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Há lojas de fogos de artifício na região?
Há diversas normas que 

devem ser seguidas por lojas 

que vendem fogos de artifí-

cio na cidade de São Paulo, 

inclusive as que impedem o 

funcionamento em algumas 

regiões. A Prefeitura deter-

minou, desde o recente aci-

dente no município de Santo 

André, que todas as subpre-

feituras da capital façam um 

levantamento dos estabele-

cimentos que oferecem este 

tipo de produto. Mas, apesar 

dos pedidos da reportagem, 

não foi divulgado o número 

de casas do gênero na re-

gião. Na semana passada, 

a Prefeitura interditou duas 

delas na região de Cidade 

Ademar e outras oito em di-

ferentes pontos da cidade. A 

partir de agora, promete in-

tensifi car a fi scalização, em 

especial às vésperas de oca-

siões em que a procura por 

fogos de artifício crescem 

muito, como fi nais de jogos, 

reveillon etc. Também os 

moradores que desconfi am 

da venda ou estocagem de 

pólvora ou artigos similares 

nas proximidades de suas ca-

sas estão sendo estimulados 

a denunciar os endereços 

pela central telefonica 156 

ou site da Prefeitura. Saiba 

mais na 
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Pizzaria em São Judas 
inova e oferece bordas
recheadas em massa 
trançada para entrega
em domicílio

Rua Democratas: moradores pedem 
mais segurança e iluminação

Morumbi tem condições de sediar 
a abertura da Copa no Brasil?

A Fifa tem criticado o 

projeto de reforma do estádio 

do Morumbi apresentado. 

Mas, e quanto aos estados 

que nem estádio tem, ainda, 

para abrigar jogos da Copa? 

Será que esta é uma atitude 

política, para privilegiar a 

escolha de outra cidade sede 

para o jogo de abertura em 

2014, no Brasil? Esta semana, 

o jornal São Paulo Zona Sul 

publica matéria, com as opi-

niões do Secretário Municipal 

de Esportes, Walter Feldman, 

e do Ministério dos Esportes, 

defendendo o projeto para o 

Morumbi e refutando a pro-

posta de construção de novo 

estádio.               PÁGINA 3

A Rua dos Democratas e 

a Praça Mário Autuori, em 

São Judas, fi cam na divisa 

entre as subprefeituras do 

Jabaquara e da Vila Maria-

na. Por isso, já foram tema 

de reportagens que mostram 

um descaso quanto à manu-

tenção de suas áreas verdes. 

Agora, além disso, os mora-

dores dos inúmeros edifícios 

existentes ali reclamam da 

falta de iluminação e segu-

rança.            PÁGINA 4
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Famílias de estudantes 
do Jabaquara se 
reuniram em pique-
nique no Jardim 
Botânico
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Por  Janice Maya 

(22/07 a 22/08)
O leonino pode 
ser explosivo e 
ex t remamente 
protetor. Mas, se 

tem algo de que ele não gosta 
é de baixarias. Por isso, pode 
sofrer na próxima semana 
com algumas situações indis-
cretas e desagradáveis. 

(22/11 a 21/12)
A saúde pode 
estar fragilizada 
e contribuir para 
um ar de desâni-

mo em sagitarianos. Como 
a questão física dificulta a 
superação da parte psicológi-
ca, o ideal é buscar apoio de 
pessoas que te amam.

(21/04 a 20/05) 
Uma reviravolta 
está para aconte-
cer na vida amo-
rosa dos taurinos. 

Não necessariamente haverá 
um rompimento, mas muita 
coisa terá que mudar para 
que você se sinta à vontade 
ao lado da pessoa amada.

(23/08 a 22/09) 
O virginiano está 
sentindo falta de 
ideias novas no 
campo profi ssio-

nal. Esta semana, vai perceber 
que elas só aparecem quando 
nos estimulamos através do 
conhecimento do novo, do 
inusitado. Arrisque-se!

(22/12 a 20/01)  
Tudo  e s t a r i a 
muito melhor 
se não fossem 
as constantes 

discussões. Como resolver 
essa situação? Deixe de fazer 
planos e seja mais objetivo: 
parta para a ação. Em síntese: 
não fale, nem discuta, aja.

(21/05 a 20/06) 
Uma novidade 
deve modificar 
os rumos da vida 
do geminiano, a 

partir dessa semana. Essa 
nova fase vai facilitar todos 
os projetos  que você decidir 
encampar. Mas será preciso 
iniciativa. Bons ventos!

 (23/9 a 22/10) 
A energia que 
passa pelo seu 
mundo não está 
carregada. Mas, 

seu próprio astral está, por 
isso você está sentindo que 
algumas coisas passam como 
pesados fardos na vida. Cabe 
a você se livrar desse peso.

(21/01 a 19/02) 
Garantir que 
as pessoas não 
se decepcio-
nem com seus 

projetos será um desafio 
agora. Você poderá se sentir 
esgotado ao ter que explicar 
várias vezes seus motivos e 
até mesmo sua fé.

(21/06 a 21/07) 
Mudanças  de 
humor são es-
peradas. O can-
ceriano tende a 

fi car irritado com a falta de 
atitude de pessoas próximas, 
que querem soluções mas 
não querem arregaçar as 
mangas... Então, faça você.

(23/10 a 22/11)
Os escorpianos 
vão ter que vol-
tar sua atenção 
às pessoas ama-

das. Até amigos vão pedir 
provas de amor... Prepare-se 
para se expor. Caso opte pela 
discrição, terá que saber en-
carar a desconfi ança...

(20/02 a 20/03) 
H i s t ó r i a s  d e 
amor  de ixam 
marcas. Mas é 
você quem vai 

ter que decidir, agora, se são 
apenas boas recordações que 
nos troxeram ensinamentos 
ou fatos que ainda arrancam 
lágrimas ou até raiva...

(21/03 a 20/04)
Uma caracterís-
tica positiva do 
ariano estará es-
pecialmente evi-

denciada nos próximos dias e 
poderá lhe trazer problemas: 
sua vontade de ter iniciativa, 
ajudar, pode ser mal compre-
endida por alguns...

Para participar desta seção, 
basta telefonar (5072-2020).  

A publicação é gratuita.

Aniversariantes

Kátia Ignácio - 06/10
Hoje é um ótimo dia para 

desejar que toda a bondade que 
existe em seu coração volte em 
dobro para você... em forma 
de felicidade. Feliz aniversário, 
amiga! Com carinho, Pati. 
Luciana Grich Mascarenhas 
- 12/10

Parabéns!!! Afi nal de contas, 
não é todo dia que se faz ani-
versário... Seja muito feliz hoje e 
sempre!
Carlos Alberto Bens - 12/10

Parabéns de seu fi lho Alex, de 
seus amigos do bar do Zecão e do 
professor Carlos Eduardo Wolf.

Aniversários 
de Casamento

José Justino Pereira Mar-
ques e Deolinda Augusta 
Gomes - 60 anos - 17/10

Jose Justino Pereira Marques 
e Deolinda Augusta Gomes vão 
fazer no próximo dia 17/10, 60 
anos de casados. Vamos come-
morar a saúde deles a alegria de 
viver e agradeder a DEUS por essa 
dádiva. 60 anos são UNICOS e 
eu como fi lho unico desejo que 
tenham SAúDE e proteção divina 
até os ultimos dias de vida. São 
os votos de Antonio Jose Gomes 
Marques e Jane Matil Baruque 
Marques e Familias.
Antonio Celso Marques e 
Mariazilda Lanzoni Marques 
- 14/10

Felicidades e muita saúde. 
Parabéns pela união feliz e que 
as alegrias superem os momentos 
difíceis.

Casamento
Elmo Trench e Fernanda - 
10/10

Superar momentos difíceis é 
sabedoria. Viver os momentos 
felizes é uma arte. Que a felicida-
de a dois seja sempre o objetivo 
principal de suas vidas. Que a 
caminhada seja longa e repleta 
de amor e compreensão. Votos 
de muitas felicidades da prima 
Eliany Rocco.

• ACONTECE

Bingo 
Benefi cente no 
Jd. da Glória

O Grupo Espiritualista 
Nova Morada convida para 
Bingo Beneficente no dia 
9 de outubro, sábado, das 
15h às 19h. O evento será 
na sede da entidade à Rua 
Pereira Caldas, 61 - Jd. da 
Glória. Convites numera-
dos podem ser aquiridos 
na porta e os convidados 
concorrem a uma cesta com 
guloseimas. Serão aceitas 
doações de brinquedos 
novos ou semi-novos, que 
serão distribuídos no Dia da 
Criança. A entrada é franca. 

Palestra sobre 
Esquizofrenia 
em Mirandópolis

A Associação Fenix promo-
ve na próxima quinta-feira, dia 
15,  às 20h, uma palestra com 
o tema “Esquizofrenia - Orien-
taçãoes para um tratamento 
de sucesso”, com a médica 
psiquiátrica Dra. Anny Karinna 
P.M. Menzes. Para participar 
basta levar 1kg de alimento 
não perecível. A palestra acon-
tece no Salão da Igreja Santa 
Rita de Cássia (entrada pela 
lateral da Igreja), à Av. Sen. 
Casemiro da Rocha, 599 - px. 
ao metrô Praça da Árvore. Tel.: 
3208-1225

Musicalidade e 
poesia em show 
de violonista

Vão de Villa Lobos a 
Milton Nascimento as influ-
ências musicais do violo-
nista Heraldo Góez, que se 
apresenta na próxima sexta, 
16, no Espaço Cultural Albe-
rico Rodrigues, a partir das 
20h. No show “A Busca”, ele 
interpretará canções próprias 
que vão compor o CD que 
está em fase de gravação. O 
couvert, opcional, é de ape-
nas R$ 5. Anote o endereço 
e confira: Praça Benedito 
Calixto, 159 - Pinheiros. F: 
3064-3920. 

Vagas para 
artesãos no 
Jabaquara

Há vagas remanescentes 
para artesãos interessados 
em expor na Feira de Artes e 
Artesanatos que acontecedas 
10h às 16h às terças, quintas e 
sexta, na Praça Alfredo Egydio 
de Souza Aranha. Inscrições 
na Supervisão de Cultura, no 
Centro Cultural do Jabaquara, 
45 - telefone 5011-2421. Para 
se inscrever, é preciso apre-
sentar RG, CPF, comprovante 
de residência, carteirinha da 
SUTACO e atestado de antece-
dentes, além de recolher uma 
taxa anual de R$ 33,60. 
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• COPA 2014 • ACONTECE

Mostra 
“Cinémathéque 
Afrique”

Em parceria com a Cinema-
teca da Embaixada da França, 
a Cinemateca Brasileira está 
exibindo uma retrospectiva de 
fi lmes africanos produzidos  
entre as décadas de 50 e os 
anos 2000. A mostra reúne 
alguns clássicos da fi lmografi a 
africana, em cópias restau-
radas e fi lmes premiados no 
tradicional FESPACO (Festival 
Pan Africano de Cinema e 
Televisão de Uagadugu). Não 
indicado para menores de 
14 anos. Confi ra a programa-
ção completa no site www.
cinemateca.gov.br. A Cinema-
teca Brasileira fi ca no Largo 
Senador Raul Cardoso, 207.

Noite das 
Arábias

A Lalec(Lar, Amor, Luz e Es-
perança da Criança) promove 
no dia 12 de novembro, quin-
ta-feira, a partir das 20h30, 
seu tradicional jantar árabe, 
com bebida e sobremesa. 
Além do delicioso jantar estão 
programados shows e sor-
teios. Convide os amigos para 
um jantar solidário e ajude a 
entidade a dar continuidade 
aos trabalhos assistenciais. Os 
convite custam R$ 75,00 por 
pessoa.O evento acontece no 
Espaço Moema, que fi ca na 
Praça Nossa Sra. Aparecida, 
195 - Moema. Informações: 
275-713 e 5078-6848 ou e-mail 
marcelo@lalec.org.

Estádio do Morumbi corre o risco de fi car 
sem o jogo de abertura da Copa de 2014?

Se o Rio de Janeiro vive a 
euforia de ser a inédita sede 
do país nas Olimpíadas de 
2016, a cidade de São Paulo 
corre o risco de não receber 
jogos importantes da Copa do 
Mundo de 2014. Isso porque 
a capital paulista, que sonha 
fazer a cobiçada partida inau-
gural da competição, não tem 
estádio considerado adequado 
para isso.

O Morumbi, estádio do São 
Paulo Futebol Clube, desde 
o início foi o palco paulista-
no escolhido para sediar o 
Mundial de futebol. Mas seu 
projeto de modernização, que 
o transformará em arena mul-
tiuso, tem sofrido ultimamente 
duras críticas por não atender 
às exigências e padrões da 
Fifa, organizadora do evento. 

Os dirigentes da entidade 
maior do futebol sugerem a 
construção de um novo está-
dio na cidade e reprovam o 
Morumbi por falta de espaço 
na área externa para estacio-
namento e imprensa. Além 
disso, as reformas previstas 
diminuiriam a capacidade de 
lugares para abaixo do esti-
pulado, que são no mínimo 
65 mil assentos para jogos de 
semifi nais. 

A direção do São Paulo, 
por sua vez, segue confi ante 
que a reforma do estádio, pro-
jetada por uma empresa alemã 
que já participou das constru-
ções de estádios na Copa da 
Alemanha e na África do Sul, 
fi cará a contento das normas 
da Fifa. O prefeito Gilberto 
Kassab (DEM) é outro a publi-

camente endossar 
o coro do Morum-
bi como o estádio 
de São Paulo na 
Copa. E descarta 
categoricamente 
construir um outro 
com dinheiro do 
governo. 

“A cidade esta-
rá bem estrutura-
da para receber a 
Copa. Há um gru-
po de trabalho em 
andamento criado 
pelo governo do 
estado e composto 
por vários órgãos. 
Só o plano de obras 
terá um investimen-
to total de R$ 33,4 
bilhões, com a execução de 20 
grandes intervenções ou me-
lhorias que ajudarão a trans-
formar São Paulo, não só para 
a Copa de 2014, mas para o 
futuro”, discursa o secretário 
municipal de esportes, Walter 
Feldman. 

Ele confi a na adequação do 
estádio são-paulino para rece-
ber os grandes jogos do Mun-
dial e garante que o dinheiro 
usado não será público.  

“São exigências cada vez 
maiores, mas que serão aten-
didas conforme compromisso 
do São Paulo Futebol Clube, 
que tem nossa total confi ança 
e fará as adequações sem usar 
recursos públicos. O estádio 
da cidade para a Copa será o 
Morumbi. Não se cogita qual-
quer outra alternativa que não 
seja esta como nossa sede para 
a competição.”, diz Feldman. 

Apesar de estádios de outros estados nem terem iniciado obras, Fifa critica projeto do Morumbi

“Estamos convencidos que o 
Morumbi estará pronto e apto 
a sediar a abertura da Copa, 
pois é o estádio em fase mais 
adiantada, em relação aos 
outros 11 que receberão jogos 
da competição”. O Ministério 
dos Esportes também acredita 
que a capital paulista e o Mo-
rumbi cumprirão todos os pré-
requisitos. “Tudo está dentro 
do cronograma estabelecido. 
Neste momento realizamos 
reuniões com as cidades-sede 
para estabelecer a matriz de 
responsabilidades. A partir 
disto, ficará estabelecida a 
atribuição das cidades, dos 
estados, do governo federal 
e da iniciativa privada. São 
Paulo, assim como todas as 
outras sedes, está cumprindo 
com todas as exigências da 
Fifa”, assevera Alcino Rocha, 
assessor especial do ministério 

para o futebol. Segundo ele, a 
partir das críticas feitas, o pro-
jeto de reforma do Morumbi 
foi alterado e já passar por 
nova avaliação da Fifa. Rocha 
só não confi rma se a cidade de 
São Paulo será mesmo palco 
da abertura. “Caberá à Fifa 
decidir se a capital paulista re-
ceberá ou não o primeiro jogo. 
O Morumbi já alterou o projeto 
de reforma. Agora nos resta 
aguardar a decisão da Fifa, que 
só será tomada depois da Copa 
do Mundo na África do Sul, em 
2010”, informa. 

Se o projeto de reforma do 
estádio do Morumbi não  

agradar a Fifa, outra pro-
posta não será apresen-

tada: autoridades dizem 
que construir nova arena 

está fora de cogitação

Milton Michida

Bazar da 
Pechincha

O Centro Espírita da Con-
solação realizará o seu bazar 
benefi cente neste sábado 
(10/10), das 09h00 às 14h00. 
Nele serão comercializados 
roupas, calçados, utensílios 
domésticos e brinquedos. A 
renda será revertida para as 
obras assistenciais. Local: Rua 
Dr. Neto de Araújo, 142 - Vila 
Mariana. Mais informações 
através do tel.: 5575-7989.

