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Ação, romance ou terror? 
Cinema concentra estreias para 
adultos e adolescentes

Autêntica Linguiçaria: diversos 
sabores à venda na região para 
fazer sucesso em casa
Página 7

Centro Paralímpico tem obras aceleradas
O Jabaquara vai sediar 

um dos principais espaços 

esportivos do país. Embora 

os Jogos Olímpicos e Para-

límpicos de 2016 sejam se-

diados no Rio de Janeiro, 

o Centro de Treinamento 

de esportes adaptados de 

alto rendimento ficará em 

terreno estadual junto ao 

Parque das Fontes do Ipi-

ranga. Obra conjunta dos 

governos estadual e fede-

ral, o Centro Paralímpico 

será o maior do América 

Latina e um dos melhores 

do mundo. Mas implicará 

em vantagens e desvan-

tagens para para o meio 

urbano, como mostrará 

uma série de reportagens 

do São Paulo Zona Sul. Na 

foto abaixo, obra aban-

donada pela Prefeitura 

de São Paulo há oito anos 

e que poderia facilitar o 

acesso ao CT.  Página 6

Instituto Gabi 
cria campanha 
por sede própria

Casa Eliane de Grammont: 25 anos em defesa da mulher
Na semana em que se 

aprovou a inserção do 

feminicídio como crime 

hediondo, no Código Pe-

nal, é preciso lembrar da 

violência sofrida por mui-

tos seres humanos pelo 

fato de serem mulheres. 

Violência doméstica, assé-

dio sexual, assédio moral, 

abandono ou extorsão 

de idosas... Fragilizadas, 

muitas vezes as vítimas 

deixam de buscar ajuda 

ou nem sabem como fazê-

-lo. Um dos serviços pio-

neiros no atendimento à 

mulher vítima de violên-

cia fica na Vila Mariana 

e está completando 25 

anos: a Casa Elianne de 

Grammont foi criada em 

9 de março de 1990, em 

comemoração ao Dia In-

ternacional da Mulher. 

Presta orientação e auxílio 

psicológico, jurídico e so-

cial diariamente.  Página 4

Casa das Rosas 
promove oficina 
de percussão

O Instituto Gabi foi cria-

do há 15 anos para atender 

crianças e adolescentes 

com deficiência. O trabalho 

se tornou uma referência 

nacional, mas os recursos 

que vêm de órgãos públi-

cos só cobrem parcialmen-

te as despesas e as contri-

buições são ainda insufi-

cientes para a ampliação 

do atendimento. Agora, 

o Instituto busca conquis-

tar empresas e pessoas 

físicas para contribuções 

regulares, com o objetivo 

principal de arrecadar fun-

dos para construir uma 

sede própria em terreno 

no Jabaquara. Página 3

Dentro da programação 

especial em homenagem 

ao Dia Internacional das 

Mulheres, a casa das Ro-

sas - Espaço de Literatura 

Haroldo de Campos - vai 

promover saraus, deba-

tes, vivências lúdicas e até 

uma oficina de percus-

são exclusivamente para 

meninas de 4 a 10 anos. 

Os eventos se estendem 

até abril e outro destaque 

será o encontro com as 

escritoras Márcia Tiburi e  

Verônica Stigger, discutin-

do se há uma voz  literá-

ria feminina ou se esta é 

uma construção histórica 

a ser refutada. Página 8
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Shopping Metrô Santa Cruz 
R. Domingos de Morais, 2.564 - 
V. Mariana - Tel.: 3471-8063

• Sala 1 - Cinquenta Tons de 
Cinza DIG - 16 Anos - 12h00K - 
15h00 - 18h00 - 21h00 - 00h00G 

• Sala 2 - O Jogo da Imitação 
DIG - 12 Anos - 12h30M - 15h20 - 
18h20U - 21h20 • Sala 2 - De Volta 
para o Futuro DIG - Livre - 12h30I 
- 18h20E - 23h50F 

• Sala 3 - A Teoria de Tudo 
DIG - 10 Anos - 12h10K - 14h50 - 
17h50 - 20h40 - 23h30G 

• Sala 4 - Renascida do Infer-
no DIG - 14 Anos - 15h30 - 19h50 
- 21h50 - 00h00G • Sala 4 - Renas-
cida do Inferno DIG (Dub) - 14 
Anos - 13h20 - 17h40 

• Sala 4 - Detona Ralph DIG 
(Dub) - Livre - 11h00K 

• Sala 5 - Simplesmente 
Acontece DIG - 14 Anos - 15h50 
- 18h10 - 20h30 - 23h00G • Sala 
5 - Simplesmente Acontece 
DIG (Dub) - 14 Anos - 11h00K 
- 13h30 

• Sala 6 - Tinker Bell e a 
Lenda do Monstro da Terra do 
Nunca 3D (Dub) - Livre - 12h35K 
- 14h40 - 17h00 - 19h10 • Sala 
6 - Para Sempre Alice DIG - 12 
Anos - 21h10 

• Sala 7 - Sniper Americano 

DIG - 16 Anos - 13h10 - 16h10 - 
19h20 - 22h20 

• Sala 8 - Cinquenta Tons de 
Cinza DIG - 16 Anos - 13h00 - 
16h00 - 19h00 - 22h00 

• Sala 9 - Bob Esponja - Um 
Herói Fora D Agua DIG (Dub) - 
Livre - 11h40K - 14h00 - 16h20 • 
Sala 9 - Superpai DIG - 14 Anos 
- 18h30 - 20h50 - 23h20G 

• Sala 10 - Kingsman Serviço 
Secreto DIG - 16 Anos - 12h40 - 
15h40 - 18h40 - 21h40 

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

• Sala 1 - Sniper Americano 
DIG - 16 Anos - 12h40T - 12h50D - 
15h40 - 18h40 - 21h40 

• Sala 2 - Bob Esponja - Um 
Herói Fora D Agua 3D (Dub) 
- Livre - 13h10 - 15h30 • Sala 2 - 
Renascida do Inferno DIG - 14 
Anos - 17h50 - 20h00 - 22h20 

• Sala 3 - Birdman ou (A Ines-
perada Virtude da Ignorância) 
DIG - 16 Anos - 19h10 - 22h00 • 
Sala 3 - Tinker Bell e a Lenda 
do Monstro da Terra do Nunca 
3D (Dub) - Livre - 12h50 - 15h00 
- 17h10 

• Sala 4 - Kingsman Serviço 
Secreto DIG - 16 Anos - 13h30 
- 16h30 - 19h30 - 22h10 • Sala 

4 - Detona Ralph DIG (Dub) - 
Livre - 11h00K 

• Sala 5 - Cinquenta Tons de 
Cinza DIG - 16 Anos - 12h00K - 
14h50 - 17h40 - 20h30 - 23h20F 

• Sala 6 - Cinquenta Tons 
de Cinza DIG - 16 Anos - 13h00 
- 16h00 - 21h30 • Sala 6 - Para 
Sempre Alice DIG - 12 Anos - 
19h00 

• Sala 7 - Whiplash - Em 
Busca da Perfeição DIG - 12 
Anos - 21h00 • Sala 7 - Superpai 
DIG - 14 Anos - 11h40F - 14h00 - 
16h20 - 18h35U • Sala 7 - De Volta 
para o Futuro DIG - Livre - 11h10I 
- 18h30E - 23h30F 

  Legendas:D-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quinta(05) 
e Sexta(06):E-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quarta(11); 
F-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Sábado(07);G-Esta ses-
são será exibida SOMENTE 
Sexta(06) e Sábado(07);I-Esta 
sessão será exibida SOMENTE 
Domingo(08);K-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sá-
bado(07) e Domingo(08);M-
-Esta sessão NÃO será exibida 
Domingo(08);T-Esta sessão 
NÃO será exibida Quinta(05) e 
Sexta(06);U-Esta sessão NÃO 
será exibida Quarta(11).

Subprefeitura do Jabaquara 
promove fóruns por bairros 

Os cinemas nesta semana 
tem estreias mais voltadas 
para adultos, embora com 
diversidade de gênero.

O romance Simplesmente 
Acontece conta a história de \ 
Rosie (Lily Collins) e Alex (Sam 
Clafl in), amigos inseparáveis 
desde a infância, enfrentan-
do juntos os problemas do 
primeiro amor, primeira rela-
ção sexual, primeiras decep-
ções... Até o dia em que Alex 
se muda com a família para os 
Estados Unidos. Como fi cará o 
relacionamento dos dois?

A classificação etária é 
para 14 Anos.

Outra pedida é um filme 
de Ação - Kingsman Servi-
ço Secreto, indicado para 
maiores de 16 e que tem no 

elenco seu ponto forte. Nesta 
adaptação da série de quadri-
nhos criada por Mark Millar, 
surgem na tela Colin Firth, 
Samuel L. Jackson e Michael 
Caine. O suspense segue um 
agente veterano que resolve 
ajudar um jovem recrutado 
para uma escola britânica de 
espiões.

Para aqueles que curtem 
fi lme de terror, estreia esta 
semana “Renascida do In-
ferno”, para maiores de 14 
anos. Nele, um grupo de es-
tudantes de medicina está 
fazendo uma pesquisa sobre 
o cérebro humano, quando 
acidentalmente matam uma 
colega. Desesperados para 
reanimá-la, eles conseguem 
trazer a garota de volta à 

vida, mas despertam também 
uma força maligna. Enquan-
to tentam se proteger do 
perigo, eles também devem 
impedir que a amiga saia do 
hospital e mate as pessoas 
ao redor.

Já o filme vencedor do 
Oscar, voltou  a ser exibido na 
região: Birdman (A insperada 
Virtude da Ignorância) pode 
ser conferido no Shopping 
Patio Paulista. Vencedores 
de estatuetas em diferentes 
categorias, a Teoria de Tudo, 
jogo de Imitação e Whiplash 
também estão na grade de 
programação. 

Quem preferir clássicos an-
tigos pode se divertir com De 
Volta para o Futuro (confira 
na programação abaixo). 

• CINEMA

Romance, ação com suspense e terror: 
escolha o fi lme e garanta a diversão

O primeiro deles já acon-
teceu na semana passada, 
quando moradores da Cidade 
Vargas e Vila Guarani puderam 
fazer reivindicações e debater 
prioridades para seus bairros 
junto a representantes da Pre-
feitura. Ontem, dia 4, houve 
encontro similar para atender 
a população dos bairros de 
Vila do Encontro, Vila Facchini, 
Jardim Lourdes, Vila Clara e 
Jardim Mendes Gaia.

Os Fóruns de Participação 
Popular, de acordo com a 
Subprefeitura do Jabaquara, 
têm por objetivo abrir espaço 
para a comunidade e conhe-

cer as expectativas com rela-
ção aos problemas específi cos 
de cada área. 

Realizados periodicamen-
te, os encontros contam com 
a participação também de 
representantes de outros 
órgãos públicos e de con-
cessionárias de serviços para 
atendimento às demandas. 

O próximo deles acontece 
no dia 11/03, quando os de-
bates serão sobre os bairros: 
Americanópolis/Cidade Azul/
Vila Campestre/Cidade Do-
mitila/Jd. Scaff /Jd. Itacolomi/
Jd. Cunha Bueno. Será às 19h, 
no CEI – RAUL TABAJARA 

VIDIGAL LEITÃO  (Rua José 
Estevão de Magalhães.356) 

Depois, no dia 18/03 acon-
tece o Fórum 4, abordando 
Vila Sta Catarina/Jd. Jabaqua-
ra/Vila Canâan/Vila Mascote/
Vila Paulista. Será também às 
19h, no BALNEÁRIO JALISCO 
– Rua Rodes,112

Por fi m, no dia 25 de mar-
ço, acontece o quinto fórum 
já agendado, para debater os 
problemas de  V. Babilonia/Jd. 
Oriental/Cidade Leonor/V. Pq. 
Jabaqura/Jd. Metropolitano

O encontro acontecerá 
também às 19h na AJAB - Rua 
dos Nhandirobas, 388.

“Acupuntura nas 
mãos sem agulha”

O Centro de Estudos e 
Pesquisas Alegria de Viver 
promove a palestra gratuita 
“Acupuntura nas mãos sem 
agulhas - primeiros socorros 
em casa” no dia 14 de mar-
ço, sábado, às 10h. O prof. 
Alexandre Gameiro estará 
ensinando os princípios da 
acupuntura nas mãos, dando 
dicas de como proceder em 
casa com estímulos nas mãos, 
feitos com pequenas bolinhas 
de papel alumínio nas dores 
de cabeça, dores nas costas; 
dores articulares; renite, bron-
quite; asma; dores ciáticas; 
problemas gástricos; depres-
são; tristeza, entre outras. A 
entrada é um quilo de alimen-
to. As vagas são limitadas. O 
Centro de Estudos e Pesquisas 
Atitude de Viver fi ca no Largo 
Dona Ana Rosa, 29- Cj.102. 
Informações pelo telefone: 
5083-8535, pelo site www.ati-
tudedeviver.com.br ou e-mail: 
at itudeviver@gmail .com

Ofi cina sobre 
captação de água e 
armazenamento

O Sesc Vila Mariana ofere-
ce, nos dias 8 e 22 de março,  
domingo, das 11h às 13h, a 
oficina Construção de Cis-
ternas Domésticas - Desco-
brindo Sistemas Hidráulicos 
Alternativos. A atividade, di-
vidida em duas turmas dará 
a oportunidade ao público 
aprender a construir uma 
cisterna caseira, um sistema 
de captação e armazena-
mento adequado de água 
da chuva, livre de acúmulos 
indevidos que propiciem a 
disseminação de mosquitos 
como Aedes aegypti, e que 
pode ser utilizada para fina-
lidades diversas no ambiente 
doméstico. A atividade é 
gratuita e os ingressos de-
vem ser retirados com 1h de 
antecedência na Central de 
Atendimento.  O Sesc Vila 
Mariana fica na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana irá realizar no sábado, 
dia 7 de março, das 7h às 
16h,  Cata Bagulho na região 
da Vila Mariana. As equipes  
percorrerão perímetro for-
mado pela Av.Jabaquara/ 
Av.Piassanguaba/ Av. Ruben 
Berta/ Rua Luis Gois.  Ajude a 
manter a cidade limpa!

Casa Coexistir 
busca voluntários

A Casa Dia Coexistir é uma 
instituição beneficente que 
atua em regime de externato, 
oferecendo as crianças da 
Vila Guarani e proximidades 
apoio educacional, psicoló-
gico, nutricional e afetivo a 
50 crianças na faixa etária 
de 4 a 7 anos. A entidade 
precisa de voluntários nas 
áreas de Ed. Física, Recreação 
e Psicologia.Informações: 
5011-4975 ou pelo e-mail con-
tato@casadiacoexistir.org

Pacientes com 
Diabetes tipo 2

A Unifesp está recrutan-
do pacientes com diagnós-
tico de diabetes tipo 2 que 
tenham comprometimento 
renal. Podem participar da 
pesquisa homens e mulheres 
com mais de 18 anos que 
fazem uso de medicação ou 
apenas dieta e exercício. Os 
interessados devem entrar em 
contato com Ana Campos no 
telefone 5576-4982, ramal 1, 
ou com Ligia Fernandes pelo 
e-mail: ligiafernandes.san-
tos@gmail.com ou procurar 
pessoalmente o Centro de 
Pesquisa Clínica em Diabetes 
da Unifesp, localizado na rua 
Estado de Israel, 639, 3º andar 
– Vila Clementino, segunda 
a sexta-feira, das 9h às 15h.

