Telefone: 5072-2020

Região tem loja especializada
em cheesecakes, com delícias
como o Negresco (foto)

Feriadão tem estreia de Peabody
e Sherman, para as crianças, e
concorrentes ao Oscar
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Polícia intensifica fiscalização
da Lei Seca durante Carnaval
Tanto a polícia rodoviária estadual quanto a

bafômetros tanto em caso

lembrar que a multa por

de acidentes quanto em dirigir embriagado é de

federal já avisaram: há re- blitze para flagrar moto- quase R$ 2 mil, o carro é
forço de oficiais, viaturas

ristas que tenham bebido apreendido e o motorista

e radares móveis nas ro-

antes de dirigir. De acorco fica sem a carteira por 12

dovias estaduais e federais

com balanço divulgado meses, além de correr o

para este Carnaval. Mas, esta semana, no ano pas- risco de ser preso. Já na
além de coibir abusos de sado ao mesmo tempo em região, haverá também
velocidade, ultrapassagens que caíram os acidentes

equipes da CET fiscalizan-

perigosas e outras infra- com vitimas fatais, cresceu do a saída para o feriadão,
ções, as equipes prome-

o número de motoristas quando mais de 2 milhões

tem investir em testes de multados e presos por di-

de veículos devem dei-

rigirem após beber. Vale

xar a cidade. Página 5

alcoolemia, ou seja, usarão

Hospital São Paulo investe em melhor atendimento
A equipe do Hospital

(SUS). Uma audiência neste mês de fevereiro, o pital, que fica na Vila Cle-

São Paulo quer melhorar pública nesse sentido foi Hospital São Paulo inau- mentino (foto). O Hoso atendimento apesar promovida pela reitoria,

gurou a reforma do Cen- pital São Paulo costuma

das dificuldades enfren- para debater os desafios tro Obstétrico, para valo- receber pacientes não só
tadas pelo sistema pú- que se apresentam ao rizar o Parto Humanizado da região ou da cidade,
blico de saúde no país hospital, que é ligado à e a Unidade de Terapia mas de todo o país em
e tornar o equipamento Universidade Federal de Intensiva Pediátrica, res- busca de atendimento
uma referência no Sis- São Paulo - Escola Paulis- pectivamente no oitavo nas mais diversas áreas
tema Único de Saúde ta de Medicina. Também e nono andares do Hos- da medicina.
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Vila Mariana tem fuga da folia para adultos
e carnaval tradicional para a garotada
Quem fica em São Pau-

congestionamentos, o rulho, uma dica pode ser na Yilian Cañizares (foto)
silêncio e o ambiente tran-

curtir a programação cul- . Para a garotada, have-

gado como o do Carnaval quilo em bares e restau-

tural alternativa do Sesc rá atividades que resga-

lo em um feriado proloncostuma elogiar a tran-

rantes. Para estas pessoas Vila Mariana, com shows tam brincadeiras antigas

quilidade, o trânsito sem que não gostam de ba-

como da violinissta cuba- e marchinhas. Página 8

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS É NA

5583-0021 / 5581-3323
Veja na pág. 6.
Credenciado há 34 anos.
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•BARES E RESTAURANTES

Moema tem cheesecakeria
Pequena, cheia de charme e repleta de sabores incríveis. Em poucas palavras,
pode parcer até simples descrever a Cheescakeria que
faz sucesso em Moema já há
dois anos. Mas, só mesmo
indo até lá para conseguir
ter a percepção exata das
delícias desta confeitaria
especializada no doce que
mescla cream cheese com
ingredientes doces.
Dois dos sabores são novidades da casa: RedVelvet
(torta com base de bolacha
Negresco, exclusiva massa
de cheesecake com chocolate e corante vermelho, e
cobertura de cream cheese
com chocolate picado) e Negresco (exclusiva receita de
cheesecake sobre uma base
de bolacha Negresco, coberta com creme de cream cheese e pedaços de chocolate e
de bolacha Negresco).
No total, a casa já oferece 17 receitas exclusivas para
saborear na loja, com um
delicioso café expresso ou

chá, ou para levar para casa.
A fatia de cheesecake sai
por R$ 15,00. A torta pequena, que serve até seis pessoas e tem aproximadamente
800 gramas, custa R$ 60. Já a
opção média, com 1,5 kg, que
serve de 10 a 12 pessoas, sai
por R$ 105,00. E o cheesecake
grande, de 2,4 kg para 15 a 20
pessoas, R$ 160,00. Também
é possível pedir a versão mini
(R$ 4,50 a unidade ou R$ 6,00
em uma caixinha com ﬁta de
cetim), uma caixa com cinco
unidades (R$ 26) ou com 8
docinhos (R$ 40). Os preços
são válidos para todos os sabores.
São aceitas também encomendas para eventos corporativos, casamentos, aniversários, chás de cozinha,
festas infantis e lembrancinhas. Neste caso, os pedidos
devem ser feitos com 48 horas de antecedência.
A Cheesecakeria é resultado de um sonho antigo da advogada Fernanda Zekcer. No
início de 2012, após voltar de

uma longa viagem aos Estados Unidos, berço dos cheesecakes, resolveu investir em
um antigo sonho: aprimorar
a antiga receita da torta deixada pela avó materna e abrir
uma confeitaria especializada em cheesecakes no Brasil.
A receita de Fernanda é
diferente da original americana, por ter um sabor menos
marcante de queijo para se
ao paladar brasileiro. Entre
as opções de cobertura estão

•CINEMA

•PROGRAMAÇÃO

Feriadão tem filmes
que disputam Oscar
e nova animação
nos cinemas locais

Shopping Metrô Santa Cruz
R. Domingos de Morais, 2.564 V. Mariana - Tel.: 3471-8063
• Sala 1 - Robocop DIG - 14
Anos - 16h50 - 22h30
• Sala 2 - Sem Escalas DIG - 12
Anos - 12h50 - 15h20 - 17h50 20h50 - 23h20C
• Sala 3 - O Lobo de Wall
Street DIG - 18 Anos - 22h50C •
Sala 3 - As Aventuras de Peabody e Sherman 3D (Dub) - Livre
- 13h50 - 16h00 - 18h10 - 20h20Y
• Sala 3 - 300: A Ascensão do
Império 3D - 18 Anos - 20h20D
• Sala 4 - Robocop DIG (Dub)
- 14 Anos - 13h10 - 18h20 • Sala 4
- Robocop DIG - 14 Anos - 15h45
- 21h10 - 00h10C
• Sala 5 - A Menina que Roubava Livros DIG - 10 Anos - 22h10
• Sala 5 - 12 Anos de Escravidão
DIG - 14 Anos - 13h30 - 19h10 •
Sala 5 - Sem Escalas DIG (Dub)
- 12 Anos - 16h20
• Sala 6 - Pompeia 3D - 12
Anos - 12h30P - 14h50 - 17h40 20h30 - 23h10C
• Sala 7 - Trapaça DIG - 14
Anos - 21h50Y • Sala 7 - Grand
Central DIG - 10 Anos - 19h25V •
Sala 7 - As Aventuras de Peabody e Sherman 3D (Dub) - Livre
- 13h00 - 15h10 - 17h15 - 19h35
• Sala 7 - 300: A Ascensão do
Império 3D - 18 Anos - 21h50D
• Sala 8 - Justin Bieber’s Believe DIG - Livre - 17h20 - 19h30
- 21h40A • Sala 8 - Rodência e
o Dente da Princesa 3D (Dub)
- Livre - 12h55 - 15h00S • Sala
8 - Tinker Bell: Fadas e Piratas
3D (Dub) - Livre - 15h00P • Sala
8 - Sem Escalas DIG (Dub) - 12
Anos - 21h40X - 00h15C
• Sala 9 - Uma Aventura LEGO
DIG (Dub) - Livre - 11h30P • Sala
9 - Tudo Por Um Furo DIG - 12
Anos - 14h00 - 16h30 - 18h50 21h30 - 00h05C
• Sala 10 - Robocop DIG - 14
Anos - 12h10 P - 14h45 - 17h30 20h10 - 23h00C

No domingo, dia 2 de março, acontece a premiação
mais famosa do cinema. Serão
escolhidos os vencedores do
Oscar. Embora este prêmio
seja questionado por muitos
cinéﬁlos, não há como se negar que diversos bons títulos
são concorrentes.
Por outro lado, este ﬁm de
semana é de Carnaval, feriado
prolongado. Nos cinemas, não
há grandes estreias previstas.
Assim, talvez a melhor pedida
seja ir ao cinema para conferir
alguns dos principais ﬁlmes
que concorrem à estatueta,
como Philomena, Ela, Doze
Anos de Escravidão, e outros

em cartaz na região.
Para a garotada, entretanto, o ﬁm de semana prolongado pode ser uma ótima pedida
para conferir uma bela estreia
em animação: As aventuras de
Peabody e Sherman.
Mr. Peabody é o cão mais
inteligente do mundo. Ele acaba de construir uma máquina
do tempo, mas ela é roubada
por uma pessoa que pretende
fazer várias viagens pela História. Imediatamente, o cão e
seu ser humano de estimação,
Sherman, devem correr para
retomar sua invenção e impedir mudanças drásticas na história da humanidade.

raspas de limão, chocolate,
morango, doce de leite, goiabada, frutas vermelhas (calda de framboesa e amora,
feita de frutas frescas), além
das novidades RedVelvet e
Negresco.
A Cheesecakeria ﬁca na
Rua Canário, 499 - Moema.
Fone: 4117-0400. Funciona de
Segunda das 12h às 19h; terça
a sábado das 10h30 às 19h e
domingo das 11h às 17h. Site:
www.cheesecakeria.com.br

•ACONTECE
Pátio Paulista R. Treze de
Maio, 1947 -Arco N 501 - Paraíso.
Tel.: 3142-9242
• Sala 1 - Robocop DIG - 14
Anos - 13h00 - 15h40 - 18h20 21h00 - 23h40C
• Sala 2 - Grand Central DIG 10 Anos - 20h20R • Sala 2 - Sem
Escalas DIG - 12 Anos - 12h50P
- 15h20 - 17h50 - 20h20N - 23h00C
• Sala 3 - Ela DIG - 14 Anos 22h00Y • Sala 3 - As Aventuras
de Peabody e Sherman 3D
(Dub) - Livre - 13h05 - 15h05 17h10 - 19h45Y • Sala 3 - 300: A
Ascensão do Império 3D - 18
Anos - 19h30D - 21h50D
• Sala 4 - Robocop DIG
- 14 Anos - 19h00 - 21h50 •
Sala 4 - As Aventuras de Peabody e Sherman 3D (Dub)
- Livre - 12h00P - 14h15 - 16h30
• Sala 5 - Caçadores de Obras-Primas DIG - 12 Anos - 16h10
- 18h50 - 21h30 • Sala 5 - Tinker
Bell: Fadas e Piratas DIG (Dub)
- Livre - 11h30P - 13h30
• Sala 6 - Trapaça DIG - 14
Anos - 13h50 - 16h50 - 20h00 23h20C
• Sala 7 - A Menina que Roubava Livros DIG - 10 Anos - 14h00
- 19h40 • Sala 7 - Uma Aventura
LEGO DIG (Dub) - Livre - 11h40P •
Sala 7 - Clube de Compras Dallas
DIG - 16 Anos - 17h05 - 22h30
Legendas: A-Esta sessão será
exibida Só Sexta (28/02); C-Esta sessão será exibida Só Sexta (28/02) e
Sábado (01/03); D-Esta sessão será
exibida Só Quinta (06/03); N-Esta
sessão NÃO será exibida Quarta
(05/03) e Quinta (06/03);P -Esta
sessão NÃO será exibida Sexta
(28/02), Quarta (05/03) e Quinta
(06/03); R-Esta sessão será exibida
Só Quarta (05/03) e Quinta (06/03);
S-Esta sessão será exibida Só Sexta
(28/02), Quarta (05/03) e Quinta
(06/03);V-Esta sessão será exibida
Só Terça (04/03) e Quarta (05/03);
X-Esta sessão NÃO será exibida
Sexta (28/02); Y-Esta sessão NÃO
será exibida Quinta (06/03).

