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História nunca contada de 
Drácula é destaque entre as 
estreias da semana no cinema

Casa de congelados tem massas, 
salgadinhos prontos, produtos 
para dietas e até para churrasco
Página 14

Nova estação Santa Cruz aparece
Quem passa pelo cruza-

mento das ruas Domingos 

de Moraes e Pedro de To-

ledo já vê uma nova paisa-

gem: surgem ali as paredes 

do que será a nova estação 

Santa Cruz, interligada à 

já existente da Linha Azul 

e que existe há 40 anos. 

A ampliação foi necessá-

ria para absorver o mo-

vimento esperado com a 

extensão da Linha 5 - Lilás, 

que vai ligar as regiões de 

Vila Mariana e Santo Ama-

ro. Depois de sucessivos 

atrasos, o metrô não tem 

divulgado mais o prazo 

para finalização das obras, 

mas o funcionamento das 

novas dez estações está 

previsto para 2016. A li-

nha 5 vai se interligar às 

já existentes Linha Azul 

e Verde, além da futura 

Linha 17 - Ouro.  Página 5

Pelas alamedas do Par-

que Lina e Paulo Raia já 

é possível ver pessoas 

acessando a internet pelo 

celular, enquanto outros 

preferem levar o próprio 

laptop a bancos sob as 

árvores. Em Mirandópolis, 

a expectativa é grande 

para a implantação do ser-

viço na Praça Santa Rita 

de Cássia que está cada 

vez mais atraente a seus 

frequentadores.  Página 3

Em segundo turno, brasileiros 
decidem entre Dilma e Aécio 

Wi-fi gratuito e livre 
atrai frequentadores
a praças e parques

A campanha foi reche-

ada de polêmicas e a dis-

puta bastante acirrada, 

mas agora chega ao fim. 

Embora não se saiba o 

resultado das urnas no 

próximo domingo, dia 26, 

uma coisa já é possível 

dizer com certeza: quem 

vencer as eleições vai 

governar para um país 

dividido. Os candidatos 

Dilma Roussef (PT) e Aé-

cio Neves (PSDB) pro-

metem reforma política 

e desenvolvimento de 

ferramentas para comba-

ter a corrupção. Página 4
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Crise da água é tema 
de evento.

A Escola Superior do Mi-
nistério Público (ESMP), em 
parceria com o Instituto Bra-
sileiro de Proteção Ambiental, 
promove o Seminário: Crise 
da Água e Políticas Públicas 
no dia 29 de outubro, quarta-
-feira, das 9h às 17h, na sede 
da ESMP. As inscrições são 
gratuitas e estão abertas. O 
evento é aberto a todos os 
interessados. A sede da ESMP, 
fica na Rua Treze de Maio, 
1259, Bela Vista- próximo ao 
metrô Brigadeiro. O evento 
vai ocorrer no auditório Julio 
Fabbrini Mirabete.

Peça Infantil no 
Teatro Ressureição

A Companhia Arte da Fan-
tasia apresenta o infantil  “O 
Resquício de uma Estrela”. A 
estreia está marcada para o dia 
2 de novembro, domingo,às 
17h,  noTeatro Ressurreição. 
“O Resquício de uma Estrela” 
conta à história de Clarinha, 
uma garotinha de sete anos 
que tem um amigo imaginário 
chamado Órion, que é uma es-
trela. Apresentações sábados 
e domingos às 17 h. Ingressos: 
R$20,00 (inteira) / R$10,00 
(meia-entrada).Compras pelo  
telefone: 4003-2320. O Teatro 
Ressurreição fica na R. dos 
Jornalistas, 123 - Jabaquara. 
Informações: 5016-1787.

Café Científi co no 
Parque CienTec

No sábado, dia 8 de no-
vembro, às 15h, o Parque Cien-
Tec apresenta o Café Científi co 
com o tema “Para onde foi a 
chuva que caiu em SP?”, com o 
Prof. Dr. Carlos Augusto Mora-
les Rodriguez. Entrada grátis. 
Informações: 5077-6314 e pelo 
site www.parquecientec.usp.
br . O Parque Cientec fi ca na 
Av. Miguel Stéfano, 4.200 (em 
frente ao Zoológico).

Segurança na Vila 
Mariana 

Nesta terça-feira, 28 de 
outubro, das 20h às 22h, será 
realizada mais uma runião 
do CONSEG Vila Mariana. Os 
moradores da região estão 
convidados a participar e dis-
cutir demandas comunitárias 
de segurança.  A reunião acon-
tece no Auditório da ESPM, 
situado na Rua Alvaro Alvim, 
123 - Vila Mariana.

Áries - 21/03 a 20/04 
Essa semana o ariano deve 

ter mais sensibilidade para 
com as necessidades dos ou-
tros, e principalmente apego a 
algumas pessoas em especial. 
Seja amigável e deixe claro 
que também espera atenção 
e tratamento carinhoso. 
Touro - 21/04 a 20/05 

Altos e baixos emocionais 
tendem a tomar conta do 
taurino - pense bem antes de 
expor tudo o que sente na 
frente do chefe ou dos supe-
riores! Pode pegar bem mal 
neste momento em que es-
peram autocontrole de você. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Além de estar super sin-
tonizado e afi nado com seus 
propósitos maiores, o gemi-
nisno está sensível e enten-
derá as dicas da vida. Convites 
ou relações com estrangeiros, 
universidades, publicações em 
destaque. 
Câncer - 21/06 a 21/07

Recursos compartilhados 
é um assunto importante hoje 
para o canceriano. As nevoas 
têm de ser dissipadas com 
ações concretas, medidas até 
simplórias, e bem efetivas. Os 
astros prometem vitórias e 
destaque para seu trabalho.
Leão - 22/07 a 22/08

Conversas atravessadas 
confundem seu julgamento. 
Confi ra os fatos antes de con-
cluir algo sobre alguém ou 
tomar decisão sobre trabalho. 
Encare esquecimentos como 
algo que pode ocorrer até 
com você!
Virgem - 23/08 a 22/09

Comedimento e cautela 
são necessários para espan-
tar desentendimentos. Nem 
tudo foi bem explicado, e com 
calma você chega lá. Confi ra 
informações e decida depois 
de esclarecer tudo. Viagens 
comprometidas por esqueci-
mentos. 
Libra - 23/9 a 22/10

 Clima astral bom para o 
libriano desfi lar seu encanto 
por aí e fazer sucesso. Vitórias 
em todas as empreitadas e 
ajuda de pessoas que botam 
fé em você. Suas qualidades 
estão sendo notadas. As fi nan-
ças fi carão em dia após a to-
mada de decisões acertadas. 
Escorpião -  23/10 a 22/11

Os astros espalham a boa 
sorte e a proteção em seu 
caminho. Amizade, provas de 
bem querer, ajuda inesperada, 
prestígio e, principalmente, 
um otimismo teimoso na vida 
serão seu escudo. Sorria, ca-
priche no visual, mostre seus 
talentos!
Sagitário - 22/11 a 21/12

Embargado por questões 
familiares a resolver, o sagita-
riano poderia estar totalmen-
te focado em assuntos de tra-
balho, mas não tem jeito. Tem 
de olhar de perto os gastos 
em casa e corrigir exageros, 
inclusive na alimentação: cui-
de do peso e alimente-se com 
prudência. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Um astral promissor pro 
capricorniano hoje! Se havia 
dificuldades e obstáculos, 
surgem pessoas que ajudam e 
promovem seus esforços. Sen-
sibilidade, visão ampla e força 
de vontade que dá frutos:  
mergulhe de cabeça nisso. 
Aquário -21/01 a 19/02

Confira assuntos cotidia-
nos com paciência, seja discre-
to sobre suas emoções e vida 
pessoal, faça e refaça contas 
pra preservar seu dinheiro. 
Um pouco de sacrifício pesso-
al e foco em quem ama serão 
boas decisões. 
Peixes - 20/02 a 20/03

Senso de realidade apura-
do essa semana: fie-se nele 
e no seu instinto diante de 
situações vagas ou pessoas 
indefi nidas. Se alguém fi zer o 
gênero coitadinho você não 
vai cair na armadilha. 

Shopping Metrô Santa Cruz R. 
Domingos de Morais, 2.564 - V. 
Mariana - Tel.: 3471-8063

• Sala 1 - Garota Exemplar DIG 
- 14 Anos - 15h50 - 21h50F2 • Sala 
1 - Na Quebrada DIG - 14 Anos - 
13h30W - 19h20E2 • Sala 1 - Touro 
Indomável DIG - 16 Anos - 12h30F 
- 19h00D - 23h55C 

• Sala 2 - Relatos Selvagens DIG 
- 14 Anos - 13h05 - 15h40 - 18h40 
- 21h40 

• Sala 3 - Drácula, a História Nun-
ca Contada DIG - 14 Anos - 13h50 - 
16h10 - 18h30 - 21h20 - 23h40E 

• Sala 4 - O Candidato Honesto 
DIG - 12 Anos - 11h30I - 14h00 - 16h30 
- 19h05 - 21h30 • Sala 4 - Trash - A 
Esperança Vem do Lixo DIG - 14 
Anos - 23h50E 

• Sala 5 - Drácula, a História 
Nunca Contada DIG (Dub) - 14 
Anos - 15h20 - 20h10 • Sala 5 - O 
Apocalipse DIG - 12 Anos - 12h50 - 
17h40 - 22h30 

• Sala 6 - Festa No Céu 3D (Dub) 
- Livre - 13h00 - 15h10 - 17h30 • Sala 
6 - Fúria DIG - 16 Anos - 19h50 - 22h10 

• Sala 7 - O Juiz DIG - 12 Anos - 
13h25 - 16h25 - 19h25 - 22h25 • Sala 
7 - Universidade Monstros DIG 
(Dub) - Livre - 11h00I 

• Sala 8 - Os Cavaleiros do Zo-
díaco - A Lenda do Santuário DIG 
(Dub) - 10 Anos - 23h20E • Sala 8 - 
Alexandre e o dia Terrível, Horrível, 
Espantoso e Horroroso DIG - Livre 
- 20h50 • Sala 8 - Alexandre e o 
dia Terrível, Horrível, Espantoso e 
Horroroso DIG (Dub) - Livre - 12h40 

- 14h50 - 16h50 - 18h50 
• Sala 9 - Festa No Céu DIG 

(Dub) - Livre - 11h50I - 14h10 - 16h40 
• Sala 9 - As Horas Finais DIG - 18 
Anos - 19h00C • Sala 9 - Mulheres 
À Beira De Um Ataque De Nervos 
DIG - 14 Anos - 19h00A • Sala 9 - Al-
mas Negras DIG - 12 Anos - 21h00A 
• Sala 9 - Jamie Marks Está Morto 
DIG - 16 Anos - 19h00B• Sala 9 - Dan-
cing Arabs DIG - 16 Anos - 21h00B • 
Sala 9 - Detetive D: O Dragão Do 
Mar DIG - 18 Anos -  21h00C • Sala 
9 - Mary, Rainha Da Escócia DIG - 16 
Anos - 21h00L • Sala 9 - Tudo Sobre 
Minha Mãe DIG - 14 Anos - 19h00S 
• Sala 9 - Adorável Louise DIG - Li-
vre - 19h00F • Sala 9 - Vagando No 
Meio Do Nada DIG - 14 Anos - 21h00F 
• Sala 9 - Tudo Que Amamos Pro-
fundamente DIG - 18 Anos - 19h00L 
• Sala 9 - À Procura DIG - 18 Anos 
- 19h00D • Sala 9 - Noite Decisiva 
DIG - 16 Anos - 21h00S • Sala 9 - En-
tre Mundos DIG - 14 Anos - 21h30D 

• Sala 10 - Annabelle DIG - 14 
Anos - 13h10 - 15h30 - 18h00 - 20h30 
- 23h00E 

Pátio Paulista R. Treze de Maio, 
1947 -Arco N 501 - Paraíso. Tel.: 
3142-9242

• Sala 1 - Annabelle DIG - 14 Anos 
- 11h40I - 14h10 - 16h30Q - 19h10Q - 
21h30Q - 00h01C 

• Sala 2 - Maze Runner - Correr ou 
Morrer DIG - 14 Anos - 12h40W • Sala 
2 - Garota Exemplar DIG - 14 Anos - 
15h20 - 18h50 - 22h10 • Sala 2 - Touro 
Indomável DIG - 16 Anos - 12h30F 

• Sala 3 - Maze Runner - Correr 

ou Morrer DIG - 14 Anos - 19h30E2 - 
22h20F2 • Sala 3 - Festa No Céu 3D 
(Dub) - Livre - 12h30 - 14h50 - 17h10 
• Sala 3 - Touro Indomável DIG - 16 
Anos - 19h30D - 23h55C 

• Sala 4 - Drácula, a História Nun-
ca Contada DIG - 14 Anos - 13h00 
- 15h30 - 18h00 - 20h30C - 23h00C 

• Sala 5 - Relatos Selvagens DIG 
- 14 Anos - 13h50 - 16h40 - 19h40 
- 22h30 • Sala 5 - Universidade 
Monstros DIG (Dub) - Livre - 11h00I 

• Sala 6 - O Candidato Honesto 
DIG - 12 Anos - 22h00 • Sala 6 - Ale-
xandre e o dia Terrível, Horrível, 
Espantoso e Horroroso DIG (Dub) 
- Livre - 12h50 - 15h10 - 17h40 - 19h50 

• Sala 7 - Na Quebrada DIG - 14 
Anos - 14h00 - 16h10 • Sala 7 - O Juiz 
DIG - 12 Anos - 18h30 - 21h40 
 Legendas: A- Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quinta(23); B- 
Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sexta(24);C-Esta sessão será exibi-
da SOMENTE Sábado(25); D- Esta 
sessão será exibida SOMENTE Quar-
ta(29); E- Esta sessão será exibida 
SOMENTE Sexta(24) e Sábado(25); 
F- Esta sessão será exibida SOMEN-
TE Domingo(26); I- Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado(25) e 
Domingo(26); L-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Segunda(27); 
Q- Esta sessão NÃO será exibida 
Terça(28); S- Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Terça(28); W- Esta 
sessão NÃO será exibida Domin-
go(26); E2- Esta sessão NÃO será 
exibida Quarta(29); F2-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado(25).

Aula gratuita de 
culinária saudável.

No dia 28 de outubro, às 
20h30 no site www.faculdade-
messianica.edu.br acontece 
uma web aula gratuita que 
irá ensinar “Como montar 
um cardápio saudável - Jan-
tar”, voltado para o público 
da Terceira idade. Durante 
a web aula, os profi ssionais 
demonstrarão o preparo de 
duas opções rápidas e saudá-
veis para o jantar. A web aula 
é gratuita .Para assistir, basta 
inscrever-se nos sites: www.
fmo.org.br ou www.faculda-
demessianica.edu.br.

Jantar Benefi cente 
na Casa Coexistir

Acontece no dia 22 de no-
vembro, sábado, o primeiro 
Jantar Benefi cente Casa Dia 
Coexistir, no Espaço Lallec. O 
evento, em prol da Casa Dia 
Coexistir, é uma noite italiana 
com música ao vivo e um car-
dápio para lá de especial. Os 
convites custam R$ 70,00, são 
individuais e já estão disponí-
veis para venda pelo telefone 
5011-4975.  Mais informações 
pelo e-mail contato@casadia-
coexisrtir.org. O Espaço Lallec 
fica na Al. Iraé, 41, Moema

Cata Bagulho no Ja-
baquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza no próximo sábado, dia 
25 de outubro, das 7h às 11h,  
Cata Bagulho na região do 
Jabaquara. As equipes  per-
correrão várias diversas vias 
dos bairros Cidade Domitila , 
Jd. Itacolomi, Jd. Jabaquara 
e V. Sta Catarina(Parcial). A 
Operação Cata-Bagulho reco-
lhe madeiras, móveis velhos, 
eletrodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões, entre 
outros materiais. Vale ressaltar 
que não é recolhido entulho. 

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na irá realizar no sábado, dia 
25 de outubro, das 7h às 16h,  
Cata Bagulho na região da Vila 
Mariana. As equipes  percor-
rerão o perímetro formado 
Av.Dos Bandeirantes/Av.Helio 
Pellegrino/ Av.Ibirapuera/ 
A v . Q u a r t o  C e n t e n á r i o / 
Av.Republica Do Libano/ 
Av.Santo Amaro. Ajude a man-
ter a cidade limpa! Vale ressal-
tar que não é recolhido entulho.

•CINEMA •HORÓSCOPO•ACONTECE

•PROGRAMAÇÃO

Drácula, Apocalipse ou comédia? Escolha
Há três estreias interessan-

tes e bem diferentes esta sema-
na nos cinemas da região. 

“Drácula, a História nunca 
contada” traz elementos para 
uma nova leitura sobre a tra-
jetória do príncipe Vlad e sua 
transformação em vampiro? 
Herói ou Vilão? Só assistindo 
para formar sua própria opi-
nião. 

Conforme uma profecia 
bíblica, milhões de pessoas de-
saparecem misteriosamente e 

o mundo é tomado pelo caos. 
Um pequeno grupo de sobre-
viventes tenta seguir em frente 
em meio ao cenário desolador.

Já na comédia Alexandre e 
o dia Terrível, Horrível, Espan-
toso e Horroroso”, o pequeno 
Alexander tem um péssimo dia 
pela frente. Primeiro, ele acor-
da com chiclete grudado em 
seu cabelo. Na hora de se ves-
tir, ele tropeça e deixa cair sua 
malha na pia cheia de água. No 
café da manhã, seus irmãos en-

contram belos prêmios na caixa 
de cereal, mas Alexander não 
encontra nada. O resto do dia 
reserva muitas outras más notí-
cias e acontecimentos ruins.

Nicolas Cage está no fi lme 
de ação “O Apocalipse”. Con-
forme uma profecia bíblica, mi-
lhões de pessoas desaparecem 
misteriosamente e o mundo é 
tomado pelo caos. Um peque-
no grupo de sobreviventes ten-
ta seguir em frente em meio ao 
cenário desolador.
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É nítida a diferença. Quan-
do se caminha com tranqui-
lidade pelas alamedas arbo-
rizadas do pequeno Parque 
Lina e Paulo Raia, próximo 
ao parque da Conceição, há 
sempre pelo menos duas ou 
três pessoas usando seus 
celulares e aproveitando o 
serviço de wi fi gratuito e 
livre disponibilizado pela Pre-
feitura no local. Laptops no 
colo, ipads também são fre-
quentemente vistos por ali. O 
mesmo acontece no Largo de 
Moema, onde o serviço já foi 
igualmente implantado. 

A oferta de sinal aberto 
de internet está mudando 
a cara das praças públicas. 
Assim com a implantação de 
equipamentos de ginástica 
de terceira idade. Na Praça 
Santa Rita de Cássia, em Mi-
randópolis, a Academia de 
Ginástica da Terceira Idade 
tem sido bem aproveitada 
pela comunidade, enquanto 
bancos e alamedas servem de 
área para brincadeiras infantis 
e até  grupos de música e cul-
tura que andaram se apresen-
tando gratuitamente por ali. 

