de todas as ida-
des, principalmente crian-
ças, vão poder se divertir e 
aprender na tenda da suca-
ta e meio ambiente.◊Haverá 
também empréstimo 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. Agora, todo mês um 
palco é montado em praças es-
palhadas por diferentes bairros 
do distrito, sempre com  atra-
ção 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.

•LAZER

Tem Praça Viva no Jabaquara domingo

-prefeito e fi cou com 15,13% do 
total. Só então aparece o ex-
-governador Geraldo Alckmin, 
com 12,03% dos votos e João 
Amoedo atingiu 6,73% do total. 

Na sexta zona eleitoral, de 
Vila Mariana, 3493 eleitores 
optaram pelo voto nulo e ou-
tros 1502 votaram em branco. 
Na Saúde, foram 1.457 votos 
brancos e outros 3677 nulos. 
E o Jabaquara atingiu o maior 
total de votos não válidos: 
4.984 brancos e 10.739 nulos.

Para o Governo do Estado, 
João Doria (PSDB) teve 35,57% 
dos votos na Vila Mariana, 
37,98% na Saúde e 29,87% no 
Jabaquara. Márcio França 
(PSB) fi cou em segundo lugar 
na Vila Mariana (22,71%) e na 
Saúde (21,41%), mas só atingiu 
a terceira maior votação no Ja-
baquara, com 20,61%. Ali, per-
deu para Paulo Skaf (PMDB), 
que ficou em segundo lugar 
com 21,55%. O peemedebista 

atingiu a terceira colocação 
na Vila Mariana (20,57%) e na 
Saúde (20,63%).

O candidato Rogerio Che-
quer (Novo) atingiu a quarta 
colocação na região, superan-
do do petista Luiz Marinho, na 
Vila Mariana (8,33% x 5,1%) e 
na Saúde (8,43% x 4,27%). Na 
Saúde, aliás, Marinho ficou 
apenas com a quinta maior 
votação, atrás da professora 
Lisette (Psol), que atingiu 
4,39% do total. 

No Jabaquara, Marinho 
ficou em quarto lugar, com 
14,57% dos votos contra 4,92% 
de Rogério Chequer.

O segundo turno das elei-
ções será em 28 de outubro.  

Para o cargo de presidente 
da República, o eleitor escolhe-
rá entre Jair Bolsonaro, do PSL, 
e Fernando Haddad, do PT. 

Para o governo do Estado, 
a disputa fi ca entre João Doria 
(PSDB) e Márcio França (PSB).

O resultado das apurações 
eleitorais na região de Vila 
Mariana, Saúde e Jabaqua-
ra teve semelhançcas com 
a média nacional,  porém 
também algumas diferenças 
importantes.

Se a média do candidato 
Jair Bolsonaro (PSL) ficou 
similar á registrada no país, o 
segundo lugar fi cou com Ciro 
Gomes (PDT)- exceção feita ao 
Jabaquara, em que o segundo 
mais votado foi Fernando 
Haddad (PT), como na média 
nacional. E chama a atenção 
ainda o bom desempenho 
de João Amoedo, do Partido 
Novo.

Na Vila Mariana, Bolsonaro 
teve 47,8% dos votos e em 
segundo lugar veio Ciro Go-
mes, do PDT, com 18,04%. Em 
terceiro, vem Geraldo Alckmin, 
do PSDB, com 10,7% e só então 
aparece Fernando Haddad, do 
PT, com 9,7% dos votos, segui-
do de perto por João Amoedo, 
do Novo, com 9,2%.

Na Saúde, os resultados 
foram parecidos. Jair Bolsona-
ro alcançou 47,98% dos votos, 
contra 16,03% de Ciro Gomes, 
12,2% de Geraldo Alckmin, 10,6% 
de Fernando Haddad e 7,9% de 
João Amoedo.

No Jabaquara, Jair Bolsona-
ro alcançou a menos média da 
região: 42,2%. Ali, em segundo 
lugar, fi cou o candidato petista 
que vai disputar o segundo 
turno das eleições em 28 de ou-
tubro, Fernando Haddad, com 
17,98% dos votos. Ciro Gomes 
teve votação similar à do ex-

Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) vão 
disputar o segundo turno para presidente em 28/10
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Obra no Jabaquara será concluída 
antes de grandes eventos?

A promessa era de que 
as obras terminariam em 30 
dias, mas até agora continua 
em andamento a readequa-
ção das alças de acesso ao 
viaduto Matheus Torloni, no 
Jabaquara. 

