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Kate Mara está na nova versão 
do Quarteto Fantástico, que
chega esta semana às telonas

Churrascaria passa por reforma, 
renova buffet de saladas e pratos 
quentes, e ainda oferece promoções

Página 6

Vila Mariana terá nova 
UPA 24 horas até 2016

Museu Lasar Segall abre 
exposição neste sábado, 8

Desde dezembro de 

2013, o Museu Lasar Segall 

está fechado para refor-

mas estruturais - foram 

recuperados neste perí-

odo os sistemas elétrico, 

hidráulico, além de recu-

peração do telhado, clima-

tização dos ambientes... O 

museu ocupa um imóvel 

antigo da Vila Mariana, 

onde viveu o artista até 

a data de sua morte, em 

agosto de 1957. Dez anos 

depois, seria transformado 

em museu. A reabertura 

parcial ocorre em gran-

de estilo - com a inaugu-

ração de uma exposição 

que vai desvendar a re-

lação entre três grandes 

artistas: o próprio Segall, 

Portinari e o escritor Má-

rio de Andrade. Página 3

Uma Unidade de Pron-

to Atendimento (UPA) 

está sendo construída 

na Rua Doutor Diogo de 

Faria (foto), bem perto 

do Hospital São Paulo, e 

pode desafogar a deman-

da, sobretudo do Pronto 

Socorro. A obra custará 

cerca de 6,7 bilhões e vai 

atender a uma população 

estimada em 300 mil pes-

soas dia e noite. Os recur-

sos tanto para construção 

como para posterior ma-

nuntenção e operação da 

unidade vêm do Governo 

Federal. A obra, que in-

tegra o plano de metas 

da Prefeitura, deve ficar 

pronta no segundo se-

mestre de 2016. Página 3

Haddad pede mais 
civilidade ante a barbárie

O prefeito Fernando 

Haddad recebeu represen-

tantes da mídia regional 

de São Paulo na semana 

passada e defendeu proje-

tos de seu mandato como 

as faixas exclusivas para 

ônibus, as ciclovias, a re-

dução da velocidade nas 

marginais. Para Haddad, 

a administração está tra-

zendo civilização para a 

cidade. “Não é barbárie”, 

defendeu o prefeito. Por 

outro lado, admitiu que 

enfrenta dificuldades de 

caixa, assim como todos os 

prefeitos do país, que estão 

enfrentando “dificuldades 

impostas pelo cenário eco-

nômico nacional e inter-

nacional, que impuseram 

um crescimento zero na 

economia da cidade e uma 

recessão de 2% no Estado”. 

Também falou sobre des-

centralização. Página 10
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Bazar Benefi cente 
no Lar São José

No dia 8 de agosto, das 
11 às 19hs, acontece o bazar 
benefi cente no Lar São José. 
O bazar de inverno  da institui-
ção oferece muita moda, aces-
sórios, beleza, decoração, 
artesanato, almoço, espaço 
gourmet e muito mais. Leve 
sua doação, sendo 1 item de 
material de limpeza + 1 kg de 
alimento não perecível. O Lar 
São José fi ca na Rua Apotribu, 
64 - Saúde - (travessa da Av. 
Jabaquara, altura 1803)

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, dia 
8 de agosto, a partir das 7h, 
Cata Bagulho na região do 
Jabaquara. As equipes  per-
correrão várias diversas vias 
dos bairros de Vila Campes-
tre, Vila Santa Catarina e Vila 
Mira. O Cata-Bagulho recolhe 
madeiras, móveis velhos, ele-
trodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões, 
entre outros materiais.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no próximo sábado, 
dia 8 de agosto, das 7h às 16h,  
Cata Bagulho na região da 
Vila Mariana. As equipes  per-
correrão perímetro formado 
pela Av. dos Bandeirantes / 
Av. Hélio Pellegrino / Av. Ibira-
puera / Av. Quarto Centenário 
/ Av. República do Líbano / Av. 
Santo Amaro. Aproveitem 
para descartar os objetos in-
servíveis e ajudar a manter a 
cidade limpa!

“Casa Encaixotada” 
no Ipiranga

De 14 de agosto a 3 de 
outubro estará em cartaz o 
espetáculo ‘Casa Encaixotada’ 
no Sesc Ipiranga. O espetácu-
lo integrará o Teatro Mínimo, 
projeto que investe em mon-
tagens intimistas. A peça é 
um solo de Frank Borges, co-
ordenado por Antunes Filho, 
e o elenco da série “Sexo e as 
Nega”, de Miguel Falabella. As 
apresentações acontecem às  
sextas, às 21h30 e sábados, às 
19h30.  Os ingressos custam 
de R$ 6,00 a R$ 20,00. O SESC 
Ipiranga fica  na Rua Bom 
Pastor, 822. Informações: 
3340-2000.