HM Saboya 
precisa de 
voluntários

O Hospital Municipal Dr. 
Arthur Ribeiro de Saboya está 
precisando de voluntários 
em diversas funções como 
Recreacionista da Pediatria, 
Orientação ao Público, Con-
tador de Histórias e Acolhi-
mento. As incrições vão de 30 
de setembro a 23 de outubro 
no setor de RH, através do 
telefone 5013-5314 com Lunei-
de, Silvana ou Ivone ou pelo 
e-mail: servicovoluntariado@
prefeitura.sp.gov.br no horá-
rio das 9h às 16h. O Hospital 
fi ca na Av. Francisco de Paula 
Quintanilha Ribeiro, 860.

UNIFESP realiza 
pesquisa sobre 
fadiga

O Instituto de Geriatria e 
Gerontologia recruta volun-
tários de ambos os sexos, de 
18 a 70 anos, que tenham 
problema de fadiga (cansaço/
falta de energia) para pesqui-
sa com medicação. Os partici-
pantes serão acompanhados 
por uma equipe médica por 
60 dias. Os interessados 
deverão agendar horário para 
avaliação com Fátima ou Patrí-
cia pelo telefone 5579-0400, 
das 9h às 13h.
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Muito arborizada, a via é 
mal iluminada. Além de 
ter sido alvo de assaltos 

recentes, ainda é ponto de 
despejo de entulho

• PROBLEMAS EM SEU BAIRRO

Rua dos Democratas é insegura 
e esquecida, dizem moradores

Os morado-
res da rua dos 
Democratas, em 
São Judas, lota-
ram a reunião do 
último Conseg 
Jabaquara para 
reclamar dos as-
saltos quase que 
diários ocorridos 
no local. Além 
disso, denuncia-
ram que a mal 
iluminada praça 
vizinha Mário 
Autuori é usa-
da como rota de 
fuga e esconde-
rijo dos assal-
tantes. Os dois 
lugares visados 
são paralelos às 
movimentadas avenidas Fagun-
des Filho e Bandeirantes. De 
acordo com os relatos, as ocor-
rências mais comuns na ruas dos 
Democratas são furtos praticados 
por bandidos a pé e de moto, 
roubos de carros e até tentativa 
de sequestro. A maior incidência 
dos crimes acontece no horário da 
volta do trabalho dos moradores e 
também depois das 23h. 

“Para acontecer algo pior, 
não está demorando. Muitos 
moradores foram assaltados 
mais de uma vez. E os bandidos 
fogem pela praça para chegar à 
avenida Bandeirantes. Um deles 
chegou até ser atropelado”, co-
menta uma das vítimas. 

A praça em questão se mos-
tra problemática pela sua grande 
extensão, onde não há fi scaliza-
ção nem conservação.  Além do 
defi ciente sistema luminoso, o 
espaço verde tem moradores de 

rua acampados e muito entulho 
despejado. “O lugar virou terra 
de ninguém e uma importante 
passagem e concentração de la-
drões”, queixa-se uma morado-
ra.  A 1ª Cia da PM, responsável 
pela patrulha do local, diz que 
realiza rondas constantes com 
a viatura. “Muitas das pessoas 
que vivem na praça têm passa-
gem pela polícia, mas estão em 
liberdade e por lei não podemos 
tirá-los da rua”, justifi ca o capi-
tão Soares. 

Segundo ele, um trabalho de 
ação comunitária em parceria 
entre a polícia e moradores e co-
meciantes da avenida Fagundes 
Filho promete melhorar a segu-

rança daquele região. Para isso, 
uma associação de empresários 
e lojistas foi criada recentemen-
te para promover melhorias e 
planejamento de vigilância na 
avenida e suas imediações. 

O Ilume (Departamento Mu-
nicipal de Iluminação Pública), 
por sua vez, prometeu reforçar 
a iluminação da praça Mário 
Autuori, que já possui pedido 
antigo do gênero. 
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FONOAUDIOLOGIAFONOAUDIOLOGIA

PARA ANUNCIAR LIGUE: 5072-2020

Em 1971, sistema de telefonia na cidade 
celebrava “ligações diretas”

• HISTÓRIA

Em tempos de telefone 
celular, internet, comunicação 
por fibra ótica, muita gente 
nem consegue imaginar que, 
para completar uma ligação 
telefonica no início da década 
de 1970 era preciso o auxílio 
de uma telefonista. Nas liga-
ções à distância, esse recurso 
permaneceu necessário ainda 
por muitos anos.

Pesquisando as edições 
do jornal São Paulo Zona Sul 
de 1971, é possível ver que o 
telefone era um benefício que 
os empresários e comerciantes 
consideravam imprescindível. 
Mas, “comprar” linhas tele-
fônicas não era nada simples 
nem barato. Assim, muitas 
famílias ainda não contavam 
com telefone em casa.

Anúncio da Companhia 

Telefonica Brasileira (CTBC) 
publicados no próprio São 
Paulo Zona Sul celebravam 
ainda a ampliação de ramais 
locais que passavam a fazer 
conexões diretas, em 1971, 
ano do 11o. aniversário do 
jornal.E mais interessante 
ainda é ler que os terminais 
tinham seis dígitos naquela 

1971: anúncio da antiga 
CTB divulgava ligações di-

retas a partir dos terminais 
70 e 71, de Vila Mariana e 

Indianópolis

época - Vila Maria-
na e Indianópolis 
tinham prefi xos 70 e 
71 - posteriormente 
converstidos em 570 
e 571 e, fi nalmente, 
em 5570 e 5571. 
E nesse sentido é 
curioso perceber 
como  a absoluta 
maioria das empre-
sas anunciantes do 
São Paulo Zona Sul 
já contavam com 
seus telefones. As-
sim, especialmente 
o setor  chamado de 
“indicador profi ssio-
nal”, com publici-
dade de profi ssionais liberais 
como advogados, médicos, 
contadores, dentistas etc, cres-
cia...

• EDUCAÇÃO

Escola confraterniza para celebrar 51 anos
Como celebrar o aniversá-

rio de uma escola que preza 
o contato estreito e contínuo 
com a família? Com a família, 
claro. Por isso, a Escola Nossa 
Senhora das Graças, do Jaba-
quara, marcou seus 51 anos de 
existência com um agradável 
pique-nique no Jardim Botâ-
nico - atividade, aliás, que já 
está se tornando tradicional 
no calendário da ENSG, ta-
manha a receptividade dos 
pais. Foram novamente horas 
descontraídas com a união de 
estudantes, pais, professores, 
funcionários e direção da es-
cola. 

A celebração do aniversário 
também foi marcada por uma 
missa, no fi nal de setembro, 
na Capela Meninos de São 
Judas, celebrada pelo padre 

Mário Marcelo. Novamente, a 
família E.N.S.G. se uniu para 
agradecer por mais um ano de 
estudos e trabalho

A Escola Nossa Senho-

ra das Graças fica na Praça 
Barão de Angra, 91 - Cidade 
Vargas, próx. ao Terminal Ja-
baquara do metrô. Telefone 
5588-4488.

Pique nique no Jardim Botânico marcou união entre 
família, professores e direção da Escola N.S. das Graças



Pizzaria quem conquistar quem é louco por pizza
Pizzaria delivery segue 

alguns mandamentos para ter 
sucesso. O primeiro é saber 
que paulistanos precisam co-
mer pizza sempre. O segundo 
é que, por conta dessa regula-
ridade, o cliente pede diversi-
dade no cardápio, qualidade 
nos ingredientes e agilidade 
na entrega. Uma pizzaria da 
região de São Judas já no 
próprio nome dá dicas de que 
segue esses mandamentos. 

Na Louco por Pizzas, o 
menu traz tanto as opções 
tradicionais, sempre muito pe-
didas, quanto as que originais, 
imperdíveis naqueles dias em 
que a vontade é de variar, co-
mer algo diferente.

Entre as eternas campeãs 
estão as de mozarela, calabre-
sa, marguerita e portuguesa, 
feitas no capricho, com re-
cheio farto e massa saborosa. 

Já na lista das originais, 
que têm conquistado novos 
paladares a cada semana, 
estão as que levam carne seca 
na cobertura. A Carne Seca II, 
por exemplo, leva carne seca 
desfi ada, purê de abóbora ja-
ponesa, catupiry, parmesão e 
gorgonzola.

Atualmente, a pizzaria está 

com uma promoção imperdí-
vel para quem quer conferir 
a qualidade das pizzas mais 
tradicionais. De terça a quinta-
feira, quem pede as pizzas de 
mozarela ou calabresa paga 
apenas R$ 12,90. Para quem 
compra duas ou mais pizzas 
salgadas de outros sabores, a 
vantagem é ganhar um refrige-
rante de dois litros (consulte 
qual). Mais: quem citar essa 
reportagem ainda ganha borda 
recheada trançada!

Uma das principais pre-
ocupações da casa é manter 
a massa sempre fresquinha, 
por isso ela é preparada a 
cada dia. Garantem também a 
preocupação com a qualidade 
de cada ingrediente, para que 
o sabor seja aprovado pelos 
loucos por uma redonda.

Como sobremesa, expe-
rimente também as pizzas 
doces: banana, brigadeiro, 
chocolate, nutela (que leva nu-
tella coberta com ovomaltine) 
ou prestígio.  

A Loucos por Pizza funcio-
na de terça a domingo. Fica na 
Rua Democratas, 595 - Saúde. 
Telefone: 2276-3125 e 4235-
3249 (consulte área de entrega 
e solicite cardápio).

Leitores do jornal SP Zona Sul ganham bordas recheadas com massa trançada ao fazer pedidos
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• BARES E RESTAURANTES

Acima, ao sair 
do forno, outra 
das pizzas mais 
pedidas, com co-
bertura da rúcula 
e tomate seco. 
A casa também 
tem conquistado 
a preferência 
da clientela 
da saúde com 
bordas recheadas 
em massa trançada (ao lado, a 
marguerita, com manjericão). 
Destaque também para as 
coberturas doces, em especial a 
original “nutela” que leva co-
bertura de nutela com ovomal-
tine! A casa funciona de terça 
a domingo e faz promoções de 
pizzas de calabresa e mozarela 
a R$ 12,90 de terça a quinta.
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• FISCALIZAÇÃO

Há lojas de fogos de artifício funcionando na região?
Prefeitura já interditou oito casas em situação irregular em São Paulo, mas não informa se há estoque de fogos na região. Denúncias pelo 156
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Após a recente explosão 
de uma loja de fogos de ar-
tifício em Santo André, que 
vitimou duas pessoas, a ges-
tão Gilberto Kassab (DEM) 
decidiu intensifi car na cidade, 
desde o início deste mês, a 
fi scalização em torno desses 
estabelecimentos. Denúncias 
de comércio irregular desse 
tipo de material, recebidas 
pelo Serviço de Atendimento 
ao Cidadão, pelo 156 e nas 
praças de atendimento das 
subprefeituras, também estão 
sendo averiguadas. O 190 da 
Polícia Militar é outro canal 
para reclamar. 

A prefeitura afi rma ter re-
alizado em outubro 44 visto-
rias, com oito casas do gênero 
interditadas por falta de se-
gurança. Três delas fi cam na 
área da subprefeitura da Casa 
Verde, duas em Cidade Ade-
mar, uma na Freguesia do Ó, 
uma na Vila Maria e outra em 
Cidade Tiradentes. 

Na região, a quantidade de 
lojas de fogos de artifícios é 
desconhecida e não confi rma-
da pelo governo municipal. Há 
poucos dias, a Secretaria de 
Coordenação de Subprefeitu-
ras solicitou um levantamento 
de cada uma das 31 subpre-
feituras sobre a existência e 
legalidade dessas casas nas 
respectivas áreas. 

Instadas pela reportagem, 
as subprefeituras Ipiranga, 
Vila Mariana e Jabaquara não 
divulgam a presença desse 
tipo de comércio em seus 
distritos e informam que a 
pesquisa sobre o tema, com 
os dados regionais, está cen-
tralizada na secretaria para 

divulgação. A pasta, por sua 
vez, empurra os resultados 
do levantamento para a Secre-
taria de Comunicação Social, 
ligada ao gabinete do prefeito. 
Este órgão, porém, comunica 
que no momento não dispo-
nibilizará as estatísticas de 
cada subprefeitura, tampou-
co confi rma a existência das 
lojas de material pirotécnico 
na região. 

A prefeitura esclarece, ain-
da, que qualquer vistoria que 
constate estado precário de 

segurança justifi ca a interdição 
imediata do estabelecimento. 
Quando há problemas com 
a documentação, verifi cadas 
logo na primeira inspeção, os 
agentes intimam o proprietário 
do ponto a apresentar a docu-
mentação em cinco dias. Após 
esse prazo, se ele não apresen-
tar os documentos necessários, 
é aberto um processo fi scal e 
o local, multado por falta de 
licença de funcionamento. 

A partir da primeira au-
tuação é dado um novo pra-

zo para a regularização das 
atividades, que varia de 5 
a 90 dias, dependendo do 
caso e da situação do imóvel. 
Depois desse período, se o 
proprietário não apresentar a 
licença, a loja é lacrada pela 
subprefeitura. Já no caso de 
um estabelecimento estar lo-
calizado em uma zona na qual 
a atividade não seja permitida, 
há o prazo da intimação (5 
dias) para fechar as portas por 
conta própria, ou ser lacrado 
pela subprefeitura.

A legislação nos mais di-
ferentes âmbitos restringe o 
comércio dos fogos de artifí-
cio e estampido. A lei fede-
ral do Estatuto da Criança e 
Adolescente, por exemplo, 
proibi vender, entregar ou 
fornecer esse tipo de material 
para menores de idade, salvo 
aqueles que, pelo seu reduzido 
potencial, sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico 
em caso de utilização indevi-
da. A penalidade é prisão de 
seis meses a dois anos. 

A lei de comércio ambu-
lante também veta a venda de 
objetos derivados de explo-
sivos. O camelô apreendido 

paga multa de R$ 370 e perde 
o TPU (Termo de Permissão), 
caso tenha. Já pela lei de uso 
e ocupação do solo, não se 
pode conceder licença a esses 
estabelecimentos em zonas 
estritamente residenciais e 
para imóveis a menos de 100 
metros de postos de gasolina 
e de combustíveis; depósitos 
de outros explosivos, infla-
máveis e terminais de gás; 
estabelecimentos de ensinos; 
hospitais, maternidades, pron-
tos-socorros e similares, que 
mantém internações; cinemas, 
teatros, casas de espetáculos 
(exceto boates); e repartições 
públicas.

A Prefeitura interditou, na 
sexta passada (2), três lojas 
de fogos de artifício na Casa 
Verde, por falta de segurança. 
Na Freguesia do Ó, outra loja 
foi interditada nesta quinta-feira 
(1). Além disso, já haviam sido 
interditadas duas lojas em Cida-
de Ademar, uma na Vila Maria e 
outra em Cidade Tiradentes. No 
total, foram vistoriadas 44 lojas, 
sendo que 10 foram intimadas, 
duas foram multadas e sete 
foram interditadas. 

As casas que vendem fogos 
de artifício precisam possuir 
a licença de funcionamento, 
como qualquer estabeleci-
mento comercial, e uma outra 
licença específi ca, concedida 
para lojas regularizadas na 
prefeitura e que permite a 
comercialização desse tipo de 
artefato. Essa documentação 
pode ser provisória, por perío-
do de 60 dias, ou anual, válida 

para varejistas e atacadistas. 
De acordo com a Secretaria 

Municipal de Coordenação das 
Subprefeituras, os estabeleci-
mentos que forem flagrados 
comercializando fogos de ar-
tifício sem licença podem ter 
o imóvel interditado e receber 
multas de até R$ 4 mil. 

Durante os períodos em 
que tradicionalmente há maior 
demanda por fogos de artifí-
cio, como festas juninas e de 
fi nal do ano, a pasta informa 
que determina reforço na fi s-
calização em todas as subpre-
feituras, além da adoção de 
medidas enérgicas quanto ao 
funcionamento irregular desse 
tipo de loja.

O pedido da licença para 
venda de fogos deve ser feito 
na subprefeitura local até 15 
dias antes da instalação do 
estabelecimento, desde que 
o proprietário apresente a 

seguinte documentação: al-
vará da Divisão de Produtos 
Controlados, da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
de São Paulo; cópia do IPTU 
do imóvel a ser vistoriado; 
laudo de vistoria fornecido 
pela Associação Brasileira de 
Pirotecnia (Assobrapi); car-
teira de aptidão profi ssional, 
fornecida pela Assobrapi, ates-
tando que o comerciante ou os 
funcionários do local fi zeram 
curso teórico e prático e estão 
habilitados para o comércio do 
produto explosivo.

Vistoria que constate esta-
do precário de segurança jus-
tifi ca a interdição imediata do 
estabelecimento. No caso de 
um estabelecimento que está 
em uma zona na qual a ati-
vidade não seja permitida, há 
o prazo da intimação (5 dias) 
para fechar as portas por conta 
própria ou ser lacrado.