A praça, aliás, é uma das 
próximas a ser beneficiada 
pelo projeto de internet livre. 
De acordo com a Assessoria 
de Imprensa da Secretaria de 
Serviços, responsável pela 
implantação do projeto, ainda 
não há data exata para que 
mais este serviço seja oferta-
do, mas o prazo estipulado é 
o fi m deste ano. 

Atualmente,  já há 70 pra-
ças e parques beneficiados 

•URBANISMO

Wi-fi  aumenta frequência 
em praças e parques

O que pode e o que não 
pode em seu bairro? Lei de 
zoneamento vai determinar

O Plano Diretor foi revi-
sado e, depois de muitas dis-
cussões e reuniões com a 
comunidade, foi aprovado. 
Mas, há uma séria e impor-
tante discussão que ele não 
encerra. Que tipo de comér-
cio pode haver ou não em seu 
bairro? Em áreas estritamente 
residenciais, como o Planalto 
Paulista e o Jardim da Saúde, 
haverá exceções? Alguns cor-
redores viários poderão ter 
permissões diferentes de ou-
tras vias internas em bairros 
de uso misto?

Começou no último sába-
do o processo participativo de 
revisão da Lei de Parcelamen-
to, Uso e Ocupação do Solo, 
também conhecida como Lei 
de Zoneamento. Entre os me-
ses de outubro e dezembro, a 
administração municipal reali-
zará uma série de ofi cinas nas 
subprefeituras, audiências pú-
blicas e disponibilizará ainda 
ferramentas de participação 
digital. 

Na região, o primeiro en-
contro será o da Subprefeitu-
ra do Jabaquara, que aconte-
ce no dia 1 de novembro, no 
CEU Caminho do Mar (Aveni-
da Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira, 5241), das 9h 
às 13h. Depois, no dia 29 de 
novembro, acontece o debate 
da região da Vila Mariana, no 
Colégio Arquidiocesano, na 
Rua Domingos de Moraes, 
2565 - ao lado da estação 

Santa Cruz do Metrô, também 
das 9h às 13h. 

A Lei de Zoneamento di-
vide o território em porções 
denominadas como zonas 
e cada uma delas reúne um 
conjunto de regras para um 
determinado local. E é com 
base nessas regras que a Pre-
feitura autoriza a construção 
de edifícios e a instalação de 
novas atividades nos bair-
ros, neste caso por meio de 
alvarás e licenças de funcio-
namento. Ainda no contexto 
do planejamento urbano, 
prevê-se ainda a revisão dos 
Planos Regionais Estratégicos 
das Subprefeituras, que serão 
discutidos posteriormente.

A revisão do zoneamento 
tem como intuito não só re-
adequar as regras de parce-
lamento, uso e ocupação do 
solo, mas superar também al-
guns problemas enfrentados 
na aplicação da lei vigente, de 
forma a facilitar a compreen-
são da legislação e trazer mais 
segurança aos proprietários, 
investidores, moradores e ao 
próprio poder público na sua 
aplicação. Entre as diretrizes 
que deverão ser adotadas 
pelo novo documento estão 
a garantia de maior qualida-
de ambiental, o equilíbrio da 
oferta de emprego e moradia, 
o fortalecimento da dimensão 
social da cidade e a viabiliza-
ção de uma mobilidade urba-
na sustentável. 

Destaques da revisão
Entre as novidades pro-

postas pela Prefeitura no 
processo de Revisão do Zone-
amento estão, por exemplo, 
a criação de um lote máximo, 
a exigência de vagas para 
bicicletas e vestiários para 
ciclistas aos novos empreen-
dimentos lançados na cidade 
e a adoção de cota ambiental.

O primeiro caso tem como 
objetivo propor uma melhor 
interface entre grandes lotes 
e a cidade. A legislação vigen-
te não limita o tamanho de 
condomínios residenciais, o 
que pode fazer com que um 
empreendimento ocupe uma 
quadra inteira, sem dialogar 
com a vizinhança. 

Na nova proposta, tudo 
que for acima do lote máxi-
mo, isto é, maior que uma 
quadra, deverá passar por 
um projeto de loteamento e 
atender determinadas regras 
de ocupação. Já exigência 
de bicicletários e vestiários 
parte do entendimento de 
que o zoneamento também 
pode contribuir com a mobi-
lidade urbana sustentável. O 
número mínimo de vagas e o 
tamanho das áreas destinadas 
serão discutidos ao longo do 
processo de revisão e tomará 
como base o tamanho dos 
novos empreendimentos. 

O novo zoneamento deve 
promover a qualifi cação am-
biental da cidade.

por toda a cidade e outros 50 
serão implantados ainda este 
ano. Haverá pelo menos um 
por distrito municipal. 

Uso
Em convênio fi rmado entre 

a Universidade Federal do ABC 
(UFABC) e a Coordenadora de 
Conectividade e Convergência 
Digital (CCCD) da Secretaria 
de Serviços, estão sendo ava-
liados os efeitos da internet, 
em suas múltiplas dimensões, 
na vida dos munícipes e das 
comunidades atendidas pelo 
projeto WiFi Livre SP. Ainda 
em etapa inicial, a pesquisa re-
velou, por exemplo, que  65,1% 
dos entrevistados frequentam 
a praça de referência na região 
e 60,1% das pessoas que aces-
sam a internet disseram se 
conectar fora de casa. 

A grande maioria - 83,2% 
dos entrevistados - só se 
mostra preocupado com a 
privacidade, que é garantida 
no contrato da prefeitura. E 
72,2% dos entrevistados disse-
ram que a internet tem muita 
importância em suas vidas, 
sendo que 83,8% usam inter-

net diariamente. Em termos 
de relacionamento, 64,2% dos 
entrevistados que acessam a 
rede afi rmaram que a internet 
gerou um aumento da co-
municação com os amigos e 
somente 3,5% afi rmaram que 
ela diminuiu e 32,3% disseram 
ter permanecido a mesma

Por outro lado, 51,9% dos 
entrevistados disseram que 
os contatos profi ssionais cres-
ceram com o uso da internet.

Internautas acessam inter-
net livre pelo ccelular no 
Parque da Conceição



24 A 30 DE OUTUBRO DE 2014PÁG. 04

Edu
caç

ão que 

faz a dif
ere

nça
 

Matrículas Abertas 2015
Infantil | Fundamental | Médio

©
 C

o
p

y
rig

h
ts

 0
6

/0
8

/2
0

1
4

 R
a

b
b

it P
a

rtn
e

rs
h

ip
. T

o
d

o
s
 o

s
 d

ire
ito

s
 re

s
e

rv
a

d
o

s
.

Im
a
g
e
m
 i
lu
s
tr
a
ti
v
a
 a
d
q
u
ir
id
a
 e
m
 0
6
/0
8
/2
0
1
4
, 
n
o
 b
a
n
c
o
 S
h
u
tt
e
rs
to
c
k
.

Transporte próprio subsidiado 

(consultar perímetro de atuação 

e disponibilidade de vagas)

Plantões de atendimento 
aos sábados.* 

*Nos dias 01/11, 29/11, 06/12
e 10/01. Agende seu horário 
pelos telefones do Colégio.

R. Dona Cesária Fagundes, 60 
Mirandópolis (Travessa Al. dos Guatás)

5581.4665 | 2276.2534 | 2578.6435
www.colegioavicena.com.br

No fi m da tarde de ontem, 
Ibope e Datafolha divulga-
ram duas novas rodadas de 
pesquisa para a disputa pre-
sidencial. Em ambas, a atual 
presidente Dilma Roussef (PT) 
aparece à frente do candidato 
Aécio Neves (PSDB), já fora da 
margem de erro. 

No Ibope, Dilma tem 49% 
das intenções de votos. Aé-
cio Neves, do PSDB, tem 41%. 
Votos brancos e nulos somam 
7% e não sabem ou não res-
ponderam 3%.  No caso dos 
votos válidos, Dilma aparece 
com 54% das intenções de vo-
tos e Aécio com 46% . Quanto 
ao percentual de rejeição, de 
acordo com o Ibope, Aécio 
tem 42% e Dilma, 36%.

Já a pesquisa Datafolha 
mostra  Dilma com 48% das 
intenções de votos e Aécio 
com 42%. Votos brancos e 
nulos somam 5%, enquanto 
5% ainda estão indecisos. 
Considerados os votos váli-

dos (excluindo-se os brancos, 
nulos e indecisos), Dilma tem 
53% e Aécio, 47%. De acordo 
com o levantamento, 41% afi r-
maram não votar em Aécio 
“de jeito nenhum”, enquanto 
37% afi rmaram não votar em 
Dilma.

No primeiro turno das elei-
ções, de acordo com o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
Dilma Rousseff  obteve 41,59% 
dos votos válidos e Aécio Ne-
ves, 33,55%.

O candidato do PSDB à 
Presidência da República, 
Aécio Neves, desconsiderou 
o resultado das pesquisas elei-
torais, que o apontam atrás 
da petista Dilma Rousseff , que 
disputa a reeleição, criticou o 
nível da campanha e garantiu 
que será vencedor no próxi-
mo domingo (26).

Sobre as pesquisas, o can-
didato lembrou que o que se 
viu no primeiro turno foi uma 
distância muito grande entre 

a vontade do eleitor e o que 
as pesquisas manifestavam.

“Eu vejo as pesquisas 
como um estímulo aos nos-
sos companheiros e compa-
nheiras que querem mudar”, 
disse Aécio.

Já a candidata Dilma Rous-
sef, sobre os ânimos acirrados 
entre os militantes do PT e 
do PSDB na reta fi nal da cam-
panha eleitoral, Dilma pediu 
tranqüilidade e que o debate 
seja feito apenas no campo 
das ideias. 

“É uma eleição bastante 
disputada. Gostaria que isso 
[confronto] não ocorresse. 
No final, o clima fica mais 
quente, mas, desde que fi que 
no campo das idéias, isso 
é democracia”, enfatizou a 
candidata, que disse não ter 
visto, nas manifestações de 
que participou atitudes de 
agressão. “Eu vi muito mais 
uma atitude de festa, de co-
memoração.”

•ELEIÇÕES

No domingo, 26, eleitores decidem entre Dilma e Aécio 

Candidatos defendem mudanças para combater corrupção
A plataforma de campanha 

dos dois candidatos à Presi-
dência da República não deixa 
de lado um tema espinhoso na 
política brasileira: a corrupção. 

Tanto Dilma Rousseff  (PT) 
quanto Aécio Neves (PSDB) 
tratam o combate a esse cri-
me com destaque e propõem 
mudanças em leis e no sis-
tema político para evitar o 
desvio de recursos no país.

Candidata à reeleição, Dil-
ma Rousseff  apresenta cinco 
propostas de ações. A primei-
ra é a aprovação de uma lei 

para punir os agentes públi-
cos que enriquecem sem jus-
tifi cativa ou não demonstram 
a origem dos seus ganhos. 
A petista também quer criar 
uma nova espécie de ação 
judicial que permita o confi sco 
dos bens adquiridos de forma 
ilícita ou sem comprovação.

Dilma também propõe 
uma mudança na legislação 
eleitoral para transformar 
em crime a prática de caixa 2. 
Outra mudança na legislação 
daria agilidade no julgamen-
to de processos envolvendo 

desvio de recursos públicos. 
A quinta proposta da candi-
data é a criação de uma nova 
estrutura no Poder Judiciário, 
que garanta mais agilidade e 
efi ciência às investigações e 
aos processos movidos contra 
os que tem foro privilegiado.

Em seu programa de TV, 
a candidata reafirmou que 
a corrupção causa revolta e 
repulsa. “Quanto mais a cor-
rupção aparece, mais parece 
que ela cresce. E quando se 
oculta, se abafa, se engaveta, 
se cria a ilusão que ela não 

existe. A gente não tem que 
ter medo de ir fundo, porque 
a verdade liberta, enquanto a 
mentira cria a falsa ilusão de 
que tudo está bem”, disse.

O programa de governo 
de Aécio Neves promete o 
combate intransigente a toda 
forma de corrupção e ao apa-
relhamento da máquina pú-
blica. Entre as propostas do 
candidato do PSDB estão o 
aprimoramento da legislação 
para combater os crimes de 
colarinho branco e a capaci-
tação de agentes públicos na 

prevenção e no combate à cor-
rupção e à lavagem de dinhei-
ro. Aécio também propõe uma 
definição mais detalhada do 
que é organização criminosa.

Outras medidas citadas 
por ele para melhorar a efi ci-
ência do Estado são a redução 
do número de ministérios, 
que atualmente está em 39, e 
a diminuição em um terço dos 
24 mil cargos comissionados 
no Brasil. Ele defende o em-
prego nas empresas públicas 
e a transparência, com o obje-
tivo de aumentar a efi ciência 

e eliminar o aparelhamento e 
a corrupção.

O candidato defende a im-
plantação de uma gestão por 
meritocracia, por meio de ava-
liações de desempenho institu-
cional e individual. “Queremos 
a profi ssionalização do setor 
público, concursos públicos 
são essenciais. O que eu vou 
reduzir são os cargos comissio-
nados, sem qualquer critério 
de efi ciência e meritocracia”, 
defende Aécio.

(com informações 
da Agência Brasil)

A presidente Dilma Roussef, do PT, concorre à reeleição. O ex-governador de Minas Ger-
ais, Aécio Neves, do PSDB, é seu adversário. Seja quem for, o eleito vai governar para um 
país em que metade dos eleitores não o havia escolhido. O processo democrático, entre-

tanto, pede embate de ideias para busca de consensos
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Nova estação Santa Cruz já surge na paisagem
Depois de sucessivos atra-

sos e promessas de prazos 
não cumpridos, finalmente 
estão despertando aos olhos 
os resultados das obras de 
expansão da Linha 5 - Lilás, 
que farão a conexão entre 
a Vila Mariana e a região de 
Santo Amaro.

Na região, o que mais cha-
ma a atenção é o canteiro 
de obras na Rua Domingos 
de Moraes, onde está sendo 
construída uma nova entrada 
para a estação Santa Cruz, na 
esquina com a Rua Pedro de 
Toledo.

E chama a atenção não 
apenas pelas constantes mu-
danças e desvios no viário, 
mas também porque já co-
meçam a subir as paredes da 
nova parada. 

O metrô não tem mais 
divulgado prazos para a obra, 
que em 2013 chegou a ser 
anunciada como completa 
para 2015. Mas, já demonstra 
em seu site algumas ilustra-
ções com o projeto de várias 
das estações que vão compor 
a expansão da linha, atual-
mente restrita ao trecho que 
vai do Capão Redondo à esta-
ção Adolfo Pinheiro.

Em setembro, ao visitar o 
canteiro de obras da estação 
Campo Belo, o governador 
admitiu novo atraso e anun-
ciou que as obras devem fi car 
prontas apenas em 2016. 

A parada Campo Belo, di-
ferentemente da Santa Cruz, 
será subterrânea e fi cará no 
cruzamento das avenidas 
Roberto Marinho e Santo 
Amaro. Na mesma área, ha-
verá interligação com uma 

estação da linha 17-Ouro que 
funcionará em sistema de 
monotrilho e fi cará elevada. 
Seus acessos serão construí-
dos nas esquinas da avenida 
Roberto Marinho com as ruas 
Dr. Nelson Líbero e Ministro 
Luiz Galloti. 

Com um investimento de 
R$ 7,5 bilhões, a expansão 
da Linha 5-Lilás terá, após a 
expansão, mais 10 km e 10 
estações (Alto da Boa Vista, 
Borba Gato, Brooklin, Campo 
Belo, Eucaliptos, Moema, 
AACD-Servidor, Hospital São 
Paulo, Santa Cruz e Chácara 
Klabin). Ela fará a integração 
com a futura Linha 17 - Ouro, 

com a Linha 1 - Azul e a Linha 
2 - Verde. A estimativa é trans-
portar 781 mil passageiros 
por dia. 

Nove estações serão to-
talmente novas e 2 reestru-
turadas.

De acordo com Alckmin, 
“essa obra é uma via inte-
gradora, que passa por 10 
hospitais. Na Água Espraiada 
ela interliga com a linha 17 que 
é a Linha Ouro do bairro Mo-
rumbi. Em Santa Cruz interliga 
com a Linha 1 Norte/Sul e na 
Chácara Klabin interliga com 
a Linha 2. É muito importan-
te para a região sul de São 
Paulo”.

•TRÂNSITO

As paredes da futura estação já começaram a ser erguidas. Do 
lado oposto da via, há desvios no trânsito para as obras
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•CULTURA

Em mostra cultural, Liceu Pasteur exalta 
relação franco-brasileira no cinema 

Uma verdadeira “festa”foi 
a mostra cultural do Liceu Pas-
teur, no último sábado. Com 
o tema O mundo do Cinema, 
com mostra Franco Brasilei-
ra”, o evento realmente em-
polgou os alunos, envolvendo 
todas as séries.

A ideia central foi sugerida 
pela equipe pedagógica e as 
diferentes abordagens foram 
escolhidas pelos próprios 
alunos, que contaram com a 
supervisão dos professores.

A cada ano, a mostra cul-
tural do Colégio tem exata-
mente este objetivo: abordar 
temas que tenham relação 
com alguma forma de Cultu-
ra e Arte. Assim o “cinema” 
foi escolhido para 2014, por 
possuir desde sua origem, 
ligações com a França.

A França é pioneira em 
cinema, desde a sua inven-
ção pelos Irmãos Lumière. O 
Brasil, por sua vez, já conquis-
tou importantes prêmios no 

Festival de Cannes, um dos 
mais importantes do mundo. 
Atualmente, os dois países 
produzem muitos fi lmes que 
direcionam os espectadores a 
uma refl exão sobre o mundo 
contemporâneo.

A dedicação dos alunos 
resultou em apresentações 
que impressionaram os pais, 
como no trabalho de Efeitos 
Especiais (7ºP, 9ºP, 2ºP) ou 
aquele sobre Charles Chaplin/
Carlitos (7ºP, 7ºQ). 

Também fizeram suces-
so as turmas que tiveram 
trabalhos como Les Misera-
bles (7ºP, 9ºP); De Planète em 
Planète, uma viagem ao Uni-
verso do Pequeno Príncipe, 1º 
ano do Ensino Fundamental; e 
“L’Arroseur arrosé”, refacção 
do primeiro fi lme de fi cção da 
história, interpretado por alu-
nos do Jardim 2, entre muitos 
outros.

Outro fato interessante é 
que fi cou clara aos visitantes 

•EDUCAÇÃO

da Mostra a interdisciplina-
ridade na área de humanas, 
contextualizando-se o am-
biente sociocultural de deter-

minadas épocas.
O Liceu Pasteur fi ca na Rua 

Mairinque, 256 - Vila Mariana. 
Telefone: 2344-9000.

