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Filme francês, Samba chega aos 
cinemas para tratar da imigração 
com leveza e inteligência

Forno elétrico? Rodízio? Delivery? 
Padaria? Escolha seu jeito de 
celebrar o Dia da Pizza na região
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Ruas de feira podem ter IPTU reduzido

Vila Mariana agora tem 
“guardiã Maria da Penha”

A Vila Mariana já con-

ta com dois importantes 

serviços voltados para o 

combate à violência contra 

a mulher: a casa Eliane de 

Grammont e a Segunda 

Delegacia de Defesa da 

Mulher. Agora, passa a 

contar com serviço reali-

zado por equipe da Guarda 

Civil Metropolitana. A equi-

pe faz visitas regulares pre-

ventivas às vítimas de vio-

lência doméstica. Página 4

Diferentes audiências 

públicas na Câmara Mu-

nicipal, promovidas em 

junho, discutiram dife-

rentes projetos de lei que 

podem modificar a vida 

de quem mora em ruas 

onde são realizadas feiras 

livres semanalmente. Um 

deles propõe reduzir o 

valor pago pelo IPTU dos 

imóveis sediados nessas 

vias, enquanto outro pro-

põe modificar o horário 

das feiras, atrasando em 

uma hora seu horário de 

encerramento. Atualmen-

te, São Paulo conta com 

880 feiras livres e mais de 

12 mil feirantes. Página 3

Cobertor rasgado? Doe 
para animais carentes

A Ong Cão sem Fome 

está promovendo uma 

campanha para arrecadar 

cobertores destinados a 

“quintais” que abrigam 

cães abandonados. Como 

os animais sujam e ras-

gam com frequência as 

mantas, tapetes e roupi-

nhas, é preciso uma gran-

de quantidade para suprir 

as necessidades. Assim, 

produtos impróprios para 

doação a seres humanos 

podem ser reaproveitados 

pela campanha, que tem 

dois postos de arrecada-

ção na região. Página 5
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•SAÚDE

Hospital São Paulo: acabou 
greve de médicos residentes

Os médicos residentes 
do Complexo Hospitalar do 
Hospital São Paulo, hospital 
universitário da Universidade 
Federal de São Paulo (Uni-
fesp, conhecida como Escola 
Paulista de Medicina), deci-
diram suspender na última 
sexta feira, 3 de julho, em as-
sembleia, suspender a greve 
instaurada em 23 de junho. 

O motivo da pausa é a 
abertura do conselho gestor 
às negociações e garantia de 
que os equipamentos para-
dos voltarão a funcionar e de 
que os estoques de medica-
mentos serão suficiente. Os 
médicos também decidiram 
reavaliar a situação daqui 
a duas semanas e voltam a 
atender, mas permanecem 
em “estado de greve”.

Para o diretor do Sindicato 
dos Médicos de São Paulo 
(Simesp), Gerson Salvador, a 
luta foi em defesa da assistên-
cia digna e a vitória foi para a 
população. “Garantir medi-
camentos e equipamentos é 
o mínimo para que o atendi-
mento seja feito de maneira 
adequada. Conseguir que 
isso seja garantido pelo hos-
pital prova que o movimento 
atingiu seus objetivos. Agora 
teremos que acompanhar o 
andamento das ações do hos-
pital para que as promessas 
sejam realmente cumpridas”, 
declara.

Segundo o presidente da 
Associação dos Médicos Re-
sidentes da Escola Paulista de 
Medicina (Amerepam), Klaus 

Nunes Ficher, suspender a 
greve nesse momento não 
é sinônimo de término das 
mobilizações. “Não vamos 
tolerar que pacientes fi quem 
nos corredores. Nosso ‘esta-
do de greve’ é um alerta para 
que os gestores do hospital 
assumam suas responsabili-
dades”, sinaliza.

Em entrevista à Agência 
Brasil, Ficher disse que os mé-
dicos residentes continuarão 
mobilizados. “Optamos por 
suspender temporariamente 
a greve porque alguns avan-
ços foram conquistados, mas 
o movimento fi cará atento.”

De acordo com Ficher, que 
é residente de clínica médica, 
entre os avanços conquista-
dos estão o repasse de R$ 6 
milhões do Ministério da Saú-
de para o Hospital São Paulo, 
como parte do Programa 

Nacional de Reestruturação 
dos Hospitais Universitários 
Federais, desenvolvido e fi-
nanciado em parceria com 
o Ministério da Educação. 
Segundo o médico, o repasse 
deveria ter ocorrido há tem-
pos, mas só foi destinado ao 
hospital nesta semana. Ficher 
acrescentou que, além disso, 
o governo estadual também 
reverteu o corte de 10% no 
hospital.

Os cerca de 1,1 médicos 
residentes do Hospital São 
Paulo entraram em greve 
em protesto contra as condi-
ções de trabalho. Para eles, o 
atendimento à população fi ca 
prejudicado com o corte do 
repasse de verbas dos gover-
nos federal e estadual.

Em nota, o Hospital São 
Paulo confi rmou a suspensão 
da greve.

•HISTÓRIA

Assembleia reúne documentos 
da “Revolução de 1932”

Na Vila Mariana, em frente 
ao principal parque da cidade 
- o Ibirapuera - está o Palácio 
9 de Julho. Embora muitos 
não saibam, este é o nome 
do edifício sede da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo, 
onde se reunem os deputados 
estaduais para legislar. Mas, o 
prédio é também sede de uma 
importante documentação 
dos 180 anos de história da 
própria Assembleia.

Esta semana, quando se 
comemora o dia da Revolução 
Constitucionalista de 1932,  a 
Divisão de Acervo Histórico 
do Departamento de Docu-
mentação e Informação (DDI) 
anunciou que passa a disponi-
bilizar ao público o inventário 
analítico da documentação de 
1932, sob sua guarda. 

Mônica Cristina Araujo 
Lima Horta, gestora da Divi-
são de Acervo Histórico da 
Assembleia Legislativa, anun-
ciou a novidade esta semana 
a partir do site da Assembleia. 
 “Este conteúdo foi proces-
sado a partir de 1962 pela 
comissão responsável pela 
concessão da Medalha da 
Constituição. A honraria era 
destinada a condecorar os 
que lutaram a favor de São 
Paulo na Revolução Consti-
tucionalista de 32 contra o 
governo de Getúlio Vargas e 
seus aliados”. 

A Revolução Constitucio-
nalista teve início em 1932, 
quando tropas paulistas ten-
taram confrontar o governo 
de Getúlio Vargas, mas acaba-
ram derrotadas e o confron-
to terminou em outubro do 
mesmo ano. 

Antes do inventário, esta 
a documentação estava or-
ganizada apenas em torno 
da classificação dos nomes 
dos agraciados associados 
ao número do processo cor-
respondente produzido pela 
comissão. A descrição do con-
teúdo de cada processo da 
documentação anexada não 

existia e, a partir de agora, 
pode-se associar cada comba-
tente ou homenageado à sua 
cidade de origem, seus dados 
biográfi cos e à documentação 
pessoal remanescente. 

Segundo a gestora, a im-
portância da descrição de-
talhada da documentação 
remanescente do principal 
conjunto documental rela-
tivo à Revolução de 1932, 
pertencente à Assembleia 
Legislativa, está relacionada 
à produção (e reprodução) da 
memória, à pesquisa histórica 
e à gestão pública do Estado 
(visto tratar-se de documen-
tação de caráter comprobató-
rio para pedidos de pensão). 

Ela ainda ressalta que des-
de a REvolução, várias ini-
ciativas foram tomadas para 
preservação da história. “A 
começar pelo nome do prédio 
que abriga o Parlamento do 
Estado de São Paulo: Palácio 
Nove de Julho. Ou mesmo 
a exposição inaugurada em 

2004, em parceria com o Insti-
tuto de Pesquisa Tecnológica 
da Universidade de São Paulo, 
em comemoração aos 170 
anos da Assembleia paulista. 
Ela permaneceu até 2013 no 
hall de entrada da Assem-
bleia”. Lima Horta explica 
ainda que, além do caráter 
memorialístico e historiográ-
fi co, a documentação inven-
tariada tem também função 
comprobatória.

O Departamento de Do-
cumentação e Informação, 
especializado em legislação 
e assuntos jurídicos, está ins-
talado no 3º andar. Atende a 
consultas com base em seu 
acervo de mais de 10.000 
títulos e fornece orientações 
básicas quanto ao acesso e 
solicitação de informações 
públicas sobre a ALESP.

A Alesp fi ca na Av. Pedro 
Álvares Cabral, 201. Central 
de Atendimento ao Cidadão: 
0800-77-25377. PABX: 3886-
6000
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•URBANISMO

Projeto prevê desconto no IPTU 
para quem mora em rua de feira

Há vários projetos de lei 
em discussão na Câmara de 
Vereadores paulistanas ressal-
tando um tema polêmico: as 
feiras livres em São Paulo. No 
ano passado, as feiras comple-
taram 100 anos de existência 
e, mesmo em tempo de con-
gestionamentos, disputa por 
espaço para estacionamento, 
grandes supermercados e até 
de compras online, a monta-
gem de barracas para venda 
de frutas, legumes, verduras, 
carnes e outros produtos a 
granel resiste nas 880 feiras 
livres regulamentadas da ci-
dade.  

Diistribuídas pelas 32 sub-
prefeituras de terça a domin-
go, elas reúnem 12.073 fei-
rantes cadastrados, donos de 
16.300 barracas. Difi cilmente 
eles se limitam a comercializar 
em um só ponto. Trabalham 
em diferentes feiras, três, qua-
tro, cinco e até seis vezes por 
semana.

Poucas delas, entretanto, 
são realizadas em espaçs fe-
chados e, ainda assim, causam 
transtornos à vizinhança como 
barulho na madrugada para 
montagem das barracas, su-
jeira após a promoção da feira 
e interdições ou congestiona-
mento no trânsito.

Em junho, foi realizada uma 
audiência pública para debater 
o Projeto de Lei (PL) 818/2013, 
do vereador Mario Covas Neto 
(PSDB), que prevê desconto 
de IPTU dos imóveis locali-
zados no trecho da rua onde 
funcionam as feiras-livres. 

De acordo com a proposta, 
os proprietários teriam um 
desconto de 50% no valor do 
tributo. Esse benefício deixaria 
de valer se a feira deixar de ser 
realizada no local onde está 
localizado o imóvel. “É justa 
essa concessão a estes con-
tribuintes por compensar os 
prejuízos e impactos causados 
pelas feiras-livres às portas de 
suas casas, seja pelo bloqueio 
de suas ruas, difi culdade para 
ingressar nos edifícios, perda 
de clientes no comércio do 
dia, montagem e desmonta-
gem de barracas no horário 
comercial, acúmulo de lixo e 
poluição sonora”, explicou, 

em justifi cativa ao projeto, o 
vereador.

No final do mesmo mês, 
outra comissão - a de Admi-
nistração Pública - realizou 
outraaudiência pública para 
discutir as feiras. Desta vez, 
foi a proposta do vereador 
Ricardo Teixeira (PV), que 
propõe aumentar o horário 
de funcionamento das feiras 
livres, que estava em debate. 

Atualmente, as feiras fun-
cionam ofi cialmente de terça-
-feira a domingo, das 6h às 
14h. O projeto em tramitação 
no legislativo determina que 
o comércio seja das 7h às 15h.

A proposta não agradou 

o publicitário Vicente Pagano 
Filho, que mora em rua de 
feira na Zona Oeste da cidade. 
“O horário de funcionamento 
existe apenas na teoria, por-
que a feira inicia por volta das 
3h e começa a ser desmonta-
da por volta das 15h. Depois 
ainda vêm a varrição, que pra-
ticamente não existe. Ou seja, 
ela vai acabar por volta das 
18h e  ainda querem estender 
as atividades por mais uma 
hora”, questionou. As quei-
xas do morador são bastante 
frequentes entre aqueles que 
vivem em qualquer outra via 
destinada à feira livre.

Para ele, o ideal seria que 
fosse feito um rodízio nas 
regiões. “Não pago IPTU a 
menos por isso e tenho uma 
série de difi culdades quando 
a feira está acontecendo. Por 
exemplo, não consigo sair 
com o meu carro. Quando 
sei que vou precisar, tenho 
que colocá-lo em um estacio-
namento”, explicou Pagano. 
“Além de rever o horário de 
funcionamento, toda a parte 
de estrutura deveria ser re-
pensada, já que nem banheiro 
tem nos locais. As regras pre-
cisam ser discutidas, olhando 
não apenas o lado do feirante, 
mas também dos munícipes”, 
acrescentou.

O vereador Jonas Cami-
sa Nova (DEM) afirmou que 
essas sugestões serão enca-
minhadas à prefeitura. “Todo 
mundo quer feira, mas nin-
guém quer na sua porta”, 
observou. 

