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Cinemas têm opções para curtir 
o fim das férias: drama, ação e 
animação em 3D para garotada

São Paulo é cidade que abriga 
todos os povos e sabores: confira 
roteiro especial de restaurantes
Página 6

Jabaquara ganha Unidade de Saúde 
24 horas no antigo Santa Marina

Neste sábado, 24, às 

10h, será inaugurada a 

Unidade de Pronto Aten-

dimento que funcionará 

junto ao futuro Hospital 

Vila Santa Catarina, que 

deve ser inaugurado em 

maio. Os dois novos equi-

pamentos de saúde serão 

administrados através de 

um convênio entre o Hos-

pital Albert Einstein e a 

Prefeitura, que adquiriu 

o imóvel do antigo Hos-

pital Santa Marina. A UPA 

terá consultórios clínicos 

e ortopédicos, sala de su-

tura, equipamentos para 

eletrocardiograma e até 

espaço para atendimen-

to psicológico e de assi-

tência Social . Página 4

Um vazamento na rede 

de água da Sabesp, des-

pejo irregular de esgoto 

e muitas chuvas fizeram 

com que a rede pluvial 

não suportasse o volume 

da água e houvesse sola-

pamento do solo na Rua 

Rainha Vitória Eugênia, 

que agora está com obras 

emergenciais. Página 8

Metrô vai reformar estações 
para garantir luminosidade

Cratera na Vila Campestre: 
obra emergencial tem início

A companhia do Me-

tropolitano vem moder-

nizando as estações mais 

antigas, especialmente 

as localizadas na região. 

Isto porque a linha 1 - Azul, 

foi construída ainda nas 

décadas de 1960 e 1970, 

com conceitos arquitetô-

nicos antigos. Agora foi 

republicado edital para 

obras que vão trazer mais 

luminosidade às esta-

ções Ana Rosa, Paraíso 

e Jabaquara.  Página 3

Einstein está contratando 
profissionais para futuro 
Hospital Vila Santa Catarina

Desde outubro do ano 

passado, o Hospital Isra-

elita Albert Einstein está 

contratando profissionais 

que serão contratados 

para atuar em diferentes 

setores do novo Hospi-

tal Vila Santa Catarina, 

com inauguração previs-

ta para maio. Há ainda 

vagas em aberto para en-

fermeiros e técnicos de 

enfermagem, analistas 

de laboratório, mas tam-

bém vagas para o setor 

administrativo . Página 4
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Projeto Nave no 
SESC Vila Mariana

Nos dias 23, 24 e 25 de 
janeiro, o Sesc Vila Mariana 
recebe o Projetonave com 
uma série de  participações 
especiais, apresentando o 
último trabalho do grupo, 
uma mixtape com 41 clássicos 
do rap nacional em versões 
instrumentais.Dia 23, apre-
sentam-se  Elo da Corrente, 
Haikaiss, Jamés Ventura, Ogi, 
Parteum, Rincon Sapiência, 
Robinho Tavares, Síntese, 
Sorry Drummer e Tássia Reis. 
24 de janeiro, sobem ao palco 
Axl, Dexter, Lurdez da Luz, 
Max B.O., Potencial 3, Síntese, 
SP Funk e Záfrica Brasil. Por 
fi m dia 25,  reúnem-se no palco 
Amiri, Ba Kimbuta, Kamau, KL 
Jay, MC Jack, Síntese, Sombra, 
Thig & DJ Marco e Xis. O Sesc 
Vila Mariana fi ca na Rua Pelo-
tas, 141. Outras informações 
pelo telefone 5080-3000.

Olhares Cruzados 
no MAC USP

A partir de 23 de janeiro 
o MAC USP recebe a mostra 
Olhares Cruzados nos Mu-
seus da USP – Identidades 
diversas, reunindo parte do 
acervo dos quatro museus da 
USP – Museu de Arqueologia 
e Etnologia (MAE), Museu de 
Arte Contemporânea (MAC), 
Museu Paulista e o Museu de 
Zoologia. Foram selecionados 
e articulados 227 itens entre 
obras, objetos, espécimes dos 
acervos de cada um destes 
museus. A entrada é gratuita. 
O MAC USP Ibirapuera fi ca na 
Av. Pedro Álvares Cabral, 1301 
e a visitação acontece de terça 
das 10h às 21h e de quarta a 
domingo das 10h às 18h.

Problemas com a 
bebida? AA

O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
às  sextas-feiras, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h. A sede da entidadefi ca na 
Av. Jabaquara, 2876- conj. 2 - 
ao lado da Estação São Judas 
do Metrô. Visite o  site do AA: 
http://www.aagruposaojudas.
com.br. Informações 3315 
-9333.  

Fotoretrospectiva 
2014 no Shopping 
Ibirapuera

Até 15 de fevereiro, alguns 
dos momentos mais ines-
quecíveis de 2014 estarão na 
exposição Fotoretrospectiva 
2014, que reúne 80 imagens 
memoráveis registradas pelas 
lentes de diversos repórteres 
fotográfi cos da imprensa bra-
sileira. Momentos que foram 
captados pelo olhar imparcial 
de diversos profi ssionais do 
fotojornalismo como Alex Sil-
va, Evelson de Freitas, Moacyr 
Lopes Junior, Rogério Soa-
res, Paulo Whitaker, Sergio 
Barzaghi, Reinaldo Canato, 
Mauricio Maranhão e Leo Bar-
rilari. A visitação  é gratuita e 
acontece no Piso Jurupis, das 
10h às 22h. O Shopping Ibira-
puera fi ca na Av. Ibirapuera, 
3.103 – Moema . Informações: 
5095 2300

Passeio no escuro 
no CCSP

Dia 30, às 15h, o CCSP pro-
move a atividade Passeio no 
Escuro:  ação de sensibilização 
que, a partir da experiência do 
uso do piso tátil (aquele em 
relevo, utilizado por pessoas 
que possuem defi ciência visu-
al para se orientar), pretende 
aproximar os participantes da 
perspectiva daqueles que não 
enxergam e usam o piso para 
percorrer o CCSP. Ocorre um 
bate-papo após o trajeto.O 
Ponto de encontro será na Bi-
blioteca Louis Braille. É grátis. 
O Centro Cultural fi ca na Rua 
Vergueiro, 1000 - ao lado da 
estação Vergueiro do metrô.

Tratamento para 
dependência 
afetiva na Unifesp

A Unifesp oferece trata-
mento gratuito de depen-
dentes afetivos nas relações 
amorosas. O tratamento está 
disponível para homens e mu-
lheres, com mais de 18 anos, 
que sentem-se dependentes 
afetivamente; experimentam 
um sofrimento psicológico im-
portante associado ao modo 
de se relacionar amorosamen-
te; têm a sensação de apri-
sionamento e imobilidade no 
relacionamento; o modo de se 
relacionar amorosamente in-
terfere negativamente em sua 
vida. Os interessados deverão 
se inscrever pelo telefone 
5579-1543, das 9h às 17hs. O 
Proad/Unifesp está localizado 
na Rua Prof. Ascendino Reis, 
763 - Vila Clementino. 

Bazar da AFAI
Dia 31 de janeiro, sábado, 

das 9h às 13h,  a AFAI promove 
seu tradicional Bazar Benefi -
cente, em prol da manutenção 
do Centro Dia do Idoso. O 
bazar oferece roupas, calça-
dos, utensílios e brinquedos 
a partir de R$ 1,00. A AFAI fi ca 
na Rua Dr. Samuel Porto,299 
- Saúde. Informações pelo 
fone 2532-3803 ou através do 
e-mail afaicdi@hotmail.com 
ou pelo site www.centrodia.
org.br. Confi ra!

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na irá realizar no sábado, dia 
17 de janeiro, das 7h às 16h,  
Cata Bagulho na região da 
Vila Mariana. As equipes  per-
correrão perímetro formado 
pela Av.Dr. Ricardo Jafet/ Rua 
Domingos De Morais/Rua Luis 
Gois/ Av.Jabaquara.  Ajude a 
manter a cidade limpa!

Histórias: contação 
no Ipiranga

Dia 24 de janeiro, sábado, 
às 16h, Cris Miguel apresenta 
uma recompilação de contos 
árabes entremeados pela 
história de Habiba, uma conta-
dora de histórias que sabe ler 
nos tapetes persas o que está 
por se revelar. Apresentando 
a cultura árabe através de his-
tórias e brincadeiras, o espetá-
culo fala da luta pelos sonhos, 
de como vencer o medo e da 
questão do respeito à mulher 
e da igualdade entre os sexos 
num passeio pelo imaginário 
árabe de mercadores e suas 
viagens pelo deserto, encanto 
e magia de uma tradição de 
contadores de histórias. A ati-
vidade é gratuita e acontece 
no galpão do SESC Ipiranga 
que fi ca  na Rua Bom Pastor, 
822. Informações: 3340-2000.

IHDI recicla 
óleo de cozinha

O IHDI - Instituto de Huma-
nização e Desenvolvimento In-
tegral, está reciclando óleo de 
cozinha e aceita doações do 
produto em prol da Estação 
Bem-Estar (Albergue), Cre-
che e CCA.  Entregas na Rua 
Lord Cockrane, 505 - Ipiranga 
Informações pelo site: www.
ihdi.org.br ou pelo telefone 
2062-1352.

Curso grátis no CVV 
para voluntários

Os postos CVV da Região 
de São Paulo, vão realizar no 
mês de janeiro, nos dias 24 e 
25, das 13h às 18h30, um novo 
curso para seleção e capaci-
tação de novos voluntários. 
Durante  o  curso será apre-
sentado a fi losofi a da entidade 
e a forma de conduta a ser 
seguida pelos voluntários.  É 
necessário comparecer nos 
dois dias do evento. O curso 
acontece  no Posto CVV Abo-
lição - Rua Genebra, 168 - Cen-
tro. Outras informações pelo 
telefone: 3242-4111.

• ACONTECE • HORÓSCOPO• SAÚDE

Áries - 21/03 a 20/04 
Êxito nos trabalhos que 

necessitem de muita respon-
sabilidade e perícia e na vida 
pública de um modo geral. 
Ótimo momento para decorar 
o lar, para renovar o ambiente 
de trabalho, o amor e viajar 
também pra conhecer novos 
lugares e pessoas.  
Touro - 21/04 a 20/05 

O taurino termina a se-
mana com muita disposição, 
otimismo e compreensão para 
com os outros. Essa sensi-
bilidade será essencial para 
o sucesso de novas emprei-
tadas. Evite estragar tudo 
isso por causa do ciúme e do 
orgulho pessoal exagerado.
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Algumas perturbações pas-
sageiras em relação aos fi lhos 
ou pessoas sob sua responsa-
bilidade estão previstas para 
essa semana. Aja com calma 
e autoconfiança, que tudo 
tende a dar certo. Confi e em 
sua sensibilidade e mantenha 
o equilíbro familiar.
Câncer - 21/06 a 21/07

Os excessos de prazer, es-
timulantes e de trabalhos que 
requeiram grande concentra-
ção e capacidade mental, não 
serão de todo favoráveis nesse 
momento para o canceriano. 
Bom fl uxo, porém, aos negó-
cios iniciados anteriormente. 
Leão - 22/07 a 22/08

Os canais dos leoninos es-
tão emotivos e sensíveis a de-
monstrações artísticas. A fase 
deve ser aproveitada também 
para trazer um pouco mais de 
criatividade para situações co-
tidianas - de trabalho e até de 
romance. Aproveite essa fase 
para se reaproximar do parcei-
ro ou conhecer um novo amor!
Virgem - 23/08 a 22/09

Boas indicações de negó-
cios e investimentos vindas 
de amigos ou parentes se con-
cretizarão num futuro próxi-
mo. Essa semana, o virginiano 
estará favorecido no que diz 
respeito a projetos pessoais 
que haviam sido deixados 
para trás.   
Libra - 23/9 a 22/10

 Encontros casuais po-
dem mudar a rotina e até o 
destino do libriano na pró-
xima semana. A vida sem-
pre nos reserva surpresas e 
essas podem ser não ape-
nas agradáveis como produti-
vas. Atenção ao movimento.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Bons contatos com pes-
soas bem intencionadas e de 
fi nanças elevadas, farão com 
que solucione boa parte de 
seus problemas neste momen-
to.  Só não se esqueça de man-
ter seus princípios inalterados. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

O sagitariano deverá evitar 
discussões, atritos e disputas 
com autoridades, pessoas de 
boa posição e com seus inimi-
gos declarados e rivais. Por ou-
tro lado, a nova fase promete 
êxito em novas associações e 
no trabalho. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

O capricorniano terá que 
se esforçar para evitar desa-
venças e desarmonias na vida 
doméstica. Por outro lado,terá 
sucesso nos negócios relacio-
nados com construção. Pre-
pare-se: o período será bem 
sucedido profi ssionalmente e 
bastante agitado.
 Aquário -21/01 a 19/02

Excelente momento para o 
aquariano iniciar negócios rela-
cionados com  propriedades.
Contudo, não deixe de zelar 
pelo bem de seus familiares. 
Não fuja das suas responsabi-
lidades e problemas. 
Peixes - 20/02 a 20/03

O pisciano terá sucesso em 
tudo que está relacionado com 
o ensino e aeducação de crian-
ças, jovens e mesmo pessoas 
adultas. Muito sucesso nos ne-
gócios ligados a investimentos. 