O viaduto é o único acesso 
ao São Paulo Expo & Exhi-
bition Center, que recente-
mente passou por projeto de 
ampliação e se tornou um dos 
maiores pavilhões de exposi-
ções da América Latina.

As alças de acesso foram 
reformuladas e deveriam ter 
sido entregues em julho de 
2016, mas no dia da “inaugura-
ção”, novas interdições foram 
feitas por falhas detectadas 
no projeto. 

De lá para cá, vários prazos 
foram prometidos para con-
sertar o problema. Em maio, 
a Secretaria de Infraestrutura 
Urbana chegou a anunciar que 
os trabalhos começariam, mas 
que houve atraso por conta 
da greve dos caminhoneiros.

Foi só em 20 de agosto pas-
sado, entretanto, que as obras 
fi nalmente foram iniciadas. De 
acordo com o São Paulo Expo, 
a conclusão viria em 30 dias.

Ainda essa semana, no en-
tanto, há tapumes e equipes 
trabalhando no local. Nova-
mente procurado, o São Paulo 
Expo se limitou a informar que 
as obras estão em andamento 
e que a conclusão dependerá 
das condições climáticas. 

Sinalização e trânsito
A readequação das alças 

de acesso ao Viaduto Matheus 

Torloni é demanda comum na 
Cidade Vargas, por conta do 
aumento da visitação ao local. 

Grandes eventos têm sido 
promovidos ali e, embora 
a ampliação do local tenha 
incluído um novo estacio-
namento com 5 mil vagas, o 
fl uxo de veículos é complexo 
no entorno e causa congestio-
namentos.

Moradores dos bairros 
vizinhos - Cidade Vargas e Vila 
Guarani - enfrentam difi culda-
des para circular pelas vias e 
chegar em endereços desses 
bairros, sair e entrar de suas 
garagens. A Companhia de 
Engenharia de Tráfego - CET - 
costuma enviar equipes para 
orientar o tráfego e multar 
motoristas que estacionem 
irregularmente ou cometam 
outras infrações. 

Mas, além de considerar 
as operações insufi cientes, os 
moradores ainda se queixam 
de falhas na sinalização, que 
deixam mostoristas confusos, 
especialmente na da Rua San-
ta Antilia, onde há uma via de 
mão invertida, com falta de 
sinalização de solo e de placas 
indicando áreas de proibição 
de estacionamento com maior 
precisão.  

Eventos
Nesse fi nal de ano, diver-

sos eventos vão acontecer no 
centro de exposições. Entre 
os dias 19 e 21 de outubro, 
entra a cena o mundo dos es-
portes e turismo de aventura 
com a 19ª edição da Adventure 
Sports Fair. Apreciadores da 

vida outdoor e da adrenalina 
nas alturas poderão participar 
de palestras e ofi cinas com ex-
perts em várias modalidades, 
além de terem a chance de 
curtir várias atrações intera-
tivas. No mesmo período da 
ASF, o São Paulo Expo recebe 
também a Tattoo Week, a 
maior convenção de tatuagem 
do mundo, que terá neste ano 
548 estandes com os mais im-
portantes tatuadores do Brasil 
e do mundo. Shows, exposi-
ções e congresso completam 
a programação. 

 No mês seguinte, em seu 
segundo ano consecutivo no 
São Paulo Expo, entre os dias 
8 e 18 de novembro, o gigante 
Salão Internacional do Auto-
móvel, um dos maiores do 
mundo, trará novas experiên-
cias e atrações para o público. 
Em sua 30ª edição, o evento 
contará com 30 marcas de veí-
culos, que apresentarão mais 
de 500 carros e anteciparão o 
que chegará ao mercado nos 
próximos anos. 

 Também destaque entre 
o público de todas as idades 
e maior a cada ano que passa 
– em 2017 foram mais 227 mil 
visitantes -, a Comic Con Expe-
rience, de 6 a 9 de dezembro, 
apresenta todas as novidades 
do mundo geek em um evento 
cheio de atrações e programa-
ção intensa. 

Daniel Galante, Diretor Ge-
ral do complexo, afi rma que os 
eventos tornam o São Paulo 
Expo um dos pontos culturais 
de São Paulo.

Alças do viaduto Mateus Torloni ainda estão sendo readequadas

Matrículas 
abertas 

2019
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Terraço do Plaza terá lazer nessa sexta, 12
O Plaza Sul Shopping está 

com uma Campanha de Com-
pre e Ganhe Turma do Safári 
para celebrar o Dia das Crian-
ças. A promoção acontece até 
14 de outubro ou enquanto 
durarem os estoques.