Almoço em prol do Mostra Luis Gama e
Recanto da Vovó
o Abolicionismo

O Recanto da Vovó promove no dia 16 de março, a partir
das 13h, um delicioso almoço
em prol da instituição, com
o tema “Bye Bye Verão”. Os
convites individuais custam R$
40,00 e não serão vendidos no
dia do almoço. Informações:
2578-7558 ou 5589-3906 c/
Marcia ou Gabriela ou pelos
telefones 4614-0735 e 46143981 com Lucy ou Floria. O
almoço acontece na sede da
entidade à Rua Arlindo de
Moraes Costa, 6003 - Cotia.

Feira do Livro

O Shopping Plaza Sul convida seus visitantes para a
Feira do Livro. O evento abriga
mais de dois mil títulos, com
conteúdo infantil, infanto-juvenil e adulto. O público
poderá encontrar títulos com
valores atrativos, que variam
de R$ 3,00 a R$ 80,00. A feira é
gratuita vai até dia 16, no Piso
1, em frente à loja Camicado,
de segunda a sábado, das 10h
às 22h, domingos e feriados,
das 14h às 20h. O Shopping
Plaza Sul ﬁca na Praça Leonor
Kauppa nº 100 – Saúde.

“Medo de Escuro”
no João Caetano

Até dia 9, o Teatro João Caetano apresenta o espetáculo
“Medo de Escuro”, história
sobre o relacionamento de
um músico cover do ex-beatle
George Harrison e uma designer de moda. Apresentações
às sextas e sábados, às 21h e
domingos, às 19h. Os ingressos custam R$ 10. Rua Borges
Lagoa, 650 - Vila Clementino.
Inf: 5573-3774 e 5549-1744.

Luis Gama, vendido a um
mercados de escravos pelo
pai, depois de liberto dedicou-se a acusar as arbitrariedades
praticadas contra os negros. A
mostra reúne fotos, artigos,
poemas, entre outros itens.
A visitação acontece de terça
a domingo, das 9h às 17h no
Sítio da Ressaca, à Rua Nadra
Raﬀoul Mokodsi, 03 - Jabaquara. Informações: 5011-7233. A
entrada é grátis.

Cata Bagulho no
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara
realiza no sábado, dia 28 de
Fevereiro, das 7h às 11h, Cata
Bagulho na região. As equipes
percorrerão várias vias da Vila
Canaã e Vila Santa Catarina
(adjacências Rua Alba).

Cata-Bagulho na
Vila Mariana
A Subprefeitura Vila Mariana irá realizar no sábado,
dia 28 de Fevereiro, das 7h às
16h, Cata Bagulho na região
da Vila Mariana. As equipes
percorrerão Perímetro formado pelas seguintes vias: Perímetro formado pelas seguintes vias: Av. dos Bandeirantes,
Av. Ibirapuera, Av. Professor
Ascendino Reis, Av. Moreira
Guimarães e Av. Rubem Berta.

Capacitação
proﬁssional grátis

A Cruz de Malta promove
capacitação proﬁssional gratuita de Gestão Administrativa e
Tecnologia para jovens de 15 a
20 anos. Inscrição até dia 21/03.
Inf: 2503-2617 e 2503-2618.
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Economia de energia ainda é essencial
Horário de verão já terminou mas baixo nível de hidrelétricas requer atenção. Ideal é evitar consumo de energia no horário de pico

O

horário de verão terminou, mas a necessidade de reduzir o
consumo de energia no país
não. Durante o período de outubro a fevereiro, São Paulo foi
o Estado que mais economizou: 1.027 MW, o equivalente
a 4,8% - 0,7 ponto percentual acima da demanda média
do sistema. No total, o país
economizou R$ 405 milhões,
com redução da demanda por
energia elétrica no horário
de ponta de 2.565 megawatts
(MW). Vale lembrar que o
principal objetivo do horário
de verão é fazer com que os
consumidores diminuam o
gasto de energia no horário de
pico, ou seja, das 18h às 21h,
com o melhor aproveitamento
da luminosidade natural.
Com as baixas chuvas deste
verão, que provocam redução
nos níveis das hidrelétricas,

e alto consumo de aparelhos
como o ar condicionado, é importante que a preocupação
em economizar continue. Nos
últimos dias, o nível dos reservatórios das hidrelétricas está
abaixo da média, especialmente
no Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, o principal do país.
No site da Aneel - Agência
Nacional de Energia Elétrica está disponível uma cartilha que
orienta os usuários sobre o uso
racional da energia, que, além de
economizar na conta de luz, ajuda a evitar a escassez no futuro.
Algumas dicas são conhecidas dos consumidores, mas há
orientações interessantes como
a pintura de paredes internas
e teto com cores claras, que
refletem melhor a luz natural.
A Aneel também aconselha a
não reaproveitar a resistência
do chuveiro queimada, porque,
além de perigosa, a prática au-

menta o consumo de energia.
Na área de serviço, uma das
dicas é acumular o máximo de
roupas possível para lavar de
uma só vez na máquina e usar
pouco sabão, para não ter que
enxaguar a roupa várias vezes.
O mesmo vale para o ferro de
passar, que deve ser ligado para
passar mais roupas da mesma
vez, pois o aparelho consome
muita energia cada vez que é
ligado. Além disso, o ferro deve
ser regulado de acordo com a
temperatura indicada para cada
tecido. Outra prática importante é não ligar vários aparelhos na
mesma tomada porque, além de
perigoso, consome mais energia.
Os consumidores também devem evitar o uso de aparelhos
elétricos no horário de pico de
consumo (das 18h as 21h).
A cartilha pode ser baixada
gratuitamente no endereço:
http://migre.me/i2yhM.

VOCÊ SABIA?

NOVO SELO VISA A REDUZIR
POLUIÇÃO SONORA

Danilo Verpa/Folhapress

Atrasar relógios

para economizar energia é estratégia que o Brasil
começou a adotar ainda na década de 1930.
Redução chegou a 4,5% em todo o país em 2014

REUTILIZE

Lâmpadas: qual o modo correto de descartar?

Danilo Verpa/Folhapress

As lâmpadas incadenscentes estão desaparecendo
do mercado. Além de durar
menos, elas não podem ser
recicladas, o que é prejudicial ao meio ambiente. Mas,
e as lâmpadas fluorescentes,
o que deve ser feito com elas
quando deixam de funcionar? A questão é complexa,
até porque dentro de cada
unidade há mercúrio, material que pode fazer mal à
saúde. Assim, não apenas
evite o contato em caso de

Danilo Verpa/Folhapress

quebra, como também acondicione corretamente. O ideal é levar as lâmpadas velhas
a um posto de venda das
novas, para que sejam reencaminhadas aos fabricantes.
Na região, há também um
ponto de entrega voluntária de diversos materiais,
entre eles todos os tipos de
lâmpada, junto à loja Leroy
Merlin. Anote o endereço:
Avenida Dr. Ricardo Jafet,
1501. Telefone: 4020-5376 ou
08000-205376.

PASSEIO
Danilo Verpa/Folhapress

Raros são os sons produzidos pela natureza que atingem
volume capaz de causar algum
dano à saúde ou sequer incômodo aos seres humanos. Por
isso, os ruídos são um problema ambiental, causados pela
ação humana, e especialmente
danosos em meios urbanos.
A Organização Mundial da
Saúde já definiu que barulhos,
especialmente quando produzidos de forma persistente,
podem provocar sérios danos à
saúde. A lei que trata de crimes
ambientais no Brasil tipifica a
poluição sonora como crime
ambiental, passível de multa.
Até mesmo dentro de casa,
os ruídos têm capacidade de
incomodar. Aspiradores de pó,
liquidificadores, secadores de
cabelo são alguns equipamentos cujo volume o consumidor não podia controlar. Mas,
desde o dia 20 de fevereiro,
estes equipamentos devem ser
oferecidos ao consuidor com
a apresentação do novo Selo

Ruído do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro). E o selo
deve estar presente tanto em
aparelhos produzidos no Brasil quanto em importados. O
objetivo é diminuir o excesso
de ruído emitido pelos eletrodomésticos e estimular a
indústria a fabricar aparelhos
mais silenciosos.
O novo selo colorido, que
terá a marca do Inmetro e do
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
vai classificar os decibéis de 1
(mais silencioso) a 5 (menos silencioso) e deverá estar colado
na embalagem para informar
ao consumidor a potência sonora do produto. O selo indica
de forma simples o nível de
ruído para que o consumidor
possa escolher os aparelhos
mais silenciosos.
O chefe substituto da Divisão de Programas de Avaliação
da Conformidade do Inmetro,

Leonardo Rocha, explica que
esta é uma nova maneira de
apresentar o selo, que já existe
e indica apenas o número de
decibéis emitidos, o que não
é muito bem compreendido
pelos consumidores.
Segundo o instituto, os aparelhos estão atualmente dentro
dos níveis aceitáveis de barulho
e não fazem mal à saúde. A
medida, entretanto, medida
visa a trazer mais conforto ao
cidadão.
Nos próximos dois anos, o
Inmetro, em parceria com o
Ibama, vai estudar a implantação da classificação sonora
para máquinas de lavar e aparelhos de ar condicionado.
O consumidor tem importante papel nas regulamentações: pode enviar sugestões e
relatos, por meio da Ouvidoria
(0800 285 1818) ou do site
do Inmetro, quando estiver
incomodado com o ruído ou
com a segurança de qualquer
produto.