• PROGRAMAÇÃO

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

• Sala 1 - Os Pinguins de Ma-
dagascar DIG (Dub) - Livre - 11h20 
- 13h40 - 16h00 - 18h20 - 20h40 
• Sala 1 - Grandes Olhos DIG - 12 
Anos - 22h50E 

• Sala 2 - Loucas pra Casar DIG 
- 14 Anos - 12h20 - 15h00 - 17h40 - 
20h20 • Sala 2 - Cássia Eller DIG - 12 
Anos - 23h00E 

• Sala 3 - Invencível DIG - 12 Anos 
- 11h00 - 14h10 - 17h20 - 20h30 • Sala 
3 - Casablanca DIG - 12 Anos - 23h30E 

• Sala 4 - Operação Big Hero DIG 
(Dub) - Livre - 11h30 - 14h00 - 19h00 
• Sala 4 - Os Caras de Pau DIG - 10 
Anos - 16h30 - 21h10 - 23h40E 

• Sala 5 - Êxodo: Deuses e Reis 
DIG - 14 Anos - 12h00N - 15h10 - 18h30 
- 21h50 • Sala 5 - Branca de Neve 
e os Sete Anões DIG (Dub) - Livre 
- 11h40K 

• Sala 6 - Minúsculos 3D (Dub) 
- Livre - 13h10 - 17h50 - 20h00W • 
Sala 6 - Minúsculos DIG (Dub) - Li-
vre - 11h00 - 15h30 • Sala 6 - O Jogo 
da Imitação DIG - 12 Anos - 22h10 • 
Sala 6 - Casablanca DIG - 12 Anos 
- 20h00D 

• Sala 7 - Loucas pra Casar DIG 
- 14 Anos - 11h10 - 13h30 - 16h10 - 
18h40 - 21h20 

• Sala 8 - Boyhood: da Infância à 
Juventude DIG - 14 Anos - 21h30 • 
Sala 8 - Os Pinguins de Madagascar 
3D (Dub) - Livre - 12h10 - 14h30 - 
16h50 - 19h20 

• Sala 9 - O Hobbit: A Batalha 
dos Cinco Exercitos DIG - 12 Anos 
- 11h50L - 15h20 - 22h00 • Sala 9 - 
Boyhood: da Infância à Juventude 
DIG - 14 Anos - 18h10 • Sala 9 - Casa-
blanca DIG - 12 Anos - 11h50I 

• Sala 10 - Busca Implacável 3 
DIG - 14 Anos - 11h10 - 13h50 - 16h20 
- 19h10 - 21h40
Pátio Paulista R. Treze de Maio,1947 
-Arco N 501 - Paraíso. Tel.: 3142-9242

• Sala 1 - Os Pinguins de Mada-
gascar DIG (Dub) - Livre - 11h10S 
• Sala 1 - Busca Implacável 3 DIG 
- 14 Anos - 13h30 - 16h00 - 18h30T - 
21h00T - 23h30E 

• Sala 2 - Livre DIG - 16 Anos - 
16h40 - 19h20 - 22h00• Sala 2 - Os 
Pinguins de Madagascar 3D (Dub) 
- Livre - 11h40 - 14h10 

• Sala 3 - Êxodo: Deuses e Reis 
3D - 14 Anos - 21h40 • Sala 3 - Os 
Pinguins de Madagascar 3D (Dub) 

- Livre - 12h10 - 14h40 - 17h10 - 19h25 
• Sala 4 - Loucas pra Casar DIG 

- 14 Anos - 12h40T - 15h10 - 17h40 - 
20h10 - 23h00E 

• Sala 5 - Whiplash - Em Busca 
da Perfeição DIG - 12 Anos - 12h20 - 
15h00 - 17h30 - 20h00 - 22h30 

• Sala 6 - Foxcatcher: Uma Histó-
ria Que Chocou O Mundo DIG - 14 
Anos - 13h10 - 16h10 - 19h10 - 22h10 
• Sala 6 - Branca de Neve e os Sete 
Anões DIG (Dub) - Livre - 11h00K 

• Sala 7  - Loucas pra Casar DIG 
- 14 Anos - 11h30L - 14h00 - 16h20 - 
18h50W - 21h20 • Sala 7 - Casablan-
ca DIG - 12 Anos - 11h30I - 19h00D 
- 23h55E 

Legendas:D-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quarta (28);E-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (24);I-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Domingo (25);K-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (24) e Domingo (25);L-Esta 
sessão NÃO será exibida Domingo 
(25); N-Esta sessão NÃO será exi-
bida Sábado (24) e Domingo (25); 
S-Esta sessão NÃO será exibida 
Sexta (23); T-Esta sessão NÃO será 
exibida Terça (27); W-Esta sessão 
NÃO será exibida Quarta (28).

Entretenimento é marca das 
estreias da semana nos cinemas

Com as férias e a aproxima-
ção da premiação do Oscar, o 
cinema se enche de estreias... 
Mas é bom fi car atento por-
que, com tanto fi lme, vários 
fi cam poucos dias ou em es-
cassos horários em cartaz. 

Para a semana que vem há 
várias opções de fi lmes que 
disputam a estatueta mais 
famosa do mundo da sétima 
árte.  Mas, agora, entre as 
estreias, há mais opções é de 
entretenimento para férias 
mesmo. 

Entre elas, está o fi lme 
Busca Implacável 3, estrela-
do por Liam Neeson. Se nos 
dois longas anteriores ele fez 
de tudo para salvar fi lha e es-
posa, desta vez o ex-agente 
do governo norte-americano 
Bryan Mills tenta tornar-se um 
homem família, mas vê tudo 
ruir quando sua mulher Leno-
re (Famke Janssen) é assassi-
nada. Acusado de ter cometi-

do o crime, ele entra na mira 
do FBI e da CIA. Desolado e 
caçado, ele tenta encontrar os 
verdadeiros culpados e prote-
ger a única coisa que lhe res-
ta: a fi lha Kim (Maggie Grace). 
Destaque ainda para a presen-
ça, no elenco, do competente 
Forest Whitaker.

Outra estreia da semana 
é FoxCatcher: Uma História 
que Chocou o Mundo. O fi lme 
conta a história do campeão 
olímpico de luta greco-roma-
na, Mark Schultz (Channing 
Tatum), que sempre treinou 
com seu irmão mais velho, Da-
vid (Mark Ruff alo), também 
uma lenda no esporte. Até 
que, um dia, recebe um con-
vite para visitar o milionário 
John du Pont (Steve Carell) 
em sua mansão. Apaixonado 
pelo esporte, du Pont ofere-
ce a Mark que entre em sua 
própria equipe, a Foxcatcher, 
onde teria todas as condições 

necessárias para se aprimo-
rar. Atraído pelo salário e as 
condições de vida oferecidas, 
Mark aceita a proposta e, as-
sim, se muda para uma casa 
na propriedade do milionário. 
Aos poucos eles se tornam 
amigos, mas a difícil persona-
lidade de du Pont faz com que 
Mark acabe seguindo uma tri-
lha perigosa para um atleta.

E para a garotada em fi m 
de férias, a pedida pode ser 
conferir a animação, também 
disponível em 3D, Minúscu-
los. Em uma pacífi ca clareira, 
entre as sobras de um pique-
nique, começa uma batalha 
entre duas tribos de formigas 
em busca de uma caixa de 
açúcar. Uma jovem e corajosa 
joaninha acaba sendo captu-
rada no meio do fogo cruzado 
e torna-se aliada das formigas 
negras, ajudando na luta con-
tra as terríveis formigas ver-
melhas.

• CINEMA

A disciplina de Reumatolo-
gia da Escola Paulista de Medi-
cina da Unifesp está recrutando 
voluntários para uma pesquisa 
que visa avaliar os efeitos da 
estimulação elétrica nervosa 
nos casos de lombalgia (dores 
na coluna lombar) aguda.

Podem participar do es-
tudo pessoas de ambos os 
sexos, com idade entre 18 e 
65 anos com queixas de lom-

balgia aguda (dores na coluna 
lombar que começaram há, no 
máximo, duas semanas). Não 
serão recrutados os pacientes 
cujas dores sejam de origem 
infl amatória, tumoral ou infec-
ciosa, usuários de marcapasso 
cardíaco e aparelhos de eletro-
choque, recém-operados da 
coluna, portadores de irritação 
de raízes nervosas, gestante e 
pacientes em litigio.

Os voluntários selecionados 
serão avaliados por um médico 
reumatologista e um fisiote-
rapeuta, por meio de testes 
físicos e questionários. Os in-
teressados podem entrar em 
contato com a pesquisadora 
Vaneska Cruz nos telefones (11) 
98256-4748 e (11) 97687-2659 
ou pelo endereço eletrônico va-
neska.fi sio@gmail.com. Estão 
disponíveis 30 vagas.

Unifesp testa estimulação elétrica para 
tratar dor lombar em voluntários
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Metrô vai melhorar luminosidade 
em acessos a estações da região

Na semana em que uma 
cadeirante foi fl agrada por um 
cinegrafi sta amador subindo 
de joelhos as escadarias da 
estação Ana Rosa (veja ma-
téria abaixo), a Companhia 
do Metropolitano anunciou 
que pretende reformar vá-
rias estações da região para 
melhorar o acesso a algumas 
paradas mais antigas, contru-
ídas ainda sem algumas ca-
racterísticas e preocupações 
contemporâneas.

Entretanto, as obras pre-
vistas no edital não se refe-
rem a características voltadas 
a pessoas com mobilidade 
reduzida, já que obras anterio-
res dotaram as estações com 
elevadores.

 Agora, a intenção do me-
trô é garantir aspectos sus-
tentáveis, como a abertura 
de vãos para entrada de luz 
natural, gerando não só eco-
nomia de energia elétrica 
como maior “conforto visual” 
aos usuários. 

Serão readequados os 
acessos das estações Jaba-
quara, Ana Rosa, Paraíso e 
Luz, todas da Linha 1-Azul. 
Para a contratação das obras, 
que devem ser concluídas em 
10 meses a partir do seu início, 
o Metrô lançou edital.

Os serviços compreen-
dem a execução de aberturas 
adicionais para ampliar os 
efeitos da iluminação natural 
e redimensionar a iluminação 
artificial interna, conceitos 
inexistente à época da cons-
trução dessas estações, nas 
décadas de 1960 e 1970.

Quando prontos, os novos 
acessos permitirão maior inci-
dência da iluminação natural 
durante o dia e, à noite, tam-
bém contarão com elementos 
de iluminação artificial mais 
modernos, promovendo eco-
nomia de energia elétrica.

As estações foram escolhi-
das por possuírem as mesmas 
características e concepção 
arquitetônicas. O orçamento 
estimado pelo Metrô para 
esta licitação é de aproxima-
damente R$ 560 mil reais.

O metrô vem moderni-
zando suas estações antigas 
através de reformas que ga-
rantiram troca da sinalização 
e comunicação visual, im-
plantação de elevadores, mu-
dança de piso e forros, além 
de alterações em calçadas e 
muretas externas.  

Os antigos relógios analó-
gicos também foram substi-
tuídos por paineis eletrônicos 
que, entretanto, ainda não 
estão em funcionamento. 

Edital
O edital ditando as regras 

das reformar foi republicado 
no dia 8 de janeiro.

Pode ser obtido gratuita-
mente por meio da Internet, 
no site www.metro.sp.gov.br. 
Ou retirado (versão em CD-R) 
no protocolo da Gerência de 
Contratações e Compras, si-
tuada na Rua Boa Vista, 175, 2º 
Andar, São Paulo, no período 
de 08/01/2015 à 09/02/2015, de 
segunda a sexta-feira, das 9 
às 11h30 e das 13h30 às 16h30, 
mediante o pagamento de R$ 
10,00.

As estações mais modernas, como a Sumaré, têm aberturas para 
garantir luminosidade natural.

O vídeo mostrando uma 
cadeirante se arrastando pela 
estação Ana Rosa do metrô 
e também diante do cartaz 
avisando sobre a inoperância 
do elevador foi exibido pela 
TV Record esta semana.  A 
fi lmagem feita pelo celular de 
algum usuário mostra a cadei-
rante subindo as escadas de 
joelhos, com ajuda de outros 
usuários para carregar sua ca-
deira de rodas, mostra o fi lme. 

O metrô, entretanto, dis-
tribuiu nota alegando que “a 
usuária recusou a ajuda da fun-
cionária do Metrô (que apare-
ce na imagem inclusive carre-
gando a bolsa da usuária)”. 

De acordo com a empresa, 
a funcionária teria se pron-
tificado a acompanhá-la no 

trem seguinte até a próxima 
estação (Paraíso, onde pode-
ria seguir viagem sem a neces-
sidade do uso de elevadores 
ou escadas, até a estação 
Conceição)”. 

O metrô informou ainda 
que, no mezanino, a usuária 
enfi m aceitou a ajudada por 
três funcionários do Metrô, 
assim como mostram as ima-
gens. O Metrô compreende as 
difi culdades e o desconforto, 
por isso os funcionários são 
devidamente treinados para 
atender as pessoas com mo-
bilidade reduzida e os demais 
usuários do sistema. 

A empresa, entretanto, 
não deu prazos de quando 
o elevador voltaria a operar 
normalmente.

Cadeirante enfrenta falta 
de elevador na Ana Rosa

Quatro criminosos foram 
mortos após troca de tiros com 
a Polícia Militar durante uma 
tentativa de furto em caixa 
eletrônico, por volta de 6 horas 
desta segunda-feira (19), na 
Avenida Engenheiro Armando 
de Arruda Pereira, Jabaquara, 
zona sul da capital.

Policiais militares foram até 
o local averiguar uma ocorrên-
cia de pessoas suspeitas próxi-
mo a uma agência bancária. Ao 
se aproximarem, se depararam 
com vários suspeitos arma-
dos. Houve confronto, quatro 
criminosos foram atingidos e 

morreram no local. Com eles, a 
polícia apreendeu dois fuzis e 
duas pistolas. 

Outros integrantes da qua-
drilha conseguiram fugir aban-
donando três veículos.

Uma viatura foi alvejada, 
mas os policiais não se feriram. 
O Grupo de Ações Táticas Espe-
ciais (GATE) foi acionado, pois 
explosivos que seriam utiliza-
dos no crime foram deixados 
no local.

A Polícia Militar faz buscas 
na área e a ocorrência será re-
gistrada no 35° Distrito Policial 
(Jabaquara). 

PM interceptou quadrilha de 
furtos a bancos no Jabaquara

Desde o último sábado, 17, 
foram modifi cados os itinerá-
rios de quatro linhas de ônibus 
por conta da realização do Fei-
rão do Jabaquara aos domin-
gos, na Rua Anita Costa.

A linha 5015/10 Jd. São Jor-
ge - Metrô Jabaquara passa 
a ter ponto fi nal naRua Anita 
Costa lateral do comércio nº 
160, apenas durante o perío-
do da feira. A ide é normal até 
a Av. Eng. Armando de Arruda 
Pereira, Rua Tuparaí, Rua Ani-
ta Costa e a volta tem início 
na Rua Anita Costa, Rua dos 
Comerciários, Av. Eng. Arman-
do de Arruda Pereira, prosse-
guindo normal.

As linhas  5010/10 Jabaqua-
ra - Santo Amaro e  5702/10 
Refúgio Santa Terezinha - 
Metrô Jabaquara, devido à 
realização de feira-livre aos 
Domingos na Rua Anita Cos-
ta, não atenderão o ponto de 

passagem existente na Rua 
Anita Costa lateral do comér-
cio nº 160, passando a atender 
o ponto de passagem na Rua 
dos Comerciários lateral do 
Terminal Jabaquara, durante 
o período da feira.

Por fi m, a linha 675Z/10 Jd. 
Guarujá - Metrô Jabaquara, 
igualmente por conta de feira-
-livre aos Domingos na Rua 
Anita Costa, terá seu ponto 
fi nal remanejado para a Rua 
dos Comerciários durante o 
período da feira. Na ida, irá 
pela Rua Nelson Fernandes, 
Rua Gen. Manoel Vargas, Pça. 
Dacio Pires Correia, Rua dos 
Comerciários. E na volta,  Rua 
dos Comerciários, Pça. José 
da Conceição Meirelles, Av. 
dos Jequitibás, prosseguindo 
normal.

Para mais informações 
ligue 156 ou acesse www.sp-
trans.com.br

•TRANSPORTES

•SEGURANÇA

Linhas de ônibus têm pontos 
fi nais alterados aos domingos
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Jabaquara ganha UPA 24 horas
•SAÚDE

O Hospital Israelita Albert 
Einstein vai gerenciar o an-
tigo Hospital Santa Marina, 
no Jabaquara, que deve ser 
reaberto em maio próximo, 
de acordo com convênio as-
sinado com a Prefeitura em 
junho do ano passado. Desde 
outubro, o hospital está divul-
gando contratação de profi s-
sionais para diversos setores 
do novo hospital.

O Hospital Municipal Santa 
Marina será um serviço de alta 

e média complexidade, com 
atendimento ambulatorial, 
internação e serviços de apoio 
de diagnóstico e terapêutico, 
voltado para a assistência geral, 
obstétrica, pediátrica, oncológi-
ca e transplante de órgãos. 