 O compre-ganhe apresen-
ta três minipelúcias exclusivas, 
com o objetivo de despertar 
o interesse pela brincadeira e 
leitura de uma forma lúdica e 
divertida. 

Para participar da promo-
ção, basta acumular R$ 250 
em compras nas lojas partici-
pantes e registrar os cupons 
fiscais por meio do Chega 
de Fila, aplicativo gratuito 
disponível para smartphones 
Android e iOS, no Balcão de 
Trocas disposto no shopping.

 Celebrando o mês das 
crianças, o Plaza Sul Shopping 
oferece ainda uma experiên-
cia única e divertida durante a 
ofi cina Bololofos, que preten-
de transformar em realidade 
os brinquedos imaginados 
pelos pequenos. 

No local, os participantes 
recebem um boneco de tecido 
em branco para dar vida à ima-
ginação e desenhar um brin-
quedo exclusivo. A atividade 
acontece até 14 de outubro, 
com seis ofi cinas por dia: às 
14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h.

 Outra programação para 
envolver famílias e vizinhança 
será o Terraço do Plaza, que 
acontece sexta-feira, 12 de 
outubro, no Dia das Crianças. 
O shopping disponibilizará um 

espaço no estacionamento 
G4, das 09h às 13h, onde o 
público terá a oportunidade 
de aproveitar diversas atra-
ções como área de pipa, chute 
ao gol, basquete, área para 
andar de bicicleta, lounge de 
descanso, corrida de saco e 
amarelinha, entre outros.

SERVIÇO:
A Ofi cina Bololofos vai té 14 

de outubro; : às 14h, 15h, 16h, 
17h, 18h e 19h. Capacidade: 30 
crianças por sessão. Duração: 
1 hora. Local: Piso 1 – em frente 
às lojas C&A. Gratuito Terraço 
do Plaza Quando: 12/10 (sexta-
feira). Horário: Das 09h às 13h.  
G4, estacionamento. Gratuito

O Plaza Sul Shopping fi ca 
na Praça Leonor Kauppa, s/n 
- Jardim da Saúde.
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Restaurante em hotel na Vila Mariana
participa da Restaurant Week 2018

R. Luis Góis, 1566 Tel.: 5072-3266
Ambiente 

Pet Friendly: 
traga seu animalzinho

(mesas externas)

AOS SÁBADOS: SABOROSA FEIJOADA
DOMINGOS - PRATOS COM FRUTOS DO MAR

E MAIS:
☑ LULA, CAMARÃO
☑ RISOTOS, SPAGHETTI ALFREDO
☑ ESCONDIDINHOS: CAMARÃO E CARNE SECA
☑ CARNES GRELHADAS, ESPETINHOS
☑ PORÇÕES VARIADAS, ACEPIPES
☑ FEIJOADA ÀS QUARTAS E AOS SÁBADOS
☑ PAELLAS AOS DOMINGOS

FESTIVAL DE ESPETINHOS

MÚSICA AO VIVO
DE QUINTA A DOMINGO

A PARTIR DE 20H ♪♫

DE 
TERÇA A 
QUINTA

ESPETINHOS
R$ 5,00
(TODOS OS
SABORES)

CERVEJAS
R$ 11,90

(ORIGINAL, HEINEKEN, 
SERRAMALTE)

A Restaurant Week, maior 
evento gastronômico de São 
Paulo e um dos mais impor-
tantes da América Latina, está 
em sua segunda temporada 
de 2018 como tema “Menus 
de Sucesso”. Até 21 de ou-
tubro, os chefs irão revisitar 
seus menus mais vendidos ao 
longo da trajetória do festival.

Na Vila Mariana, um dos 
destaques é o Restaurante 
Taste It, sob o comando do 
Chef Jean-Christophe, que 
funciona dentro de um hotel 
local, mas aberto a não hóspe-
des. Com um menu de inspira-
ção contemporânea, seus pra-
tos da cozinha internacional 
se mesclam às infl uências da 
culinária brasileira e francesa. 

O ambiente é super des-
contraído, com musica ao vivo 
de terça a sábado, das 19h30 
às 22h30, para embalar o jan-
tar ou mesmo a degustação 
dos aperitivos acompanhados 
por um dos rótulos que com-
põem a adega.