•TRANSPORTES

A Vila Mariana é uma das 
regiões que mais recebeu ci-
clovias na cidade - de todas 
as 32 subprefeituras, a da Vila 
Mariana concentra 10,2km de 
pistas exclusivas para as bikes, 
a sétima maior extensão na 
cidade.  Vale lembrar que a 
subprefeitura é formada por 
tres distritos - Moema, Saúde 
e a própria Vila Mariana. No 
Jabaquara, há por enquan-
to 6,6km em ciclovias e no 
Ipiranga , 2,1km. Esta última 
subprefeitura, concentra os 
distritos de Cursino, Ipiranga e 
Sacomã - onde esta semana foi 
inaugurado um novo trecho 
de 5,2km, o que aumentará 
significativamente a área no 
bairro destinada ao transporte 
por bicicletas.

O novo trecho nas ruas 
Elba, Abagiba e Salvador Pires 
de Lima faz com que a cidade 
passe a contar com 346,4 km 
de vias destinadas aos ciclistas. 
Representará a conexão entre 
a Vila das Mercês, Moinho Ve-
lho e Sacomã.

O percurso da ciclovia será 
bidirecional, ao lado da calça-
da. O trajeto está sinalizado 
sobre o leito carroçável. Na de-
marcação estão sendo usados, 
aproximadamente 13.200 m² 
de sinalização horizontal; 377 
placas de trânsito indicando 
“Circulação exclusiva de bici-
cletas”, de regulamentação e 
de advertência; 2000 tachas e 
tachões, 420 balizadores.

Haverá semáforo exclusivo 
para ciclistas nos cruzamento 
da Rua Vergueiro x Rua Mons. 
Du Dreneuf e Rua Italva x Mar-
quês de Lages.

A ciclovia segue o seguin-
te trajeto: Avenida Marinho 
Guedes, entre as ruas Mons. 
du Dreneuf e Abagiva; Rua 
Monsenhor du Dreneuf, entre 
a Avenida Marinho Guedes 
e Rua Ribeirão Bonito; Rua 
Ribeirão Bonito, entre as ruas 
Mons. Du Dreneuf e Elba; Rua 
Elba, entre as ruas Ribeirão 
Bonito e Sava; Rua Sava, entre 
as ruas Elba e Anatole France; 
Rua Anatole France, entre as 
ruas Sava e Antônio Calandrie-
lo; Rua Antônio Calandrielo, 
entre as ruas Anatole France 
e do Lago; Rua do Lago, entre 
a Rua Antônio Calandrielo e 
Avenida Pres. Tancredo Neves; 
Rua Abaúna, entre a Avenida 
Presidente Tancredo Neves e 
Rua Elba; Rua Regino Aragão, 
entre as ruas Elba e Salvador 
Oires de Lima; Rua Salvador 
Pires de Lima, entre a Rua 
Regino Aragão e Estrada das 
Lágrimas; Rua Alcides Boscolo, 
entre a Avenida Pres. Tancredo 
Neves e Rua Abagiba; Rua 
Abagiba, entre as ruas Alcides 
Boscolo e Italva; Rua Italva, 
entre as ruas Abagiba e Mar-
quês de Lages; Rua Marquês 
de Lages, entre as ruas Italva 
e Max Berg; Rua Max Berg, 
entre a Rua Marquês de Lages 
e Avenida Padre Arlindo Vieira;

Vale ressaltar que a ciclovia 
é desenvolvida para facilitar o 
transporte na cidade e, portan-
to, não é destinada a passeios 
ou lazer infantil. Em caso de 
dúvidas, fale com a CET - Ligue 
1188. Atende 24 horas para 
informações sobre trânsito, 
ocorrências, remoções, recla-
mações e sugestões.

Sacomã ganha 
ciclovia
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Odontologia Estética Terapia Alternativa

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

ACUPUNTURA CHINESA E 
MASSAGEM TERAPÊUTICA
Médico e Professor Dr. Michael Chen

com 30 anos de experiência

DOR DE CABEÇA • ENXAQUECA • SINUSITE • INSÔNIA • ANSIEDADE 
DEPRESSÃO • TPM • MENOPAUSA • ZUMBIDO DE OUVIDO
PRESSÃO ALTA • PARALISIA FACIAL • ARTRITE ARTROSE
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TORCICOLO • DORES NO CORPO • GASTRITE • COLITE 
PRISÃO DE VENTRE • PARAR DE FUMAR
IMPOTENCIA SEXUAL • EMAGRECIMENTO, ETC.

Atendimento de Segunda a Sábado das 8:00 às 19:00 h.
Rua Carlos Steinen, 314 - Paraíso

Tel. 3057-3088 - 99115-8289

PROMOÇÃO

40%
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•SEGURANÇA

Vila Mariana terá equipe 
para inibir casos de 
violência contra a mulher

Quantos casos tristes de 
mulheres que são vítimas 
recorrentes de violência do-
méstica ganham destaque 
na imprensa semanalmen-
te? Muitos, mas certamente 
em quantidade bem inferior 
ao que realmente acontece. 
Infelizmente, em algumas 
situações, mulheres chegam 
a sofrer lesões ainda mais 
graves ou até morrem após 
as novas investidas de seus 
agressores. Por conta disso, a 
Prefeitura de São Paulo insti-
tuiu há um ano um programa 
preventivo, inspirado em ou-
tro semelhante realizado no 
Rio Grande do Sul. 

Chamado de Guardiã Maria 
da Penha, o serviço consiste 
em visitas surpresa de profi s-
sionais de segurança e assis-
tência social aos endereços 
das vítimas, inclusive aquelas 
que tinham medida protetiva 
concedida pela justiça contra 
seus ex-parceiros.  O progra-
ma começou restrito ao Bom 
Retiro, onde eram atendidas 
84 mulheres - atualmente, 45 
delas ainda estão  no projeto. 
Mas, agora uma nova equipe 
foi criada e o trabalho será 
estendido para novos distri-
tos da cidade, entre eles a Vila 
Mariana.

A expectativa da GCM é 
atender de forma fixa o do-
bro de casos do último ano. 
os guardas também passarão 
a realizar visitas a mulheres 
que tiveram seu pedido de 
medidas protetivas negados 
pela Justiça. A expectativa é 
que a visita a essas mulheres 
auxilie na avaliação da situa-
ção de risco para que, se for 
o caso, o GEVID possa buscar 
a alteração da decisão judicial.

Em um ano, os guardas 
que atuam no projeto reali-

zaram 6.579 visitas. Somente 
cinco novas ocorrências fo-
ram registradas, sendo ape-
nas duas de violência domés-
tica, uma delas com prisão em 
fl agrante do agressor. 

Em comparação, segundo 
dados do Mapa da Violência 
de 2012, do Instituto Sangari, 
a reincidência de violência do-
méstica contra mulheres che-
gou a 51,6%, números bastante 
superiores aos registrados pelo 
“Guardiã Maria da Penha”.

“Essa ampliação mostra 
que o Guardiã Maria da Penha 
não é mais um projeto e sim 
um programa da gestão, que 
com ações simples tem con-
seguido diminuir a reincidên-
cia da violência contra essas 
mulheres, inibindo o agressor 
e fazendo com que a lei seja 
cumprida. Isso também con-
tribui na vizinhança, que sabe 
da presença dos guardas, 
e os crimes também dimi-
nuem no entorno”, afirmou 
o comandante da GCM, Gilson 
de Menezes. “Poderemos 
trabalhar em paralelo à von-
tade jurídica, que por vezes é 
burocrática ou mais demora-
da, oferecendo uma pronta 
resposta qualifi cada do poder 
público para essas mulheres 
que também estão em risco e 
precisam de apoio”, concluiu 

o comandante da guarda.
O programa é uma parce-

ria entre as secretarias muni-
cipais de Segurança Urbana 
(SMSU) e de Políticas para 
as Mulheres com o Grupo de 
Atuação Especial de Enfrenta-
mento à Violência Doméstica 
(GEVID). O órgão do Ministé-
rio Público Estadual formou, 
nos últimos dias 11 e 12 de 
junho, mais 21 guardas para 
atuarem no serviço, possibili-
tando a ampliação.

Outros endereços
A região também conta 

com dois outros importan-
tes endereços na defesa da 
mulher e combate à violência 
doméstica. 

Um deles é a a Casa Elia-
ne, que este ano completou 
25 anos; foi inaugurada em 
março 1990 como resultado 
da ampla mobilização do mo-
vimento feminista na época. 
Fica na Rua Dr. Bacelar,  20 
– Vila Clementino - telefones: 
5549-9339 e 5549-0335.

O outro é a Segunda De-
legacia de Defesa da Mulher, 
que atende de segunda a sex-
ta, das 9h às 19h e conta com 
atendimento especializado a 
mulheres vítimas de violência. 
Fica na Avenida 11 de Junho, 
89 - Vila Clementino. Telefone: 
5084-2579.
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Divulgação/FTA

Wikipedia

Já existem unidades na Ásia produzindo peixes, mas ideia é explorar grandes extensões oceânicas também para agricultura

O      planeta não terá-
terras agriculturá-
veis su� cientes para 

atender a demanda futura de 
alimentos para a população  
mundial. Ao mesmo tempo 
em que precisa definir for-
mas de reduzir o desperdício 
e o descarte resultantes da 
alimentação, a humanidade 
deve elaborar novas formas 
de produção sustentáveis. 

Uma das ideias que vêm 
ganhando força é a das Fa-
zendas Flutuantes Inteligen-
tes (SFF, na sigla em inglês). 
A ideia é implantar fazendas 
no oceano, visando a um “um 
mundo com importações agrí-
colas mínimas, menos consu-
mo de terra e que promova a 
auto-su� ciência alimentar em 

tantos países quanto possível.”
As fazendas foram pensadas 

para funcionar em multicama-
das expaníveis, combinando sis-
temas de produçãod e energia 
sustentável, como a solar, com 
cultivos já conhecidos como 
a hidroponia ou a aquaponia.  
Vale destacar que o grande dife-
rencial do novo sistema é o fato 
de poder ser implantado em 
uma ãrea pouco explorada - so-
bre as águas, que correspondem 
a 71% da superfície total do 
Planeta, somando-se oceanos, 
mares, lagos e rios. 

Haverá mõdulos com capa-
cidade de se conectar a outros, 
formando três níveis princi-
pais: o nível mais profundo, 
utilizado para a aquicultura 
(peixe) e tecnologias de dessa-

linização (que permitem a e� -
ciência da gestão da água e de 
autonomia); o primeiro andar, 
usado para cultivo hidropôni-
co; e do último piso, coberto 
de painéis solares, clarabóias, 
e coletores de água da chuva. 

As fazendas, aliás, são ex-
tremamente e� cientes no uso 
de recursos. Usam uma área 
menor para crescimento e 
produz uma maior quanti-
dade por metro quadrado do 
sistema de hidroponia. Con-
some menos água do que os 
métodos agrícolas tradicionais 
a gestão da água será total-
mente sustentáveç. Todos 
os resíduos orgânicos serão 
convertidos usando um bio 
digestor em fertilizantes de 
alta qualidade, seguros.

Outra vantagem é que as 
questões típicas da agricultura, 
tais como secas, inundações e 
pragas serão irrelevantes, graças 
ao uso de estufas e hidroponia. 

Os criadores e entusiastas 
do projeto ainda garantem 
que as fazendas fazem com 
que o cultivo volte ao cen-
tro do consumo, reduzindo 
drasticamente o uso de com-
bustíveis fósseis, já que não 
serão usados tratores, haverá 
menos viagens e, portanto, 
reduçã da emissão de carbo-
no. A necessidade de arma-
zenamento e preservação do 
solo é menor e a produção 
local é incentivada, resultan-
do e menor dependência de 
importações e aumentando a 
autossu� ciência. 

Tem cobertores rasgados? Doe para abrigos de cães Parque da Água Branca: ideal para as férias

AVES MIGRATÓRIAS SURGEM DURANTE MESES DE INVERNO
Quando baixam as tempe-

raturas, a região Sul de São 
Paulo atrai muitas aves vindas 
de outras partes do país e do 
mundo, em busca de abrigo, 
água e alimento - que elas 
encontram nos três lagos do 
Zoológico de São Paulo. “Nos 
meses de inverno esse espaço, 
destinado a nossas aves, é di-
vidido com outras espécies, as 
migratórias, além de espécies 
oportunistas que vivem livre-
mente no parque”, explica a 
bióloga Érica Pací� co.

Ela conta que as aves opor-
tunistas são aquelas que não 
pertencem ao Zoológico, 
mas que vivem nas proximi-
dades e se aproveitam dos 

benefícios oferecidos aos 
animais cativos. É o caso da 
garça-granca (Casmerodius 
albus) e do Socó (Nyctico-
rax nycticorax), que ficam 
a espreita para capturar um 
ou outro peixe que possa 
escapar do leão marinho, 
pinguins ou pelicanos.