Atenderá cerca de 19 mil 
pacientes por ano, e para isso, 
contará com 260 leitos, sendo 
59 de terapia intensiva adulto, 
pediátrica e neonatal; 68 para 
pacientes clínicos e cirúrgicos; 
53 na área de materno- infan-

til; e 10 leitos de psiquiatria. 
Também fará transplantes 

de órgãos, para quais dedi-
cará 30 leitos de internação, 
e oferecerá atendimento de 
oncologia, com 30 leitos inter-
nação e ambulatório de qui-
mioterapia. O centro cirúrgico 
terá seis salas, sendo duas de 
grande porte para a realiza-
ção prioritária de transplantes 
e um centro obstétrico com-
posto por 3 salas cirúrgicas.

É possível acessar a lista 

de vagas em www.einstein.
br. Há oportunidades para 
auxiliares de enfermagem e 
enfermeiros, fonoaudiólogos, 
analista de laboratório técni-
co administrativo, analista de 
informações gerenciais pleno 
e várias outras. 

A nova unidade está lo-
calizada em região carente 
de serviços hospitalares e 
atenderá exclusivamente pa-
cientes do Sistema único de 
Saúde (SUS).

Quando a Prefeitura assu-
miu o antigo Hospital Santa Ma-
rina, em junho do ano passado, 
a estimativa inicial divulgada 
foi de que seria reaberto em 
120 dias e que uma Unidade 
de Pronto Atendimento seria 
inagurada no mesmo local até  
novembro de 2014. Mas, ainda 
no meio do semestre as proje-
ções foram alteradas e ficou 
defi nido que a inauguração da 
UPA coincidiria com o aniver-
sário da cidade e a abertura do 
Hospital, que contará também 
com leitos de maternidade, 
acontecerá no Dia das Mães, 
em maio.

Agora foi confi rmada a inau-
guração da UPA para este sá-
bado, dia 24, às 10 horas. A uni-
dade funcionará todos os dias, 
24h, sem interrupções, com 
24 leitos de observação . Terá 
três consultórios clínicos, dois 
consultórios de ortopedia, duas 
salas para suturas e curativos, 
enfermagem para realização de 
eletrocardiograma e coleta de 

exames clínicos e espaço para 
atendimento psicológico e de 
serviço social.

Em novembro passado, o 
secretário de Saúde José de 
Filippi Júnior visitou as obras 
da Unidade de Ponto Atendi-
mento Santa Marina. Ele esteve 
acompanhado por gestores e 
profi ssionais da saúde, parcei-
ros e conselheiros municipais 
da região. Conceituada pelo 
Ministério de Saúde como tipo 
III (para a realização de atendi-
mentos de baixa e média com-
plexidade), a unidade terá seu  
atendimento de emergência 
será administrado pela Autar-
quia Hospitalar Municipal.

A construção da unidade, 
no bairro do Jabaquara, foi via-
bilizada após convênio fi rmado 
entre a Prefeitura e a Socieda-
de Benefi cente Israelita Albert 
Einstein. 

Com investimento estimado 
de R$ 5,2 milhões, sendo R$ 3,2 
milhões da Prefeitura e R$ 2 
milhões da entidade, a obra foi 

TELHADO
NOVOS E 

REFORMAS
Equipes 

Especializadas
Parancon Engenharia 

e Comércio Ltda.

Tel. 5539-0030 
Cel. 98234-5471

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

executada ao lado do antigo 
Hospital Santa Marina, desati-
vado há 4 anos.

Para o secretário, a adequa-
ção aos protocolos do Minis-
tério da Saúde é fundamental 
na gestão de equipamentos de 
saúde pública. “O atendimento 
pelo SUS é 100% portas abertas, 
e a construção da unidade foi 
estruturada para habilitação 
em todas as redes de captação 
de recursos, que garantem a 
manutenção da UPA”, explicou 
o secretário.

Filippi também destacou 
a importância da participação 

popular na gestão pública. 
“Estamos debatendo com os 
conselheiros da região sobre a 
escolha do nome para a unida-
de e o diálogo é sempre muito 
importante para a gestão par-
ticipativa. A administração não 
deve esconder os problemas, a 
demanda por leitos e materni-
dade é grande na cidade de São 
Paulo, por isso é importante 
trabalhar com transparência e 
participação comunitária efeti-
va”, afi rmou à época. 

A nova UPA fi cará na Ave-
nida Santa Catarina ficará na 
2785. 

Einstein contrata profi ssionais para 
atuar no antigo Hospital Santa Marina

Unidade de Saúde foi construída junto ao antigo 
Hospital Santa Marina e será inaugurada neste sábado
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VISITE DECORADO: RUA DR. MÁRIO VICENTE, 1.416 - IPIRANGA

STUDIOS E DUPLEX

46 E  59 M2 PRIVATIVOS
1 vaga + depósito privativo para todas as unidades

LANÇAMENTO 
A 600 M METRÔ ALTO DO IPIRANGA

VISTA AMPLA E DIFERENCIADA 
NA MELHOR LOCALIZAÇÃO DO IPIRANGA

Perspectiva artística do Living da unidade de 46 m2
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INFRAESTRUTURA 
PARA INSTALAÇÃO 
DE AR-CONDICIONADO

INFRAESTRUTURA 
PARA INSTALAÇÃO 
DE PERSIANAS AUTOMÁTICAS

EXCLUSIVO LAZER NA COBERTURA 
COM UMA VISTA PARA ATRAIR 
E ENCANTAR

SISTEMA DE SEGURANÇA
COM SENHAS INDIVIDUAIS
(controla acessos e imagens - tudo será 
entregue ao condomínio em operação)

VALOR DE CONDOMÍNIO
ABAIXO DA MÉDIA
DO MERCADO

TRATAMENTO DE 
ÁGUAS CINZAS 
PARA REUSO

NOS DIAS 24/01 E 25/01, 
VENHA CONHECER O STAND 

DE VENDAS E APROVEITE PARA 
SABOREAR AS DELICIOSAS PALETAS 

DA LOS CHAVOS
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•BARES E RESTAURANTES

Gastronomia do mundo pode ser 
saboreada em restaurantes locais

São Paulo faz aniversário: 
461 anos. São quase 500 anos 
de história mas a verdade é 
que boa parte deste período 
a atual metrópole que fi gura 
entre as maiores do mundo 
não passava de uma peque-
na província no alto de uma 
serra de difícil acesso. Foi só 
no fi nal do século XIX que São 
Paulo começou a crescer, e 
essa expansão efetivamente 
mostrou a que veio a partir 
de 1930. Um dos fatores que 
fez a cidade se agigantar foi 
justamente a chegada de imi-
grantes de todas as partes do 
mundo!

O resultado é que a qua-
trocentona agora tem na di-
versidade uma de suas me-
lhores características. E a 
cultura de todos estes povos 
se fez representar num dos 
principais trunfos turísticos 
paulistanos: a gastronomia.

Turistas visitando a cidade  
sempre querem descobrir 
novidades em bares e res-
taurantes. Quem mora aqui 
não deve perder esta oportu-
nidade de se divertir e ainda 
saborear pratos inspirados 
ou originários de diferentes 
regiões do mundo.

Durante a Copa do Mundo 
de 2014, o jornal indicou uma 
série de restaurantes e bares 
que representavam a culinária 
de países participantes do tor-
neio. Mas há também outras 
nacionalidades que ficaram 
de fora e outros endereços a 
serem desvendados.

Uma aventura de sabor 
exótico é descobrir restauran-
tes indianos. O mais famoso 
deles é o Tandoor, no Paraíso, 
que faz sucesso há nada me-
nos que 25 anos. 

Ali, a dica é conferir os pra-
tos feitos no Tandoor, forno 
típico indiano, como os pães 
Naan, que fi cam uma delícia 
acompanhados de chutneys 
diversos. Há pratos a base de 
carne de carneiro, camarões, 
frango e deliciosas opções 
vegetarianas. 

Experimente o Tandoori 
Mix Gril, que reúne peixe, 
camarão, frango e carne tem-
perados em especiarias. 

Fica na Rua Dr. Raphael de 
Barros, 408 - Paraíso. Telefone 
3885-9470. Site: www.tando-
or.com.br.

Outro endereço que mis-
tura infl uências e sabores é o 
restaurante New Daruma, na 
Vila Mariana, que mescla op-
ções das culinárias chinesa e 
japonesa. É outro tradicional, 
que se mantém na lista de 

preferidos de muitos clientes 
- existe há 25 anos!

O ambiente já é uma atra-
ção: há mesinhas etatame 
japonês, onde a clientela se 
senta à vontade .

Uma boa ideia é chamar a 
mesa a refeição completa, o 
Teishoku Especial. Serve duas 
pessoas de forma farta, com 
sashimi, tempurá de camarão 
e legumes, peixe assado, le-
gumes cozidos, picles, arroz 
e missoshiru.

Já o Katsudon é muito 
conhecido no Japão, mas pre-
cisa ser experimentado por  
brasileiros. É um prato que 
traz arroz coberto com fi lé de 
porco à milanesa em fatias, 
ovos mexidos com cebolinha 
verde e molho adocicado.

Entre as pedidas chine-
sas, há as tradicionais, como 
frango xadrez ou carne com 
moyashi, ou camarão ao mo-
lho apimentado, camarão 
empanado e camarão tipo 
milanesa. Outro prato que faz 
sucesso com os amantes de 
frutos do mar é a carne com 
legumes ao molho de ostras.

Yakissobas, claro, também 
estão no cardápio. 

Fica na Av. Conselheiro 
Rodrigues Alves, 336 - Vila 
Mariana. Telefone 5579-2377. 
Site www.newdaruma.com.br 

A culinária espanhola é 
outra que pode ser conferida 
no vizinho bairro do Ipiranga. 
O tradicional restaurante Los 
Molinos não só tem as fa-
mosas paellas como oferece 
show de dança fl amenca toda 
última sexta feira de cada 
mês (não deixe de conferir a 
agenda e a disponibilidade de 
lugares antes de ir). 

E mais: eles oferecem até 
mesmo delivery de paellas. 
De terça a sexta-feira, a casa 
oferece festival de frutos do 
mar tanto no almoço quanto 
no jantar pelo preço de R$ 
39,90 por pessoa.  São pratos 
individuais que podem ser 
escolhidos entre Bacalhau 
don Quixote, Camarão à Espa-
nhola, Espaguete com frutos 
do mar entre outras opções.

Já às quintas, o valor é 
especial para quem curte as 
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Acima, combinado do restaurante New Daruma, que reúne 
pratos famosos e outros nem tanto das culinárias japonesa 

e chinesa. Abaixo, Paella do restaurante Los Molinos

paellas. O valor de R$ 49,90 só 
não inclui opções com lagosta 
e não vale para o delivery. 

Fica na Rua Vasconcelos 
Drumond, 526 - Ipiranga.  Tele-
fones: 2215-8211 e 3589.3550. 
Site: losmolinos.com.br

E se é para falar em diversi-
dade cultural e gastronônica, 
outra opção é visitar a Khan 
el Khalili, mais do que uma 
casa de chá egípcia, um ponto 
turístico da região. 

Existe desde 1982 e agrada 
diferentes tipos de públicos: 
de famílias com crianças a 
grupos de negócios. 

Enquanto saboreia os qui-
tutes da casa de chá, o cliente 
assiste à dança do ventre da 
melhor qualidade, de terça a 
domingo (inclusive feriados).

E possível optar pelo Ritual 
Oriental de Chá ou degus-
tar um Pão, Queijo e Vinho 
à moda oriental.  Existem 
duas salas com sofás (estilo 
tradicional) e outras dez com 
almofadões e mesas baixas 

(estilo oriental), dois ambien-
tes para cafeteria e uma sala 
da “shisha” (específi ca para 
fumar arguile). 

Há chás exóticos (karka-
deh egípcio, maramia sírio, e 
muitos com sabor de frutas 
- morango, pêssego, cereja, 
que podem acompanhar pães 
de diversas procedências, 
com patês diversos, além de 
salgadinhos bolos e diversos 
doces árabes que vão agradar 
seu paladar.  

Fica na Rua Doutor José 
de Queirós Aranha, 320 - Vila 
Mariana. Telefone: 5571-3209. 
Site: khanelkhalili.com.br
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Presença deve ser efetivamente mais importante que o presente: significa o ato de doar parte de nosso mais valioso bem - o tempo

Di� cilmente seu � lho 
vai se lembrar quais 
foram os presentes 

que ganhou no último Natal 
ou aniversário. Muito me-
nos qual foi o brinde que 
fez questão de conquistar 
comprando um sanduíche. 
Mesmo os adultos vão recor-
dar quais os produtos que 
compraram ou ganharam em 
viagens de que participaram 
há alguns anos?

O que realmente importa 
é a experiência e a emoção 
de cada momentos: os en-
contros, as festas, os pas-
seios, as boas gargalhadas 
divididas durante um jantar, 
as imagens de cada viagem 
realizada. 

O consumo não deve ser 
uma prática rotineira despro-
vida de responsabilidade - a 
natureza tem recursos � nitos 
e a compra de produtos ou 
mesmo serviços de forma 
impensada traz danos irre-
paráveis. Por isso, o Instituto 

Akatu criou uma lista de Dez 
Caminhos para o Consumo 
Consciente, que o jornal SP 
Zona Sul vem abordando 
quinzenalmente.

A oitava dica é “A experi-
ência e a emoção mais do que 
o tangível”. De acordo com o 
Instituto, a máxima que revela 
este caminho é: “Presença é 
mais importante que presen-
te!”. O Akatu aponta que os 
valores da sociedade consu-
mista têm superado o que 
realmente importa na nossa 
vida: emoções, experiências, 
convivência, lealdade ao que 
realmente somos e sentimos. 

Se adultos já têm confun-
dido consumo com prazer de 
vida, para crianças é ainda 
mais complexo separar a feli-
cidade de objetos alvo de pu-
blicidade cotidiana nos meios 
eletrônicos. 

É preciso valorizar momen-
tos promovendo, por exem-
plo, piqueniques saudáveis 
nos parques, viagens que não 

apenas permitem conhecer 
lugares lindos ou desvendar a 
história das cidades visitadas, 
como também compreender 
a importância de preservar a 
natureza.

O Akatu ensina: sabores, 
amanheceres e entardeceres, 
boas risadas, beijos, abraços 
constituirão nossas belas lem-
branças, enquanto raramente 
nos lembramos de quem deu 
qual presente e quando.  “A 
presença signi� ca o ato gene-
roso de doar a alguém parte 
do nosso tempo, nosso mais 
valioso bem, totalmente pe-
recível e não renovável. 

Outra boa dica na hora de 
oferecer um presente, aliás, é 
proporcionar uma viagem ou 
uma vivência ao homenage-
ado. Há agências de viagem 
que oferecem vivências por 
meio de visitas participativas 
e educativas como forma de 
aproveitar experiência e emo-
ção proporcionadas por um 
novo destino.

PARQUE NACIONAL DA TIJUCA 
AGORA TEM VISITA GUIADA

Se viajar é uma maneira 
de evitar o consumo incon-
sequente, além de descobrir 
culturas, paisagens e ainda 
desenvolver o amor pela na-
tureza, então descobrir o Rio 
de Janeiro além das praias 
pode ser uma atitude fun-
damental para quem busca 
sustentabilidade. 

Desde a semana passada, 
turistas poderão fazer visita 
guiada ao Parque Nacional 
da Tijuca, um dos maiores 
parques � orestais do mundo. 
O serviço é prestado  pelo 
Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio), respon-
sável pela administração 
do parque. Por enquanto, 
estarão disponíveis 20 vagas 
por semana, nas manhãs de 
quarta-feira, às 9h, sem ne-
cessidade de reserva prévia. 