Nessa edição, vai oferecer 
como entrada uma polenta 
mole trufada com ragu de co-
gumelos picante & rúcula frita 
ou Ceviche de salmão. Como 
prato principal, as opções 
fi cam entre costela de porco 
de sete horas, com polenta 
trufada, ou Pintado grelhado, 
purê de castanha do Pará & 
chips de batata doce

Para sobremesa, mini chur-
ros com doce de leite & fl or 
de sal ou Mousse de chocola-
te diet com pimenta

No jantar, a escolha fica 
entre o Amuse bouche do 
chef, a polenta mole trufa-

da com ragu de cogumelos 
picante & rúcula frita ou Ce-
viche de pirarucu com polvo.

No prato principal, escolha 
o sorbet do Chef Costela de 
porco de 7 horas com polen-
ta trufada ou Salmão assado 
com arroz selvagem de be-
terraba.

Para sobremesa, Mousse 
de coco e maracujá com cho-
colate branco ou ousse de 
chocolate diet com pimenta.

O Taste It fica no Hotel 
Pullman, na R. Joinville, 515 
- Vila Mariana Próximo ao 
Parque Ibirapuera. Telefone: 
5088-4000.;

Naha Temakeria & Teishoku, aberto
para o almoço de Segunda a sábado
e jantar de terça a sábado.

Naha T
par
e jantar de terça a sábado

No sushibar, a casa conta com a presença de profissionais experientes
vindos dos melhores restaurantes tradicionais de São Paulo.

Não deixe de experimentar o Temaki Spice , e outras iguarias como
o Tataki de Atum ou Salmão e Ceviche, além de deliciosos combinados

de sushi e sashimi.

Tel.: 2305-2743Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 515
(próximo ao Metrô Conceição)

Almoço de Seg. a Sex.:
das 11:30 às 15:00 

Sábados.:
das 11:30 às 16:00 
Jantar de Ter. a Sáb.:
das 19:00 às 22:00
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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
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

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

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 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

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

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 dorms com arms, sala para 
2 ambs, coz. com AE´s, vaga 
de gar, cond. baixo, Salão de 
festas, play g, portaria 24 horas, 
etc. Oportunidade. REF.: 11-3272

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

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

cASA téRREA VIlA 
GUARAnI R$ 510 mIl 

raridade Otima localização, 
2 dormitórios, sala , cozinha, 
qtal, dep. emp, entrada lateral 
e duas vagas de garagem. Próx. 

ao comércio local, excelente 
moradia.  REF.: 08-3683

URGEntE - APtO mEtRO 
JABAqUARA R$ 260 mIl

2 dormitórios, sala 2 am-
bientes, cozinha, lavanderia 
e vaga de garagem. Otima 
oportunidade para sair do 

aluguel! REF.: 08-3676

 APtO PROx.
mEtRô JABAqUARA

Só R$220 mIl  
Último andar com 1 dormitório, 

armário embutido, sala para 
2 ambientes com sacada, 

cozinha com armários, área de 
serviço, garagem, lazer com 
quadra , academia, salão de 

festas e churrasqueira.  Ótimo 
preço para investimento, 

agende uma visita!. 
REF.: 08-3701

APtO BOcA dO mEtRô 
cOncEIçãO - R$ 480 mIl

2 dormitórios, suíte, com 
armários, sala, cozinha com 
armários, 2 banheiros lazer 
com piscina, churrasqueira, 

salão de festas. Ref  08-3702

BElÍSSImO SOBRAdO
R$ 800 mIl - cId. VARGAS

TODO REFORMADO, com 3 
dorms, 2 suítes, closet, amplo 
living, lavabo, coz. planejada, 
AS, entrada lateral e 2 vagas 
de gars cobertas com portão 
automatizado.  Ref  10-3665

APtO BOSqUE dA SAúdE 
R$ 350 mIl

1 dormitório, sala 2 ambientes, 
cozinha, banheiro e

garagem. Fácil acesso.
Ótima oportunidade!

REF.: 08-3628

cASA téRREA 
JABAqUARA R$ 400 mIl 

( PARA REndA)
Prox. Metrô Jabaquara, imóvel 
com duas moradias e 2 vagas 
de garagem. Muito bom para 
investimento, fácil locação. 

REF.: 08-3613

tERREnO mEtRô 
JABAqUARA  R$ 400 mIl

Terreno limpo muito bom em 
vila residencial, super tran-

quila, próximo ao Metrô para 
construir seu sonho, ou para 
investimento.  REF.: 08-3630

ótImO SOBRAdO mEtRô  
R$ 850 mIl 

Jabaquara, 3 DORMITÓRIOS, 
SUÍTE, sala 2 ambs, lav, coz. 
com arms, qtal com churras-
queira, lavanderia , AS e 3 
vagas de gar. com  portão 
automático. REF.: 08-3636

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$ 600 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.