As aves migratórias, como 
marrecas caneleiras e irerês, 
também buscam se aprovei-
tar da oferta de alimento e 
um abrigo longe de predado-
res. Mas só aparecem duran-
te os meses de seca, quando 
a temperatura em São Paulo 
começa a baixar. 

No mês de Agosto, pode-
-se observar o retorno dos 

grandes bandos, sempre so-
brevoando ao amanhecer 
e ao entardecer, mas logo 
ao final do inverno, todas 
voltam ao Rio Grande do 
Sul e Pantanal, novamente 
a procura das águas. A bi-
óloga explica que são aves 
da família Anatidae, como 
patos, marrecos e gansos. Os 
anatídeos já sofreram com a 
caça, que hoje é proibida por 
lei no Brasil. 

Os irerês (Dendrocygna 
viduata) ocorrem em todo o 
Brasil, com abundância no 
sudeste e também na África. 
São mais ativos ao entarde-
cer sobrevoando assobiando 
principalmente durante as 

chuvas. Durante o dia des-
cansam em bandos pequenos 
ficando de pé à beira dos 
lagos, onde se alimentam.

As marrecas-caneleiras 
(Dendrocygna bicolor) ocor-
rem também em todo o país, 
com menor frequência no 
centro-oeste é um pouco 
maior que o irerê tendo 48 cm 
aproximadamente, possuem 
as pernas altas, asas largas, bi-
cos e pés grandes (comparado 
com os demais anatídeos) cor 
de chumbo. Sua cor é parda-
-acanelada e as penas sobre 
a cauda são brancas. O vôo 
dessas pequenas marrecas é 
bastante veloz, sempre baten-
do as asas, nunca planando.

VOCÊ SABIA?

Quinzenalmente, o Jornal Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preservação e consciência ambiental em 
meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação � nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental 
S/A, concessionária pública responsável pela coleta, transporte e destinação � nal de resíduos domiciliares e de saúde na Área 
Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 subprefeituras, e o objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a cons-
cientização e educação ambiental da população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

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

M E I O A M B I E N T E
Fazendas fl utuantes produzirão alimentos

Em várias camadas
Há piscicultura, cultivo hidropônico e 
painéis para geração de energia solar

Irerês 
surgem nos lagos do Zoo e região 
em busca de abrigo e alimento

Morguefi le

Pais preocupados em ofere-
cer às crianças e adolescentes 
férias com caráter educativo, 
especialmente no que se refere 
à conscientização ambiental e 
em fugir de agenda puramen-
te consumista podem optar 
pelo Parque Fernando Costa, 
mais conhecido por Parque da 
Água Branca. 

Com137 mil metros qua-
drados, o parque tem quase 
90 anos de existência e é um 
espaço perfeito para pique-
niques sustentáveis. Mais do 
que isso, reúne várias atrações 
que ensinam a importância 
da natureza e valorizam a 
brincadeira e a cultura em 
lugar do consumo. O Instituto 
Geológico mantém exposi-
ções permanentes do Museu 
Geológico, enquanto a Casa 
do Caboclo reproduz as resi-
dências da zona rural, onde o 
visitante pode experimentar 
a Cavaca, uma broa de milho 
assada na chapa do fogão a 
lenha.

Já no Aquário, o visitan-
te vê de perto as  espécies 

mais importantes das bacias 
hidrográficas do estado no 
Aquário. 

Há ainda um Relógio do 
Sol que marca a passagem do 
tempo nos diversos países, 
por meio da observação da 
posição do sol. O público da 
terceira idade tem equipa-
mentos de ginástica disponí-
veis para a prática de ativida-
de física na Praça do Idoso.

O Parque possui ainda uma 

Arena, um Centro de Referen-
cia em Educação Ambiental e 
várias atividades estão pro-
gramadas este mês no Espa-
ço da Leitura, voltadas para 
crianças. 

E é possível evitar o carro! 
O parque está a apenas 800 
metros da estação Barra Fun-
da do Metrô, na Av. Francisco 
Matarazzo, 455. Abre diaria-
mente das 6h às 22h. Telefone: 
3803-4200.

SMA/Divulgação

As campanhas do agasalho 
no inverno têm insistido na 
importância de se doarem 
roupas, agasalhos, cobertores 
e outros itens em bom estado. 
Doar artigos rasgados, puídos 
ou em mau estado não é uma 
atitude correta...  Mas, o que 
fazer com aquela mantinha 
rasgada que tem em casa? 
Destinar ao lixo? Uma outra 
opção bem mais sustentável 
e solidária é encaminhar para 
abrigos de animais.

A campanha da Ong Cão 
Sem Fome pede “tudo aquilo 
que está rasgado, desbotado, 
furado, ou impróprio para 
uso humano”, pois será levado 
para os “quintais” que abri-
gam cães abandonados.

Além de cobertores, são 
aceitos tapetes e toalhas que-
são cortados e viram forração 
de casinhas e canis. Roupas 
podem virar caminhas, cober-
tas ou até agasalhos para cães 
pequenos.  A Ong também 
aceita doação de jornais e 
papelão que protege os canis 
contra o frio e o vento.

A Campanha do Agasalho 
dura o mês de julho inteiro 
e os Quintais, onde moram 
nossos cães, são abastecidos 
semanalmente, pois a dura-
bilidade é pequena: os cães 
sujam, molham e muitas vezes 
comem ou picam as forra-
ções que têm de ser trocadas 
durante a temporada de frio. 
Também aceitamos doações 
de roupinhas próprias para 
cães, camas e mantinhas, mes-

mo que usadas.
Para doar é só deixar sua 

colaboração nos postos de 
apoio abaixo ou mandar um 
emai l  para  caosemfome@
gmail.com. Na região, há dois 
postos de coleta de doações: 

- Jabaquara:  Mulher Boni-
ta Cabelereiros (R. dos Jato-
bás, 40 - telefone: 2594-8577)

- Vila Mariana: Alessandro 
Alves Hair (R. Coronel Lis-
boa, 979)
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•BARES E RESTAURANTES

•TURISMO

Dia da Pizza: um roteiro local 
para quem vai “comemorar” 

Comer pizza é parte da cul-
tura paulista, especialmente 
na capital. E o que não faltam 
são bons endereços para ex-
perimentar, saborear, diversi-
fi car. Sim, porque aqui a pizza 
não é única e todas valem ser 
saboreadas. Tem pizza deli-
very, pizza no forno a lenha, 
pizza em forno elétrico, pizza 
em pedaço, pizza no estilo 
americano, pizza em sistema 
de rodízio, pizza tamanho 
individual, pizza no balcão da 
padoca... 

Na região, há ótimas op-
ções para quem quer saborear 
uma bela redonda e celebrar 
o dia da pizza, em 10 de julho 
- data instituída há 30 anos, 
em julho de 1985, quando 
foi realizado um festival na 
capital, idealizado pelo publi-
citário Carlito Maia. O roteiro 
a seguir foi feito, aliás, para 
quem acredita que todo dia é 
dia de pizza! 

A cidade tem mais de seis 
mil estabelecimentos especia-
lizados que oferecem mais de 
1 milhão de pizzas por dia. Na 
região, há pizzarias de estilos 
diversos, ideais para serem 
descobertos pelos amantes 
das redondas

Delivery
Quem está evitando sair de 

casa nestas noites frias ou cur-
te a praticidade de uma pizza 
em casa a qualquer momento, 
deve apostar na Pizzaria No-
rais. Não só pela agilidade no 
atendimento e diversidade de 
sabores, mas especialmente 
pela inquestionável qualidade: 
pizzas cheias de cobertura, 
sabores novos criados com 
orientação de nutricionista são 
algumas das caraterísticas que 
garantem a fama da Norais, já 
há mais de 30 anos! 

Uma das pedidas de su-
cesso são as versões com 
cream cheese, que combinam 
leveza e sabor marcante ao 
mesmo tempo. A Texas traz o 
cream cheese com parmesão 
e peito de peru. Já na New 
York, peperoni e pimentão 
é que acompanham o cream 
cheese.

Ali, a pizza pode ser broto, 

com quatro pedaços; média, 
com seis, a tradicional pizza 
grande de oito fatias ou en-
táo em tamanho família, com 
dez pedaços! São mais de 60 
sabores para escolher, dos tra-
dicionais a sofi sticados como 
a pizza de alcachofra, a de 
Parma ou a de Shitake. Cama-
rão e Bacalhau estão na lista, 
assim como a de Filé Mignon. 
Há ainda muitos fás das quatro 
versões light.

Fica na Av. Onze de Junho, 
757. Telefone 5579-7096. Fun-
ciona todos os dias, das 18h à 
meia-noite.

Forno elétrico
Para quem curte saborear 

a pizza no salão, que tal variar 
e escolher uma casa que assa 

as massas no forno elétrico? A 
massa fi ca crocante e deliciosa 
na Chaplin, que trabalha neste 
esquema. 

Experimente ali o sabor 
“A la Chico”, com mozarela, 
fatias de calabresa e rodelas 
de tomate, ou a Chaplin, 
com Gorgonzola com fatias 
de lombinho e rodelas de 
tomate. 

Fica na Rua Luís Góis, 1231. 
Telefone 5079-9466 (consul-
te a área de entrega). Cardá-
pio disponível no site: www.
pizzariachaplin.com.br.

Rodízio
Engana-se quem acha 

que não existem mais pizza-
rias que servem no sistema 
rodízio. Uma das melhores 

da cidade fica na região e 
também tem o nome ins-
pirado no ícone do cinema 
mudo. 

A Charles se autodefine 
como Pizzaria Rodizio Pre-
mium, já que tem mais de 
sessenta de sabores, entre 
salgados e doces, feitos com 
ingredientes nobres e ainda 
conta com entradas; pastéis, 
bolinho de bacalhau e frangos 
grelhados acompanhados de 
fritas ou polentas!

O cliente pode ir definin-
do os sabores que quer ver 
servidos em sua mesa. Fica na 
Avenida José maria Whitaker, 
1785 - Mirandópolis. Telefone: 
5585-1233.

Padaria
Três endereços da região 

podem ser sugeridos para 
quem curte uma pizza no 
balcão, em pedaços. O clima 
é descontraído e há a pos-
sibiidade de experimentar 
diferentes sabores.

A Dona Deola fi ca na Ave-
nida Fagundes Filho, 805. Tel.: 
3564-4005.

A Ceci fi ca na Avenida Afon-
do Mariano Fagundes, esquina 
com Avenida Ceci, 1350, no 
Planalto Paulista. Telefone: 
2275-3991.

E a Villa Grano fi ca na Rua 
Borges Lagoa, 371  Fone: 11 
5083-5215

Região tem pizza em rodízio, pizza feita no forno elétrico, pizza 
no balcão da padaria, pizza delivery... Opções para todo dia! Na 
foto, pizza de Pepperoni com azeitonas pretas da Norais

Tocha olímpica passará por São Paulo em 2016
Principal símbolo das Olim-

píadas, a Tocha Olímpica vai 
percorrer cerca de 300 cidades 
brasileiras, entre elas todas as 
capitais estaduais, até agosto 
de 2016, quando chegará ao 
Rio de Janeiro para a cerimô-
nia de abertura dos Jogos 
Olímpicos. O anúncio oficial 
do modelo da Tocha Olímpica 
e da Rota de Revezamento foi 
feito na sexta, 3, em Brasília, 
durante cerimônia com a par-
ticipação da presidenta Dilma 
Rousseff. A jornada começa 
em maio, na Grécia, onde será 
acesa em Olímpia, cidade-
-berço das Olimpíadas. Depois, 
viaja uma semana por cidades 
gregas até chegar à capital 
Atenas. De lá, a tocha segue 
direto para o Brasil num avião.

Durante a rota do reveza-
mento no Brasil, a tocha será 
carregada por cerca de 12 mil 
condutores, movendo-se por 
19,7 mil km de rota terrestre e 
8,8 mil km de rota aérea, em 
até 4 cidades por dia. O objeti-
vo é alcançar o maior número 
possível de pessoas, aumentar 
a participação do povo brasilei-
ro em torno dos jogos.

A Rota começa por Brasília, 

segue em direção ao Nordeste 
do país por rota terrestre e, 
a partir de São Luis do Mara-
nhão inicia uma trajetória aé-
rea pelo Norte e Centro Oeste 
do país. 

São Paulo será a 72a cidade 
por onde a Tocha irá passar. 
Cidades do interior e litoral 
paulista também estão no 
roteiro, como Itapetininga, 
Bauru, Ribeirão Preto, Campi-
nas, Osasco, São Bernardo do 

Campo, Santos e São José dos 
Campos. Foram escolhidos, 
inicialmente, 82 municípios do 
Brasil onde a Tocha Olímpica 
deverá pernoitar. Além de 
fazer parte da Rota, cada um 
desses municípios vai receber 
um grande evento, que inclui 
show musical nacional e ou-
tras atrações.  No processo de 
indicação dos condutores da 
tocha, a população será cha-
mada a indicar os escolhidos 
em cada cidade do roteiro. 