Áries - 21/03 a 20/04 
Chega um momento em que 

não deve pesar nada a opinião 
alheia, e ser mais importante seu 
desejo de realizar. Em geral, não se 
pode contar com apoio de ninguém 
para nada, especialmente quando o 
projeto é muito bom.
Touro - 21/04 a 20/05 

Nada confirma suas esperan-
ças, mas é sua a responsabilidade 
de continuar acreditando nelas. 
Paradoxalmente, as esperanças 
se fortalecem com a fé, a qual, 
por sua vez, só se fortaleceria 
em relação às contrariedades. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

A vida não é fácil, mas tampou-
co é difícil. Facilidades e difi culdades 
se sucedem umas às outras, esta é 
a única certeza com a que o gemi-
niano pode contar. Dizer que tudo é 
fácil é tão enganoso quanto afi rmar 
o contrário.
Câncer - 21/06 a 21/07

Pouse seu olhar além da linha 
do horizonte demarcada por tudo 
aquilo que até agora o canceriano 
considerou real. Considere que há 
muito mais para se conhecer, uma 
aventura que vale a pena empreen-
der, só pelo prazer de viver.
Leão - 22/07 a 22/08

Qualquer relacionamento evo-
ca a arte do equilíbrio, onde todas 
as pessoas que participam devem 
oferecer algo para poder exigir 
também. Todo relacionamento se 
estabelece como tal quando acon-
tece o intercâmbio de informações.
Virgem - 23/08 a 22/09

Anule os dramas, focalize sua 
atenção no aspecto cotidiano da 
vida, dedicando a ele todo seu tem-
po, envolvendo-se de corpo e alma 
à organização daquelas tarefas que, 
em geral, são deixadas nas mãos 
de outrem.

Libra - 23/9 a 22/10
 O libriano tem oportunida-

de, agora, de atualizar o sabor 
cheio de entusiasmo que carac-
teriza os novos começos, mesmo 
sem que necessariamente você 
tenha de empreender algo novo. 
Tudo é uma questão de espírito.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Busque em sua alma aquele 
sonho perdido ao qual você, secre-
tamente, consagra toda sua paixão. 
Esse sonho faz o escorpiano viver 
e, mesmo que o tenha deixado de 
lado, ele continua sendo a essência 
de seu destino. 
Sagitário - 22/11 a 21/12
As melhores coisas não estão longe, 
mas bem perto de você, mas por 
ser óbvias acabam desvalorizadas. 
Em vez de embrenhar-se em com-
plicados raciocínios a respeito da 
realidade, preste atenção a tudo 
que lhe é próximo.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Mostre para que você veio a este 
planeta, coloque seus talentos em 
movimento, manifeste seus dons, 
não esconda nada nem se guarde 
para um momento melhor. O des-
tino é agora, enquanto o capricor-
niano lê estas misteriosas palavras.
Aquário -21/01 a 19/02

Acabou o tempo de esperar por 
uma ajuda da mão misteriosa do 
destino, você deve tomar a iniciati-
va. O mais difícil é superar o temor 
de dar o primeiro passo, porque 
depois de dá-lo se percebe nada ser 
tão difícil assim.
Peixes - 20/02 a 20/03

A intuição de que algo perigoso 
acontece, mas a pouca capacidade 
de identifi car o que isso seria, resul-
ta numa confusão enorme. Como 
negar a informação intuitiva, mas, 
ao mesmo tempo, como fazer para 
entendê-la?

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

• Sala 1 - Quarteto Fantástico DIG - 
12 Anos - 11h30I - 14h10 - 16h40 - 19h10 
- 21h40

• Sala 2 - Homem-Formiga 3D - 12 
Anos - 13h20 - 16h30 - 19h20 - 22h00• 
Sala 2 - A Bela e a Fera 3D (Dub) - Livre 
- 11h15I

• Sala 3 - Carrossel - O Filme DIG - Li-
vre - 11h00I - 13h10 - 15h30 - 17h40• Sala 3 
- Magic Mike XXL DIG - 16 Anos - 20h10• 
Sala 3 - Top Gun: Ases indomáveis DIG 
- 12 Anos - 23h10D

• Sala 4 - Pixels 3D - 10 Anos - 17h10 - 
19h50 - 22h20• Sala 4 - Pixels 3D (Dub) 
- 10 Anos - 12h00I - 14h30