Os passeios são realizados 
com um mínimo de três pes-
soas e o ponto de encontro é o 
Centro de Visitantes do Setor 
Floresta. A ideia é associar 
atrações naturais aos aspectos 
históricos do parque 

Serão dois roteiros: o Ro-
teiro dos Escravos e o Rotei-
ro dos Artistas. No primeiro, 
os visitantes poderão percor-
rer caminhos e ruínas que 
remetem ao trabalho escravo 
nas plantações de café e no 
processo de recuperação da 
Mata Atlântica, com desta-
que para a Cachoeira das 

Almas, o Lago das Fadas e 
as Ruínas do Midosi, antiga 
fazenda de café.

No segundo, são aborda-
das as relações de artistas que 
trabalharam na reformula-
ção visual da região, como 
os paisagistas Augusto Fran-
çois Marie Glaziou e Rober-
to Burlemarx e os pintores 
Nicolas Taunay e Cândido 
Portinari. Taunay chegou a 
morar nos limites do parque 
e teve uma das cachoeiras 
da área rebatizada com seu 
nome, a Cascatinha Taunay. 

Além do  Mirante  d a 
Cascatinha, o roteiro passa 
por locais como a Capela 
Mayrink, que abriga quadros 
de Portinari, e o Recanto 

dos Artistas, onde pintores 
costumavam se reunir.

Os guias também abor-
darão temas ligados à con-
servação ambiental, como a 
importância dos rios e matas 
ciliares, a preocupação com 
espécies invasoras e a rein-
trodução de animais da Mata 
Atlântica.

O visitante deve usar cal-
çados fechados e confor-
táveis e levar pelo menos 
um litro de água para beber 
durante a caminhada, que 
dura aproximadamente duas 
horas. São trilhas leves que 
podem ser feitos por crianças 
a partir de 10 anos. Em caso 
de chuva forte, as atividades 
serão canceladas.

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
No consumo, valorize emoções, não produtos

PASSEIOS

REUTILIZE

Quando o ano começa, 
a garotada fica alvoroçada. 
E muitos pais saudosos dos 
tempos escolares também. 
Tudo por conta da compra de 
materiais escolares.

Mas, será que tudo é mes-
mo necessário? Não dá para 
reaproveitar mochilas, estojos, 
tesouras e lápis de cor do ano 
anterior? 

Depois de tomada a decisão 
do que será substituído ou 
� cará desnecessário para a fa-
mília, o correto é separar tudo 
aqui que está em bom estado e 
programar doações. 

Diversas entidades da re-
gião aceitam o produto para 

entregar a famílias carentes, 
usar na própria instituição ou 
colocar a venda em bazares 
cuja renda é revertida para a 
manutenção da obra social 
desenvolvida. 

Outra opção é recorrer à 

loja virtual Ideal Shop, que 
está promovendo uma cam-
panha de volta às aulas e fará 
a retirada do material. Basta 
preencher um formulário dis-
ponível em www.idealshop.
com.br/doe_um_ideal

Um museu pouco conhe-
cido e que merece ser des-
vendados por quem vive em 
São Paulo é a Casa Guilherme 
de Almeida, que funciona no 
imóvel onde viveu o poeta e 
jornalista que nasceu no � nal 
do século XIX e morreu em 
1969. Especialmente agora, 
em que o museu inaugura 
uma exposição para discutir 
a profunda relação do poeta 
com São Paulo, que na próxi-
ma semana celebra 461 anos. 

A mostra trará trechos de 
crônicas e poemas seus sobre 
a cidade, além de imagens re-
lacionadas a eles. Farão parte 
da mostra, também, trabalhos 
de alunos do Curso de Design 
do Centro Universitário SE-
NAC – Santo Amaro, que con-
ceberam diversas capas para o 

livro Cosmópolis (1962), de 
Guilherme.

A exposição � cará em cartaz 
até 28/02, de terça a domingo, 
das 10h às 18h. A entrada é 
gratuita.  A  Casa Guilherme de 

Almeida fica na Rua Macapá, 
187. Telefone: 3672-1391.

Para chegar lá sem recorrer 
ao carro, basta usar a linha Ver-
de do Metrô, desembarcando na 
estação Sumaré.

Reaproveite (ou doe) o material escolar

Descubra de metrô a Casa Guilherme de Almeida

VIAJAR, DESCOBRIR NOVAS CULTURAS, PASSEAR, DIVIDIR 
BONS MOMENTOS. A EXPERIÊNCIA E A EMOÇÃO DEVEM 
TER MAIS IMPORTÂNCIA QUE OBJETOS TANGÍVEIS

CASCATINHA TAUNAY 
Integra o roteiro guiado dentro do 
parque que é um dos maiores do mundo
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•URBANISMO

Subprefeitura do Jabaquara faz obra 
emergencial na RuaVitória Eugênia

•CULTURA

Elomar e João Omar apresentam concerto na Vila Mariana

O concertista Elomar vai 
apresentar um show inédito 
ao lado do fi lho João Omar, no 
Sesc Vila Mariana, dias 30 e 31 
de janeiro apenas. Os ingressos 
já coeçaram a ser vendidos. 

Baseado no álbum Riachão 
do Gado Brabo, ainda a ser lan-
çado, a apresentação encerra a 
fase das canções do composi-
tor, que dedicará o restante de 
sua carreira de forma integral 
à composição de suas óperas, 
antífonas e outros trabalhos 
com formação de maior porte. 

Desta forma, o concerto 
é uma prévia da gravação do 
álbum, com canções tais como 
Samba do Jurema e Naquela 
Favela, inéditas; Amarração 
e Canto dos Nordestólogos, 
músicas no estilo dos sambas 
clássicos brasileiros;  O Robot 
e Mulher Imaginária, gravadas 
em um compacto independen-

te da década de 1960; além da 
faixa-título.

O violonista, compositor e 
maestro João Omar participa 
da apresentação, complemen-
tando o repertório com alguns 
solos de seu novo projeto, João 
Omar interpreta Elomar - Peças 
para Violão Solo, em fase de 
pré-lançamento.

Por fi m, ambos apresentam 
juntos algumas das canções 
de maior representatividade 
de Elomar, com temáticas que 
evidenciam a cultura do campo 
e do sertão. 

As apresentações marcam 
a oportunidade única de ob-
servar aquele que foi outrora 
defi nido por Vinicius de Morais 
como “príncipe da Caatinga” e 
é, certamente, uma das maio-
res referências da música regio-
nal brasileira. Depois do Sesc 
Vila Mariana, Elomar e João 

Omar seguem para apresenta-
ções em fevereiro, no dia 1º no 
Sesc Santos e no dia 4 no Sesc 
Sorocaba.

O show  “Ensaiando o Ria-
chão do Gado Brabo” será 
apresentado nos dias 30 e 31 
de janeiro, sexta e sábado, 21h, 
no TEatro do Sesc Vila Mariana, 
com classifi cação etária de 12 
anos. Ingressos a R$ 30,00 - 
inteira; R$ 15,00 - aposentado, 
pessoa com mais de 60 anos, 
pessoa com deficiência, es-
tudante e servidor da escola 
pública com comprovante; R$ 
9,00 - trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo 
matriculados no Sesc e depen-
dentes (Credencial Plena). A 
venda online começou dia 20 e 
nas bilheterias dia 21. 

O Sesc Vila Mariana fica 
na Rua Pelotas, 141. Telefone: 
5080-3000.

Um vazamento de ramal 
da canalização da Sabesp, so-
mado ao lançamento irregular 
de esgoto na rede de águas 
pluviais da Prefeitura são os 
fatores que explicam o surgi-
mento de uma cratera na Rua 
Rainha Vitória Eugênia, na Vila 
Campestre, bairro no distrito 
Jabaquara.

A Subprefeitura iniciou os 
trabalhos de recuperação do 
local na última sexta-feira, após 
a Sabesp ter concluído o reparo 
no ramal rompido. 

Já havia sido feito um re-
paro no local no dia 13, sem 
sucesso. A área foi então vis-
toriada por engenheiros da 

Subprefeitura do Jabaquara e 
da Secretaria das Subprefei-
turas que então detectaram o 
vazamento na rede de água e 
esgotos que era despejado na 
rede de águas pluviais, de res-
ponsabilidade municipa.

Segundo a Subprefeitura, o 
grande volume de água soma-
do às chuvas que caíram e ao 
esgoto que vinha sendo des-
pejado irregularmente por um 
condomínio da região provo-
caram a sobrecarga da galeria, 
com solapamento do solo. 

Um laudo técnico decretou 
estado de demergência para o 
local. Uma residência teve sua 
fachada interditada, bem como 

um estacionamento de condo-
mínio, por conta das restrições 
de circulação na via.  

Ainda de acordo com as 
informações da Subprefeitura 
do Jabaquara, como se trata de 

obra em caráter emergencial, 
foi contratada uma empresa 
especializada em serviços de 
drenagem urbana “para exe-
cução do serviço nos novos 
padrões técnicos”.
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COMERCIAL, - R$ 2.150,00
oportunidade, 41m², 2 wcs, 1vg. 

Próx. ao metrô. Ref.: 90795

Vila Clementino

APTO, TODO REFORMADO - R$ 2.600,00
3 dts c/ae, suíte, living c/sac, 2vgs. 

Ref. 91021

Vila da Saúde

TÉRREA, - R$ 2.950,00
ótima localização 2dts c/ae, living 2 
amb., coz. c/ae, 2vgs. Ref.: 90944

Planalto Paulista

TÉRREA, FÁCIL ACESSO - R$ 1.000,00
1dorm, cozinha, wcs, área de

serviço. Ref.: 90360

Vila Guarani 

APTO, PRÓX. AO METRÔ - R$ 2.500,00
2dts, suíte, living/sac grill, coz. c/ae, 

1vg. Ref.: 90925

São Judas

APTO, - R$ 2.500,00
Moderno e mobiliado 2dts, living c/

sac, coz. c/ae, 1vg. Ref.: 91022

Saúde

APTO, - R$ 2.500,00
Ótima localização 2dts, suite, living 

grill, coz c/ae, 1vg. Ref.: 90991

Saúde

APTO, TODO MOBILIADO - R$ 1.000,00
2dts, living, coz, 1vg. 

Ref.: 90454

Jardim Celeste

Jardim Celeste
APTO, LOCAL ARBORIZADO – R$ 1.000,00 

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

Ref.: 90564

Jabaquara
APTO, FÁCIL ACESSO – R$ 1.100,00

1dorm c/ae, living c/sac, coz c/ae, 

1vg. Ref.: 90923

Vila Gumercindo
APTO, BEM LOCALIZADO - R$ 1.300,00

2 dts, living, coz, dep. emp, 1vg.

Ref.: 90426

Parque Jabaquara
APTO, FÁCIL ACESSO – R$ 1.500,00

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

Ref.: 90609

Jabaquara
APTO, – R$ 1.600,00

todo modernizado 1dorm c/ae, living 

c/sac e churrasq., 1vg. Ref.: 90975

Planalto Paulista
APTO, - R$ 1.800,00

ótima localização 3dts, suíte, living c/

sac, coz c/ae,1vg. Ref.: 90821

Chácara Inglesa
APTO, NOVO – R$ 2.300,00

 dts, coz c/ae, living c/sac, 1vg.

Ref. 90957

Saúde
APTO, - R$ 2.400,00

Oportunidade 3dts, suite, living c/

sac, 2vgs, lazer. Ref.: 90788

Vila Guarani
APTO, - R$ 3.000,00

Acesso ao metrô 3dts, suíte, living c/

sac, coz c/ae, 2vgs. Ref.: 90756

Brooklin
APTO, - R$ 4.200,00

ótima localização 2dts c/ae, living c/

sac, coz. c/ae, 1vg. Ref.: 90817

Jabaquara
CASA, FÁCIL ACESSO - R$ 850,00

1dorm, living, coz, 1vg.

Ref.: 89679

Vila da Sáude
CASA, OPORTUNIDADE – R$ 1.800,00

2dts, suite, living, quintal, 2vgs.                                                                                                                                            

  Ref. 90612

Vila Guarani 
SOB, PRÓX. AO METRÔ - R$ 2.600,00

2dts, living 2 amb, copa/coz, qtal, 

2vgs. Ref.: 90358

São Judas
CASA EM COND. FECHADO - R$ 2.800,00

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

Ref.: 90579

Saúde
COMERCIAL, - R$ 1.400,00

Próx. metrô 35m², ar condicionado, 

wc, 1vg. Ref.: 90642

Sáude 

COMERCIAL, - R$ 1.450,00

Próx. ao metrô, 30m²,  wc, 1vg. 

Oportunidade! Ref.: 90885

Saúde

EXCELENTE APTO, - R$ 1.445 MIL
Impecável, 3 dts suites c/arm, 3vgs, 

sac, lazer, 128m². Ref: JA11955

São Judas

APTO ESPAÇOSO, - R$ 480 MIL            
Px. metrô 2 dts c/arm, coz.c/arm, 
dep.emp, 1vg, 80m². Ref: JA9744

Jd. Celeste

APTO NOVO, ANDAR ALTO - R$ 377 MIL
3 dts c/arm, suíte, 1vg, sac, lazer, 

63m². Ref: JA11634

Cursino

APTO SEMI NOVO, AREJADO - R$ 250 MIL      
2 dts, suite, 1vg, sac, lazer, 52m²                     

Ref: JA11670

Vl. Mariana

SOBRADO IMPECÁVEL, - R$ 835 MIL      
Px. metrô 3 dts c/ arm, closet, suite, 
2vgs, qtal, sac, 160m² . Ref: JA11097

Vila Guarani

SOBRADO AMPLO, - R$ 499 MIL      
Ótima localiz. 2 dts c/arm, dep.emp, 

2vgs, qtal, 130m². Ref: JA10727

Saúde
LINDO APTO, - R$ 1.000 MILHÃO 

Bem localiz. 4 dts c/arm, 2 suítes, dep. 

emp, sac, 2vgs, 103m² . Ref: JA11217

Saúde
ÓTIMO APTO, - R$ 648 MIL

bem localizado 3 dts c/ arm, suite, coz. 

c/ arm, 2vgs, sac, 90m². Ref:JA11946

Ipiranga
LINDO APTO - R$ 530 MIL

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

suíte, 1vg, lazer, 62m². Ref:JA1007

Saúde
APTO RICO EM ARMS, - R$ 495 MIL

Ótima localiz. 2 dts c/arm, suite, 

1vg, sac, lazer, 58m². Ref: JA10589

Vila Guarani
APTO REPLETO DE ARMS, R$ 460 MIL                      

px. metrô - 2 dts c/arm, suíte, closet, 

2vgs, lazer, 60m². Ref: JA11855

Vila Guarani
APTO ENSOLARADO, - R$ 430 MIL

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

lazer, 50m². Ref: JA11969

Vila Clementino
EXCELENTE APTO, – R$ 390 MIL

Ótima localiz. 1 dts, coz.c/arm, sala, 

1wc, 43m². Ref:JA11161

Cursino
EXCELENTE APTO, - R$ 255 MIL

Cond. baixo 2 dts c/arm, coz.c/arm, 

1vg, lazer, 50 m² . Ref: JA11713

São Judas
ÓTIMO SOBRADO, - R$ 750 MIL      

Bem localiz. 3 dts c/arm, suíte, dep. 

emp, 2vgs, lazer, 162m². Ref: JA11194

Pq. Jabaquara
CASA TÉRREA, - R$ 390 MIL               

Ótima localiz. 3 dts, coz, 3wcs, 

2vgs, qtal, 297m². Ref: JA9524

Jabaquara
CASA COND. FECHADO - R$ 295 MIL                            

2 dts, coz.c/arm, sala, 1wc, 1vg, 

80m². Ref: JA11075

Jardim Miriam
SOBRADO NOVO, – R$ 310 MIL

Ótimo preço 2 suítes, coz, sala, 1vg, 

qtal, 80m². Ref: JA8208

Consul te -nos :  2578 -8244
Sede Própria - Plantão aos sabádos até as 15:00 hs. 

se preferir, ligue 24 h: 9 9971-3485
Rua Paracatu, 852 - Saúde

www.takaki.com.br / Email: contato@takaki.com.br

VENDA - cAsAs IMÓVEIs cOMERcIAIsVENDA - 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
PARANHOS

PEDERNEIRAS, 206.