A cidade que recebe a To-
cha se compromete a encabe-
çar força-tarefa para o planeja-
mento, segurança, gestão do 
tráfego e de resíduos, serviços 
de suporte, realização da Ce-
rimônia de Celebração e pro-
moção local do revezamento.
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GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 36 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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 

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 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

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., lavabo, coz. c/ AE, 
despensa, dep. p/ empreg., 

quintal, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 14.027

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

proposta - REF.: 13.869

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local, travessa da

R. Vigário Albernaz, au = 70 
m², c/ 2 dormitório c/ AE, wc 

social, living p/ 2 amb., cozinha 
c/ AE, lavanderia, dep. p/ em., 
gar. p/ 1 carro - REF.: 14.241

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, churr, gar. p/ 2 carros 
- REF.: 12.299

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 285 MIL
Boa localização da rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, vago, 
AU = 65 m², c/ 2 dorm., 

closet, wc social, living p/ 2 
amb., cozinha, lavanderia, qto.e 
wc p/ emrpegada, s/ garagem - 

REF.: 14.292

SOBRADO
COND. FECHADO 

R$ 430 MIL
Travessa da Av. Bq. da Saúde, 
próximo ao colégio OEMAR, 
vago, c/ 2 dorm., wc social, 

living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, gar. p/ 2 carros.

REF.: 13.629

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.120 MIL

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

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

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

completo - REF.: 13.963

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.670 MIL

Ótimo local da rua Pierre Curie, 
terreno 426 m², construção 
aprox. 299 m², vago, c/ 3 

dorm., suíte, liv. p/ 3 amb., sl. 
Jantar, lavabo, coz, escritório, 

gar.p/ 4 carros, edícula 
completa - REF.: 14.153

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 MIL

Acabto. de 1ª, AT = 314 m², 
AC = 312 m², c/ 3 suítes c/ 
AE, living p/ 3 amb., sl. TV, 

copa, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., amplo quintal,
lindo espaço gourmet, gar. 
p/ 5 carros - REF.: 12.473

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, ótimo local da Av. 
Bq. da Saúde, c/ 2 dorm., 1 c/ 
AE, wc social, living p/ 2 amb. 
c/ sacada, cozinha, lavanderia, 
gar. p/ 1 carro - REF.: 14.082

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Excel. oferta, ótima localização, 

próx. a rua Tiquatira, ótimo 
p/ construtores p/ construir 

3 sobrados, terrreno plano c/ 
aprox. 12 x 27mts., perfazendo 

323 m², venha conferir 
pessoalmente - REF.: 14.140

TÉRREA C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.925 MIL

Terreno 393 m², construção 285 
m², 3 dorm., suíte, living p/ 3 
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 
3 carros, quintal c/ piscina e 
churrasq. - REF.: 14.287

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D. Bernardo 

Nogueira, AU = 76m², 
reformado, ótimo acabto., c/ 2 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

liv. p/ 2 amb. c/ sacada, coz. c/ 
AE, gar. 1 carro - REF.: 14.306

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.070 MIL

Vago, terreno 8 x 30 m, 
construção 261 m², c/ 3 

dormitórios, suíte, living p/ 2 
amb. c/ lareira, lavabo, coz. c/ 
AE, escritório c/ WC, edícula 

c/ qto., coz., wc, garagem p/ 4 
carros - REF.: 14.037

IMÓVEL COMERCIAL
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

Ótima local da Av. Bq. da 
Saúde, terreno 212 m², AC 

= 500 m², ótimo p/ diversas 
finalidades com. ou renda, 

sendo 3 pavimentos c/ diversos 
salões, wc´s, salas, coz., 
garagem - REF.: 14.150

APTO
V. BRAS. MACHADO

R$ 469 MIL
Boa localização da rua Cônego 

José Norberto, vago, c/ 3 
dormitórios, suíte, living p/ 2 

amb. c/ sacada, cozinha c/ AE, 
lavanderia c/ AE, garagem p/ 1 

carro, lazer - REF.: 14.181

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 500 MIL
Ótima oferta, ótimo local, 
próx. a rua Antônio Carlos 
da Fonseca, 3 dom., wc 

social, living, cozinha, amplo 
escritório, cozinha, wc p/ emp., 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.790

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

(2) IMÓVEIS
V. GUMERCINDO

R$ 600 MIL
Sendo no térreo c/ salão ou gar. 
p/ 8 carros, mais edícula c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, em cima 

térrea c/ 3 dorm., sala, coz., wc, 
lavand., terreno 200m² e constr. 

de 253m² - REF. 14.356

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 

Albernaz, ótimo residencial ou 
comercial, vago, terreno 5 x 32m, 
AC = 147m², c/ 3 dorm., living p/ 
2 amb., coz. c/ AE, depósito, dep. 
p/ emp., garagem - REF.: 13.792

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Reformada, bom acabto., ótimo 

local, c/ 3 dorm., suíte, wc 
social, liv. p/ 2 amb., copa, coz. 
c/ AE, dep. p/ emp., quintal c/ 

churr, escritório c/ wc, gar.
p/ 2 carros - REF.: 13.546

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
Ótimo local da Av. Ramalho 

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

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

REF.: 13.870

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

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

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

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

ótimo acbto. - REF.: 13.827

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Ótimo local 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, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.018

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 245 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
ótimo local do bairro, c/ 2 
dorm., wc social, sala p/ 2 

amb., cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, cond.

R$ 327,00 - REF.: 14.239 

SOBRADO
V. GUARANI
R$ 380 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.: 14.166

TERRENO
ÓTIMO LOCAL

R$ 690 MIL
Ótimo local do bairro, travessa 
da rua Padre Machado, próximo 

a rua Juréia, terreno plano 
medindo 10 x 26 = 260 m², 

ótimo para construtores - 
REF.: 14.223

APTO
JD. DA SAÚDE

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

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha planejada, quarto p/ 
emp, gar. p/ 2 carros, AU = 

86 m², boa localização da Rua 
Calógero Calia - REF.: 13.399

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Vago, c/ 3 dorm., wc social, 

living, cozinha, qto. p/ despejo, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 3 
carros, fundos c/ edícula

c/ 2 dorm., wc, ótimo local - 
REF.: 14.279

TÉRREA - VILA 
BRAS. MACHADO

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

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

garagem p/ 4 carros.
REF.: 13.610

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 960 MIL
Vago, ótimo local, trav. da rua 

Tiquatira, c/ 3 dorm., wc social, 
living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 

despensa, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 3 carros, estuda imóvel de 
menor valor - REF.: 14.189

SOBRADO NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Acabto. de alto padrão, terreno 
10 x 30 mts., constr. 225 m², 
c/ 3 suítes, living p/ 3 amb., 

lavabo, coz. conjugada c/ 
espaço gourmet, qtal gramado, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.478

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

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

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

APTO
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
JD. CELESTE
R$ 250 MIL

Reformado, impecável, ótimo 
acabto., c/ 2 dorm. c/ AE, wc 

social, sala p/ 2 amb., cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, estuda proposta - 

REF.: 14.276

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 325 MIL

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

quarto e wc p/ empregada, 
garagem p/ 1 carro, próximo a 

rua Jean de La Huerta.
REF.: 13.803

SOBRADO
MOINHO VELHO

R$ 430 MIL
Boa localização do bairro, c/ 2 
dormitórios, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
estuda propostas.

REF.: 14.389

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 610 MIL
Ótimo local da rua do Arraial,
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living

p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 
planej., gar. p/ 2 carros, cond. 
R$ 584,00, lazer completo - 

REF.: 14.132

SOBRADO
V. MONUMENTO

R$ 640 MIL
Terreno 7 x 25 mts., construção 

240 m², c/ 3 dormitórios c/ 
AE, wc sovial, living p/ 2 amb., 
cozinha c/ AE, dep. p/ empreg., 

garagem p/ 5 carros.
REF.: 14.305

APTO
SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local da rua Sto. Irineu, 
área útil de 79m², c/ 2 dorm. 

c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, coz. c/ AE, wc p/ emp, 

garagem p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 14.159

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 679 MIL
Vago, terreno 8 x 22,5 mts., 

construção 160 m², c\ 3 dorm., 
suíte c\ hidro, living p/ 2 amb., 
lavabo, coz. c/ AE, despensa, 
qto. despejo, dep. p\ empreg., 
quintal c\ churrasq., gar. p/ 4 

carros - REF.: 13.379

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 700 MIL

Vago, ótimo acabto., constr. 
de 255 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 2 
suítes, wc c/ hidro, sala, copa, 
coz. c/ AE, terraço c/ churrasq., 
qto. despejo, garagem p/ carros 

REF.14.419

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, 

living p/ 2 amb., coz., dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 13.064

SOBRADO NOVO
V. GUMERCINDO

R$ 780 MIL
Ótimo acabamento, c/ 3 suítes, 

living p/ 2 amb., lavabo., 
cozinha, despensa, lavanderia, 

quintal c/ churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros -

REF.: 13.902

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, 
cozinha planejada, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 14.066

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.390 MIL

Terreno 10 x 30m, construção 
250 m², ótima rua do bairro, c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
3 amb., lavabo, copa, cozinha, 
dep. p/ empreg., amplo salão, 

gar. p/ 3 carros - REF.: 13.954

APTO
KLABIN

R$ 1.650 MIL
AU = 174 m², c/ 4 dormitórios 
c/ AE, suíte c/ closet, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ lareira e c/ 
sacada, coz.planej., dep. p/ 

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

Consul te -nos :  5070-4470
Sede Própria - “ Estaremos de plantão no sabádo 02/05/15”

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 - cAsAsVENDA - ApArtAmENtos

LocAÇÃo rEsIDENcIAL

SAÚDE - PX. AO METRÔ!!! 72M²
02 DORMS + 1 revers. WC social, sala 2 amb, coz. c/ armário, a. 

serv. + banheiro, 01 vaga. R$ 2.150,00 - (Cód.FE). Site  AP0193.

PLANALTINHO
PARANHOS

PEDERNEIRAS, 206.

Plantão no local, AC 356 / AT 330, 
frente c/ 11 mts. 4 dts, (sendo 2 
stes). 4 vagas.  Consulte-nos. 

(Cod. AT). Site SO0019.

SAÚDE
 Sobrado estilo Oriental!

JD AEROPORTO
SOBRADO COMERCIAL

3 VAGAS AV. MOVIMENTADA
A/C. 273M2, A/T. 6x27, 

03 dorms.(1 suite), sala 2 
amb.,copa, cozinha, escritório, 

quintal e corredor lateral.
Só R$ 700.000,00.

(Cód.JJ) Site: SO0152.

SAÚDE
PX. AO METRÔ!!!

TERRAÇO C/ 
CHURRASQUEIRA!!!
122m2 au c/ 03 suítes,

sala 2 ambientes c/ terraço 
gourmet, dep. emp,

lazer completo, 2 vagas.
R$ 1.200,000!!!

(Cod. JH). Site Ap0197.

02 ftes, Rua Tranquila, 03 dts 
(ste), sala 03 ambs, entr. lateral, 

Qtal c/ jardim, 04 vgs, 275m2. Vale 
a pena visitar! R$ 1.180.000,00 

(Cod. JHAT). Site SO0087.

SÃO JUDAS
METRÔ!!!

ANDAR ALTO!!!

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

Apenas R$ 320 mil!!!
(Cod. TH/JH). Site CO0009

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). Site AP0089

MIRANDÓPOLIS
APTO 75M2 A/U, 

REFORMADO

CONCEIÇÃO
METRÔ APENAS 1.600,00!!!

60m2 A/U c/ 2 dormitórios c/ ae, wc social, sala 2 ambientes, cozinha 
c/ ae, área de serviço, lazer, 1 vaga!!! (Cod. FE). Site AP0224.

SAÚDE
150M DO METRÔ

95M2 A/U
PRÉDIO DE 6 ANOS

03 dorms. (1 suíte),
sala 2 amb. c/sacada,
coz., a.serv+despensa,

2 vagas. R$ 900.000,00.
(Cód.JH).

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$ 545 MIL. 

(Cod. AT). Site AP0002

SOBRADO DE VILA
 PRÓXIMO AO

METRÔ JABAQUARA
02 dorms, 01 suíte, cozinha 

ampla, Sala, área serv. + dep.

empregada, 01 vaga.

R$ 390.000,00.

(cod.JH). Site SO0097.

SÃO JUDAS - CASA DE FUNDO
 90m2.03 dorms(1suíte), WC social, sala, copa, cozinha,

áre  de serviço e quintal. Só R$ 2.000,00 (Cód.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$ 395.000,00.

(Cod. JJ). Site AP0056.

 METRÔ SAÚDE
 ÓTIMO APTO 

C/ 03 dorms,01 suíte,

sala c/sacada, armários, 

cozinha, área serve. + 

banheiro. R$ 640.000,00

 (Cod.MA).