Instituto Tomie Ohtake: vá de metrô
Muitos moradores da região
entre Vila Mariana e Jabaquara, por onde circularam pela
primeira vez os trens do metrô
há 40 anos, nunca conheceram
a nova Linha 4 do metrô. Uma
boa dica para descobrir o trecho já em funcionamento é
descer na estação Faria Lima,
depois de ter feito a baldeação
na estação da Luz. Ali, além
de diversos restaurantes e uma

mega livraria, encontrará o
Instituto Tomie Ohtake, inaugurado em 2001. O imenso
edifício de linhas futuristas foi
desenhado por Ruy Ohtake,
filho da artista Tomie, que
em novembro passado celebrou seus 100 anos, ainda em
atividade. Atualmente, aliás,
o trabalho da própria artista
que dá nome ao lugar pode ser
conferido na exposição “Tomie

Participe, discuta, reflita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consciência ambiental em
meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação final de resíduos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental
S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e de saúde na Área
Sudeste da capital paulista, que abrange 18 das 31 subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

Ohtake - Gesto e Razão Geométrica”, que fica em cartaz só
até 9 de março. O prédio também conta com teatro, onde
estreará, em 12 de março, um
mega musical internacional.
Jesus Cristo Superstar ficará
em cartaz até junho deste ano.
O Instituto Tomie Ohtake fica
na Rua Coropés, 88. Telefones:
2245 1900 (instituto); e 37284929 (telefone).
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• SAÚDE

• CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

Hospital São Paulo investe em
novos equipamentos e melhorias
“Nós tomamos consciência e consolidamos a convicção de que estamos montando um hospital do SUS, que
é um cartão de visita do próprio SUS e que está aberto
para a cidade de São Paulo, o
país inteiro e que esta conduzindo com o máximo de competência o ensino, pesquisa
e extensão. Quisemos tomar
um cuidado para que a assistência seja bem feita, para
que as condições do trabalho
sejam dignas, para que os trabalhadores sejam felizes. E
nesse quesito temos muitos
motivos para comemorar”. A
frase foi dita em uma audiência pública no último dia 20,
pelo o presidente do Conselho Gestor (CG) do Hospital
Universitário do Hospital São
Paulo, Álvaro Nagib Atallah,
A audiência questionou a
efetividade médica, a falta
de pessoas e equipamentos,
os serviços de manutenção, a
qualidade de virda, reformas
e otimização de setores dentro do Hospital que, ligado à
Unifesp (Universidade Federal de São Paulo, antiga Escola Paulista de Medicina).
Ao mesmo tempo, fevereiro foi um mês de inaugurações no Hospital. Se no ﬁnal
de 2013, já havia sido inaugurada uma unidade de atendimento em mastologia, agora
foi a vez de um novo Centro Cirúrgico Obstétrico ser

apresentado à população,
no oitavo andar do HSP. Com
conceito do Parto Humanizado e uma nova estrutura que
permitirá o ensino da assistência ao parto normal como
um centro de inovações no
amparo à gestante, o setor
apresenta duas salas de cirurgia, uma sala de reanimação,
uma sala de R.P.A (recuperação pós-anestésica), duas salas de PPP (pré-parto, parto
e pós-parto), vestiário, copa,
conforto multidisciplinar, depósito e expurgo.
Antonio Fernandes Moron, responsável pelo Centro Obstétrico (CO) do HSP,
destacou que a nova unidade é um marco importante
nos conceitos de inovação,
acolhimento, ambientação,
humanização, segurança e
garantia do bem estar materno, tecnologia e assistência ao parto e ao ensino
e formação proﬁssional de
médicos, residentes e enfermeiros obstétricos. Moron
desejou que o novo CO seja
voltado à saúde da mulher e
da criança, e que seja acessível a todas as pessoas.
O mês também marcou
a abertura de uma Unidade
de Terapia Intensiva Pediátrica, localizada no 9º andar do
complexo hospitalar. Dentro
do Projeto de Modernização
dos Hospitais Universitários,
implementado pelo Governo

do Estado, a
reforma estrutural
da
UTI Pediátrica
resultou em
uma unidade
totalmente
adaptada às
exigências de
qualidade. O
espaço atual
engloba
nove leitos e
uma sala de
isolamento
respiratório
equipado,
oferecendo
mais conforto
aos pacientes
e aos familiares. “O nosso
sonho, de todos os médicos e professores envolvidos, era atender
de modo mais adequado uma
criança gravemente enferma.
Atingimos esse ideal. Nossa
unidade cresceu e se diferenciou, tornando-se referência nacional em Medicina
Intensiva Pediátrica”, relatou
Nilton Ferraro de Oliveira,
coordenador médico da UTI
Pediátrica.
Patologias pediátricas clínicas e cirúrgicas de grande
complexidade são atendidas
por essa unidade que possui
uma equipe multiproﬁssional, formada por médicos
especialistas, enfermeiros,

técnicos, assistentes sociais,
nutricionistas, ﬁsioterapeutas e psicólogos. Anualmente
são cerca de 400 pacientes,
oscilando entre 30 a 35 pacientes por mês e, a partir
dessa reforma, terá capacidade para cerca de 15% a mais
de atendimentos. “Além da
assistência ao paciente, cumprimos a missão de nossa
universidade, trabalhando
as dimensões do ensino, pesquisa e extensão de maneira
indissociável. Somos uma
unidade produtiva do ponto
de vista de ensino e geração
de conhecimento.”, complementou Oliveira.
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Casa de Repouso

Terapia Alternativa
ALTO PODER
ESPIRITUAL

Consultas com Tarô dos Anjos.
Amarração para o Amor Definitivo.
Trabalhos para todos os fins
em sua presença.
30 anos de
Exitos e Soluções
Ligue já.

2228-1419 / 96150-6348(OI)
95796-1811(TIM) / 96484-9220(VIVO)

Aparelhos Auditivos

Cuidadores

Cuidadores
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No Carnaval, polícia busca motoristas alcoolizados
Só nas estradas federais,
aumentou em 36% o número
de pessoas presas por dirigir
alcoolizadas. Se, paralelamente, houve redução no número de acidentes, analistas
ponderam que o aumento
da ﬁscalização tem diminuído o número de motoristas
que cometeem esta infração
gravíssima que pode resultar
em crime, ao mesmo tempo
em que explica o aumento do
número de pessoas ﬂagradas
dirigindo alcoolizadas. Neste
Carnaval, as polícias rodoviárias estadual e federal já
anunciaram que o excesso
de velocidade, as ultrapassagens proibidas e o uso de
bebida alcoólica por motoristas estão na mira das equipes
que estarão nas estradas.
Já dentro da cidade de
São Paulo, a Companhia de
Engenharia de Tráfego estará com todo seu efetivo nas
ruas. A expectativa, de acordo com o órgão municipal, é
de que 2 milhões de veículos
deixem a cidade. Ao mesmo
tempo, haverá diversos desvios por conta da realização
de desﬁles carnavalescos.
Por isso, durante a Operação Estrada haverá equipes
de ﬁscalização por toda a cidade, especialmente nas regiões de acesso às rodovias.
Na região, haverá agentes
em avenidas como Tancredo
Neves, Abraão de Moraes e
Ricardo Jafet, Bandeirantes.
A operação começa hoje e só
termina na quarta, dia 5.
A Secretaria de Segurança
Pública, por sua vez, anunciou que a partir de hoje, às
18h, haverá reforço policial

nas rodovias estaduais com
mais de 1300 policiais e 700
viaturas circulando pelos 22
mil quilômetros de rodovias
estaduais. Na Operação Carnaval, a ﬁscalização de velocidade será feita pro 61 radares móveis inteligentes, 125
radares portáteis e 93 ﬁxos,
além de sistemas integrados
de câmeras.
Para ﬂagrar motoristas
alcooliados, haverá 349 bafômetros, que também serão
usados em ocorrências de
acidentes. A ação vai até as 12
horas da quarta-feira de Cinzas (5 de março) e tem como
objetivo evitar acidentes e
garantir a ﬂuidez do trânsito.
O policiamento será reforçado com policiais rodoviários
que estariam de folga ou que
são do serviço administrativo.
O motorista que for ﬂagrado dirigindo embriagado
será multado em R$ 1.915,40.
O veículo também pode ser
apreendido e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
do motorista pode ser retida por 12 meses. O condutor
terá ainda que responder
criminalmente a uma pena
de seis meses a três anos de
prisão.
Em balanço divulgado
esta semana, a Polícia Rodoviária Federal, por sua vez,
anunciou que em 2013 foram
feitos 1,5 milhão de testes do
bafômetro, 135% a mais do
que em 2012, quando foram
aplicados 648.505 testes.
“A PRF aumentou consideravelmente a ﬁscalização da
alcoolemia
[concentração
passageira de álcool etílico

no sangue]. Houve aumento
de autuações e de pessoas
presas, mas a gente tem veriﬁcado mudança no comportamento do cidadão no sentido de evitar beber e dirigir”,
disse o chefe da Divisão de
Planejamento Operacional
da PRF, inspetor Stênio Pires.
Os policiais rodoviários
aplicaram 3,2 milhões de infrações em 2013, das quais
782 mil foram por dirigir em
velocidade superior à máxima permitida em 20%. Foram
325 mil por ultrapassagem
proibida; 258 mil por dirigir
em velocidade superior à
máxima permitida entre 20%
e 50% e 178 mil por falta de
cinto de segurança. “Há uma
intensiﬁcação da ﬁscalização
por meios eletrônicos com
radares e monitoramento
das rodovias autuando através das imagens”, disse o inspetor Pires.
O balanço destacou que
160 mil automóveis envolveram-se em acidentes, resultando em 1.631 mortes. As
31 mil motocicletas envolvidas em acidentes causaram
a morte de 1.620 pessoas.
“Para cada mil automóveis
envolvidos em acidentes, ti-

vemos dez condutores mortos. Para cada mil motos envolvidas em acidentes, foram
52 condutores mortos. Há
cinco vezes mais chance de
um motociclista morrer”, ressaltou o chefe da Divisão de
Planejamento Operacional da
PRF.
Segundo ele, a Operação
Carnaval 2014 começa na
sexta-feira (28) e vai até a
quarta-feira (5), quando será
reforçada a ﬁscalização com
aumento de policiais rodoviários, motocicletas, helicópteros e radares para tentar
reduzir o número de mortes.
De acordo com o inspetor,
Minas Gerais e Bahia receberão maior atenção, porque
35% das mortes em rodovias
federais concentram-se nos
dois estados.
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30 ANOS DE TRADIÇÃO
APTO
SAÚDE

5581-5887

SALA COMERCIAL
SAÚDE

S. B. DO CAMPO - R. GINO AMADEI, 220 - V. PAULICÉIA - FONE: 4173-2451
GALPÃO – SBC

APTO
SÃO JUDAS

SALA COMERCIAL
SANTO AMARO

R$ 450.000,00 + Cond. 2 dorms, 1 dep. 1 sl, 1 coz,
2 banhs, 1 area de serv.
1 vg, 80m² - REF: 7058