APtO 7mIn. A Pé dO 
mEtRô JABAqUARA

R$ 280 mIl 
Area de 60m2, c/ 2 dormitórios, 

sala 2 ambientes, cozinha, 
armários, vaga de garagem, 

condomínio baixo, otima locali-
zação. REF.: 05-2946

APtO cOncEIçãO “ 
BOcA dO mEtRô”

R$ 235 mIl
Muito bem localizado com  

dormitório,  sala, cozinha com 
armários, banheiro, condomí-
nio baixo só R$ 180,00. Ótimo 

negócio! Ref  09-3706

APtO PRóx. mEtRô 
JABAqUARA $ 370 mIl

10 min. a pé p/ o Metrô, 2 
dorms c/ armários, sala , coz. c/ 
armários, banh, acabto em por
celanato e madeira, garagem, 
Òtimo localização e bom para 
investimento!. REF.: 08-3703

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

Fone: 2275-6481 2276-3671 ou 9 5437-0402

SOBRADOS NOVOS R$ 725 MIL 
V. GUARANI  RUA CRISTOVÃO
COLOMBO M. DE MATOS, 74 

EM ExpOSIçÃO
3 dorms,1 suite, banh.social, 2 

varandas, sala toda em porcela-
nato, lavabo, coz. lavanderia c/

churrasq.2 vagas. Temos outros. 

SOBRADO GEMINADO SEMI 
NOVO VL. GURANI - R$ 500 MIL

110M2 ac, 3 dorms, 1 ste, 1 WC 

social, sala 2 ambs. c/ carpete de 

madeira, lavabo, cozinha, lavand, 

2 vagas. Oportunidade.

 SOBRADOS NOVOS CHAC.
INGLESA, R: ARARÊ 303/307

R$ 920 MIL - px. METRô 
124m2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box 
no banh, banh. soc. c/ box, va-

randa, sala, lav, coz, lavand. cob, 
churr, 2 vagas. Ac. financiamento. 

CASA TÉRREA
VILA GUARANI - R$ 320 MIL

2 dorms, sala, cozinha,

WC, quintal, 1 vaga.

Pereciosa reforma

SOBRADO pçA ÁRVORE 
pRÓx. CENTER CASTILHO 

R$ 700 MIL
130m2 AC, 2 dorms. gdes, WC 

reformado, sala coz, D.E. c/ WC, 
entrada lateral, terraço, 2 vagas 
de garagem. Estuda proposta.

ApTO. 500M METRô 
jABAqUARA - 56M²

R$ 190 MIL
1 dormitório, sala, cozinha,

2 WC´s.
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IMÓVEISIMÓVEIS

CASA PLANALTO PTA 
250M AC - R$ 980.000,00

5 dorms, 1 ste. c/ hidro, sala em L, 4 
WC´s, coz, lavand, D.E, qtal, 2 salões 

grandes, 3 vagas. Ac. proposta
F: 5581-6389 / 97964-7146 

96066-7005 whatsapp

PRECISA SE DE 

MANICURE COM 

EXPERIÊNCIA
TRATAR PELO FONE: 

95075-5931

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 COND. FECHADO 
BQ. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótimo condomínio, c/ 2 

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

garagem p/ 2 carros,
área útil de 73 m² - 

REF.: 15.544

APTO
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 

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 320 MIL
Reformada, bom acabto., ótima 
localização, c/ 2 dormitórios, 
(1 c/ AE e ar condicionado), 

wc social, sala, cozinha 
americana c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótima 

oferta - REF.: 16.935

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Vago, terreno 5 x 37 mts., 

constrção 140 m², c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, living, sl. 

jantar, lavabo, cozinha c/ AE, 
lavanderia, wc p/ empreg., 

amplo quintal, churrasq., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 16.889

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 550 MIL
Ótima área útil de 70 m², 

vaga p/ 2 carros, c/ 2 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, coz. c/ AE, wc p/ 

empregada, ótimo local 
da Rua D. Bernardo Nogueira - 

REF.: 16.869

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 310 MIL
terreno 170 m², construção 