Subprefeituras prometem intensifi car 
vigilância em épocas de festas

Leis limitam comercialização 
de produtos explosivos

Loja interditada pela Prefeitura na sexta passada, dia 2
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VILA CAMPESTRE
R$ 168 MIL

Apto- Próximo à Rua Guian
3 dorms, 2 wc’s, 98m2- 

próximo ao Metrô
Ref: I- 984/9

JABAQUARA
R$ 170 MIL

Apto- Próximo ao Metrô
2 dorms, sala c/sacada,

2 vagas.
Ref: I- 1039/9

CONCEIÇÃO
R$ 195 MIL

Apto- Próximo ao Metrô
2 dorms,sala, coz.

wc, 1 vaga.
Ref: I- 1522/8

SAÚDE
R$ 205 MIL

Apto- ao lado do Metrô
2 dorms(AE), coz. amplia-
da, 1 vaga.Investimento!

Ref: N- 992/9

CONCEIÇÃO
R$ 225 MIL

Apto- 400 mts do Metrô
2 dorms(1suíte), sala c/

sacada, 2 vagas.
Ref: I- 1156/9

SAÚDE
R$ 230 MIL

Apto- 200 mts do Metrô
3 d (2AE), livin em L, coz.

planej.,2 wc’s,1vg.
Ref: N- 921/9

SÃO JUDAS
R$ 235 MIL

Apto- Próximo ao Metrô
2 dorms(1suíte), sala c/

sacada, 1 vaga.
Ref: I- 1368/9

SÃO JUDAS
R$ 235 MIL

Apto- Próximo ao Metrô
3 dorms(1suíte), sala c/

sacada,. 1 vaga
Ref: I- 1620/9

SAÚDE
R$ 240 MIL

Apto- Ótima Localização
3 dorms, 2 wc’s, living c/
sacada, 1 vaga, lazer.

Ref: N- 1468/9

SAÚDE
R$ 255 MIL

Apto- Modernizado
2 dorms(AE) sendo 

1 suíte,coz.americana,
 1 vaga. Ref: N- 1211/9

BOSQUE DA SAÚDE
R$ 390 MIL

Apto- Px. à Av. Bosque 
da Saúde, 3 dorms. (1s), 

sacada, rico em arms, dep. 
empr., 2 vgs Ref: N- 1170/9

SÃO JUDAS
R$ 460 MIL

Apto Novo- Px. ao Metrô
3 dorms(1suíte), sala c/
sacada, 2 vagas, lazer

Ref: I- 1247/9

MIRANDÓPOLIS
R$ 540 MIL

Cobertura
2 suítes, living c/terraço, 

coz. planej.,2 vgs,churrasq.
Ref: N- 1622/9

VILA GUARANI
R$ 250 MIL

Sobrado-Px. ao Metrô 
Jabaquara

2 dorms(1suíte), sala, 
copa, coz.,1 vaga

Ref: I- 690/9

VILA FACHINI
R$ 400 MIL

SALÃO COMERCIAL
6X 18 sendo 2 casas

com 2 dorms.
Ref: I- 1268/9

JARDIM DA SAÚDE
R$ 480 MIL

Sobrado- semi-novo
4 dorms(2s),lavabo, 

2 salas, copa,côa.,quintalç, 
5 vgs. Ref: N- 1204/9

SAÚDE
R$ 500 MIL

Casas Térreas para
Investimento

3 casas- terreno 10x25
Ref: N- 1193/9

SAÚDE - R$ 225 MIL
Apto- 2 dorms c/AE. Living c/sacada, coz. planej.,dep. 

empr.,2 entradas, 1 vg. Ref: N- 1417/9

JABAQUARA - R$ 240 MIL
Apto- Próximo ao Metrô. 3 dorms. (1suíte), sala c/sa-

cada, 2 vagas. Ref: I- 1608/9

SAÚDE - R$ 260 MIL
Imóvel Comercial, amplo. 2 salas p/consultório, 

recpção,2 wc’s.Ótimo! Ref. N- 523/9

SAÚDE - R$ 290 MIL
Apto- Totalmente Planejado, andar alto. 3 dorms. (1s), 

lazer completo, 1 vaga. Ref: 118/9

SÃO JUDAS - R$ 380 MIL
Sobrado- Px. Metrô. 4 dorms. (1suíte), dep. empr.,

quintal c/churrasq., 2 vagas. Ref: I- 823/9

JABAQUARA - R$ 400 MIL
Terreno – Próximo ao Metrô. 17 X 22

Ref: I- 1290/9

AMERICANÓPOLIS
R$350,00

Trav. Da R. Muzambinho  – 
Ref.11112

Térrea “Fundos” – 01 dorm, 
coz, WC, AS.

SAÚDE
R$350,00

Paral. Av. Bosque da Saúde 
– Ref.8900

Térrea “Fundos” – 01 dorm, 
coz, WC, AS

JD IPORÃ
R$300,00

Próx. Ao Terminal Varginha 
– Ref. 10526

Térrea “Fundos” – 
01 dorm, sala, coz, WC, AS

PL PAULISTA
R$500,00

Trav. Da Av. Jabaquara – 
Ref. 11936

Térrea “fundos” – 01 dorm, 
coz, WC, AS

VL STA CATARINA
R$800,00

Trav. Da R. Cidade de 
Bagdá – Ref. 11915
Térrea – 02 dorms,
02 salas, coz, WC,

AS, 01 vaga

CAMBUCI
R$1.100,00

Trav. Da Av. Lacerda 
Franco – Ref. 11712

Sob – 03 dorms, sala,
coz, WC, AS

JD ORIENTAL
R$1.600,00

Próx. Ao metrô Jabaquara 
– Ref. 11900

Sob – 02 dorms, sala, 
coz, WC, AS, 03 vagas + 

edícula

VL CAMPESTRE
R$800,00

Final da R. Dos Marapés – 
Ref.11926

Apto – 02 dorms, sala, coz 
c/AE, WC, AS, 01 vaga

SAÚDE
R$ 1.200,00
Próx. Ao metrô –

Ref. 11924
Apto – 02 dorms c/AE, 

sala, coz c/AE, WC, AS, 
01 vaga

SAÚDE
R$1.500,00
Próx. Ao metrô

Ref. 10115
Apto – 03 dorms, 

sala c/SAC, coz c/AE, 
WC, AS, 01 vaga

CAMPO LIMPO
R$1.800,00

Próx. Av. Carlos Caldeira 
Filho – Ref.11816. Apto –

02 dorms, sala c/SAC, coz, 
WC, AS, 02 vagas

SAÚDE
R$700,00

Próx. Metrô – Ref.11945
Apto – 01 dorm, sala, coz, 

WC, AS, 01 vaga

SÃO JUDAS
R$1.000,00

Próx. Ao metrô – Ref.11948
Apto – 02 dorms, sala c/
SAC, coz c/AE, WC, AS, 

01 vaga

SÃO JUDAS
R$900,00

Imed. do Metrô – Ref. 
11946

Apto – 02 dorms (01suíte), 
sala, coz, WC, AS, 01 vaga

SAÚDE
R$1.600,00

Próx. Ao metrô – Ref.11836
Apto – 03 dorms c/AE

(01 suíte), sala, coz, WC, 
AS, 01 vaga

MIRANDÓPOLIS
R$1.500,00

Prox. Ao Metro Praça da 
Árvore – Ref.11647

Sala comercial – 70 div em 
2 salas, WC

CAMBUCI
R$1.800,00

Próx. Lins de Vasconcelos 
– Ref.10230

Sala comercial – 126m², 
02WC´s

LIBERDADE
R$2.200,00

Próx.ao metrô – Ref. 10883
Sala comercial – 130m², 

02 WCS

CHACARA INGLESA
R$ 370 MIL

Apto- Próximo ao 
Metrô Saúde. 3 dorms. 
(1suíte),living c/sacada, 

amplo, 2 vgs, lazer.
Ref: N- 1523/9

PARAÍSO
APTO - 0 KM 

R$ 920 MIL
4 dts, 3 stes, 3 vgs + dep,
300m2, pisc, sauna, churr.

V. CLEMENTINO
4 DTS - 2 STES - 4 VGS

R$ 825 MIL
Arms, escritório, living 3 ambs, 
sl. almoço, dep. empr, lavabo, 

área ampla. Aproveite!
SAÚDE

4 DORMS - 2 VAGAS
R$ 430 MIL

1 ste. 160m2 úteis, repleto 
de arms, dep. empr, piscina 

aquecida!!!

CHÁC. INGLESA
4 DTS - 2 STES - 3 VGS

R$ 500 MIL
Terraço, repleto de arms,

dep. empr, lazer total.
Ótima mercadoria!

KLABIN
3 DTS - 1 STE - 2 VGS

R$ 480 MIL
Luxuoso, mobiliado, living
em tábuas largas, terraço.

Ótimo!
CHÁC. INGLESA

COBERTURA DUPLEX
R$ 452 MIL

3 dts, ste, living 2 ambs,
churrasq, 130m2, 2 vagas.

Aproveite!

JD. DA SAÚDE
COBERTURA DUPLEX

R$ 450 MIL
150m2, 3 dts, 2 stes, 2 vagas, 
piscina, churrasqueira, arms.

Não perca!

V. CLEMENTINO
COBERTURA DUPLEX

R$ 435 MIL
2 dts c/ 30 opc, living c/ sac, 

salão, quintal, churrasqueira. 
Ótima mercadoria!

V. MARIANA
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 239 MIL
Armários, living 2 ambs,

vaga dupla,
perto de tudo!!!

SÃO JUDAS
3 DTS - 1 STE - 2 VAGAS

R$ 342 MIL
Lindo apto, liv. c/ sac, dep. 
empr, 110m2 AU, lazer total.

Ótimo!!!

JD. DA SAÚDE
3 DORMS - 2 VAGAS

R$ 335 MIL
Ste, arms, liv. c/ sac. e churr, 
coz. planej, semi-novo, cond. 

baixo, lazer total.

CHÁC. INGLESA
3 DORMS - 2 VAGAS

R$ 310 MIL
Repleto de arms, ste, lazer c/ 
piscina, 200m metrô Sta. Cruz 

e colégio Arqui.
V. GUMERCINDO
3 DTS - 1 STE - 2 VAGAS

R$ 285 MIL
Sala ampla, coz. planej, sac, 
lazer completo, cond. baixo, 

andar alto. Aproveite!

PARAÍSO
3 DTS - 1 STE - 98M2 AU

R$ 260 MIL
Dormitórios c/ arms, copa, 

cozinha, reformado, s/ vaga.

V. CLEMENTINO
3 DTS - 1 VG - 95M2 AU

R$ 275 MIL
Sala ampla, DE, arms, salão 
de festas, ótima localização.

Coração do bairro!

V. MARIANA
3 DORMS - 2 VAGAS

R$ 270 MIL
2 sacadas, coz. planej,
depósito, lazer. Ótimo!

SAÚDE
2 DORMS - 1 SUÍTE

R$ 250 MIL
1 vaga, lazer c/ piscina, bem 
localizado, próx. ao metrô.

Venha conhecer!

V. GUMERCINDO
2 DORMS - 1 VAGA

R$ 225 MIL
Apto novo c/ piso, sac, AE, 

coz. planej, cond. baixo.
Excelente!!!

BQ. SAÚDE - R$ 175 MIL
Apto c/ 1 dormitório

1 vaga, arms, varanda, 
lazer completo.

Agende sua visita!

PÇA. ÁRVORE - R$ 210 MIL

Apto c/ 2 dormitórios
dep. empr, escritório,
120m2 área útil, prédio

s/ elevador, s/ vaga.

MTR. JABAQUARA R$ 110 MIL
Sala comercial

fino acabto, c/ recepção, 
minicopa, 1 vaga, multi-

uso, em centro comercial.

SAÚDE - R$ 1.100
Apto c/ 2 dorms, AE, sala, coz, 

AS, 1 vaga, lazer. Ref. 1560

V. MARIANA - R$ 2.300
Apto 3 dorms, ste, AE, sala 

2 ambs, coz, DE, impecável, 
110m2, 1 vaga. Ref. 2108

V. CLEMENTINO - R$ 1.300
Apto c/ 1 ste, sala c/ sacada, 

coz, AS, totalmente mobiliado,
1 vaga. Ref. 7416

PTO. PAULISTA - R$ 1.500
Apto 3 dorms, AE, sala 2 

ambs, lavabo, coz, DE, 100m2, 
ótimo. Ref. 2108

MTR. CONCEIÇÃO - R$ 1.200
Apto c/ 2 dorms, AE, sala 2 

ambs, coz, AS, 1 vaga, piscina. 
Impecável!!!

MIRANDÓPOLIS - R$ 1.300
Sobrado c/ 2 dorms, sala,
coz, banh, quintal, 1 vaga.

Ótima opção!!!

V. CLEMENTINO - R$ 2.200
Sobrado coml, 90m2, 4 salas,

2 wc’s, quintal, reformado.
Ref. 18162

V. CLEMENTINO - R$ 3.700
Sobrado coml, 6 salas, 2 wc’s, 

2 vagas, reformado, ótimo 
ponto comercial!!!

V. CLEMENTINO - R$ 2.500
Galpão c/ 1300m2, 3 pavi-

mentos, 6 wc’s, trifásico, ót, 
conservação. Ótimo!!!

PTO. PAULISTA - R$ 2.300
Sobrado 3 dorms, AE, sala 2 

ambs, lavabo, coz, qtal, 3 vgs, rua 
tranq, ót. opção. Não perca!!!

MIRANDÓPOLIS - R$ 1.800
Salão coml, 50m2, wc,
ótimo ponto comercial,
no coração do bairro.

JD. DA SAÚDE - APTO
R$ 275 MIL - 2 VAGAS

C/ 2 dorms, living c/ sac, face 
norte, closet, repl. arms, aquec. 
central, ótimo lazer, vista ampla.

 MIRANDÓPOLIS - R$ 500 MIL
 SOBRADO - 2 VAGAS 

3 dts, 217m2 AU, 2 salas amplas 
c/ lareira, quintal c/ churrasq, dep. 
empr. closet, portão automático.

CH. INGLESA - R$ 375 MIL
SOBRADO DE VILA

Ót. localiz, 2 dorms, 2 vagas, 
entr. lateral, edícula, quintal, 

portão automático.

MIRANDÓPOLIS-R$ 550 MIL
SOBRADO-3 STES-4 VGS

Sala 2 ambs, semi-novo,
dep. empr, pequeno quintal,

próx. a Unip!!!

V. CLEMENTINO - R$ 440 MIL
SOBRADO - 3 DTS - 2 VGS

Rua tranquila, ampla sala, 
lavabo, coz, próx. ao metrô,

ótima localização.

MIRANDÓPOLIS-R$ 620 MIL
SOBRADO - 3 SUÍTES

Sl. estar, sl. jantar, coz. planej, 
edícula, churr, 2 vgas, rua 

plana e tranquila. 

MIRANDÓPOLIS-R$ 490 MIL
SOBRADO - 3 SUÍTES

2 stes, 2 vgs, elev, dep. empr, 
lvbo, terreno 8x24, reform, local 

tranq. Vale a pena conhecer!

V. MARIANA - R$ 750 MIL
SOBRADO-3 DTS-3 VGS
248m2, terr. 8x40, arms, qtal,
1 ste, 3 wc’s, copa, coz, lindo.

Não perca!!!

V. CLEMENTINO
3 DTS-1 STE-120M2 AU

R$ 319 MIL
Px. metrô Sta. Cruz, dep. 
empr., amplo e muito bem

conservado. Est. propostas!

PÇA. ÁRVORE - R$ 180 MIL

Apto c/ 1 dormitório
1 vaga, 1 suíte, arms,

terraço, decorado, lazer
c/ quadra e pisc. Ótimo!

V. CLEMENTINO - R$ 1.200
Apto 2 dorms, AE, sala 2 
ambs, coz, AS, 1 vaga.

Ref. 5704

CHÁC. INGLESA - R$ 190 MIL

Apto c/ 2 dormitórioS
1 suíte, 1 vaga, repleto

de arms, reformado,
ensolarado.