R$ 320.000,00 + Cond.
2 salas, 1 copa, 1 banh.
Quintal 42m²
REF: 5012

R$ 250.000,00 + Cond.
3 salas, 1 copa, 1 banh.
REF: 5144

R$ 480.000,00 + Cond.
2 dorms, 1 sl, 1 coz, 1 banh.
1 area de serv. 1 vg, 55m² REF: 6007

SOBRADO
SAÚDE

APTO
MOOCA

APTO
IPIRANGA

SL COMERCIAL
VILA MARIANA

R$ 560.000,00 + IPTU +
R$ 420.000,00 + Cond.
Cond. – 2 dorms, 1 sl,
3 dorms, 1 sl, 1 coz, 1 banh.
1 coz, 1 banh, 1 lavab,
1 área de serv. 2 vgs, 119m² 1 area de serv. 1 vg, 109m²
REF: 5030
REF: 5156

SOBRADO
VILA DAS MERCÊS

R$ 850.000,00 – 3 dorms,
1 st, 3 sls, 1 coz, 1 banh.
1 lavab. 1 area de serv.
3 vgs, 300m² - REF: 5110

R$ 468.000,00 + Cond.
2 dorms, 2 sts ,1 sl,
1 coz, 2 banh.
1 área de serv. 1 vg 68m² REF: 3114

R$ 1 milhão + IPTU +
Cond. – 5 sls, 1 copa,
2 banhs, 2 vgs 130m².
REF: 5084

SOBRADO
SAÚDE

APTO
CURSINO

APTO
SÃO JUDAS

R$ 530.000,00 + IPTU +
R$ 368.000,00 – 2 dorms,
Cond.- 2 dorms, 1 st, 1 sl,
1 sl, 1 coz, 1 banh,
1 coz, 1 banh, 1 area de serv. 1 area de serv. 1 vg, 100m² 2 vgs, 64m² - REF: 3105,
REF: 7037

AV. BOSQUE DA SAÚDE, 376
METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

R$ 280.000,00 + Cond.2 dorms, 1 sl, 1 coz,
1 banh, 1 area de serv.,
1 vg, 50m² - REF: 7055

SALA COMERCIAL

CASA

APTO

R$60.000,00 – Terreno
MIRANDÓPOLIS
CONCEIÇÃO
BELA VISTA
de 5000m² contendo
R$ 2.500,00 + IPTU- 2 R$ 1.700,00 + Cond. +
galpão c/ 2 sls e WC, R$ 1.000,00 + IPTU +
dorms, 2 sts, 1 sl, 1
IPTU – 2 dorms, 1 sl,
oficina p/ caminhões, Cond.- 1 sala, 2 banhs,
escritório c/ 3 sls, wcs, 1 vg, ar cond. piso frio coz, 1 banh, 1 lavab, 1 coz. 1 banh. 1 lvb, 2
1 area de serv. 1 vg , vgs, 60m²- REF:2003.
refeitório, vestiário –
38m² - REF: 3067
90m² - REF: 1596
REF: 5009

CAIXA MELHOR CRÉDITO

Você que é servidor da Prefeitura de
São Paulo têm as melhores taxas na CAIXA.
AS MELHORES TAXAS DE
APTO VILA
JUROS DO MERCADO PRAZO DE 72 MESES SANTO ESTEFÁNO
Confira as vantagens do Crédito
R$ 1.600,00 + IPTU +
Consignado com as Melhores taxas
Cond. – 2 dorms , 1 st,
PRESTAÇÃO APARTIR DE* VALOR DE CRÉDITO* 1 sl, 1 coz, 1 banh. 1
R$ 107,68
R$ 5.000,00 area de serv. 2 vgs 60m²
REF: 3081
R$ 215,37
R$ 10.000,00
R$ 430,75
R$ 20.000,00
APTO
R$ 646,13
R$ 30.000,00
PARAÍSO
R$ 1.076,89
R$ 50.000,00
R$ 3.270,00 + IPTU +
*Valores sujeitos a alteração devido
Cond. -3 dorms, 1 st, 1
a juros de acerto e aprovação de crédito.
dep. 1 sl, 1 coz, 1 banh.
*Para cliente que trouxer sua
1 area de serv. 1 vg ,
Conta-Salário para CAIXA.
94m² - REF: 3075

CASA - SAÚDE

APTO SAÚDE

R$ 1.800,00 + IPTU –
R$ 1.800,00 + IPTU
2 dorms, 1 dep.de emp.,
+ Cond. – 2 dorms,
2 sls, 1 coz, 2 banhs,
1 sl, 1 coz, 2 banhs,
1 área de serv., quintal,
1 area de serv.
2 vgs, 125m² 1 vg 70m². REF: 3035
REF: 3121

SALA COMERCIAL
AO LADO METRÔ
PÇA DA ÁRVORE
R$ 350,00 + Cond. –
Piso frio - 12m² REF: 1473

APTO IPIRANGA

R$ 2.100,00 + Cond.2 dorms, 2 sts, 1 sl,
1 coz, 2 banhs,
1 area de serv. 1 vg
68m² - REF: 3069

APTO
PÇ. ÁRVORE

R$ 1.300,00 + Cond Excelente localização,
2 dorms,1 sl, 1 coz,1
banh, 1 área serv, 1 vg
50m² - REF: 23

APTO CURSINO

R$ 1.400,00 + Cond. 2 dorms (1 st ), 1 sl,
1 coz, 1 área de serv.
1 vg, 52m²,( próx. ao
Complexo Maria Maluf )
REF:3044
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SRS. PROPRIETÁRIOS - CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.
• A PA R TA M E N T O S •

A PA R TA M E N T O S • A PA R TA M E N T O S • A PA R TA M E N T O S •

SÃO JUDAS

Apto/Kit, 1dts,sala, Cozinha,banheiro.lavanderia.
vago,reformado,ao lado metro São Judas R$ 250 mil.

CRECI 62685

PÇA DA ÁRVORE

COMPRA • VENDE

5071-9999
creci 18076-J - Secovi 647

R. Luis Góes, 1466 - Cj. 04 - Mirandópolis
E-mail: alpha.imoveis@uol.com.br

Apto, 1dt, living,1 vaga,térreo, ensolarado, ótimo localização,
px. Metro Pça àrvore, R$ 280 mil.

JABAQUARA

Apto,3dts,1ste,1vg, living/terraço, lazer, ót. local. impecavel,
px. ao metro e terminal Jabaquara R$ 340 mil.

VILA MARIANA

1dts,sala,cozinha.banheiro,lavanderia,reformado,vago,51m2,
andar alto,ao lado metro Ana Rosa – R$ 380 mil.

LOCAÇÃO COMERCIAL
RESIDENCIAL E VENDAS

5579-3535

ACLIMAÇÃO
APTO
1 DORMS - 1 VG
R$ 1.600

ACLIMAÇÃO
APTO
3 STS - 145 M2
R$ 5.000

ACLIMAÇÃO
APTO
3 DORM, 1 VG
R$ 2.200

ACLIMAÇÃO
CASA
200 M2
R$ 10.000

VILA CLEMENTINO
APTO
2 DORM, 1 VG
R$ 1.600

METRO STA CECILIA
APTO
1 DORM
R$ 1.300

MIRANDÓPOLIS

VILA MARIANA

Apto, 2dts, living 2/amb, salão de festas, ótimo estado, ótimo
local, próximo ao metro, R$ 330 mil.

BOSQUE DA SAÚDE

Apto, 2dts,1vg, living/2amb, lazer, reformado, vago, impecável,
otimo local, px. Plaza sul - R$ 280 mil.

VILA DAS MERCES

Apto, 2dts, living/terraço,1 vaga,salão de festar,vago, andar
alto, lazer, ótimo local. R$ 240 mil.

NOVE DE JULHO
APTO
1 DORM - 1 VG
R$ 1.200

MOOCA
APTO
2 DORMS
R$ 1.400

BELA VISTA

Sobr., 3dts, 2vg, sala 2amb.,terr.7x20,Quintal/dep.emp.,ót.local., impecável, px Av. Briagdeiro, ótimo p/ pensão R$ 550 mil

JABAQUARA

Apto, 2dts,1vg, living/terraço, piscina, ótimo local,
próximo ao metro e shooping Sta Cruz,. R$ 420 mil.

Casa de vila, 1ste, sala, lavabo, 1 vaga, px. Metro Conceição,
ótimo local R$ 225 mil.

PÇA DA ÁRVORE

PLANALTO PAULISTA

Apto,3dts,1ste,2vg,living/terraço, lazer/piscina, ótimo local,
impecável, ao lado do metro. R$ 690 mil.

VILA CLEMENTINO

Casa térrea, 3dts, 1ste, sala/2ambs, 2 vgs, quintal com
ep.emp, entrada lateral, ótimo local R$ 690 mil.

Apto,4dts,2stes,2vgs, living/terr/lavabo,130au, lazer completo,
otimo local, px.metro.R$ 930mil.

SAÚDE

Sob. 3 dts,1vg ,sala/lavabo,3wc, quintal c/dep. empregada,
.reformada, otimo local, impecável, px. Metro R$ 550 mil.

Locação Comercial
ACLIMAÇÃO
APTO
3 DORMS, 1 VG
R$ 2.500

ACLIMAÇÃO
APTO
1 DORM, 1 VG
R$ 1.800

METRO
VL MARIANA
CJ. COML. 55M2
R$ 1.800

Venda

V.MARIANA
SOBRADO NOVO
R$ 3.900

PQ ACLIMAÇÃO
CASA
300 M2
R$ 2.000.000

BQ. SAÚDE
APTO
2 DORMS
R$ 450.000

ACLIMAÇÃO
CASA
250M2
R$ 3.500

V.MARIANA
CASA
200 m2 - 9 SALAS
R$ 3.500

BELA VISTA
APTO
1 DORM - 50M2
R$ 480.000

CAMBUCI
APTO
2 DORM - 70 m2
R$ 280.000

METRO
VL MARIANA
CJ. COML. 70M2
R$ 2.450

ACLIMAÇÃO
33 M2 - 1 VG
R$ 1.400

PARAISO
APTO
3 DORMS
R$ 475.000

CAMBUCI
CASA
70 m ESTUDA PERMUTA
R$ 400.000
2

VENDEMOS E ALUGAMOS SEU IMÓVEL C/EFICIÊNCIA E RAPIDEZ - ACLIMAÇÃO • LIBERDADE • CAMBUCÍ • PARAISO • BELA VISTA

MARCIA RAMOS IMÓVEIS
MIRANDÓPOLIS
SOBRADO - R$ 1.500.000,00
C/300 m2, 3 dorms, 3 banhs. 2 salas amplas,
copa coz., edícula, c/DE, passagem lateral,
vagas p/5 autos, na melhor rua do bairro.
PLANALTO PAULISTA
LINDO SOBRADO - R$ 1.300.000,00
C/5 mts. de frente, 3 dorms. (1 suíte c/hidro),
sala ampla c/vista p/jdim., coz. plan., dep. empr.
quintal c/churrasqueira, 3 vagas.
MIRANDÓPOLIS
TÉRREA
- R$ 1.100.000,00
2
290m AU, exc. imóvel no miolo do bairro,
3 dts. c/AE´s, sala, coz. plan. edícula AS, qtal.
amplo c/entr. lat. e local p/piscina. Est. Proposta

VILA CLEMENTINO

Apto,2dts.3rev.,1vg,living/2amb,78 au,vago, reformado,ótima
localização,px.metro e p. Ibirapuera - R$430 mil.