“Cartas Libanesas” 
no Ipiranga

“Cartas Libanesas” estreia 
dia 20 de março, sexta-feira, às 
21h30 no SESC Ipiranga.  O ator 
Eduardo Mossri encontrou as 
cartas que sua avó recebia do 
seu avô, imigrante libanês, 
que tentava ganhar a vida 
no Brasil no início do século 
XX e construiu o monólogo 
que conta a vida do persona-
gem Miguel.  O SESC Ipiran-
ga fi ca  na Rua Bom Pastor, 
822. Informações: 3340-2000.

Thunderbird  no 
Centro Cultural

Dia 7, às 19h, se apresenta 
no Centro Cultural São Paulo, 
a banda Devotos de Nossa 
Senhora Aparecida, liderada 
por Luiz Thunderbird. A banda 
apresenta várias referências 
do rock clássico, que vão do 
rockabilly ao punk, passando 
pelo blues elétrico. Entrada 
gratuita (ingressos podem 
retirados durante a semana do 
show e não estarão disponí-
veis pela internet). R Rua Ver-
gueiro, 1000. Inf.: 3397-4002

• ACONTECE• ACONTECE

Áries - 21/03 a 20/04 
Nunca esqueça você que 

por ter nascido neste signo 
cumpre no cosmos a função 
do poder e, não se confunda, 
o poder não signifi ca necessa-
riamente ocupar um posto de 
comando, mas sim comandar 
sua própria vida.
Touro - 21/04 a 20/05 

A satisfação, o prazer e a 
contemplação da beleza são 
direitos legítimos, necessi-
dades que a vida supre, mas 
a cultura em que o taurino 
vive complica tudo, só para 
depois vender alguma faci-
lidade ou ilusória solução. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Tenha certeza de uma coisa 
só, todas as complicações, 
problemas e preocupações 
são pensamentos, e será em 
pensamentos que o geminiano 
terá de superá-las. Quando 
realizar essa façanha você será 
mestre de seu próprio destino.
Câncer - 21/06 a 21/07

O medo é uma reação ins-
tintiva de defesa e proteção, 
mas quando ele se associa aos 
argumentos da lógica e produz 
preocupações, em vez desse 
sentimento proteger o cance-
riano, ele acaba impedindo a 
ação que o faria progredir e vi-
sualizar novas oportunidades.
Leão - 22/07 a 22/08

A melhor maneira de irritar-
-se é ter energia sobrando e 
pouca coisa para fazer. Energia 
você tem, agora só falta en-
contrar uma forma eficiente 
de canalizá-la, melhorando 
assim sua vida e a das pessoas 
próximas.
Virgem - 23/08 a 22/09

O virginiano não precisa 
mais provar que tem força de 
vontade, isso é perda de tem-
po. Agora chegou o momento 
em que sua força de vontade 
precisa ser dedicada exclusiva-
mente à realização dos sonhos 
mais ousados..   
Libra - 23/9 a 22/10

 Este é o melhor momento 
possível para enfrentar os 
conflitos, mesmo que isso 
signifi que estressar-se. Enten-
da o seguinte, evitá-los não 
resultaria em tranquilidade, 
pois os conflitos aumenta-
riam de tamanho, intensida-
de e seriam intermináveis.
Escorpião - 23/10 a 22/11

O instinto de sobrevivência 
funciona todo o tempo de sua 
existência, mas o escorpiano 
precisa direcioná-lo para que 
ele corresponda a suas expec-
tativas de realização, porque 
de outra maneira só apontará 
às coisas básicas. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

O intenso desejo de alcan-
çar um objetivo é uma das ex-
pressões claras e conscientes 
da vida. O sagitariano sente 
esse desejo, reconhece a vida, 
agora só falta  conduzir essa 
força em direção aos sonhos 
mais nobres e lindos. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Seja útil, preste serviço a 
seus semelhantes. Não é ne-
cessário esperar por condições 
especiais para sintonizar-se 
nessa onda, a todo momento 
aparecem oportunidades para 
ela, no trânsito, no trabalho, 
na vida toda.
 Aquário -21/01 a 19/02

Considere sagrada a vonta-
de de limpar sua vida de pesso-
as nefastas e inúteis, mesmo 
que fazê-lo doa um pouco. 
Separar-se de pessoas sempre 
dói um pouco, porém doeria 
mais continuar se associando 
a elas, se são nefastas! 
Peixes - 20/02 a 20/03

Cada momento é único e 
original somente se você os 
encarar assim. De outra forma 
o pisciano sempre repetirá o 
mesmo repertório de atitudes. 
Decida criar uma vida bela e 
majestosa, considere cada mo-
mento uma oportunidade única, 
excepcional.
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Terraço grill 
integrado com 

a cozinha1ou 2 vagas2 (1 suíte)
dorms.Um lazer completo com

6 praças temáticas para sua 
família aproveitar.

Perspectiva artística das piscinas adulto e infantil com solarium

Perspectiva artística da Praça de Contemplação

Rua Juá x Rua Caramuru
Saúde

www.pracadaestacao.com.br
O projeto legal do empreendimento encontra-se aprovado sobre o alvará de aprovação de número 2014/28599-00 e alvará de execução de número 2015/01430-00 pela Prefeitura do Município de São Paulo. Memorial de Incorporação registrado sob o R2 em 09/02/2015, na matrícula 217.350, do 14° O� cial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Projetos executivos de arquitetura e decoração sujeitos a alteração sem aviso em decorrência de necessidades 
técnicas. A vegetação representada nas imagens são meramente ilustrativas, podendo existir variação do porte na entrega. Os acabamentos e equipamentos das áreas comuns serão entregues conforme memorial descritivo, bem como o acabamento das unidades. As imagens aqui representados poderão não retratar � elmente as cores, as texturas, os brilhos e os re� exos naturais dos materiais presentes no projeto, por se tratar de material impresso.

O empreendimento Praça da Estação Saúde possui uma torre compostas de unidades residenciais. Incorporação: SPE PREMIUM 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Construção: Zogbi Engenharia e Construções LTDA. Intermediação: LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A.

Intermediação

4561-7448

Informações Realização e construção

Portaria 
antivandalismo 

com eclusa

Infraestrutura de 
controle de acesso 

por CFTV

Infraestrutura de 
medição individualizada 

de água e gás

Sensor de presença 
nos subsolos e 

escadarias

Persiana de enrolar 
nas unidades 
autônomas

Torre única

Ponto para 
grill no terraço

Caixilhos com 
veneziana de enrolar

Caixilhos 
com veneziana 

de enrolar

Cozinha integrada 
com a sala

Terraço integrado 
com a cozinha

Planta finais 1, 2, 7 e 8. Sugestão 
de decoração. Móveis, em dimensões 
comerciais, não fazem parte do 
contrato. Medidas internas de 
face a face. 

Clima de 
praça com a 

mobilidade do 
Metrô.

Lançamento 
A 200 m do Metrô Praça da Árvore

VISITE DECORADO
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•EDUCAÇÃO

Instituto Gabi lança projeto 
para conquistar sede própria

O Instituto Gabi existe 
há 15 anos e nesse período 
se transformou em uma re-
ferência no atendimento a 
crianças e adolescentes com 
defi ciência. Agora, acaba de 
lançar uma campanha para 
solidifi car em defi nitivo este 
trabalho: conquistar uma 
sede própria. “Só assim con-
seguiremos ampliar o aten-
dimento e alcançar a suto 
sustentabilidade”, explica o 
jornalista e professor univer-
sitário Francisco Sogari, que 
fundou e preside a ong.

Há alguns anos, o Gabi tem 
se esforçado neste sentido, 
mas a campanha “Sócio Pa-
trocinador” veio para tentar 
concretizar a proposta, de-
finitivamente. O  objetivo é 
obter doações periódicas de 
pessoas físicas e jurídicas. “Os 
valores arrecadados ajudarão 
na compra do terreno e nas 
obras para a construção de 
nossa sede própria”, revela 
Sogari.

Até então, o Gabi recebia 
doações esporádicas. Com a 
criação da campanha  “Sócio 
Patrocinador”, espera-se que 
as pessoas passem a contri-
buir regularmente.

A proposta é que as do-
ações tenham valor f ixo 
mensal mínimo de R$ 20,00 
e sejam feitas por boleto ban-
cário. Para que os colabora-
dores possam acompanhar o 
resultado de suas doações, o 
instituto vai enviar por email, 
periodicamente, um relatório 
com o total das doações e a 

destinação dada.
A Campanha Sócio Patro-

cinador foi criada voluntaria-
mente por profissionais de 
publicidade e marketing, que 
colocaram sua criatividade e 
talento a serviço da causa. Ela 
inclui um portfólio de apre-
sentação para empresas e 
pessoas físicas. Quem quiser 
ter acesso ao material, basta 
solicitá-lo ao Instituto Gabi.

Desafi os
O Instituto Gabi já tem 

mais da metade do valor ne-
cessário para a compra do 
terreno onde pretende cons-
truir a nova sede – uma área 
de mil metros quadrados na 
região do Jabaquara, próxi-
mo de onde o Instituto está 
hoje em dia. “Não podemos 
sair da região, pois muitos 
dos atendidos residem nas 
proximidades”, considera o 
presidente da ong.

Para completar o valor 
da compra do terreno, são 
necessários R$ 300 mil. A 
construção da nova sede tem 
custo estimado de R$ 950 mil, 
além de R$ 70 mil necessários 
para a compra de equipamen-
tos e mobiliário adequados. 
“O objetivo da campanha é 
fi nalizar a compra do terreno 
ainda em 2015 e iniciar a cons-
trução da sede já em 2016”, 
informa Sogari. 

Enquanto isso, a ong vai 
continuar atendendo as 60 
crianças e adolescentes que 
atualmente frequentam o 
Gabi.

Para tornar-se um Sócio 

Patrocinador, basta entrar 
em contato com o Instituto 
Gabi pelo telefone 5564-7709 
ou pelo email institutogabi@
terra.com.br, solicitando a 
fi cha de inscrição cadastral.

Novo site
Outra ação, parte do plano 

de negócios do Instituto Gabi, 
foi a reestruturação do site 
www.institutogabi.org.br. 
Desenvolvido também por 
voluntários, entrou no ar no 
início de fevereiro e a ideia é 
transformá-lo em um portal. 
“Tem novo layout, nova arqui-
tetura, melhor navegabilidade 
e é mais interativo, porque 
faz links com as outras redes 
sociais de que o Instituto Gabi 
faz parte”, detalha Sogari.

Pelo site, além de conhe-
cer mais o trabalho do Gabi, 
será possível fazer doações 
por meio do Pag Seguro.

Histórico
Transformar a dor em ca-

ridade não é fácil. Após per-
der, em fevereiro de 2001, 
sua pequena filha Gabriele, 
de apenas seis anos, em um 
atropelamento, o jornalista 
Francisco Sogari, que estava 
com Gabi no momento do 
acidente, viu-se na situação 
de dor de tantos pais que 
perdem seus amados fi lhos, 
vítimas da violência. Porém, 
juntamente com a esposa, a 
pedagoga Iracema Sogari, ele 
decidiu transformar sua dor 
em um gesto de amor: o casal 
fundou o Instituto Gabriele 
Barreto Sogari, conhecido 
como Instituto Gabi.

Instalado no bairro de Vila 
Santa Catarina, na zona Sul 
de São Paulo, o Instituto Gabi 
em poucos anos tornou-se 
referência no atendimento 
dos portadores de deficiên-
cia. Com o trabalho social, o 
casal Sogari encontrou um 
novo sentido para sua vida. 
“Hoje minha vida mudou com-
pletamente. A dor continua, 
mas vejo que a Gabriele está 
presente no semblante dos 
defi cientes que são atendidos 
na casa a ela dedicada”, reve-
la Sogari.

O casal  busca a auto-
-sustentabilidade do projeto. 
“Conseguimos atender gra-
tuitamente 70 crianças e ado-
lescentes com defi ciência. A 
Prefeitura cobre apenas parte 
dos gastos. 

A receita restante provém 
de trabalho e generosidade, 
muito empenho na captação 
de recursos e a resposta de 
pessoas e empresas que são 
sensíveis e apostam em nosso 
trabalho. Queremos que o 
projeto seja viável, auto-sus-
tentável e gere mais divisas 
para atender as famílias que 
batem às portas do Instituto 
em busca de uma vaga”, con-
clui Iracema.

Para doar objetos, brin-
quedos e roupas, ou oferecer 
trabalho voluntário, deve-se 
estabelecer contato com o 
Instituto Gabi, pelo telefone 
(11) 5564-7709, pelo email 
institutogabi@terra.com.br 
ou consultando o site www.
institutogabi.org.br.

Região tem vagas para 
chapeiro e costureiro

•EMPREGO

O Centro de Apoio ao Tra-
balho (CAT), da Secretaria 
Municipal do Desenvolvimen-
to, Trabalho e Empreendedo-
rismo (SDTE), tem milhares 
de vagas de emprego, muitas 
delas na região, o que facilita 
a vida de quem mora por 
aqui - reduz o tempo e o gasto 
com condução, gerando mais 
qualidade de vida. 

Há também na lista do 
CAT, outras 6 mil oportuni-
dades espalhadas por toda 
a cidade. Entre elas, uma pe-
quena porcentagem é consi-
derada de difícil preenchimen-
to. São 316 oportunidades 
que não tiveram o número 
sufi ciente de candidatos com 
o perfil exigido pelos em-
pregadores. As ofertas de 
emprego estão nos setores 
do comércio, construção civil, 
serviços e indústria. 

São 17 oportunidades para 
costureiros em bairros como 
São Judas Tadeu, Cidade Ade-
mar, Lapa, Vila Romana e 
Jardim Tamoio, com salários 
variam entre R$ 1.120,00 e 
R$ 1.300,00. Já manobristas 
encontram 15 vagas com sa-
lários entre R$ 1.150,00 e R$ 
2.000,00 para as regiões Sul 
e Central.

Para agente de pesquisa 
são 60 vagas temporárias, 
com remuneração diária de 
R$ 60,00 e exigência do ensi-
no médio completo. Já para 
arrumadeira de hotel são 10 
vagas – salário de R$ 1.233,00.

O cargo de bilheteiro de 
cinema oferece salário de R$ 
905,00 e requer o ensino mé-

dio completo dos candidatos. 
As 10 oportunidades são para 
a Zona Leste da cidade. Para 
cobrador externo são duas 
vagas que exigem o funda-
mental completo -  salário é 
de R$ 2.200,00.

Ainda entre as vagas de 
difícil colocação, há 10 opor-
tunidades para montadores 
de móveis com ensino funda-
mental incompleto – salário 
de R$ 1.000,00. 