Oca recebe exposição 
sobre história paulistana

Sesc Ipiranga encerra dia 2 
ocupação artística de casarão

No dia 2 de novembro, o 
Sesc Ipiranga encerra o pro-
jeto É Logo Ali, a ocupação 
artística do casarão na Rua 
Bom Pastor 709, que trouxe 
ao público uma série de ex-
perimentações artísticas com 
vários coletivos e grupos de 
dança.

Para o fechamento do ca-
sarão, o Sesc preparou uma 
programação especial, convi-
dando a bailarina Gícia Amorin 
para demonstrar o método do 
coreógrafo norte-americano 
Merce Cunningham, em uma 

ofi cina aberta ao público e no 
espetáculo Nervura.

O Núcleo Artérias também 
apresenta seu Escuro Invisí-
vel, além do AVOA! NÚCLEO 
ARTÍSTICO trazer para o ca-
sarão a Pequena Dança para 
Crescer nos Vãos. Já no dia 
31de outubro, o coreógrafo 
Luis Ferron revisita os anti-
gos bailes e discotecas anos 
80, promovendo uma festa e 
convidando todos os artistas 
presentes na casa a dançar 
junto ao público em sua Dis-
cotheque.

O espaço urbano central 
da cidade de São Paulo e as 
suas transformações ao longo 
dos anos são o tema da expo-
sição fotográfica “Memória 
Mutante”. Sob a curadoria 
de Henrique Siqueira, são 
exibidas, ao todo, 210 foto-
grafi as do acervo da Coleção 
de Fotografi as Iconográfi cas 
do Museu da Cidade de São 
Paulo. A visitação vai até o dia 
1º de fevereiro de 2015. 

As obras foram selecio-
nadas de um total de 70 mil 
fotografi as, que documentam 
as transformações das paisa-
gens urbanas do município 
ao longo de 154 anos. Entre 
elas, há fotos da coleção Ivo 
Justino, que traz retratos da 
cidade feitos no período de 
1966 a 1971. As fotografias 
mais antigas são as do carioca 
Militão Augusto de Azevedo, 
que começou a fotografar 
São Paulo no ano de 1862 e 

realizou o projeto “Álbum 
Comparativo da Cidade de 
São Paulo: 1862-1887”, em 
que contrapôs a paisagem 
urbana paulistana com uma 
diferença de pouco mais de 
20 anos. 

A Mostra Memória Mutan-
te tem entrada gratuita e fi ca 
em cartaz até 1 de fevereiro de 
2015, na OCA - Pavilhão Lucas 
Nogueira Garcez, que fi ca na 
Avenida Pedro Álvares Cabral 
s/nº Parque Ibirapuera - Portal 

3 SP - Fone:11.5579.0151. De 3ª 
a dom., das 9h às 17h. 
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Desde 2009, comemora-se em 15 de Outubro o Dia do Consumo Consciente: comprar com responsabilidade para evitar danos ambientais

Omês de outubro todo 
é dedicado a refle-
xões sobre a impor-

tância das escolhas na hora de 
fazer compra. Pensando nisso, 
o Instituto Akatu, organização 
não governamental dedicada 
ao Consumo Consciente, está 
sugerindo dez passos para que 
cada um de nós possa contri-
buir nesse processo de fazer 
opções mais sustentáveis na 
hora de decidir como e onde 
investir. Uma das atitudes mais 
importantes é passar a valorizar 
a produção local. 

Imagine um iogurte ela-
borado em um país, porém 
com embalagens feitas a qui-
lômetros de distância dali e 
ingredientes importados. Mais 
do que isso: pense que este 
iogurte pode ser exportado 
para o mundo todo. É difícil 
calcular quanto será gasto em 

água, combustível e energia 
para garantir o transporte, 
mas a verdade é isto está cada 
vez mais comum com a globa-
lização da economia. 

Quando se passa a fazer op-
ção por uma vida mais simples 
e saudável, entretanto, passa-
mos a valorizar menos itens in-
dustrializados  e mais o contato 
com a natureza . Ao comprar 
artigos produzidos localmen-
te, contribui-se para a redução 
de emissão de gás carbônicos, 
por conta da menor necessi-
dade de transporte. 

O Instituto Akatu ainda 
alerta que, ao comprar um 
item que foi produzido na re-
gião, o consumidor incentiva 
o desenvolvimento da econo-
mia do lugar de origem, inclu-
sive com redução dos níveis 
de desemprego e pobreza. Na 
cidade de São Paulo, uma boa 

ideia é valorizar as feiras de 
produtos orgânicos, como a 
realizada todos os sábados no 
Modelódromo do Ibirapuera, 
onde são ofertados hortifru-
tigranjeiros sem agrotóxicos, 
ou seja, que agridem menos a 
natureza no cultivo, e que são 
feitos no cinturão verde ao 
redor da cidade, localmente. 

A ideia vale também para 
o período de férias e em via-
gens. Valorizando produtos 
da região onde se está, como 
ao comprar um item do arte-
sanato local, o turista fomenta 
a capacidade de receber bem 
e de forma ambientalmente 
correta, naquela cidade. O 
mesmo vale para a prestação 
de serviços e envolvimento 
com a comunidade onde se 
está sediado, tanto para em-
presários quanto para consu-
midores individuais.

MEC LANÇA DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE DA ÁGUA E ENERGIA
Qualquer cidadão pode 

participar, tanto com ideias 
quanto com opiniões sobre 
projetos apresentados, do 
Desa� o Sustentabilidade. A 
iniciativa, que faz parte do 
Prêmio Ideia, este ano vai 
se concentrar no uso racio-
nal de recursos públicos. 
O Ministério da Educação 
(MEC) propôs, então, que 
sejam apresentados projetos 
para redução de gastos com 
energia elétrica e água nas 
instituições de ensino.

Trata-se de uma consul-

ta pública, em que podem 
ser apresentadas, portanto, 
ideias que contribuam para 
o estabelecimento de uma 
consciência coletiva ambien-
tal. 

Os participantes podem 
apresentar propostas para 
cada um dos dois temas - 
consumo de energia e consu-
mo de água - e também terão 
a oportunidade de avaliar e 
propor aprimoramentos aos 
projetos já inscritos. 

Quanto mais participa e 
avalia os projetos de forma 

colaborativa, mais pontos 
o concorrente acumula. A 
consulta pública dos projetos 
apresentados em ambas as 
categorias começa em 6 de 
novembro, às 14h, e vai até 
o dia 3 de fevereiro de 2015 
(Desa� o da Água) e 5 de fe-
vereiro de 2015, também 18h 
(Desa� o da Energia Elétrica). 

Os projetos podem ser 
destinados a uma das 63 uni-
versidades federais ou uma 
das 41 instituições da Rede 
Federal de Educação Pro� s-
sional e Tecnológica (os Ins-

titutos Federais de Ensino). 
Assim, as instituições mais 
pontuadas em cada catego-
ria (Universidade Federal e 
Instituto Federal de Ensino) 
concorrem aos prêmios, que 
são o acesso a recursos de 
até R$ 3 milhões para o pri-
meiro colocado e de até R$ 1 
milhão para o segundo. Os 
recursos serão destinados 
para a execução de projetos 
de sustentabilidade. Todas 
as informações podem ser 
encontradas no site premioi-
deiaportal.mec.gov.br.

VOCÊ SABIA?

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 � nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental 
S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte e destinação � nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área 
Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a cons-
cientização e educação ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

Participe, discuta, reflita. Esta página é toda sua!

M E I O A M B I E N T E
Valorize a produção local ao fazer compras

PASSEIOS

Uma boa opção de pas-
seio na cidade é descobrir o 
Museu da Casa Brasileira, 
um dos pontos mais desco-
nhecidos e interessantes no 
mapa turístico da capital. 
Dedicado às questões da cul-
tura material dos lares bra-
sileiros, é especializado em 
design e arquitetura e existe 
desde 1970. Atualmente, está 
em cartaz ali a mostra Ma-
neiras de Expor: arquitetura 
expositora de Lina Bo Bardi, 

que � ca até 9 de novembro. 
Paralelamente, neste sábado, 
25 de outubro, haverá uma 
edição de Slow Art que dia-
loga com a mostra, a partir 
das 14h, com o� cinas, shows 
e exibição de filmes. Outra 
proposta para unir cultura 
e contato com a natureza é 
conferir a exposição Jardim 
do Solar, que apresenta ao 
público o imenso jardim do 
MCB, um oásis em meio à 
densa urbanização da região 

da Avenida Faria Lima. O 
espaço verde ainda ilustra 
hábitos de moradia da elite 
paulistana entre o � m do sé-
culo XIX e a Segunda Guerra 
Mundial. 
O museu � ca na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 2705. 
Ingressos: R$ 4 (meia, R$ 2). 
Próximo às estações Faria 
Lima do Metrô e Cidade 
Jardim da CPTM. Servido 
por linhas de ônibus conec-
tadas ao centro e à Avenida 
Paulista.

Museu da Casa Brasileira

REUTILIZE

Mais uma ação experimen-
tal está sendo desenvolvida 
para despertar a consciência 
do consumidor sobre pro-
dução de resíduos. Agora é 
a marca Seda que convida 
seus consumidores a trocar 
as embalagens descartáveis 
de qualquer marca de xampu 
por bônus para recargas de 
celular. Inicialmente, a previ-
são é de que a ação se estenda 
apenas até o � m de outubro.

Para tanto, foi instalada 

uma máquina especial da 
Seda na estação República do 
Metrô, que funcionará como 
posto de reciclagem. Ao fazer 
o descarte das embalagens de 
maneira sustentável, evitando 
o envio de mais plástico para 
aterros sanitários, o partici-
pante ganha bônus para as 
operadoras Tim, Claro, Oi 
ou Vivo. As embalagens da 
marca Seda valem R$ 2 e de 
outras marcas valem R$ 1. 

Em julho, a ONU divulgou 

relatório indicando que os 
prejuízos ambientais rela-
cionados ao uso do plástico 
ultrapassam 75 bilhões de 
dólares ao ano. 

A ação também vai con-
tribuir com o trabalho da or-
ganização ambiental WWF-
-Brasil,  Organização não 
Governamental   que integra 
uma das maiores redes inde-
pendentes de conservação da 
natureza e que atua em mais 
de 100 países. 

Embalagens de xampus valem crédito de celular

Importante contribuição 
ainda deste caminho é que o 
consumidor pode conhecer 
mais de perto o produtor e 
entender melhor o funciona-

mento da cadeia de produção, 
ou seja, entender de onde vêm 
as coisas e para onde elas vão 
após o uso. As cooperativas 
e organizações comunitá-

rias são um bom exemplo. 
E quanto mais a produção 

local for incentivada, mais 
produtos com essas caracte-
rísticas tendem a surgir.
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Fale com um dos nossos consultores.
PAN Soluções para Sua Vida
Avenida Jabaquara, 893. Tel.: (11) 5063-8100
bancopan.com.br
Facebook.com/BancoPan

A PAN Soluções para Sua Vida é correspondente no país do Banco PAN S.A, nos moldes da Resolução n.º 3.954/11,  
do Conselho Monetário Nacional.  Para mais informações consulte o site www.bancopan.com.br,  
o Serviço de  Atendimento ao Cliente (SAC) 24 horas por dia, 7 dias por semana 0800-776-8000 
- Atendimento para deficientes auditivos e de fala 0800-776-2200  e Ouvidoria 2ª a 6ª, das 08h as 18h. 
0800 776 9595.

Várias linhas de crédito, um só propósito:
oferecer soluções para a sua vida.
Sempre que precisar de um parceiro para suas conquistas, PAN Soluções para Sua Vida. 
Estamos à disposição para ajudá-lo a escolher o melhor crédito para sua necessidade.

• Consórcio            
• Crédito Consignado                                                           
• Crédito Imobiliário                                          
• Empréstimos       

• Financiamentos
• Refinanciamentos
• Seguros  

Unifesp desenvolve duas pesquisas sobre apneia
Duas pesquisas estão em 

andamento na Unifesp, rela-
cionadas à apneia obstrutiva 
do sono. 

Uma delas busca estabe-
lecer o gasto energético em 
obesos que apresentam o 
problema. 

Desenvolvido pelo Depar-
tamento de Psicobiologia da 
Unifesp, o estudo tem como 
objetivo avaliar os efeitos de 
dois tipos de dietas no gasto 
energético de homens obesos 
e que possuem Síndrome de 
Apneia Obstrutiva do Sono.

Para tanto, estão sendo 
recrutados voluntários. Po-
dem participar do projeto de 
pesquisa homens, com idade 
entre 30 e 50 anos, obesos 
que não fumam, não utilizam 
drogas e não tenham proble-
mas renais, de coração e de ti-
roide. Os voluntários também 

não podem trabalhar à noite 
e nem em turnos, além de 
não terem outros distúrbios 
de sono – como insônia, por 
exemplo.

Durante a pesquisa serão 
realizadas consultas nutricio-
nais, exames de sono, sangue 
e gasto energético. Ao final 
do estudo, esses exames se-
rão passados aos voluntários.

Os interessados devem 
entrar em contato com Ma-
riana Del Rey pelos telefo-
nes: 98331-1547 ou 2149-0155, 
ramal 170 (para recados) e 
ainda pelo e-mail: mariana@
cepebr.org. 

Apneia em crianças
Outro estudo em anda-

mento, pelo Setor de Neuro-
-Sono da Disciplina de Neu-
rologia da Escola Paulista de 
Medicina da Unifesp, busca 
pesquisar a cognição e psico-

motricidade das crianças com 
distúrbios do sono.

Podem participar da pes-
quisa meninos e meninas com 
idade entre 8 e 11 anos, que 
apresentem distúrbios respi-
ratórios como ronco, agitação 
durante o sono, e parassonias, 
como sonambulismo,  pesa-
delos e outros. Os pacientes 
serão submetidos a uma ava-
liação cognitiva (teste de inte-
ligência), avaliação psicomoto-
ra e análise do sono através da 
polissonografi a.

Os interessados podem 
entrar em contato com Va-
nessa Ruotolo Ferreira pelo e-
-mail: vanessaruotolo@gmail.
com ou deverão procurar o 
Ambulatório de Neuro-Sono 
da Disciplina de Neurologia da 
Unifesp, situado na Rua Pedro 
de Toledo, 650, Balcão 5, às 
quartas-feiras a partir das 13h. 

•SAÚDE

Dia de S.Judas atrairá milhares ao Jabaquara
O dia 28 de outubro está 

marcado no calendário de 
muitos fieis católicos que 
fazem questão de compare-
cer ao Santuário na Avenida 
Jabaquara anualmente. 

A celebração já começou 
na semana passada com uma 
novena. O fim de semana 
promete ser bastante mo-
vimentado, já que muitos 
fiéis trabalham ou vêm de 
outros bairros ou cidades e 
nem sempre conseguem ir ao 
santuário durante a semana. 

Por isso, no domingo, 
quando será celebrado o úl-

timo dia da novena, haverá 
missas especiais. A das 7h 
será celebrada pelo famoso 
Padre Zezinho, com seu grupo 
musical. Depois, no mesmo 
dia, ainda haverá missas às 
15h (celebrada por Dom José 
Roberto Fortes Palau) e 19h30 
(Pe. Elói José Schons). 

As celebrações continuam 
na segunda, 27, com missa 
solene seguida de ladainha em 
louvor a São Judas Tadeu e pro-
cissão dentro da Igreja, às 15h. 

No dia da Festa - 28 de 
Outubro, haverá missas de 
hora em hora a partir das 5h. 

As missas campais, em frente 
à Igreja (a Avenida Jabaquara 
fi ca parcialmente interditada 
na data) acontecem às 10h, 
12h, 13h, 15h, 17h e 20h 

Haverá procissão com a 
imagem de São Judas Tadeu: 
saída às 19h da Igreja Nova 
percorrendo as ruas próxi-
mas. Às 20h, uma grande mis-
sa campal será celebrada por 

Dom Odilo Pedro Scherer 
(Cardeal-Arcebispo da Arqui-
diocese de São Paulo). Uma 
apresentação musical com 
o Grupo Ir ao Povo conclui 
a festa.

•RELIGIÃO
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Consul te -nos :  2578 -8244
sede própria

Plantão aos sabados até as 15:00 horas
se preferir, ligue 24h: 9 9971-3485

Rua Paracatu, 852 - Saúde - mail: contato@takaki.com.br

VENDA - casas IMÓVEL COMERCIALVENDA - Apartamentos

LOCAÇÕES

SAÚDE - PX. AO METRÔ!!! EXCELENTE – 02 VAGAS!!!
02 dormitórios c/ ae, wc social, sala 2 ambs. c/ 

sacada, cozinha c/ ae, wc emp., lazer..
Apenas R$ 2.150,00!!! (Cod. FE)

PLANALTINHO

Plantão no local!!!. R mario 
paranhos pederneiras, 206.

AC 356 / AT 330, frente 
com 11 mts. 4 dts, 

(sendo 2 suites). 4 vagas.  
Consulte-nos. (Cod. AT) 

PRÉDIO COMERCIAL
SÃO JUDAS400 MTS DO METRÔ!!!
7 andares, elevador, 1.308 m2 a.c.,

entrada lateral, 15 wcs, copa e
cozinha, ampla recepção, salas amplas.

R$ 42 mil!!! (Cod TH)

SÃO JUDAS
EXC. APTO - 160M2 au

4 dts (ste), sala 3 ambs 
+ lav, coz planej, dep 

empr+WC, 2 vgs + dep.
R$ 945 MIL. (Cod. JJ).

V. MARIANA 
SOBRADO

RUA AFONSO CELSO!!!

SAÚDE - PX METRO – APTO REFORMADO
2 dts., banh social, sala 2 ambs, coz c/ AE, AS, 

gar. Apenas: R$ 1.700,00 + encargos.
(Cod. FE)

V. MARIANA - PX METRO ÓTIMO APTO – 2 VGS!!!
3 dts (ste) com AE, banh. soc, sl c/ sac. + lav, 

coz AE, AS, dep. empr+WC, lazer. R$ 3.000,00 + 
encargos. + ou – 100 m2 AU (Cod FE).

PÇA. ÁRVORE
200M DO METRÔ!!!

EXC. OPÇÃO – 1 VAGA LIVRE!!!
Apto. tipo studio, 30 m2, 
01 dormitórios, sala, wc 
social, coz. Americana, 

armários, lavand.
incluso no cond., lazer. 
Apenas R$ 275 mil!!!

(Cod. JJ)

SAÚDE
COM./RES.!!!

2 QUADRAS DO METRÔ!!!
190m2 AC c/ 3 dorms,
sala 2 ambs c/ lavabo,

coz., despensa,
02 dep. emp, 02 gars, qtal.

Apenas R$ 920 mil!!!
(Cod. SI)

PÇA. ÁRVORE
SOBRADO NOVO!!!

4 VAGAS!!!

AC: 147 m2,AT: 5 X 30, 03 
stes c/ sac, sala 3 ambs 

c/ lavabo, coz, jd. inverno, 
qtal.R$ 795 mil!!! (Cod. JJ)

ACLIMAÇÃO
SOBRADO EXC. P/ COM 
!!! EXCLUSIVIDADE!!!