Locação Residencial

PECORARI

www.pecorari.com.br

SAÚDE

Apto,3dts,1vg, living/terraço, salão de festa/quadra, andar alto,
rua tranqüila, ótimo. local, impecável, px. metro R$ 440 mil.

CASA E SOBRADOS

Tels: 99330-6118 / 2578-0159

SOBRADO MIRANDÓPOLIS - TERRENO COM 400 m2
VILA CLEMENTINO - R$ 1.100.000,00
Sobrado Impecável, c/3 suítes (1 c/
R$ 1.700.000,00
hidro), piso em IPÊ, 2 salas, lavabo No miolo do bairro, c/4 dormitórios, (2 suítes), sala ampla p/3 ambientes,
coz. qtal. c/churr. 3 vgs. port. eletr.
copa, cozinha, quintal c/churrasqueira, local para picina.
SAÚDE - COBERTURA DUPLÉX
R$ 880.000,00
Próx. Merô Saúde, c/140m2 AU, 4 dorms., sala
c/varanda, 3 banhs. área externa c/churrasq.,
2 vagas. Prédio com 8 anos.
MIRANDÓPOLIS - R$ 760.000,00
Exc. Sobrado semi isolado, 3 dts. 1
suite, banh. c/box blindex, piso laminado,
coz. qtal. c/churr., edícula, 2 vagas.

CRECI 017.070

MIRANDÓPOLIS - R$ 690.000,00
Sobrado c/3 dorms., 1 suite, sala
p/2 ambs., coz., quintal, edícula,
2 vagas, terreno 6 x 27

Rua das Camélias, 86 - Mirandópolis
E-mail: ramosmarcia08@yahoo.com.br - (creci 101501)

O PRAÇA DA ÁRVORE
(COMERCIAL)
SOBRADO
R$ 5.500,00
MIRANDÓPOLIS - R$ 550.000,00
Ao lado do Metrô, com 3 dormitórios,
Apto. 63m2 AU ao lado do metrô 2 dts. c/arms
sala ampla para 2 ambientes,
(1 ste), sl. 2 amb.c/varanda, coz. plan. DE,
cozinha, edícula, 5 vagas.
1 vg. pisc. churr. sl. festas. Cond. R$ 480,00
LOCAÇÃ

SOBRADO
VILA MARIANA
R$ 5.000,00
Ao lado do metrô Vila Mariana. Parte
superior: 1 suíte + 2 salas amplas, 2
banhs. Parte térrea: 3 salas, cozinha,
edícula, quintal c/churrasqueira
e vaga para 4 autos

O

LOCAÇÃ

O MIRANDÓPOLIS
LOCAÇÃ
(COMERCIAL)
SOBRADO IMPECÁVEL
R$ 3.500,00
Ao lado do Metrô Praça da Árvore,
3 dormitórios 2 salas, cozinha,
quintal lavanderia 2 vagas.

SAÚDE
PRAÇA DA ÁRVORE - R$ 560.000,00
VILA CLEMENTINO R$ 499.000,00
OCAÇÃO V. CLEMENTINO COML. LOCAÇÃO
CAÇÃO MIRANDÓPOLIS COML.
Apto. a 2 quadras do metrô, 75m2 AU, Apartamento c/52m2 AU, 2 dormitórios L
APARTAMENTO R$ 3.500,00 LO
SOBRADO R$ 3.700,00
SOBRADO R$ 3.000,00
2
Exc.,
px.
Hosp.SP,
3
dts.
2
banhs,
sala
andar alto, 2 dts. c/arms. (3º opcional),
2
dorms., (1 suíte), sala, cozinha,
C/110m
AU,
3
dts.,
1
ste,
todos
c/AE,
sl.
ampla
c/arms., sala c/varanda, cozinha,
ampla
2
ambs.
coz.
banh.
qtal.
edícula
1
vg.
banheiro,
pequeno quintal, 1 vaga.
sala c/varanda, 2 banh. coz. c/arms. AS.
c/varanda,
escrit.,
coz.
plan.,
2
vgs.
lazer
comp
área serviço, 2 vagas.

GERALDO
ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS CREDENCIADO HÁ 34 ANOS

5583-0021
5581-3323
www.geraldoalvesimoveis.com

&
APTO
JD . DA SAÚDE
R$ 280 MIL

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 430 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 498 MIL

TERRENO
9 X 35 M
R$ 560 MIL

TERRENO
BQ. DA SAÚDE
R$ 610 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 700 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
790 MIL

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO
R$ 880 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 990 MIL

Reformado, ótimo acabto.,
armários novos, c/ 2 dorm.
c/ AE, suíte, + 3º dorm.
reversível, wc social, living
p/ 2 amb., coz. planejada,
lavanderia, s/ garagem, prédio
c/ elevador - REF.: 13.147

Ótima localização da Av. Bq. da
Saúde, ótimo acabamento, c/ 2
dorm., 1 c/ AE, wc social, living
p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha
planejada, lavanderia, garagem
p/ 1 carro - REF.: 13.110

3 dormitórios, suíte, wc social,
living p/ 2 amb., lavabo,
cozinha, lavanderia, garagem
p/ 2 carros, construção de
apenas 8 anos, ótimo local,
trav. da Rua Tiquatira.
REF.: 12.574

Ótima localização, próx. da
Av. Bq. da Saúde x Av. do
Cursino, terreno limpo, plano,
medindo 9 x 35 mts., ótimo p/
construtores, podendo construir
2 sobrados novos - REF.: 12.931

Ótimo local do bairro, trav. da
rua Tiquatira, terreno, c/ duas
casas antigas, medindo 8 x
22,50 mts. = 180m², ótimo
para construir ótima residência,
ou mesmo para dois sobrados REF.: 12.759

Terreno 5 x 40 mts., AC = 202
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/
closet, living p/ 2 amb., sl.
estar, lavabo, coz. planej., qtal.
c/ churrasq., gar. 2 carros,
edícula c/ 1 dorm., coz., wc REF.: 12.610

Local nobre do bairro, terreno 10
x 30 mts., construção 235 m³, c/
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2
amb., lavabo, copa, coz. c/ AE,
dep. p/ empreg., garagem p/ 4
carros - REF.: 13.075

Excelente localização, c/ 3
dorm., 2 suítes, wc social, living, sl. jantar, lavabo, cozinha,
lavanderia, dep. p/ empreg.,
garagem p/ 2 carros, estuda
propostas. REF.: 12.204

Terreno 9 x 20 = 180 m², AC
= 200 m², c/ 3 dorm. c/ AE,
suíte, living p/ 2 amb., escritório,
lavabo, cozinha, depósito, dep.
p/ empreg., gar. p/ 2 carros,
estuda permuta por apto. até
mesmo valor - REF.: 13.082

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 330 MIL

APTO
METRÔ SAÚDE
R$ 440 MIL

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO
R$ 520 MIL

TÉRREA
V. GUMERCINDO
R$ 590 MIL

SOBRADO
CHÁCARA INGLESA
R$ 630 MIL

COBERTURA DUPLEX
BQ. DA SAÚDE
R$ 700 MIL

SOBRADO
METRÔ A. IPIRANGA
R$ 790 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 890 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 1.150 MIL

SOBRADO VILA
BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

Excelente localização, travessa
da Rua Mauricio de Castilho,
vago, c/ 2 dormitórios, sala,
cozinha, wc social, lavanderia,
sem garagem, estuda ofertas REF.: 13.158

Ótimo local, a 400 mts. do
Metrô Saúde, área útil aprox.
80 m², vago, c/ 2 dorm. c/ AE,
wc social, living p/ 2 amb.,
cozinha, dep. p/ empregada,
gar. p/ 1 carro - REF.: 12.472

Terreno 10 x 21 mts., constr.
185 m², c/ 3 dorm., wc social,
sl. Estar, sl. Jantar, escritório,
lavabo, cozinha, wc p/ empreg.,
garagem p/ 3 carros REF.: 13.010

Impecável, reformada, ótima
localização, terreno plano c/ 8
x 18,5 mts., AC = 135m², c/ 3
dorm., suíte, wc social, living p/ 2
amb., coz. c/ AE, quintal c/ churr,
gar.p/ 1 carro - REF.: 12.345

APTO
V. VERA
R$ 350 MIL

SOBRADO
V. STA. CATARINA
R$ 460 MIL

APTO
METRÔ A. IPIRANGA
R$ 530 MIL

TERRENO
BQ. DA SAÚDE
590 MIL

3 dormitórios, suíte c/ closet,
Ótima oferta, ótimo local, trav.
wc social, living p/ 2 amb.
da Av. Sta. Catarina, c/ 3 dorm.,
c/ sacada, cozinha c/ AE,
wc social, living, cozinha c/ AE,
lavanderia, gar. p/ 1 carro, ótima lavanderia, dep. p/ empregada,
rua do bairro, AU = 72 m²,
garagem p/ 2 carros.
excelente oferta - REF.: 12.397
REF.: 12.998

SOBRADO
V. GUARANI
R$ 360 MIL

TÉRREA
V. MORAES
R$ 480 MIL

Ótimo local, a 800m do Metrô
Pça. da Árvore, reformado,
impecável, c/ 3 dormitórios,
suíte c/ hidro, living, lavabo,
copa, cozinha c/ AE, despensa,
dep. p/ empreg., gar. p/ 2
carros - REF.: 12.358

Ótimo local, prox. ao metrô e
toda infraestrura, c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, amplo living p/ 2
amb. c/ sacada, coz. c/ AE, wc
p/ empreg., gar. p/ 2 carros,
estuda apto. menor valor na
região - REF: 12.318

Excelente localização do
bairro, próximo a rua Tiquatira,
terreno medidno 8 x 22,50 mts.,
ótimo para construtores
para construir dois sobrados REF.: 13.060

Terreno 5,85 x 28 mts., AC =
246m², vago, c/ 4 dorm., 2
suítes, closet, sl. Íntima p/ TV,
living p/ 2 amb. c/ lareira, sl.
Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep.
p/ empreg., gar. p/ 2 carros REF.: 12.734

SOBRADO
V. STA. CATARINA
R$ 550 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 590 MIL