IPIRANGA
3 DORMS - 1 VAGA

R$ 255 MIL
Totalmente reform, rico em 

arms, piso porcelanato, play-
ground, sl. festa. Ót. opção!
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APTO 1 DT
M. CONCEIÇÃO – REF. V0320

1 dt., sala, coz., w/c, a/s, 1 vg –  
Lazer - Cond baixo

R$ 120.000,00 á vista

APTO 2 DTS
JABAQUARA -  REF. V0267

2 dts., sala p/ 2 amb., coz., 1 vg,  - 
Lazer completo
R$ 110.000,00

APTO 2 DTS  - S. JUDAS
REF. V0368

2 dts., sala, cozinha,  w/c, área de 
serviço, 1 vg

R$ 170.000,00

APTO 2 DTS
V. STA. CATARINA –  REF. V0339

2 dts., sala c/ sacada, coz, w/c, 
a/s, 1 vg – 54 M²
R$ 175.000,00

APTO 2 DTS. 67 M²
M .CONCEIÇÃO –  REF. V0357

2 dts., sala, coz., 2 w/c, a/s, 1 vg 
-  300 M do Metrô

R$ 200.000,00

APTO REF. C/ 2 VAGAS
M. CONCEIÇÃO – REF. V0362

2 Dts., sala c/ sacada , coz, 
2 w/c, a/s, 2 vagas

R$ 220.000,00

APTO 2 DTS
M. CONCEIÇÃO –  REF. V0336

2 dts, sala p/ 2 amb. c/ sacada,  
cozinha, w/c, 1 vaga – Ótimo local

R$ 220.000,00

APTO 3 DTS
VL. MORAES – REF. V0310
3 dts., sala, coz., w/c, a/s, 1 vg – 

Cond. R$ 235,00
R$ 140.000,00

APTO 3 DTS – S. JUDAS
REF. V0216

3 dts., sala c/ sacada, coz., 2 w/c, 
a/s, 1 vg – Lazer
R$ 180.000,00

APTO 3 DTS – SANTA CRUZ 
-  REF. V0363

3 dts., suíte, sala ampla,
coz., w/c, a/s

R$ 190.000,00

CASA TÉRREA 2 DTS
JABAQUARA – REF. V0364
2 Dts, suíte, sala,  2 w/c, quintal,

1 vg – 6 x 25
R$ 150.000,00

SOBRADO VAGO - JABAQUARA 
REF. V0090

2 dts. c/ arms., sala, coz., lavande-
ria, 2wc, entrada lateral, 2 vgs

R$ 155.000,00

SOBRADO 3 DTS
JABAQUARA – REF. V0274

3  Dts., sala, coz., 2 wc, 2 vgs
R$ 200.000,00

CASA TÉRREA – VL. GUARANI 
- REF V0347

2 dts., sala, coz., 2 wc, a/s, 2 vgs
R$ 240.000,00

CASA TÉRREA 3 DTS.
M. CONCEIÇÃO – REF. V0369

3 dts., 2 suítes, sala, coz. 2 wc, 
a/s, 3 vgs

R$ 290.000,00

CASA 1 DT – AO LADO DO
M. CONCEIÇÃO - REF. A0367

1 dt., sala, cozinha, w/c, quintal,
s/ garagem
R$ 700,00

CASA 1 DT – JABAQUARA 
-  REF. A0342

1 dt., sala, cozinha, w/c, s/ garagem
R$ 550,00

SALAS COMERCIAS
PRAÇA DA ÁRVORE

REF. A0303
4 salas, banheiro, s/ garagem

R$ 1.000,00

APTO 2 DTS – AO LADO DO
M. CONCEIÇÃO

REF. A0254
2 Dts., sala, coz., w/c., a/s, 1 vg

R$ 650,00
APTO 3 DTS

VILA GUARANI –– REF. A0295
3 dts., 1 dt c/ arm., coz. c/ arm., 2 

w/c, a/s, 1 vg
R$ 1.000,00

APTO 2 DTS  - ACLIMAÇÃO
REF. A0354

2 dts., sala c/ sacada, coz. c/ arm.,
3 w/c, a/s, 1 vg

R$ 1.000,00

Atenção Senhores(as) 
Proprietários(as)!

Cadastrem seus imóveis 
para VENDA E LOCAÇÃO, 

através do tel: 5585-9793, 
ou e-mail: 

uvaiasimoveis@yahoo.
com.br

APTO. JABAQUARA 
145.000,00

Final da Av. Engº George 
Korbisier - Amplo, face norte - 
03 dorms,  banh.social, sala 2 
ambs., coz , 1 vaga.  Ref.102

APTO. CONCEIÇÃO 
190.000,00

Próx. ao Carrefour, 2 dorms, 
sala 2 ambs., coz. c/ armários, 
banheiro, dep. emp. c/ banh, 
1 vaga, Reformado. Ref.119

APTO. SAÚDE
R$ 235.000,00

R. tranqüila ao lado do metrô, 2 
dorms c/ 3º opc., sala 2 ambs., 
coz. c/AE, 1 vaga, Reformado, 

repleto de arms. Ref.138

APTO. V.CAMPESTRE
R$ 165.000,00

2 dorms. sala 2 ambs.c/ sac., 
coz. c/ armários, banh. emp., 1 
vaga demarcada, face norte – 

lazer c/ piscina - Ref. 107

COBERTURA DUPLEX 
SAÚDE - R$ 470.000,00 

LAZER COMPLETO
3 dorms., sendo 1 suíte c/ closet, 
sala 2 ambs. c/sac., coz. c/arms., 

wc. empreg., 2º Piso: sala, piscina e 
churrasc., repleto de armários,
3 vagas, face norte. Ref.200

SOBRADO DE VILA - PÇA 
ÁRVORE R$ 270.000,00

VAGO - 2 dorms, banh.social, 
sala, cozinha boa c/armários, 
banh. emp., peq. quintal, gar. 
1 auto, 300m metrô. Ref. 051

GALPÃO S. CATARINA
R$ 270.000,00 

galpão coberto de 10 x 40, escrit. 
c/ recepção, banh. – Terreno de 
400m²  OTIMO P/A OFICINA  

MEC. FUNILARIA, ETC

TÉRREA MIRANDÓPOLIS 
R$ 265.000,00 

2 dorms, sala, cozinha, banh. 
social , dep. empreg. c/ banh, 
terraço, 1 vaga.160m² de ter-
reno –próx. Guatas. Ref. 033

LOCAÇÃO LOJA 
LIBERDADE C/ 220m²

Próx.Metro São Joaquim.Ex-
celente para: loja calcados, 
mercado, farmácia, Instituição 

Financ, etc...  R$ 7.000,00

APTO. JABAQUARA
R$ 175.000,00

VAGO – ao lado do metrô - 
02 dorms, sala 2 ambs , coz. 
c/ AE, 01 vaga demarcada, 

lazer.  Ref.111

APTO P. ÁRVORE
R$ 130.000,00

4 por andar, próx. ao metrô – 
01dorms., sala 2 ambs.,

coz., sem garagem.
Face Norte. Ref.198

SOBRADO PLANALTO PTA 
R$ 270.000,00

Rua tranqüila - 02 dorms, 
sala, cozinha, banheiro social 
e de empreg., entrada lateral, 

quintal, 1 vaga. Ref.050

SOBRADO PLANALTO
R$ 350.000.00

3 dorms, sendo 1 suíte, sala 2 
ambs, lavabo, sl. jantar, coz, dep. 
emp. c/banh., 2 vagas. R. tranqüila 

– Próx. Padaria Ceci. Ref.067

SOBRADO COMERCIAL 
MIRANDÓPOLIS
R$ 450.000,00  

5 salas, 1 salão, coz, 3 ban-
heiros, 3 vagas, 5 linhas de 
telefone. 165 a.c. – Ref. 191

LOCAÇÃO
SALAS COMERCIAIS

NOVAS C/ WC PRIVATIVO, 
METRAGENS DIFERENCIA-
DAS, PRÓX. METRÔ SAÚDE 

– R$ 1.200,00 E R$ 850,00

LOCAÇÃO TERRENO 
SAÚDE R$ 3.000,00
Bom para mecânica,

estacionamento, lava rápido, 
10m de frente, portão de 

ferro, 200 m do metrô

LOCAÇÃO APTO
SÃO JUDAS R$ 1.200,00 

02 dorms C/A.E, sala c/ sacada, 
cozinha c/ armes., dep. empreg. 

c/ banh., A.serv., Andar alto, 
01 vaga – COND: R$300,00 - 

300M  METRÔ – ref.141-A

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 205 MIL

reformado, bom acabamento, 
boa localização do bairro, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 
sala, cozinha c/ armários 

embutidos, lavanderia, quarto e 
wc p/ empregada, garagem 

p/ 2 carros - REF.: 9020

SOBRADO COND. 
FECHADO - BQ. SAÚDE

R$ 450 MIL
excelente padrão, impecável, 

semi-novo, c/ 3 dorm., ste,
living p/ 2 amb., jd. Inverno,
copa, coz. planej, lavanderia 
c/ AE, cobertura c/ piscina,  
churrasq. e amplo terraço,

 AT = 215,58 m2. REF.: 9204

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 465 MIL
 excelente localização da rua 
Frei Rolim, terreno plano, refor-
mada, ótima oferta, c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb., copa, coz. planej. nova, 
qto.p/ despejo, dep. p/ emp, qtal, 

gar. p/ 4 carros - REF.: 8415

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS

R$ 477 MIL
3 dorm. c/ AE e sacadas, ste, 
living p/ 2 amb. c/ elevador p/ 
dorm., lavabo, copa, coz. plane-
jada, dep. p/ empreg., garagem 

p/ 2 carros, ótimo acabto., 
excelente localização, trav. da 
rua das Camélias. - REF.: 8995

SOBRADO NOVO
METRÔ SANTA CRUZ

R$ 550 MIL
ótima localização, a 4 quadras 

no Metrô Santa Cruz, C/ 3 
dorm., sendo 3 suítes, living, sl. 
Jantar, sl. TV, lavabo, cozinha, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 4 
carros, quintal, ótimo acabto. - 

REF.: 8979

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 650 MIL
terreno 200 m2, construção 210 
m2, ótimo acabto., c/ 4 dorm., 

2 stes., living p/ 2 amb., lavabo, 
copa, coz., dep. p/ empreg., gar. 
p/ 4 carros, amplo quintal c/ jar-
dim e churrasq., estuda imóvel 

menor valor -  REF.: 9250

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 695 MIL
ótima localização, c/ 3 dorm.c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 

2 amb., cozinha c/ AE, dep/ p/ 
empregada, garagem p/ 6 car-
ros, amplo quital c/ chuurasq., 
terreno 313 m2, construção de 

258 m2. REF.: 8865

APTO.
SAÚDE

R$ 220 MIL
localizado na Rua Loefgreen, 
próx. a rua Juréia, c/ área útil 
de 90 m2, c/ 2 dormitórios  c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha, 

lavanderia, dep. p/ emp, 
gar p/ 1 carro. REF.: 9230

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 280 MIL
ótima localização da 

Av. Miruna, c/ 3 dormitórios, 
2 c/ AE, wc social, living, sala 
de jantar, escritório, lavabo, 
cozinha c/ AE, lavanderia 

c/ wc p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros. - REF.: 8943

SALÃO
BQ. DA SAÚDE

R$ 289 MIL
travessa da Av. Bq. da Saúde, 
sendo térreo c/ salão c/ 2 wc, 

1o piso c/ 3 salas e 3 wc, 
2o piso 3 salas e 2 wc, 3o piso 
amplo terraço c/ salão e wc, 
ótimo para investimento e 

outras finalidades -  REF.: 8852

SOBRADO
METRÔ IMIGRANTES

R$ 370 MIL
a 3 quadras do metrô, ót. sobrado, 
c/ 2 dorm., ampla ste c/ hidro, closet 
e terraço, wc social, liv p/ 2 amb. em 
desnível, copa, coz., lavand., amplo 
depósito tipo porão, jardim, gar. p/ 
2 carros, estuda apto. menor valor 

na região - REF.: 8975

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$  425 MIL

ótima localiz., terr. 6 x 39 mts., 
constr. 250 m2, c/ 3 dorm. c/ AE, 
2 stes, liv p/ 3 amb., lavabo, 
copa, coz. c/ AE, dep. p/ emp., 
despensa, escritório, gar. p/ 3 
carros, estuda imóvel menor 
valor, inclusive litoral norte. 

REF.: 8590

TÉRREA + EDÍCULA 
V. BRAS. MACHADO

R$ 495 MIL
amplo terreno c/ 10 x 45 mts., 
c/ 3 dorm., 2 suítes, wc social, 

sala, cozinha, lavand., dep. 
p/ empreg., amplo quintal c/ 
churrasq., garagem 3 carros, 
fundos c/ edícula c/ 1 dorm., 

coz., wc. - REF.: 9150

TÉRREA + EDÍCULA
V. DAS MERCÊS

R$ 248 MIL
reformada, bom acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE, living, lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ emp., qtal c/ 
churr., gar, edícula nos fundos c/ 
2 dorm.,, sala, coz, wc, lavand, 
ótimo p/ duas famílias ou outras 

finalidades - REF.: 8363

SOBRADOS
V. GUMERCINDO

R$ 280 MIL
terreno 5 x 26 mts., construção 
155 m2, ótima localização, c/ 2 
dorm., wc social, living p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha c/ AE, despensa, 
lavanderia, dep. p/ empregada, 
quintal c/ churrasq., garagem p/ 

1 carro. - REF.: 9269

SALÃO COM.
AV. DO CURSINO

R$ 375 MIL
excelente localização da 
Av. do Cursino, próximo a 

Rua Ribeiro Lacerda, terreno 
5 x 30 mts., construção de 

149 m2, c/ salão comercial c/ 
2 wc’s, depósito e escritório 

-  REF.: 9349

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 399 MIL
terreno plano, c/ 10 x 30 mts, 
c/ 3 dorms, wc social, liv. p/ 2 
ambtes, coz, lavand, quarto e wc 
p/ emp., amplo qtal, gar. p/ vários 
autos, edícula independente nos 

fundos c/ 1 dorm., sala, coz.,
wc, lav. - REF.: 8313

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 400 MIL
estilo assobradada, terreno 10 
x 28 mts., constr. 185 m2, c/ 3 
dorm., suíte, wc social, living 
p/ 2 amb., jd. Inverno, copa, 
coz. c/ AE, dep. empregada, 
quintal, garagem p/ 4 carros - 

REF.: 9138

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 429 MIL
4 dormitórios, 2 suítes c/ AE, 

wc social, living p/ 2 amb., 
lavabo, copa, cozinha planej., 

dep. p/ empregada, garagem p/ 
2 carros, estuda permuta

c/ apto. na região até 50%.
REF.: 9213

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 390 MIL
terreno 5 x 43 mts., constr. 162 m2, 
c/ 3 dorms, suíte, liv p/ 2 amb., 
escritório, lav, copa, cozinha c/ 
AE, despensa, dep. p/ empreg., 

gar.  p/ 2 carros, amplo qtal, 
estuda permuta c/ apto. 2 dorm., 
1 vaga, na região- REF.: 9076

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 760 MIL
local nobre do bairro, c/ 4 suítes, 
2 closet’s, liv p/ 3 amb., lareira, 
escritório, lav, copa, coz, planej., 

despensa, dep. p/ emp., gar. 
p/ 8 carros, amplo qtal c/ churr., 

terr. 10 x 32 mts., construção 
de 440m2. - REF.: 7620

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 349 MIL
vago, 3 dormitórios, wc social, 
living p/ 2 amb., sl. Jantar, es-
critório, lavabo, copa, cozinha, 
despensa, lavanderia, depend. 
p/ empregada, garagem p/ 2 

carros, construção de 280 m². 
REF.: 9314

SOBRADO
JD. SAÚDE
R$ 580 MIL 

excelente localização, c/ 5 dorm. 
(sendo 3 dorm. na parte superior, 
e 2 dorm. na parte inferior), wc 
social, living p/ 3 amb., lavabo, 
copa, cozinha, depend. p/ em-
pregada, garagem p/ 3 carros, 
terreno 10 x 30 m, construção 

de 260 m²  - REF.: 7623

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 760 MIL
terr.o 291m², constr. 274 m², c/ 
4 dorm.c/ AE, ste, closet, 2 wc’s 
sociais, sl. estar, sl. jantar, lavabo, 
copa, coz., despensa, dep. p/ 
emp., amplo qtal c/ churr., gar. p/ 
até 5 carros, estuda permuta c/ 
apto. menor valor.  REF.: 9221

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 219 MIL
vago, ótima localização, 

trav. da Av.do Cursino,  próxi-
mo ao Metrô Ipiranga, terreno 
plano c/ 8,5 x 21 mts., c/ 2 dor-
mitório, wc social, sala, coz., 
lavanderia, quintal, garagem 

p/ 1 carro. REF.: 8723

(3) CASAS
SÃO JUDAS
R$ 250 MIL

ótimo para renda e investimen-
to, sendo duas casas c/ 2 dorm., 
sala, coz., wc, lavand., e outra c/ 
1 dorm., sala, coz., wc e lavand., 
tudo independente,ótimo local, 
travessa da rua Fagundes Filho 