Rua Júpiter X Rua Castro Alves, 
AC: 150 ms2 au, a 01 quadra 

da Av. Aclimação, diversas 
salas, 03 wcs, jardim.

R$ 1.500.000,00!!! (Cod. AT)

SAÚDE
450M DO METRÔ!!!

EXC. OPÇÃO!!! 01 VG LIVRE!!!
03 dormitórios (1 ste), 

sala 2 ambs. c/ sacada, 
wc social, coz.,

armários embutidos,  
lazer completo!!!

Só R$ 528 mil!!!
(Cod. TK/JJ)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

TÉRREO C/ QUINTAL!!! 75 M2 AU!!!

SAÚDE
250 M DO METRÔ!!!

FACE NORTE!
ÚLTIMO ANDAR!

3 dormitórios (1 suíte), 
ótimo estado, 97 m2 au, 

2 vagas.
Apenas R$ 645 mil!!!

(Cod. SE)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

84 M2 AU!!!
3 dts (1 ste),

sala 2 ambientes
c/ sacada, dep. 

empregada,
2 vagas, lazer.

Apenas R$ 640 mil!!!
(Cod. JH)

SALA COMERCIAL
SAÚDE - 220 M2!!! PX. METRÔ!!! 
Recepção e vão livre p/ diversas 
divisórias, 06 banheiros, 2 copas, 08 
vagas!!! R$ 10.500,00 – (Cod. TH)

SÃO JUDAS
83 M2 AU!!!

02 VAGAS DEMARCADAS 
+ DEP.!!!

2 dormitórios (1 suíte) 
+ 3º reversível, sala 2 
ambientes c/ sacada, 
cozinha c/ armários,

lazer. Só R$ 565 mil!!!
(Cod. JH)

SÃO JUDAS
02 VAGAS FIXAS!!!

RUA MAJOR FREIRE!!!
79 m2 au c/ 03 

dormitórios (1 suíte), 
piso em madeira, sala

2 ambientes c/ sacada.
Só R$ 490 mil !!!

(Cod. SE) 

AV. BQ. SAÚDE
COMERCIAL SOBRE LOJA
DE ESQUINA!!!
Exc. Takaki, 70 mt2, 03 salas, 
recepção, 2 wcs, coz., a.s.
Só R$ 2.100,00!!! – (Cod. TH)

SAÚDE
400 M DO METRÔ!!!

2 VAGAS
03 dts (1 suíte), sala

2 ambientes c/ sacada, 
armários planejados, 

cozinha, área de serviço, 
dep. empregada + wc, 

lazer. Apenas R$ 650 mil
 (Cod. JJ)

JD. SAÚDE
COND. BAIXO!!!

APENAS R$ 320 MIL!!!
60 m2 c/ 2 dormitórios 

(1 suíte), sala 2 
ambientes, cozinha,

1 vaga fixa,
IPTU isento!!!

(Cod. SE) 

PÇA ÁRVORE
MIRANDÓPOLIS

SOBRADO – 04 VAGAS!
169m2 / AT 5,25 x 30. 
3 stes, 01 sac, sl estar, 
sl de jantar, banh soc, 

linda decoração. AE 
planej, entr lat. Qtal + 

churr! Apenas
R$ 1.250.000,00.

(Cod. JJ).

SAÚDE – PX. METRÔ EXCEL.OPORTUNIDADE
2 dts (1 suíte), sala 2 ambientes, wc social, 

cozinha c/ armários, 1 vaga. 
Apenas R$ 2.300,00!!! – (Cod. FE)

MIRANDÓPOLIS
REFORMADO

PX. METRÔ PÇA. DA ÁRVORE

69 m2 au, apto. térreo,
2 dts, sala, coz., 2 wcs, s/ 

gar, cond. R$ 150,00.
Apenas R$ 355 mil!!!

(Cod. TH/JH)

PÇA. ÁRVORE
250 M DO METRÔ!!!

EXC. LOCALIZAÇÃO!!!
55 m2 au bem 

distribuídos, 2 dts
(1 ste), sala 2 ambs.,

wc social, sacada, 
01 vaga, const. nova! 
Entrega em 10/2014. 

R$ 495 mil!!!
(Cod. JJ)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

TERRAÇO C/ 
CHURRASQUEIRA!!!

122m2 au c/ 03 suítes, 
sala 2 ambientes c/ 

terraço gourmet, dep. 
emp, lazer completo, 2 
vagas. R$ 1.200,000!!! 

– (Cod. JH)

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO DE VILA

2 quadras do Metro,
3 dts(ste), 2 vgs cob.
+ 2 vgs desc., sl, coz, 

AS. entr. lat, quintal. AT 
232 m2. AC 154 m2.

Apenas
R$ 1.000.000,00.

(Cod. SE).

SAÚDE
SEMI NOVO!!! CONST. 

TARJAB!!! – TERR. GOURMET!!!

64 m2 au c/ 2 dts (1 ste), wc 
social, arms, coz. planej, sala 2 
ambs., lazer comp., 1 vaga det. 
livre. R$ 570 mil!!! (Cod. TH/JH)

SAÚDE
SOBRADO RES. OU COM.!!!

AT: 154 m2 – AC: 145 m2.
150 mts do metrô 

Saúde, 2 dormitórios 
+ 2 cômodos na parte 

inferior, 2 salas, cozinha, 
quintal, 1 vaga

Apenas R$ 700 mil!!!
(Cod. SE)

SAÚDE
SOBRADO PX. METRÔ!!!

AT: 5 x 25, 03 dts. (1 suíte), 
sala 2 ambs., lavabo, copa e 
coz, entr. lat. qtal, wc emp., 2 
gar. R$ 644 mil!!! (Cod. TH/JH)

IPIRANGA
SOBRADO

EXCLUSIVIDADE
Em frente 

a FGV, 120 
m2 AC c/ 2 
dts (suíte c/ 

terraço), sala 2 
ambs., quintal, 
lavand, 1 vaga 
c/ portão aut

Só R$ 430 mil!!! (Cod. FA) 

SAÚDE EXCLUSIVIDADE!!!
SOBRADÃO COMERCIAL!!!

AT: 10 X 20. Rua José Cucê, ao lado do 
metrô! Recepção + 10 salas, 04 wcs, 03 

vgs, excelente para escritórios, consultórios, 
etc. R$ 6.000,00!!! (Cod. TH)

2 dormitórios, sala 2 ambs, 
cozinha, wc social, 1 vaga.

Apenas R$ 400 mil!!!
(Cod. TK/JH)

Terreno 4 X 25, ótimo p/ 
comércio, 3 dts, sala 2 
ambs., 3 wcs, quintal.

Só R$ 610 mil!!! - (Cod. TH/JH)

SÃO JUDAS
PX. AO METRÔ!!!

NOVO!!! FACE NORTE!!!

2 vgs, 58 m2 au c/ 2 dts (1 
suíte), sala 2 ambs. c/ sacada, 

depósito, lazer completo.
R$ 560 mil!!! (Cod. TH/JH)

JD. DA SAÚDE 
NOVO - PX. SHOP. PLAZA SUL 

62 m2, 2 dts (suíte), repleto em 
arms, sala 2 ambs. c/ sacada, 

1 vaga, lazer completo!!!
Apenas R$ 430 mil – (Cod. FA)

BQ. SAÚDE
EXCELENTE!!!

R. ITABORAÍ!!!

602 au c/ 2 suítes, sala 2 
ambs c/ terraço, repleto em 

armários, lazer, 2 vagas!!! 
R$ 498 mil!!! – (Cod. FA)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

REPLETO EM ARMS!!!

Oportunidade!!! 59m2 au 
c/ 02 dormitórios, sala 2 

ambientes, wc social, lazer,
1 vaga livre coberta.

R$ 460 mil!!! – (Cod. TK/FA)

SAÚDE
300 M DO METRÔ!!!
LAZER COMPLETO!!!

Rua Fiação da Saúde!!! 75 m2 
au c/ 3 dorms (1 suíte), sala 2 
ambs, repleto em arms, 2 vagas. 
R$ 685 mil!!! – (Cod. MA)

SOBRADÃO COML
MIRANDÓPOLIS - EXCEL. OPORTUNIDADE 
T: 9X29, AC: 250 ms2, 03 suítes grandes 
c/ ae, 03 salas, coz. c/ ae, 05 wcs, 3 
vagas, dep. emp., R$ 5.600,00!!! (Cod. TH) 

SAÚDE – MELHOR RUA DO BAIRRO!!! 
SOBRADO – EXCLUSIVIDADE!!!

80 ms2 ac c/ recepção + 05 salas 
amplas, 03 banheiros, quintal e copa.

Apenas R$ 550 mil!!! – (Cod. AT)

JABAQUARA
REFORMADO!!!

SUÍTE C/ HIDRO!!!

8min. do metr|Ô55m2 au c/ 
2 dts (1 ste c/ hidro), arms 

planejs, sala 2 ambs. c/ sacada 
envidraçada, lazer comp. 1 vaga. 

R$ 360 mil!!! – (Cod. THFA)

Saúde

LINDO APTO, - R$ 1.200 MIL
Impecável 3 suítes c/arm, dep.emp, 
sac.gour, 3vgs, 123m². Ref: JA11334

Vila Mariana

APTO NUNCA HABITADO, - R$ 910 MIL 
px. metrô 3 dts, suite, coz, 2vgs, 
sac, lazer, 80m². Ref: JA11448

Vila Guarani

APTO, - R$ 410 MIL
Living c/ sacada 2 dts c/arms, suite, 
coz.c/arm, 1vg, sac, 66m². Ref: JA9527

Vila Guarani

APTO, - R$ 350 MIL
Oportunidade, px. metrô 1 suíte c/arm, 

coz. c/ arm, 1vg, 50m² . Ref: JA10203

Parque Jabaquara

EXCELENTE CASA, – R$ 650 MIL
Cond. fechado 3 dts c/arm, suíte, 2 
vgs, qtal, lazer, 200m². Ref: JA11408

Saúde

EXCELENTE SOBRADO, - R$ 795 MIL      
Novo 3 suítes, coz, 4vgs, dep.emp, 

qtal, 200m². Ref: JA9101

Vila Mariana
EXCELENTE APTO, – R$ 850 MIL

semi novo 3 dts, closet, suíte, 2vgs, 

sac, 90m². Ref: JA11303

Vila Guarani
APTO, VALOR IMPERDÍVEL - R$ 610 MIL

3 dts c/arm, suíte, dep.emp, 2vgs, 

76m². Ref: JA11509

Ipiranga
LINDO APTO - R$ 530 MIL

c/sac.gourm.  2 dts c/arm, coz.c/arm, 

suíte, 1vg, lazer, 62m². Ref:JA1007

Saúde
APTO, LIVING AMPLO - R$ 490 MIL

2 dts c/arm, coz.c/arm, 1vg, sac, 

65m². Ref:JA10115

São Judas
APTO ESPAÇOSO, – R$ 480 MIL

ao lado do metrô 2 dts, coz.c/arm, 

dep.emp, 1vg, 80m² . Ref: JA9744   

Vila Guarani
APTO. - R$ 450 MIL

Bem localizado 2 dts c/arm, coz.c/arm, 

1vg, sac, lazer, 49m². Ref: JA11321

São Judas
APTO - R$ 360 MIL

A 200 mts. do metrô 1 dorm c/arm, coz. 

c / arm, 2wcs, 1vg, 52m². Ref: JA7729

Jabaquara
ÓTIMO APTO, - R$ 330 MIL                      

próx. metrô 2 dts, coz.c/arm, 1vg, 

lazer, 51m². Ref: JA11484

Jardim Celeste
EXCELENTE APTO, - R$ 217 MIL 

ensolarado 2 dts, coz.c/arm, 1vg, 

lazer, 55m². Ref: JA11402

Vila Fachini
LINDO SOBRADO, - R$ 400 MIL

novo 3 dts, suíte, coz, sala, qtal, 

2vgs, 120m². Ref: JA10944

Cursino
SOBRADO, - R$ 395 MIL

ótima localização 2 dts, dep. emp, copa, 

2vgs, qtal, 116m².m Ref: JA10681

Jabaquara
ÓTIMO SOBRADO, - R$ 360 MIL                            

novo 2 dts, suíte, coz, sala, 1vg, qtal, 

90m². Ref: JA10948

Vila das Mercês

APTO - R$ 1.400,00
Px. Avenida cursinho, 2dts, 1 St. c/

ae coz. c/ae, 1vg. Ref.: 90669

São Judas

APTO. AMPLA ESTRUTURA - R$ 1.400,00
2dts, 1 c/ae, living c/sac, coz. c/ae 

1vg. Ref.: 15759

Vila Guarani

APTO, – R$ 1.650,00
Px. Metrô Conceição,  2dts c/ae, living 

c/sac, coz. c/ae 1vg. Ref.: 90553

Taboão

APTO, – R$ 1.300,00
Px Av. Presidente Maia, 3dts, 1 st, liv. 

c/sac grill, coz, 1vg. Ref.: 90724

Vila Mariana

APTO. MODERNIZADO - R$ 6.000,00
4dts 2st c/ae, living c/sac, coz. c/ae 

3vgs. Ref.: 90477

Vila Santa Catarina

CASA– TODA REFORMADA -R$ 1.350,00
1dts, living, coz, area de service 1vg.

Ref.: 90329

Vila Guarani

SOBRADO, – R$ 2.800,00
Acesso fácil a tudo, 2dts c/ae, living 
2 amb. coz. c/ae 2vgs. Ref.: 90358

Parque Imperial

SALA - R$ 1.500,00
Excelente localização 1 sala com 

35m2, 1 banheiro, 1vaga. Ref.90742

Saúde
APTO. - R$ 1.700,00

Lazer Completo, 1st c/ae, living c/

sac, coz c/ae, 1vg. Ref.: 90729

Indianópolis 

APTO. SEMI - R$ 2.250,00

Mobiliado 1dt. c/ae, living, coz c/ ae 

1vg. Ref.: 89155

Vila Morais 

APTO. - R$ 1.500,00

Px Av. Cursinho 2dts. Living, coz, c/

ae, dep. de empre. 1vg. Ref.90572

Ipiranga
APTO, PX. METRÔ– R$ 1.500,00

2dts c/ae, living, coz.. wc 1vg.

Ref.: 14322

Vila Mercês
APTO. LAZER COMPLETO – R$ 1.600,00

2dts c/ae, living/sac. Coz c/ae 1 vg.

Ref: 90279

Saúde
APTO, – R$ 1.700,00

Px. Carneiro da Cunha, 2dts. Living, 

coz. c/ae 1vg. Ref.: 90386

Mirandópolis
APTO, – R$ 1.800,00

Imed. Pça. Árvore 2dts c/ae, living, 

coz. (Mobiliado). Ref.: 90049

Chácara Inglesa
APTO, – R$ 2.400,00

Imed. Luís Góes, 2dts c/ae, living, 

coz. c/ae, 1 vg. Ref.: 89750

Jabaquara
APTO. 900M DO METRÔ – R$ 2.000,00

3dts c/ae, 1st, living, coz. c/ae 1vg.

Ref.: 14045

Cidade Ademar                                                         

APTO. - R$ 2.000,00

Px. Shopping Interlagos,  3dts c/ae, li-

ving c/sac, coz c/ae, 1vg. Ref.: 16162

Saúde
APTO. LAZER COMPLETO – R$ 2.900,00

3dts c/ae 1 st, living c/sac, coz. c/ae 

2vgs. Ref.: 90393

Americanópolis
CASA - R$ 700,00

Ótima localização, 2dts, living, coz. 

Área, coberta, quintal. Ref.: 90119

Vila do Encontro
CASA - R$ 1.100,00

Px. Metrô Jabaquara 1dt, living, coz, 

wc, área de serviço. Ref.: 90744

Parque Imperial
SOBRADO – R$ 1.850,00

Portão eletrônico, 2st, living c/ laleira, 

coz, area, quintal, 1vgs. Ref.: 15021

Ipiranga
SALA – PX. METRÔ - R$ 1.800,00

1 living, recepção, copa comunitária

Ref.: 89787

Vila Clementino
PRÉDIO – 20.000,00

Paralelo Dr. Altino Arantes, Três andares, 

21salas, 8 WC, área ,8 vagas. Ref.: 90740
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Sobrado– r$ 650 Mil

Saúde

3 dormitórios, sala, cozinha, 
lavabo, entrada lateral, terraço 
com piscina e churrasqueira,

2 vagas de garagem.
Ref: 92-2701

APTO – VILA GUARANI
R$ 450 MIL

3 dormitórios, sala 2 ambs 
com sacada, cozinha 

comarmários, 2 banheiros, 
area de serviço , 2 vagas. 

Ref 61-2662

CASA TÉRREA – VILA 
STA CATARINA- R$ 400 MIL

3 dormitórios, sala de estar 
e jantar, cozinha, 6 vagas 

de garagem, quintal, jardim, 
edícula completa, num amplo 
terreno de 10 x 25.  Oportuni-

dade .  REF.: 14-1181
CASA TÉRREA P/ COML/RES.
 JABAQUARA – R$ 600 MIL

Òtimo negócio p/ renda, são duas 
moradias indeps.  e um salão, a 

casa principal c/ 4 dorms, 
sala, coz, peq. qtal, 2 vagas, + 
um 1 dormitório c/ gar. e 
salão independ.  Proximo 

metrô. Ref  13-2756

SOBRADO IMPECÁVEL 
CIDADE VARGAS – R$750 MIL

3 dormitórios com armários, 
suíte, sala  3 ambientes, 

cozinha planejada, quintal 
com churrasqueira, 2 vagas 
de garagem a 500 metros do 

Metrô.  Ref. 61-2639
SALÃO COML  - R$ 600 
MIL V. STA CATARINA

Òtimo salão , terreno  8x31, 
6m de pé direito e sala de 
tv,cozinha, piscina, 2 banheiros 
e churrasqueira no pavimento 
superior. Muito bem localizado! 

Fácil acesso!  REF. 21-2793

OTIMO SOBRADO
JABAQUARA R$ 500MIL

2 Dormitórios, sala 2
ambientes, cozinha, terraço, 
3 vagas de garagem + duas 

moradias nos fundos.
Ótimo investimento ou renda!  