Plantão no local!!!. 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$ 32 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).

Saúde
 Sobrado estilo Oriental!

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

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

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)

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)

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)

02 ftes, Rua Tranquila, 03 dts 
(ste), sala 03 ambs, entr. lateral, 
Quintal com jardim, 04 vgs, 275 

ms2. Vale a pena visitar!
R$ 1.180.000,00 - (Cod. JHAT).

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)

Oportunidade!!! 65 m2 au c/ 2 
dts (1 ste), sala 2 ambs, lazer 
completo!!! R$ 495 mil!!!

(Cod. FA/RE)

SAÚDE
800 M DO METRÔ!!!

01 VAGA DEMARCADA!!!

MIRANDÓPOLIS
2 WCS!!! METRÔ STA. 

CRUZ E PÇA!!!

Av. Sem. Cas. da Rocha!!! 74 m2 
au c/ 3 dts, 2 wcs, sem vaga de 

garagem. Apenas R$ 400 mil!!!
(Cod. MA)

SÃO JUDAS
METRÔ!!!

ANDAR ALTO!!!

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

Apenas R$ 320 mil!!!
(Cod. TH/JH)

V. GUMERCINDO
TERR. GOURMET

C/ CHURR.!!!

115m2 au c/ 3dts (2 stes), sala 
2 ambs. c/ terraço gourmet, dep. 
emp., 2 vagas, lazer completo!!!

R$ 1.050.000,00!!! - (Cod. TH/JH)

VILA MARIANA
PX. AO METRÔ!!! - 2 VAGAS

95 M2 AU!!!
3 dts (1 suíte ampla c/ sacada), sala 2 ambientes 

c/ sacada, wc social, dep. emp, cozinha, repleto em 
arms!!! Lazer. Apenas R$ 3.000,00!!! (Cod. TH/FE)

ACLIMAÇÃO
APTO OPORTUNIDADE

02 dts, sala 02 ambs,
02 banhs. repleto de armários, 
74 ms2 úteis, 01 vaga livre, 04 

quadras do Parque
da Aclimação.

Apenas: R$ 450 Mil.
Exclusividade Takaki Imóveis. 

(Cod. MA).

SAÚDE
SOBRADO

RUA IBITURUNA!!!
2 dts (1 suíte), sala 2 ambs,
wc social, cozinha, despensa, 

edícula, quintal, AS,
2 vgs cobertas c/
portão automático.

Apenas R$ 430 mil!!!
(Cod. JJ)

PÇA. ÁRVORE
METRÔ!!!

2 VAGAS!!!
3 dts (1 ste), sala 2 ambientes, 

cozinha, área de serviço, dep. 

empregada, lazer.

Apenas R$ 700 mil!!!

(Cod. SI)

SAÚDE
150 M DO METRÔ!!!
LAZER COMPLETO!!!

5 ANOS DE CONST.!!!
96m2 au c/ 3 dts (1 ste),

sala 2 ambientes c/ sacada,
coz. planejada, cond. baixo.

Apenas R$ 960 mil!!!
(Cod. JH)

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

2 VGS!!! REFORMADO!!!
72 ms2 au c/ 3 dormitórios 

(1 suíte), sala 2 ambientes c/ 

sacada, coz. planejada.

Apenas R$ 620 mil!!!

(Cod. JH)

SAÚDE
METRÔ!!!

435 MTS DE TERRENO!!!
4 suítes, sala de estar,

jantar e TV, sala de ginástica, 

lavabo, dep. emp.,

ótimo salão de festas, 5 vagas.

R$ 1.800,000,00!!!
(Cod. SI)

CONCEIÇÃO
METRÔ!!! APENAS R$ 1.600,00!!!

60 ms2 au c/ 2 dormitórios c/ ae, wc social, sala 2 ambientes, 
cozinha c/ ae, área de serviço, lazer, 1 vaga!!! (Cod. FE)

SAÚDE
PX METRO

02 dts, sala 02 ambs,
02 banhs, coz, 01 vaga, 

lazer, excelente local.
60ms2 úteis. Andar alto.

Cond. Bx.
Só R$ 460 Mil.

(Cod JH).

VILA MARIANA
PX PARQUE DA ACLIMAÇÃO

04 dts (03 suites),
sala 03 ambs + lav, sacada 
com churr, coz planej, dep 

empr+WC, 03 vgs, lazer 
compt., 168 ms2. 

05 anos de Constr.
Apenas R$ 1.650.000,00.

(Cod JH).  

SAÚDE
PX METRO

Terreno com 05 casas,
salão, Terr 12 x 30 com

duas frentes.
05 vagas, Excelente
negócio para renda.

Consulte-nos.
Apenas: R$ 1.400.000,00.

(Cod. Sl). 

VILA GUMERCINDO
PRÉDIO COM 04 ANOS!

03 dts (ste+sacada), banh, social, sala 
2 ambs + sac + churr, coz americana, 

rico em AE, 2 vgs, lazer. 73 m2.
Só R$ 620 MIL. (Cod. AT)

SAÚDE
PX AO METRÔ
Ed. com 04 anos,

02 dts (ste), sala 2 ambs,
sacada com churr, 

coz americana, lazer total,
01 gar.

Apenas R$ 560 MIL.
(Cod. JH).

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO
2 VAGAS!

03 dts (ste), sala 2 ambs + 

lavabo, coz, dep. empr + WC, 

quintal. De esquina!

Terr (7 x 22) / AC 160 m2.

APENAS R$ 700 MIL.
(Cod JH).

APTº SAÚDE
ACEITO DEPÓSITO

A100 mts do metro, lindo, cond.Baixo, 02 dormitórios com 
armários, Ventiladores, cozinha com armário, wc  c/box e gabinete, 

piso frio, Face norte. Preço R$ 1.750,00. (Cod. Ce).

APTº SAÚDE METRÔ
ACEITO DEPÓSITO

02 Dormitórios com armário, sendo 01 suíte, sala com sacada, 
cozinha Com armários planejados, área de serviço, aquecimento 

chuveiro e torneiras, Vaga garagem femarcada. Ótimo local.
Preço R$ 1.800,00. (Cod ce).

SAÚDE
SOBRADO METRÔ
boca do metrô, ótimo

local para investidor. Comercial; 
escritório, consultório, etc.,

4:40 X 30, vago, 02 dormitótios, 
02 Salas, quintal,

dependência de empregada, 
garagem.

Só R$ 650.000,00

SAÚDE
250 MTS METRÔ!!!

01 VAGA LIVRE
 02 Dorm, sala 02 ambientes, 

wc.Social, cozinha
americana, área de serviço

com banheiro.
Excelente opção.
R$ 405.000,00.

(Cod. JJ)

JD.DA SAÚDE
98M2 A/U – 02 VAGAS, 

300 MTS SHOPPING 
PLAZA SUL

03 Dorm, 01 suíte
c/sacada, armários planejados, 

wc.Social, cozinha, 
Área de serviço, banheiro,

lazer completo.
Só R$ 690.000,00.

(Cod. JJ) 

SAÚDE
PRÓX. METRÔ

SOBRADO COM/RES.
TERR 5 X 39, AC 160 M2

3 dts, sl 2 ambs, Lav. +
01 casa nos fdos + salão de 

festas. Só R$ 850 MIL.
 (estuda permuta por

apto na região).
Cod. JH/AT.

SÃO JUDAS
400 M DO METRÔ!

Novo, nunca habitado,

2 dts (ste), sl+sac,

coz, banh social,

lazer total, gar., 55 m2.

Apenas R$ 480 MIL.
(Cod. JH).

JABAQUARA
METRÔ

SOBRADO
3 suites, sala 2 ambs,
lavabo, coz, quintal.

Garagem para 04 autos.
Vago. NOVO.

Apenas R$ 650 MIL.
(Cod CE).

SAÚDE
COLADO AO METRO

Conj. Com., 12º andar com 220 ms2 úteis, vão livre,
06 banhs, 08 vagas. Exc. Local.

Por apenas R$ 9.750,00.
Consulte-nos (Cod Ro/Tak). 

SOBRE LOJA 
RUA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS.

Exclusividade Takaki, 140 ms2 ac (7X20),

04 banhs, 01 vaga. Totalmente reformada.

Só R$ 2.500,00. (Cod. Ro/Tak).
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.
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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
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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótima localização, travessa 
da rua Tiquatira, vago, c/ 3 

dormitórios, wc social, sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 3 carros, estuda 

proposta - REF.: 13.869

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
V. GUMERCINDO

R$ 1.150 MIL
Terreno 212 m², constr 204 

m², reformado, tudo novo, c/ 3 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 

cozinha, dep. p/ empreg., 
escritório, jardim quintal 

gramado, churrasq., gar. p/ 2 
carros - REF.: 12.299

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente área útil de 130 

m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 3 amb., coz. c/ AE, 

lavanderia c/ AE, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 3 carros, 
bom acabto. - REF.: 13.497

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 860 MIL
Terreno aprox.11 x 30 mts., AC 

= 300 m², c/ 3 dorm., 2 suítes, 
living, sl. Jantar, sl. TV, lavabo, 
cozinha, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 5 carros, edícula indep. c/ 2 

dorm., suíte - REF. 13.860

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 870 MIL
Trav. da Al. dos Guaicanãs, AT 
= 255m², AC = 363 m², c/ 4 

dorm., 2 stes., living p/ 2 amb., 
sl. jantar, lav, copa, coz., dep. 
p/ emp, gar. p/ 3 carros, nos 

fundos + 5 salas p/ escritório - 
REF.: 13.876

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 220 MIL
Localizado próx. a rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, c/ 2 
dormitórios, wc social, living, 
cozinha, lavanderia, cond. R$ 
230,00, prédio sem elevador, 
sem garagem - REF.: 13.889

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 630 MIL
Prédio c/ apenas 8 anos, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
liv. p/ 2 amb. c/ sacada, lav, 

coz. c/ AE, wc p/ emp., gar. p/ 
2 carros, prédio c/ 8 anos, 

cond. R$ 450,00 - REF.: 13.872

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Ótimo local, trav.da r. Tiquatira, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 

wc social, living p/ 2 amb., 
sl. Jantar, lavabo, cozinha, 
churrasq., gar. p/ 4 carros, 

edícula c/ 2 dorm., wc, coz., 
lavanderia - REF.: 13.900

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
Ótimo local da Av. Ramalho 

Ortigão, excelente área útil de 
82 m², vago, c/ 2 dormitórios, 

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

REF.: 13.870

SOBRADO
PLANALTO PTA.

R$ 460 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.: 13.867

PRÉDIO COML
BQ. DA SAÚDE
R$ 2.700 MIL

AT = 570 m², AC = 724 m², 
térreo c/ salão 150m² + 2 wc, 
1º andar c/ salão 220m² + 3 
wc, 2ª andar c/ salão 220m² + 
3 wc + refeitório + vestiários 
+ ampla ste., elevador, estac. 
6 autos, edícula - REF.: 12.585

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótima localização do bairro , 

travessa da rua Tiquatira, ótimo 
para construir dois sobrados, 

terreno plano medindo 8 
x 22,5 mts, venha conferir 

pessoalmente - REF.: 13.438

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 565 MIL

Ótimo local, trav.da rua Frei 
Durão, reformado, ótimo 

acabto., c/ 2 dormitórios, suíte, 
living, cozinha, qto. p/ despejo, 

wc p/ emrpegada, garagem
p/ 2 carros - REF.: 13.932

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Ótima oferta, terreno 264 m², 

construção aprox. 200 m², 
vago, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte c/ 
hidro, wc social, liv. p/ 2 amb., 
lav,coz. c/ AE, qto. p/ despejo, 
dep. p/ emp, gar. p/ 3 carros- 

REF.: 13.849 

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 380 MIL
Ótima localização da Av. Bq. da 
Saúde, ótimo acabamento, c/ 2 
dorm., 1 c/ AE, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 13.110

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 550 MIL
Excelente localização da rua 

Martínia, totalmente reformada, 
estado de nova, vago, c/ 
2 dom., wc social, living, 
cozinha, ampla despensa, 

lavanderia, quintal, garagem - 
REF.: 13.696

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 585 MIL
Boa localização do bairro, bom 

acabamento, c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb., cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 13.680

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Reformado, bom acabto., boa 

localização da Av. N. S. da 
Saúde, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 13.311

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.170 MIL

Construtora Cyrella, AU = 
121,50m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, closet, living p/ 2 amb., 
sacada gourmet, lavabo, coz. 

planej., dep. p/ empreg., 
depósito, gar. p/ 2 carros, lazer 

completo - REF.: 13.963

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
c/ 3 dormitórios c/ AE, wc 

social, living p/ 2 ambients, 
coz. c/ AE, lavand, gar. p/ 1 

carro, ótima localização da rua 
D. Bernardo Nogueira, estuda 

propostas - REF.: 13.850

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 550 MIL

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

mts, AC = 140 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb., 

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

SOBRADO COM. / RES.
BQ. DA SAÚDE

R$ 580 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.: 13.256

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 590 MIL

Ótima localização, a 200 mts. 
do Museu do Ipiranga, c/ 3 

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

qto. despejo, lavanderia, gar. p/ 
1 carro - REF.: 13.861

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.300 MIL

Terreno 12 x 34m, AC = 
313m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 

c/ closet, living p/ 3 amb., 
lareira, lavabo, escritório, coz. c/ 
AE, despensa, depósito, amplo 

quintal c/ área goumert, sl. Festa, 
gar. p/ 5 carros - REF.: 13.980

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 290 MIL
Boa localização da Rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, 
reformado,c/ 2 suítes c/ AE, sala 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, gar. 

p/ 1 carro, AU = 66 m², cond. 
R$ 399,00 - REF.: 13.708

APTO
V. BRAS. MACHADO

R$ 495 MIL
 Prédio de apenas 4 anos, AU 
= 67 m², c/ 2 dorm., suíte, 

wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ 2 carros, lazer 

completo, cond. R$ 550,00 - 
REF.: 13.262

TERRENO
9 X 35 M

R$ 550 MIL
Ótima localização, próximo 

da Av. Bq. da Saúde x Av. do 
Cursino, terreno limpo, plano, 
medindo 9 x 35 mts., ótimo 
para construtores, podendo 

construir 2 sobrados novos - 
REF.: 12.931

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

SOBRADO
 V. BRAS. MACHADO

R$ 585 MIL
Boa localização do bairro, 

terreno 5 x 25 mts.,AC = 125 
m², c/ 3 dorm., suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 2 

carros - REF.: 13.990

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 595 MIL
3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha planejada, quarto p/ 

empreg., gar. p/ 2 carros, AU = 
86 m², boa localização da Rua 
Calógero Calia - REF.: 13.399