- REF.: 9334

TERRENO - V. GUARANI 
R$ 440 MIL

ótimo local da Av. Água Funda, a 
10 min. metrô Conceição, ótimo 
pto. coml, terr. 10 x 45 mts, ótimo 
p/ renda ou outras finalidades, 
sl. coml + casa c/ 2 dorm., sala, 
coz., wc, gar., e outras 2 casas 
c/ 1 dorm., coz., wc, lavand., 

independenteS - REF.: 8805

SOBRADO
JD. DA GLÓRIA

R$ 530 MIL
4 dorm. c/ AE, suíte c/ closet e 
sacada, living, sl. TV, sl. Jantar, 
escritório, lavabo, coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 5 
carros, qtal c/ churrasq., const. 
de 8 anos, terreno 5 x 30 mts., 

const. 215 m2 - REF. 9003

SOBRADOS NOVOS
BQ. DA SAÚDE
 R$ 530 MIL 

na melhor localização do 
bairro, próximo a rua Tiquatira, 
ótima construção, acabto. de 

1a, c/ 3 dormitórios, suíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 
dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 8282

TÉRREA + EDÍCULA
V. GUMERCINDO

R$ 495 MIL
impecável, acabto. de primeira, 

c/ 2 dorm., wc social, living, 
lavabo, cozinha, despensa, 
lavanderia, quintal, jardim, 

garagem p/ 3 carros, fundos 
c/ edícula c/ 1 dorm., cozinha, 

wc. - REF. 9136

SOBRADO COND. 
FECHADO - JD. DA 

SAÚDE - R$ 380 MIL 
impecável, ótimo acabto., c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte c/ closet, liv-
ing p/ 2 amb., lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, wc p/ 
empreg., quintal c/ churrasq., 
garagem p/ 2 carros, depósito 

individual - REF.: 9453

SOBRADO
SAÚDE

R$ 395 MIL
ótimo local, próximo a rua dos 

Caciques, vago, c/ 4 dorm., 
2 suítes, living p/ 2 amb., 

lavabo, copa, coz. planejada, 
dep/. p/ empreg., quintal, 

garagem p/ 4 carros, excelente 
acabto., REF.: 9452

SOBRADO
V. MARIANA
R$ 420 MIL

ótima localização da rua Sta. 
Cruz, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
closet, sacada, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, copa, cozinha 
c/ AE, lavand., qto. e wc p/ em-
preg., studio ou qto. despejo, 

quintal c/ churrasq., 
gar. p/ 2 carros. - REF.: 9134

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 530 MIL
Antônio Carlos da Fonseca, 
terreno c/ 386 m2, sendo 10 
m de frente, c/ 3 dorm., wc 
social, living, sl. Jantar, cozinha, 
despensa, lavanderia, amplo 
quintal, garagem p/ 4 carros, 
estuda propostas - REF.: 8193.

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
local nobre, acabto. de primeira, 
c/ 4 dorm., 2 suítes, closet, 
hidro, living 2 amb. c/ pé direito 
duplo, sl. estar, lav, copa, coz, 
despensa, dep. p/ emp.,  sóton, 
quintal c/ churrasq., gar. p/ 4 car-
ros, AC = 300 m2 - REF.: 8406

APTO. - MOINHO 
VELHO - R$ 325 MIL
excelente área útil de 117 m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, wc 

social, living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha c/ AE, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, depósito, 

lazer, ótima local do bairro, 
estuda permuta c/ apto. 

até R$ 140 MIL. - REF.: 9231

TERRENO 10x22 m
SÃO JUDAS
R$ 215 MIL

excelente oferta, terreno
10 x 22 mts., ótimo  residên-

cia ou outras finalidades, 
localizado na rua Maurício de 

Lacerda, venham conferir 
pessoalmente -  REF.: 8672

SOBRADO NOVO
COND. FECHADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 240 MIL
sobrado novo em condomínio 

fechado, c/ 3 dormitórios, suíte, 
living, lavado, cozinha, ampla 
lavanderia, garagem p/ 2 car-

ros, travessa da Av. Bosque da 
Saúde - REF.: 8831

PRÉDIO COM.
V. DAS MERCÊS

R$ 299 MIL
ótimo local da Av. N. S. Saúde, 
sendo parte superior 5 salas, parte 
térrea c/ 4 salas, 2 wc’s, copa, e 
porão p/ depósito, AC = 284 m2,  
ótimo para diversas finalidades 
ou investimento, estuda imóvel 

em Bertioga - REF.: 8123

SOBRADO - JD. SAÚDE
R$ 550 MIL

ótima oferta, abaixo da avaliação, 
vago, terreno 10x 30 mts., AC 
= 200m², reformado, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm.,  suíte c/ 
hidro e sacada, liv. 2 amb., 
escritório, lav, copa, coz. c/ AE, 
dep. emp, gar. 5 carros, qtal - 

REF.: 8701

APTO.
JD. DA SAÚDE

R$ 150 MIL
localizado na rua Dr. Nicolau 

Alberto Defina, c/ 2 dormitórios 
c/ AE, wc social, sala 2 amb., 

cozinha c/ AE, lavanderia, 
quarto e wc p/ empregada, ga-
ragem p/ 1 carro, condomínio 

R$ 285,00 - REF.: 9462

APTO. 
BQ. DA SAÚDE

R$ 229 MIL
vago, área útil, de 75 m2, c/ 
2 dormitórios c/ AE, suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., cozinha 
c/ AE, lavanderia, qto. e wc p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro, 

condomínio R$ 340,00.
REF.: 9298.

SOBRADO EM
VILA FECHADA

V. GUMERCINDO
R$ 230 MIL

 ótimo local, sendo 2 dorm.,
wc social, living, cozinha c/ AE, 
lavanderia, wc p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, terreno 

4 x 25 mts., construçào 71m² - 
REF.: 9106

(2) CASAS
JD. DA SAÚDE

R$ 280 MIL
reformada, ideal p/ 2 famílias ou 
investimento, sendo uma  casa c/ 
2 dorm., suíte, sala 2 amb., wc so-
cial, lavand., qto. p/ despejo, gar. 
p/ 2 carros, e outra casa c/ 2 dorm., 
wc social, sala 2 amb., coz., c/ AE, 

lavand., quintal - REF. 9149

SOBRADO - IPIRANGA 
- R$ 299 MIL

localizado a 3 quadras do metrô, 
impecável, ótimo acabto., pronto 
p/ morar, c/ 3 dormitórios (2 c/ 
AE), wc social, living p/ 2 amb., 
depósito, cozinha planejada, 
lavanderia c/ AE, quintal c/ ótima 
churrasq., wc p/ empreg., gara-

gem p/ 1 carro   - REF.: 9515

TÉRREA + EDÍCULA
V. BRAS. MACHADO

R$ 350 MIL
terreno plano c/ 10 x 25 mts., 
c/ 2 dormitório, wc social, living 
p/ 2 amb., cozinha, despensa, 
lavanderia, garagem p/ 5 carros, 
amplo quintal, fundos c/ edícula 
tipo sobrado c/ 3 dorm., sala, 

coz., wc. - REF.: 9385 

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 460 MIL
terreno plano c/ 10 x 35 mts., 

construção 220 m2, c/ 4 dorm., 
wc social, living, jd. Inverno, 
copa, coz., lavand., dep. p/ 
empreg., garagem 5 carros, 

jardim, quintal, estuda imóvel 
de menor valor - REF.: 9125

TERRENO
V. GUARANI
R$ 470 MIL 

 p/ construtor, ótimo local 
da Av. Água Funda, a 

0 min. metrô Conceição, 
terreno 10 x 45 mts, ótimo p/ 
diversas finalidades, estuda 

imóvel de menor valor  - 
REF.: 8805

PRÉDIO COM.
BQ. DA SAÚDE

R$ 570 MIL 
ótima localiz, terreno 10 x 27 = 
270m², construção de 470m², 
ótimo acabto., sendo na parte té-
rrea salão livre c/ 235 m2 + 2 wc, 
e piso superior c/ salão livre c/ 
235 m2 + 2 wc, ótimo p/ diversas 

finalidades - REF.: 9165

SOBRADO - 5 DORM.
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
vago, excelente imóvel, c/ 5 

dorm. c/ AE, 2 suítes, amplo liv-
ing c/ pé-direito duplo, lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 3 carros, quintal c/ 
churrasq., terreno 312 m2, AC 

= 269 m2. - REF.: 8837

APTO. - METRÔ PÇA. 
ÁRVORE - R$ 580 MIL
vago, prédio c/ apenas 2 anos, 
lazer completo, AU = 140 m², 
garagem p/ 4 carros, cond. 
apenas R$ 530,00, c/ 4 dor-

mitórios, 2 suítes c/ AE, living 
p/ 2 amb., sacada, lavabo, 
cozinha planejada, dep. p/ 

empreg., REF.: 8993

METRÔ SAÚDE R$199MIL
APTO 2DTS-STE-GAR

98M2 – PRONTO P/MORAR
100mts metrô, liv.2amb, coz.

equip., rico arms, and.alto, edf.
cobiçado, não perca!

V.MARIANA R$280MIL
APTO 3DTS-STE-2GRS

BELEZA É FUNDAMENTAL
px.metrô Sta Cruz, liv.2ambs c/ terr., coz.equip., 

rico arms, and. alto, edf.moderno, lazer c/
piscina e academia, não perca!

METRÔ SAÚDE R$365MIL
APTO 3DTS-STE-2GRS

A FELICIDADE MORA AQUI
colado metrô, maravilhoso, liv. 2 amb, terr., coz.

planej., rico arms, dep. empreg., lazer clube, 
edf.exuberante, não perca!

PÇA ÁRVORE R$420MIL
COBERT.DUPLEX-LINDA
4DTS-2STES-2GRS+DEP.

junto ao metrô, resista se puder, 140m² au, 
ricamente decorada, liv. 2amb, coz.equip., amplo 
terr.c/ piscina e churr., linda vista, edf. moderno.

MIRANDÓPOLIS R$435MIL
APTO 3DTS – STE - 2GRS

RESISTA SE PUDER!
local maravilhoso, 200m2, liv. 2 amb, terr., lava-
bo., coz.planej. rico arms, dep.empreg., acabto 

alto luxo, edf.belissimo.

KLABIN R$636MIL
APTO 4DTS-2STES-3GRS

300M² DE CINEMA!
local nobre, liv.3amb, terr., coz. planej., repleto 

arms, lazer total, 1 p/ andar, cond.baixo, 
edf.maravilhoso, indescritível!

LOCAÇÃO

PÇA ÁRVORE R$198MIL
APTO 2DTS – GAR – 115M²

TUDO O QUE VOCÊ SONHOU!
px.metrô, liv.2amb, boa coz., pronto p/ morar, 
ótimo acabto, edf.moderno, lazer c/quadra, 

cond.baixo, não perca, único.

METRÔ S.JUDAS R$200MIL
APTO 2DTS – GAR – 90M²

ENTRAR E MORAR!
px.metrô, liv.2amb, boa coz.,

conforto e segurança, melhorcusto
e beneficio, lazer clube.

MIRANDÓPOLIS R$250MIL
APTO 2DTS-GAR-108M²
PARA VENDER HOJE!
lindo, local espetacular, liv. 2 amb,

terr., coz. equip., rico arms, 
dep. empreg., and.alto, ótimo edf.

CHÁC.INGLESA R$350MIL
APTO 3DTS-STE-2GRS-180M²

C/ TERRAÇO GOURMET
novo, feito para você, belíssimo, liv. 2 amb, terr., 

coz. equip., and.alto, lazer, local espetacular, 
não deixe de conhecer

V.CLEMENTINO R$850,00
apto 1dorm, living, coz., banh.,

sem garagem, armários, s/ lazer.

V.MARIANA R$1.100
px. metrô Ana Rosa, 1dorm, sala, coz., banh., 1gar.,

lazer c/ piscina, sauna. oportunidade!

V.CLEMENTINO R$1.200
apto, 1dorm, living, coz.americana, 1vaga, imperdível!

V.CLEMENTINO R$1.400
apto 2dorms, living, 1gar, 80m2au, armários, dep.empreg., 

and.alto, ótimo local!

METRÔ SAÚDE R$220MIL
APTO 2DTS – GAR – 130M²

B E L Í S S I M O !
px.metrô, liv.2amb, coz.equip.,

rico arms, lazer de clube, edf. moderno,
and.alto, tudo de bom.

V.CLEMENTINO R$215MIL
APTO 2DTS C/3ºREV. – GAR

85M2AU – MAGNÍFICO
ótimo local, liv.2amb, coz.ampla, 
and.alto, totalmente reformado c/

muito bom gosto, único.

V.GUMERCINDO R$219MIL
APTO 2DTS-GAR-120M²

I M P E C Á V E L !
px.metrô Alto Ipiranga, belíssimo, liv.2amb,
coz.equip., rico arms, and.alto,ótimo edf.,

entrar e morar.
METRÔ CONCEIÇÃO R$240MIL 

SOBRADO – EXCELENTE!!
3DTS-STE – 2GRS - 150M2AC

px.metrô, liv.2amb, coz.planej., rico arms,
dep.empreg., entr. lateral, qtal c/churrasq., 

acabto alto luxo, venda rápida!
V.MARIANA R$400MIL

SOBRADO – ESPETACULAR
3DTS – ESCRITÓRIO – 2GRS

local magnífico, liv.3amb, coz.,
amplas dependências, qtal, ste de

empreg., conforto e segurança.

PÇA ÁRVORE R$299MIL
CASA TÉRREA – LINDA!

3DTS – 3GRS – 134M2AC.
px.metrô, local espetacular, liv. 2 amb,

coz.boa, ótimas dependências,
entr. lateral, qtal, pronta p/ morar!

V.MARIANA R$350MIL
APTO 3DTS-STE-2GRS-200M²

SEMINOVO – PX.METRÔ
local privilegiado, liv.2amb, terr.,

coz.planej., rico arms, dep.empreg.,
acabto alto luxo, edf. belíssimo.

V.CLEMENTINO R$545MIL
APTO 4DTS-2STES - 3GRS

200M2 DE LUXO E REQUINTE
melhor rua, seminovo, liv.3amb,  terr., lavbo, 

coz.planej., dep.emprg., rico arms, acabto alto 
luxo, lazer de clube c/quadra de tênis
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SAÚDE
APTO - R$ 350 MIL

Apto próx. metrô Saúde, 3 dorms, suite, 
repleto arms, dep. empr, 2 vagas.

REF. 13309

SAÚDE
APTO - R$ 435 MIL 

Apto junto metrô Saúde, 4 dorms, 3 stes, 
terraço, coz. planej, dep. empr, 2 vagas. 

REF. 13085

JD. PATENTE - NOVO
SOBRADO - R$ 270 MIL
Sobrado belíssimo, 3 dorms, suíte, arms, 

sala 3 ambs, quintal, edícula, 3 vagas. 
REF. 10776

V. GUMERCINDO
APTO - R$ 210 MIL

Apto vago, 2 dorrms, sala 2 ambs, sac, 
cozinha planejada, lazer, garagem.

REF. 13293

JD. DA SAÚDE 
APTO - R$ 950 MIL

Mansão suspensa, miolo bairro, cond. 
baixo, 5 dorms, 2 suites, sala 4 ambs,

6 vagas. REF. 13131

BOSQUE SAÚDE
SOBRADO - R$ 430 MIL

Sobrado, 3 suites, sacada, coz. planej, 
entr. lateral, qtal, churr, port. eletrônico,

2 vagas. REF. 10532

APTO - R$ 125 MIL 
Lindo apto, 2 dorms, suÍte, arms,
cozinha planejada, living 2 ambs,

sacada, garagem.
REF. 13179

SÃO JUDAS  
R$ 280 MIL

Lindo sobrado, 3 dorms, suíte, entrada 
lateral, despensa, sala 2 ambs, piso frio,

2 vagas. REF. 13118

V. GUMERCINDO
SOBRADO - R$ 400 MIL

Sobrado 3 dorms, suíte, living 2 ambs, 
ampla cozinha, edícula, churr, entr. lateral, 

2 vagas. REF. 11988

BOSQUE SAÚDE
SOBRADO - R$ 290 MIL

Sobrado super amplo, bem localizado,
3 dorms, repleto de arms, quintal, gar. 

REF. 13281

VILA MARIANA
APTO - R$ 180 MIL

Apto lindíssimo, pronto p/ morar, 2 dorms, 
arms, living 2 ambs, cozinha planejada, 

garagem. REF. 13076

VILA GUMERCINDO
APTO - R$ 270 MIL 

Cobertura duplex, 108m2, arms, 2 dorms, 
sala em L, coz. planej, vista panor, gar. 