SAÚDE
RUA BIOBEDAS,
APTO 72M2 A/U,

02 DORMS+01 REVERS., 
sala 2 amb. c/sacada,

2 w.c., coz.a.serv.,

1 vaga, lazer.
R$ 560.000,00.

(Cód. JH) Site: AP0193.

PÇA. ÁRVORE 
600MTS DO METRÔ

OPORTUNIDADE  
02 dorms, sala 2 amb.,

WC social, cozinha,

área serv., s/vaga,

condomínio baixo.

 R$ 315.000,00
(Cód. JJ). Site AP0400.

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).
Site SO0093.

SAÚDE
PX METRO IMIGRANTES

02 dorms, todo reformado, 

repleto de armários,

com 80m2 A/U, 01 vaga,

ótima localização.

 R$ 600.000,00. (CL).

Site AP0330

SAÚDE - 3 DORMS / 02 VAGAS
03 dorms..c/a.e. (01 suite c/sacada), WC.social, Sl c/sacada,

coz.c/arm., a.serviço+wc., 02 vagas, lazer.
Apenas R$ 2.500,00. (Cod.FE). AP0376.

ACLIMAÇÃO
APTO OPORTUNIDADE

02 dts, sala 2 ambs, 02 banhs, 
repleto de arms, 74m2 uteis,

01 vaga livre, 04 quadras
do Parque da Aclimação
Apenas R$ 450 mil!!!

Exclusividade Takaki Imóveis
(Cod. MA).

SAÚDE
APTO PRÓX. METRÔ

2 dorm. 1 suite,

cozinha c/armário,

sala 2 amb. Sacada c/

churrasqueira,2 vagas.

R$ 520.000,00. 

(Cód.JH)

JD.ORIENTAL/
JABAQUARA
SOBRADO 900 MTS 

METRÔ. COND.FECHADO.
129m2 A/C, 3 dorm. 1 suíte 
máster, sala 2 amb., lavabo, 

cozinha americana, WC.social, 
Jd inverno, ar.ser+WC, 3 vagas. 

Lazer. R$ 545.000,00 
(Cód.JJ) Site SO0065.

VENDA comErcIAL

PRÉDIO COMERCIAL
RUA PORANGABA, 295. 724M2 A/C

10 vagas, elevador,
salas com banheiros,

20mts de frente.
R$ 2.200.000,00.

(Cód. RS) Site PR0005.

02 dorms, sala 2 amb., bh, 
cozinha, quintal, Q.E.,WC, área 
serv. 01 vaga. R$ 635.000,00

(Cód.MA) Site SO0132.

SAÚDE
SOBRADO DE VILA

3 dorms,1suite, c/AE+WC, sala 2 
amb, 2 vagas , cond; baixo. Pronto 
p/ morar. (Cód RS) Site AP0420.

SAÚDE
APTO METRÔ – 670.000,00

PÇA ÁRVORE
2 VAGAS, 700M DO METRÔ

CONSTR. NOVA, NUNCA 
HABITADO

86m2 A/U, 03 dorm. 01 suíte, 
sala 2 amb., sacada, WC social, 
cozinha, área serv., despensa + 

banheiro. Lazer completo.
R$ 655.000,00

(Cód.JJ) Site: AP0183.

JABAQUARA
R$ 295.000,00

APTO BOCA
DO METRÔ
1 dorm.suíte,

2 WC, sala c/sacada,
garagem demarcada.

(Cód. CE)
Site: AP0430.

SAÚDE
APTO METRÔ

2 dorms, sala 2 amb.c/sacada, cozinha, armários, 1 vaga.
R$ 2.000,00. (Cód. CE) Site: AP0410.

SAÚDE
250 MTS DO METRÔ

02 VAGAS
73m2 A/U, 03 dorms,

01 suíte, sala 02 amb.,
sacada, WC.social, cozinha,

áer.serviço+banheiro.
Cond.baixo, lazer completo.

R$ 615.000,00.
(Cód. JJ).

V.MERCÊS
APTO. PRÉDIO SEMINOVO 

R$ 298.000,00

02 dorms. Sala c/sacada,
coz.planejada,1 vaga, lazer.
 (Cód.CL) Site: AP0378.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO METRÔ PÇA ÁRVORE

R$ 890.000,00

SAÚDE
RUA PARACATÚ

02 dorms, 1 c/arm., WC.social, sl. 2 amb., coz.c/arm, a. seerv., 
dep.empregada, 01 vaga. Apenas R$ 1.900,00 (Cód. FE).

CASA
TÉRREA SAÚDE

Rua Ibituruna, 01 dorm, sl, coz, banh, quintal, 
churrasqueira. R$ 1.400,00. (Cód. CE)

Site: CA0043.

CONCEIÇÃO
R$ 380.000,00

02 dorm, sendo 1 suite, sala 2 
amb. c/sacada, rico em arms. 02 
vagas, lazer. (Cód. SI) Site: Ap0443.

 SAÚDE
PX. AO METRÔ!! 4 VAGAS

casa 2 dts c/armários, sala, coz. c/ae, as,
2 wcs, sl festas. R$ 2.500,00.

(Cód.TH) Site: CA0054.

02 dorms.c/armários,
W.C.social, dep. empregada,
vaga livre. R$ 660.000,00.

(Cód.RS) Site: AP0482.

03 dorms, 1 suíte, sala, 
escritório, coz.c/arms,

área de serviço. 02 vagas.
(Cód. SI) - Site: SO0141.

BQ. DA SAÚDE
R$ SOBRADO 
930.000,00

Pronto p/morar; 03 dorms.
c/armários, sendo

01 suíte, banheiro, lavabo,
sala 02 ambientes,

copa-cozinha c/armários,
edícula, depósito, 4 vagas, 

quintal. (Cód. RS) Site: SO0155.

SÃO JUDAS
PX. AO METRÔ!!!

2 VGS + DEPÓSITO!!!
83 ms2 au c/ 2 dts.

(1 ste) + 3º ver., sala

2 ambs. c/ sacada,

3 wcs, lazer.

Apenas R$ 520 mil!!!
(Cod. JH)

VILA MORAES
SOBRADO RUA SEM SAÍDA!!!

SÓ R$ 370 MIL!!!

2 dts, sala, lavabo, cozinha, wc social, 
entrada lateral, 2 vgs paralelas!!!

(Cod. JH/TH Site SO0153)
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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

COBERTURA DUPLEX
METRÔ S. JUDAS / 

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

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

SOBRADO 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

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 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

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

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

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

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

“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

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.
REF.: 85-2934

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 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 
japonêscom carpas, s. festas, 
4 vagas de gar. , terreno de 

450m2. REF.: 31-3030

CASA TÉRREA – CIDADE 
VARGAS R$ 980 MIL 

Terreno com 13 de frente e 
480 m2 ,  3 DORMITÓRIOS, 
SALA, cozinha, lavanderia 
, quintal, edícula , piscina e 
5 vagas de gar. Localização 
privilegiada. REF.: 41-3038

SOBRADO R$ 320 MIL
VILA FACHINI

Próx. à Avenida, com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, lavabo, 

quintal, vaga de garagem 
,pronto para morar.

Ótima  oportunidade!
REF.: 43-3050

CASA TÉRREA  R$ 430MIL
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.:43-2398

CASA TÉRREA
V. GUARANI  R$ 350 MIL 
Próx ao Metrô, ótimo investi-
mento,   com terreno de 170 
m2, 2 dorms,sala, coz , lav, 

2 wc, quintal e 2 vagas. Para 
reforma. REF.: 43-2916

EXCELENTE  APTO PTO 
PAULISTA R$ 700 MIL
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes c/ sacada , cozinha, 
dependencia de empregada 

e area de serviço, 3 vagas de 
garagem, lazer etc  . Ótima  

oportunidade!  REF.:01-2975

CASA TÉRREA ( METRÔ 
JABAQUARA)–R$ 450 MIL

Toda reformada, portão 
automático, porcelanato 

com 2 dormitórios , sala 2 
ambientes , cozinha, quintal, 
dep. empregada e gar. Venha 

conferir.  Ref.: 15-2972

TERRENO/CASAS
R$400 MIL

V.STA CATARINA
OPORTUNIDADE, (7x22,5m) 

excelente localização  com 
duas casas térreas, ótimo 

investimento..  Ref  15- 2803

SOBRADO 3 DORMS 
JABAQUARA  R$ 550 MIL
Prox. Ao Metrô com 3 dorms, 
1 suíte, terraço, copa/cozinha 

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

garagem.Ref.: 15-2959

TERRENO COM 930 M2

VILA GUMERCINDO ! 
Projeto p/ edificação de 12 anda-
res a 800m do Metrô Imigrantes e 
próx. Av. Abraão de Moraes ,local 
c/ toda infra estrutura comercial, 

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

APTO REFORMADO
METRÔ JABAQUARA

SÓ R$ 310 MIL
EXCELENTE NEGÓCIO !

2 DORMITÓRIOS com
armários, sala 2 ambientes 
com sacada , cozinha pla-
nejada, vago pronto para 

mudar, janelas anti-ruído, 64 
m2 úteis, garagem, lazer total 
com piscina, play, academia, 
salão etc.  Imperdível, venha 

visitar URGENTE!
REF.: 52-3048

EXCELENTE TERRENO 
CIDADE VARGAS

R$ 410 MIL
Terreno virgem de 268m2, 
excelente para construção
de sobrado ou casa térrea,

a 700 metros do Metrô.
Ref .:52-2512

APTO JABAQUARA
R$ 320 MIL

Ótima oportunidade próx. 
ao Metrô com 3 dormitórios, 

suítes, sala, cozinha,
lavanderia  e vaga de

garagem. REF.: 52-3027

OPORTUNIDADE  TÉRREA 
3 DORM - R$ 450 MIL

3 dorms, SUÍTE, sala 2 ambs, 
cozinha, 3 banhs, 5x50, 130m2 
de construção, 2 vagas de ga-
ragem, salão  e quintal.A uma 
quadra da Av. Cupecê, pronto 

p/ morar.  REF.: 01-2989

BELA CASA TÉRREA
R$ 600 MIL

CIDADE VARGAS
Bairro residencial, casa aconche-

gante,2 dormitórios, banheiro, 
asla , cozinha,lavanderia coberta, 

isolada2 vagas e jardim. Muito bem 
localizado! Fácil acesso!

REF. 61-3065

APTO NOVÍSSIMO - PRÓX. 
À AV CURSINO E

AV. BOSQUE –R$ 950 MIL 
Do jeito que você procura! 

Andar alto, Sacada Gourmet 
ampla com churrasqueira, 
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes, acabamento em 
porcelanato, 2 vagas de ga-

ragem, tudo novo,condomínio 
espetacular, completo com 

piscina, salão de jogos, festas 
etc. Boa localização, rua 

tranquila. Marque uma visita e 
compre! REF.:61-3063

CASA TÉRREA R$ 590 MIL 
METRÔ - JABAQUARA

com  belíssimo terreno de 
10x30, 3 dormitórios, suíte, 

sala  para 2 ambientes,
cozinha, quintal amplo, 

garagem para 3 automóveis. 
Oportunidade! REF. 61-3061

CASA TÉRREA COM
338M2   R$ 800MIL

Jabaquara, excelente  p/ uso 
coml/res. c/ 3 dorms, sala , 
cozinha, depósito, isolada, 

qtal , 4 vagas de gar, terreno 
muito bem localizado, ótimo 
investimento!  REF.:52-3058

APTO –R$ 350 MIL
PRÓX. DO METRÔ

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

com armários, area de serviço 
e garagem. OPORTUNIDADE.  

REF.:43-3028

COBERTURA DUPLEX, METRÔ 
CONCEIÇÃO - R$ 1.000 MIL
4 dorms, 2 suítes, sala 2 

ambs, coz.a c/ AE, lavand, 
piscina, churr, 197 m2 úteis e 
2 vagas de gar.  Muito bem 

localizado, ótima vista, super 
confortável.REF.: 71-2528

APTO METRÔ 
JABAQUARA  R$ 685 MIL
REFORMADO, com 3 dorms. 
c/ arms, sala 2 ambs, cozinha 
c/ Armários, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

para 2 autos. Òtimo custo 
benefício. REF.:71-3072

APTO– R$ 400 MIL
JABAQUARA( METRÔ)

Cidade Vargas , muito bem lo-
calizado próx. Metrô, 2 dorms 
c/ AE, sala 2 ambs c/ sacada, 

lav,coz. c/ arms, AS e vaga 
de gar. Lazer completo, ótima 
oportunidade!. Ref 71- 3070

CASA TÉRREA
V. STA CATARINA- R$ 400 MIL

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

de garagem, quintal, jardim, 
edícula completa, num

 amplo terreno de 10 x 25.
Oportunidade .  REF.: 14-1181

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds, sala 

02 amb., a.serv., gara-
gem. Repleto

de Armários. Lindo. 
Otima localização.