Ref.: 31-2811 

CASA TÉRREA
JD ORIENTAL R$ 450 MIL
2 dormitórios, sala 2 ambien-

tes, cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia e edícula completa, 
amplo terreno de 6x39, exce-
lente quintal.   REF.: 31-2798

APTO METRÔ
JABAQUARA

R$ 325MIL
3 dormitórios, sala

2 ambientes,cozinha,
lavanderia e vaga de

garagem. REF.:33-2823

CaSa TÉrrea  r$ 450 Mil
V. SANTA CATARINA

Amplo terreno de (9x28m), 
frente para 2 ruas, 2 dormitó-
rios , sala ,cozinha,banheiro 
e quintal + dependencia para 
empregada, garagem para

4 carros. REF.:41-2398

APTO –R$ 500 MIL
AO LADO DO METRÔ

Jabaquara, Todo reFor-
Mado com 3 dormitórios, 

suíte, armários embutidos ,
sala 2 ambs com sacada,

lavabo, coz. c/ arms,86m2 e gar. 
REF.:45-2838

COBERTURA DUPLEX
METRÔ S. JUDAS / 

CONCEIÇÃO R$ 650 MIL
3 dorms + 1 ste, terraço c/ sl. 
grande + sl. almoço + churr, 
lazer completo, muito bem 

localizado. Òt. aproveitamento 
da cobertura.REF.: 45-2748

Sobrado r$ 480Mil
JABAQUARA

Bairro residencial, 3 dormi-
tórios, sala 2 ambientes, co-
zinha com AE´s, quintal com 

depósito e wc,churrasqueira e 
3 vagasde gar. Òtima oportu-

nidade!  REF.:47-2844

Sobrado NoVo
r$ 320 Mil

Cidade Ademar com 
2 dormitóriossuítes, sala, 

cozinha  e garagem. 
REF.: 52-2853

APTO V.GUARANI
R$ 300 MIL

Prox. Ao Metrô com
2 dorms, sala 

,cozinha,lavanderia, 
1 vaga, condominio baixo.

Ref. : 2696

SOBRADO NA 
VILA CAMPESTRE

r$ 500 Mil
3 dormitórios, 1 suíte com

closet, sala ampla, 
copa,cozinha , 

lavanderia , salão no
sub solo, quarto para
empregada com wc,

churrasqueira e
garagem para 
2 automóveis.
 Ref 61-2873

CASA TÉRREA
ISOLADA R$ 940 mil

CIDADE VARGAS
Bairro residencial! PRÓX. Metrô 
Jabaquara com 4 dormitórios, 

suíte,sala 2 ambientes, cozinha , 
quintal,edícula, saída para 2 ruas, 

6 vagas de garagem, terreno amplo 
de 450 m2 ,casa totalmente isolada 

e arejada!.  REF63-2886

APTO –R$ 390 MIL
JABAQUARA/CAMPESTRE

3 dormitórios , suíte, sala 2 
ambientes , sacada, cozinha 

com armários, 76 m2, 2 vagas 
de garagem . Lazer completo. 

Ótimo negócio! Venha
conferir.  Ref.: 62-2851

BELÍSSIMO APTO
V. GUARANI – R$ 460 Mil
Prox. Metrô !  NOVO! Nunca 
habitado!  2 dormitórios com 

armários sala 2 ambs, cozinha 
planejada, garagem e lazer. 
Oportunidade!. Ref 61- 2875

APTO SAÚDE
R$ 535 MIL

2 dormitórios, 1suíte com 
armários, sala 2 ambien-
tes com sacada, cozinha 
com armários, sacada, 2 

banheiros,garagem para 2 
automóveis.  REF.: 61-2878

APTO - R$ 410 MIL
VILA GUARANI  
Ótima localização,

2 dorms, sala 2 ambientes 
com sacada, cozinha,

vaga de garagem, 65 AU,  
VAGO.Visite hoje!

REF.: 53-2866

VILA GUARANI
RENDA- 2 CASAS

TÉRREAS - R$ 460 MIL
2 dormitórios, sala 2 ambs, 

cozinha, banheiro, 2 vagas em 
terreno 5x45, ótimo para

2 famílias.  REF.: 31-2783

OPORTUNIDADE ! 
APTO SÓ R$ 220mil

Próx. à Av. Miguel Estéfano , 
V. Moraes com 1 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro, boa 

área, rua tranquila, fácil trans-
porte, não possui garagem.  

REF.:66-2908

TERRENO
R$ 1.600 Mil

OPORTUNIDADE, Jabaquara
Excelente localização , próx. 
ao Novo Edifício Comercial 

e Metrô com 800 m2 de 
área. Bom para construções 

comerciais. Ref  65- 2893

 CASA TÉRREA
V. GUARANI - R$ 320 MIL 

Ótimo investimento, próx.
Metrô c/ terreno de 170 m2, 

2 dorms,sala, coz , lav, 2 
wc, quintal e 2 vagas. Para 

reforma. REF.: 81-2916   

CASA TÉRREA ASSOBRADADA
JABAQUARA –R$ 550 MIL

10 min. à pé do Metrô 
com 3 dormitórios, sala para 

2 ambs, cozinha, 2 banheiros, 
quintal, 2 vagas de carro, 

ótimo  terreno de 5x32x12. 
Ref 82-2665

APTO SÃO JUDAS/
CONCEIÇÃO
R$ 386 MIL

2 dormitórios, sala c/;sacada, 
cozinha, apto TODO REFOR-
MADO, piso em porcelanato, 
condominio de R$ 350,00 e 
vaga de gar.  REF.: 82-2837

APTO  R$ 365 MIL
JABAQUARA-METRÔ
2 dormitórios com armários, 
sala 2 ambientes, cozinha 

com armários, 2 banheiros e 
vaga de garagem.

REF.: 82-2895

APTO JABAQUARA  
R$ 410 MIL

Próx. do Metrô com 3dor-
mitórios, suíte, sala em “L”, 
cozinha planejada, area de 

serviço, 64 m2 AU, lazer 
completo , pisc. aquecida e 
garagem.  REF.: 82-2919

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
R$ 480 MIL

À 10 minutos do metrô c/ 3 
dorms c/ arms, ótima sala 2 
ambs com sacada, 2 banhs , 
coz. Planejada, vaga de gar. 
, face norte, carp. madeira e 

granito e lazer. REF.: 82-2913

SOBRADOS NOVOS  
POR  R$ 360 MIL

2 suítes, sacada,
sala 2 ambientes,
cozinha ampla,
lavabo, vaga de 
garagem,quintal.

Ótimo imóvel para
moradia no Americanópolis.  
Opção para 3 dormitórios

 com 2 vagas
por mais R$ 30 mil.

REF.: 85-2934

PTO PAULISTA
EXCELENTE TÉRRENO 

750 M2  com casa térrea
com 3 dormitórios, sala, 

copa-cozinha, lavanderia , 
quintal e 7 vagas de garagem. 

Localização privilegiada.
REF.: 85-2622

LINDO APTO -PRÓX. 
AO METRÔ– R$ 630 MIL
Na melhor parte do Jabaquara 
, com 2 SUÍTEScom closed, 
sala com sacada, cozinha 
americana, banheiro, gara-

gem e lazer completo.
REF. 85-2885

APTO VILA GUARANI
(METRÔ) SÓ R$ 530 MIL

3 dormitórios, suíte, todos 
com armários embutidos , sala 
com sacada, lazer completo,

2 vagas de garagem, depósito 
e condomínio baixo. 

Oportunidade .  REF.: 21-2788

METRÔ JABAQUARA
APTO SÓ R$ 265MIL
2 dorms, c/ varanda, sala 2 

ambs c/ sacada, coz, vaga de 
gar. livre, cond. de R$350,00, 
reformado, lazer c/ salão de 
festas, churr.,quadra, play 

ground e forno. REF.: 91-2941

APTO R$ 370 MIL
SÃO JUDAS / METRÔ 
IMPERDÍVEL REFORMADO! 

2 dormitórios,suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, 63M2 

UTEIS, lazer. REF.: 91-2834

APTO METRÔ
JABAQUARA   R$ 325 mil

REFORMADO, ótima
oportunidade 2 dorms, coz. 

c/ arms,sala 2 ambs, piso em 
porcelanato,  vaga  fixa. Lazer 
c/ quadra, jogos,academia, s. 
festas e churr.  REF.:91-2943

SOBRADO CIDADE 
VARGAS –R$ 1800 MIL  

Estrutura em concreto com 
4 dormitórios ,2 suítes, sala 

para 3 ambientes, copa, cozi-
nha espaçosa com armários, 

lavabo, iluminação natural 
perfeita , janelas amplas para 
todos os ambientes ,acaba-
mento de primeira qualidade 
, escritório , salão de festas 
, adega, quintal com jardim ,  
garagem para 4 autos , area 

com churrasqueira e dep. 
Empregada. Tudo maravilhoso, 

para pessoas exigentes. 
REF.:91-2649

MARAVILHOSO SOBRADO 
R$ 1400 mil  -  PLANALTO PTA
Totalmente diferente dos padrões 
tradicionais c/ 3 dormitórios, 1 ste 
com closed, sala 3 ambs, copa, 

coz, acabto em porcelanato, vidros 
laminados, lav, qtal c/ área coberta 
com terraço, AS , qrto e banh. emp, 

2 vagas de gar,  Tudo moderno, 
Vale a pena visitar. REF.: 91-2898

Apto – Metrô Jabaquara 
R$ 495 Mil 108 m2 de 

área, 2 dorms +3º ver., 
sala 2 ambs, cozinha ampla, 

lavanderia, 1 vaga de
garagem + depósito.

Condomínio super baixo, 
apenas R$ 100,00.Otima 

oportunidade. Ref  92- 2947

SOBRADO NOVO
SÓ R$ 770 MIL -PROX. 
METRÔ CONCEIÇÃO
3 DORMITÓRIOS , SUÍTE, 

sala 2 ambs , cozinha ameri-
cana, sacada, qtal, AS, churr, 

acabto em porcelanato e 2 
vagas de gar. REF.: 82-2909

2 CASAS- R$ 380 MIL 
VILA STA CATARINA 
O´timo terreno de 7,5x22 ,

2 casas térreas
( 1 e 2 dormitórios) ,

muito bom investimento,
para renda ! REF.: 22-2803 

CASA TÉRREA
JABAQUARA R$ 920 MIL

CIDADE VARGAS ,TERRENO 
10X40, saida p/ duas ruas, 

prox. Metrô com 3 dormitórios, 
suíte, sala ampla , cozinha, 
quintal com salão e churr,

7 vagas de ga. REF  11-2958

APTO  NOVO R$ 900 
MIL –VILA MASCOTE

Excelente localização, 3 
dorms, suíte, sacada gourmet, 
sala 2 ambs, coz, depe. emp. 
e AS, 2 vagas de gar, 110m2 

uteis,face norte, lazer
completo etc. REF.: 12-2933

OPORTUNIDADE 
CASA TÉRREA

R$ 290 MIL
Vila Guarani, próx.Metrô 
com 2 dormitórios, sala 2 

ambientes, cozinha, banheiro 
e quintal.  REF.: 12-2955

APTO JD. CELESTE
R$ 285 MIL

3 dorms c/ arms, coz. com 
arms planejs, sala 2 ambs c/ 
sacada, 1 vaga de gar., piso 
em madeira, s. festas, quadra, 
s. jogos,academia e churr.  Apto 
c/ ótimo acabto. REF.: 41-2829

APTO - JABAQUARA 
R$ 290 MIL

2 dorms, ótima sala, coz. c/ arms, 
piso em porcelanato, AS  e gar. p/ 
um automóvel. À 15 minutos a pé 
do Metrô, fácil condução. Lazer 
c/ churr, play, quadra etc. Ótimo 

negócio !  REF.: 13-2951
CASA TÉRREA

V. GUARANI  R$ 450 MIL
Otimo terreno bem localizado, 

prox. Padaria, mercado e 
comércio local, 2 dorms, sala, 
cozinha,banheiros,lavanderia, 
quintal e 4 vagas de garagem. 

REF.: 13-2963

SRS. PROPRIETÁRIOS - CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.
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PROPRIETÁRIOS:

DEVIDO A GRANDE
DEMANDA,

ESTAMOS PROCURANDO 
APARTAMENTOS DE

2 DORMITÓRIOS 
E UMA VAGA DE GARAGEM 

PRÓXIMO AO METRÔ.
ENTRE EM 

CONTATO CONOSCO!

APTO  IPIRANGA
R$ 3.000,00 + Cond. + 
IPTU - 3 dorms, 1 st., 
1 sala,1 coz, 1 banh.,1 
área de serv., 2 vgs., 
100m². REF: 3647.

APTO  SAÚDE
R$ 1.300,00 + Cond.+ 

IPTU – 2 dorms., 1 coz., 
1 sl., 2 banhs., 1 área 

de serv., 1 vg - 62 m² – 
REF: 542

APTO
VILA CLEMENTINO
R$ 2.000,00 + Cond.
3 dorms, 1 sl, 1 coz,

2 banhs, 1 área de serv, 
1 vg., 78m²- REF: 3444.

APTO SÃO JUDAS
R$ 2.500,00 + Cond.+ 
IPTU - 3 dorms., 1st., 
1 sl., 1 coz., 1 banh., 

1 área de serv., 2 vgs.,  
80m² –  REF: 3547.

APTO
VILA GUARANI

R$ 2.200,00 + Cond.
2 dorms, 1 sl, 1 banh,
1 coz, 1 área de serv,  

1vg, 65m². REF: 3456.

CASA SÃO BERNARDO 
COND.FECHADO

R$ 1.200,00 + Cond. + 
IPTU – 3 dorms., 1st., 
1 coz., 1 sl., 1 banh., 

1 área de serv., 1 vg. - 
70m² - REF: 94946.

SALÃO  COM.

VILA GUARANI

R$ 1.700,00 – 1 banh., 

35m² – REF: 3389.

CASA DE
VILA - SAÚDE

R$ 2.800,00 + IPTU – 3 
dorms., 1st., 1 sl., 1 

coz., 2 banhs., 1 área de 
serv., 2 vgs., churrasq., 
130m² –  REF: 3421.

APTO
PLANALTO PAULISTA
R$ 2.000,00 + Cond. + 
IPTU - 3 dorms., 1 sl., 

1 coz., 1 banh., 1 lavab., 
1 área de serv., 1 vg., 

85m² –  REF: 240.

APTO
J. SAÚDE

R$ 1.750,00 + Cond. + 
IPTU – 2 dorms, 1 st, 1 
sl, 1 banh, 1 coz, 1 área 
de serv, 2 vgs, 60m² - 

REF: 3269.

APTO SAÚDE
R$ 1. 600,00 + Cond.+ 

IPTU – 2 dorms., 1 coz., 
1 sl., 1 banh., 1 área de 
serv., 1 vgs. - 62m² – 

REF: 3669.

SOBRADO
VILA MARIANA

R$ 5.500,00 – 3 dorms., 
1 st., 2 sls, 2 banhs, 1 
área de serv., 4 vgs , 
300m² – REF: 3530.

CASA IPIRANGA
R$ 700.000,00

2 dorms., 1 sl., 1 coz.,
2 banhs., 1 área de 

serv., 2 vgs., 256m².
REF: 3618.

APTO  SAÚDE
R$ 450.000,00

2 dorms, 1 dep, 1 sl,
1 coz, 2 banhs, 1 área 
de serv, 1 vg , 80m².

REF: 7058.

SOBRADO
VILA MORAES
R$ 520.000,00

3 dorms., 1 st, 1 sl.,
1 banh., 1 coz., 1lavab, 
1 área de serv., 4 vgs.,  
250m² – REF: 3650.

APTO  SAÚDE
R$ 728.000,00

3 dorms, 1 st, 1 sl,
1 coz, 1 banh, 1 área

de serv , 2 vgs., 77m².
REF: 3508.

SOBRADO SAÚDE
R$ 375.000,00 – 2 

dorms, 1 sl, 1 coz, 1 
banh, 1 área de serv, 1 
vg – 100m² o terreno – 
74m² úteis – REF: 7037.

APTO
CHÁCARA INGLESA

R$ 415.000,00 – 2 
dorms., 1 st, 1 sl, 1 coz., 
1 banh., 1 área de serv., 
1 dep., 1 vg., 65 m² – 

REF: 3649.

APTO
VILA GUARANI
R$ 590.000,00

3 dorms, 1 st., 1 sl,
1 coz, 1 banh, 1 área de 

serv,  2 vgs, 72 m².
REF: 5052.

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 350.000,00
2 dorms., 1 sl., 1 banh., 

1 área de serv., 1 vg.
51m² – REF: 3478.

APTO V. GUARANI
R$ 490.000,00

2 dorms., 1 st., 1 sl.,
1 banh., 1 coz., 1 área 

de serv., 2 vgs -  61m².
REF: 3612.

APTO VILA MARIANA
R$ 435.000,00

2 dorms., 1 sl., 1 banh., 
1 coz., 1 área de serv.,

1 vg.,  68 m².
REF: 3568.

APTO BQ. DA SAÚDE
R$ 780.000,00  – 3 

dorms.,1 st., 1sl, 1 coz., 
1 banhs., 1 área de serv., 
1 dep., 1 vgs – 97m² – 

REF: 3668.

APTO
SAÚDE

R$ 370.000,00
2 dorms., 1 sl,  1 banh., 
1 coz., 1 área de serv., 

68m² – REF: 3534.

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 34 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

TÉRREA + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
AT = 370 m², AC = 330 m², 

c/ 3 dorm., 2 stes. c/ AE, living 
2 amb., sl. jantar, lavabo, coz. 

c/ AE, dep. empreg., gar. 4 
autos, qtal. c/ jardim, churrasq., 
+ ampla edícula c/ 2 dorm. - 

REF.: 13.554

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 585 MIL
Boa localização da rua São 

Daniel, bom acabt., c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 

p/ 2 amb., cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 2 carros - 

REF.: 13.680

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 1.060 MIL
Próx. ao Metrô A.do Ipiranga, 

c/ 4 dorm. c/ AE, 2 suítes, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, coz. planej., 

despesa, wc p/ emp, 3 vagas, 
lazer completo - REF.: 13.249

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 580 MIL
Excelente localização da rua 

Martínia, totalmente reformada, 
estado de nova, vago, c/ 2 

dom., wc social, living, cozinha, 
ampla despensa, lavanderia, 
quintal, gar. - REF.: 13.696

SOBRADOS NOVOS
CH. INGLESA
R$ 795 MIL

Excelente acabto., próx. a 
Igreja Sta. Terezinha, c/ 3 

suítes, living p/2 amb., lavabo, 
cozinha, jd. de inverno, gar. 

p/ 4 carros, estuda imóvel de 
menor valor - REF.: 13.096

COBERTURA 
DUPLEX - SAÚDE 

R$ 1.280 MIL
Seminovo, AU = 142m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb. c/ sacada, lavabo, coz. 
c/ AE, despensa, cobertura c/ 

sl. TV, sl. Jantar, escritório, wc, 
terraço c/ churr, gar. 3 carros, 

depósito - REF.: 12.691

APTO
KLABIN

R$ 1.500 MIL
AU = 174 m², c/ 4 dormitórios 
c/ AE, suíte c/ closet, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ lareira e c/ 
sacada, coz.planej., dep. p/ 

empreg., garagem p/ 3 carros, 
ótimo acabto - REF.: 13.568

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

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$ 310 MIL
Boa localização da Rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, 
reformado,c/ 2 suítes c/ AE, 

sala p/ 2 amb., lav, coz. c/ AE, 
gar. p/ 1 carro, AU = 66 m², 

cond. R$ 399,00 - REF.: 13.708

SOBRADO + EDÍCULA
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Ótimo local, terreno 5 x 50 m, 

constr. 380 m², c/ 2 suítes, 
living, sl. jantar, cozinha, 

depósito, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 1 carro, edícula c/ 1 dorm., 
sala, coz., wc, e amplo salão - 

REF.: 12.850

APTO
JD. CELESTE
R$ 245 MIL

Boa localização do bairro, área 
útil 58 m², cond. R$ 420,00, 

c/ 2 dormitórios, 1 c/ armários 
embutidos, wc social, living p/ 
2 ambs, cozinha, lavanderia, 

gar. p/ 1 carro - REF.: 13.533

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.450 MIL

Terrreno 10 X 30 mts., AC = 
260 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 2 

suíte´s, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep p/ 
empregada, depósito, sl. Festa, 
gar. p/ 7 carros - REF.: 12.954

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 245 MIL
Ótimo local da rua Angaturama, 

condomínio somente R$ 
240,00, c/ 2 dormitórios (1 c/ 
AE), wc social, living, cozinha 
c/ AE, gar. p/ 1 carro, sl. Festa, 
churrasqueira - REF.: 13.515

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 430 MIL
Terreno plano c/ 8 x 21 mts., 

construção 116 m², vago, c/ 2 
dormitórios, wc social, living., 
cozinha, despensa, lavanderia, 
quintal, jardim, garagem p/ 5 

carros - REF.: 13.328

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

Ótimo acabto., aq. solar, c/ 3 
dorm., suíte, wc social, living p/ 
2 amb., jd. inverno, copa, coz. 
planej., amplo escritório, dep. 

p/ empreg., quintal c/ churrasq., 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.697

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 250 MIL
Ótima oferta, c/ 3 dorm., wc 

social, sala p/ 2 amb., cozinha, 
lavanderia, wc / empregada, 

garagem p/ 1 carro, AU = 64 
m², cond. R$ 425,00, ótima 

localização da rua Mq. de Lages 
- REF.: 13.793

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 

dorm., living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, depósito, dep. p/ empreg., 

garagem - REF.: 13.792

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 900 MIL
Terreno 10 x 30mts., constr. 