REF. 13029

J. V. MERCÊS
GALPÃO - R$ 600 MIL 

Ótimo galpão c/ 450m2 construção,
entrada p/ caminhão, fácil acesso,

20 vagas. REF. 13244

IPIRANGA / SACOMÃ
GALPÃO - R$ 280 MIL

Galpão, próx. terminal Sacomã,
2 mezaninos, 5 salas, vários wc’s, 

vestiário, entr. p/ caminhão. REF. 12684

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO - R$ 495 MIL
Excel. sobrado, próx. metrô Pça. Árvore, 

3 dorms, suíte, cozinha americana,
dep. empr, 2 vagas. REF. 13262

VILA GUMERCINDO 
APTO - R$ 285 MIL

Ótimo apto, bem localizado, 3 dorms, 
suíte, arms, cozinha planejada, lazer, 

garagem. REF. 13271

VILA MERCES 
APTO - R$ 145 MIL

Lindo apto, pronto p/ morar, 3 dorms,
living 2 ambs, coz. planej, garagem.

REF. 13203

JABAQUARA 
CASA - R$ 90 MIL
Nada igual! Casa térrea de vila,

1 dorm, sala, coz, banheiro, entr. lateral, 
garagem. REF. 13311

JARDIM DA SAÚDE 
TÉRREA - R$ 220 MIL

Oportunidade única! Casa térrea,
2 dorms, sala, coz, banheiro, quintal,

2 vagas. REF. 13267

JARDIM DA SAÚDE 
APTO - R$ 450 MIL

Apto c/ 147m2, sacada, 3 dorms, 2 suítes, 
coz. planej, dep. empr, lazer, 4 vagas. 

REF. 12975

JARDIM MARISTELA
SOBRADO - R$ 429 MIL
Sobrado vago, 4 dorms, suíte, terreno c/ 

522m2, terraço, wc empr, despensa,
4 vagas. REF. 9996

VILA GUMERCINDO
SOBRADO - R$ 350 MIL
Sobrado bem localizado, 3 dorms, lavabo, 

arms, living 2 ambs, dep empr, quintal,
2 vagas. REF. 11450

JARDIM DA SAÚDE 
TÉRREA - R$ 445 MIL

Excel. casa térrea, 3 dorms, arms,
2 banhs, living 2 ambs, quintal grande, 

edícula, 3 vagas. REF. 13017

VILA DAS MERCÊS 
TÉRREA - R$ 260 MIL
Casa térrea, 2 dorms, ampla cozinha, 

quintal, mais 2 casas nos fundos,
2 vagas. REF. 13193

SAÚDE 
COBERTURA - 460 MIL

Cobertura c/ 186m2, metrô Saúde,
3 dorms, ste, AE, closet, sacada, lareira,

2 vagas. REF. 12467

MOINHO VELHO 
SOBRADO - R$ 370 MIL

Sobrado 3 dorms, arms, suíte, closet, 
hidro, sala 3 ambs, coz. planej, qtal, dep. 

empr, 3 vagas. REF. 12845

IPIRANGA
TERRENO - R$ 260 MIL

Terreno em local excelente, plano,
c/ casa velha p/ reforma medindo 8,5X27. 

Oportunidade! REF. 13093

JARDIM CELESTE
APTO - R$ 115 MIL

Ótimo apto, bem localizado, 2 dorms,
sala 2 ambs, coz. planej, pronto p/ morar, 

garagem, 1 vaga. REF. 13067

VILA GUMERCINDO
SOBRADO - R$ 360 MIL 

Sobrado, excel. localização, pronto p/
morar, 3 dorms, todos c/ arms, copa, coz, 

dep. empr, 5 vagas. REF. 13075

VENDA * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA  * *LOCAÇÃO RESIDENCIAL * LOCAÇÃO RESIDENCIAL * LOCAÇÃO RESIDENCIAL* * LOCAÇÃO RESIDENCIAL*

* LOCAÇÃO COMERCIAL * LOCAÇÃO COMERCIAL * 

APTO JARDIM CELESTE (823)
2 dorms. – 1 vaga – 1º andar c/ 

quintal– cond. R$ 230,00 – 51 m² - 
lazer completo – imóvel “ZERADO”

R$ 110.000,00.
APTO NOVO VILA GUMERCINDO 

(824)
3 dorms. (1 suíte) – 2 vagas – 

5º andar – 76 m² - cond. R$ 350,00 
– lazer completo – R$ 370.000,00 – 

próx. Metrô Alto do Ipiranga.

APTO VILA MARIANA (825)
300 MTS DO METRÔ ANA ROSA

2 dorms. (1 suíte) – 1 vaga – 13º andar c/ 
sacada – cond. R$ 250,00 – 54 m² - churr 
– piscina – s. festas – sala ginástica – 

NUNCA HABITADO – R$ 265.000,00.

APTO CHÁCARA INGLESA (875)
EXCELENTE ESTADO

3 dorms. (1 suíte) – 2 vagas – 3º 
andar c/ sacada – cond. R$ 600,00 

– R$ 390.000,00 -106 m² - 10 anos – 
lazer  completo

APTO SAÚDE (828) – PREVISÃO 
ENTREGA DEZ/09

3 dorms. (1 suíte) – 2 vagas – 2º andar c/ 
sacada – 90 m² - cond. R$ 400,00 – área e wc 
serviço – despensa – piscina – playg. – churr 
– s. festas – s. ginástica – R$ 350.000,00.

APTO MOINHO VELHO (829)
EXCELENTE ESTADO

2 dorms. – 1 vaga – 7º andar – 72 m² 
- cond. R$ 420,00 – área e wc serviço 

– dep. Empregada – salão festas e 
quadra – R$ 175.000,00.

APTO MOINHO VELHO  (866) – 
ÓTIMO ESTADO

2 dorms. – 1 vaga – 14º andar – 
50 m² a.u. – cond. R$ 213,00 – 

R$ 170.000,00 – 2 anos – piscina – 
playg. – sala ginástica – salão festas.
APTO SAÚDE (871) – EXCELENTE 

ESTADO
2 dorms. (1 suíte) – 1 vaga – 8º andar c/ 
sacada – 66 m² a.u. – cond. R$ 380,00 
– R$ 260.000,00 – 9 anos – salão festas 

– piscina – playg. – sala ginástica.

SOBRADO JARDIM DA GLÓRIA (833) 
EXCELENTE ESTADO

3 dorms. (1 suíte) -2 vagas – lavabo – 
copa e cozinha ampla – edícula – churr 

– forno – terreno 5 x 37 – 
180 m²  construção – R$ 500.000,00.

APTO V. MARIANA (822)
AO LADO DO METRÔ SANTA CRUZ

2 dorms. (1 suíte) – 1 vaga – 1º andar 
c/ sacada – 61 m² a.u. – cond. R$ 

300,00 – lazer completo – previsão 
entrega: out/09 – R$ 270.000,00.

SOBRADO CONCEIÇÃO
(812)

3 dorms. (1 suíte) – 2 vagas – lavabo 
– terreno 5,5 x 38 – a.c. 210 m² - 

edícula – R$ 320.000,00.
SOBRADO NOVO (777)

1 ANO DE CONSTRUÇÃO.
3 dorms. (1 suíte) – 3 vagas – terreno 
7 x 34 – 260 m² de construção – próx-

imo metrô Saúde – R$ 420.000,00.

APTO JARDIM SAÚDE
 4 dorms., sendo 1 suíte, sala 2 amb. Com 
sacada, Copa dep. emps 2 vagas –– Cond. 
R$ 700,00 – R$ 3.000,00 – ótimo estado de 

conservação, Condomínio Completo.
APTO JARDIM CELESTE

COD 876
2 dorms., carpete de madeira,
sala com sacada  – 1 vaga –  

Cond R$ 230,00 – R$ 550,00.
APTO SAÚDE – COD 850

2 DORMS
sendo 1 suíte, sala, Coz, 1 vagas –– Cond. 
R$ 700,00 – R$ 3.000,00 – ótimo estado de 

conservação, Condomínio Completo.
APTO METRÔ SANTA CRUZ

COD. 813
2 dorms sendo 1 suíte, sala 2 amb.
Com sacada, 1 vaga – 5° andar – 
Cond. R$ 370,00 – R$ 1.200,00.

APTO VILA GUMERCINDO
2 dorms, 1 vaga,

sala 2 amb. 8° andar.
Cond R$ 360,00- R$ 900,00

APTO JARDIM CELESTE
COD 814

 3 dorm., sendo 1 suite (piso laminado)
1 vaga –  Cond R$ 285,00 – R$ 700,00

APTO. SAÚDE – COD. 820
1 dorm., sala, cozinha, wc social 1 vaga

IPTU R$ 349,28 – R$ 1.100,00

CASA SAÚDE- COD. 708
3 dorms sendo 1 suíte, sala, cozinha, 

2 vagas – IPTU. R$ 100,00 – R$ 1.500,00.

CASA SAÚDE- COD. 706
1 dorm, sala, cozinha, as 1 vaga – IPTU. 

R$ 20,08 – R$550,00.

CASA JABAQUARA - COD. 794
2 dorms, sala, cozinha,wc, 2 vagas 

IPTU. R$ 55,00 – R$ 1.000,00.
(Suspenso).

CASA VL. LIVIEIRO - COD. 806
2 dorms sendo 1 suíte, sala, copa, 
Lavanderia; quintal, salão 1 vaga;  

IPTU. R$ 61,16 – R$ 1.500,00.

ASSOBRADADA IPIRANGA
COD: 818

2 dorms., sala, coz., wc, Lavanderia.
IPTU R$ 76,06- R$ 850,00.

SOBRADO BOSQUE DA SAÚDE
COD. 660

3 dorms., c/ arms, sala, copa,coz, lavabo, qtal, 
2 vagas – IPTU R$ 57,00- R$ 2.500,00.

SALÃO COMERCIAL JABAQUARA
COD: 848

60 m² salão com 1 banheiro.
IPTU R$ 203,00 –R$ 1.200,00.

SALÃO COMERCIAL VILA LIVIEIRO
25 m²   – R$ 250,00.

SALÃO BOSQUE DA SAÚDE
2 pavimentos, elevador para carga 500m²- 

IPTU R$ 335,00 – R$ 5.000,00.

SALÃO COMERCIAL IPIRANGA
COD: 408

20 m² salão com 1 banheiro 
IPTU R$ 30,70 –R$ 500,00.

SALA COMERCIAL VILA MARIANA
35 m²- IPTU R$ 91,17

Cond. R$ 329,00- R$ 1.200,00.

SALA COMERCIAL SAÚDE
60 m²- 2 BANHEIROS, COPA,

RECEPÇÃO – Sala montada com móveis-  
Cond R$ 370,00- R$ 2.200,00.

SALA COMERCIAL SÃO JUDAS
COD 816

sala com copa 2 banheiros
Cond. R$ 300,00- R$ 1.750,00.

SOBRADO IMPECÁVEL
 VILA GUARANI

2 dormitórios, terraço, sala 2 ambientes, 
lavabo, cozinha planejada, quintal, quarto 
de empregada, lavanderia, churrasqueira. 

12-1343

R$ 300 MIL CASA TÉRREA
VILA SANTA CATARINA

3 dormitórios, sala de  estar/ jantar,
6 vagas, quintal, dependência de 

empregada, terreno (10x25). 12-1181

R$ 190 MIL SOBRADO
SANTA CATARINA

2 dormitórios, 3 banheiros, sala, cozinha, 
área de serviço, quarto de empregada c/ 

banheiro, churrasqueira, 2 vagas. 12-1341

R$ 380 MIL LINDA TÉRREA
Casa Térrea muito bonita mesmo 3 dorms, 1 ste, 
copa, coz, 6 autos, em terreno, privilegiado de 490m², 
de muito verde e lindo paisagismo com arvores como 
se vivesse no interior, localizada na região nobre do 

Jabaquara, imóve l IMPERDIVEL. 12-44

R$ 320 MIL SOBRADO
SÃO JUDAS

3 dormitórios, sala, cozinha – copa,
salão de festas, 3 vagas, quintal,

+ 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
quintal nos fundos. 12-1265

CASA TÉRREA METRÔ
JABAQUARA R$ 385 MIL

Térrea 2 dormitórios, sala p/ 3 ambientes, 
copa/ cozinha, 4 vagas, quintal grande; 

Fundos 2 dormitórios, lavanderia, garagem 
coberta, área terreno 330 metros.. 12-933

CASA TÉRREA   SÓ R$ 350 MIL 
(METRÔ) JABAQUARA

á 100m metro, ótima p/ uso com/res, belíssimo terr.400 
m², fachada c/ 10m largura, construção c/ varias salas, 
localiz. ótima p/ qualquer ramo de atividade, bom p/ 
investimento, preço bem abaixo da avaliação. 12-1027

R$ 200 MIL APTO SAÚDE
Excelente localização, arborizado –2 dor-

mitórios c/ área de serviço, 2 banheiros, sala 
c/ sacada, cozinha, área de serviço, 1 vaga, 
piscina, salão de festas, salão de jogos, play 

ground – 63 m2 área útil. 12-1350

R$ 215 MIL
APTO VILA MASCOTE 

Localização privilegiada! Bonito apto c/ 2 
dormitórios, sala 2 ambientes c/ sacada, 
cozinha c/ armários embutidos, banheiro, 
área de serviço, lazer completo. 12-1369

R$ 195 MIL
APTO MIRANDÓPOLIS

Um ótimo investimento A 5 minutos do metro 
Sta. Cruz, amplo apto c/ 3 dormitórios, 1 suite, 
sala 2 ambientes, cozinha c/ armários embuti-
dos, AS, 90 m² área útil. Aproveite!! 12-1364

AO LADO DO METRÔ SOBRADO 
R$ 320 MIL

No bairro mais nobre do Jabaquara, 
sobrado com excelente  acabamento, 

com 3 amplos dormitórios, sala 2 ambs 
c/ trabalho em gesso, copa, coz.a ameri-
cana tudo de 1 º  qualidade, dependência 

de empregada, 2 vagas, em rua
]residencial, muito bonita apenas 

150 m do metro, valor  espetacular raro 
lindo mesmo. 12-724

APTO METRÔ IMIGRANTES R$ 180 MIL
Apto em excel. localiz. a 150 m do metrô Imi-
grantes, ao lado da R. Sta Cruz, c/ todo comercio 
a volta, c/ 70 m² de AU, ampla sala e coz. 2 dorms, 
2 banhs, não tem vaga, cond. R$ 220 reais rua 
arborizada muito bonita. Bom mesmo. 11-1111

R$ 250 MIL VILA GUARANI 
Ótima localização, todo reformado, 2 

dormitórios, 1 suite, 3 banheiros, sala, copa 
– cozinha, quarto de empregada + Wc,

área de serviço, terraço e 1 vaga. 12-1266

R$ 320 MIL
SOBRADO CIDADE VARGAS

Jabaquara, 3 dormitórios, banheiro social, 
sala, cozinha ampla,  lavabo, quintal, 

entrada lateral, 3 vagas. 12-1383

DUPLEX  CONCEIÇÃO
R$ 410 MIL

Impecável  com 115 m² AU, piscina privativa, 
3 dorms/ suite,  1 dorm. transformado em 

escritório, sala social, sala privativa, 2 vagas, 
lav, cond. baixo, c/ lazer completo. 12-1253

APTO JABAQUARA R$ 250 MIL 
3 dormitórios / suite, excelente acabamento, 
armário nos dormitórios, sala 2 ambientes 
c/ sacada, cozinha planejada, apto todo c/ 

sanca, 2 vagas e lazer completo.
VALE APENA CONFERIR. 12-1319

APTO JABAQUARA R$ 160 MIL 
2 dormitório c/ 3 º reversível, sala 2 ambi-
entes, cozinha, banheiro, área de serviço, 

condomínio com quadra, play ground,
salão festas, 1 vaga. 12-1320

APTO JABAQUARA  R$ 140 MIL
700 m do metro , 2 dormitórios, sala, cozinha, 
área de serviço, banheiro, 1 vaga, condomínio 
baixo c/ quadra, play ground, salão  de festas, 

necessita de reforma. 12-1371 

SOBRADO NOVO CID. VARGAS 
R$ 380 MIL

3 dormitórios / suite, c/ sacada, sala, lavabo, 
cozinha, quintal, área de serviço, 2 vagas, 

excelente localização. 12-1379

SOBRADO CONCEIÇÃO
R$ 230 MIL 

2 dormitórios c/ sacada, 2 salas, cozinha, 
quintal, edicula, 2 vagas  carros pequenos, 

excel. localiz, necessita de reforma. 11-1375
BONITO APARTAMENTO

3 DORMITÓRIOS R$ 180 MIL 
Apto com 3 dorms, todo reformado, repleto de 
armários embutidos, 1 vaga cond. apenas R$ 
220,00 incluso água e gás, a 700 metros do 
metro Jabaquara venha conhecer. 12-1376

CASA TÉRREA JABAQUARA
R$ 200 MIL 

2 dormitórios, suite, sala de estar, sala 
de jantar,  copa – cozinha, 3 banheiros, 

lavanderia, 2 vagas, quintal, dependência 
empregada, rua tranquila. 12-007

APTO METRÔ JABAQUARA
R$  160 MIL 

2 dormitórios, 1 c/ armários embutidos,
sala 2 ambientes,  cozinha planejada, W.C., 
área de serviço, 1 vaga, lazer c/ piscina a 

600 metros do metrô. 12-1265

R$ 225 MIL LINDO SOBRADO
Realmente bonito, acabto  de 1º, c/ sala 
espaçosa, lavabo, coz. repleta de AE´s, toda 
em granito, quintal com churr. edicula completa, 
2 grandes dorms, gar, em rua fechada, na V. 
Guarani – Jabaquara. Bom mesmo. 12-1015 

SOBRADO NOVO ÓTIMO LOCAL 
VILA GUARANI

3 dormitórios, suite, sala 2 ambientes, 
banheiro social, copa e cozinha, 
lavabo, quintal, área de serviço, 
garagem p/ 6 carros. 12-1389

SOBRADOS NOVOS CONDOMINIO 
A PARTIR R$ 200 MIL

Uma ótima oportunidade no Jabaquara,
3 e 2 dormitórios, 1 suite, banheiro social, 

banheiro social, sala, lavabo, cozinha, Area 
de serviço e 2 vagas cobertas. 12-1241 

BELO SOBRADO EM 
CONDOMÍNIO R$ 320 MIL SAÚDE

Excelente localização! 3 dormitórios c/ 
armários embutidos, sala 2 ambientes, 2 
banheiros, 2 vagas. VENHA CONFERIR!!  