R$ 1.800,00.
SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 3ds (sui-
te), sala 02 ambientes, 
lavabo, a. serv., des-

pensa, 01 vaga. Repleto 
de armários. Junto ao 
metro. R$ 2.700,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (sui-
te), 02 salas, lavabo, 
lavanderia, depósito, 
churrasqueira, quintal 

grande e vaga 03 autos. 
R$ 2.700,00.

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.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAQUARA
Apartamento  2  dorms. 
sala grande A. Serviço, 

Garagem. Ótima
Localização! R$1.500,00

LOCAÇÃO

LOFT DUPLEX
ITAIM BIBI

Próximo às Av. Juscelino Kubistheck e 
Faria Lima, prédio de alto padrão, com 
84m2 de área útil, área gourmet, com 

varanda, sauna, piscina coberta, lazer.
R$ 1.250.000,00

ou troco x Apto. em Higienópolios, 
Itaim ou Jardins, de peferênica 

Duplex até R$ 800 Mil.
Tratar com Cesar - Tel. 99465-8338

 APARTAMENTO 
SÃO JUDAS 

A 10 minutos do Metrô, todo reformado, 
riquíssimo em armários, 2 dormitórios, 

sala 2 ambientes, lazer, 1 vaga. 
R$ 280.000,00

 + 2776-5340 - 5058-0800 
ou 96428-0663
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35m2 A.U., 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, 
rico em armários, excelente localização, próximo 

ao metrô Praça da Árvore, vista panorâmica.
Vendo ou Troco por Apartamento 

em Santos (Gonzaga) ou em Brasília

 VENDO ou TROCO
APTO. MIRANDÓPOLIS

Tratar com Matilde: Cel. 99251-3595

SOBRADO
DE 3 ANDARES
Travessa da Av. Miguel Estéfano

Em um terreno de 288 m2, 
com 491 metros de construção, sendo: 

Salão Comercial com 150 metros, 
4 Casas na 1ª e 2ª laje, 

Edícula, Assobradada nos fundos. 
C/renda de 1% com potencial para 2 %

Valor R$ 800.000,00
Tratar com Luciano Martins

 Tel. Cel. 99219-8192

 

1 dormitório, cozinha, banheiro, 
entrada independente. 
Rua dos Alcatrazes. 

R$ 800,00

 CASA SAÚDE
PRÓXIMO AO METRÔ

Tel. 5589-8181 ou 98431-7097

 

Próximo ao metrô, Rua Graví, 
5 salas, 3 wc´s, área serviço, 

garagem + edícula c/3 cômodos.
R$ 3.800,00

 SOBRADO COMERCIAL
PRAÇA DA ÁRVORE

Tel. 5589-8181 ou 98431-7097

94235-3188 (vivo) 
96838-5519 (tim)

Ótima localização, para 
rapaz sem vícios, ambiente 

familiar e cristão

ALUGA-SE QUARTOS 
MOBILIADOS 

BOCA DO METRÔ 
PÇA. DA ÁRVORE E 
BRIG. LUIS ANTONIO

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

ADVOCACIA
site: www.kgsadv.com.br

e-mail: karina@kgsadv.com.br
Serviços prestados por profissionais qualificados 

em diferentes áreas de Direito: 
FAMÍLIA • INVENTÁRIO • CÍVEL 
CONSUMIDOR • IMOBILIÁRIO 

CONTRATOS • ACORDOS 
TRABALHO PREVIDENCIÁRIO
(Atendimento de segunda a sexta feira, 

das 8:00 até as 19:00 horas)

 

Sexo masculino, para serviços gerais, 
44 horas semanais.

Salário R$ 1.000,00 mais benefícios.
Entrevistas à Rua Coronel Lisboa, 697 

Vila Mariana - Tel.: 5549-8188

SERVIÇOS GERAIS
Contrata:

ARAÚJO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Nossa área de atuação compreende:
Indenizações • Liminares 

Ações Judiciais contra Planos de Saúde 
Internações • Medicamentos • Próteses 
e Cirurgias de Ugência e Emergência

 Marco Antonio de Araújo
(OAB/SP 151.821)

Edgar Luis de Araújo
(OAB/SP 24.878

Av. Senador Casemiro da Rocha, 45
Praça da Árvore - Mirandópolis

Tel.: 5083-3386
SITE: http://araujoassociados.com.br

ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO 
EM DIREITOS DO CONSUMIDOR

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

 

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

Precisa-se
VENDEDORAS
Para Perfumaria e Manicures,

com experiência, 
para região da Vila Mariana

Tratar Tel.: 5573-2195

Masculino/Feminino, entre 20 a 35 anos, 
com vivência em telemarketing (vendas/ativo), 

e com conhecimento em Word e Excel. 
Necessário boa dicção, ser organizado (a) e 
com bom relacionamento interpessoal, que 

resida entre o metrô Jabaquara e Santa Cruz 
Entregar curriculo na 

Rua Carneiro da Cunha, 111 e 121 sobreloja 
(em frente ao posto Shell).

Tels.: 5585-9370 - 4113-0012 ou 98146-4250

RECEPCIONISTA

Akademía Danças em Cia 
Admite Urgente:

Experiência em atendimento a 
clientes balcão e por telefone, se-
paração de pedidos, conhecimento 

de produtos para comunicação 
visual e silk-screen. 

 Comparecer, com currículo, 
à Rua Santa Cruz, 573, 

próxima ao Metrô Santa Cruz.

AUXILIAR
DE VENDAS

 

Você que não contribui para o INSS 
pode ter direito a um benefício!

 APOSENTE JÁ

Consulta Grátis
Tels.: 3675-0912 - 98849-5656 
98522-6531 - 98292-1411 (tim)

Compro, Vendo, 
Troco e Conserto. 

Retiro no local.
Tel. 2885-3344

Cel. 94640-6808 
whats aap (oi)

NOTBOOK/GAMES
TV/CELULAR

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO
“J.H.C. Sistemas de Produtos Médicos e Hospi-
talares Ltda, CNPJ nº 03.483.619/0001-92, Ins-
crição Estadual nº 116.349.444.110, COMUNICA 
extravios de suas notas fiscais utilizadas e em 
desuso de numerações 0001 à 5500, modelo 
1, Nota Fiscal Fatura, em formulário contínuo.”

São Paulo, 08 de Julho de 2015

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTO AGNELO
CNPJ: 58.371.451/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO ENCERRADO 31/12/2014

ativo                                               passivo
CIRCULANTE
   DISPONIBILIDADES
   Caixa .................................................................340,05
   Bancos c/Movimento ................................... 43.225,00
   Aplicações ....................................................42.459,17

REALIZÁVEL CURTO PRAZO
   Conta a Receber ............................................       0,00
   Adiantamento Férias ....................................19.249,57

PERMANENTE
   Imóveis .......................................................254.244,78
   (-) Depreciação Imóveis ...........................- 111.867,45
   Móveis e Utensílios ......................................51.788,44
   (-) Depreciação Móveis e Utensílios ...........-31.242,55
   Veículos ........................................................36.800,00
   (-) Depreciação Veículos .............................-22.080,00
   Computadores e Periféricos .........................12.140,89
   (-) Depreciação Computador e Periféricos.. -11.507,04
   Instalações .....................................................4.645,00
   (-) Depreciação Instalações ..........................-4.645,00
   Softwere ............................................................400,00
   (-) Depreciação Softwere .................................-400,00

TOTAL DO ATIVO .........................................283.550,86   

CIRCULANTE
   VALORES EXIGÍVEIS
   Contas a Pagar ............................................    236,74
   Salários a Pagar ..........................................19.355,80
   Encargos a Pagar ........................................13.726,10

EXIGÍVEL A LONGO PRAZ0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
   Patrimônio Social .......................................269.865,17
   Déficit/Superavit do Exercício .....................-19.632,95
  

TOTAL DO PASSIVO ....................................283.550,86   

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PERÍODO ENCERRADO 31/12/2014
RECEITAS
   Subvenções Municipal ......................................................................................................................1.014.616,95
   Receitas Financeiras ................................................................................................................................3.024,66
   Outras Receitas ......................................................................................................................................42.018,17
TOTAL RECEITA LÍQUIDA ..................................................................................................................1.059.659,78

DESPESAS OPERACIONAIS
   Despesas Operacionais .......................................................................................................................408.863,30
   Despesas Trabalhistas .........................................................................................................................662.802,39
   Despesas Tributárias ...............................................................................................................................5.619,06
   Despesas Financeiras ..............................................................................................................................2.007,98
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS ........................................................................................1.079.292,73

SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO .........................................................................................................-19.632,95

Pedro Pereira dos Santos
Presidente

Marlus Wilton Ferreira Vieira
Contador - CRC 1SP159308/O-0

EXTRAVIO DE TALÃO
Diogo Pelosi Ambrozio Construções ME, estabe-
lecido na Alameda dos Tupiniquins, 417, cj. 81, 
Moema, CEP 04077-001, São Paulo-SP, CNPJ Nº 
07.711.214/0001-15 - CCM nº 3.469.540-0, comuni-
ca o extravio de 5 talões de notas fiscais de serviços 
de 5 x 3 vias Série A de numeração 000.001 a 
000.250, autorização nº 3747, em branco.

VENDA

2 dormitórios, sala, cozinha, 
2 banheiros, 

lavanderia, sem vaga

Tels.: 2275-6481/ 
2276-3671

SOBRADO 200 mts. 
METRÔ SÃO JUDAS

RESIDL./COML.
R$ 1.550,00

Próximo do Metrô 
Ana Rosa, 

2 dormitórios, sala, 
cozinha, AS.
R$ 2.000,00

Tels.: 3079-0970
ou 99982-5950

APARTAMENTO
VILA MARIANA

Feriadão de Corpus 
Christi  (4 dias) 

Vila Mirim, 1 quadra 
da praia, 2 quartos.

Até 6 pessoas

Tratar 5588-3091

PRAIA GRANDE
APTO. PARA
TEMPORADA

A 50 mts, do Hospital 
São Luiz/Jabaquara, 

ideal para Clínica, 
Consultórios, Escritórios, 
500m2 terreno, 5 vagas
Tr. c/Júlio creci 86718

99690-3235

JABAQUARA
EXCELENTE

CASA TÉRREA

a partir de R$ 850,00

Tratar 2275-0282

JARDIM
ORIENTAL

CASA 1 DORM.

a partir de R$ 1.200,00
CASA 2 DORMS.

Rua Jurupari, 663

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

anuncie:
5072-2020
SAÕ PAULO
ZONA SUL

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

MIRANDÓPOLIS - R$ 950.000,00
Sobrado impecável c/3 dts. (1 ste) c/arms. 

2 sl, coz. c/arms. lav, edíc. c/ste. e coz. 
qtal. c/churr, 3 vgs.

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA - R$ 1.150.000,00

290m2 AU, exc. imóvel miolo do bairro, 3 dts. c/AE´s, sl, coz. 
plan. edíc. as, qtal. amplo c/entr. lat. e local p/pisc. Est. Prop.

LIBERDADE 
LOJA - R$ 250.000,00 

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

V. CLEMENTINO EXC. SOBRADO
R$ 1.550.000,00 

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 - R$ 730.000,00 
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.

MIRANDÓPOLIS  IMPECÁVEL S0BRADO  
100m R. Luis Goes R$ 1.200.000,00
3 suítes c/arms., 2 salas, coz. planej., área serv., 

quintal c/churrasqueira, 2 vagas.

MIRANDÓPOLIS EXC. SOBRADO
R$ 980.000,00

Semi isolado, px. R. das Rosas, c/3 dts. (1 ste), c/
arms, sl p/2 ambs, lav. coz. plan. edíc. gde. 3 vgs.

MIRANDÓPOLIS
LINDO SOBRADO - R$ 3.200,00
Semi isolado, 3 sts c/arms. hidro, sl ambs. piso 

tábua corr. IPÊ, coz. plan., DE, qtal e 2 vgs.

VILA CLEMENTINO  
APARTAMENTO - R$ 3.000,00

Impecável, prédio c/10 anos, 76m2 AU, 3 dts. 1 ste c/arm., sl. 2 
ambs. c/var, coz. plan., AS, wc emp, 2 vgs. demarc., laz. compl. 
c/quadra, pisc, play, fitness, sl. festas/jogos. Cond. R$ 440,00 

VILA CLEMENTINO 
EXCELENTE TÉRREA - R$ 4.500,00 
Semi isolada c/3 dts. (1 ste), c/arms. sl. ampla, lavb, 

coz. c/arms, edíc. c/ste. + 1 sl. qtal. 2 vgs. cob.