Também na área de ali-
mentação os cargos com 
vagas em aberto são de sa-
ladeiro, subgerente de res-
taurante, supervisor de cozi-
nha, pizzaiolo, churrasqueiro, 
ajudante de sushiman, entre 
outros.

Na construção civil  as 
oportunidades são para serra-
lheiro, vidraceiro, encanador, 
ajudante de pintor, encarrega-
do de obras e carpinteiro. Os 
salários chegam a R$ 1.700,00 
e a maioria das vagas exige o 
ensino fundamental.

Outras informações estão 
disponíveis no site www.pre-
feitura.sp.gov.br/trabalho ou 
na Central de Atendimento ao 
Munícipe, pelo telefone 156.

Bosque Jóias

PLATINA E PRATA • MOEDAS DE OURO
RELÓGIOS SUÍÇO DE OURO, 

PRATA E AÇO • PEDRAS PRECIOSAS
RESGATAMOS CAUTELA 

E CONSERTOS DE JÓIAS EM GERAL

Av. Bosque da Saúde, 146
1º andar - Sala 104 - Praça da Árvore

(ao lado do Magazine Luiza
à 100 metros do Metrô Praça da Árvore)

5594-6664

O U R O
Compro
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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.

•SOCIEDADE

Casa Eliane de Grammont celebra 25 anos
Muito já se conquistou 

pela igualdade de direitos e 
espaço, no Brasil, em políticas 
para mulheres. Mas, há ainda 
muito trabalho pela frente. 
Um dos principais desafi os é 
reduzir a sensação de fragili-
dade que ainda impede mui-
tas mulheres de denunciarem 
agressões - seja de desconhe-
cidos ou mesmo de parceiros, 
irmãos ou até fi lhos. 

Esta semana, foi aprovado 
o projeto de lei do Senado 
que classifica o feminicídio 
como crime hediondo e o 
inclui como homicídio quali-
fi cado. Embora seja uma con-
quista fundamental, é impor-
tante também paralelamente 
lutar pela prevenção deste 
tipo de crime, com conscien-
tizaçõ e empoderamento das 
mulheres.

Na Vila Mariana, existe há 
25 anos a Casa Eliane de Gram-
mont, criada ainda na ges-
tão de Luiza Erundina como 
prefeita, em 9 de março de 
1990  - como parte das cele-
brações daquele ano pelo Dia 
Internacional da Mulher. Foi o 
primeiro serviço municipal do 
país a  oferecer o atendimen-
to integral às mulheres em 
casos de violência doméstica 
e sexual.

A Casa Eliane foi inaugura-
da como resultado da ampla 
mobilização do movimento 
feminista na época. A origem 
do nome foi uma homenagem 
à cantora e compositora Elia-
ne de Grammont, assassinada 
por seu ex- companheiro, o 
cantor Lindomar Castilho, 
em 30 de março de 1981, en-
quanto se apresentava em 

uma casa de show na capital 
paulista. 

Os Centros de Atendimen-
to para Mulheres Vítimas de 
Violência são unidades volta-
das para a mulher em situa-
ção de violência doméstica e 
familiar. O objetivo é oferecer 
suporte para as mulheres que 
sofreram agressões, como 
também disponibilizar orien-
tações jurídicas para futuras 
ações legais.

Entre as atividades de-
senvolvidas, estão a orien-
tação por telefone para 
mulheres que precisem de 
apoio e agendamento de 
atendimento; a prestação 
de serviço-referência para o 
acompanhamento da ques-
tão da violência de gênero e 
para a realização dos enca-
minhamentos necessários a 

cada problema; a orientação, 
capacitação e formação de 
grupos de mulheres para o 
enfrentamento da violência 
sexual e doméstica; além do 
encaminhamento para hos-
pitais da rede municipal para 
atendimento de violência 
sexual e doméstica, inclusive 
nos casos de necessidade de 
cirurgia plástica reparadora;

Evento de aniversário
No aniversário de 25 anos, 

será promovido um evento no 
local pela Secretaria Municipal 
de Políticas para as Mulheres. 
De acordo com a pasta, “será 
uma oportunidade de reviver 
o marco histórico que repre-
sentou a criação da Casa no 
município de São Paulo com 
gestores, parlamentares, re-
presentantes dos movimen-
tos de mulheres, lideranças e 

coordenadoras que passaram 
pelo serviço, além de militan-
tes que estiveram diretamen-
te engajadas com a causa”

A atividade terá início às 
13 horas, com as boas- vindas 
da coordenadora da Casa, 
Branca Paperetti. Em segui-
da, haverá a mesa de debate: 
“O papel da Casa Eliane de 
Grammont na construção da 
Política de Enfrentamento à 
Violência contra as mulheres 
na cidade de São Paulo”, com 
a participação de Carmen 
Simone Grilo Diniz – docente 
do Departamento de Saúde 
Materno-Infantil da Faculda-
de de Saúde Pública (FSP) 
da USP, que falará sobre a 
implantação da Casa Eliane 
de Grammont; Amelinha Teles 
– representando os movimen-
tos sociais ,que abordará a 

importância da Casa Eliane de 
Grammont para os movimen-
tos de mulheres; Denise Mot-
ta Dau, secretária de Políticas 
para as Mulheres de São Pau-
lo, , que fará exposição sobre 
a trajetória da Casa Eliane de 
Grammont até a atualidade.

Às 13h40, está previsto um 
ato solene de descerramento 
da placa comemorativa de 25 
anos, pela titular da SMPM, 
Denise Motta Dau. A progra-
mação incluirá ainda ativida-
des lúdicas e culturais e um 
coff ee break.

Os 25 anos da Casa Eliane 
de Grammont serão celebra-
dos no dia 9 de março, a partir 
das 13h, na sede do serviço: 
Rua Dr. Bacelar,  20 – Vila 
Clementino. Os telefones do 
local são 5549-9339 e 5549-
0335.

A Câmara aprovou esta 
semana o projeto de lei do 
Senado que classifi ca o femi-
nicídio como crime hediondo 
e o inclui como homicídio 
qualifi cado. O texto modifi ca 
o Código Penal para incluir o 
crime - assassinato de mulher 
por razões de gênero - entre 
os tipos de homicídio quali-
fi cado. O projeto vai agora à 
sanção presidencial.

A proposta aprovada es-

tabelece que existem razões 
de gênero quando o crime 
envolver violência doméstica 
e familiar, ou menosprezo e 
discriminação contra a condi-
ção de mulher. O projeto foi 
elaborado pela Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito 
(CPMI) da Violência contra a 
Mulher. Ele prevê o aumento 
da pena em um terço se o 
crime acontecer durante a 
gestação ou nos três meses 

posteriores ao parto; se for 
contra adolescente menor 
de 14 anos ou adulto acima 
de 60 anos ou ainda pessoa 

com defi ciência. Também se 
o assassinato for cometido na 
presença de descendente ou 
ascendente da vítima. 

Na justifi cativa do projeto, 
a CPMI destacou o homicí-
dio de 43,7 mil mulheres no 
Brasil de 2000 a 2010, sendo 
que mais de 40%  das vítimas 
foram assassinadas dentro de 
suas casas, muitas pelos com-
panheiros ou ex-companhei-
ros. Além disso, a comissão 
afi rmou que essa estatística 
colocou o Brasil na sétima po-
sição mundial de assassinatos 
de mulheres.  A aprovação do 

projeto era uma reivindicação 
da bancada feminina e ocorre 
na semana em que se come-
mora o Dia Internacional da 
Mulher (8 de março).

Em outra votação, os de-
putados aprovaram o pro-
jeto de lei que regulamenta 
a profissão de historiador e 
estabelece os requisitos para 
o exercício da profissão. O 
texto retorna ao Senado para 
nova apreciação.

Câmara aprovou lei que classifi ca feminicídio como crime hediondo



M E I O A M B I E N T E
Como podemos preservar nossos solos?

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!

Wikipedia
Ricardo Kleine/TM

Foto: FAO/Olivier Asselin

2015 foi definido pela ONU como o Ano Internacional dos Solos. Objetivo é despertar atenção para este recurso não renovável

A Organização das Na-
ções Unidas para a 
Agricultura e Alimen-

tação (FAO) decidiu que 2015 
é o Ano Internacional dos So-
los. Quando se fala em preser-
vação ambiental e sustentabi-
lidade, as primeiras ideias que 
vêm à mente da maioria dos 
cidadãos é sobre a proteção da 
água e do ar, daí a importância 
de se valorizar a divulgação da 
proteção do solo. 

A partir desta edição, o 
jornal São Paulo Zona Sul 
passa a publicar uma série 
de reportagens mostrando 
a urgência na preservação 
do solo e oferecendo dicas à 
população sobre como con-
tribuir neste processo, além 
de apontar para os diferentes 
usos deste bem tão precioso.

Recurso não renovável, o 

solo, em síntese, nos fornece 
elementos para produção de 
alimentos, forragem, roupas, 
abrigo, energia, além de arma-
zenar e � ltrar a água, recicla 
os nutrientes, é um amortece-
dor contra as inundações, ab-
sorve o carbono ajudando na 
luta e no controle da mudança 
climática e abriga um quarto 
da biodiversidade do planeta.

De acordo com a ONU, 
dois hectares do solo são des-
truídos pelo crescimento ur-
bano a cada minuto em todo o 
mundo. No planeta, 33% estão 
degradadas, seja por razões 
físicas, químicas ou biológicas, 
o que é evidenciado em uma 
redução da cobertura vegetal, 
na diminuição da fertilidade, 
na contaminação do solo e da 
água e, devido a isso, no empo-
brecimento das colheitas. Nesse 

cenário,  14% da degradação 
mundial ocorrem na América 
Latina e no Caribe, sendo 26% 
das terras afetadas na América 
Central. 

As principais causas da de-
gradação incluem a erosão 
hídrica, a aplicação intensa de 
agrotóxicos e o desmatamento. 
Também está associada com a 
pobreza: 40% das terras mais 
degradadas do mundo estão 
em zonas com altos índices de 
pobreza. Os agricultores po-
bres têm menos acesso à terra 
e à agua, trabalham em solos 
pobres e com uma alta vulne-
rabilidade à degradação.

A América Latina  e o Ca-
ribe possuem a maior reserva 
de área cultivável do plane-
ta. Por isso, possuem papel 
fundamental na valorização 
deste recurso que nos fornece 

alimentos e pode até erradicar 
a fome no mundo.

Só no Brasil, há algo entre 
20 e 40 milhões de hectares 
de áreas de pastagens em al-
gum estágio de degradação, 
com baixa produtividade da 
pecuária.

São necessários milênios 
para formar poucos centíme-
tros de solo, entretanto, o uso 
correto de tecnologias mais 
sustentáveis e de boas práticas 
agropecuárias torna possível 
reinseri-las ao processo pro-
dutivo.  Assim, planejar o uso 
da terra e adotar tecnologias 
não só para conservar solos 
e adaptadas à realidade local, 
mas também capazes de pre-
venir e reverter os impactos 
negativos decorrentes de uma 
atividade agropecuária con-
duzida de forma inadequada.

REUTILIZE PASSEIO

Aneel

ECONOMIZAR ENERGIA É URGENTE
A seca não está atingindo 

somente o fornecimento de 
água nas torneiras dos ci-
dadãos comuns. Também a 
produção de energia no país 
é afetada, com a necessidade 
de recorrer à produção em 
termelétricas. Por conta disso, 
o custo de produção aumenta 
e chega às contas residenciais.

A partir de agora, brasi-
leiros da maioria dos estados 
passarão a receber contas com 
este sistema, que sinaliza aos 
consumidores os custos reais 
da geração de energia elétrica. 
O funcionamento é simples: 
as cores das bandeiras (verde, 
amarela ou vermelha) indicam 
se a energia custará mais ou 
menos em função das condi-

ções de geração.  A ideia é não 
apenas tornar a conta de luz 
mais transparente, mas tam-
bém oferecer a melhor infor-
mação para que o consumidor 
possa usar a energia elétrica de 
forma mais consciente. 

As bandeiras tarifárias con-
sideravam somente os custos 
variáveis das usinas térmicas 
que eram utilizadas na geração 
de energia. A partir de março 
de 2015, com o aprimora-
mento do sistema, todos os 
custos de geração que variam 
conforme o cenário passam a 
compor o cálculo, ou seja, as 
bandeiraspermitem re� etir o 
custo real das condições. 

A verde indica condições 
favoráveis de geração de energia 

e, nesse caso, a tarifa não sofre 
acréscimo. Na bandeira ama-
rela, as condições de geração 
são menos favoráveis e, por 
isso, a tarifa tem acréscimo de 
R$ 2,50 (sem impostos) para 
cada 100 quilowatt-hora (kWh) 
consumidos (e suas frações). Se 
houver condições mais custosas 
de geração - que é o caso neste 
mês de março -, a bandeira 
vermelha é acionada é há um 
acréscimo de R$ 5,50 (sem 
impostos) para cada 100 kWh 
consumidos – e suas frações.

Com isto, o consumidor 
deverá estar mais atento ao 
consumo de energia em con-
dições adversas e reduzir o 
consumo para sentir menos o 
impacto nas contas de consu-

mo de energia elétrica.
Para evitar o consumo ex-

cessivo de água e energia, vale 
reaproveitar mais as peças 
de roupa, evitar lavagens de 
quintal ou carros em excesso, 
tomar banhos curtos e passar 
as roupas de uma só vez. Evite 
também manter aparelhos em 
“stand by”, ou seja, na tomada 
enquanto fora de uso - como 
tvs,  microondas etc. Chu-
veiros elétricos devem ser 
posicionados em “verão” e as 
geladeiras no “mínimo”.

Outras medidas devem ser 
consideradas pelos consumi-
dores, como usar cores claras 
nas paredes, grandes janelas e 
recorrer a fontes alternativas, 
como energia solar.

VOCÊ SABIA?

Uma campanha tem facilita-
do a vida de quem quer trocar 
óleo de cozinha usado por sa-
bão biodegradável, produzido 
a partir desse óleo. O óleo de 
cozinha usado é um resíduo 
que não deve ser descartado, 
especialmente nas tubulações 
de água e esgoto.

Os caminhões de gás da 
Ultragaz, que circulam pela 
cidade, têm recolhido o óleo, 
em qualquer quantidade. E 

ainda distribuem um pan� eto 
de conscientização e um funil 
plástico para facilitar a coleta 
do óleo de cozinha usado. 
Para participar, portanto, basta 
juntar o óleo em garrafas pet 
e entrega-lo quando passa o 
caminhão de gás. 

Quem entrega dois litros 
de óleo recebe em troca duas 
barras de sabão biodegradável. 
Essa campanha é uma iniciati-
va da marca de óleo Soya, da 

Bunge Brasil, da Ultragaz e do 
Instituto Triângulo.

O óleo coletado é encami-
nhado ao Instituto Triângulo 
e transformado em sabão bio-
degradável, além de também 
ser destinado à produção de 
biodiesel, um combustível 
renovável e com signi� cativa 
redução de emissões.  O bio-
diesel incentiva a economia 
local e reduz a poluição e a 
dependência por fontes fósseis. 