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 645 MIL
Seminovo, prédio c/ apenas 3 
anos, vago, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. 
c/ sacada gourmet, cozinha 

planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, condomínio R$ 
450,00 - REF.: 13.563

APTO. - METRÔ
 A. IPIRANGA
R$ 660 MIL

A 900 mts. do Metrô A. do 
Ipiranga, prédio seminovo, AU 

= 87m², c/ 2 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada gourmet, escritório, coz. 
c/ AE, gar. p/ 2 carros, cond. 
R$ 563,00 - REF.: 13.496

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

SOBRADO - METRÔ 
A. DO IPIRANGA

R$ 760 MIL
A 500 mts. do metrô, c/ 3 

suítes, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 4 carros, construção 

157 m², estuda permuta imóvel 
menor valor - REF.: 13.566

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., gar. 

p/ 2 carros - REF.: 13.290

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Local nobre do bairro, terreno 
10 x 30 mts., construção 235 
m³, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb., lavabo, copa, 
coz. c/ AE, dep. p/ emp, gar. p/ 

4 carros - REF.: 13.075

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Reformado, ótimo acabto., 

vago, c/ 3 suítes, 2 c/ AE, hidro, 
living p/ 2 amb., lavabo, copa, 
coz. planejada, lavanderia c/ 

AE, dep. p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., garagem p/ 2 carros 

- REF.: 12.802

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, 

living p/ 2 amb., sl. TV, coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., amplo 

quintal c; churrasq., garagem 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. MONUMENTO

R$ 1.045 MIL
Terreno 418 m², AC = 287m², 

c/ 5 dorm. c/ AE, 2 suítes, 
living p/ 4 amb., lavabo, coz. 
c/ AE, wc p/ empreg., suíte p/ 
hóspedes, amplo quintal,  gar. 

p/ 7 carros - REF.: 13.834

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

4 suítes c/ AE, living p/ 3 amb., 
lavabo, copa, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., adega, sl. Festa, 
edícula c/ 2 dorm., gar. p/ 5 

carros, terreno 10 x 36 mts., AC 
= 410 m² - REF.: 11.738

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, lav, escritório, coz. 
planej., wc p/ emp, depósito, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 13.787

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 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

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

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br

5588-3366/3453-7370Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE
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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

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

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 REFORMADO
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 NoVo
r$ 320 Mil

Cidade Ademar com 
2 dormitóriossuítes, sala, 

cozinha  e garagem. 
REF.: 52-2853

Sobrado na 
Vila Campestre

r$ 500 Mil
3 dorms, 1 suíte c/ closet, sala 
ampla, copa, coz, lavanderia  

salão no sub solo, quarto para 
emp. com wc, churr. e gar. 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

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

 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 3 
dormitórios, 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,
garagem 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

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

MaraVilHoSo Sobrado 
r$ 1.400 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 - 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

TerreNo CoM 930 M2

Vila Gumercindo ! Projeto 
para edificação de 12 andares 

a 800 metros do Metrô Imi-
grantes e próx. Av. Abraão de 
Moraes, local c/ infra estrutura 

coml, supermercados,
drogaria, padaria. REF.:14-2979 

TerreNo 530 M2

Vila Gumercindo
Oportunidade
p/ Investidores

Projeto para 5 casas
a 600metros do Metrô

Imigrantes!  REF.:14-2978

CASA TÉRREA ( Metrô 
Jabaquara)–R$ 450 MIL

Toda reformada, portão
automático, porcelanato

com 2 dormitórios , sala 2
ambientes , cozinha, quintal, 

dep. emp. e gar. Venha 
conferir. Ref.: 15-2972

TERRENO/CASAS
R$400 Mil

V.Sta Catarina
OPORTUNIDADE, (7x22,5m) 

excelente localização  com 
duas casas térreas, ótimo 

investimento..  Ref  15- 2803

Sobrado 3 dorms
JABAQUARA R$ 550 mil
Prox. Ao Metrô com 3 dorms, 
1 suíte, terraço, copa/cozinha 

com armários, jardim de 
inverno, lavabo, quintal com 
churrasqueira, 4 vagas de 

garagem.Ref.: 15-2959

Sobrado Cidade 
VarGaS –r$ 2.000 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

“NOVÍSSIMA”  CASA 
TOTALMENTE TÉRREA 

R$ 550 MIL 
Raridade no Jabaquara! 

3 dormitórios,suíte, sala 2 
ambientes, cozinha america-
na, lavabo, area de serviço, 
2 vagas de garagem, portão 

basculante e fino acabamento 
. Terreno com trinta metros de 
fundo, muito bem aproveitado, 

e ainda dá para utilizar a 
laje caso necessite de mais 

espaço. REF.: 01-3004

SOBRADO NOVO - 
próx. Metrô Conceição 

R$ 560 MIL
 Vila Guarani com 3 dormi-

tórios , suíte, cozinha, sala 2 
ambs, 2 vagas de gar, lavabo, 
ótimo acabamento. Pronto p/ 

morar. REF.: 01-2999

JABAQUARA  próx. 
Metrô – APTO 3 dorm. 

só R$ 320mil
3 dorms, sala 2 ambientes 

com sanca , gesso e ilumina-
ção, cozinha com armários, 

vaga de gar. 10 minutos à pé 
para o Metrô!  REF.: 01-2971

SOBRADO na Vila 
Guarani  - 5 min. à pé 
do Metrô R$ 450 mil

Metrô Conceição  com 2 dor-
mitórios c/ arm, sala 2 ambs, 
cozinha, banheiro, quarto e 

banheiro de empregada, quin-
tal  e gar.  REF.: 01-2989

Apto
Metrô Jabaquara

R$ 380 Mil
2 dormitórios, suíte,

sala 2 ambientes, cozinha,  
banheiros, area de serviço

e 2 vagas de garagem.
Ref .:01-2982

Excelente CASA TÉRREA 
c/ piscina - R$ 1.200 mil

Cidade Vargas, assobradada, 
próx.Metrô com 3 dormitórios 

suítes, sala 2 ambientes, 
cozinha com armários, dep. 

emp, lavand, quintal e 5 vagas 
de gar.  REF.: 01-2974

APTO R$ 380 mil
Vila Guarani

Localização privilegiada, próx. 
Metrô, face norte,reformado, 2 
dormitórios, sala 2 ambientes, 

cozinha, AS, 1 vaga de gar. 
livre e coberta. Ótima  oportu-

nidade!  REF.: 01-3002

Excelente  APTO PTO 
PAULISTA R$ 700 mil

3 dormitórios, suíte, sala 
2 ambientes c/ sacada , 

cozinha, dep. emp. e area de 
serviço, 3 vagas de garagem, 
lazer etc  . Ótima  oportunida-

de!  REF.:01-2975

CASA TÉRREA ( Metrô 
Jabaquara)–R$ 450 MIL

Toda reformada, portão 
automático, porcelanato com 
2 dorms , sala 2 ambientes , 

cozinha, quintal, dependencia 
de empregada e garagem . 

Venha conferir.  Ref.: 15-2972

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.  VILA MARIANA
2 dts,1 vg, living 2 ambs. 

reformado repleto armários, 
ótimo local, andar alto, próximo 
ao Metrô e Shooping Sta. Cruz. 

R$ 390 Mil

APTO. MIRANDÓPOLIS
2 dts, living 2 ambs, salão de 

festas, ótima localização, 60m2 

au, próximo a Supermercados, 
Farmácias, próximo ao Metrô 
Praça da Árvore. R$ 330 Mil

APTO.  METRÔ SAÚDE
2 dts, 1 vgs, dep. emp, coz. 
americana, sl. festas, ótimo 

estado, reformado, vago, ótimo 
local, rua tranquila, px. Metrô 
Pça. da Árvore. R$ 450 Mil

APTO.  PRAÇA DA ÁRVORE
2 dts, 2 vgs, living/terraço,
salão de festas, vago, rua 

tranquila, ótimo local, próximo 
ao Metrô Praça da Árvore.

R$ 440 Mil

APTO.  IPIRANGA
3 dts,1 ste, 2 vgs, living/terraço, 
90m2 au, repleto de armários, 

lazer, piscina, academia, vago, 
ótima localização, próximo ao 
Metrô, impecável.  R$ 565 Mil

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

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

próximo ao Metrô Santa Cruz. 
R$ 450 Mil

APTO. MIRANDÓPOLIS
3 dts,1 ste, 2 vgs, living 2 ambS, 

lazer, salão de festas, repleto 
de arms, totalmente reformado, 
ótimo local, próximo ao Metrô. 

R$ 550 Mil

APTO. VILA MARIANA
3 dts,1 ste, 1 vg, living 2 

ambs, lazer,100m2 au, andar 
alto, reformado, ótimo local, 

impecável,  Metrô ao Ana Rosa. 
R$ 679 Mil

CASA TÉRREA MIRANDÓPOLIS
2 dts, 2 vaga, sala 2 ambiente, 

entrada lateral, quintal, rua
tranqüila, ótima localização 
próximo ao Metrô Pça. da 

Árvore. R$ 650 Mil

SOBRADO  MIRANDÓPOLIS
3 dts, 2 vgs, sala 2 ambs,
reformado, quintal, ótima

localização, impecável, próximo 
ao Metrô Pça. da Árvore.

R$ 670 Mil

SOBRADO VILA MARIANA
2 dts, 1vg ,2 salas, quintal c/
edícula, 2 wc´s, repleto de 

armários, vago, ótima locali-
zação, impecável, próximo ao 

Metrô. R$ 680 Mil

CASA TÉRREA VILA MARIANA
2 dts, 6 vgs, entrada lateral, 
nos fundos tem salão grande 

com 2 wc, terreno 10x30, ótima 
localização, vaga, próximo ao 

Metrô. R$ 1.100.000,00

MARCIA 
RAMOS 

IMÓVEIS

Rua das Camélias, 86
 Mirandópolis 

E-mail: ramosmarcia08
@yahoo.com.br 

(creci 101501)

 99330-6118
ou 2578-0159MIRANDÓPOLIS - R$ 760.000,00 

Exc. Sobrado semi isolado, 6 mts. de 
frente, terreno c/150m2, 3 dts. 1 suite, 
banh. c/box blindex, piso laminado, 
coz. qtal. c/churr., edícula, 2 vagas.

VENDAS * VENDAS * VENDAS

VILA CLEMENTINO
 APTO. -  R$ 2.500,00

1 quadra metrô, 80m2 AU, 2 dts.c/arms, 
escrit, sala 2 ambs. c/var, coz. plan, wc 

empr. 1 vg dem., pisc, sl festas, etc.

MIRANDÓPOLIS
LINDO SOBRADO - R$ 3.500,00
Semi isolado, 3 suítes c/arms. hidro, 
sala 2 ambs. piso tábua corrida IPÊ, 
coz. planej., DE, quintal e 2 vagas.

CONJUNTO COMERCIAL 
SAÚDE R$ 1.600,00

Em prédio novo, c/51m2 AU, 2 banhs., 
1 copa, 1 vaga, Ar Cond. Spliter, 

dispões de estacionamento p/clientes.

LOCAÇÕES * LOCAÇÕES * LOCAÇÕES

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
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
SOBRADO - R$ 600.000,00 

Reform., c/2 dorms. c/varand, sala, 
lavabo, coz. AS, peq, quintal,

1 vaga, portão eletrônico.

PRAÇA DA ÁRVORE
APARTAMENTO - R$ 850.000,00 
150m2 AU, 3 dorms. (1 suíte), sala 

ampla 2 ambs. coz. AS, DE, 2 vagas 
prédio entigo. Cond. R$ 670,00

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA  - R$ 5.500,00

Semi isolada, em excelene estado, c/3 dorms. 
c/arms., 2 salas, coz. ampla c/arms., lavabo, edícu-
la c/1 suíte + 1 sala, A.S., quintal grande, 2 vagas.

MIRANDÓPOLIS
 APARTAMENTO  R$ 1.800,00
C/55 m2 AU, próx. ao Metrô, 2 dorms. 

c/arms., sala p/2 ambs. c/varanda, 
coz. planejada, A.S., arms., 1 vaga.

VILA MARIANA 
APARTAMENTO  R$ 1.600,00 
Ao lado o metrô, 1 dormitório c/

armário, sala, coz. planej. 1 vaga.

VILA CLEMENTINO
LINDO APTO. - R$ 1.500.000,00
123m2 AU, 3 dorms. (2 suítes c/arms.), escritório, 
sala p/2 ambs. c/varanda, coz. planej., A.S., D.E. 
lazer total, 3 vgs. demarcadas. Estuda Permuta

MIRANDÓPOLIS - R$ 2.500.000,00 
Sobrado c/projeto diferenciado; na parte superior 
c/3 sls. e 3 banhs: no térreo c/1 sl. c/9x12 outra 
c/5x6,5, banh. amplo qtal. c/parte coberta p/sala 

de conveções, passagem lateral, 3 vagas. 

VILA CLEMENTINO 
APARTAMENTO  R$ 1.800,00
C/100 m2 AU, 2 dormitórios c/arms., 

sala para 2 ambientes, lavabo, cozinha 
planejada, dep. empreg., 1 vaga.

VILA CLEMENTINO
APARTAMENTO - R$ 4.000,00

Com 126m2 A.U., 3 dormitórios, 
1 suíte c/arms., sala p/2 ambs., cozinha 

planejada, dep. empreg., 3 vagas.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO - R$ 4.500,00

Impecável, 2 suites c/varanda, rico em 
arms. 2 salas amplas, coz. planej. qtal. 

edícula, churrasqueira, 2 vagas.

MIRANDÓPOLIS APARTAMENTO
R$ 4.500,00

Impecável, c/134m2 AU 3 dorms. (1 suíte c/closet e 
hidrom), sala p/2 ambs. c/varanda ampla, piso tábuas 
largas em ipê. banhs. c/piso em granito e box blindex, 
coz.planejada, rico em arms. Aluga mobiliado ou não

MIRANDÓPOLIS
TERRENO - R$ 550.000,00

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

VILA CLEMENTINO 
APARTAMENTO - R$ 520.000,00 

C/82m2 AU, px. E.P.M., 2 dorms. c/arms. sala 2 
ambs. coz. planej. 3 banhs. dep. empr., 1 vaga.

MIRANDÓPOLIS 
TERRENO 5x27 - R$ 450.000,00 

Com Casa Velha
e vaga para 2 carros.

VILA CLEMENTINO
APTO. - R$ 499.000,00 

Com 68m2 A.U., 2 dormitórios c/armários, sala, 
cozinha, A.S., dep. empreg., 1 vaga garagem.

LIBERDADE 
LOJA - R$ 260.000,00 

Com 45m2 AU, toda reformada, c/5 mts de 
frente, 1 banh., piso em porcelanato branco.

MIRANDÓPOLIS P/INVESTIDOR
SOBRADO COMERCIAL

R$ 850.000,00 
Alugado, com 3 dormitórios, 2 salas 

cozinha, área serviço, 1 vaga.