114 m², vago, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, wc social, sala,

cozinha, lavanderia, quintal
c/ churrasq., s/ garagem - 

REF.: 16.688

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
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Ótima oferta, vago, terreno 8 x 
30 m, construção 261 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/ 
AE, escritório c/ WC, edícula 

c/ qto., coz., wc, garagem p/ 4 
carros - REF.: 16.948

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Ótimo local da R. Samambaia, 
ótima oferta, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, wc social, living, cozi-
nha c/ AE, lavanderia, quintal, 
wc p/ empreg., garagem p/ 2 

carros - REF.: 17.017

SOBRADOS NOVOS 
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.400 MIL

Local nobre, impecável, c/ 3 dorm. 
c/ AE, ste c/ hidro, sl. Estar, sl. 
Jantar, sl. Visita, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ emp., jardim, gar. p/ 
2 carros, terreno 225 m², const. 
193m², estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 16.803

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.: 16.857

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
 R$ 539 MIL

Ótima localização da Rua 
Muller Carioba, terreno 8x 20 
mts., construção 130 m², c/ 
3 dorm., wc social, living p/ 
2 amb., cozinha, lavanderia, 

garagem p/ 3 carros - 
REF.: 17.063

TERREA + EDÍCULA 
V. GUARANI
R$ 610 MIL

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

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

sala, coz., wc - REF.: 17.064

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.: 17.062

APTO
SAÚDE

R$ 429 MIL
Ótimo local, a 850 mts. do 
Metrô Pça. da Árvore, c/ 2 
dormitórios c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha 

planejada, lavanderia, wc p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.994

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
CHÁCARA 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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 810 MIL
Terreno 10 x 30mts., ótimo local 
da Rua José Marti, excel. conse-
vação, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 3 amb., coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., jardim, 

quintal c/ churrasq., gar. p/
4 carros - REF.: 17.086

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

SOBRADO + EDÍCULA
BQ DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Terreno 5 x 50 mts., constru-
ção 380 m², sendo um sobra-
do c/ 2 suítes, living, sl. jantar, 
cozinha, dep. Empreg., gar. p/ 

1 carro, edícula c/ 1 dorm., 
sala, coz., wc, e amplo salão 
nos fundos - REF.: 17.011

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

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
BQ. DA SAÚDE

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

living, lavabo, cozinha c/ armá-
rios, fogão e mesa embutidas, 
quintal, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.864

SOBRADO
V. CLEMENTINO

R$ 590 MIL
Excelente localização da Rua 

Cel. Lisboa, ótimo p/ fins 
comerciais ou residenciais, 
vago, c/ 3 dorm., wc social, 
sala, lavabo, copa, cozinha, 

qto. p/ empregada, garagem p/ 
1 carro - REF.: 16.111

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 640  MIL

Ótima localizada da rua 
Prisciliana Duarte, terreno 

plano, medindo aprox. 10 x 35 
mts, com casa antiga de 220 
m² de construção, ótimo para 

reforma ou construção - 
REF.: 15.067

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 800 MIL
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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
A 600 mts. do Metrô Alto do 
Ipiranga, c/ 3 dormitórios, 1 
suíte c/ AE, wc social, living, 
lavabo, cozinha c/ AE, lavan-

deria, wc p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 17.016

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., garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 15.746

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Seminovo, acabto. de alto pa-
drão, terreno 10 x 30 mts., 
constr. 225 m², c/ 3 suítes, living 

p/ 3 amb., lavabo, escritório, 
cozinha conjugada c/ espaço 

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 410 MIL
Ótima área útil de 64m², c/ 2 
dormitórios, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, co-
zinha, lavanderia, garagem p/ 1 
carro, ótimo acabamento, lazer 

completo - REF.: 16.626

APTO
BQ DA SAÚDE

R$ 425 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da Saúde, 

c/ 2 dorm., wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
planejada, lavanderia, gar. p/ 

1 carro, lazer completo, estuda 
permuta c/ apto. maior valor 
na região - REF.: 17.099

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$ 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

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/ empregada, 

garagem p/ 1 carro - 
REF.: 16.743

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

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 690 MIL
Ótima localização da Rua Dom 
Bernardo Nogueira, terreno leve 

aclive medindo 9,60 x 27 x 
29,90 x 9 mts., totalizando 256 
m², ótimo p/ fins residenciais 

ou comerciais - REF.: 16.629

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Terreno 5 x 43 mts., cons-

trução 245 m², c/ 3 suítes c/ 
AE, closet, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa, cozinha c/ AE, 
qto. e wc p/ empreg., amplo 
quintal c/ churrasq., garagem 
p/ 4 carros - REF.: 15.517