Teatro Municipal tem visitação de público gratuitaTroque litros de óleo por barras de sabão
Em 1903, começou a ser 

construído em São Paulo o 
� eatro Municipal, inspirado 
pela Opera de Paris e com 
projeto do  arquiteto Ramos 
de Azevedo e dos italianos 
Cláudio e Domiziano Rossi. 
Oito anos depois, o Theatro 
Municipal foi aberto diante 
de uma multidão de 20 mil 
pessoas. A luxuosa constru-
ção tem traços renascentistas 
e barrocos na fachada e, em 

seu interior, muitos adornos e 
obras de arte: bustos, bronzes, 
medalhões, afrescos, cristais, 
colunas neoclássicas, vitrais, 
mosaicos e mármores. 

Toda esta beleza arquitetôni-
ca repleta de história pode ser 
vista internamente e com en-
trada franca. As visitas guiadas 
acontecem de terça a sexta em 
três horários: às 11h, 15h e 17h. 
Aos sábados e feriados, o teatro 
pode ser visitado em quatro 

horários diferentes:  às 11h, 
12h, 14h e 15h. Aos domingos 
e segundas, não há visitação. 
As inscrições podem ser feitas 
diretamente, a partir das 10h, 
por ordem de chegada. Cada 
grupo tem no máximo 50 pes-
soas e a visita é indicada para 
maiores de 10 anos.

O Theatro fica na Praça 
Ramos de Azevedo, s/no, pró-
ximo à estação Anhangabaú do 
metrô. Fones: 3053-2092/2093.

Solos correm perigo 
Mas são eles que nos fornecem alimentos e 
outros produtos essenciais para abrigo, vestuário, 
além de reter água e filtrar nutrientes
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Domingos Jóias

PLATINA E PRATA • MOEDAS DE OURO
RELÓGIOS SUÍÇO DE OURO, 

PRATA E AÇO • PEDRAS PRECIOSAS
RESGATAMOS CAUTELA 

E CONSERTOS DE JÓIAS EM GERAL

Rua Domingos de Moraes, 2268
Sala 1 - Vila Mariana

(em frente aos Correios 
e ao Banco do Brasil)

3467-6777

O U R O
Compro

PRAÇA DA ÁRVORE, 69 (Rua Gal. Serra Martins, 69)
Tels.: 3384-6666 - 3384-6767

www.ciac.com.br

Na apresentação deste anúncio 
ganhe um brinde na loja Praça da Árvore

Volta às Aulas 2015

DIADEMA: Praça Castelo Branco, 361
MOEMA: Alameda Maracatins, 894

CENTRO (lj 25 de Março): R. Carlos de Souza Nazareth, 281

VISITE NOSSAS 

LOJAS NO GUARUJÁ

Enseada: Rua Argentina, 

82 - LT 8 e 9

Pitangueiras: Rua Mário 

Ribeiro, 345

Vicente de Carvalho: Av. 

Santos Dumont, 169

1ª Loja da 25 de Março na Praça da Árvore

Atacado e varejo 
venha conferir!!!

O maior sortimento de 
Mochilas Escolares de São Paulo

Tudo em MOCHILAS, SACOLAS, BOLSAS, 
CARTEIRAS, MALAS DE VIAGENS...
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•ESPORTES

Centro paralímpico: obras estão aceleradas
Os números impressionam: 

são quase mil trabalhadores 
em ritmo intenso, erguendo 
aquele que será o maior lega-
do dos Jogos Olímpicos Rio 
2016 para o país em termos 
de esportes adaptados de alto 
rendimento. Ali, o Governo 
Federal está investindo R$ 265 
milhões em obras e outros  R$ 
24 milhões em equipamentos. 
Como a obra é em parceria 
com o Governo do Estado de 
São Paulo, dos cofres paulistas 
também saem R$ 120 milhões 
em obras e outros R$ 4 mi-
lhões em equipamentos.

O Centro Paralímpico Bra-
sileiro está sendo construído 
ao lado da Rodovia dos Imi-
grantes, na Água Funda, e 
trará impactos a vários bairros 
do Jabaquara como Cidade 
Vargas, Vila Fachini e Vila Gua-
rani. A expectativa - confi rma-
da pelo Ministério dos Espor-
tes - é de que fi que pronto em 
junho próximo. E pelo andar 
da carruagem o prazo real-
mente será cumprido. 

O esqueleto do novo pro-
jeto já está bem visível e o 
panorama do bairro já mudou. 
Por se tratar de uma obra de 
grande porte, o jornal São 
Paulo Zona Sul está investi-
gando os impactos positivos e 
negativos que o novo e mega 
empreendimento poderá re-
presentar para a região. Por 
isso, inicia esta semana uma 

série de reportagens sobre o 
novo Centro de Treinamento, 
localizado no Parque Estadual 
das Fontes do Ipiranga.

Segundo o Ministério dos 
Esportes, o CT será o princi-
pal centro de excelência em 
esportes adaptados de alto 
rendimento do Brasil e da 
América Latina e um dos me-
lhores do mundo. Vai abrigar 
15 modalidades paraolímpi-
cas: Atletismo; Basquete em 
cadeira de rodas; Bocha; Na-
tação; Esgrima em cadeira de 
rodas; Futebol de 5; Futebol 
de 7; Goalball; Halterofi lismo; 
Judô;  Rúgbi; Tênis; Tênis em 
cadeira de rodas; Triatlo; e 
Voleibol sentado.

Sua concepção segue o 
que já foi realizado em países 
que são potência no esporte 
adaptado, como China, Coreia 
do Sul e Ucrânia, concentran-
do as modalidades em um 
só local. O Brasil é também 
considerado uma das potên-
cias do esporte paraolímpico 
mundial: fi cou com o nono lu-
gar em Pequim 2008; e subiu 
para o sétimo  em Londres 
2012. A meta da delegação pa-
ralímpica brasileira é alcançar 
o quinto lugar em medalhas 
nos Jogos Rio 2016. 

O Ministério dos Esportes 
investe na ideia que o  Centro 
em São Paulo, que abrigará 
a reta fi nal da preparação da 
delegação brasileira que vai 

disputar os Jogos do Rio de 
Janeiro, será relevante para 
manter essa performance as-
cendente e alcançar a meta de 
fi car entre os cinco primeiros.

O centro de treinamento 
é parte do Plano Brasil Me-
dalhas 2016 – programa do 
governo brasileiro para in-
crementar a preparação dos 
atletas do país aos Jogos Rio 
2016 – e está incluído no Plano 
de Aceleração do Crescimen-
to (PAC). O ministério ainda 
afi rma que além de servir para 
treinamentos e competições, 
o novo CT vai proporcionar  
intercâmbios de atletas e se-
leções;  formação de técnicos, 
árbitros, gestores e outros 
profissionais; e desenvolvi-
mento das ciências do espor-
te, no conceito de atuação 
interdisciplinar envolvendo 
medicina, fi sioterapia, psico-
logia, fi siologia, biomecânica, 
nutrição e metodologia do 
treinamento.  Outro objetivo 
é apoiar países da América 
Latina e da África no desen-
volvimento do esporte para-
olímpico e na preparação de 
diversas gerações de atletas.

O Centro Paralímpico Bra-
sileiro terá instalações espor-
tivas indoor e outdoor, alo-
jamentos para 280 pessoas, 
refeitório e lavanderia e o 
Centro de Medicina e Ciências 
do Esporte, além de academia 
e vestiários.

Construção de alça de acesso 
a viaduto está parada há anos

Uma das maiores preo-
cupações com relação ao 
novo Centro Paralímpico em 
construção no Jabaquara 
é com relação ao acesso - 
seja por transporte público 
ou individual, já que ele está 
sendo construído em área 
junto ao Parque das Fontes do 
Ipiranga, ou seja, fora da área 
urbana servida por linhas de 
ônibus ou metrô. 

Para complicar ainda mais, 
o viaduto que leva ao local 
não tem uma das alças viárias 
que permitiria acesso direta-
mente, sem passar pelas vias 
internas de bairros como a 
Cidade Vargas.

Projeto ainda da década 
de 1970, a alça começou a 
ser construída na gestão José 
Serra na Prefeitura, quando 
foram até desapropriadas e 
demolidas residências. Mas, 

em pouco tempo a empresa 
responsável foi à falência e 
a obra foi paralisada ainda 
em 2007. Prazos e promes-
sas se sucederam durante a 
gestão Gilberto Kassab, mas 
os trabalhos nunca foram 
retomados. 

O Jornal São Paulo Zona 

Sul voltou a questionar a Se-
cretaria Municipal de Infraes-
trutura Urbana (Siurb), sobre 
a intenção de retomar a obra, 
importante para o início do 
funcionamento do Centro 
Paralímpico Brasileiro, mas 
não obteve resposta até o 
fechamento desta edição. 

Elaboramos 
sua

declaração

 
IMPOSTO 

DE
RENDA
2015

Consulte-nos
99544-8404

e-mail:
irpfagora@gmail.com
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•BARES E RESTAURANTES

CAFÉ DA MANHÃ TODOS OS DIAS

HAMBURGUERIA
• VÁRIOS TIPOS 

DE HAMBURGUERS 
• LANCHES DE FILÉS

• LANCHES DE FORMA
• LANCHES S/ PÃO

NA ACELGA
• HOT DOG

FAÇA SEU PEDIDO:
de segunda a sábado das 16:00 às 23:00 hs.

SELF SERVICE

De segunda a sábado
das 11:00 às 16:00 hs.

• Saladas • Porções 
• Lanches de Pão Sírio • Sucos 

 • Bebidas • Milk-Shakes • Sobremesas 
• Expedito Frutas

Delivery

Rua Dr. Diogo de Faria, 798 - Vila Clementino
Tels.: 2338-9083 / 2338-9084

Coma a Vontade 2,por
R$
cada 100 g.

99
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Premiada linguiça de Bragança é vendida na região
Que o Legítimo Bar ofe-

rece um cardápio repleto de 
opções em sabores da famosa  
e tradicional linguiça de Bra-
gança todo mundo já sabe. A 
iguaria foi responsável pelo 
sucesso da casa, localizada 
na Rua Luís Góes, e que vive 
lotada graças a combinação 
de qualidade e diversidade 
no cardápio com ambiente 
descolado e atendimento de 
primeira. 

Mas, o que muitos ainda 
não descobriram é que o Le-
gítimo passou a ser um ponto 
de venda da linguiça ainda 
embalada, para ser preparada 
e saboreada em casa, com 
suas melhores receitas e no 
momento desejado. O próprio 
Legítimo Bar e outros bons 
supermercados, empórios e 
pontos de venda na região 
também oferecem a delícia.

A linguiça vendida ali tem 
uma história incrível, aliás. A 
marca exclusiva, Autêntica, 
foi criada no ano passado, 
mas com a experiência de 
muitos anos de produtores 
da  cidade do interior.  E já 
no primeiro ano de sua exis-
tência conquistou o primeiro 
lugar no concurso da Festa da 
Linguiça de Bragança Paulista, 
realizado em setembro. 

O feito rendeu matérias 
no jornal diário local e muita 
fama aos idealizadores da 
nova marca. 

Vale ressaltar que esta 
fama se mescla  à da própria 
cidade. Bragança Paulista 
é conhecida como a capital 
nacional da linguiça por conta 
da tradição secular na fabri-
cação na região. Segundo 
o historiador José Roberto 
Vasconcellos, uma italiana, de 
nome Palmira Boldrini, iniciou 
a comercialização de uma 
linguiça tipo caseira em 1911.  
Feita de pernil de porco,  fi cou 
conhecida na época como 
Linguiça da Dona Palmira de 
Bragança.

Depois, nas  décadas de 
1920 e 1930, viajantes bra-
gantinos levavam o produto 

para outras cidades sob en-
comenda ou para presentear 
os amigos. Assim, a fama se 
espalhou - e não sem motivos: 
Bragança era um dos maiores 
centros de criadores suínos 
do estado. 

A tradição regional se 
mantém na atualidade gra-
ças ao talento pela mais co-
nhecida e mais antiga família 
produtora: a Casa de Carnes 
Boi Branco, em que o pre-
paro artesanal e cauteloso 
das linguiças genuinamente 
bragantinas vem passando de 
geração em geração.

Todos os sabores de suces-
so dos bares mais tradicionais 
e vencedores da Festa de Bra-
gança estão disponíveis no Le-
gítimo, embora a procura faça 
com que, eventualmente, 
algum deles esteja em falta. 

O pernil suíno temperado 
que compõe a Tradicional Bra-
gantina Pura ou a Pura Tripa 
Fina são quase obrigatórios. 

Básica e deliciosa também 
é a Toscana Bragantina, igual-
mente disponível na versão 
com Pimenta malagueta. 

Montagens originais e 
exclusivas estão na lista e 
vão agradar os paladares em 
busca de sabores especiais, 
como é o caso da Calabresa 
com Rúcula e Parmesão; da 
Calabresa com Gorgonzola ou 
da Calabresa com Provolone.

Outra especialidade é a 
Linguiça Cuiabana, uma re-
ceita especial que leva Carne 
bovina, descansada ao leite 
bovino, cheiro verde, cebo-
linha, pimenta malagueta, 
queijo fresco e queijo coalho

Tem ainda: Calabresa com 

Alho; Calabresa com Ervas Fi-
nas;  Calabresa com Pimenta; 
Calabresa com Pimenta (Tripa 
Fina); Calabresa com Pimenta 
Biquinho; Calabresa à Moda 
Bragantina; Calabresa com 
Azeitonas Pretas; Pernil suíno 
temperado à base de queijo 
gorgonzola; Calabresa com 
Provolone e Pimenta;

Não é só a carne bovina 
que recheia as linguiças da 
Autêntica. Na lista ainda tem 
Linguiça de Picanha Bovina e 
Linguiça de Cordeiro.

Vale ainda descobrir outras 
duas delícias que integram a 
produção da marca: Massa 
de Calabresa (Pernil suíno 
temperado); e hambúrguer de 
Calabresa (de 100g a 120g), fei-
to de pernil suíno temperado.

O Legítimo Bar fi ca na Rua 

Fama da linguiça de Bragança se deve à tradição, qualida-
de no preparo e sabor inigualável. A marca Autêntica ago-
ra pode ser encontrada na região, em seus vários recheios

Luís Góes, 1.728. Abre de terça 
a sexta, das 17h às 1h, sábados 
das 12h30 a 1h; domingos das 
15h às 23h; segundas das 17h 
às 23h, e nos feriados das 16h 
às 00h.  Para descobrir outros 
pontos de venda e saber mais 
sobre a Autêntica Linguiçaria 
de Bragança Paulista, visite o 
site: www.autenticalinguica-
ria.com.br. 
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Casa das Rosas tem programação 
especial para o Mês da Mulher

•CULTURA 

Embora ainda haja um lon-
go caminho pela frente, não 
se pode negar que as mulhe-
res tenham conquistado avan-
ços sociais. Para refl etir sobre 
os atuais desafios, as mobi-
lizações que ainda se fazem 
necessárias e avaliar como 
as vitórias do passado foram 
alcançadas, nada melhor do 
que um processo cultural de 
debates e arte sobre o tema. 
É o que propõe a Casa das Ro-
sas, no Paraíso, para este mês 
de março. Especializada em 
literatura, a casa nos lembra 
que muitas mulheres tiveram 
papel fundamental para a 
emancipação feminina e para 
os questionamentos que cer-
cam a mulher moderna. E 
algumas dessas importantes 
figuras serão representadas 
na programação com uma sé-
rie de atividades como saraus, 
mesa de debates e cursos. 