NOVO. 12-1390 

LINDA CASA R$ 350 MIL
PQ. NABUCO TODA REFORMADA 
Terreno: 10x27 –2 dorms, C/ 3º rev, sala ampla c/ 2 ambs, 
terraço, 2 banhs, coz. c/ AE´s, AS, bela edicula c/ 1 ste, 

coz, sala e terraço, qtal, churr, 2 vagas c/ 3º opc. 
NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE. 12-1360

R$ 165 MIL OPORTUNIDADE 
APTO PX. METRÔ CONCEIÇAO

3 dorms, 2 banhs, sala 2 ambs c/ sacada, 
coz, AS, vaga de garagem, lazer completo, 
salão de festas,piscina , play ground, sala de 

ginástica , quadra e piscina. 12-1185 

SALA COMERCIAL
AO LADO DO METRÔ

Excel. sala coml, c/ fino acabto, c/ recepção, 
escrit, sala privativa, mini copa, 1 vaga. Excel. p/ 
clinicas lojas, escrit. Toda mobiliada com moveis 

de qualidade. OPORTUNIDADE. 12-1219

R$ 210 MIL
BELO APTO - JABAQUARA

APTO CHARMOSO c/ 3 dorms, sala  2 ambs c/ 
sanca, coz. c/ AE´s, AS, banh, 1 vaga, lazer compl. e 
cond. baixo e 65 m² AU, NÃO PERCA!!! 12-1360 

APTO JABAQUARA R$ 160 MIL 
2 espaçosos dormitórios, sala, cozinha, banh, 
area de serviço, 1 vaga, 4 quadras do metrô , 

excelente localização. 12-1050

TERRENO
METRÔ JABAQUARA

Area Total 600 m².  Excelente para construção 
de Condomínio de Sobrados. 12-1342

SENSACIONAL APTO 2 
DORMITÓRIOS R$ 140 MIL 
Único, Imperdivel no condomínio mais 

procurado do Jabaquara com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, 1 vaga, a 750 metros do 

metro com segurança 24 horas, condômino 
apenas R$ 180 incluso água e gás, não há 

outro venha conhecer. 12-1387
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CUPINS DE SOLO E MADEIRA 
BROCAS - BARATAS

PULGAS E RATOS

5012-1226 / 5012-3996 / 9131-1689

OKINAWA CUPINS

CARRETOS 
ENTREGAS

KOMBI - FURGÃO 
CAPITAL E LITORAL 

MELHOR PREÇO
Fs: 5063-3010 

8491-1769 
c/ Valmir

REGULARIZO

Fones:  2947-6044  /  9312-0682

Projetos, Cetesb, Bombeiros, Alvará de
Funcionamento Contru, Habite-se, Vigilância

Sanitária, Aposentadoria.

Imóvel na Prefeitura, Cartórios Reg. de Imóveis
(CND) de Imóvel no INSS

ADVOGADOS E ASSOCIADOS
AURO TOSHIO IIDA
Trabalhista - Previdenciário

(Aposentadoria, Revisões, Doenças Profissionais)
Civil (Inventários, Divórcio, Separações)

Contratos em geral - Indenização
Danos morais e materiais.

Rua Afonso Celso, 1221, sala 131
Vila Mariana - Fone:5589-4702 

E-MAIL: aurotoshioiida@hotmail.com 

C L A S S I F I C A D O SC L A S S I F I C A D O S

EDITAIS DE PROCLAMAS 42º Subdistrito 
- Jabaquara

Av. Fagundes Filho, 276
O escrivão Carlos Alvin Correa da Cunha, do Cartório Civil 
de Pessoas Naturais da Comarca da Capital - Jabaquara. 
FAZ SABER que pretendem casar-se  e apresentaram os 

documentos exigidos pelo Código Civil:

Cel. 8279-1314 com Silvio
Atendimento  das 9:00 às 18:00 h.

COMPUTADORES
MANUTENÇÃO

Up Grade - Atualizações - Remoção 
de Virus - Rede Doméstica -

EscritórioPasso VHS para DVDS

• Depilação com linha•Tratamento de micro 
 varizes sem agulha

Informações e Inscrições
Tel. 2276-0906

CURSOS DE 
TRATAMENTOS 

ESTÉTICOS

Espaço Mente e Corpo

SE ALGUÉM SOUBER DE ALGUM IMPEDIMENTO, 
OPONHA-O NA FORMA DA LEI. LAVRO O PRESEN-
TE PARA SER  FIXADO NO SERVIÇO DE REGISTRO 

CIVEL  E PUBLICADO NA IMPRENSA LOCAL.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Assessoria Empresarial * Imobiliária
Ações Cobrança * Despejo * Divórcio

Inventário * Criminal e Trabalhista
Tels. 3441-2841 - 7889-6628 (9*52580)
Rua das Orquídes, 344 - sala 2 - Pça. da Árvore

Dr. Fábio Ricardo de Souza

Cível, Família,
Trabalhista,

Previdenciàrio.
Revisão judicial dos 
valores de aposenta-
doria por invalidez e 

auxílio-doença.

MOTTOLA E LUPO 
ADVOCACIA

R. Domingos de Morais, 
2102 - Cj. 31 - V. Mariana. 

Tel. 3569-6118

Para Cabeleireiros 
e Manicures 

Tratar com Cristiane 
ou Satie

Tr. Tels. 5071-4760
ou 5071-4745

LOCAÇÃO DE
CADEIRA EM SALÃO

 Com experiência para 
trabalhos sob medida. 
Av. Diederichsen, 1030 

Metrô Conceição
FONE: 5017-6299

MARCENEIRO 
OFICIAL

ACBS - ADVOCACIA
SEPARAÇÃO/DIVÓRCIO, INVENTÁRIO, 

DEPEJOS, AÇÃO DE USO CAPIÃO, 
COBRANÇA, CRIMINAL, TRABALHISTA 

PATRONAL,ASSESSORIA 
JURÍDICA EMPRESARIAL. 

Rua Caramurú, 742 (próx. ao metrô Praça da Árvore) 
Tel.: 2609-3896 - Celular: 9491-6135

VENDO
BAR

Rua Visconde
de Inhauma, 66

Saúde

Tel. 5071-1519

Tel .  2336-3545
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

“COMPRO” 
MÓVEIS USADOS

MANICURE E 
ESTETICISTA
Com experiência 

para região
de Vila Mariana

FONES: 5571-1266

PARA 
ANUNCIAR

BASTA
LIGAR:

5072-2020

PROCURO
PARCERIA

Para área
de estética

facial e corporal
FONES: 5549-3312 

8382-3782
c/ Patrícia

Reforço Escolar, 
M a t e m á t i c a ,  F í s i c a , 

Química, Cálculo.
Ensino Fundamental, Médio, 

Suplet ivo, Superior
Pacotes Promocionais

Tels. 2638-0988
7252-2490 (Simone) 

AULAS 
PARTICULARES

Faça valer seus direitos

Tel. 5589-7974

PACIENTES TRANSPLANTADOS 
ADVOCACIA ESPECIALIZADA

Praça Santa Rita de Cássia, 75
Praça da Árvore

ORAÇÃO DOS 
AFLITOS

Aflita se viu a Virgem aos pés 
da Cruz, aflita me vejo. Valei-me 
Mãe de Jesus, confio em Deus 
com todas as minhas forças, 

por isso peço que ilumine meus 
caminhos concedendo-me a 

graça que tanto desejo. (Faça o 
pedido). Mande publicar no 3º 
Dia e observe o que acontece-

ráno 4º Dia.  A.T.I.

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

ORAÇÃO À NOSSA 
SRA. APARECIDA

Oh! Querida mãe Nossa Senhora 
Aparecida, vós que nos ama e 
que guia todos os dias. Vós que 
sois a mais bela das mães a quem 
eu amo com todo coração. Peço 
neste momento que me ajude a 
alcançar esta graça, por mais dura 
que ela seja. Sei que ajudarás e me 
acompanhará sempre até a hora de 
minha morte, Amém. I.B.G.

METRÔ ALTO IPIRANGA
Apto  reformado 2ds c/ae,  sala 2 amb 

ampla,  coz c/ae , banheiro social, 
70 M² área útil, Vaga p/ carro, con-

domínio  R$ 100  moleza R$ 180 mil

MIRANDÓPOLIS
Aptº 3 ds (suíte), sala  ampla 

c/terraço, coz c/ae. dep.empregada,  
2 vagas. Próx. Metrô.

R$ 465 mil

METRÔ PÇA ÁRVORE
Apto vago 3 ds c/ae  (1 suite ),

sala  c/terraço, coz  c/ae, 
dep. empregada,  2 gars,  

lazer completo. R$ 385 mil

VILA MARIANA
Apto novo 4 ( 1 suite), sala ampla

c/terraço,  coz  c/ae, lavabo,
dep.empregada,   2 gars, Lazer 
completo,.Próx.Metrô Stª Cruz

PARQUE DA ACLIMAÇÃO
Apto   4 ds suites,  sala ampla
c/terraço,   coz c/ae, lavabo,

3 vagas. Lazer completo.
R$ 450 mil.

METRÔ PÇA ÁRVORE
Térrea vago, 2ds amplos,
sala 2 amb, coz,   quintal,
dep.empregada, 2 gars.

R$ 315 mil

VILA CLEMENTINO
Sobrado 3 ds (1 suite), sala 2 amb,  
coz c/ae,lavabo,dep.empregada,

3 gars, quintal. 
R$ 450 mil

VILA MONUMENTO (NOVOS)
Sobrados novos vago 3 ds  suítes, 

sala 2 amb, lavabo, copa/ coz,
quintal, 3 garagens,

excel. acabamento. R$ 390 mil

VILA MARIANA
Sobrado  3 ds, sala   2 amb, lavabo, 

copa,   coz c/ae,    dep.empreg,
3 gars. Prox.Rua Afonso Celso

R$ 400 mil

METRÔ SANTA CRUZ
Sobrado vago  3 ds,  sala ampla, 

lavabo, coz, dep.empregada,
2 gars.Rua Tranqüila.

R$ 325 mil

Reciclamos com economia de 
50% ou + HP.2612A = R$ 69,00 

- CP. vazios consulte outros. 
Fones: 5071-9277 
Metrô São Judas

www.saudeinformatica.com.br 

PROMOÇÃO!!!!
Cartuchos e Toners

Preto / Color

ROBERTO
(Massagista)

DOR NA COLUNA ? 
GORDURA NA 
BARRIGA ?

Tels. 3479-8485
das 12hs. às 22hs.

Aluga-se Cadeira para 
Cabeleireiro c/ clientela 

e uma Sala para
Depiladora também 

com clientela

CABELEIREIRO
DEPILADORA

Tr. Tel. 5083-5947 
c/Adriana h.c.

Com experiência e 
com clientela

MANICURE

Tr. Tel. 5083-5947 
c/Adriana h.c.

Admite-se

Com prática em escova

AJUDANTE DE 
CABELEIREIRO

• MANICURE
• CABELEIREIRO

Tr.c/Jeane 8951-9436 
ou Simone 5589-2381

Admite-se 
Urgente:

Para região da Saúde

COSTUREIRA

FONE: 2276-4593

Trabalhar com 
overloque, reta e 

galoneira.
Paga-se bem.

Precisa-se 
MOÇA PARA 

FLORICULTURA 
Tratar pelo

Fone: 5579-1915 
das 10hs. às 13hs.  

Precisa-se 
BORDADEIRA

Com prática em
pedrarias, interno,

serviço o ano inteiro. 
Al. dos Aicas, 1255. 

Próx. Shop. Ibirapuera
Fone: 5096-1883

FOCUS SEDAN 
GUIA 200817 a 19 anos, que 

resida nas imediações do 
metrô Praça da Árvore, 

SM + VT. Enviar currículo 
para contato@

bpmsonorizacao.com.br 
Tel. 5078-6236

RECEPCIONISTA
Precisa-se

FONE: 5572-6074

Piano ClássiCo
PoPular TeClado 

Método americano rápido e agradável.  
1 música por aula. Qualquer idade.
Professora diplomada em Nova York.

Musicoterapia



  

      

Pouco uso, praticamente 
nova, marca SUPREMA, 

com painel elétrico e
controlador de velocidade

Tratar c/Moacir 
Tel. 3451-8901

ESTEIRA  
ELÉTRICA

Vende-se

Baixa quilometragem
Tratar c/ proprietário 

Tel. 2275-9078

HONDA 
TWISTER 

07/07

Vende-se

Salário R$ 720 + benefícios,
c/ experiência, 2ºgrau. 

Enviar CV p/adriana@franpress.com.br

RECEPCIONISTA

PLASTFOAM INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE 

PLÁSTICOS LTDA., torna 
público que solicitou junto 
à CETESB a Renovação 
de Licença de Operação 

e Licença Prévia, de 
Instalação e de Operação / 
Ampliação para a atividade 

de “Fabricação 
de Embalagens Plásticas”, 
sito à Rua Arari Leite, 527 

- 531 - Vila Maria - 
São Paulo/SP.

O pretendente: ALEX DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de 
logística, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 16 de fevereiro de 1982, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Antonio Medeiros de Araujo e 
de Maria de Fatima Medeiros Araujo. A pretendente: SIMONE DE MEDEIROS ARAUJO, 
de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em Varzea, 
PB, no dia 07 de março de 1984, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha 
de Honorato Araujo e de Luzia Figueiredo de Medeiros Araujo.
O pretendente: DANIEL ALCINDO DA COSTA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
profissão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 28 de março 
de 1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Alcindo Carvalho 
Filho e de Sandra Rozana da Costa Carvalho. A pretendente: DANIELE DE ALMEIDA 
VALERIO, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, estado civil solteira, nascida 
em Araçatuba, SP, no dia 10 de outubro de 1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Daniel Valerio e de Maria Madalena de Almeida Valerio.
O pretendente: DOUGLAS TADEU MARqUES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar 
de auditoria, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 23 de janeiro de 1975, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Valdir Marques e de Valdelice 
Bem Marques. A pretendente: DEBORA CRISTINA CHAGAS, de nacionalidade brasileira, 
profissão estagiária de administração de empresas, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 19 de agosto de 1976, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Jose Eufrosino Chagas e de Iva Gonçalves Chagas.
O pretendente: EDINALDO FAGUNDES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
segurança, estado civil solteiro, nascido em Mata Grande, AL, no dia 20 de agosto de 1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jose Honorato Filho e 
de Ceci Maria de Oliveira. A pretendente: FELISBELA ALBINO RODRIGUES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços gerais, estado civil divorciada, nascida 
em Barueri, SP, no dia 02 de janeiro de 1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Gervasio Rodrigues da Silva e de Francisca Albino Massini.
O pretendente: EDSON DOS SANTOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
inspetor de assistência técnica, estado civil divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 22 
de julho de 1964, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Elias Ferreira 
e de Aparecida Nunes dos Santos Ferreira. A pretendente: ALINE APARECIDA CESAR 
LOURENCINI, de nacionalidade brasileira, profissão técnica administrativa, estado civil 
solteira, nascida em Pedreira, SP, no dia 02 de setembro de 1984, residente e domiciliada 
Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Edemilson Aparecido Cesar Lourencini e de Claudia 
Aparecida Ribeiro Barbosa.
O pretendente: EDUARDO yAMASHIRO SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 20 de outubro de 1979, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Eduardo Camargo Soares e 
de Sandra Eiko Yamashiro Soares. A pretendente: ANDREA DO PRADO, de nacionalidade 
brasileira, profissão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 22 
de agosto de 1981, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de João Carlos 
do Prado e de Amelia Pivetta do Prado.
O pretendente: ELBO LUIZ DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
gráfico, estado civil solteiro, nascido em Jequie, BA, no dia 31 de março de 1980, residente 
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Dourival de Jesus Pereira e de Angela 
Maria da Silva Pereira. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profissão auxiliar administrativa, estado civil divorciada, nascida em Diadema, 
SP, no dia 24 de junho de 1983, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Alves da Silva e de Iolanda Francelina da Silva.
O pretendente: FABIO RODRIGUES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
conferente, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 15 de março de 1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Natal Francisco Ferreira 
e de Roseli Rodrigues de Souza Ferreira. A pretendente: MARIA NILDA ALMEIDA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em 
Caatiba, BA, no dia 05 de novembro de 1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Osvaldo Ferreira dos Santos e de Ercilia Rosa de Jesus.