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ

R$ 324 MIL
Excelente localização da

R. Vergueiro, a 850 mts. do 
Metrô Alto do Ipiranga, vago, 
c/ 2 dormitórios, living, sl. 
jantar, cozinha, lavanderia,

local p/ 1 carro -
REF.: 16.403

SOBRADO  COM. / 
RES. - BQ. SAÚDE

R$ 390 MIL
- Ótima localização da Av. 
Bq. da Saúde, ótimo p/ fins 
comerciais ou residenciais, 

terreno 3,80 x 28 mts., vago, 
c/ 2 dorm., wc social, sala, 

cozinha, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 1 carro - REF.: 16.468

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 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
SAÚDE

R$ 1.200 MIL 
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 234 
m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, living 
p/ 3 amb., ampla sala TV (ou 4º 
dorm.), lavabo, ampla coz. c/ 
AE, amplo quintal, jardim, gar. 

p/ 3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO
BQ DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Seminovo, ótimo acabto., ter-
reno 187 m², constr. 270 m², 

c/ 3 suítes c/ AE, closet, living 
p/ 2 amb., sl. TV, lavado, copa, 
coz. planej., dep. empreg., gar. 
p/ 4 carros, edícula c/ 3 salas 
p/ escritório - REF.: 17.115

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.290 MIL

Ótimo acabto., terreno 6 x 
27 mts., construção 334 m², 
c/ 3 dorm., suíte, living p/ 2 

amb., lavabo, cozinha, quintal 
c/ churrasq., gar. subsolo p/ 
6 carros, estuda imóvel de 

menor valor - REF.: 17.036

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

APTO.
BQ. SAÚDE
R$ 630 MIL

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Terreno 5 x 26 mts., constru-
ção 148 m², reformado, bom 

acabto., c/ 3 dorm., suíte, 
living p/ 2 amb., lavabo, 

cozinha c/ AE, dep. p/ em-
pregada, garagem p/ 2 carros 

- REF.: 16.996

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Impecável, ótimo acabto., 

ótimo local, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ ar cond., living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha plane-
jada, lavanderia c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros 

- REF.: 16.492

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
Seminovo, ótimo acabto., c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. 
c/ AE, lavanderia, gargem p/ 3 
carros, estuda permuta c/ apto. 
menor valor - REF.: 16.696

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

AU = 121 m², Construtora reno-
mada, impecável, c/ 3 dorm. c/ 
AE, 2 suítes, closet, living p/ 3 
amb. c/ ampla sacada gourmet, 
lavabo, coz. planej., dep. p/ em-
preg.,  gar. p/ 2 carros, depósito, 
lazer completo - REF.: 16.678

RESTAURANTE SELF-
SERVICE METRÔ CONCEIÇAO

R$ 80 mil de entrada
+ R$ 80 mil facilito

Tel: 97020-5095

SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020



12 DE OUTUBRO DE 2018PÁG. 6

9 8216-2837

•CULTURA

Dia das Crianças: leve a garotada para 
se divertir com teatro na Vila Mariana

Em comemoração ao mês 
das crianças, do dia 12 a 16 de 
outubro, o Sesc Vila Mariana 
recebe em seu Teatro o grupo 
infantil Pequeno Cidadão. Os 
ingressos estão disponíveis 
para venda em todas as uni-
dades, com valores a partir 
de R$ 6. Crianças até 12 anos 
não pagam.

Em quase dez anos de 
estrada, o grupo traz uma 
compilação dos seus três 
álbuns, além de muita dança, 
acrobacia e brincadeiras para 
o palco. 

O trio formado por Edgar 
Scandurra, Taciana Barros 
e Antonio Pinto se define 
como “música psicodélica 
para crianças” ou “Pop-rock”. 
Suas canções são revestidas 
de memórias, pois sendo pais, 
os seus filhos, que também 
participam dos shows, os 
inspiram com os primeiros 
dilemas das crianças, como 
deixar a chupeta ou ir para 
escola. 

O nome do grupo, Pe-
queno Cidadão, foi dado por 
conta na busca de tratar as-
suntos lidados incialmente 
por adultos, como o meio 
ambiente, o amor e até a “dor 
de cotovelo”, mas sempre 
norteados por um viés peda-
gógico e principalmente di-

Acupuntura nas
mãos: curso

Acontece em 20 de outubro 
o curso Acupuntura Familiar - 
Recursos caseiros de primeiros 
socorros em casa, sem agu-
lhas, no Cepav. Apenas  com 
uso de apong e moxa, o aluno 
receberá os conhecimentos 
básicos do fluxo energético 
das mãos, suas vantagens e 
pontos para aplicação de casos 
específi cos. Será no dia 20 de 
outubro, das 13h30 às 17h. O 
CEPAV – Centro de Estudos e 
Pesquisa Atitude de Viver – fi ca 
no Largo Ana Rosa, 29, cj 102, 
V. Mariana. F: 5083-8535.