VILA CLEMENTINO  
EXC. APTO.  R$ 4.000,00

C/120m2 AU, 3 dorms. (2 suítes c/arms.), 
lavabo, sala p/2 ambs. c/varanda, coz. 

planej., dep. empr., 2 vagas demar., 
academia, salão festas. Estuda Proposta.

CONJUNTO COMERCIAL 
V. CLEMENTINO -  R$ 4.000,00
100 m2. de área útil, todo reformado, 

com copa, 2 banheiros,
2 vagas.
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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 
Localização. 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$ 1.200 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

VILA MARIANA
Sobrado (residencial/co-

mercial), 03 ds, lavabo, 02 
salas, edicula com 03 salas 
e 03 banheiros, garagem. 
Jto ao metro Santa Cruz.

R$ 900 mil.

VENDA

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, 76m², 
Impecável. R$ 1.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

grande, lavabo, edícula 
completa, 2 vagas, rico 

em arms. Lindo.
R$ 2.300,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds,

sala grande, coz., lavabo, 
edicula completa,
quintal e garagem.

R$ 2.000,00.

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

SAÚDE
Apartamento, 02 ds c/ 
AE, sala grande, coz. 
c/ AE, 02 banheiros, 

garagem. Lindo.
R$ 450 mil.

LOCAÇÃO

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds,  sala, 
lavabo, coz., quintal, 
garagem. Perfeito.
Otima localização.

R$ 1.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite), 02 
salas, lavabo, lavanderia, 
depósito, churrasqueira, 
quintal grande e vaga 03 

autos. R$ 2.700,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 03 ds,

02 banheiros, salão de 
festa, edicula completa, 

garagem. Terreno 11 X23. 
Oportunidade.
R$ 690 mil.

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. b.box, sala, 
coz., As, Wc, s/gar., 

100 mts. Metrô / Wlamart 
R$ 299.000,00 
Temos Outros

SÃO JUDAS 
Últimas Unidades

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 118m2 AU, hall monumen-
tal, 3 dts. (ste), arms. b.box, liv. 
amplo c/terraço, tabs. largas, 
lav. copa, coz. qe/wc, 2 vgs. 

lazer R$ 639.000,00
Temos Outros

SAÚDE
Excelente Local

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. (ste), arms. liv. 
2 ambs. lav. coz. AS, gar. 

priv., 8º and. Px. Praça 
Santa Rita. R$ 589.000,00

Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
PRONTO P/MORAR

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado, 3 dts. arms. b.box, 
2 sls. lav. coz., peq. qtal., QE/

WC, gar., pronto p/morar
R$ 649.000,00
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Trav. R. das Rosas

 

Entrega em Janeiro/15 - Rua Caramurú, 632
1 vaga, varanda, lav. coletiva, aquecimento 
central, infra p/ar condicionado, bicicletário 

Direto com proprietário

 APTO. SAÚDE NOVO - 35 M2 
200 MTS. METRÔ PÇA. ÁRVORE

R$ 355.000,00

98300-8338 ou 99764-7369

 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

Vago, 2 dormitórios, 
1 sala, cozinha, banh., 

lavand., 2 vagas. 
entrada lateral

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

CASA TÉRREA
VILA GUARANI 6x23

R$ 380.000,00

2 dormitórios., sala, cozinha, 
banheiro,1 vaga, quadra

 poliespaortiva, playground, 
portaria 24 h.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. NA AV. 
MIGUEL ESTÉFANO 
AO LADO DA FIAT
R$ 270.000,00

122m2 AU, 2 dorms., sala, 
coz. banh., qto./banh empr., 

lavand. 1 vaga. Cond. R$ 
100,00 s/elevador. Confira!

2275-6481/ 2276-3671 
ou 96338-4604

APTO. METRÔ 
JABAQUARA 

PX. CARREFOUR
R$ 480.000,00

CARO AMIGO: COMPRANDO, VENDENDO OU ALUGANDO
ACEITO PROPOSTA E PARCERIA EM NEGÓCIO HONESTO

valente47317@creci.org.br

METRÔ SANTA CRUZ 
SOBRADO COMERCIAL
Frente 9 mts. = 225m2

várias salas e garagens
Ver Rua Luis Goes, 700

Vendo R$ 6 Mil o m2

PX. METRÔ VL. MARIANA
SOBRADO RESIDENCIAL

2 dorms., sala, copa/coz.
banh., quintal., garagem,

150m2  R. Pero Correia, 383
Vendo R$ 4 Mil o m2

PX. METRÔ VL. MARIANA
TÉRREA RESIDENCIAL 

3 dts. (ste), 3 sls. c/lareira
s/festas, churr., Q.E. 3 gars.
280/295m2. R. Pero Correia
Vendo/Troco  R$ 5 Mil o m2

SOBRADOS COMERCIAIS
R. Marselhesa,163 R$ 2.500,
R. Caramurú,227 R$ 3.600,
R. Quatás,130  R$ 3.800,
R.  J.  Melo,  357  R$ 5.000,
R.J.Távora,679/709 R$ 5.000,

VILA MARIANA
IMÓVEIS COMERCIAIS

R. Coronel Lisboa, 720 
R. Cap. Cavalcante, 349
Av. Rodrigues Alves, 675

Alugo R$ 6.000,00

VILA CLEMENTINO
SOBRADOS COMERCIAIS
R. N. Barros, 619  R$5.000, 
R.S. Madureira, 219 R$ 5.000, 
R.C. de  Irajá, 254  R$ 5.500,
R. C. Lisboa, 720  R$ 6.000,

www.valentenegocios.com

* VENDAS *

VALENTE IMÓVEIS
Rua Sena Madureira, 180 - Metrô V. Mariana

99976-1423 - 5082-2234 
CRECISP 47.317 - OABSP 93.417

* LOCAÇÕES *

SEDE PRÓPRIA
20 ANOS

METRÔ VILA MARIANA 
IMÓVEIS COML./RESDL.

1 Sala Dom. Morais R$ 1.100,
60m2 R. Sena, 484 R$ 2.500,
 Loja  R.  Sena,180 R$ 2.700,
Rua  J.  Adms,  38  R$ 3.000,

VILA MARIANA/KLABIN
SOBRADÃO C/3 PISOS

4+4  sls., 2 coz., 4 wc, 2 gar.
160/250m2, R. Conde Irajá, 254
Vendo/Troco R$ 8 Mil o m2

 Alugo R$ 5.500,00

 VENDO LOJA SAÚDE
AV. MIGUEL ESTÉFANO
Com 45m2, embaixo de 1 prédio 

podendo transformar em 
1 apartamento duplex. 

R$ 140.000,00 - Aceito Carro
 98273-0154 ou 2614-3401
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BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 300 mts. do metrô, 3 dts. 
(ste), arms. b.box, carp. mad., 
liv. 2 ambs. c/sac. coz. planej., 
AS, WC, 2 vgs. lazer completo. 

R$ 549.000,00
Temos Outros

SÃO JUDAS
Oportunidade

 

CONTADOR, CORRETOR, ADVOGADO
Rua Domingos de Moraes com Loefgren

Tratar Tel.: 5052-9474

 ALUGO SALA 
EM ESCRITÓRIO MONTADO 

PARA:

 

2 dormitórios c/armários, sala, 
cozinha c/armários, quarto e wc 
empregada, vaga para 1 auto, 

totalmente refornado.
Aluguel R$ 1.700,00

 APTO. VILA CLEMENTINO
METRÔ SANTA CRUZ

Tratar Tel. 2606-2666
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1 dormitório, sala, cozinha, 
banh, área serviço, 1 vaga gar. 

Ótimo para Estudantes, próximo 
Faculdade FMU e Cursinho Anglo. 

Aluguel R$ 1.300,00

 APTO LIBERDADE
METRÔ VERGUEIRO

Tratar Tel. 2606-2666
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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

POUCAS UNIDADES 

 

1ª) No conjunto 3 com 60m2, banhei-
ro, pia de cozinha e 2 áreas externas 
sendo um social e outra de serviço. 
R $  2 . 2 0 0 , 0 0  +  C o n d o m í n i o .
2ª)  No conjunto 4 com 104m2, 
3 banheiros, 2 sacadas, pia de 
cozinha e 1 área de serviço externa.
R $  2 . 9 0 0 , 0 0  +  C o n d o m í n i o .

 

Contato:5571-6743 ou 95810-0000
falar com Sueli ou Cristian

SALAS COMERCIAIS
VILA MARIANA PRÓXIMO 

METRÔ SANTA CRUZ
Rua Domingos de Moraes, 2262

 

Rua Buritis, 128 - sala 404-B 
com 44m2, 2 banheiros, 1 vaga.

R$ 2.000,00 + Condomínio

 SALA COMERCIAL
JABAQUARA

Tratar: 2978-4661 - 97040-7535

 

Rua Visconde de Guaratiba, 3 dormitórios 
com armários, 2 salas com terraço, 

2 banheiros, área de serviço, 1 vaga.
R$ 1.600,00

 APARTAMENTO
METRÔ IMIGRANTES

Tratar Tel.: 3255-4166 Tr. 5572-8193

CONJUNTO
COMERCIAL

COM 3 SALAS
Rua França 
Pinto, 381 BMI IMÓVEIS

Tel.: 5589-3919
creci 15617-J

Apto. 1 dorm. (2º rev.), b.box, 
liv. 2 ambs., arms. coz. AS, s/
gar. R$ 1.500,00 Cond. Baixo. 

Fiador/Seg. Fiança. 
Temos Outros. 

MIRANDÓPOLIS
Próx. Pça. Sta. Rita

Pabx: 5012-1200
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www.imobiliariaigral.com.br
Av. Engº Armando de Arruda Pereira, 1141

Estação Conceição - SEDE PRÓPRIA

Administração
• Locação
• Venda

VENDAS - VENDA - VENDA LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO
APTO VILA SAÚDE  

2 dorm, sala,
coz, w/c, a/s e

1 vaga. A/útil 56m2.  
AP01628

R$ 1.200,00 + 320,00 
CONDOMÍNIO.

SOBRADO
VILA GUARANI 
2 dorm (1 suíte),
sala, coz, w/c, a/s

e 1 vaga.
CA01569

R$ 1.500,00 

SOBRADO
VILA GUARANI
2 dorm (1 suíte),
sala, coz, w/c,

a/s, gar. c/ portão 
aut. A/útil: 75m2.

CA01537
R$ 1.700,00

SOBRADO
GEMINADO

JARDIM ORIENTAL
2 dorm, sala,

coz, 2  w/c e 1 vaga. 
AU 100m2. CA01343

R$ 335 MIL.

SOBRADO
CONDOMINIO FECHADO 
JARDIM ORIENTAL  
3 dorm (1 suíte), sala, 
coz planejada, w/c, la-
vanderia e 2 vagas de 
garagem.  CA01458   
R$ 530 MIL + 200,00 

CONDOMÍNIO.

APTO METRÔ 
CONCEIÇÃO
2 dorm com

armários, sala, coz 
planejada,  w/c,

a/s e 1 vaga. A/útil  
85m2  AP01051

R$ 1.700,00 + 110,00 
CONDOMÍNIO.

APTO
CIDADE VARGAS
2 dorm, sala, coz c/ 
arms, 2 w/c com box 

de vidro, a/s e 1 vaga. 
Todo em piso frio. A/
útil 67m2.  AP01527  

R$ 1.400,00 + 620,00 
CONDOMINIO.

SOBRADO
JABAQUARA

4 dorm (1 suíte), 
sala, copa,  coz, 

w/c, dep. de emp. 
e 2  vagas com 

portão automático.  
CA01378

R$ 580 MIL.

APTO - VILA
PQ. JABAQUARA

2 dorm c/ arms,
sala com sacada, 
coz c/ arms, w/c 

social, a/s e  1 vaga 
de gar. A/útil: 48m2.

AP01567
R$ 315 MIL + 320,00

CONDOMÍNIO.

CASA
AMERICANÓPOLIS

1dorm, sala,
coz, w/c e quintal. 

A/útil: 40m2.
CA01333 
R$700,00.

CASA
VILA GUARANI 
ASSOBRADADA
2 dorm, sala, coz, 
w/c, lavabo,  a/s. 
Água e Luz inde-
pendente. A/útil: 
30m2.CA01592 

R$1.400,00

APTO
VILA GUARANI
1 dorm, sala,

coz,   w/c,  a/s e
1 vaga fixa.
A/útil 48m2.  
AP01660

R$305 MIL.

SOBRADO 
PLANALTO PTA

2 dorm, w/c, sala
2 amb, lavabo, 

coz, dispensa nos 
fundos + 1 dorm, coz, 

w/c e 4 vagas. 
FINS COMERCIAIS.

CA01593
R$ 6.000,00

CASA
JARDIM 

ORIENTAL
1dorm, coz,

w/c, a/s e 1 vaga
Ótima localização.

CA01513   
R$1.000,00

CASA PARA 
RENDA VILA 
BABILONIA

2 casas de
1 dorm, sala, coz, 
w/c + salão com.  
Terreno 10 X 30.  

CA01591
R$ 430 MIL.

Venda • Locação • Adm. de Imóveis

www.fitimoveis.com.br
Av. Onze de Junho, 296

- Vila Clementino -
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5599-3100

V E N D A S  V E N D A S  V E N D A S  V E N D A S  V E N D A S
 APTO NOVO - SÚDE
2 dorms.,1suite ,1 vaga, varanda, 

63m fácil acesso Metrô .Novo, 
nunca habitado. Piso laminado, 

metais e duchas, box e aquecedor. 
R$ 600 Mil –REF 17043

V. CLEMENTINO
Apto 2 dorm, sala, cozinha
área de serv., 60m ,SEM

VAGA, quintal, 2 elevadores. 
Local  tranquilo. Proximo
ao comercio da região.

R$340 Mil – Ref: 16972

V. CLEMENTINO
Sala Comercial, 2 vagas,

2 WC , com 30m.Localizada 
na Borges Lagoa, com estac. 

rotativo e portaria 24h.
 R$ 420 Mil -REF.18861

SAÚDE
Apto. 2 dorms, sala 2 ambs, 
cozinha, AS,1 vg, 70m, SEM 
ELEVADOR.  Local tranquilo, 

excelente estado. Cond. 330,00 
R$ 420 Mil – Ref .17040

MIRANDÓPOLIS
Negocio de Ocasiao, Térrea

3 dorms, suite, sala,
cozinha, wc social,

wc de empreg,  lavanderia, 
churrasqueira, 2 vagas.
R$ 650 Mil. Ref 15105

V. CLEMENTINO
Sala Coml, Edifico Novo, 46m2, 
2 banhs, copa , varanda, 1 vg. 

Estacionamento rotativo, portaria 
24hs. Ao lado do Metrô Sta Cruz. 
Possibilidade 2 salas cojugadas. 

R$ 600 Mil - ref.15314

VILA CLEMENTINO
Casa de Vila, Terrea, 2dts, sala, 
coz, Edicula, sem vaga . 160m2. 
Necessita de reforma total. Não 

há possibilidade de criar vaga. Vila 
com 2 casas.Otima localização.