248 m², c/ 3 dorm., suíte, living 
p/2 amb., coz. c/ AE, despensa, 
qto. Despejo, dep. p/ empreg., 
fundos c/ edícula c/ 1 suíte, 

sala, coz, wc, lavand., gar. p/ 5 
carros - REF.: 12.963

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Seminovo, impecável, acabto. 
de 1ª, AU = 121,5 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, closet, living 
p/ 2 amb., sacada gourmet, 

lavabo, escritório, coz. planej., 
wc p/ empreg., depósito, gar. p/ 

2 carros - REF.: 13.787

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 585 MIL
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.: 13.682

SALÃO COM.
BQ. DA SAÚDE

R$ 229 MIL
Ótima localização, situado 
na rua Guararema, n° 388, 

excelente para diversas 
finalidades comerciais ou 

renda, salão com área útil de 
27,30 m², estuda propostas - 

REF.: 12.844

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 498 MIL
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

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 535 MIL
Ótima localização da Av. 

Miruna, vago, c/ 3 dormitórios, 
2 wc´s sociais, living p/ 2 

amb., sala de jantar, lavabo, 
copa / cozinha, garagem p/ 2 

carros - REF.: 12.551

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 595 MIL
3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 
planejada, quarto p/ empreg., 

gar. p/ 2 carros, AU = 86 
m², boa localização da Rua 

Calógero Calia - REF.: 13.399

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Reformado, bom acabto., boa 
localiz. da Av. N. S. da Saúde, 

c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 
social, liv. p/ 2 amb., coz. c/ 

AE, dep. p/ emp., qtal c/ churr., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 13.311

SOBRADO COM. / RES.
BQ. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 760 MIL
Ótimo local da rua Tiquatira, bom 

p/ moradia ou fins comerciais, 
construção aprox. 250 m², c/ 3 
dorm., wc social, liv. p/ 2 amb., 

coz., dep. p/ emp., gar. p/ 2 
carros - REF.: 13.064

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 780 MIL
Ótimo local da r. Vigário 

Albernaz, terr. 6 x 39 mts., AC 
= 160 m², c/ 3 dorm., suíte 
c/ closet, living p/ 2 amb., sl. 
jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ emp., amplo qtal c/ churr., 

gar. p/ 2 carros - REF.: 12.750

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.110 MIL

Seminovo, impecável, AU = 
121,5 m², c/ 3 dorm. c/ AE, ste, 

closet, liv. p/ 2 amb., sacada 
gourmet, lav, escritório, coz. 

planej., wc p/ emp., depósito, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 13.128

TERRENO
V. GUMERCINDO

R$ 1.200 MIL
Ótima localização do bairro, 

localizado na rua Vigário 
Albernaz, terreno leve aclive, 

ótimo para diversas finalidades 
comerciais ou mesmo para 
contrutores - REF.: 13.437

APTO
JD. CELESTE
R$ 235 MIL

Todo reformado, excelente 
acabamento, c/ 2 dormitórios, 
wc social, sala p/ 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, garagem 

coberta p/ 1 carro, condomínio 
R$ 429,00 - REF.: 13.619

APTO
V. VERA

R$ 375 MIL
Vago, 3 dormitórios, closet, 
wc social, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
AU 70 m², ótima localização da 
rua Vergueiro - REF.: 12.458

SOBRADO COND.
FECHADO - V. NAIR

R$ 440 MIL
Seminovo, c/ 2 dormitórios wc 
social, living p/ 2 ambientes, 
lavabo, cozinha americana, 

lavanderia, depósito privativo, 
gar. p/ 1 carro mais uma vaga 
p/ visitante - REF.: 12.900

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 550 MIL

Ótima rua do bairro, trav.da rua 
d Boqueirão, terreno 9 x 22 

mts, construção de 140 m², c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, liv. p/ 2 

amb., lav, coz. c/ AE, dep. emp, 
gar.p/ 3 carros - REF.: 13.770

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 565 MIL
Ótima localização, trav. da rua 

das Orquídeas, AU = 74 m², c/ 
2 dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., coz. c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 13.135

APTO
CHÁCARA INGLESA

R$ 590 MIL
3 dormitórios, suíte, living p/ 2 
amb. c/ sacada, lavabo, cozinha 

planejada, wc p/ empregada, 
garagem p/ 2 carros, ótimo 
local, próximo a rua Juréia,

AU = 74 m² - REF.: 13.812

SOBRADO COND.
FECHADO - JABAQUARA

R$ 600 MIL
a 500 mts. do Metrô Jabaquara, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, qto. 
Despejo, wc p/ empreg., gar. 

p/ 2 carros, cond. R$ 260,00 - 
REF,: 12.482

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 645 MIL
Seminovo, prédio c/ apenas 3 
anos, vago, c/ 3 dorms c/ AE, 
suíte, livi. p/ 2 amb. c/ sacada 

gourmet, coz. planejada, 
lavand, gar. p/ 1 carro, cond. 
R$ 450,00 - REF.: 13.563

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 650 MIL

Ótimo local da rua Oliveira 
Melo, AC = 170 m², reformada, 

impecável, c/ 2 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., coz, 

lavand, depósito, wc p/ emp, 
gar. p/ 1 carro - REF.: 13.529

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 660 MIL
3 dormitórios, wc social, living 

p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, dep. empregada, 

garagem p/ 2 carros, boa 
localização do bairro.

REF.: 13.743

TÉRREA
IPIRANGA
R$ 690 MIL

Excelente localização da rua 
Barão de Loreto, próximo ao 
Museu, vago, c/ 3 dorm., wc 

social, living 2 amb., coz, 
lavand, qtal c/ churr., sl. Festa, 
gar. p/ 5 carros - REF.: 13.607

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 695 MIL
Ótima oferta, excelente área útil 
127 m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 
c/ closet e hidro, liv. p/ 2 amb. 
c/ sacada, lav, coz. planej., dep. 
p/ emp, gar. p/ 3 carros, lazer 

completo - REF.: 12.741

SOBRADO - METRÔ 
IMIGRANTES
R$ 750  MIL

Ótimo local, a 700m do Metrô, 
terreno 5 x 40 m, AC = 160 

m², c/ 3 suítes, liv. p/ 2 amb., 
lavabo, coz. c/ AE, despensa, 
dep. p/ emp, gar. p/ 4 carros - 

REF.: 13.285

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Estilo assobradada, c/ 3 dorm., 

suíte, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. planej., 

lavanderia, quintal c/ churrasq., 
garagem p/ 4 carros, impecável, 

ótimo acbto. - REF.: 13.827

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Ótimo local, terreno 10 x 30 

m², AC =  180m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, wc social, living p/ 2 

amb., cozinha c/ AE, lavanderia, 
qto. Despejo, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 2 carros -
REF.: 13.290

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 840 MIL
Local nobre do bairro, área útil 
de 125 m², c/ 3 dorm., c/ AE, 

suíte, wc social, living p/ 2 
amb. c/ sacada, lav, coz. c/ AE, 
dep. p/ emp, gar. p/ 2 carros, 

gar. p/ 4 carros - REF.: 12.761

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
vago, c/ 3 suítes, 2 c/ AE, 

hidro, liv. p/ 2 amb., lavabo, 
copa, coz. planejada, lavand. c/ 
AE, dep. p/ emp, qtal c/ churr, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 12.802

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótima oferta, terrreno plano c/ 
12 x 37 mts., c/ 3 dorm., suíte, 

wc social, living p/ 2 amb., 
coz., edícula c/ 1 dorm., sala, 

coz., wc, jardim, amplo quintal, 
ampla área goumert, gar. 4 

carros - REF.: 12.792

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
Ótimo local, terreno 10 x 29 mts., 
construção de 200 m², c/ 3 dorm. 

c/ AE, suíte, wc social, liv. p/ 2 
amb., sl. TV, coz. c/ AE, dep. p/ 

emp., amplo qtal c; churr, gar. p/ 
4 carros - REF.: 12.555

TÉRREA
V. BRAS. MACHADO

R$ 890 MIL
Terreno 8 x 35 mts., AC = 

135 m², c/ 3 dormitórios, wc 
social, living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, lavanderia, amplo quintal, 

garagem p/ 4 carros.
REF.: 13.610

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 575 MIL
Tudo reformado, em estado de 
novo, ótimo acabto., vago, c/ 3 
dormitórios, wc social, living, 

sl. jantar, lavabo, cozinha, 
lavanderia, dep. p/ empregada, 
gar. p/ 1 carro - REF. 13.813
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Av. Engº Armando de Arruda Pereira, 1141

Estação Conceição - SEDE PRÓPRIA

Administração
• Locação
• Venda

VENDAS - VENDA - VENDA LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO
SOBRADO 

JABAQUARA
3 dorm(1 suíte),

sl, copa, coz,
lavabo, w/c social, 

2 vagas e
depósito.CA01490.

R$ 460 MIL + 
CONDOMÍNIO

APTO  
JABAQUARA

1 dorm, sl, coz, w/c 
e 2  vagas.
AP01563.

R$ 260 MIL + 
CONDOMÍNIO

APTO
CID. VARGAS 

EXCEL.
LOCALIZAÇÃO
2 dorm , sl, coz, 2 
w/c, as e  1vaga.

AP01527
R$430 mil +

CONDOMÍNIO

APTO 
JABAQUARA

2dorm, sl,
coz ampliada, w/c, 

vg. AP01215.
R$ 380 mil + 

CONDOMÍNIO

APTO 
JABAQUARA

2 dorm, sl,
coz, w/c e 

1 vaga. AP01528 
- R$ 267 MIL + 
CONDOMÍNIO

SOBRADO
V. ENCONTRO

3 dorm, sl 2 
amb,, copa, coz, 
w/c  Soc, lavabo, 
quintal e 2 vagas  

CA01437.
R$ 470 MIL + 
CONDOMÍNIO

CASA 
AMERICANÓPOLIS 

1dorm, coz, w/c, 
as e quital.

Agua e luz Ind 
CA01235
R$700,00 

KITNET
VILA GUARANI
1 dorm, coz, w/c 
com aquecedor 

solar, as.
MOBILIADO. 

CA01515
R$ 1.000,00

CASA JARDIM 
ORIENTAL

1 dorm, coz, w/c, 
as e quintal  Ind.
Luz Ind. e Água 

dividida. CA0329
R$ 1.000,00

CASA JARDIM 
ORIENTAL

1 dorm, coz, w/c, 
As e 1 vaga

Aquecedor a GAS.
CA01513

R$ 1.000,00

CASA
VILA GUARANI 
REFORMADA

1 dorm,  coz, w/c 
e as – Agua e Luz 

Ind. CA01427
R$ 1.000,00

APTO METRÔ 
CONCEIÇÃO
2 dorm + escr,
sl c/ sacada,

coz, w/c,
as e 1 vaga.

AP01565
R$ 1.600,00 + 
CONDOMÍNIO

LOFT METRÔ 
CONCEIÇAO

1 dorm, coz e w/c
sem garagem.

AP01570
R$ 1.200,00 + 
CONDOMÍNIO

SOBRADÃO 
ADAPTADO P/
CLINICA OU 

CONSULTÓRIO
PLANALTO PTA

5 sl c/ ponto de 
agua, 2 w/c,

recepção e lavabo. 
CA01516 

R$ 3.550,00

APTO JARDIM 
ORIENTAL

2 dorm c/ arm, sl, 
copa, coz c/ arm, 
w/c c/ box, as e 1 
vaga. AP01032
R$ 1.400,00 + 
CONDOMÍNIO

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds
c/ AE, sala grande,
a.serv., garagem.

Lindo. Otima localização.
R$ 1.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds, 

escritório, sala grande, 
02 banheiros, a. serviço e 
garagem. Junto ao Metro. 

R$ 1.500,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds c/ AE, 
sala 02 ambientes, sacada, 
quarto e wc de empregada, 

a.serv., garagem. 
Impecavel. R$ 1.900,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

grande, edícula completa, 
02 vagas. Rica em

armários. Lindo.
R$ 2.300,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA 
(COMERCIAL)

Sobrado, 05 salas, 03 
banheiros, 02 vagas. Otima 
localização. Prox. a Estação 

São Judas. R$ 4.000,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAUDE
Apartamento, 3ds (suite), 

sala 02 ambientes, lavabo, 
a. serv., despensa, 01 vaga. 
Repleto de armários. Junto 

ao metro. R$ 3.500,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAUDE
Sobrado, 03 ds (suite), 

02 salas, lavabo, edicula 
completa, quarto de 

hospedes, quintal, 02 vagas. 
Perfeito. R$ 3.000,00

LOCAÇÃO

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, 

sala 02 ambientes, edicúla 
completa, 02 vagas. Portão 

Automático. Excelente 
Localzação. R$ 790 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds c/ AE,

sala grande, copa-cozinha, 
edicula completa, 02 vagas. 

Otima localização.
R$ 1000 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),

02 salas, edicula
completa, quintal, 02 vagas. 

Localização excelente.
R$ 900 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 2 ds.
c/ AE, sala grande,

02 banheiros, garagem.
Junto ao metrô.

R$ 470 mil

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Térrea, 02 ds,

sala grande, entrada
lateral, garagem.

Otima localização.
R$ 370 mil

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

grande, entrada lateral, 
edicula completa, 02 vagas. 

Localização excepcional.
R$ 680 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds.

c/AE, cozinha planejada,
a. serv., garagem.

Impecavel. Lazer. Prox.
ao metro. R$ 450 mil

2 dorms., 1 sala, coz. 
banh., lavand., 2 vagas. 

+ 1 qto. coz. banh. lavad. 
separada. 

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

CASA TÉRREA
VILA GUARANI 6x22

R$ 380.000,00

VENDA

Telefax: 5575-7251
VENDAS - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
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Rua II Sogno Di Anarello, 86
Vila Mariana

e-mail:bsampaimov@ig.com.br
www.bsampaio.com.br

ESTAMOS ADMITINDO
CORRETORES COM EXPERIÊNCIA

SB IMÓVEIS

V E N D A L O C A Ç Ã OV E N D A
V. MARIANA 

SOBRADO  Rua  Caravelas, 
living,sala de jantar, lavabo, copa/

cozinha, 4 dorms/suíte, 4 banheiros, 
quintal, terraço, edicula, 4gar, 255m2 

R$ 5.000,00 + IPTU.

S. JOÃO CLIMACO
SOBRADO, R.Boiçununga/Via 

Anchieta, sala ampla, 3 dorms,2 wc, 
casa de 1 dorm , edícula,  quintal, 
2gar cozinha, área serviço,170m2 

R$ 3.000,00 + IPTU

CAMPO BELO
APTO. Rua Edison, sala ampla 3 

ambientes, lareira, sacada, lavabo, 
3 stes com arms, copa/ cozinha, 
AS, 2gar. 200m  R$ 4.000,00 + 

cond R$ 3.000,00 + IPTU 810,00

VILA MARIANA
AP. Metro Paraiso – R: Domingos de 
Moraes, sala com sacada, 2 dorms 
c/ armários, cozinha, banheiro, dep 

emp, gar,70m  R$2.600,00 +
Cond 600,00 + IPTU R$ 70,00

VILA MASCOTE 
APTO. Rua Arapá, 01 dorm.,

sala ampla, cozinha com
armarios, a.serv., gar,48m2.

LOCAÇÃO R$ 1.300,00
+ cond.R$ 600,00+ IPTU

METRÔ CONCEIÇÃO
APTO-Prox Metro/Complexo Itau,  
2 dorms, sala 2 ambs com sacada, 

piso frio coz., area serv., arms,
gar,  97m2. R$ 2.300,00 +
cond R$500,00 + IPTU 

MOINHO VELHO
APTO. R. Americo Samarone,
02 dorms, sala, cozinha, wc,

área de serv.,armários,gar, 100m2 
R$ 1.200,00 + cond. R$ 350,00

VILA MASCOTE
APTO. Rua Damasceno Vieira,

sala 2 ambientes, 2 dormitorios com 
3º reversivel, wc social, cozinha, 
AS, wc empregada, 01 gar, 75m2  
R$ 1.800,00, cond. R$ 720,00

VILA MARIANA
APTO-Prox Metro Ana Rosa, 

sala 2 ambientes com sacada, 
3 dorms/suite, cozinha., area serv., 

dep empregada, 1 gar,  98m2.

 R$ 978.000,00 cond. R$ 840,00

VILA MARIANA 
APTO.R Eça Queiroz, sala 2 ambs,
2 dorms,  3º revers,cozinha,wc emp.

Reformado. R$ 550.000,00 – 
condomínio R$ 700,00

VILA MARIANA 
APTO. Rua Pelotas, Prox SESC, 
1 dorm,  sala, 2 sacadas, cozinha 

americana, a.ser, 1gar.37m2
R$ 420.000,00 – cond. R$ 660,00

 MOINHO VELHO
SOBRADO, R.Dafra prox Ver-

gueiro, sala ampla, 3 dorms/suite, 
cozinha,quinta, lavanderia, salão 

festas, 2 gar,175m2.R$ 753.000,00

VILA MARIANA
APTO. Rua Pelotas, prox 

Ibirapuera, sala, 2 dorms, cozinha 
americana, wc, a.serv.61m2.