No domingo, 8, quando se 
comemora o Dia Internacional 
da Mulher , às 11h, haverá o 
evento “O MUNDO NO BLA-
CK POWER DE TAYÓ”, com 
Kiusam de Oliveira e o per-
cussionista Paulo Silva, às 11h. 

A artista multivida e ati-
vista do movimento negro e 
feminista Kiusam de Oliveira 
trará à tona o debate atual 
sobre escolas que tem proibi-
do ou aconselhado crianças 
negras a não usar o cabelo 
com o penteado conhecido 
por  black power. O evento 
se propõe a recontar de for-
ma lúdica a história do livro 
O mundo no black power de 

Tayó, e logo em seguida acon-
tecerá um bate-papo sobre 
discriminação, preconceito, 
racismo, estética e beleza 
negra, respeito e valorização 
humana.

No mesmo dia, às 15h, 
EXERCÍCIOS DE LIBERDADE 
será o programa com o co-
letivo de feministas Circular 
de Poesia Livre, que traz o 
debate crítico para o campo 
da literatura, bem como in-
centiva a produção literária e 
sua prática pública em recitais 
e saraus. A arte tem o papel 
facilitador do discurso em 
questões de cunho “delicado 
e/ou problemático”, mas as 
práticas resgatam a poesia, 
tão marginalizada em nossa 
sociedade, para o cotidiano. 
Assim, fazer poesia feminista 
pode signifi car um exercício 
de liberdade.

Haverá também saraus e 
recitais, a começar por este 
sábado, dia 7. Terra Vermelha, 
o diálogo com o universo fe-
minino começa às 19h e será 
uma tessitura entre poesias, 
cantos, olhares, projeções, 
contos, questionamentos, 
fotografi a e sons tingidos de 
vermelho. Um grupo de qua-
tro artistas mulheres faz aqui 
o convite sensível à participa-
ção: território aberto a todos 
que desejem apresentar seus 
trabalhos em roda sobre essa 
temática. Útero, terra, san-
gue, sexualidade, semente, 
força, flores e frutos nessa 
manifestação do ser. 

O Coletivo Pi, por sua vez, 

promove a primeira edição 
do Sarau do Pi sobre o tema 
Literatura Feminina Contem-
porânea, no dia 28 de março, 
às 19h.  A proposta é unir 
literatura feminina brasileira 
e apresentações artísticas 
e esta primeira edição será 
sobre poesia e crônica, entre-
laçando as leituras com mú-
sicas, performances e produ-
ções audiovisuais. O primeiro 
sarau contará com a literatura 
de Lilian Aquino, peças de 
compositoras interpretadas 
pela pianista Paula Castiglione 
e a exibição do documentário 
Entre saltos, que trata das 
questões do feminino na so-
ciedade e na arte. Também 
haverá teatro: às sextas-feiras 
(dias 6, 13, 20, 27, às 20h), o 
espetáculo  Cenas para Usar 
Luvas reúne dez hist’roias 
livremente inspiradas na obra 
de Lygia Fagundes Telles. São 
cenas curtas que trazem à 
tona os mistérios da solidão, 
morte, invenção e memória. 
Com as mãos do imaginário e 
da fi cção o público e os atores 
são cúmplices no descobri-
mento de lembranças que 
poderiam ser guardadas em 
uma caixa.

Um sarau será promovido 
em abril, no dia 18, às 19h, 
Chama Poética - Palavra de 
Mulher terá o grupo Poema 
Novo com participação es-
pecial de Flora Figueiredo, a 
partir das 19h. Será um evento 
literomusical abordando o 
universo feminino de maneira 
delicada, bem como a vida, a 

felicidade, o amor e a beleza, 
com base na leitura de poe-
mas de diversas escritoras.12

Como programação lúdica 
e experimentações, haverá 
uma Oficina de Percussão 
para Meninas, direcionada 
a garotas de 4 a 10 anos, no 
domingo, dia 15, às 15h. Serão 
criados instrumentos artesa-
nais (surdo, chocalhos, pau 
de chuva, tamborim, maraca 
e kabulete) utilizando ma-
teriais acessíveis e sucata, 
com a ideia de incentivar a 
criatividade, a musicalização 
e o ritmo para meninas. Elas 
vão participar de todo o pro-
cesso de produção, desde a 
escolha dos instrumentos e 
dos materiais a serem usados, 
até a descoberta do som que 
podemos produzir, terminan-
do com um batuque coletivo.

Outro destaque da pro-
gramação será o Encontro 
“Literatura no Feminino”, 
que contará com a presença 
de Márcia Tiburi e Verônica 
Stigger e mediação de Anelise 
Csapo, no dia 12, às 19h30. As 
escritoras Marcia Tiburi e Ve-
ronica Stigger conversam so-
bre o alcance, a importância 
e as limitações da questão do 
gênero na literatura, a partir 
de suas experiências autorais 
e de refl exão sobre literatura 
e arte. Existe uma voz literária 
feminina, ou trata-se de uma 
construção histórica a ser 
refutada?

A Casa das Rosas fica na 
Avenida Paulista, 37. Telefo-
nes: 3285.6986 e 3288.9447.

A escritora Márcia Tiburi é um dos destaques da pro-
gramação: estará em um encontro/debate, no dia 12, 

na Casa das Rosas. Haverá também saraus, teatro e até 
ofi cina de percussão para meninas de 4 a 10 anos. 
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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 LOcAÇÃO cOMERcIALVENDA - ApARtAMENtOs

LOcAÇÃO REsIDENcIAL
SAÚDE - PX. AO METRÔ!!! 77M² AU

02 dorm (01rev, WC social, sala 02 amb, cozinha c/armários,
área de serviço+WC, 01 vaga. R$ 2.200,00 (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)

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).

VILA GUMERCINDO 
EXC.OPORTUNIDADE. COND.BAIXO. 

03 dorms (1 suite), WC social, sala c/sacada, cozinha com 
armários, área serv., 02 vagas. R$ 2.300,00 (FE).

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).

SAÚDE
OPORTUNIDADE ÚNICA 
APTO PX. AO METRÔ!!!

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)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$ 425 mil!!!
(Cod. JJ)

SAÚDE
 EXCLUSIVIDADE! APTO 

COMPLETAMENTE REFORMADO

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).

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)

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
EXC.OPORTUNIDADE. COND.BAIXO.

03 dorms (1 suite), WC social, sala c/sacada, cozinha com 
armários, área serv., 02 vagas. R$ 2.300,00 (FE).

SAÚDE
250 MTS METRÔ!!!

01 VAGA LIVRE
 02 Dorm, sala 02 ambientes, 

wc.Social, cozinha
americana, área de serviço

com banheiro.
Excelente opção.
R$ 415.000,00.

(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) 

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).

 METRÔ CONCEIÇÃO
REPLETO EM ARMÁRIOS

Aptº 02 dorms, 01 vaga,

A 50 mts do Metrô.

R$ 395.000,00.

(Cod. MA).

SAÚDE METRÔ
60M2 A/U

02 dorms, 01 suíte,

sala 02 ambientes,

02 sacadas,

Cozinha planejada,

01 vaga livre, lazer

Total. R$ 530.000,00
(Cod. JH).

SAÚDE
400 MTS DO METRÔ

01 VAGA LIVRE
45m2 A/U, 01 dorm., sala 02 
ambs, c/sacada, WC.social, 
Cozinha americana, área de 
serviço+banheiro, armários. 

Condomínio baixo.
R$ 389.000,00.

(Cod. JJ).

SAÚDE
700M DO METRÔ.

SOBRADO RES/COM.           
A/C. 230M – A/T. 10 X 28

03 dorms, sala estar/jantar, 
copa, cozinha. WC.social,                                                                                    

lavabo, varandas, despensa. 
Edícula c/03 cômodos, banheiro, 

quintal, Corredores laterais, 
garagem 07 carros.

R$ 950.000,00. (Cod. JJ).

PÇA. ÁRVORE
500M DO METRÔ

EXCELENTE NEGÓCIO!!!)
93m2 A/U, 02 dorms.

espaçoso, sala 02 amb.
WC social, arm.

embutidos,cozinha,
área serv.,dep.

empregada=banheiro.
Lazer, 01 vaga de garagem

livre. R$ 430.000,00 (JJ).

pronto p/ morar; 02 dorms, lav, 
sala 02 amb. c/ sacada, repleto 

de arms. 01 vaga, lazer completo. 
R$ 465.000,00 - (RO)

SAÚDE
A 800 MTS METRÔ
PRAÇA DA ÁRVORE,

02 dorms,01 suíte,

sala 02 ambientes

c/sacada, 02 vagas.

Lazer. R$ 430.000,00 - (JH).

SAÚDE
PROX.METRÔ

Apto 02 dorms., sala 02 

ambientes c/sacada,

02 wc., dep.empregada,

62m2 A/U. Lazer, 01 vaga.

R$ 480.000,00 (CL).

MIRANDÓPOLIS
PROX. IGREJA

SANTA RITA
01 dormitório, sala,

cozinha, banheiro,

 sem garagem. 42m2 A/U.

R$ 330.000,00. (JH).

IPIRANGA
APARTAMENTO TODO 

REFORMADO
COM ARMÁRIOS

82m2 A/U, lazer, 01 vaga

de garagem. Próximo

ao Metrô Imigrantes.

R$ 560.000,00 - (CL).

SAÚDE
PRÓXIMO AO METRÔ.

03 DORMITÓRIOS 
SUÍTES,

sala 02 ambientes, sacada 
gourmet, cozinha planejada, 

dep. de empregada, 03 vagas + 
depósito, lazer completo.

R$ 1.280.000,00 - (JH).

 JD. CELESTE
02 DORMITÓRIOS C/

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
terraço, 55m2A/U,

01 vaga coberta. Lindo!
Pronto p/morar,

condomínio baixo.
R$ 268.000,00

(MA).

VILA GUARANI
SOBRADO DE VILA, 

PRÓXIMO AO METRÔ 
JABAQUARA

02 dorms., 01 suite ,

sala, cozinha, lavabo,

01 vaga, portão automático.

R$ 410.0000,00 - (JH).

SÂO JUDAS
SOBRADO - TRAVESSA 

DA AV.FAGUNDES FILHO
800 mts do Metrô, 0a garagens, 

03 dorms, 01 suíte, sala 02 

ambientes, copa, cozinha, quintal, 

churrasqueira, entrada lateral, 

portão automático.

R$ 770.000,00 - (JH).

03 dormitórios, sala em L 
com sacada, todo piso frio, 02 

banheiros, 70m2 A/U, ótimo local.
R$ 420.000,00 só à vista. (CE)

JD. DA SAÚDE
APTO ATRÁS DO 

SHOPPING PLAZA SUL
02 dormitórios com armários,

0a banheiros, sala

dois ambientes com

terraço, cozinha com armários,

01 vaga, prédio com lazer.

R$ 430.000,00 - (RS).

VL . CLEMENTINO
APTO 06 ANOS DE USO

02 dormitórios,
sendo 01 suíte, banheiro
social, sala 02 ambientes

com terraço, cozinha,
01 vaga, prédio com

lazer e gerador.
R$ 480.000,00 - (RS).

IPIRANGA
CASA TÉRREA

METRÔ ALTO DO 
IPIRANGA

02 dormitórios, 02 banheiros, 

sala, cozinha, quintal,

sem garagem.

R$ 350.000,00 - (RS).

Saúde

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

sac, lazer, 128m². Ref: JA11955

Vila Clementino

LINDO APTO, - R$ 1.050 MIL            
Excel. localiz. 3 dts c/ arm, closet, suíte, 
dep. emp, 2 vgs, 84m² . Ref: JA12015

Vila Guarani

LOCALIZ. PRIVILEGIADA - R$ 950 MIL
Lindo apto, 3 dts c/arm, suite, coz. c/ 
arm, 2vgs, sac, 101m². Ref: JA12043

Saúde

LINDO APTO, - R$ 690 MIL      
Todo reformado, 3 dts c/arm, suite, closet, 

2vgs, sac, lazer, 80m². Ref: JA11515

Vila Guarani

ÓTIMO APTO, - R$ 295 MIL      
Bem localizado 1 dorm, coz.c/arm, 

sala, 1wc, 1vg, 45m². Ref: JA11377

Saúde

EXCELENTE SOBRADO, - R$ 590 MIL      
ótima localiz. 2 dts c/arm, coz.c/arm, 
1vg, sac, qtal, 120m². Ref: JA12266

Saúde
APTO AMPLO, - R$ 798 MIL 

Cond. baixo 3 dts c/arm, 1 suíte, dep. 

emp, sac, 2vgs, 100m² . Ref: JA11825

Vila Guarani
ÓTIMO APTO, PX. METRÔ  - R$ 510 MIL

3 dts c/arm, suíte, coz.c/arm, 2vgs, 

lazer, 78m². Ref:JA12026

Vila Guarani
PX. METRÔ CONCEIÇÃO - R$ 460 MIL

Ótimo apto, 2 dts c/arm, suite, coz.c/

arm, 2vgs, sac, 58m². Ref: JA11855

Vila Guarani
APTO BEM LOCALIZADO, – R$ 410 MIL

ótimo preço 2 dts, coz, sala, 1wc, 

1vg, sac, 50m. Ref:JA11321

Jabaquara
APTO LADO DO METRÔ - R$ 365 MIL

2 dts, coz, wc social, 1vg, sac, lazer, 

55m². Ref:JA11651

Cursino
APTO TODO PLANEJADO - R$ 260 MIL

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

49m². Ref: JA11519

Aclimação
ÓTIMO APTO, - R$ 250 MIL

boa localização 1 dorm. c/arm, coz, 

1vg, lazer, 48m. Ref: JA11936

Jd. Celeste
EXCELENTE APTO, - R$ 212 MIL

Ensolarado 2 dts, coz, sala, 1wc, 

1vg, lazer, 55m. Ref: JA11402

Vila Mariana
EXCELENTE SOBRADO, - R$ 640 MIL      

Px. metrô, 3 dts, suíte, coz.c/arm, 

2vgs, qtal, sac, 110m² . Ref: JA9849

Vila Guarani
SOBRADO NOVO, - R$ 560 MIL               

Px. metrô 3 dts, suite, coz, 2vgs, 

qtal, 110m² . Ref: JA11350

Jabaquara
CASA COND. FECHADO - R$ 295 MIL                            

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

80m². Ref: JA11075

Saúde
PRÉDIO COMERCIAL, – R$ 2.200 MIL            

Ótima localiz. 3 pisos, vão livre, 600m², 

a 100m. do metrô. Ref: JA5861

Jardim Celeste

APTO, LOCAL ARBORIZADO - R$1.300,00
2dts, living c/sac, coz c/ae, 1vg.

Ref.: 15682

São Judas

APTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$1.900,00
2dts, living c/sac, coz c/ae, 1vg.