Al-Anon das Rosas
O Grupo AL-ANON Das Ro- 

sas é uma associação de pes- 
soas que foram afetadas pela 
maneira de beber de um fami- 
liar, amigo ou companheiro 
de trabalho. Para ajudar essas 
pessoas, o grupo tem reuniões 
todas as terças, das 15h às 17h, 
na Praça SantaRita de Cássia, 
133 - Praça da Árvore. Tel: 3228- 
7425; site: www.al-anon.org.br

Desejo sexual 
feminino

A disciplina de Ginecolo-
gia Endócrina da EPM/Uni-
fesp busca mulheres de 18 a 
45 anos com diminuição do 
desejo sexual, que tenham 
atividade sexual com parcei-
ro fixo e que façam uso de 
método contraceptivo para 
avaliar a efi cácia de uma nova 
medicação. Contato pelo fone 
99800-7275 ou e-mail pesqui-
sadesejosexual@gmail.com.

•ACONTECE

vertido para atrair as crianças.
O repertório do grupo é 

composto por três álbuns de 
estúdio, quatro livros (sendo 
um deles escrito pelo Marcelo 
Rubens Paiva), 1 jornal online, 
1 DVD (com participação de 
Arnaldo Antunes) e mais 1 
DVD Karaokê. 

Seu último trabalho Vem 
Dançar, como o próprio nome 
deixa claro, busca estimular 
até os mais envergonhados 
a se mexer, seja em casa, 
empurrando os móveis, ou 
mesmo nos shows. Suas gra-
vações foram parte das trilhas 
sonoras de algumas novelas 

infantis como Chiquititas, Car-
rossel e Patrulha Salvadora, 
todas do SBT.

Edgar Scandurra é gui-
tarrista e dono de um estilo 
único (toca com as cordas 
invertidas), já passou por 
bandas como Mercenárias e o 
Ultraje a Rigor, atualmente é 
o guitarrista da banda de rock 
Ira! e possui outros projetos 
em paralelo, além do próprio 
Pequeno Cidadão. Taciana 
Barros é a vocal do projeto, 
já foi integrante do grupo 
de new wave Gang 90 e as 
absurdettes na década de 80. 
Antonio Pinto é compositor 
e assume os teclados, tem 
como principais trabalhos 
as trilhas sonoras dos fi lmes 
Central do Brasil e Cidade dos 
homens.

Serviço:
Pequeno Cidadão
Com Edgar Scandurra, 

Taciana Barros e Antonio 
PintoDe 12 a 16 de outubro, 
de sexta a domingo, às 16h e 
terça às 10h e às 15h.  Local: 
Teatro LivreR$ 6 (Credencial 
Plena) l R$ 10 (meia) l R$ 20 
(Credencial de Atividades, 
não credenciado). Crianças 
até 12 anos não pagam,

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

O grupo é composto pelo guitarrista Edgar Scandurra,  
a vocal Taciana Barros e Antonio Pinto nos teclados. 

Os fi lhos também participam

Cata Bagulho no
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, 01 de 
setembro, a partir das 7h, Cata 
Bagulho na região do Jabaqua- 
ra. As equipes percorrerão 
diversas vias dos bairros Vila 
Clara, Jardim Sul São Paulo, 
Vila do Encontro e Vila Capela. 
O morador pode consultar os 
dias em que o cata-bagulho irá 
passar em seu endereço pelo 
site: https:// goo.gl/B7myN9. 
O material deve ser colocado 
pela manhã (antes das 7h).)

Cata Bagulho na
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma- ria-
na realiza no sábado, dia 13 de 
outubro, Operação Cata-Bagu-
lho na região da Vila Mariana. 
As equipes percorrerão as ruas 
contidas no Ruas Contidas no 
Ruas Contidas no Hexágono: 
Av. Pedro Alvares Cabral, Av. 
IV Centenário, Av. República do 
Líbano, Av. Helio Pelegrino, Av. 
Santo Amaro, Av. Brigadeiro 
Luis Antonio. Os materiais in- 
servíveis devem ser colocados 
na frente da residência antes 
das 7h do dia da ação. Não é 
permitido deixar o material na 
rua na noite anterior.

Grupo AA
O Grupo São Judas do AA 

promove reuniões de segun-
da a sexta, às 20h, sábados, 
domingos e feriados, às 18h. 
A sede da entidade fica na 
Av. Jabaquara, 2876- conj. 
2 - Estação São Judas. Outras 
informações: 3315 -9333