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO
R$ 650 MIL

Ótimo local, trav. da R. Tiquatira, A 500 mts. do Metrô, terreno 8 Terreno 297 m², AC = 300 m²,
vago, gar. p/ 3 carros, c/ 2 dorm. x 30 mts., AC = 220 m², c/ 3
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, living
c/ AE, wc social, living p/ 2
dorm., suíte, wc social, living, p/ 3 amb. c/ lareira, jd. inverno,
amb., sala TV, lavand., dep. p/
lav, copa, coz. c/ AE, despensa,
sl. jantar, coz. c/ AE, dep. p/
empreg., cobertura c/ piscina,
depósito, quintal c/ churrasq.,
empreg.,
amplo
quintal
c/
salão,
churrasq., lavabo, coz. c/ AE edícula c/ 1 qto., sala, coz., wc,
gar. p/ 6 caarros - REF.: 13.065
REF.: 13.094
gar. 3 carros - REF. 11.586

SOBRADO COND.
TERRENO PARA
FECHADO - V. GUMERCINDO CONSTRUTORES - IPIRANGA
R$ 710 MIL
R$ 795 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 890 MIL

Terreno 212 m², constr 204
m², reformado, tudo novo, c/ 3
dorm., suíte, living p/ 2 amb.,
cozinha, dep. p/ empreg.,
escritório, jardim quintal
gramado, churrasq., gar. p/ 2
carros - REF.: 12.299

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 1.170 MIL

Ótimo cond. fechado c/
piscina e churrasq., c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb.,
lavabo, coz. c/ AE, garagem
p/ 2 carros, ótimo acabto.
REF.: 12.401

Ótima localização da Rua Dr.
Mário Vicente, terreno medindo
10 x 30 = 300 m², ótimo p/
construtores, estuda propostas,
venha confeir pessoalmente REF.: 12.944

Terreno 12 x 31 = 376 m²,
constr. 249 m², c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb.,
jd. inverno, lavabo,coz. c/ AE,
qto. despejo, dep. p/ empreg.,
amplo quintal, gar. p/ 6 carros REF.: 13.123

Ótimo local da rua Dr. Mário Vicente,
construção de 227 m², c/ 3 dorm. c/
AE, suíte c/closet, living p/ 2 amb.,
sl. de jantar, lav,coz.planej., dep.
p/ emp., gar. p/ 4 carros, qtal c/
churrasq. - REF.: 13.242

TERRENO
JD. DA SAÚDE
R$ 749 MIL

COBERTURA DUPLEX
JD. DA SAÚDE
R$ 850 MIL

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 900 MIL

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

Boa localização da Av. Leonardo
da Vinci, c/ 3 dormitório, suíte,
wc social, living, jd. inverno,
cozinha c/ AE, despensa,
garagem p/ 1 carro, bom
acabto. - REF.: 12.036

Ótimo acabto., terreno 200
m², constr. Aprox. 180m², c/
4 dorm., 2 suítes, wc social,
living p/ 2 amb., lavanderia,
amplo terraço c/ churr, gar.
p/ 2 carros - REF.: 12.810

Ótimo local, trav. da Av.
Sta. Catarina, c/ 3 dorm. c/
AE, suíte, living p/ 2 amb.,
escritório, lavabo, coz. planej.,
lavanderia, wc p/ empreg., gar.
p/ 3 carros - REF.: 12.731

Ótima oferta, abaixo da
avaliação, excelente
localização, c/ 3 dorms, suíte,
wc social, living p/ 2 ambs,
lavabo, coz. c/ AE, lavanderia,
dep. p/ emp., gar 3 carros REF.: 13.160

Próximo ao metrô Alto do
Ipiranga, c/ 3 dorm., 1 suíte, wc
social, living p/ 2 amb., lavabo,
cozinha, lavanderia, garagem
p/ 2 carros, estuda propostas REF.: 12.561

Local nobre do bairro, ótimo
local da rua Matim Peres,
terreno 10 x 30 = 300m²,
ótimo para construir casa de
padrão, estuda propostas REF.: 12.539

AU = 193 m², cond. R$ 958,00,
c/ 2 dom., suíte c/ hidro e closet,
living p/ 2 amb., sacada, coz.
c/ AE, despensa, cobertura c/
escritório, sl. TV, lavabo, terraço
c/ churrasq., sl p/ ateliê, gar. p/
3 carros - REF.: 12.828

Terreno 10 x 30mts., constr. 248 m²,
c/ 3 dorm., suíte, living p/2 amb.,
coz. c/ AE, despensa, qto. Despejo,
dep. p/ emp., fundos c/ edícula c/ 1
suíte, sla, coz, wc, lavand., gar. p/ 5
carros - REF.: 12.963

Acabto. de 1ª, AT = 314 m²,
AC = 312 m², c/ 3 suítes
c/ AE, living p/ 3 amb., sl.
TV, copa, coz. c/ AE, dep. p/
empreg., amplo quintal, lindo
espaço gourmet, gar. p/ 5
carros - REF.: 12.473

APTO
JD. DA SAÚDE
R$ 389 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 490 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 550 MIL

SOBRADO
V. GUMERCINDO
R$ 600 MIL

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

SOBRADOS NOVOS
BQ. DA SAÚDE
R$ 750 MIL

SOBRADO - METRÔ
SANTOS-IMIGRANTES
R$ 850 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 990 MIL

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Ótimo local, próximo ao Carrefour
Imigrantes, área útil de 71 m²,
c/ 2 dormitórios, wc social,
living p/ 2 amb., cozinha c/ AE,
lavanderia, quarto e wc p/ emp,
gar. p/ 1 carro - REF.: 12.481

A 800 mts. do Metrô
Imigrantes, c/ 3 dormitórios,
wc social, living, sl. Jantar,
cozinha, lavand, dep. p/ emp.,
gar. p/ 1 carro, terreno 4 x 27
mts., construção de 125 m² REF.: 12.584

Ótimo local do bairro, c/
3 suítes, 1 c/ hidro, living,
lavabo, copa / cozinha, dep. p/
empreg., garagem p/ 5 carros,
estuda permuta c/ apto. de
menor valor - REF.: 10.913

Excelente localização, próx. a
rua Sta. Cruz, reformado, ótimo
acabto., c/ 3 dorm., suíte c/
closet, wc social, living p/ 2
amb., coz. c/ AE, dep. p/ emp,
gar. p/ 2 carros - REF. 12.236

Terreno 5,6 x 53 = 296 m²,
construção 135 m², c/ 2 dorm.,
wc social, living, cozinha,
lavanderia, amplo recuo
podendo colocar até 10 carros,
ótimo para moradia ou fns
comerciais - REF.: 12.907

4 dormitórios, 2 suítes, living
p/ 2 amb., sl. jantar, lavabo,
cozinha, despensa, dep.
p/ empreg., amplo quintal,
garagem p/ 4 carros, terreno 5
x 37 mts., construção 210 m² REF.: 12.593

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 420 MIL

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 495 MIL

IMÓVEIS
ÓTIMO P/ RENDA
R$ 550 MIL

SOBRADO COM. / RES.
BQ. DA SAÚDE
R$ 600 MIL

SOBRADO + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE
R$ 650 MIL

SOBRADO
JD. DA GLÓRIA
R$ 790 MIL

Ótima rua do bairro, c/ 3
dormitórios c/ AE, wc social,
living p/ 2 amb. c/ sacada,
cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/
empregda, garagem p/ 2 carros,
lazer - REF.: 12.885

Ótimo local, c/ 2 dormitórios, wc
social, living p/ 2 amb., copa,
cozinha, lavanderia, dep.emp,
garagem p/ 1 carro, terreno 4
x 26 mts., construção 170 m² REF.: 12.880

Boa localização, Av. Inhaíba,
74 - 80, terreno 10 x 20 = 200
m², sendo um salão coml c/
aprox. 45m² c/ wc, e em cima
duas casas térreas c/ 2 dorm.,
sala, cozi, wc - REF.: 13.182

Ótimo local da Av. Bq. da
Saúde, bom p/ moradia, ótimo
p/ fins comerciais, c/ 3 dorm.,
wc social, living p/ 2 amb.,
coz., dep. p/ empreg., gar. p/
2 carros, terreno 5 x 32 mts. REF.: 11.042

Ótimo local da rua Tiquatira,
c/ 3 dorm., wc social, living
p/ 2 amb., lavabo, coz., wc
p/ empreg., gar. p/ 2 carros,
fundos c/ edícula c/ 1 dorm.,
sala, escritório, wc REF.: 12.814

Ótimo local da rua Pero Correia,
próx. a Av. Lins de Vasconcelos,
terreno 7 x 30 mts., AC = 250
m², vago, c/ 3 dorm., suíte, wc
social, liv p/ 2 amb., lav dep. p/
emp., piscina, gar. p/ 5 carros REF.: 11.882

Ótimo local, a 700 mts. do
Metrô, terreno 5 x 40 m, AC
= 160 m², c/ 3 suítes, living
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE,
despensa, dep. p/ empeg., gar.
p/ 4 carros - REF.: 12.277

Ótimo local da rua Tiquatira,
bom p/ moradia ou fins
comerciais, construção aprox.
250 m², c/ 3 dorm., wc social,
living p/ 2 amb., coz., dep.
p/ empreg., gar. p/ 2 carros REF.: 13.064

Terreno 10 x 32 mts., AC =
365 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte
c/ hidro, living p/ 3 amb., sl.
TV, lavabo, coz. c/ AE, depósito,
dep.p/ empreg., amplo quital,
piscina, jardim , gar. p/ 5 carros
REF.: 12.095

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

28 DE FEVEREIRO a 06 de março de 2014 PÁG.

VENDA

PRAÇA DA ÁRVORE

VENDE-SE
CENTRO AUTOMOTIVO
EM SANTO AMARO
Localizado próximo ao Largo
13 de Maio, todo equipado com
carteira de clientes, inclusive com
o CNPJ, em galpão com 350m2
com capacidade de até 20 carros
Valor da Venda R$ 330.000,00

Contato com Eliana - 99221-2541
e-mail: geliana63@yahoo.com.br

OPORTUNIDADE
PRÉDIO COMERCIAL
OU INDUSTRIAL
BOSQUE DA SAÚDE
Rua Santo Irineu, 683
Escritórios, refeitório, salas,
wc, 4 pavimentos.
Excelente construção
rvd@rvd.com.br
(019) 3849-9530

LOJA COMERCIAL
CONCEIÇÃO
VENDO OU ALUGO

CARTA DE CRÉDITO IMÓVEIS
Crédito 300 mil - Entr. R$ 12 mil - Parc. R$ 1.440,
Crédito 400 mil - Entr. R$ 16 mil - Parc. R$ 1.920,
Crédito 500 mil - Entr. R$ 20 mil - Parc. R$ 2.400,
Confira plano por tempo limitado para idosos,
empresas e policiais Crédito R$ 500 mil
com parcelas de R$ 1.300,00

Informações: 97041-5978

LINDO SOBRADO - SACOMÃ
SÃO JOÃO CLÍMACO

Tudo novo, 4 dorms., sala grande, ótima coz. mobil.,
3 banhs., arms. completos, varanda, área serviço,
edícula, 2 vagas, portão autom., grade segurança,
rua residencial sem tráfego, local tranquilo.