R$ 590.000,00  +
 cond R$ 658,00 + IPTU

IPIRANGA
SOBRADO. Metro Ipiranga.Rua 
Salvador Simões, Sala ampla, 

lavabo, varanda 3 suites, escritório, 
coz americana, área gourmet com 

churr. 02 gar. 180ac. R$ 890.000,00

SAÚDE
APTO. Rua Ramalho Ortigão – 

sala 2 ambientes, piso frio, 2 dorms, 
cozinha, a. serviço, armários, gar., 

82m2  R$ 430.000,00
COND. R$ 700,00

VILA MARIANA
APTO-Prox Metro Imigrantes/

Sta Cruz/Klabin, 3 dorms/suite, sala 
2 ambs, coz., area serv., arms, gar, 
cond baixo, 3 andares R$ 500.000,00 

cond. R$ 351,00+IPTU R$ 67,00

SACOMÃ
APTO. Rua Alencar Araripe, prox. 
Via Anchieta, Sala com sacada, 
2 dorms, cozinha com armarios, 

banheiros/box,  gar., 54m2

R$ 290.000,00 cond. 295,00  

VILA MARIANA
SOBRADO, Rua Pelotas, PROX 

Hospital Dante Pazanese/Ibirapuera 
-12 salas 7 banheiros, 2 cozinhas, 2 
gar, 3 pisos 190ac. R$ 1.400.000,00 

ou Locação R$ 8.000,00

SAÚDE
COBERTURA DUPLEX. R Visconde 

Inhauma, Sala ampla, terraço gourmet, 
lavabo, 03 dorms sendo 2 suites, dep. 
Emp, piscina privativa. 03 gar., 200au. 
R$ 1.350.000,00 cond. R$ 1.230,00

V. DAS MERCÊS
SOBRADO. Rua Simão Lopes, 
sala ampla, 2 dormitorios, 2 ter-
raços, cozinha, edícula, quintal, 
entrada lateral, 2 gar. 120 ac.

R$ 550.000,00

VILA MARIANA
APTO. Rua Caravelas, prox 

Ibirapuera, sala com sacada, 2 
dorms sendo 1 suite, cozinha, área 

de serviço, 2 gar, 53m2.
R$ 650.000,00 cond. R$ 550,00.

VILA MASCOTE
APTO. Av. Mascote, Sala em L com 
sacada, piso porcelanato, 03 dorms/

suíte, cozinha, área de serv,.
wc emp. gar, 82m2 

R$ 565.000,00 - cond R$ 640,00.

V. STA. CATARINA  
APTO. Rua Franklin Magalhães - Prox 

Av Santa  Catarina, 02 dorms,  sala 
sacadinha, coz., a.serviço, armários, 
carpete de madeira gar  75m2 a.u.
 R$ 424.000,00- cond. R$ 457,00                                  

VILA MARIANA
Casa altos - Rua Pelotas,

Sala, quarto, cozinha e 
banheiro,40m2. R$ 1.500,00,00

+ despesas água/luz/IPTU
R$ 180,00 aprox.

VILA MARIANA 
APTO- Rua Pelotas, sala com 

varanda gourmet, lavabo,
3 suites, copa/cozinha, dep.,

emp, 3 gar, 128au. R$ 1.650.000,00  
cond. R$ 1.200,00 

HIGIENOPOLIS/
SANTA CECILIA

APTO. Prox Metro Marechal - Rua S. 
Vicente de Paulo, 1 dorm. c/ arms, sala 
c/ sacada, lav, coz. americana c/ arm, 
banho/box gar, 45m2 – R$ 1.800,00 + 

cond. R$ 705,00 IPTU R$ 8,00

V. STA CATARINA
CONJ. COMERCIAIS- Av. Santa 
Catarina -vários com sala, copa,

 wc e duplex de 30 a 60 m2
DE R$ 1.250,00 A R$ 1.700,00 

MAIS COND. R$ 60,00/R$ 120,00

VILA MARIANA
APTO. Rua Santa Cruz, Prox Metro 
Imigrantes, Sala com sacada, 3 dor-
mitorios/suíte, coz, área de serviço, 

wc empregada, 02 gar, 97m2 
R$ 2.500,00, cond. R$ 840,00

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.
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SOBRELOJA COMERCIAL - MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ARVORE)

240,0 Mtª, 03 banheiros, cozinha e
 depósitos. ALUGUEL R$ 3.500,00 - 
Av. Sen. Casemiro da Rocha, 698.

SALÃO COMERCIAL – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRO PÇA. DA ARVORE)

Salão com 40M, banheiro, quintal, vaga 
para carro e entrada lateral.

ALUGUEL: R$ 1.500,00
Av. Sen. Casemiro da Rocha, 909.

APARTAMENTO - VILA CLEMENTINO 
(PRÓXIMO AO METRO STA. CRUZ)

03 dorms c/ae sendo 01 suite,
sala 02 amb. grande, coz. c/ae
e fogão, banh. social, AS, dep.

de emp. completa e gar.
ALUGUEL: R$ 1.500,00

R: Altino Arantes, 776 Apto. 12.

APARTAMENTO – VILA CLEMENTINO
(PRÓXIMO AO METRO STA. CRUZ)

01 suite com closed,  sala 02 amb. grande, 
cozinha c/ae e fogão, banheiro social, AS, 
fechada e gar. ALUGUEL: R$ 1.800,00 

Rua Pedro de Toledo, 544 Apto. 505.
SOBRADO – DE FUNDOS – SAÚDE

(PRÓXIMO AO METRÔ STA. CRUZ).
02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha c/

terraço, banheiro e área de serviço. 
ALUGUEL: R$   1.100,00

Rua José Alves Passos, 162.
SOBRADO COM/RES – SAÚDE

(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ARVORE)
02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, terraço, 

área de serviço, garagem e quintal.
ALUGUEL: R$ 1.700,00 - 

Av. Bosque da Saúde, 688.

SOBRADO – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ARVORE)
02 dormitórios sendo 01 suite, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço, quintal, dep de emp. 
e entrada lateral. ALUGUEL: R$ 1.800,00

Rua Apolônia Pinto, 134 casa 03.
CONJUNTO COMERCIAL – JD. DA SAÚDE

(PRÓXIMO A LOJA NIPPON).
03 salas, 01 banheiro e 01 vaga de 
estacionamento(área total 68,0 Mtª).

ALUGUEL: R$ 1.500,00
Av. do Cursino, 1367 Fundos.

SOBRADO COM/RES – JARDIM DA GLORIA 
(PRÓXIMO A AV. LINS DE VASCONCELOS)
03 dormitórios sendo 01 suíte com ae, 
sala 02 ambientes, cozinha com ae, 

banheiro social, área de serviço, quintal 
grande, dep de empregada completa, 

piscina e garagem para 04 carros.
ALUGUEL: R$   3.500,00
Rua Pereira Caldas, 54.

SOBRADO COND. FECH. – BQ. DA SAÚDE
(PRÓXIMO AO METRÔ PÇA. DA ARVORE)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de
serviço, quintal, dep de empregada completa e 

vaga para carro. ALUGUEL: R$ 1.900,00
Rua Guararema, 685 casa 16.

SALA COMERCIAL – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRO PÇA. DA ÁRVORE)

Sala com 16,0 Mtª, sacada e banheiro.
ALUGUEL: R$ 650,00

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 847 sala 07

SALA COMERCIAL – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRO PÇA. DA ARVORE)

Sala com 12,0 Mtª e banheiro.
ALUGUEL: R$ 600,00

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 847 sala 04

CASA TÉRREA – VILA SANTO ESTEFANO 
(PRÓX.  TÚNEL MARIA MALUF)

01 dormitório, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, quintal e garagem.

ALUGUEL: R$ 1.200,00
Rua César Antonio Bosso, 454.

CONSULTOR
IMOBILIÁRIO
3107-5750 / 97140-8282 

97140-9110creci 140589

www.miltonshigueo@hotmail.com
www.msiconsultorimobiliario.com.br SOBR. COML. MIRANDÓPOLIS 

R$ 1.400 MIL
Exc. local, próx. metrô, estac. para 8 
veículos. Bom p/Clínica. Ref.96008 

EXC. APTO. V. CLEMENTINO 
R$ 680 MIL

Ótimo local, andar alto, 2 dormitórios, 
1 vaga, área útil 75m2 Ref. 895010

CONJ. COML. CENTRO 
R$ 800 MIL

C/5 salas, 2 bhs, 2 vgs, piso porcel. 
6 ar cond., tot. reform. Ref. 54005 

SOBRADO VILA SONIA 
R$ 450 MIL 

Próx. metrô, terreno 9x27, 3 dorms, 
2 vagas de garagem. Ref. 96013

APTO. PINHEIROS 
R$ 1.100 MIL 

Muito bonito, 3 dormitórios, (1 suíte), 
reformado, 1 vaga. Ref. 144025 

TERRENO ALTO CANTAREIRA 
R$ 700 MIL

Condomínio fechado, 2.900m2

Ref. 000014
ALUGO SALAS COMERCIAIS 

PRAÇA DA ÁRVORE
Av. Jabaquara, 993.R$ 750,00 cada.

Ref. 993015

APTO. VILA MARIANA 
R$ 510 MIL

70m2, 2 dorms., 2 banhs., sala 2 
ambs., 1 vaga, etc. Ref. 1961020

APTO. SAÚDE 
R$ 400 MIL

42m2, 1 dormitório, sala 2 ambientes, 
piscina, 1 vaga, etc... Ref. 782010

APTO. SAÚDE 
R$ 490 MIL

75m2, 3 dorms, 2 banhs., arms. 
novos, varanda, 1 vaga. Ref. 523018

ALUGO APTO. CAMBUCÍ
R$ 2.700,00

Av. Lacerda Franco, local tranquilo, 
157m2, 3 dts, 1 ste, 1 vg. Ref. 166011

APTO. MIRANDÓPOLIS 
R$ 1.170 MIL

4 dorms, (1 suíte), andar alto, 3 
vagas, próx. ao metrô. Ref. 809002 

SOBRADO PL. PAULISTA 
R$ 600 MIL

2 dorms. 1 c/closet, sala 2 ambs. 
coz., lavabo, 2 vagas. Ref. 194035

APARTAMENTO LIBERDADE 
R$ 425 MIL

70m2, 2 dorms, sala 2 ambs., lavabo, 
1 vaga. Excelente!!! Ref. 300022 

APTO. ALTO DE PINHEIROS 
R$ 1.150 MIL 

3 dorms, (1 suíte), andar alto, refor-
mado, 3 vgs, mobiliado.Ref. 470001

APTO. PINHEIROS 
R$ 680 MIL

70m2, R. Fradique Coutinho, 2 dts, 
(1 ste), 2 vgs. Muito bom. Ref. 781026

APTO. V. CLEMENTINO 
R$ 1.050 MIL

3 dts, (1 ste), 2 vgs, 95m2 AU,  excel. 
local, prédio c/recuo. Ref. 206017

APTO. SAÚDE 
R$ 480 MIL 

2 dts, (1 ste), 1 vaga, ót. local, prédio 
c/recuo. Cond. R$ 479, Ref. 400029 

EXC. APTO. SAÚDE 
R$ 755 MIL

2 sts, 2 vgs, 81,68m2, sac. c/churr., arms 
novos. Cond/IPTU R$ 590, Ref. 623016

VISITE NOSSO SITE:

APTO.CHÁCARA INGLESA 
R$ 660 MIL

68m2, 2 dts., (2 suítes), 2 vgs, padrão 
novo. Cond. R$ 563, Ref. 164031
APTO.CHÁCARA INGLESA 

R$ 650 MIL
70m2, 3 dts., (1 suíte), 1 vg, padrão 

novo. Cond. R$ 563,00. Ref. 130030

APTO. PARAÍSO
R$ 616 MIL

72m2, 2 dorms., (1 suíte), 1 vg, todo 
reform. Cond. R$ 508, Ref. 982032

SOBRADO JD. AEROPORTO 
R$ 1.500 MIL

220m2 AC, 200 m2 terr, 3 dts., 3 vgs, 
conserv. Vale a pena ver Ref.408028

PRÉDIO COMERCIAL/RESIDL. 
R$ 1.495 MIL

638m2,1 dep. gde. 1 dep. médio 3 dep. peq. 
5 vg. alarme, iptu R$ 1.050,  Ref.392033

MARCIA RAMOS IMÓVEIS Rua das Camélias, 86 - Mirandópolis 
E-mail: ramosmarcia08@yahoo.com.br - (creci 101501)Tels: 99330-6118 / 2578-0159

SOBRADO MIRANDÓPOLIS
TERRENO COM 400 m2  

R$ 1.700.000,00
 Miolo do bairro, c/4 dorms, (2 suites), 

sala ampla 3 ambs, copa, coz, 
qtal. c/churrasq., local p/picina.

Aceito imóvel como parte 
de pagamento
MIRANDÓPOLIS

TÉRREA -  R$ 1.150.000,00
290m2 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

MIRANDÓPOLIS COMERCIAL
R$ 2.500.000,00

Projeto diferenciado, c/410m2 A.C., 
300 mts. terreno, na parte superior c/3 

salas amplas, 3 banheiros; na parte 
inferior c/sala medindo 9x12 e outra 
c/5x6, banheiros, excelente quintal, 

passagem lateral, e vagas p/4 autos. 
A obra está em fase final. 

VILA CLEMENTINO APARTAMENTO
 R$ 2.500,00

1 quadra metrô, 80m2 AU, 2 dorms.
c/arms, escrit, sala 2 ambs. c/varanda, coz. 
plan, wc empr. 1 vg dem., pisc, sl festas, etc.

LOCAÇÃO

MIRANDÓPOLIS
APTO.  R$ 2.200,00

Impecável, c/2 suítes c/arms., sala ampla 
p/2 ambs. c/varanda, coz. plan., AS, 

wc empreg., 1 vaga, pisc., churr., s.festas.

LOCAÇÃO

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.

SALÃO COMERCIAL 
MIRANDÓPOLIS R$ 1.800,00

Com 60m2 área útil, 1 banheiro, 
1 vaga, rua de ótimo movimento

LOCAÇÃO

APTO. CHÁCARA INGLESA 
R$ 5.000,00

Lindo c/3 dorms. (1 suíte c/closet e hidromassa-
gem), sala ampla c/varanda. coz. planj. área c/arms 

wc empr. 3 vgs. lazer total, muito jdim., cond. bx.

LOCAÇÃO
CONJUNTO COMERCIAL 

SAÚDE R$ 1.950,00
Em prédio novo, c/51m2 AU, 2 banhs., 

1 copa, 1 vaga, Ar Cond. Spliter, 
dispões de estacionamento p/clientes.

LOCAÇÃO

MIRANDÓPOLIS - TERRENO 
R$ 550.000,00

Com 168m2, 6 metros de frente, 
com casa velha para demolir

MIRANDÓPOLIS - R$ 499.000,00
Exc., Apto. em rua plana, c/64m2 AU, 2 dts. 
c/arms. sl. 2 amb. coz. c/arms. AS, DE, 1 

vg. demarc. sl. festas, churr. sl. ginást.

VILA CLEMENTINO 
(SALAS) -  R$ 4.000,00

Impecável,100m2 de área útil, com 
2 banheiros, copa, 2 vagas de garagem.

Estuda Proposta

LOCAÇÃO

Apto. Novo, 2 suítes c/arms. sl. ampla c/varanda, 
coz. planej., AS, aquec., 1 vaga, lazer total

LOCAÇÃO
SAÚDE MOBIL. C/VARANDA 

GOURMET R$ 2.700,00
MIRANDÓPOLIS - R$ 950.000,00

Sobrado impecável com 3 dorms. (1 suíte) 
c/arms., 2 salas, coz. c/arms. lavabo, 

edícula c/ste. e coz. qtal. c/churr. 3 vgs.

MIRANDÓPOLIS
APARTAMENTO R$ 1.800,00

C/65m2 AU, ao lado do metrô c/2 dorms. c/
arms. sala p/2 amb. coz. c/arms. DE, sl. 

festas, churr., sl. ginástica, 1 vaga.

LOCAÇÃO

VILA CLEMENTINO
APTO. MOBIL. R$ 1.800,00

2 dormitórios, c/55m2 AU, 1 suíte c/arms. 
sala p/2 ambs. c/varanda, coz. planej., 1 
vaga, prédio semi-novo, lazer completo.

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

VILA CLEMENTINO 
SOBRADO COMERCIAL R$ 4.000,00

Exc. px. Hosp. S.P., 3 dts, 2 banhs, 
sala ampla 2 ambs, coz,  banh,  

quintal, edícula 1 vaga.

MIRANDÓPOLIS APARTAMENTO
R$ 4.500,00

        Impecável, com 134m2 área útil, 
3 dorms. (1 suíte c/closet e hidromas-

sagem), sala p/2 ambs. c/varanda 
ampla, piso tábuas largas em ipê. 

banhs. c/piso em granito e box blindex, 
cozinha planejada,  rico em arms. 

Aluga mobiliado ou não

LOCAÇÃO

 3 dormitórios, 1 suite, 
varanda, sala, coz. c/arms. 

lavabo completo, lavanderia, 
1 vaga, port. autom. Estuda 
proposta e financiamento

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO GEMINADO
VILA GUARANI
R$ 360.000,00

3 dorms. sendo 1 suíte, 
banh. social, sacada,

sala p/2 ambs., lavabo, 
coz., qtal. c/churr., 2 vagas , 

127m2 A.C. Ocasião!!! 
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SOBRADOS NOVOS 
VILA GUARANI
R$ 770.000,00

Geminados, 2 dorms., 
c/1 suite, banh. soc., 

sala, lavabo, coz. qtal. 
1 vaga. Aceita Financ.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

VILA STA. CATARINA 
SOBRADOS NOVOS

R$ 400.000,00
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OPORTUNIDADE
TERRENO 

PLANALTO PAULISTA
6,5 x 32 = 208m2 

PLANO
R$ 430.000,00

99233-0673 - Eduardo

Vago, 2 dorms., 1 sala, 
coz. banh., lavand., 2 va-
gas. + 1 qto. coz. banh. 

lavad. separada. 
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

CASA TÉRREA
VILA GUARANI 6x22

R$ 380.000,00

  

2 dormitórios, reformada, excelente 
local, portão automático, espaço para 

estacionamento de carro. 
R$ 250.000,00

ÓTIMA CASA
TÉRREA DE VILA

VILA GUMERCINDO

Tr. 5584-7540 ou 97176-3808
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55m2 AU, 2 dorms., 1 
suíte, varanda, sala, coz., 
lavabo, lavand., 2 vagas, 

lazer. Aceita Financ.
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

APTO. NOVO 150m. 
METRÔ PÇA. ÁRVORE

R$ 600.000,00

1 dormitório, cozinha, 
banh. c/box, lavand, 

água e luz separados.
Rua Caucaia,198 

Depósito ou Fiador. 
R$ 1.050,00

2275-6481/ 2276-3671

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE 

EM CONDOMÍNIO 

 

CONTADOR, CORRETOR, ADVOGADO
Rua Domingos de Moraes com Loefgren

Tratar Tel.: 5052-9474

 ALUGO SALA 
EM ESCRITÓRIO MONTADO 

PARA:

CONSTRUCELL
Tels.: 5584-5252 ou 99800-7022

METRÔ SAÚDE
3 domitórios com armários embutidos, 

sacada, quarto de empregada, 
2 vagas de garagem, lazer. 