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

MIRANDÓPOLIS
APARTAMENTO R$ 1.610.000,00 

Com 134m2 A.U., 4 dormitórios, 1 suíte, sala p/
2 ambs. c/varanda, coz. planej., 4 banhs, dep. empr., 

3 vagas, lazer completo. Estuda Proposta.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO R$ 1.500.000,00 
No miolo do bairro, em rua plana, c/3 dorms., 
2 salas, lavabo, copa-coz., edícula c/2 qtos, 

e 2 banhs., 6 vagas, terreno c/10 mts. de frente.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO - R$ 4.000,00

Semi isolado, 3 dorms. (1 suíte c/arm.), 2 sls, coz. planej., 
lavabo, edícula c/1 sala gde. e banh., lavand. 4 vagas.

LOCAÇÃOPL. PAULISTA SOBRADO COML.
R$ 2.050.000,00 

3 dorms., 3 salas, coz., 5 banhs., edícula c/+ 
4 salas e 6 vagas. Excelente para CLÍNICA

MIRANDÓPOLIS 65m2 A.U.
APARTAMENTO MOBILIADO
2 dts. (1 ste c/arms.), sala p/2 ambs. c/varanda, 
coz. plan, lavabo, 1 vg, pisc., ao lado do Metrô

MIRANDÓPOLIS - APARTAMENTO
R$ 350.000,00

42m2 AU, próximo ao Metrô, c/1 dorm. c/arms., sala, coz., 
planej., AS., prédio c/elevador, port. 24 h. Estuda Proposta

MIRANDÓPOLIS TÉRREA
R$ 450.000,00

Casa semi isolada c/ 2 dorms., sala, coz., banh., 
edícula e 2 vagas, terreno 5x27 

APARTAMENTO IMPECÁVEL 
CHÁCARA INGLESA

Venda: R$ 1.050.000,00
Locação: R$ 3.500,00

Com 120m2 A.U., andar alto, 3 dorms. 
c/arms., (suíte c/closet e hidro), sala 

p/2 ambs., coz. gde. c/arms., 2 vagas, 
aquecimento a gás nos banhs. e coz.; 
a sala e os dorms. c/varanda e rede 

de proteção, lazer completo

        SOBRADO Com./Resid. 
SAÚDE AO LADO METRÔ - R$ 5.000,00 

Semi isolado, 3 dts, 1 suite, 2 salas amplas, coz 
edícula c/2 qtos. e 2 banhs. lavand. qtal. e gar.

LOCAÇÃO
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No feriado, fi lme francês pode 
ser boa opção nos cinemas

Centro de Apoio aos Trabalhadores tem 
vagas para pessoas com defi ciência

As subprefeituras de Vila 
Mariana e Jabaquara contam 
com postos do CAT, onde é 
possível cadastrar currículos 
ou buscar empregos entre as 
ofertas já apresentadas por 
empresas.

Há, inclusive, diversas 
oportunidades para pessoas 
com defi ciência. 

Para os profi ssionais com 
deficiência e mobil idade 
que desejam nova coloca-
ção no mercado de trabalho 
há 382 vagas disponíveis no 
CATe.  Salários chegam a R$ 
3.500,00.

São 82 chances para au-
xiliar administrativo, como 
exigência é preciso ter conclu-
ído o ensino fundamental ou 

médio. Remuneração entre 
R$ 823,50 e R$ 1.485,00. Já 
para a função de auxiliar de 
limpeza há 79 oportunida-
des. Para ocupar o cargo é 
necessário ter entre o ensino 
fundamental incompleto ou 
completo - salário varia de R$ 
820, 00 a R$ 936,00.

Quem deseja trabalhar 
como professor de ensino 
infantil é exigido ter entre o 
ensino superior incompleto 
ou completo – salário equiva-
le a R$ 1.906,74.

No campo tecnológico, 
para analista de sistemas é 
preciso ter o ensino médio 
- salario de R$ 3.000,00. Já 
para programador de sistema 
de informações é requisitado 

o ensino superior em anda-
mento, remuneração de R$ 
3.500,00.

Para se cadastrar e partici-
par dos processos seletivos, 
o candidato precisa compa-
recer a uma das unidades do 
CATe com RG, CPF, carteira 
de trabalho e número do PIS. 
Outras informações e a tabela 
de vagas estão disponíveis 
no www.prefeitura.sp.gov.
br/trabalho ou na Central de 
Atendimento ao Munícipe, 
pelo telefone 156.

A Subprefeitura do Jaba-
quara fica na Avenida Enge-
nheiro Armando de Arruda 
Pereira, 2314 e a da Vila Maria-
na na Rua José de Magalhães, 
500 - Vila Clementino.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia 11 de 
julho, a partir das 7h, Cata Ba-
gulho na região do Jabaquara. 
As equipes  percorrerão várias 
diversas vias dos bairros de 
Vila Fachini, Vila do Encontro 
e parte de Americanópolis. 
O Cata-Bagulho recolhe ma-
deiras, móveis velhos, pneus, 
garrafas, colchões, etc.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no dia 18 de julho, 
das 7h às 16h,  Cata Bagulho. 
As equipes  percorrerão perí-
metro formado pela Av.Pedro 
Alvares Cabral /Av.Quarto 
Centenário /Av.Republica Do 
Libano /Av.Santo Amaro /
Av.Helio Pellegrino. Dia 11 de 
julho, em virtude do feriado 
não haverá cata-bagulho..

Tratamento para 
dependência afetiva

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

Curso gratuito de 
vegetarianismo

Está disponível o  curso 
gratuito por e-mail sobre Ve-
ganismo, Alimentação Orgâ-
nica Crua, Suco Vivo, Brotos e 
Sementes Germinadas. Os in-
teressados devem acessar o e-
-mail veganismo@bol.com.br.

Interarte no 
MAC USP

Dia 15 de julho, quarta-
-feira, das 10h30 às 12h30, o 
MAC USP propõe um passeio 
pela diversidade de poéticas e 
modos de fazer arte presentes 
nas obras da exposição “5º 
Prêmio Marcantonio Vilaça”. 
Depois do passeio, um  mapa 
em família organizará as vi-
vências e descobertas de cada 
percurso. A atividade é gratui-
ta e indicada para crianças a 
partir de 6 anos. O MAC USP 
fi ca no Parque Ibirapuera.

Bazar de Roupas 
Novas e Seminovas

No próximo sábado, dia 18 
de julho, das 10h às 16h,  a Casa 
de Solidariedade promove 
um Bazar de Roupas Novas e 
Seminovas. Compareça e cola-
bore com a instituição!  A Casa 
da Solidariedade fi ca na Rua 
Gravi, 60 - Praça da Árvore. 
Informações: 5581-8727.

Mostra “Traços do 
Brasil” 

 Até o dia 02 de agosto  o 
Shopping Ibirapuera apresen-
ta a exposição “Traços do Bra-
sil – Uma jornada fotográfi ca”, 
resultado do trabalho de doze 
meses dos fotógrafos Grace 
Downey e Robert Ager, que 
viveram uma aventura a bordo 
de um 4x4 percorrendo cada 
canto do país. Durante a mos-
tra serão exibidas 18 imagens 
sem uma sequência específi -
ca, mapa ou roteiro planejado. 
O público poderá embarcar 
nesta viagem passando por 
lugares como Pantanal, Ama-
zonas, Bahia e muitos outros. 
A visitação acontece no Piso 
Jurupis, das 10h às 22h. O 
Shopping fica na Av. Ibira-
puera, 3.102. F: 5080-3000.

IHDI recicla óleo de 
cozinha

O IHDI - Instituto de Huma-
nização e Desenvolvimento In-
tegral, está reciclando óleo de 
cozinha e aceita doações do 
produto em prol da Estação 
Bem-Estar (Albergue), Creche 
e CCA.  Entregas na Rua Lord 
Cockrane, 505 - Ipiranga de 
egunda a sexta-feira, das 9h às 
12h e das 13h às 17h Informa-
ções pelo site: www.ihdi.org.
br ou pelo telefone 2062-1352.

Casamento 
comunitário 
no Jabaquara

Estão abertas as inscrições 
para o Casamento Comunitá-
rio do Jabaquara. Os casais 
interessados deverão fazer a 
pré-inscrição no CIC Casa da 
Cidadania ou no CEU Caminho 
do Mar. As inscrições vão até 
o dia 24 de julho, de segunda 
a sexta, das 9h às 17h. No 
CEU Caminho do Mar as ins-
crições támbém podem ser 
feitas aos sábados, das 9h às 
13h. Informações no CIC pelo 
telefone 5021-5100 ou no CEU 
Caminho do Mar pelo telefone 
3396-5550.

Biblioteca Paulo 
Duarte: 35 anos

A Biblioteca Paulo Duarte 
comemora 35 anos com uma 
programação especial neste 
domingo, dia 12 de julho: às 11h 
música, poesia e contação de 
histórias com o Conjunto Re-
tratos, às 12h30 o espetáculo 
teatral “Desaterro”, às 13h30 
“Intervenções Poéticas” e a 
partir das 14h diversas apre-
sentações musicais. Toda a 
programação é gratuita. Im-
perdível! A Biblioteca Paulo 
Duarte fica na Rua Arsenio 
Tavolieri, 45 - próximo ao me-
trô Jabaquara. Informações: 
5011-2421.

Exposição no 
Museu da Cidade

Até 16 de agosto o Museu 
da Cidade apresenta a exposi-
ção “Ibirapuera, Modernida-
des Sobrepostas” com cura-
doria de Ana Barone e Rodrigo 
Queiroz. A mostra apresenta 
os projetos concebidos por 
Oscar Niemeyer, há mais de 
60 anos, para a marquise e 
os pavilhões temporários do 
Parque Ibirapuera e imagens 
da expansão urbana que sua 
inauguração trouxe para a 
região. A visitação acontece 
de terça a domingo, das 9h 
às 17h. A entrada é franca. A 
exposição será realizada na  
Oca,  que integra o Museu 
da Cidade, dentro do Parque 
Ibirapuera. 

“Os Goonies” na 
Viriato Correa 

A Biblioteca Viriato Correa 
exibe neste domingo, dia 
12, às 14h, o clássico infantil 
“Os Goonies”. O fi lme conta 
a história de uma turma de 
garotos com um misterioso 
mapa do tesouro que leva 
a passagens subterrâneas, 
armadilhas traiçoeiras e um 
antigo navio pirata cheio de 
dobrões de ouro. A Biblioteca 
fi ca na R. Sena Madureira, 298 
- Vila Mariana. Informações: 
5573-4017 e 5574-0389.

Dança no Teatro 
João Caetano

Neste fi m de semana, dias 
10, 11, às 21h  e dia 12 de julho, 
às 19h, o Teatro João Caetano 
apresenta o espetáculo: “As 
canções que você dançou 
pra mim”, com a Focus Cia. 
de Dança. Quatro casais são 
embalados por um amplo 
pot-pourri com 72 canções 
interpretadas por Roberto 
Carlos. O Teatro João Caetano 
fi ca na Rua Borges Lagoa, 650 
-  Vila Clementino. (Próximo da 
estação Santa Cruz do metrô).
Fones: 5573-3774 e 5549-1744.

Áries - 21/03 a 20/04 
Aperfeiçoe sua criação, tra-

te seu destino como uma obra 
de arte, e aproveite o tempo 
para melhorá-la. Lembre que 
as ideias são como ventos, 
nunca se sabe de onde vêm, 
quando soprarão ou quando 
deixarão de fazê-lo.
Touro - 21/04 a 20/05 

Oriente-se de acordo com 
suas percepções, deixando 
de lado os planos preesta-
belecidos, mesmo que eles 
pareçam ser os melhores pos-
síveis. Há ideias que não de-
pendem de planejamento, 
elas simplesmente surgem. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Despertar sem medo, vi-
ver sem ansiedade, agir sem 
segundas intenções, amar 
a verdade, conversar com 
franqueza, oferecer ajuda e 
colaboração sem temor de 
traições, essas atitudes vir-
tuosas esperam pela prática. 
Simples assim.
Câncer - 21/06 a 21/07

Da mesma forma com que 
o canceriano reconhece seu 
papel na família, no trabalho e 
na sociedade, é fundamental 
que você também reconheça a 
função que lhe cabe por fazer 
parte do universo. Essa infor-
mação está em seu coração.
Leão - 22/07 a 22/08

Para chegar longe e reali-
zar a ambição, é imprescindí-
vel reconhecer as limitações, 
todas as fraquezas que impe-
dem que o caminho seja gran-
dioso como desejado. Como 
superar as limitações se a alma 
as nega?
Virgem - 23/08 a 22/09

É melhor reconhecer que 
se sabe pouco sobre a vida do 
que achar que já se sabe tudo. 
Na mente que reconhece sua 
ignorância é mais fácil pene-
trar um novo conhecimento. 
A mente que acha saber tudo 
se torna impermeável...
Libra - 23/9 a 22/10

 O tempo não empurra o 
libriano em direção ao futu-
ro, em tempo algum, essa é 
uma consideração fatalista. 
O tempo vem do futuro e 
alimenta as esperanças, res-
saltando a fé de que tudo 
o que ainda é invisível se 
transformará em realidade.
Escorpião - 23/10 a 22/11

A fé não é privilégio das 
pessoas místicas, até mesmo 
as ateias precisam da fé para 
acreditar que não existe nada 
além do que os sentidos físicos 
percebem. A fé é o olho que 
enxerga o mundo invisível sem 
saber ainda explicá-lo. 
Sagitário - 22/11 a 21/12
Há assuntos invisíveis aos 
olhos físicos, mas completa-
mente perceptíveis aos olhos 
da mente. Pequenos gestos, 
olhares, atitudes, tudo isso a 
mente aproveita para compor 
um panorama que passa des-
percebido a quem não pensa.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Agora é a melhor oportuni-
dade para o capricorniano en-
xergar com clareza tudo que 
limita a expressão feliz da vida 
que alenta você do centro do 
coração. A vida é uma graça e 
também é completamente de 
graça. Por que limitá-la? Viva a 
intensidade!
Aquário -21/01 a 19/02

A vida poderia ser bem 
mais leve e divertida, mas os 
acontecimentos tornaram 
difíceis essas condições. Con-
tudo, sua presença é garantia 
de maior leveza sob quaisquer 
circunstâncias. Cumpra sua 
função.