Ref.: 91126

Saúde

APTO C/FINO ACABTO. - R$1.900,00
2dts, suite, living, coz c/ae, 1vg. 

Ref.: 91158

Saúde

APTO, - R$2.100,00
Todo modernizado 1dorm, sac gou-

mert, coz c/ae, 1vg. Ref.: 90230

Vila da Saúde

APTO, - R$2.300,00
Amplo e aconchegante, 2dts, suite, 

living c/sac, 2vgs. Ref.: 91146

Jabaquara

APTO, TODO REFORMADO - R$2.200,00
3dts, suite, living c/sac, coz c/ae, 

2vgs. Ref: 89842

Jardim Aeroporto

SOBRADO, - R$2.000,00
Oportunidade, 2dts, living, coz, 1vg.

Ref.: 16632

Pinheiros

SALA COMERCIAL - R$4.000,00
45m² c/sac, 2 wcs, 1vg.

Próx. ao metrô. Ref. 90849

Jardim Miriam
APTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$1.100,00

2dts, living, coz. Oportunidade!

Ref.: 90631

Jabaquara
APTO, IMED. DO METRÔ – R$1.200,00

2dts. sendo 1 c/sac., living c/sac, 

1vg. Ref.: 90659

Jabaquara
APTO, – R$1.200,00

Localização arborizada 2dts, living c/

sac, coz c/ae, 1vg. Ref.: 15127

São Judas
APTO, PRÓX. AO METRÔ – R$1.250,00

1dorm, living, coz, 1vg.

Ref. 91039

Vila Santa Catarina 

APTO, ACESSO AO METRÔ - R$1.300,00

2dts, living, coz, 1vg.

Ref.: 15779

Parque Jabaquara
APTO, IMED. DO METRÔ - R$1.600,00

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

Ref.: 15252

Saúde
APTO NOVO, – R$2.250,00

Oportunidade, 1dorm, living c/sac 

gourmet, 1vg. Ref.: 91152

Saúde
APTO, PRÓX. AO METRÔ – R$2.300,00

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

Ref.: 91111

Pinheiros
APTO, ACESSO AO METRÔ – R$2.500,00

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

Ref.: 91076

Vila Guarani
APTO, PRÉDIO NOVO – R$2.500,00

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

Ref.: 90490

Bosque da Saúde
APTO, – R$3.000,00

Ótima localização, 4dts, suíte, living 

c/sac, 2vgs. Ref.: 90456

Vila Água Funda
CASA, FÁCIL ACESSO - R$1.100,00

1dorm. c/ae, living, coz.

Ref.: 89072

Praça da Árvore
CASA, – R$1.600,00

Acesso ao metrô 2dts, living, dep de 

emp., 1vg. Ref.: 16684

Vila da Saúde
ASSOBRADADO, – R$1.800,00 

Oportunidade 3dts, living, coz. 

Acesso ao metrô. Ref.: 14814

Praça da Árvore
CASA COMERCIAL AMPLA – R$3.000,00

2dts, living, espaço p/copa, 1vg.

Ref.: 90290

Saúde
SALA COMERCIAL – R$1.350,00

35m², wc,1vg. Próx. ao metrô.

Ref.: 90742
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APTO. MIRANDÓPOLIS 
1 dts,1 vg. living 2 amb, 

salão de festas, ót. localiz., 
próx. a Supermercados, 

Farmácias e Metrô Praça 
da Árvore. R$ 380 mil

APTO. METRÔ SAÚDE
2 dts, 1 vg, DE, coz. 

americana, salão festas, ót. 
estado, reform., vago, ót. lo-
cal, rua tranquila, px. Metrô 

Pça  Árvore. R$ 450 mil

APTO. MIRANDÓPOLIS
3 dts,1 ste,1 vg, DE, 80m2 

au,  living 2 amb, repl. 
armários, ótima localização, 
rua tranquila px. Metrô Pça. 

Árvore.  R$ 560 mil

APTO. VILA MARIANA 
2 dts, 1 vg, DE, 70m2 au. 
vago,  living/terraço, lazer 
compl./piscina, quadra e 

academia, ót. localiz., 
próximo Metrô. R$ 570 mil

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

amb, salão festas, 79m2 au, 
repl. armarios, ótimo local, 
px. Metrô e Shooping Sta. 

Cruz. R$ 450 mil

APTO. VILA MARIANA 
3 dts,1 ste, 2 vg, living/
terraço, lazer completo, 

80m2 au, andar alto, vago, 
ót. local, impecável,  Metrô 
Vila Mariana. R$ 700 mil

TÉRREA MIRANDÓPOLIS
 2 dts, 2 vaga, sala 2 amb, 

entr. lateral, qtal, rua
tranqüila, ót. localização 

próx.  ao Metrô Pça. 
Arvore. R$ 650 mil

SOBRADO VILA MARIANA  
2 dts, c/terraço, 1 vg, sala 
2 amb, 2 wc, vago, quintal, 

edícula, ót. localiz., rua 
tranquila próx. Metrô Sta. 

Cruz. R$ 650 mil

SOBRADO MIRANDÓPOLIS
4 dts, 1 ste ,2 vg, 3 salas, 

entr. lateral, quintal/edícula, 
repl. arms,  ót. localiz.,
impecável, próximo ao 

Metrô. R$ 975 mil

TÉRREA VILA MARIANA
2 dts, 6 vgs, entr. lat, nos 
fundos tem salão gde. c/2 
wc, terreno 10x30, ótima 

localiz., vaga, próx. Metrô. 
R$ 1.100.000,00

APTO. MIRANDÓPOLIS
1 dts,1 vg, living 2 amb, 
lazer, ótimo local, rua 

tranquila, impecável, próx. 
Metrô e Praça da Árvore. 

R$ 1.500,00

APTO. MOEMA
1 dt, mobiliado,1 vaga, 

lazer, vago, ótima local. rua 
tranquila, impecavel próximo 

ao Shopping Ibirapuera.
R$ 2.000,00

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

GERALDO ALVES
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CRECI 017.070

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
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$ 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

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
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

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

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

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
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

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

APTO
V. GUMERCINDO

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

social, living p/ 2 ambients, 
cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, ótima 

localização da rua D. Bernardo 
Nogueira, estuda propostas - 

REF.: 13.850

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 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
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

PRÉDIO COMERCIAL
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.: 13.926

APTO.
JD. CELESTE
R$ 235 MIL

Reformado, bom acabamento, 
c/ 2 dorm., 1 c/ AE, wc social, 
sala p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavand. c/AE, gar. coberta p/ 1 
carro, estuda permuta c/ Kitnet 

no litoral - REF.: 14.052

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 870 MIL
Ótimo local, travessa da rua 

Tiquatira, AU = 117m², vago, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb. c/ sacada, lavabo, coz. 
planejada, dep. p/ emp, gar. p/ 

2 carros - REF.: 14.066

APTO
IPIRANGA
R$ 280 MIL

Próximo ao Museu do Ipiranga, 
c/ 1 dormitório, wc social, sala, 
cozinha, lavand, garagem p/1 
carro, AU = 39 m², cond. R$ 
240,00, ótimo p/ moradia ou 
invertimento - REF.: 14.013

SOBRADO
V. GUARANI
R$ 360 MIL

Boa localização da Av. Leonardo 
da Vinci, c/ 3 dormitório, suíte, 
wc social, living, jd. inverno, 

cozinha c/ AE, despensa, 
garagem p/ 1 carro, bom 
acabto. - REF.: 12.036

APTO
V. VERA

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

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

APTO
V. VERA

R$ 365 MIL
Vago, c/ 3 dormitórios, suíte c/ 
closet, wc social, liv. p/ 2 amb. 
c/ sacada, coz. c/ AE, lavand, 
gar. p/ 1 carro, ótima rua do 

bairro, AU = 72 m², excelente 
oferta - REF.: 12.397

TERRENO
V. BRAS. MACHADO

R$ 390 MIL
Boa localização da rua Cônego 
José Norberto, terreno limpo, 
medindo 5 x 42 = 210 m², 

ótimo para construir diversas 
finalidades, estuda propostas e 
parcelamentos - REF.: 13.274

SOBRADO
COND. FECHADO

R$ 465 MIL
Travessa da Av. Bq. da Saúde, 
próximo ao colégio OEMAR, 
vago, c/ 2 dorm., wc social,
liv. p/ 2 amb., lavabo, coz.

c/ AE, gar. p/ 2 carros.
REF.: 13.629

TÉRREA
V. BRAS.MACHADO

R$ 720 MIL
Boa localização do bairro, 

terreno 10 x 28 mts., AC = 
143 m², c/ 3 dorm., 2 suítes, 

living p/ 2 amb., lav, coz. c/ AE, 
despensa, dep. p/ emp, qtal, gar. 

p/ 3 carros - REF.: 14.027

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Ótimo local do bairro, terreno 
10 x 30 m, construção 210m², 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living 

p/ 2 amb., lavabo, cozinha 
c/ AE, dep. p/ emrpeg., qto. 

Despejo, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 13.108

SOBRADO
METRÔ STA.CRUZ

R$ 910 MIL
Próximo ao metrô, seminovo, 
vago, c/ 3 dormitórios, suíte 

c/ hidro, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz, dep. p/ emp, 

gar. subsolo tipo sl. festa p/ 
vários autos - REF.: 14.011

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

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

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

2 carros - REF.: 13.787

SOBRADO
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

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

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. BRASILINA
R$ 350 MIL

2 dormitórios, wc social, living, 
copa, cozinha c/ AE, lavanderia, 

quarto e wc p/ emrpregada, 
garagem p/ 1 carro, próximo

a rua Jean de La Huerta -
REF.: 13.803

SOSBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 360 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, c/ 2 dormitórios, 
wc social, living, cozinha, 

lavanderia, ótimo para moradira 
e fins comerciais, estuda 

propostas - REF.: 14.120

(2) CASAS
JD. CLÍMAX
R$ 369 MIL

Ótimo para renda ou duas 
famílias, sendo uma casa c/ 

1 dorm., wc social, sala, coz., 
lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
e outra casa c/ 1 dorm., sala, 
coz., wc, lavanderia, quintal - 

REF.: 13.916

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 MTS.
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
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

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, 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
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

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 VILA
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Terreno 5,85 x 28 mts., AC = 
246m², vago, c/ 4 dorm., 2 

suítes, closet, sl. Íntima p/ TV, 
living p/ 2 amb. c/ lareira, sl. 

Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 13.983

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 580 MIL
3 dorm., wc social, living p/ 
2 amb., coz. c/ AE, lavand., 
dep. p/ empreg., garagem p/ 
2 carros, boa localização do 
bairro, estuda permuta com 

apto. na região - REF.: 13.743

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Local nobre do bairro, terreno 
10 x 30 mts., construção 235 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 

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

gar. p/ 4 carros - REF.: 13.075

APTO
V. GUMERCINDO

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

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

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

òtimo local da rua Tiquatira, 
terreno apto. 10 x 40 mts., 

construção 340 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb., 
sl. jantar, coz. c/ AE, dep. p/ 

empreg., gar. p/ 5 carros, amplo 
quintal - REF.: 13.183

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 1.220 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

TÉRREA
V. MONUMENTO

R$ 1.500 MIL
Local nobre do bairro, próx. a 
Cantina do Mário, AC = 308 

m², c/ 4 dorm., closet, sl. 
íntima, living p/ 2 amb., sl. TV, 
copa, coz. c/ AE, dep. p/ emp., 
sl. Festa, qtal c/ churr., gar. p/ 

2 carros - REF.: 14.101

APTO. NOVO
V. VERA

R$ 770 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, novo, AU = 121 m², 
c/ 3 dorm., suíte, wc social, 
living p/ 2 amb., amplíssima 

sacada gourmet, cozinha, 
lavanderia, garagem p/ 2 carros 

- REF.: 14.040

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.
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SOBRELOJA COML MIRANDÓPOLIS
(PRÓX.METRÔ PÇA. DA ARVORE)
240,0 Mtª, 03 banheiros, cozinha

e  depósitos. ALUGUEL
R$ 3.500,00 Av. Sen. Casemiro

da Rocha, 698.

APARTAMENTO TÉRREO – JARDIM 
PAULISTA (Próx.Metro Clínicas)
02 dormitórios sendo 01 c/ae, sala 
com sacada, copa, cozinha, ban-

heiro social, área de serviço, dep. de 
emp. completa, quintal e vaga para 
carro. ALUGUEL: R$ 3.500,00 Rua 

Artur Azevedo, 129 Apto. 02.

SALA COMERCIAL MIRANDÓPOLIS
(PRÓX.METRO PÇA. DA ÁRVORE)

Sala com 16,0 Mtª,
sacada e banheiro.

ALUGUEL: R$    600,00
Av. Sen. Casemiro da Rocha, 847 

sala 06

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, ban-

heiro e área de serviço. ALUGUEL: 
R$   1.200,00 Rua Dr. Olavo Egidio, 

991 Apto. 41.

CASA TÉRREA 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

CONJUNTO COMERCIAL
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. GLÓRIA 
(PRÓX. 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.

SOBRADO COND. FECHADO SAÚDE
(Próximo ao Metrô Sta. Cruz).

02 dormitórios sendo 01 suíte, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço 

quintal e vaga para carro.
ALUGUEL: R$ 2.000,00
Rua Juréia, 430 casa 01.

SALÃO COML MIRANDÓPOLIS
(PRÓX.METRO PÇA. ARVORE)
Salão com 40m2, 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 SANTA CRUZ)
01 dormitório c/closed, sala 02 amb 

mobiliada, lavabo, cozinha c/ae 
fogão e geladeira, banheiro social, 

área de serviço fechada e garagem.
ALUGUEL: R$ 1.800,00 - 

Rua Pedro de Toledo, 544 Apto. 505.

CASA TERREA
VILA CLEMENTINO - PROXIMO

AO METRO STA CRUZ).
02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e 
dependência de empregada 

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

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

“SEDE PRÓPRIA”

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

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! prox. Metrô Jaba-
quara c/ 4 dorms, ste,sala 2 ambs, 
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 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

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 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, coz. 
ampla, lavand, 1 vaga de

gar. + depósito. Cond. 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

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 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

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, assobrada-

da, próx.Metrô com 3 dormitó-
rios suítes, sala 2 ambientes, 
cozinha com armários, dep. 

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

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

OPORTUNIDADE 
SOBRADO JABAQUARA

R$ 380 MIL
À 10min. do Metrô, com 2 dor-
mitórios, sala 2 ambs, lavabo, 

cozinha, banheiro, quarto 
e banheiro de empregada, 

quintal  e gar.  REF.: 01-2989

APTO –R$ 380 MIL
PRÓX. DO METRÔ

Vila Guarani, REFORMADO 
com 2 dormitórios, armários 
embutidos , sala , cozinha 

com armários, area de serviço 
e garagem. OPORTUNIDA-

DE.  REF.:31-3028
SOBRADO NOVO COM

4 VAGAS - PQ. 
JABAQUARA R$ 650 MIL

3 dormitórios, suíte, sala 2 
ambientes, lavabo, quintal, 
sacada, ótimo acabamento.