R$ 2.100,00 Fora condomínio
Temos Outrros

CONSTRUCELL
Tels.: 5584-5252 ou 99800-7022

METRÔ SAÚDE
2 dormitórios, armários embutidos, 

2 banheiros, 1 vaga de garagem, lazer. 
R$ 1.800,00

Condomínio baixo
Temos Outras Opções

CONSTRUCELL
Tels.: 5584-5252 ou 99800-7022

METRÔ SÃO JUDAS
COBERTURA LINDA

2 dormitórios c/arms, 2 banheiros, 
piscina privativa, 1 vaga garagem, lazer. 
R$ 2.500,00 - Condomínio R$ 600,00

Temos Outrros

Tratar Tels. 5677-1884
ou 99818-5437

Para uma pessoa, que 
trabalhe fora, indepen-
dente, bom ambiente. 

R$ 300,00 com depósito.

ALUGA-SE 
QUARTINHO C/BANH.
MOBIL. JABAQUARA

Tratar Tel. 96426-6818

35m2, 
bem localizado 

R$ 1.100,00

KIT
METRÔ 

VERGUEIRO

Tratar Tel. 5588-0085

2 dorms. c/AE, ampla 
sala, depend. empeg. 
com banheiro, 1 vaga. 

R$ 1.500,00 
+ condomínio

APTO. JABAQUARA
PRÓX. HOSP. NSA. 
SRA. DE LOURDES

Somente neste fim de semana
Tel.: 5054-3348 

CASA 
PLANALTO PAULISTA

De fundos, independente, 2 quartos, 
banheiro, cozinha, terraço, quintal. 

Rua Alberto Willo, 307
R$ 1.200,00

 

Rua Luis Góis x Rua 1º de Janeiro 
com 1 quarto, sala, cozinha, 

banheiro, bom estado, ótilo local.

 APARTAMENTO 
MIRANDÓPOLIS

Tratar Tel.: 3331-4525
Direto com proprietário - h.c.

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

 • VENDA • LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

5071-9999

 •  APARTAMENTOS • APARTAMENTOS • APARTAMENTOS • CASA E SOBRADOS

APTO.  PRAÇA DA ÁRVORE 
2 dts, 2 vg, living/terraço, salão 
de festas, vago, rua tranquila, 
ótimo local, próximo ao metrô 
Praça da Árvore. R$ 430 MIL

APTO.  VILA MARIANA
3 dts, 1 vg, living  2 amb, 
vago, rua tranquila, ótima 
localização, impecável, 

ensolarado, próximo ao metrô 
Santa Cruz. R$ 410 MIL

APTO. VILA GUARANI
1 dt., 1 vg, living/terraço, 49m2 

au, lazer com piscina, vago, 
ótima localização, refor-

mado, impecável, ótimo prédio, 
próximo metrô. R$ 325 MIL

APTO. SAÚDE
3 dts, 1vaga, living 2 amb, lazer, 
piscina, quadra, salão de festas, 

ótimo estado, andar alto, face 
norte, ótimo local, px. metrô

São Judas. R$ 445 MIL

APTO. VILA CLEMENTINO
2 dts,1 ste,1 vg, living 2 amb, 

78m2 au, vago, reformado, salão 
de festas, ótima localização, 

próximo ao metrô 
Santa Cruz.  R$ 450 MIL
APTO. VILA MARIANA

3 dts,1 ste, 1 vg, liv. 2 amb, 
lazer, 130m2 au, andar alto, 

reformado, ótimo local,
impecável, metrô Ana rosa.

R$ 679 MIL

SOBRADO SAÚDE
2 dts, 1 vg, sala grande, 2 wc, 
entrada lateral, 5x25, quintal 

com dep. de empregada, ótima 
localização. próximo ao metrô 

Saúde. R$ 480 MIL

SOBRADO MIRANDÓPOLIS
3 dts, 2 vgs, sala 2 amb, 

lavabo, totalmente reformado, 
quintal, execelente  localização, 

impecável, pró.metrô
Pça. da Árvore. R$ 680 MIL

CASA TERREA PLANALTO PTA
3 dts, 2 grs, living, lavabo, 

cozinha  ampla, terreno 9x28, 
vaga, entrada lateral, quintal, 

dep. de empregada, ótimo local, 
rua tranqüila. R$ 680  MIL

PRÉDIO COMERCIAL 
JABAQUARA 

2 salão, 2 aptos., tudo alugado 
por R$ 5.000,00, ótima locali-
zação, próx. terminal e metrô, 
ótimo estado.M R$ 650 MIL

PRÉDIO COMERCIAL IPIRANGA
1 salão grande, 3 casas, todo 
reformado e alugado por R$ 
5.200,00, ótima localização, 
impecável, ao lado do metrô.

R$ 670 MIL

CASA TÉRREA MIRANDÓPOLIS
2  dts, 2 vagas, sala 2 ambs, 3 

banhs, entrada lateral, quintal c/
churrasq, dep. empreg. c/suíte, 

rua tranquila, próx. metrô
Pça. da Árvore. R$ 650 MIL

COMERCIAIS

VENDA

 

 Tr. AZULÃO IMÓVEIS - 2578-0982 - 2577-0009
97452-5288 (oi) 96342-7296 (tim)

Av. dos Bandierantes, 5481 - Pl. Paulista

Andar alto, ótimo estado.
R$ 220.000,00

KITCHE MOBILIADA
PAULISTA - FREI CANECA

COM PAIM 
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Rua Pitangueiras, 2 dormitórios 
com armários, sala, cozinha, 

banheiro, 1 vaga. Ótima localiz.
Pacote Fechado

R$ 2.000,00 incluso IPTU/Cond.

 

Tels: 2276-8588 ou 98563-5349
falar com Léia

APTO. PRAÇA ÁRVORE 
PRÓXIMO AO METRÔ
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Av. Itaboraí
3 dormitórios, sala, cozinha, 

área de serviço, 1 vaga.
Pacote Fechado 

R$ 2.100,00 incluso cond.

 

Tels: 2276-8588 ou 98563-5349
falar com Léia

APARTAMENTO
BOSQUE DA SAÚDE
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Rua Afonso Mariano Fagundes 
Em ótimo estado, 

3 dormitórios, sala, lavabo, 
garagem p/4 carros, 

R$ 3.500,00

 

Tels: 2276-8588 ou 98563-5349
falar com Léia

CASA COMERCIAL
PLANALTO PAULISTA
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ADVOCACIA
Dra. Juliana Brassoli

9.7217-0908

OAB 232.714
PREVIDENCIÁRIO (INSS)

FAMÍLIA - CÍVEL

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 345
Próximo ao metrô Conceição

ABERTURA 
DE EMPRESAS 

72 HORAS
CONTÁBIL MOTA - 17 anos

Alteração, Baixa e Legalização
Tel:2497-3119 - 2455-8420
www.contabilmota.com.br

COMPRO 
DISCOS DE VINIL, 
APARELHOS DE  
SOM E OBJETOS 

ANTIGOS

Contato
Tel. 99957-4704

Dra. Karina Gonçaves da Silva
Tel.: 2574-7227 - Cel. 97227-4886

ADVOCACIA
http://advocacia-goncalves-e-uelze.webnode.com//
Serviços prestados por profissionais devidamente 

qualificados em diferentes áreas de Direito: 

FAMÍLIA • CÍVEL • CONSUMIDOR 
IMOBILIÁRIO • ACORDOS 

TRABALHO •  PREVIDENCIÁRIO 
• REVISÃO DE FGTS 

(Cálculos, Benefícios, Revisões do INSS, 
Desaposentação)

REGULARIZO
IMÓVEIS

Fone: 2947-6044

Na Prefeitura, Plantas, Projetos, 
Registro de Imóveis, Usucapião, 
Habite-se, Retificação de Área, 

(CND) de Imóveis na Receita Federal.

Para pizzaria, com 
registro, refeição 

+ benefícios, 
das 18 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
TELEFONISTA

Para período das
16 às 23:59 h., com regis-
tro, refeição + befefìcios 

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

FORNEIRO  
P/PIZZARIA

Para Pizzaria, 
das 18 às 23:59 h., 

sexta, sábado e domingo, 
remuneração diária + taxa

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

MOTO
FRETISTA

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS
Curso Individual e 

Personalizado, 
Mobilidade reduzida, 

Necessidades especiais.
com Martha 

2275-9089/5072-2448
E.mail: marimartha@

gmail.com

 

Com prática, garantia de 
R$ 1.000,00, para região da Saúde
Tratar Tel. 2577-2524, falar c/ Dias

 Precisa-se
• MANICURE

• CABELEIREIRA

 

Com clientela
“arrendo espaço”

Tels. 5083-9551 e 97604-5565 (claro)

 ARTESTÉTICA  Admite: 
MANICURE e

CABELEIREIRA

BATERISTA,
BAIXISTA 

OU GUITARRISTA
Tratar com Rick

95152-5290

Banda 
Go Down

Necessita de

Oferecemos: VT + VR 
+ Benefícios. 

Tratar à Rua Dr. Neto 
de Araújo, 357
Vila Mariana 

Tel.: 5575-9968

AUXILIAR 
DE LIMPEZA
(comércio)

 

Para Eventos, Festas, Aniversários, 
Casamentos, Inauguração de Loja, 

Shows. Mais de 10 anos de 
experiência comprovada.

 SERVIÇOS DE SOM, 
ILUMINAÇÃO E DJ

Tel: 98532-9039 c/Renato

FAÇA DA SUA 
COMEMORAÇÃO 

UM EVENTO
Nós cuidamos do entreterimento,

desenvolvendo jogos, gincanas, oficinas
artísticas, vivências e competições esportivas, 

bailes, atrações culturais, palestras e
dinâmicas corporativas, e muito mais.
Atuamos em comemorações em geral,

para diferentes perfis de público. 
Conheça mais sobre nossos serviços e pacotes. 

Visite nosso website:
www.caxangafestas.com.br

Cel. 99578-4861

ORAÇÃO DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida pelos 
necessitados e desamparados, vós que didicastes toda vida 
ao bem. Vale-me neste instante de provação, eu vos imploro. 
Ajudem-me a conseguir esta graça, em nome do Pai, do Filho 
e do Espirito Santo. Rezar com fé a oração, 3 Pai-Nossos, 3 
Ave-Marias, 3 dias seguidos. No 4º dia mandar publicar e dar 
um presente a uma criança carente. Com fé será atendido. A.J.

AGRADECIMENTO
Agradeço à 

Santo Expedito 
por uma graça 

alcançada.
A.J.

ANUNCIE NO 
SÃO PAULO 
ZONA SUL. 

LIGUE:
5072-202

TOqUE JÁ
Piano, Teclado, Violão, 

Acordeon, Violino, Flauta 
Doce e outros. Aulas 

Especiais para Terceira 
Idade e Crianças

Pça. Árvore Mirandópolis 
F: 5072-9636 / 5581-7592
Cel: 99132-1189 (claro)
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

Casas de Repouso

Odontologia

Cuidadores

Terapia Alternativa

S�ú�� � es�é�ic�

Produtos Naturais

Estética

P�r� ���n�i�� �es�� e�paç�, 
�nf����-�� ��l�

���ef���: 5072-2020

 

 

  

• ODONTOPEDIATRIA
• ORTODONTISTA
• ACUPUNTURISTA

Av. Piassanguaba, 1556
Planalto Paulista

Tels.: 
2577-6248 - 2275-8374
E-mail: mcalpardo@hotmail.com

Dra. Madalena Calvo Pardo
(CRO 4168)

ALTO PODER
ESPIRITUAL

Consultas com Tarô dos Anjos.
Amarração para o Amor Definitivo.

30 anos de
Exitos e Soluções

Ligue já.
2228-1419 / 96150-6348(OI)

95796-1811(TIM) / 96484-9220(VIVO)

Trabalhos para todos os fins
em sua presença.

BELLO ESPAÇO Decorações
& Projetos

www.belloespacosp.com.br
2807-0797 / 3486-7774

R. das Rosas, 482 
Praça da Árvore

Carpetes • Pisos Laminados • Cortinas
Persianas • Divisórias • Forro de PVC
Drywall Forros e Paredes • Tapeçarias
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•BARES E RESTAURANTES

SABOR DE SAÚDE

Tudo o que você procura 
sem glúten e leite encontra na

Pães, bolos,  bolos confeitados, biscoitos, bolachas,  pão brasileiro,
pão  de queijo  sem  queijo,  massas,  salgadinhos assados, doces, 
chocolates, granolas, cerveja e muito mais!
Venha tomar café conosco!
Temos sucos naturais, suco de uva integral, café expresso orgânico!

A correria do dia-a-dia 
torna quase impossível fazer 
comida em casa diariamen-
te. Não falta tempo só para 
cozinhar, mas também para 
planejar todas as refeições, 
ter os ingredientes necessá-
rios sempre à mão... E aí as 
famílias acabam recorrendo 
com mais frequência do que 
deveriam à soluções rápidas 
e nem sempre saborosas ou 
saudáveis. Como solucionar?

Na região, surgiu recen-
temente a Dona Massa e Seu 
Espeto, uma empresa que 
nasceu para oferecer pratos 
prontos, congelados. A ideia 
é oferecer alternativas para 
diferentes gostos e ainda 
garantir refeições saudáveis 
e balanceadas. Para se ter 
uma ideia, a casa trabalha até 
com cardápios completos só 
à base de proteínas ou só à 
base de carboidratos... Ve-
getarianos também têm uma 
lista completa de opções 
pensadas especialmente para 
eles. Mas, existem também 
as opções completas, mix de 
sabores e cores para quem 
não abre mão do sabor e da 
variedade para o dia-a-dia.

Os pratos feitos com car-
nes bovinas, suínas, aves e 
peixes são um sucesso, já em 
pouco tempo de funciona-
mento da casa. Tem maminha 
ao molho madeira por ape-
nas R$ 24, Lombo Acebolado 
por R$22,50;  Filé de Frango 
ao Chop Suey por R$ 21; ou o 
Bacalhau au Gratin por R$28. 
Todos os pratos vêm com 
500g.

Outra especialidade da 
casa são as massas pré-cozi-
das com recheios diversos. 
Basta levar para casa e na 
hora da refeição aquecer 
com o molho de preferência, 
o que permite diferentes 
combinações. Tem Canelone 
de Mozarela com Tomate 
seco por R$13; Conchilhone 
de Frango com Requeijão 
também a  R$ 13; Rondele de 
Ricota, Passas e Nozes ainda 
por R$13. Já o nhoque de 

Diversidade, sabor caseiro, agilidade e cardápio preparado 
para todos os momentos são atrações do Seventy Years’Bar. 

Ar condicionado e ambiente bem decorado também são atra-
ções da casa que funciona há quatro anos na Rua Luís Góes

batata sai por apenas R$ 6 e 
o Raviole de Quatro Queijos, 
Carne ou Frango por R$ 7,50. 
Da mesma forma, todos os 
pratos têm 500g. 

A linha vegetariana traz 
combinações que agradam 
a todos. A panqueca integral 
de queijo ao molho sugo, 
por exemplo, tem 440g e sai 
por R$ 18. O penne integral 
com almôndegas de soja e 
brócolis custa R$ 15, com 
330g. O estrogonofe de soja 
com arroz integral à grega e 
batata a dorê sai por R$ 15 e 
tem 315g. 

Já que o objetivo da casa 
é facilitar a vida da clientela, 
não poderia faltar a linha 
Festa. A grande diversidade 
de salgadinhos fritos e/ou 
assados sempre na porção 
de 600g (o que correspon-
de a aproximadamente 25 
salgadinhos) custa R$ 13,50 
e é muito fácil de usar: não 
é preciso descongelar, pois 
deve ser levado direto ao for-
no pré-aquecido a 180 graus 
por 25 minutos.

É tão simples, saboroso e 
econômico que acaba atrain-
do a clientela não só para fes-
tas, mas para matar a fome 
durante a semana ou fazer 
um lanche diferenciado. Tem 
coxinha de frango, empada 
de palmito, esfi ha de calabre-
sa e quatro queijos, croquete 
de bacalhau, bolinha de quei-
jo e enroladinho de salsicha. 

A lista de produtos ainda 
conta com Sopas e Cremes 
diversos na porção de 500g 
a R$11, além de antepastos 
como Sardella, Alichella e 
Patê de Azeitonas Pretas 

Empresa de congelados facilita dia-a-dia com 
pratos que vão do churrasco à dietas especiais

(240g) a R$13 cada.
E como indica o nome da 

empresa, até o churrasco do 
fim de semana fica fácil e 
saboroso, com a praticida-
de de espetinhos que são 
vendidos em embalagens 
a vácuo, lacrados, já tem-
perados e congelados para 
serem grelhados em chur-
rasqueiras convencionais ou 
elétricas. 

As porções variam de 
tamanho. O espetinho de 
alcatra bovino, por exemplo, 
tem um quilo e custa R$ 23. 
Já o de peito de frango sai 
por R$ 21, pesando também 
um quilo, e o de linguiça suí-
-na no mesmo peso sai por 
R$ 20. Já as embalagens de 
Kafta e lombo saem, cada 
uma, por R$ 11,50 e pesam 
500g. Tem ainda espetinhos 
de queijo coalho (400g a R$ 
10) e pão de alho (330g por 
R$ 7,50. 

A l inha de doces tem 
grande quantidade de sa-
bores em bolos e tortas nas 
versões de 1,5kg (a partir de 
R$ 41) e 600g (a partir de R$ 
20), Sobremesas individuais 

saem por R$3,50. A casa 
ainda aceita encomendas de 
tamanhos diferentes, basta 
consultar o catálogo dispo-
nível na loja.

Encomendas podem ser 
feitas pelo email donamas-
saeseuespeto@gmail.com. 
Ou pelo telefone 2924-2280. 
A Dona Massa e Seu Espeto 
fica na Alameda das Boninas, 
401 - Mirandópolis (próximo 
à estação Praça da Árvore). 
Vale ressaltar que a empresa 
ainda pode organizar festas 
e eventos - informe-se!

A Dona Massa e Seu Es-
peto faz delivery na região, 
sem custo adicional. E aceita 
cartões de débito e crédito, 
inclusive no local de entrega. 
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