R$ 570 Mil. Ref. 15699

SAÚDE
Casa de vila com 3 suites,

sala coz, AS, varanda, 2 vagas, 
Reformada, entre estação 
Praça da Arvore e Ricardo 

Jafet. R$ 550 Mil. Ref.16923

LOCAÇÃO

 MIRANDÓPOLIS 
Sobrado 2 dorm / 1vg, peque-
no qtal, reformado, rua plana, 
miolo nobre de Mirandópolis

R$ 680 Mil - Ref. 16494

MIRANDÓPOLIS
Apto 1suite, sala ,coz.,ar.

serv. repleto de arms, 1 vaga, 
sacada, c/ 41m, lazer completo. 
Px. metrô. Excel. investimento. 

R$ 450 mil - Ref.16797

 VILA CLEMENTINO
Casa de Vila, 2 dorm. / 2vg . 
, ter. 5X35m ,.bem localizada, 
repleta de armários, entrada 
lateral, quintal, churrasqueira

R$ 890 Mil.  Ref. 15338

VILA CLEMENTINO 
Sala comercial com 43m, 1 vg, 
estacionamento rotativo ao lado
do Metrô Sta Cruz. R: Pedro de 
Toledo. Aluguel R$ 1700,00. 
Cond R$ 750,00. Ref. 15302

CHAC. INGLESA
Apto. 3 dorms.,1 suite, sala 

para 2 ambs com sacada, coz, 
AS e wc de emp. 2 vgs, lazer, 
81m. cond. baixo. Predio de 
8 anos,  6 min a pé do metrô 
Santa Cruz. Excel. oportuni-

dade. R$ 870 Mil - Ref 17103

VILA CLEMENTINO
Apto. excelente apto ,3 dorm, 

81m,1vg, próx. metrô Sta. Cruz  e 
Hosp. SP/Unifesp. Rico em arms, 

piso laminado, sacada, banho com 
aquec. a gas, coz. planej., entr. de 
serviço. WC de emp. Venha con-
hecer. R$ 795 MIL – REF.16802

MIRANDÓPOLIS
Apto 2dorm/sala 2 ambs/ 
1vaga, 75m , necessita de 
modernização. Cond. baixo, 
próx. de todo comercio da 
região. Ao lado da Igreja Sta 
Rita.  R$ 510 Mil  - Ref. 15841

VILA CLEMENTINO
Apto - 1dorm, 1 vaga,
40m, próximo metrô,

Excelente investimento.
R$ 400 Mil – Ref 17045

V. GUMERCINDO
Apto - 3dorms ,sala 2 amb., 
coz,armários,  varanda, WC 

e QE, 1vaga, lazer, 75m.
R$ 480 Mil - Ref. 17044

VILA CLEMENTINO 
Apto. 1dorm, 1 vg,40m,

próximo metrô. Fiador ou seg-
uro fiança. Av, Onze de Junho

Aluguel R$ 1.600,00
cond 360,00 - Ref.17046

Chacara Inglesa
 Sobrado de vila, 2 dorms,1 suite 

, sala 2 ambs, coz,wc e área 
serv. 2 vg,  edícula com 1 ste, 
qtal coberto c/ policarbonato.

Impecavel, vale a pena ser vista
R$ 700 Mil - Ref. 17012

VILA CLEMENTINO
COML, Edificio Novo, 462, 2 banhs, 
copa, varanda  envidraçada, 1 vaga 
.Estac. rotativo , portaria 24hs..Ao lado 
do Metrô S. Cruz. Possibilidade de 
locação de  2 salas conjugadas.Estuda 
proposta. Aluguel R$ 3000,00 (1 sala) 

Cond 600,00 . REF.15446

VILA GUMERCINDO
Apto. 3 dorm,1suite, 3 vgs, , 
WC e QE, varanda gourmet, 

113m. Edificio de 4 anos, 
cond baixo lazer total.

Lindo, impecável!!
R$ 999mil – Ref.17061

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.

Creci no 16.581
ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO - ADVOCACIA

LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO- LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO- LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO
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 400M, banheiro, quintal, vaga 
para carro e entrada lateral.

ALUGUEL: R$ 1.300,00
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$ 1.300,00 R: Altino Arantes, 776 Apto. 12.

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

01 suite com closed,  sala 02 amb, cozinha 
c/ae e fogão, banheiro social, AS e gar. 

ALUGUEL: R$ 1.800,00
 Rua Pedro de Toledo, 544 Apto. 505.

CONJUNTO COML. – JARDIM DA SAÚDE
(PRÓXIMO A LOJA NIPPON).

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

ALUGUEL: R$ 1.300,00
Av. do Cursino, 1367 Fundos.

SOBRADO COML / RES. - JD. DA GLÓRIA
(PRÓXIMO À AV. LINS DE VASCONCELOS)
03 dorms sendo 01 suíte c/ ae, sala 02 ambs, 
coz. com ae, banh. social, AS, qtal grande, dep. 
emp. completa, piscina e gar. p/ 4 carros. 
ALUGUEL: R$ 3.000,00 Rua Pereira Caldas, 54.

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

Sala com 16,0 Mtª, sacada e banheiro.
ALUGUEL: R$    600,00

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 847 sala 07

TERREA – VILA CLEMENTINO COM/RES 
(PRÓXIMO AO METRÔ STA. CRUZ).

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, dep de empregada comple-

ta. ALUGUEL: R$ 1.700,00
Rua Napoleão de Barros, 1324.

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

Sala com 12,0 Mtª e banheiro.
ALUGUEL: R$    550,00

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 847 sala 04
APARTAMENTO – SAÚDE

(PRÓXIMO AO METRÔ SAÚDE)
02 dormitórios, sala 02 amb, cozinha,

banheiro, área de serviço e vaga para carro.
ALUGUEL: R$ 1.200,00 - COND. R$ 150,00 

Rua Salvador de Edra, 313 Apto. 23. 

CASA TÉRREA  – VILA SANTO ESTEFANO 
(PRÓXIMO A AV. DO CURSINO)

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

ALUGUEL: R$   1.100,00
Rua César Antonio Bosso, 454.

APARTAMENTO – SAÚDE
(PRÓXIMO AO METRO SAÚDE)

02 dormitórios c/ae, sala 02 amb. c/ estante, 
coz. c/ae, banheiro social, área de serviço, 
dep. de emp. completa e gar. ALUGUEL:
R$ 1.600,00 Rua Itapirú, 598 Apto. 106.

APARTAMENTO – SANTANA
(PRÓXIMO AO METRÔ SANTANA)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 
área de serviço. ALUGUEL: R$   1.200,00 

Rua Dr. Olavo Egidio, 991 Apto. 41.

CASA TERREA DE FUNDOS – SANTANA
(Próximo ao metro Santana).

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

ALUGUEL: R$ 1.000,00
Rua Dr. Olavo Egidio, 991 Apto. 13

JORNAL
 SÃO PAULO
 ZONA SUL.

FONE:
5072-2020

VENDA
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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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Rua Samambaia 4 dormitórios, 
2 vagas demar, lazer completo.

R$ 3.000,00 + R$ 600,00 
Condomínio + IPTU 

Aceita proposta

 

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

APARTAMENTO 
BOSQUE DA SASÚDE
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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
8 salas, 2 banheiros, 
vaga para 4 carros

R$ 6.000,00

 

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

CASA COMERCIAL
PLANALTO PAULISTA

64m2 AU, 2 dorms. sendo 
1 suite, banh. soc., sala, 

coz., lav. sac. gde. 1 
vaga, lazer s/quadra.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. NOVO
METRÔ SAÚDE
R$ 610.000,00

2 dorms. c/AE´s, banh. soc., 
sala ampla c/granito, sanca, 
lavabo, coz. c/arms. qtal. qto. 

empr. e lavand. 1 vaga.  
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SOBRADO GEMINADO 
a 100 mts. do 

METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 698.000,00

 APARTAMENTO
METRÔ VILA MARIANA

Refromado, 1 dormitório, sala com
sacada, cozinha, área de serviço, 

1 vaga, lavanderia coletiva
 Tratar c/Ikeda  5073-7108 

ou Aparecida 2082-1797
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Psicologia

Terapia Alternativa

Cuidadores

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.

Aparelhos Auditivos

Materiais Hospitalares e Ortopédicos

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

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

COMPRO 
MÓVEIS USADOS

Av. Padre Arlindo Vieira, 2441
Bairro Saúde

Tel.: 2336-3545
email.: moveisnpb@terra.com.br

AULAS
PARTICULARES

CONTATO:
Tel. 5594-2716

INGLÊS

TOQUE JÁ
Piano, Teclado, Violão, 

Acordeon, Violino, 
Flauta Doce e outros. 
Aulas Especiais para 
3ª Idade e Crianças.

VENDO 1 PIANO
Pça. da Árvore Mirandópolis 
F: 5072-9636 / 5581-7592 
Cel.: 99132-1189 (claro)

  ADVOGADO

LIGUE E AGENDE UMA CONSULTA
Tel.: 94733-5836

Rua dos Buritis, 90 - sala 52 - Jabaquara
FERNANDO MARTINS CARVALHO JUNIOR 

(OAB/SP 328.735)

CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS • USUCAPIÃO 
INVENTÁRIO • PENSÃO ALIMENTICIA • DESPEJO

ENTRE OUTROS

JORNAL
 SÃO PAULO
 ZONA SUL.

FONE:
5072-2020

CORRETORES
IMOBILIÁRIOS

Imobiliária tradicional 
na Vila Mariana, 
busca corretores, 

com ou sem experiência, 
para renovação da equipe.

Tel. 5579-1002 
horário comercial

 

Para região da Vila Mariana.
Comparecer com curriculum 

à Rua Domingos de Morais, 348 
loja 7 - Vila Mariana

 MOÇA URGENTE
PARA CASA LOTÉRICA

 

Feminino, 20 a 25 anos, 2º Grau, 
Experiência Rotina Administrativa, 
Informática, Residir Vila Marina, 

Saúde, Ipiranga.
ENVIAR CV para rh@servsystem.com.br

 RECEPCIONISTA
ADMINISTRATIVA

Para 
Região da 

Vila Mariana.
Ligar para
5575-0370

Precisa-se

Urgente!

MANICURE

 

• 5 ESTANTES DE AÇO 90 x 40
• 1 ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS

• CONJ. DE 3 CADEIRAS DE RECEPÇÃO
• 1 FOGÃO CONTINENTAL C/BOTIJÃO DE GÁS

• 1 GELADEIRA ELETROLUX

 VENDE-SE 
MÓVEIS DE 

ESCRITÓRIO 
SEMI NOVOS:

PREÇO A COMBINAR
Tratar: Cel. 99142-6583
ou 5594-8283 (2ª feira)

 

Para todas as idades.
Profª. formada em Conservatório Musical

 AULAS PARTICULARES
PIANO • TECLADO
TEORIA MUSICAL

Contato: Tel. 5594-5922
INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS
Curso Individual e 

Personalizado, 
Mobilidade reduzida, 

Necessidades especiais.
com Martha 

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

gmail.com

 

Ótima localização, entre o metrô 
Vila Mariana e Ana Rosa, 

Rua França Pinto, imóvel grande

 PASSO O PONTO
COMERCIAL

Tel.: 5083-0220
email: contato@costuraeconsertos.com.br

REGULARIZO
IMÓVEIS

Fone: 2947-6044

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

(CND) de Imóveis na Receita Federal.

COOPERATIVA  DOS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE DA CLASSE MÉDICA 

COOPERPAS/MED 1 “EM LIQUIDAÇÃO”
C.N.P.J./ M.F. Nº 00.862.274/0001-90 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Cooperados da CO-
OPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
DA CLASSE MÉDICA-COOPERPAS/MED 1 “EM 
LIQUIDAÇÃO”, a participarem da ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se realizar no dia 
05 de fevereiro de 2015, no município de Poá, 
à Rua Maria Janoni Novazzi nº 167, Centro, 
CEP 08561-400, a primeira convocação será às 
17:00h, a segunda convocação será às 18:00h e 
a terceira convocação será às 19:00h, tudo em 
conformidade com a Lei 5764/71 com a seguinte 
Ordem do Dia:
I- Apresentação pelo Liquidante do relatório e 
balanço do estado da liquidação da Cooperativa 
e prestação de contas das atividades no período, 
nos termos do artigo 68, inciso IX da Lei 5764/71 .
II- Convocação dos credores e devedores.
III- Outros assuntos de interesse geral.

São Paulo, 16 de janeiro de 2015.
LIQUIDANTE - MANOEL DE AMORIM MELO

 Com fundamento no Artigo 482 - Letra 
I da CLT, rescindir de imediato seu 
contrato de trabalho. Solicitamos o 
comparecimento da sra. Lucicleia Mo-
rais dos Santos CTPS nº 73692 - Série 
036/MG, nesta empresa, de posse de 
sua carteira de trabalho e previdência 
social, para dar cumprimento as for-
malidades exigidas para a rescisão.
São Paulo 23 de Janeiro de 2015.
Emerson R. P. Deniz Cabeleireiros, 

ABANDONO DE EMPREGO

FUNDAÇÃO INSTITUTO EDUCACIONAL
 ¨DONA MICHIE AKAMA¨

CNPJ – 52.807.633/0001-00
  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

CURADOR 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO    

De acordo com as disposições estatutá-
rias, ficam os senhores Conselheiros da 
Fundação Instituto Educacional ¨Dona 
Michie Akama¨, convocados para a Reu-
nião Ordinária do Conselho Curador, a 
ser realizada no próximo dia 28 de março 
de 2015, 10h00 em primeira convocação 
ou, não havendo quórum, às 10h15 em 
segunda convocação, em sua sede na Av. 
Dr. Altino Arantes, 1.098, nesta Capital, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia:1. Aprovação do Relatório 
de Atividades do Exercício de 2014; 2. 
Aprovação do Balanço Financeiro de 
2014, após parecer do Conselho Fiscal; 
3. Aprovação da Proposta de Atividades 
para 2015; 4. Aprovação da Proposta 
Orçamentária para o Exercício de 2015; 
5. Outros assuntos de interesse da Fun-
dação. São Paulo, 23 de janeiro de 2015. 
DR. PAULO GUILHERME AMARAL TO-
LEDO – Presidente do Conselho Curador.
São Paulo, 23 de Janeiro de 2015

Acima de 35 anos, 
serviços gerais, 

que more na região 
da Saúde e 

Planalto Paulista 
Ligar para
2577-6248

ATENDENTE
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, com 
registro, refeição 

+ benefícios, 
das 18 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
TELEFONISTA

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO
Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum 
PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e pecisa de AJUDA URGENTE, 
peça esta ajuda a Santo Expedito. Este Santo é invocado nos ne-
gócios que demandam. Pronta solução e cuja invocação é tardia. 
Oração: Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda 
por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora 
de afl ição e desespero. Vós que sois o Santo guerreiro, vós que 
sois o Santo dos afl itos, vós que sois o Santo dos desesperados, 
vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, ajuda-me, 
dai me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido. “Fazer 
o pedido”. Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja a 
minha família, atenda ao meu pedido com urgencia. Devolva a paz e 
a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto da vidada 
e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito obrigado. Rezar um Pai 
Nosso, uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz.  A.J.


	SPZ_A_01_0122
	SPZ_A_02_0122
	SPZ_A_03_0122
	SPZ_A_04_0122
	SPZ_A_05_0122
	SPZ_A_06_0122
	SPZ_A_07_0122
	SPZ_A_08_0122
	SPZ_B_09_0122
	SPZ_B_10_0122
	SPZ_B_11_0122
	SPZ_B_12_0122