O pretendente: FLAVIO ROBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador de empresas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22 de 
setembro de 1974, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Jose Ribeiro 
da Silva e de Janete Conceição dos Santos Silva. A pretendente: MATILDE DI GUILMO, 
de nacionalidade brasileira, profissão administradora de empresas, estado civil solteira, 
nascida em Tomasina, PR, no dia 24 de janeiro de 1966, residente e domiciliada Jabaquara, 
São Paulo, SP, filha de Alcides Di Guilmo e de Elenice Carbonare Di Guilmo.
O pretendente: FRANCISCO ESPINOZA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Rio Claro, SP, no dia 26 de setembro 
de 1969, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Espinoza e de Maria Aparecida Camargo Espinoza. A pretendente: SARA MARqUES DE 
PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 08 de julho de 1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose de Paula Filho e de Luciana Marques de Paula.
O pretendente: FREDERICO VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Igarapava, SP, no dia 20 de janeiro de 1984, 
residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de João Francisco Vieira da Silva 
e de Conceição Aparecida Rama da Silva. A pretendente: JULIANA kELLI MURAkAMI, 
de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 05 de maio de 1984, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Kazuo Murakami e de Mariza Flor de Maio Murakami.
O pretendente: GLEDSON TADEU GENUINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão manobrista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 15 de 
novembro de 1983, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Manoel 
Genuino dos Santos e de Lucitelma dos Santos. A pretendente: PRISCILLA CASIMIRO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 26 de março de 1989, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, 
SP, filha de Jairo Pereira da Silva e de Iracilde dos Reis Casimiro da Silva.
O pretendente: HUMBERTO BORGES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em Santo André, SP, no 
dia 23 de agosto de 1981, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de 
João Raimundo Borges de Oliveira e de Luzia Aparecida Soler. A pretendente: LEILIANE 
CRISTINA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga, estado civil 
solteira, nascida em Governador Valadares, MG, no dia 02 de maio de 1983, residente e 
domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha de Jose Idemundo de Castro e de Jovenilia 
Petronilia de Castro.
O pretendente: IVANILDO JOÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, 
estado civil solteiro, nascido em Timbauba, PE, no dia 18 de outubro de 1960, residente 
e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de João Tranquilino da Silva e de Maria 
das Dores da Silva. A pretendente: MARINEZ GOMES REIS, de nacionalidade brasileira, 
profissão doméstica, estado civil solteira, nascida em Bom Jesus da Serra - Poções, BA, 
no dia 23 de novembro de 1960, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, filha 
de Joaquim Ribeiro Reis e de Eunice Gomes Reis.
O pretendente: JOÃO AURELIO CALIOPE DE MACEDO, de nacionalidade brasileira, profis-
são agente de viagens, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 19 de abril 
de 1980, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de Jose Silvam Caliope 
de Macedo e de Girlene Vitorina Caliope de Macedo. A pretendente: PRISCILA CORá 
GUEDES, de nacionalidade brasileira, profissão aeroviária, estado civil solteira, nascida em 
São Caetano do Sul, SP, no dia 13 de julho de 1983, residente e domiciliada Jabaquara, 
São Paulo, SP, filha de Valter de Faria Guedes e de Neide Corá Guedes.
O pretendente: JOÃO PAULO TONHá MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 04 de novembro de 
1981, residente e domiciliado Jabaquara, São Paulo, SP, filho de João Miranda e de Cle-
mencia Tonhá Miranda. A pretendente: VANESSA RAMPAZZO BENITES, de nacionalidade 
brasileira, profissão analista financeiro, estado civil solteira, nascida em São Caetano do 
Sul, SP, no dia 15 de janeiro de 1981, residente e domiciliada Jabaquara, São Paulo, SP, 
filha de Joel Benites e de Telma Rampazzo Benites.
O pretendente: WAGNER GLECIO ARAUJO MACHADO, de nacionalidade brasileira, 
profissão coordenador de SMD, estado civil solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 
23 de novembro de 1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho 
de Jose Francisco Alves Machado e de Marli Pinto de Araujo Machado. A pretendente: 
MERIDIANE ANSELMO COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de 
marketing, estado civil solteira, nascida em Santo André, SP, no dia 23 de dezembro 
de 1986, residente e domiciliada em Diadema, neste Estado, filha de Newton Amorim 
da Costa e de Miriam Anselmo da Silva Costa (cópia do edital recebida do cartório da 
residência da pretendente)

PARA ANUNCIAR
BASTA LIGAR:

5072-2020

Tr. Tel. 2947-6044

TERRENO
JARDIM CLIMAX
Òtima localização, 
5 x 17,50, ótimo, 

plano, pronto 
para construir. 

R$ 70.000,00 - Facilito 

VIDA VIVA SANTA CRUZ
 Apto, 97m², 3 dts, 2 vagas, lazer completo,
Cursino X Tupanaci 77, pronto para morar.
Particular Ótimo Preço. Aceito proposta.

F: 8144-2664 c/ Alberto / 8272-8712 c/ Renato

SOBRADO PRAIA 
GRANDE V.CAIÇARA/

JARDIM MELVI
À 6 quardas da praia, 
isolado, c/ 140m AU, 

+ 1 sacada de 50m², 6 vagas 
gar., etc. R$ 90 Mil

(013) 3477-9386
(011) 8336-9288
c/proprietário

APTO. 
VILA CLEMENTINO
Próx. à UNIP. Oportu-

nidade, 3 dorms., suite, 
sala 2 ambs., coz. banh. 
soc., dep. empr. 1 vaga, 

salão de festas.
Tr. Tel. 9728-7772

com Anita.

CASA TÉRREA 
IPIRANGA

2 dorms., gar. 2  vagas, 
lavanderia, entrada  lateral, 
quintal, edícula c/banheiro.

Rua Oliveira Alves, 
próximo ao Museu

Tr. Tels. 2273-1399 
ou 9540-9474
c/proprietário

APTO. METRÔ
CONCEIÇÃO

2 dorms., sala 2 ambs., 
coz. c/ AE, 2 wc´s, 1 vaga 

demarcada, 73m A.U., 
lazer completo. 

R$ 200.000,00 Cond. baixo. 
Tr. Tels. 5594-2664 ou 

5584-0821
creci 17903

APTO. METRÔ 
PÇA DA áRVORE

Ótima localização, 2 dorms., 
sala, coz., 2 wc´s, 1 vaga, 

84m AU, sem lazer 
R$ 210.000,00 

Condomínio baixo. 
Tr. Tels. 5594-2664 ou 

5584-0821
creci 17903

SOBRADO 
PLANALTO PAULISTA

3 dorms., 1 suite, sala 2 
ambs., entr. lat. DE, 3 vgs. 
terreno 8x25, AC 200m². 
Apenas R$ 260.000,00

Aceita proposta
Tr. Tels. 5594-2664

ou 5584-0821
creci 17903

SOBRADO VAGO 
MIRANDÓPOLIS

3 dorms., 2 salas, lavabo, 
copa-coz. c/arms, AS, DE, 

3 vgs, quintal c/churrasqueira 
e entrada lateral, AC 180m². 

R$ 480.000,00
Tr. Tels. 5594-2664

ou 5584-0821
creci 17903

APARTAMENTO 
ACLIMAÇÃO

2 dormitórios, 1 suite,
sacada, 1 vaga demarcada, 
lazer, próximo ao Parque, 

71m² AU 
R$ 235.000,00

Tr. Tels. 5571-2160
ou 9398-9534

creci 30496

PRÓXIMO METRÔ 
CIDADE VARGAS 
LINDO SOBRADO

R$ 320 MIL
3 dorms, 2 vagas,

dep. emp, aceito apto. 
de menor valor.

Fone: 5011-8211

TÉRREA
CIDADE VARGAS

300m. do metrô, 3 dorms., 
suíte, dep. fdos., 2 dorms.,  
s. festas, gar. 5 autos.  

Ocasião R$ 380 Mil
Tr. c/Norair Zampieri
PLANALTO IMÓVEIS

2276-4020/2276-7366
9169-6819 creci 9054

APTO. SÃO JUDAS
300 mts. do metrô, 2 e 3 dorms., 

2 vagas, c/suíte, c/sacada. 
R$ 240 Mil / R$ 320 Mil
Tr. c/ Norair Zampieri

PLANALTO IMÓVEIS
2276-4020 / 2276-7366 / 9169-6819 creci 9054

SOBRADO SÃO JUDAS
Fino acabto., 300 mts. do metrô, 3 amplos  
dorms., arms., suíte, sala grande, lavabo, 

copa-coz., dep. empr., quintal, gar. 2 autos. 
Ocasião R$ 380 Mil - Ac. apto. 2 dorms.

Tr. c/Norair Zampieri
PLANALTO IMÓVEIS

2276-4020 / 2276-7366 / 9169-6819 creci 9054

METRÔ SAÚDE  
SEMI NOVO

Apto., 3 amplos dorms. c/
AE´s/suite c/closet, sala 

2 ambs. c/varanda, banh. 
compl., coz. ótima c/AE´s, 
qto./banh. empr., 2 gars. + 
depósito, face norte, andar 

alto, lazer compl. R$ 380 Mil
K U R A T A 

5072-7640/7176-3808

METRÔ SAÚDE  
2 POR ANDAR

Apto. 3 dorms., sala 2 
ambs., banh. compl., coz. 

ampla c/AE´s, banh. empr., 
AS, ótima gar. demarcada, 
localização não tem igual. 

R$ 250 Mil
K U R A T A 

5072-7640/7176-3808

ALUGA-SE  SALAS 
PRÓX. METRÔ

STA. CRUZ
Para profissionais da área 
da saúde. Sala mobiliada+ 
telefone, internet. Aluguel 
hora/ período/ mês. Prontas 

p/iniciar seus trabalhos
Infs. c/Eloiza 

Tel. 5080-3540

SALAS 
COMERCIAIS

VILA MARIANA
Aluga-se 2 salas com 

30m² e 20m² cada
com sacada e 1 wc.

Contato com Isneida
Tel. 5539-7630

CASAS USO COMERCIAL
* 4 sls,2 WC,1 vaga 

R$1.800,00
* 2 sls,2 WC,quintal

R$ 1.200,00
* 6 sls,2 WC,1 vaga

R$ 2.000,00
* salão/delivery,110 m² 

R$ 1.500,00
Fone: (11) 2839-1496

Creci 72.013

SOBRADO DE
ESqUINA ALUGO 

R$ 3.300,00
Ponto comercial para 
qualquer ramo. Ver a
Rua Diogo de Faria c/
Rua dos Otônis, 531.

Tratar Valente  
F:5082-2234 / 9976-1423 

creci 47317

SUBLOCO
SALA COMERCIAL
5 minutos do metrô 
Praça da Árvore.

Rua Pirituba, 111 - 
Conjunto 4.

Fone: 5587-4116 
5587-4118

METRÔ SAÚDE AO 
LADO DO SUPER-

MERCADO HIROTA
Apto. amplo, 2 dorms., sala 
2 ambs., coz. boa c/arms. 

banh. compl. AS, reformadís-
simo. Condomínio

R$ 180,00, Insento IPTU 
R$ 950,00 Ac. depósito.
K U R A T A 

5072-7640/7176-3808

CONCEIÇÃO
Sobrado, 03 ds c/ AE, 

sala grande, copa-
cozinha, QE, quintal, 
04 vagas. Ao lado do 
metro. R$ 1.800,00

Tratar: Severino
2276-3539 / 2577-4784 

Creci 2447

Tratar: Severino
2276-3539 / 2577-4784 

Creci 2447

JD. DA SAÚDE
Apartamento, 02 ds,

sala, QE, area de 
serviço e garagem.
Condominio Baixo. 

Aluguel. R$ 650,00.

Tratar: Severino
2276-3539 / 2577-4784 

Creci 2447

CONCEIÇÃO
Sobrado, 03 ds, sala 

grande, cozinha, 
lavabo, QE, lavanderia 
e garagem. Colado ao 

metro. R$ 1.500,00

Tratar: Severino
2276-3539 / 2577-4784 

Creci 2447

PLANALTO PTA
Sobrado, 02 ds, sala, 
cozinha, QE, quintal 
e garagem. Otima 

Localização.
R$ 1.400,00

 VENDA

 LOCAÇÃO

PARA ANUNCIAR BASTA LIGAR:
5072-2020

AGRADECIMENTO
AGRADEÇO A 

STO. EXPEDITO 
PELA GRAÇA 
ALCANÇADA

H.L.O.

G.G. Imóveis e Administração - FONES: 3453-1712 /7287-0596
TERRENO 

SANTA CATARINA
4 Sobrados + Galpão 
600m² R$ 600.000,

1.000m² c/loja R$1.800.000,
1.600m²   R$ 1.200.000,

10 x 50 c/casa R$ 500.000,

SOBRADO JD. ORIENTAL
Lindíssimo e confortável, 5 

dorms. c/3 suites amplas, sala TV, 
visita, copa, coz. sala jogos, salão 

festa, entr. lat. jardim, 5 vagas, 
acabto. 1ª 

R$ 380.000,00

APTO. JABAQUARA
Rua Grumixamas, 65m², 3 dorms., 
sala, coz. banh. varanda, 1 vaga, 

lazer compl., cond. baixo, andar alto.  
R$ 210.000,00

APTO. VILA MASCOTE
Um por andar, 3 dorms. c/suite, 

varandas, sala ampla, coz. c/arms., 
3 vagas, dep. empr.

R$ 480.000,00

APTO. CONCEIÇÃO
Próx. Carrefour, todo conforto, 
andar alto, 2 dorms., sala, coz. 
banh. varanda, 1 vaga, lazer 

c/piscina, desocupado.  
R$ 180.000,00

TÉRREA 
PLANALTO PAULISTA

Lindíssima, 3 suites, sala, copa, 
coz. banh. quintal c/churrasq. DE, 
entr. lat. port. aut., 3 vagas, nada 

a fazer. construção nova.  
R$ 420.000,00

VILA GUARANI
1.500m² R$ 750,00 o m²
980m² R$ 750,00 o m²
580m² R$ 350.000,00

TÉRREA 
JABAQUARA

Próximo garagem CMTC, 
2 dorms. sala, coz. banh. 

2 vagas + quintal, exc. local. 
R$ 220.000,00

SOBRADO VILA GUARANI
O mais lindo, 3 dorms. c/suite, bela 
sala, copa, coz. lareira, salão festa, 
quintalc/churrasq., escrit., varanda, 
gar., local excelente, próximo clube. 

R$ 300.000,00

SOBRADO JABAQUARA
150 m. Garagem CMTC, 3 belos 

dorms. c/suite, hidro, 3 salas, 
copa, coz. piscina, 6 vagas, entr. 
lat., acabto 1ª, piso  azuleijo, local 

tranquilo. 
R$ 310.000,00

TÉRREA 
CID. ADEMAR

Próx. Supermercado Compre 
Bem, belo local, farta condução, 
3 dorms. sala, coz. banh. salão 

festa, entr. lat., quintal, 
2 vagas. Corra!!!
R$ 120.000,00

TÉRREA 
CIDADE VARGAS

10x40, amplo quintal, 3 dorms., 
sala, copa, coz. salão festa, 

escrit., 6 vagas. 
R$ 410.000,00

TÉRREA 
CONCEIÇÃO

6 x 30, toda de laje, 2 dorms. sala, 
coz. banh. quintal, 5 minutos do 

metrô, próx. Lab. Fleury  
R$ 165.000,00

APTO. CONCEIÇÃO
50 mts. do metrô, 2 dorms., 

sala, coz., banh., varanda, súper 
conservado, 1 vaga.  

R$ 200.000,00

TERRENO 
MOEMA

Local nobre, próximo Igreja
10 x 40  

R$ 3.000,00 m²TÉRREA 
CONCEIÇÃO

5 casas para renda, 
próximo metrô e 35ª Delegacia 

Policial. 
R$ 120.000,00 
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