R$ 550.000,00
Tel. 99985-5689 ou 99979-2701

creci 65655

Sobrado em Vila, 03 ds,
sala 02 ambientes, edicúla
completa, 02 vagas. Portão
Automático. Excelente
Localzação. R$ 790 mil.

Sobrado, 02 ds, sala
grande, quarto e banheiro de empregada,
lavanderia, quintal e
garagem. R$ 370 ml

Sobrado, 03 ds c/ AE,
sala grande, copa-coz,
edicula completa,
2 vagas. Otima
localização. R$ 1000 mil.

Tel.: 2837-2333 2275-6481/ 2276-3671

CASA TÉRREA
METRÔ SÃO JUDAS
R$ 350.000,00

Próx. Est. Conceição, rua
estritamente residencial,
3 dorms. (ste), ampla sala,
quintal, terr. 10 mts. frente,
garagem p/3 autos.

Próximo Igreja, 2 dorms.
sala, coz., banh., peq.
qtal., qto. despensa, 1
vaga, precisa reforma

creci 44930-SP

ou 97592-9946

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954

SOBRADO GEMINADO
VILA GUARANI
R$ 360.000,00

Próximo R. das Orquídeas

MIRANDÓPOLIS

PLANALTO PAULISTA

VILA MARIANA
02 ds (01 suite), sala
gde, coz. planejada, a.
serv., gar. Lazer completo. Lindo. R$ 520 mil.
Otimo Investimento:
Alugado por R$ 3.500,00

3 dormitórios, 1 suite,
varanda, sala, cozinha,
lavabo, lavanderia, 1 vaga,
port. autom. Estuda proposta
e financiamento

APARTAMENTO JARDIM DA SAÚDE
187m2 - OPORTUNIDADE!!!

Tratar c/Bebeto - 5011-0753 ou 99687-2014

JABAQUARA

PLANALTO PAULSTA

PLANALTO PAULISTA

JABAQUARA - CIDADE VARGAS
FUJA DO ALUGUEL!!!

Fone: 97020-5095 Corretor

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954

JABAQUARA
Sobrado, 03 ds,
sala grande, lavabo,
cozinha planejada,
qe, lavanderia,
garagem. R$ 570 mil

TÉRREA
JABAQUARA
R$ 650.000,00

APTO.
APARTAMENTO NOVO JABAQUARA
V. SANTO ESTÉFANO
OPORTUNIDADE!!!
NA AV. MIGUEL ESTÉFANO
R$ 335.000,00
R$ 270.000,00
2

Rico em armários, 4 dorms. sendo 2 suítes,
1 banh. social + lavabo + sala 3 ambs., copa, coz.
c/arms., suíte de empregada + lavandeira, 3 vagas
+ depósito, lazer c/salão de festas, salão de jogos,
quadra, churrasq. Tenho Fotos. R$ 950.000,00
Aceita-se imóvel de menor valor

Sobrado, 04 ds (02 suites), 02 salas, piscina,
quintal, jardim, 06 vagas.
Lindo. R$ 1.800 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954

Próximo ao metrô, 550m2
A.U., 10 mts. de frente,
construção nova, mazaninos, 4 wc´s, escritório, portas automáticas, 4 vagas.
Fone: 99911-3871

SOBRADO VAGO! 2 dormitórios, sala
2 ambs., coz. c/arms., 1 vaga coberta,
quintal + edícula. Ótimo Negócio
Só R$ 350.000,00 !!! a vista

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954

PLANALTO PAULISTA

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954

2 dorms., sala, coz.
banh. AS, 1 vaga,
pequeno lazer. Vago.

2275-6481/ 2276-3671
ou 97592-9946

SOBRADO 150m. DO
METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 580.000,00

3 dorms., sala, coz.,
1 banh. social, quintal c/
banh. e lavand. + 1 dorm,
coz., banh., entr. lat., 4 vgs.
Confira!!!

2275-6481/ 2276-3671
ou 97592-9946

ALUGO SALA
PRÓXIMO
METRÔ
SANTA CRUZ

Para profissionais da
Saúde.
Por período ou integral.

Tel. 5579-9962
ALUGO CASAS NOVAS
SAÚDE
EM CONDOMÍNIO

1 dormitório, cozinha,
banheiro, lavanderia,
com ou sem quintal,
água e luz separados.
Depósito ou Fiador.
A partir de R$ 1.050,00

2275-6481/ 2276-3671

ALUGA-SE QUARTO
BOCA DO METRÔ
PÇA. DA ÁRVORE
Ótima loclização,
para rapaz sem vícios,
ambiente familiar e cristão

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds c/ AE,
sala grande, cozinha c/
AE, edicúla completa, 02
vagas. Lindo. Excelente
Localização. R$ 2.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954
PLANALTO PAULISTA
(COMERCIAL)
Sobrado, 02 ds, sala
grande, edicula completa, entrada lateral, 02
vagas. Otima localiz..
R$ 3.500,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954
CONCEIÇÃO

Apartamento, 02 ds,
sala grande, quarto e
banheiro de empregada,
a. serv., garagem. Lazer.
R$ 1.600,00.

Tel. 5083-7587
ou 96838-5519

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954

MIRANDÓPOLIS
APTO. 2 DORMS.

PLANALTO PAULISTA

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954

LOJA 72m com mezanino,
2 wc´s, ar cond. Pronta p/
uso. Bom investimento
R$ 320 Mil isenta de IPTU
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
APTO. 2 DORMS.

Suíte, arms., b.box, living
2 ambs. coz. c/arms., carp.
mad., garagem, lazer compl.
R$ 2.200,00
Fiador/Seg. Fiança.

PLANALTO PAULSTA
Apartamento, 02 ds c/
AE, sala grande,
a.serv., garagem. Lindo.
Otima localização.
R$ 1.800,00.

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954

MIRANDÓPOLIS
Px. Rua das Camélias

Travessa Rua das Rosas

MIRANDÓPOLIS

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (02 suites), sala 02 ambientes,
lavabo, quintal, edicula
completa. Impecavel.
R$ 4.000,00

2 em 1 TERRENO 5x25 (+-)
frente; casa térrea c/2 dts. sl.
coz. b.box. Fundos: Sobrado
2 dts. sl. coz. b.box, entr. lat.
lavand. peq. qtal., s/gar.
R$ 650 Mil. Temos Outros

BMI IMÓVEIS

2275-6481/ 2276-3671 Tel.: 5589-3919
creci 15617-J
ou 97592-9946

Av. Lino de Almeida Pires, 2 dorms., 52m ,
área de lazer, ensolarado, 1 vaga, condomínio
R$ 356,00. R$ 90.000,00 de entrada
e R$ 245.000,00 financiamento bancário.
Adoniran: 98957-1100 ou Nelson 99983-3923

Apartamento, 02 ds,
sala grande, cozinha
americana c/ AE e
area de serviço.
Junto ao metro. R$ 350 mil.
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MIRANDÓPOLIS

Próximo Rua Luis Góis

Sobrado, 03 ds (suite),
02 salas, edicula completa, quintal, 02 vagas.
Localização excelente.
R$ 900 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954

LOCAÇÃO

2

creci 15617-J

Sala, cozinha, banheiro
c/box, AS, s/garagem,
todo reformado.
R$ 2.000,00
Fiador/Seg. Fiança.

creci 15617-J

creci 15617-J

TERRENO com Casa Velha,
6 x 22, com declive,
local tranquilo.
R$ 430.000,00
Temos Outros

SOBRADO 2 dts., arms.,
b.box c/hidro, 2 salas sep.,
coz. planej., qtal. QE/WC,
gar. c/ptão autom. R$ 2.700,
Fiador/Seg. Fiança.

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919
creci 15617-J

creci 15617-J

Sobrado, 02 ds,
02 salas, lavanderia,
quintal e garagem. Lindo.
R$ 2.000,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539
2577-8954
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FÁBRICA DE MASSAS
ITALIANA
está selecionando:

SALGADEIRA (O)

Com experiência em carteira, morar nas
imediações da Saúde, salário a combinar
Os interessados deverão comparecer
com curriculum a Rua Chagas Santos,
476 - Vila da Saúde, falar com Mariana
ou Reginaldo - Tel. 3473-3202

ESCOLA DE IDIOMAS
CNA CURSINO - ADMITE

PROFESSOR (A)

PIANO CLÁSSICO
POPULAR • TECLADO
• Método americano rápido e agradável
• 1 música por aula • Qualquer idade 
• Musicaterapia Profe


5572-6074 

ssora
diplomada em
Nova Iorque

TOQUE JÁ!

Piano, Teclado, Violão,
Acordeon, Violino
Flauta doce e outros.
Aulas especiais para
3ª idade e crianças
Pça. Árvore - Mirandópolis
F: 5072-9636/5581-7592
Cel. 99132-1189 (claro)



ANUNCIE
SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

COMPRO
ANTIGUIDADES
E VELHARIAS
EM GERAL

Brinquedos, Canetas,
Chaveiros, Revistas, Bicicletas,
Bijuterias, Porcelanas, Revistas,
Albuns de Figurinhas, Móveis, etc.
Tel.: 3477-4688 ou
99103-0556 Claro

CADPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PLÁSTICO LTDA, torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação Simplificada nº
RETIRO NO LOCAL 29000470, válida até 17/02/2018, para
Email: clblivros@ Embalagens de material plástico (polietileno, pvc e semelhantes); Fabricação, à Rua
ig.com.br
Tel. (11) 5594-4119 Arari Leite, 527, 531, Vila Maria, São Paulo.
COMPRO
LIVROS
USADOS

COMPRO
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441
Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545
email: moveisnpb@trerra.com.br

Enviar Curriculum para
cursino@cna.com.br
Mini Mercado
Admite:

AJUDANTE
PARA SERVIÇOS
GERAIS

Para região do Jabaquara.
Rua Ouricana, 271
Tel. 5011-0273
com Sr. Mário

ANUNCIE
SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

ADVOCACIA AGU
http://advocacia-goncalves-e-uelze.webnode.com//
“Serviços prestados por profissionais devidamente qualificados em diferentes áreas de Direito:
FAMÍLIA: Adoção, Guarda, Divórcio e Inventário;
CONSUMIDOR: Empréstimos Bancários, Financimento de Imóveis e Veículos, Planos de Saúde;
CIVIL: Indenização Patrimonial e Moral;
IMOBILIÁRIO: Assessoria Jurídica em Compra-Venda
e Locação; ACORDOS: Judiciais e Extrajudiciais.”