O melhor da região!
REF.: 31-3009

APTO  3 DORM SEMI NOVO 
JABAQUARA  R$ 320 MIL

Próx. Metrô c/ 3 dorms, sala 2 
ambientes , cozinha planeja-
da, area de serviço, vaga de 
garagem e lazer c/ s. festas e 
playground. Pronto p/ morar, 
venha visitar!.  REF.: 31-2971

APTO JABAQUARA
SÓ R$ 300 MIL

Não perca esta chance!
2 dormitórios, sala ,cozinha ,  

vaga de garagem,
Prox. Ao pátio do Metrô.

Ref  31-3029
BELÍSSIMO SOBRADO
PLANALTO PAULISTA

3 SUÍTES com closet, todos 
com armários embutidos , sala 

de estar, jantar, tevê, jardim 
japonês c/ carpas, s. festas, 4 
vagas de gar, terreno 450m2. 

Oportunidade .  REF.: 31-3030

APTO JABAQUARA
R$ 320 MIL

Ótima oportunidade próx. 
ao Metrô com 3 dormitórios, 

suítes, sala, cozinha,
lavanderia  e vaga de

garagem. REF.: 31-3027

SOBRADO CIDADE 
VARGAS –R$ 1.800 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 maravilho-
so, para pessoas exigentes. 

REF.:01-2649

“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

APTO R$ 380 MIL
VILA GUARANI

Localização privilegiada, próx. 
Metrô, face norte,reformado,
2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, cozinha, AS, 1 vaga de 
gar. livre e coberta. Ótima

oportunidade!  REF.: 01-3002

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

COBERTURA DUPLEX
METRÔ SÃO JUDAS / 

CONCEIÇÃO R$ 650 MIL
3 dorms + 1 ste, terraço c/ s. 

grande + s. almoço + churr, lazer 
completo, muito bem localizado. 
Òtimo aproveitamento da cober-

tura, para pessoas de bom gosto. 
REF.: 45-2748
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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$ 1.400 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.

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.

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.

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

JABAQUARA
Térrea, 08 salas,

05 banheiros e quintal. 
Comercial. Em frente 
ao Hospital São Luiz. 

R$ 15.000,00.

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

SAÚDE
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

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite), 02 
salas, lavabo, lavanderia, 
depósito, churrasqueira, 
quintal grande e vaga
03 autos. R$ 2.700,00.

LOCAÇÃO

VENDAS

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Galpão c/  02 banheiros 
e mezanino. Otima loca-
lização (Junto ao metro 
Conceição). A/C 300 m2. 

R$ 9.000,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
 Apartamento, 02 ds, sala 
02 ambientes, a. serviço 
e garagem. Totalmente 

mobiliado. Lindo.
R$ 2.300,00.

MARCIA 
RAMOS 

IMÓVEIS

Rua das Camélias, 86
 Mirandópolis 

E-mail: ramosmarcia08
@yahoo.com.br 

(creci 101501)

 99330-6118
ou 2578-0159

VENDAS * VENDAS * VENDAS

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

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/churrasqueira, 3 vagas.

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

VILA MARIANA 
APARTAMENTO - R$ 1.600,00 

Ao lado o Metrô, 1 dormitório com 
armário, sala, cozinha planejada,

1 vaga de garagem

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

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.

MIRANDÓPOLIS 
TERRENO 5x27 - R$ 450.000,00 

Com Casa Velha
e vaga para 2 carros.

LIBERDADE 
LOJA - R$ 280.000,00 

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

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

com copa, 2 banheiros,
2 vagas.

CHÁCARA INGLESA EXC. APTO. 
R$ 830.000,00 

Prédio c/8 anos, próx. ao Metrô, c/85m2 AU, 
3 dorms., 1 suíte c/arms., sala p/2 ambs. c/
terraço, coz, plan. DE, 2 vgs. lazer compl. 

MIRANDÓPOLIS - NOVO
SOBRADO - R$ 990.000,00 

Com 3 dormitórios (1 suíte), sala para 
2 ambientes, cozinha, área serviço, 

pequeno quintal e 2 vagas.

PLANALTO PAULISTA
SOBRADO - R$ 1.800,00

Com 2 suítes, sala, cozinha, área de 
serviço, quintal e 2 vagas.

V. CLEMENTINO EXC. SOBRADO
R$ 1.700.000,00 

3 dorms., 1 suíte c/arms e terraço, escrit, 3 
salas, coz. c/arms., DE, qtal., churrasq. 180m2 
A.C., 245m2 de terreno, c/7 metros de frente.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO - R$ 2.400,00

Reformado, 2 dormitórios, 1 banheiro, 
sala p/2 ambientes, lavabo, cozinha, 

pequeno quintal, 1 vaga.

MIRANDÓPOLIS
LOJA - R$ 1.100,00

Alugo Loja dentro de uma Academia
com movimento

MIRANDÓPOLIS
SALA - R$ 1.000,00

Ideal para Manicure, Massagem,
Reiki, Podólogo, Loja Suplementos 

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.

LOCAÇÕES 

VENDAS
VILA MARIANA - NOVO

ALTO PADRÃO
 R$ 910.000,00

Exc. Apto. com 70m2 A.U., Construção 
Lindemberg, 2 dorms., (1 suíte), sala p/2 

ambs. c/varanda gourmet, coz. americana, 
2 vagas, salão festa, piscina, churrasqueira, 
sala massagem, sauna, sala TV c/telão, sala 

reunião. Edifício com gerador. 

MIRANDÓPOLIS
TERRENO - R$ 550.000,00

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

MIRANDÓPOLIS - R$ 780.000,00 
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.

PLANALTO PAULISTA
SOBRADO  - R$ 770.000,00

Semi isolado, 4 dorms., (3 suítes), 3 salas, 
escrit., coz. c/arms., 6 banhs., edícula c/3 

salas, dep. empreg., 3 vagas.

MIRANDÓPOLIS  IMPECÁVEL 
SOBRADO 100m R. Luis Goes 

R$ 1.200.000,00
3 suítes c/arms., 2 salas, coz. planej., área 

serv., quintal c/churrasqueira, 2 vagas.

VILA CLEMENTINO  APARTAMENTO
R$ 3.000,00

Impecável, prédio c/10 anos, 76m2 AU, 3 dorms. 1 suite 
c/arm., sala p/2 ambs. c/varanda, coz. plan., AS, wc 

empr., 2 vgs. demarc., lazer compl. c/quadra, piscina, 
playground, fitness, sl. festas/jogos. Cond. R$ 440,00 

PRAÇA ÁRVORE - R$ 890.000,00 
Apto. c/105m2 AU, Face Norte, c/4 dorms. 

(1 suíte c/arms.), coz. planej. sala p/2 
ambs. c/varanda, 2 vagas, piso em 

tábuas corrida, lazer compl., andar alto, 
prédio com 8 anos.

SALÃO COMERCIAL - 50M² 
IPIRANGA - R$ 1.200,OO

Alugo: Rua Lino Guedes,
esquina com Rua Guanababa

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 
GUARANI NOVO
2 dorm(1 suíte), 

sala, coz,   w/c,  a/s, 
varanda e  1 vaga.  

A/útil 51m2.
AP01441

R$ 410 MIL.

SOBRADO
VILA GUARANI

2 dorm, sala, coz, w/c 
social, lavabo, a/s, 
quintal e 1 vaga c/ 
portão automático.

Á/útil 80m2. CA01652  
R$ 385 MIL.

SALÃO COML. 
JABAQUARA

em frente ao terminal 
rodoviário 280 m2, w/c 

(fem, masc e port. 
Necessidades esp), 
3 vagas + depósito e 
área livre nos fundos.  
Sl00145 R$ 6.500,00. 

CASA
VILA GUARANI 
ASSOBRADADA
2 dorm, sala, coz, 
w/c, lavabo,  a/s. 

Água e Luz indepen-
dente. A/útil: 30m2 

CA01592 R$1.400,00

APTO
VILA DO ENCONTRO

2dorm, sala, coz,
w/c, a/s e 1 vaga. 
Lindo! A/útil 60m2 

AP01658
R$ 330 MIL.

APTO V. PARQUE 
JABAQUARA

2 dorm,, sala 2 amb., 
coz, w/c social, a/s 

e  1 vaga de gar. Re-
pleto de armários. A/
útil: 55m2. AP01675 

R$ 425 MIL + 490,00 
CONDOMÍNIO.

CASA
AMERICANÓPOLIS
3 dorm(1 suíte), sala 
2 amb, copa, coz c/ 
armários, lavanderia 
e portão automático.  

CA01476
R$ 440 MIL.

SOBRADO
JABAQUARA

4 dorm (1 suíte), 
sala, copa,  coz, w/c, 
dep. emp. e 2  vagas 
c/ portão automático.  

CA01378
R$ 560 MIL.

METRÔ
JARDIM ORIENTAL

3 dorm (1 suíte),
sala c/ sacada,
coz, w/c, a/s e

1 vaga.  AP01142
R$ 2.000,00 + 462,00 

CONDOMINIO.

APTO
VILA GUARANI

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

1 vaga. A/útil 60m2. 
AP01516

R$ 1.800,00 + 500,00 
CONDOMINIO. 

CASA
VILA GUARANI
2 dorm (1 suíte), 

sala, coz, w/c, a/s, 
1 vaga c/ portão 

automático.
Á/útil: 75m2.

CA01537 - R$ 1.700,00

APTO
JABAQUARA
2 dorm, sala 

2 amb , coz,  w/c, 
a/s e 1 vaga. 

A/útil 51m2. AP01695 
R$ 1.000,00 + 500,00 

Condomínio.

CASA VILA
DO ENCONTRO
2dorm,sala, coz,

2 w/cs, a/s, quintal
e 1 vaga.

Á/útil: 116m2 
CA01556

R$1.450,00

CASA
VILA CAMPESTRE

1dorm, coz, 
w/c e a/s. 

A/útil: 30m2 
CA0301 

R$850,00.

CASA
JARDM ORIENTAL

1dorm, sala, coz, 
w/c, a/s, quintal

e terraço.
A/útil: 47m2

CA01639
R$ 1.200,00

Venda • Locação • Adm. de Imóveis

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

APTO NOVO - 2 dorms.,1suite, 
1 vaga, varanda, 63m fácil 

acesso ao Metrô. Novo, nunca 
habitado. Piso laminado, metais 

e duchas, box e aquecedor.
R$ 590Mil –Ref 17043

CHAC.INGLESA
APTO - 3 dorms.,1suite, sala para 

2 ambs com sacada, cozinha, 
área de serviço e wc de emp. 2 

vagas, lazer, 81m.condom. baixo. 
Predio de 8 anos,  6 min a pé do 

metrô Santa Cruz. Excel. oportun-
idade.R$ 870 mil - Ref 17103

VILA CLEMENTINO 
APTO -  2 dorm, 2 vagas, 55m, 

próximo Hosp.SP.
Excelente para investidores.

 R$520 mil-Ref 17150

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO, oportunidade rua 
plana,  com 3 dorms.,  2vagas. 
Dependência de Empregada, 

terreno 5x30m , Excelente 
local. Necessita de moderniza-
ção. R$ 1100 Mil - Ref.17011

SAÙDE
APTO - 2dorms, sala 2

ambientes, cozinha, área de 
serviço,1 vg, 70m,SEM EL-

EVADOR.  Local tranquilo, ex-
celente estado. Cond. 330,00 

- R$ 420 Mil. - Ref .17040

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA, Negócio de Ocasião, 
3 dorms, suite, sala, cozinha, 

wc social, wc de empreg,  
lavanderia, churrasqueira, 2 

vagas. R$ 650 Mil. Ref 15105

VILA CLEMENTINO
SALA COMERCIAL, Edificio 

Novo, 46m2 , 2 banheiros, copa 
, varanda, 1 vaga .Estaciona-
mento rotativo , portaria 24hs..
Ao lado do Metrô Santa Cruz.
Possibilidade 2 salas conjuga-
das.  R$ 600 mil - Ref.15314

VILA CLEMENTINO
TÉRREA, Casa de Vila

2dts,sala,cozinha , Edícula, 
sem vaga . 160m2. Necessita 

de reforma total. Não há possi-
bilidade de criar vaga. Vila com 

2 casas. Ótima localização.
R$ 570 mil. Ref. 15699

VILA CLEMENTINO
APTO - Excelente apto ,3 dorm, 
81m,1vg, próx.metrô Sta. Cruz  
e Hosp. SP/Unifesp.Rico em 

armários, piso laminado, sacada, 
banho com aquec. a gas,

coz. planej., entr.de serviço.
WC de empreg. Venha conhecer. 

R$ 795 MIL – REF.16802

SAÚDE
CASA DE VILA com 3 suites, 

sala coz, área de serviço, 
varanda, 2 vagas, Reformada, 
entre estação Praça da Arvore 

e Ricardo Jafet.
R$ 550 Mil – Ref 16923

MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO - 2dorm / 1vg, 

pequeno quintal, reformado, 
rua plana, miolo nobre de 

Mirandopolis.
R$ 680 Mil - REF 16494

VILA CLEMENTINO
APTO - 3dorm, 1suite 2 

vagas,varanda, 80m, lazer 
completo. Repleto de armários, 
janelas anti-ruido, proximo do 

metrô Santa Cruz. 
R$ 750mil – Ref 2165

VILA GUMERCINDO
APTO -3dorms, sala 2 amb., 

coz,armários,  varanda,
WC e QE, 1vaga, lazer, 75m.

R$ 480 Mil - Ref. 17044

VILA CLEMENTINO
Apto 1, suíte,sala 2 ambi-
entes, coz. área de serv., 

varanda,1vg,70m , repleto de 
armários. Piscina, churrasquei-

ra, sauna, salao de festas. 
Prox. ao metrô Santa Cruz.

R$480 Mil – Ref: 17309

CHACARA INGLESA
Apto – 3dorm, 3suites,

3vgs.WC e QE, varanda,
128m , Predio Novo!

R$. 1480 mil -  Cond 1350,00 
– Ref.16814

MIRANDÓPOLIS
Apto 1 dorm, sala coz,

área de serviço. Sem Vaga. 
Necessita de modernização.

 Excelente local!
R$ 300mil – Ref 17198

VILA CLEMENTINO
APTO. 3 dorm , 1 suite, 2 vgs 
fixas, WC  e QE,107m, próxi.

Hosp.Sao Paulo. C/ varanda e 
deposito, lazer completo, Rico em 
arms. Predio cobiçado. R$1100 
mil -  Cond 770,00- Ref.17163

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

V. CLEMENTINO
Salão Comercial, Excelente 
imóvel, em esquina da Vila 

Clementino. Rua Tres de Maio. 
Aluguel R$ 3500,00

Ref.17294

VILA CLEMENTINO
Sobreloja -  Sala comercial /

residencial, 1 wc.
Rua Tres de Maio

 Aluguel R$ 1800,00.
Ref. 17293

MIRANDÓPOLIS
Sobrado - Excelente sobrado, 
com 2 dorm, 1 vaga, edícula. 
Em perfeito estado, rua plana, 

próximo ao comercio.
Aluguel R$ 2700,00. 