Peixes - 20/02 a 20/03
Toda a verdade já foi mostra-

da ao pisciano, mas ainda está 
desintegrada, sua mente não 
se atreveu a juntar os pedaços 
e compor o panorama cru da 
realidade. Você sabe ser capaz 
dessa façanha, ela é seu destino.

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

• Sala 1 - Meu Passado Me Con-
dena 2 DIG - 12 Anos - 11h10 - 13h40 
- 16h20 - 18h50 - 21h20 • Sala 1 - Ci-
dadão Kane DIG - 12 Anos - 00h00D 

• Sala 2 - Cidades de Papel DIG 
(Dub) - 12 Anos - 12h00 - 14h40 - 
17h20 • Sala 2 - Cidades de Papel 
DIG - 12 Anos - 20h00 - 22h40F 

• Sala 3 - Detona Ralph DIG 
(Dub) - Livre - 11h00J • Sala 3 - O 
Exterminador do Futuro: Gênesis 
3D - 12 Anos - 13h20 - 17h30 - 20h30B2 
- 23h30F • Sala 3 - Homem Formiga 
3D - 12 Anos - 21h30E 

• Sala 4 - Minions DIG (Dub) - Li-
vre - 13h00 - 15h30 - 18h00 - 20h40 
- 23h10D • Sala 4 - Belas e Persegui-
das DIG - 12 Anos - 23h10B 

• Sala 5 - Divertida Mente DIG 
(Dub) - Livre - 11h40V - 14h10 - 16h40 
• Sala 5 - Meu Passado Me Condena 
2 DIG - 12 Anos - 19h50 - 22h20Y • 
Sala 5 - Cidadão Kane DIG - 12 Anos 
- 11h20I - 22h20E 

• Sala 6 - Divertida Mente DIG 
(Dub) - Livre - 11h30C2 - 14h00 • Sala 6 - 
O Exterminador do Futuro: Gênesis 
3D - 12 Anos - 16h30 - 19h30 - 22h30F 

• Sala 7 - Minions 3D (Dub) - Li-
vre - 12h10 - 15h00 - 17h10 - 19h40B2 
- 22h00B2 • Sala 7 - Homem Formiga 
3D - 12 Anos - 19h30E - 22h10E 

• Sala 8 - Jurassic World - O Mun-
do dos Dinossauros 3D - 12 Anos - 
18h40 - 21h50 • Sala 8 - Minions 3D 
(Dub) - Livre - 11h20 - 13h50 - 16h10 

• Sala 10 - Cidades de Papel DIG 
- 12 Anos - 11h00 - 13h30 - 16h00 - 
18h30 - 21h10 - 23h50F 

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

• Sala 1 -  Cidades de Papel DIG 
- 12 Anos - 11h00 - 13h30 - 16h00 - 
18h30 - 21h10 - 23h50D 

• Sala 2 - Cidades de Papel DIG 
- 12 Anos - 19h30 - 22h10 • Sala 2 
- Minions 3D (Dub) - Livre - 12h10 - 
14h40 - 17h10 

• Sala 3 - Detona Ralph DIG 
(Dub) - Livre - 11h10J • Sala 3 - O 
Exterminador do Futuro: Gênesis 
3D - 12 Anos - 13h40 - 16h30 - 19h10B2 
- 22h00 • Sala 3 - Homem Formiga 
3D - 12 Anos - 19h20E 

• Sala 4 - Minions 3D (Dub) - Li-
vre - 11h20 - 13h50 - 16h20 - 18h50 - 
21h20B2 • Sala 4 - Homem Formiga 
3D - 12 Anos - 21h30E • Sala 4 - Ci-

dadão Kane DIG - 12 Anos - 23h40D 
• Sala 5 - Divertida Mente DIG 

(Dub) - Livre - 12h50 - 17h40 • Sala 
5 - Minions DIG (Dub) - Livre - 15h20 
• Sala 5 - Meu Passado Me Condena 
2 DIG - 12 Anos - 20h10 - 22h30 

• Sala 6 - Jurassic World - O Mun-
do dos Dinossauros DIG - 12 Anos 
- 13h20V - 16h10 - 19h00B2 - 21h50 • 
Sala 6 - Cidadão Kane DIG - 12 Anos 
- 10h50I - 19h00E 

• Sala 7 - Meu Passado Me Con-
dena 2 DIG - 12 Anos - 11h30 - 14h00 
- 16h40 - 19h20 - 21h40 

   Legendas: B-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sexta (10); D-
-Esta sessão será exibida SOMEN-
TE Sábado (11); E-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Quarta (15); 
F-Esta sessão será exibida SOMEN-
TE Sexta (10) e Sábado  (11); I-Esta 
sessão será exibida SOMENTE 
Domingo (12); J-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (11) e 
Domingo (12); V-Esta sessão NÃO 
será exibida Domingo (12); Y-Esta 
sessão NÃO será exibida Sábado 
(11) e Quarta (15); B2-Esta sessão 
NÃO será exibida Quarta  (15); 
C2-Esta sessão NÃO será exibida 
Sábado (11). 

Quem está cansado de 
conferir os velhos blockbus-
ters de sempre pode apro-
veitar o feriado para curtir 
a estreia de Samba, filme 
francês dos mesmos diretores 
de Intocáveis, e que também 
é protagonizado por Omar 
Sy (foto acima). O fi lme trata 
da imigração, tema bastante 
atual na Europa, através da 
história de Samba (Omar Sy), 
que foi do Senegal para a 
França há dez anos e sempre 
teve empregos de segunda. 
Alice é uma diretora executiva 
que tem estado muito estres-
sada nos últimos meses. Ele 
está disposto a fazer o que 
for preciso para obter uma 
autorização para trabalhar, 
enquanto ela tenta deixar 
para trás sua vida antiga, tra-
balhando como voluntária em 
uma ONG. Ambos lutam para 
sair do impasse que são suas 
vidas. Até que o destino os 
reúne. Para conferir a histó-
ria, entretanto, será preciso 
buscar salas fora do circuito 
do shopping, como o Reserva 
Cultural, na Avenida Paulista, 

o o Caixa Belas Artes, na Ave-
nida Consolação.

Por aqui, o jeito é encarar 
diversão mais no paladar de 
jovens e crianças. 

Cidades de Papel é filme 
baseado em best seller do 
mesmo autor de A Culpa é 
das Estrelas, John Green. A 
história é centrada em Quen-
tin Jacobsen (Nat Wolff ) e sua 
enigmática vizinha e colega 
de escola Margo Roth Spie-
gelman (Cara Delevingne). Ele 

nutre uma paixão platônica 
por ela. E não pensa duas ve-
zes quando a menina invade 
seu quarto propondo que ele 
participe de um engenhoso 
plano de vingança. Mas, de-
pois da noite de aventura, 
Margo desaparece ? não sem 
deixar pistas sobre o seu pa-
radeiro.

Haverá também sessões 
de pré-estreia de uma nova 
produção Disney - Homem 
Formiga, inclusive em 3D. 
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João Bosco celebra 40 anos 
com show na Vila Mariana

Passagem de som é o 
nome do show de João Bos-
co que vai tornar públicas, 
durante 90 minutos, todas 
lássicos e pérolas obscureci-
das pelo tempo, e conversa 
com o público sobre elas: 
sobre as canções, seus auto-
res, seus modos de pensar a 
música e os modos como ele, 
João Bosco, as repensou para 
o espetáculo.  

As apresentações são 
uma ótima alternativa de 
programa para este fim de 
semana prolongado: os sho-
ws acontecem dias 10, 11 e 12 
de julho no teatro do Sesc 
Vila Mariana. Ele promete 
levar ao palco repertório 
íntimo e experimental, com 
leituras particulares de clás-
sicos de outros compositores 
brasileiros. Trata-se de um 
repertório surpreendente, à 
moda de suas passagens de 
som tão apreciadas, em que 

percorre desde standards 
do jazz a trilhas de cinema, 
passando por clássicos do 
cancioneiro nacional, inva-
riavelmente reinventados 
nos termos próprios de seu 
universo musical. 

Inclui: “My Favourite Thin-
gs”, standart do musical “A 
Noviça Rebelde” (Robert 
Wise, 1965) também revisita-
da por John Coltrane; “Esta-
te” (João Gilberto) aparece 
numa circularidade caracte-
rística da música modal, em 
que João submete a canção 
a uma espécie de discussão, 
criando um improviso espe-
cial e uma melodia alternati-
va; a balada mineira “Noite 
cheia de estrelas” (Cândido 
das Neves) aparece articu-
lada ao clássico universal 
“Because” (Beatles); “Caça à 
raposa”; “João do Pulo”; “In-
vitation” (Bronislaw Kapper); 
“Lujon” (Henry Mancini); 

“Maracatu Nação do Amor” 
(Moacir Santos/Nei Lopes); 
“Medo de amar” (Vinicius de 
Moraes), além de alguns dos 
sempre esperados sucessos 
de sua autoria.

O show “Passagem de 
Som”, de João Bosco , acon-
tece nos dias 10 e 11/7, sexta e 
sábado, às 21h; e 12/7, domin-
go, às 18h, no teatro do Sesc 
e não é recomendado para 
menores de 14 anos

Os ingressos custam: R$ 
50,00 (inteira) l R$ 25,00 
(aposentado, pessoa com 
mais de 60 anos, pessoa 
com deficiência, estudante 
e servidor de escola pública 
com comprovante) l R$ 15,00 
(trabalhador do comércio 
de bens, serviços e turismo 
matriculados no Sesc e de-
pendentes/Credencial Plena).

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

Cinemateca sedia festival internacional 
do documentário musical até dia 12

A Cinemateca Brasileira 
recebe a 7ª edição do IN-EDIT 
BRASIL. Primeiro festival brasi-
leiro dedicado exclusivamente 
ao documentário musical, a se-
leção deste ano destaca a obra 
do cineasta Murray Lerner e 
novos filmes como Heaven 
adores you, de Nickolas Rossi, 
sobre o cantor e composi-
tor Elliott Smith, Breadcrumb 
trail, de Lance Bangs sobre a 
cultuada banda indie Slint, e 
Salad days: a decade of punk in 
Washington, DC (1980-90), de 
Scott Crawford, sobre a cena 
punk norte-americana. 

Até dia 12, haverá proje-

ções, shows, bate-papos, de-
bates, encontros com direto-
res, eventos especiais - além 
de uma ou outra surpresa de 
última hora - para exibir quase 
60 títulos do mundo inteiro e 
dar um grande mergulho no 
mundo da música.

Nesta sexta, 10, a sala BN-
DES apresenta Mateo (16h), 
Alive Inside (18h) e Jaco (20h), 
com conversa rom o diretor 
Paul Marchand. Na sala Petro-
brás, às 17h30, My Secret World, 
The Story of Sarah Records, e 
às 19h30, Keep on Keepin’on.  
No dia 11, sábado, haverá Feira 
In-Edit de Fanzine das 13h às 

19h. A sala BNDES apresenta 
sessão surpresa às 16h e Paco 
de Lucía - La búsqueda, às 18h. 
Festival!, às 15h30 FESTIVAL! e 
Salad Days, a decade of Punk 
In Washington DC, às 17h30, 
na sala Petrobrás. Haverá ses-
são Open Air às 210h, com 
Listening to you: The Who at 
the Isle of Wight (1970).  No 
domingo, sessão surpresa às 
16h na sala BNDES e o filme 
Vencedor Brasil às 15h30 na 
sala Petrobrás.  Às 18h, DJ 
Session na área externa. 

A Cinemateca fi ca no Lar-
go Senador Raul Cardoso, 207 
- Vila Mariana
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