Tel.: 2574-7227 - Cel. 97227-4886

NOVO ENDEREÇO:

VENDO, ALUGO OU
PASSO ESTOQUE
LOJA E DEPÓSITO:
Tradicional na região do Cambucí,
Liberdade, Aclimação, Paraíso,
Vila Mariana, Saúde, Mooca, em toda
a Capital e Interior, mais duas
centenas de artigos, confira.
SOB SIGILO E CONFIDENCIALIDADE!
CONTATO:
98186-3088 (tim) 96521-8001 (oi)
99653-2313 (vivo) 99172-6240 (claro)
e.mail: esyana@Yahoo.com.br

PASSO O PONTO
Salão de Cabeleireiro em
São Judas, completo.
Ótima Oportunidade, próximo
da Igreja e Metrô São Judas
Tel:. 98681-2542

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COOPERATIVA
“PRESERVAÇÃO” DE
C0LETA SELETIVA DE
MATERIAL RECICLAVEL
A Cooperativa “Preservação” de Coleta
Seletiva de Material Reciclável. convoca
os cooperados que nesta data somam
19 (dezenove), para reunirem-se em
Assembléia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 20 de Março de 2014
na sede da Cooperativa na Rua Joaquim
Celidônio Gomes dos Reis, nº 235, Jd.
Sarah , São Paulo-SP, às 8:30 horas em
primeira convocação, as 9:30 horas, em
segunda convocação, e às 10:30 horas,
em terceira e última chamada para
deliberarem sobre as seguintes ordens
do dia: a) Reforma do Estatuto Social,
b) Alteração no nome da Cooperativa
e c) Aprovação do Regime Interno.
Terezinha Luiza R. Pego - Presidente

GRAXBRASIL LUBRIFICANTES
LTDA, torna público que requereu
da CETESB a Licença de Operação para Fabricação de outros produtos químicos não especificados
anteriormente, sito à Rua Zequinha
de Abreu, 668 - Jardim Sônia Maria - CEP: 09380-320 - Mauá/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL III - JABAQUARA
2a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE INTERDIÇÃO
Processo no: 0020771-10.2011.8.26.0003
Classe — Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Durvalde Hurtado Cano Filho
Requerido: Vinícius Mendes de Moraes Hurtado Cano
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE VINÍCIUS MENDES DE MORAES HURTADO CANO, REQUERIDO POR
DURVALDE HURTADO CANO FILHO - PROCESSO NO
0020771-10.2011.8.26.0003.
O(A) Dr(A). Rosana Moreno Santiso, MM. Juiz(a) de Direito da
2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional III - Jabaquara,
Comarca de São Paulo do Esstado de São paulo, na forma da lei,
etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença ´proferida em 28/11/2012, foi
decretada a INTERDIÇÃO de:
Interditado(a): VINÍCIUS MENDES DE MORAES HURTADO
CANO.
Curador(a): DURVALDE HURTADO CANO FILHO
Causa da interdição: Síndrome de Rubstein Taybi com retorno
mental severo
Limites da curatela: Ilimitada.
O presente edital será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado na cidade de São Paulo em 5 de fevereiro
de 2013.

NOVENA Á
SANTA CLARA

Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo com tua vida de
pobreza e oração. Fazei
que, entregando-nos confiantes à providência do Pai
Celeste no inteiro abandono
aceitamos serenamente
sua Divina Vontade. J.L.P.

SIMPATIA

No lugar mais alto que sua
cabeça, acender 3 velas
brancas em um prato com
água e açúcar para os 3
anjos protetores. Fazer um
pedido e em 3 dias alcançará a graça. Publicar no 3º
dia e observe o que acontecerá no 4º dia. S.L.O.

SIMPATIA

Durante 9 dias acender
uma vela, rezar 9 Ave-Marias e 9 Pai Nossos
e apaga-se a vela no
último dia. Deixa-las
acesa até acabar, logo
em seguida publicar o
mesmo anúncios R.L.M.

AGRADECIMENTO
Agradeço à
Santa Clara pelas
graças alcançadas.
H.D.F.

PÁG.
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28 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2014

•CULTURA

Quer fugir da folia? Vila Mariana tem programação alternativa
Fim de semana prolongado. Há quem ame ﬁcar na cidade nos feriadões, por conta do trânsito mais leve, das
ruas mais vazias, do ambiente
mais calmo. Para estes amantes de paz, ideal mesmo pode
ser fugir da folia do Carnaval,
mas não desperdição os cinco dias da folia sem qualquer
programação e atividade.
Começa hoje no Sesc Vila
Mariana e se estende até terça o Carnaval sem fronteiras,
que abrenge uma programação diferenciada.
Haverá
apresentações
musicais internacionais, tais
como da violinista cubana
Yilian Cañizares, que apresenta jazz latino, o trio espanhol Guadalupe Plata, com
seu singular blues rock e a
trompetista holandesa Maite Hontelé, cuja dedicação à
música latina já rendeu uma
turnê com o Buena Vista Social Club, em 2004.
A mostra Encontro com
o Cinema Alemão, com ﬁlmes contemporâneos sobre
aspectos da vida cotidiana
daquele país, começa no dia
1, com os ﬁlmes Bem-vindo
à Alemanha e Adeus, Lênin,
ambos com exibições gratuitas.
Já para a garotada, que
gosta de uma animação, a
proposta é não se dissociar
totalmente do Carnaval tradicional, mas garantir pitadas
de cultura e arte à folia. Haverá oﬁcina de cultura digital,
apresentações de dança, intervenções circenses e outras
atividades para crianças, que
não se dissociam totalmente
do Carnaval tradicional, compõem a programação do Car-

naval sem fronteiras.
O show da violinista cubana Yilian Cañizares será hoje,
dia 28 de fevereiro, sexta, às
21h, no teatro. Ingressos entre R$ 4,80 e R$ 24.
A apresentação da espanhola Guadalupe Plata será
no dia 1 de março, sábado, às
21h, também no teatro com
ingressos entre R$ 4,80 e R$
24.
A trompetista holandesa
Maité Holonté, que toca música latina inﬂuenciada pelo
jazz e ﬂamenco,k apresenta
seu terceiro album no domingo, 2 de março, 18h. Da
mesma forma, o show é no
teatro, com entrada entre R$
4,80 e R$ 24.
Para conferir a mostra de
Cinema Alemção, o primeiro
ﬁlme “Bem-Vindo à Alemanha” será apresentado no auditório, gratuitamente, neste
sábado, dia 1, às 11h. E Adeus,
Lênin! logo em seguida, às
11h45, tambem no auditório,
ambos com entrada grátis.
O espetáculo de dança
“Sapatos Brancos” será apresentado na praça externa,
livre para todos os públicos,
grátis, no sábado, 1 de março,
às 18h.
Já a atividade Carnaval De
Ritmos será uma aula aberta
com brincadeiras, musicalidade e vivência dos principais
ritmos brasileiros do ciclo carnavalesco, com Maria Rosa
Caldas Lira, de 1 a 4 de março,
sábado, domingo, segunda e
terça, das 12h30 às 13h30, na
Praça de Eventos. Não recomendado para menores de
16 anos e gratuito.
Poemas Cinéticos será
uma apresentação com o

grupo de performers Lagartixa na Janel. Eles exploram
a linguagem da dança em
parques urbanos e espaços
públicos, transformando-os
em um grande “quintal” de
criação. De 2 a 4 de março,
domingo, segunda e terça,
às 18h, na Praça Externa, livre para todos os públicos e
grátis.
Crianças e bebês
A atividade grátis Mixagem Para Crianças vai demonstrar, a partir de uma
música pronta, como é feita
uma gravação em harmonia.
Para quem tem de 7 a 12 anos,
nos dias 1 e 2, sábado e domingo, das 14h às 16h.
Já o Bloco Bebê traz um
cortejo com ritmos e canções da cultura popular brasileira e músicas de Isadora
(Projeto Acalanto), cantadas
por ela. Os músicos tocam
instrumentos com timbres
especialmente
escolhidos
para agradar aos ouvidos
sensíveis dos bebês. A música é coordenada por Henrique Barros (Kapitão) e sua
pequena Alice. O bloco tem
uma peculiaridade: a maioria
dos músicos convidados é de
pais e mães recentes, que tocarão carregando seus bebês
em slings. O público de todas
as idades é convidado a entrar na dança, compondo um
animado e delicado cortejo. É
recomendável levar sling ou
outro carregador de bebês.
Crianças maiores também
podem levar seus bonecos e
bonecas pra dançar no colo.
Alguns slings serão disponibilizados e a Unidade contará
com local apropriado para os
carrinhos de bebês.

De 1 a 4 de março, sábado,
domingo, segunda e terça,
das 11h às 12h, grátis na Praça
de Eventos
Em “Carnaval, oba!”, histórias de carnaval e música
serão contadas pela atriz e
contadora e histórias Clarice
Schcolnic e o premiado ator
Fernando Bezerra. A dinâmica da apresentação se dá
pela entrelace das histórias e
comentários feitos pelos atores, por famosas marchinhas
carnavalescas interpretadas
por músicos convidados. Dias
1 e 3 de março, sábado e segunda, das 15h30 às 17h, grátis e livre.
Em Raízes Do Carnaval - A
História Do Carnaval Comentada Com Música Ao Vivo, um
misto de show musical e comentários históricos sobre as
origens do carnaval brasileiro. O repertório vai desde os

primórdios do carnaval nos
anos 1920 até o ﬁnal dos anos
1960, onde estão músicas
como Pelo telefone (Donga),
Ó Abre Alas (Chiquinha Gonzaga), Pierrot Apaixonado
(Noel Rosa), Mamãe Eu Quero (Jararaca e Vicente Paiva),
Allah-la-ô (Haroldo Lobo/Nássara), Me Dá Um Dinheiro Aí
(Ivan Ferreira) e Chuva, Suor
e Cerveja (Caetano Veloso).
Será nos dias 2 e 4 de
março, domingo e terça, das
15h30 às 17h, grátis na Praça
de Eventos
O Sesc tambem terá Brincadeiras Esportivas, o evento Carnavalesco, o circuito
“Brincar e Movimentar No
Esporte”, além de Fantoches
de Carnaval, Hora do Brincar
e Palhaçarias de Carnaval.
São outras atividades livres
que acontecerão no ginásio,
na sala Corpo e Artes e na

www.anglobrasileiro.com.br
Rua Coronel Lisboa, 697
(próx. ao metrô Santa Cruz)

5549-8188

Praça de Eventos, que mesclam brincadeiras antigas,
esportes, intervenções artísticas, expressão corporal,
música, construção de fantoches e muitas outras ações
divertidas e engraçadas para
a garotada se esbaldar com o
mais tradicional do carnaval...
Tudo durante o feriado, entre
os dias 1 e 4.
O Sesc Vila Mariana ﬁca
na Rua Pelotas, 141. Outras
informações e mais detalhes
da programação infantil pelo
telefone 5080-3000. A Bilheteria: Terça a sexta-feira, das
9h às 21h30; sábado, das 10h
às 21h; domingo e feriado,
das 10h às 18h30 (ingressos à
venda em todas as unidades
do Sesc). Horário de funcionamento da unidade: Terça a
sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo
e feriado, das 9h às 18h30.