REF.15631

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 100 mts. do Metrô, 2 dts. 
sala,  b.box, cozinha, As, Wc, 

s/gar. bom p/investimento. 
R$ 289.000,00 
Temos Outros

SÃO JUDAS 
Últimas Unidades

 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

R. Domingos Santa Maria, 647, 
3 dorms. sendo 1 suíte, 
banh. social, sacada,

sala p/2 ambs., lavabo, coz., 
quintal 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 6x22

R$ 380.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 2 dts. terraço, 
b.box, sl. lav. coz. qtal. gar., 
port. autom. Pto. p/morar. 

R$ 410.000,00
Temos Outros

CONCEIÇÃO
Excel. Local Px. Metrô

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 3 dts. arms. b.box, 
2 sls. coz. planej. lav. AS, 
QE/WC, gar., reformado. 

R$ 649.000,00
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Trav. Rua das Rosas

3 dorms. (suite + sacada), 
sala 2 ambs. c/sacada, 
coz. ampla, 2 vagas, 

lazer. Fotos e + detalhes:
www.portalcreci.

org.br/44930
Tel. 2837-2333

APTO.
METRÔ JABAQUARA

R$ 575.000,00

Excelente 2 dorms., pron-
to p/morar, gar. coberta, 

condomínio baixo. 
Fotos e outras opções:
www.portalcreci.

org.br/44930
Tel. 2837-2333

APTO. SAÚDE
JARDIM CELESTE
SÓ R$ 250.000,00

 

Com 1 gar., sala, recepção, copa 
com wc, próximo ao Metrô Shopping 

Santa Cruz, vago. 
Permuta com Apto. 1 dorm. c/gar. 

 CONJ. COML. VILA MARIANA
36m2 Área Útil
R$ 400.000,00

5083-3125 - 99908-8805

 

Vago, 2 dorms., 1 banh., sala 2 ambs. c/sacada 
envidraçada, cozinha planejada 1 vaga, 

lazer completo, pronto para morar.
R$ 420.000,00

 APTO. JD. DA SAÚDE
Av. Bosque da Saúde

Px. Av. do Cursino

Tratar: 98246-8664

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

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. 100 METROS 
DO METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 260.000,00
54m2 A.U., 2 dorms., 

sala, coz., banh., área 
serviço, sem elev. e gar, 
condomínio R$ 200,00. 

Estuda Proposta

 

Próximo ao metrô, 480m2 A.U., 
10 mts. de frente, construção nova, 

mazaninos, 4 wc´s, escritório, 
portas automáticas, 4 vagas. 

 LOJA COMERCIAL
CONCEIÇÃO

VENDO OU ALUGO

Fone: 99911-3071

 

2 dormitórios, 1 suíte, repleto de armários 
embutidos,  3 banheiros. living 2 ambientes, 

cozinha c/armários, suíte de empregada, 
1 vaga. 

R$ 620.000,00 Aceita Proposta

 APARTAMENTO MOEMA
80m2 Área Útil

Tratar Tel. 2092-8998 cr
ec

i 2
20

65
-F

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

valente47317@creci.org.br

PL. PAULISTA
SOBRADO RESIDENCIAL
3 dts., (ste.) c/sacada, 2 sls., 

copa/coz. QE. 5 gars. 
190/325m2 Av. Nhandú 765 

Vendo R$ 7,5 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. Caramurú,227 R$ 3.500,
R. Quatás,130  R$ 3.800,
R.Est.Israel,168 R$ 4.500,
R. J.J.  Melo,  357  R$ 5.000,
R.J.Távora,679/709 R$ 5.000,

VILA MARIANA
IMÓVEIS COMERCIAIS
R. Sena Madureira, 219

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.Conde  Irajá, 254  R$ 5.000,
R.Cel. Lisboa, 677  R$ 5.000,
R. S. Madureira, 566 R$ 11.000

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.

2 Sls. Dom. Morais R$ 1.500,
Apart.  Mobililiado   R$ 1.800,
60m2 R.  Sena,180 R$ 2.700,
Loja+Salas 105m2 R$ 2.850,

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$ 5.000,00

76m2, 2 dorms., sala, 
coz., banh. lavand. + 1 
banh., sem garagem, c/
elevador. Ac. Proposta.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO.
JRDIM DA SAÚDE 
PX. DOM VILARES 

R$ 380.000,00

Tratar: 97176-3808
ou 5072-7640

CASA TÉRREA
METRÔ SÃO JUDAS

R$ 370.000,00
Em terreno de 5x20 mts. 

vago.
Aceita Financiamento

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. (ste), arms. 
b.box, sl. 2 ambs. coz. c/AE, 

As, todo reformado, carp. 
mad. gar. priv., ensolarado 
R$ 535 Mil. Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Próx. Pça. Sta. Rita

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 3 dts. arms., b.box, sl. 
boa, coz. c/AE, AS, wc, todo 
reform., piso frio, gar. priv., 

ensolarado R$ 589 Mil. 
Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Esq. Rua das Rosas

RADAR IMÓVEIS
Tel.: 5072-2999

creci 66269

Rua Vergueiro, 
2 dorms., armários mo-
dernos, com garagem 

Só R$ 390.000,00

APARTAMENTO
IPIRANGA

RADAR IMÓVEIS
Tel.: 5072-2999

creci 66269

R. Vergueiro,1º andar,  
armários + piso frio. 
Só R$ 220.000,00

Ac. Financiamento.

APARTAMENTO
CURSINO

RADAR IMÓVEIS
Tel.: 5072-2999

creci 66269

40m2, 1 dormitório, 
sala, cozinha.

Só R$ 250.000,00

APARTAMENTO 
METRÔ 

CONCEIÇÃO

RADAR IMÓVEIS
Tel.: 5072-2999

creci 66269

Andar Alto, 3 dormitó-
rios, armários moder-

nos, c/garagem.
R$ 430.000,00

APARTAMENTO
JABAQUARA

RADAR IMÓVEIS
Tel.: 5072-2999

creci 66269

3 dorms. arms. moder. 
churr. c/gar., px. Sho-
pping. Serve Res. ou 
Com. Só R$ 520.000, 

SOBRADÃO
SAÚDE

RADAR IMÓVEIS
Tel.: 5072-2999

creci 66269

Próximo ao Metrô, 
2 dormitórios,
com garagem.

Só R$ 420.000,00

CASA PEQUENA
SAÚDE

Para Profissionais 
liberais (Psicólogos, 

Fisioterapêutas, 
Nutricionistas),
 entre outros

Tel.: 5572-3876

SALAS 
COMERCIAIS 

METRÔ ANA ROSA

  PRÉDIO COMERCIAL 
PADRÃO ESCRITÓRIO

PRÓXIMO AO METRÔ IPIRANGA

Tratar Tel.: 9.9184-8606

Com 750m2, 3 Pisos e Anéxos: Térreo piso 250m2 livre 
e wc; 1º Piso 250 m2, 9 salas, 2 wc´s, 1 copa; 2º Piso 
250m2, 8 salas, 2 banheiros; Anéxo inferior 1 sala e 4 

wc´s; Anéxo superior 1 sala e 1 wc, Caixa D’agua 
reserva de 5m3. Ideal para Escola, Academia, Logísti-
ca e pequena Indústria. R. Cônego José Norberto, 138

 

2 salas c/30m2 A.U. cada, 
com banheiro. Rua Áurea, 180

 SALAS COMERCIAIS
PX. METRÔ ANA ROSA

Tratar com Marly
Cel.: 97074-4335 ou 5539-4373

Av. Itacira, zona sul, 
3 dormitórios, sala c/

lavabo, 2 banhs., sendo 
1 suíte, coz., lavand., 
terraço, dep. empr., 
garagem p/4 carros. 

R$ 3.400,00
Tratar 98833-0852

ALUGO SOBRADO
PLANALTO PTA.

Tratar: 97176-3808
ou 5072-7640

KITCHS
METRÔ SAÚDE
R$ 1.100,00

Semi-isolada, 
ótimo local, 

Aceita Depósito

Tratar: 5677-1884
ou 99818-5437

ALUGO QUARTINHO 
COM BANHEIRO 

MOBILIADO 
JABAQUARA

Para uma Senhora, 
bom ambiente 

R$ 300,00 com depósito

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. arms., b.box, 
sasla 2 ambs., piso frio, 

coz. planej., QE/WC, gar. 
 R$ 2.600,00 o pacote. 

Temos Outros

SÃO JUDAS
Trav. Fagundes Filho

RADAR IMÓVEIS
Tel.: 5072-2999

creci 66269

Quarto + sala + coz. 
+ gar. R$ 780,00

2 Quartos + sala + coz. 
+ gar., independente 

R$ 1.000,00 Exc. local. 
Ac. Depósito, depend. da ficha 

ALUGO
JABAQUARA

RADAR IMÓVEIS
Tel.: 5072-2999

creci 66269

Com 6 vagas + Edícula. 
Ideal para Residencial 

ou Comercial. 
R$ 3.300,00

SOBRADÃO
TRABALHE E MORE

JABAQUARA

VENDAS

PARA
ANUNCIAR

LIGUE:
5072-2020

SÃO PAULO 
ZONA SUL
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

TELHADO
NOVOS E 

REFORMAS
Equipes 

Especializadas
Paracon Engenharia 

e Comércio Ltda.

Tel. 5539-0030 
Cel. 98234-5471

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)





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


Professoradiplomada emNova Iorque5572-6074

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

ADVOCACIA
site: www.kgsadv.com.br

Serviços prestados por profissionais qualificados 
em diferentes áreas de Direito: 

FAMÍLIA • CÍVEL • CONSUMIDOR 
IMOBILIÁRIO • CONTRATOS 

ACORDOS • TRABALHO  
PREVIDENCIÁRIO • REVISÃO DE FGTS 
(Cálculos, Benefícios, Revisões do INSS, 

Desaposentação)

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

 

Ex professora Alumni
Principiante a Avançado e Toefl

 AULAS DE INGLÊS
PARTICULAR

Contato com Nise
97323-1312 ou 96353-9322

 

Professores nativos 
de inglês em seu 

trabalho ou residência.

 

Para mais informações acessem
www.nativeenglish4brazil.com

ou liguem para: 98507-2103

NATIVE ENGLISH
ACADEMY

 

5 vagas, não é necessário experiência, 
idade mínima 18 anos, 

ensino fundamental completo. 
Benefícios: Cesta básica + Vale transporte 

+ Vale refeição.

 

Comparecer para entrevista 
à Rua Sena Madureira, 1.490 

Vila Clementino de segunda a sábado 
das 11:00 às 13:00 h., falar com Marcio

Trazer curriculum + Foto 3x4

ATENDENTE DE LOJA

Posto Shell admite 
para Loja de Conveniência

 

Concursos Públicos • Idiomas
Informática • Profissionalizante

Cabeleireiro

 CAPACITA MAIS
Cursos Preparatórios para:

Av. Jabaquara, 842 (px. Metrô Praça da Árvore)
Tels.: 3854-5767 ou 3459-3034

leandrocapacita@outlook.com.br

 

Direito do Trabalho, INSS, Aposentadoria, Revisão.
Dr. Jairo Braz de Souza

Dra. Daniela Rodrigues de Souza
Rua Domingos de Moraes, 2731 - Cj. 03 

(a 100 metros do estação Santa Cruz do Metrô)
Tel.: 5052-9474

ADVOCACIA 
TRABALHISTA - PREVIDENCIÁRIA

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS 

E APOSENTADOS
Curso Individual e 

Personalizado, 
Mobilidade reduzida, 

Necessidades especiais.
com Martha 

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

gmail.com

APOSENTADO (A)
Com conhecimento 

de biblioteca 
e informática.

Enviar CV para 
juliofalcone@ig.com.br

Local de trabalho: 
Vila Mariana 

próximo ao metrô.

 

AULAS PARTICULARES
EM SUA EMPRESA

OU RESIDÊNCIA
INDIVIDUAIS OU EM 

GRUPOS.

 

(11) 9 8785-5277 (TIM)
Email: englis04you@gmail.com

INGLÊS

EMPREGADA 
DOMÉSTICA
Dormir no Emprego, 
para região próximo 

ao Metrô Santa Cruz.
Tratar com Izabel

Tel.: 5572-7401

Precisa-se

ss  

R. Domingos de Morais, 2.102 - Cj. 31-A - V.Mariana
Tel.: 3895-6600 - www.salamanisolucoes.com.br

contato@salamanisolucoes.com.br

salamani soluÇÕes 
empresariais ltda.

Não deixe para última hora. Procure um profissional especializado

 DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE 
RENDA PESSOA FÍSICA 2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

   SOCIEDADE AMIGOS DA CIDADE VARGAS

CNPJ 62754007/0001-56

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 31A e 33 DO 

ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE AMIGOS DA CI-

DADE VARGAS, FICAM OS SENHORES ASSOCIADOS, 

QUITES COM SUAS MENSALIDADES, CONVOCADOS 

PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA QUE SERÁ 

REALIZADA DIA 22 DE MARÇO DE 2.015, EM SUA SEDE 

SOCIAL LOCALIZADA NA PRAÇA VINTE DE SETEMBRO 

, Nº 2, ÀS 10:00 HORAS, COM O NÚMERO REGIMEN-

TAL EXIGIDO E, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, 30 

MINUTOS APÓS, COM QUALQUER NÚMERO, PARA 

DELIBERAR SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

- APROVAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA EXE-

CUTIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

-  D I S C U S S Ã O  PA R A  D E F I N I R  A  S I T U A -

Ç Ã O  D E  D E P E N D E N T E S  I R R E G U L A R E S .

-  D I S C U S S Ã O  S O B R E  C R I A Ç Ã O  D E  T Í -

T U L O  P A T R I M O N I A L  I N D I V I D U A L .

S Ã O  P A U L O ,  5  D E  M A R Ç O  D E  2 0 1 5 .

M A R C I O  C E S A R  R O C H A  -  P R E S I D E N T E

 

Trabalhe nas horas vagas com alimentos 
orgânicos liofilizado. è só consumir e pro-

mover nosos produtos. Franquia Pessoal.

 RENDA EXTRA
OLHE SÓ QUE BACANA!!!

2275-7304 - 96313-8187 (claro)
ou 95144-5466 (tim)

Sábado, dia 07/03, às 19h, na
Igreja Nossa Senhora das Graças,
no Jabaquara.
Endereço: Av. Eng. Armando de
Arruda Pereira, 2313.
Muito amor.

JTS
ELETRICISTA
• INSTALAÇÕES
• MANUTENÇÃO 

PREDIAL 
E RESIDENCIAL

Cel.: 95153-9975
ou 95741-3239

Email:
jtseletricista@yahoo.com 

CONSTRUÇÕES ?

ATIVA Construções Ltda.
96686-8265 - 99377-1935

c/Araújo

FUNDAÇÕES, ALVENARIA, REBOCO,
DRYWALL (Forro de gesso e parede), 

TELHADO, PORTAS, JANELAS, 
HIDRÁULICA, ELÉTRICA, AZULEJO,
PISO CERÂMICO, PORCELANATO,

PINTURA e GRAFIATO,
FORRO DE PVC E MADEIRA.
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