• Sala 5 - Quarteto Fantástico DIG 
(Dub) - 12 Anos - 12h30I - 15h00• Sala 
5 - Quarteto Fantástico DIG - 12 Anos - 
17h30 - 20h00 - 22h30

• Sala 6 - Meu Passado Me Condena 
2 DIG - 12 Anos - 11h20I• Sala 6 - Sobre-
natural: A Origem DIG - 14 Anos - 13h40 
- 16h10 - 18h40 - 21h10 - 23h30D

• Sala 7 - Cidades de Papel DIG - 12 
Anos - 14h00 - 16h50 - 19h30X - 22h10• 
Sala 7 - Top Gun: Ases indomáveis DIG 
- 12 Anos - 11h10F - 19h30C

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

• Sala 1 - Meu Passado Me Condena 
2 DIG - 12 Anos - 13h00 - 17h50 - 22h50E• 
Sala 1 - Jogada de Mestre DIG - 12 Anos 
- 15h30 - 20h30

• Sala 2 - Divertida Mente DIG 
(Dub) - Livre - 11h30I - 14h00 - 16h30W• 

Sala 2 - Magic Mike XXL DIG - 16 Anos - 
19h00W - 21h50W

• Sala 3 - Quarteto Fantástico DIG - 
12 Anos - 11h40I - 14h10 - 16h40 - 19h10 
- 21h40

• Sala 4 - Minions DIG (Dub) - Livre - 
12h50I - 15h10 - 17h30• Sala 4 - Vôo 7500 
DIG - 12 Anos - 19h50• Sala 4 - A Forca 
DIG - 14 Anos - 22h20

• Sala 5 - Vôo 7500 DIG - 12 Anos - 
21h30• Sala 5 - Carrossel - O Filme DIG 
- Livre - 12h40I - 14h50 - 17h00 - 19h20• 
Sala 5 - A Forca DIG - 14 Anos - 00h00D

• Sala 6 - Quarteto Fantástico DIG 
(Dub) - 12 Anos - 13h10 - 15h40 - 18h10• 
Sala 6 - Quarteto Fantástico DIG - 12 
Anos - 20h40 - 23h10E

• Sala 7 - Sobrenatural: A Origem 
DIG - 14 Anos - 13h30 - 15h50 - 18h20 - 
20h50 - 23h30E• Sala 7 - A Bela e a Fera 
3D (Dub) - Livre - 11h00I

• Sala 8 - Homem-Formiga 3D - 12 
Anos - 13h20S - 16h00 - 18h40 - 21h20X• 
Sala 8 - Top Gun: Ases indomáveis DIG - 
12 Anos - 13h20F - 21h20C - 00h05D

• Sala 10 - Pixels 3D (Dub) - 10 Anos 
- 13h40 - 16h20 - 18h50 - 22h00

  Legendas:C-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Quarta (12); D-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado (08);E-Esta 
sessão será exibida SOMENTE Sexta (07) 
e Sábado (08); F-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Domingo (09); I-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Sábado (08) e 
Domingo (09); S-Esta sessão NÃO será 
exibida Domingo (09); W-Esta sessão 
NÃO será exibida Quinta (06); X-Esta 
sessão NÃO será exibida Quarta (12).

“Up 6” no Teatro 
Dias Gomes

A Ofi cina dos Menestréis  
levará ao palco jovens com 
Síndrome de Down,que com-
põem o elenco do musical 
“UP 6”. Com direção de Deto 
Montenegro e contando com 
Evelyn Klein como assistente, 
o espetáculo estreia dia 9 de 
agosto,domingo, às 16h30, no 
Teatro Dias Gomes. Serão seis 
apresentações em agosto: 9, 
16, 22, 23, 29 e 30 - sábados às 
17h30 e domingos às 16h30. 
Durante o mês haverá ainda 
a temporada do espetáculo 
“Aldeia dos Ventos – Mix”, de 
Oswaldo Montenegro, trazen-
do elenco formado por cadei-
rantes e defi cientes visuais. 
Os ingressos custam R$60,00 
(inteira), R$30,00 (meia) e 
R$25,00 (promocional). O 
Teatro Dias Gomes fi ca na Rua 
Domingos de Morais, 348, Vila 
Mariana. Fone: 5575-7472.

Elenco Chiquititas 
no Jabaquara

O espetáculo infantil “E a 
Bruxa Dançou” reúne parte 
do elenco da novela Chiquiti-
tas no palco do Teatro Ressur-
reição, até 19/09. Na história, 
a bruxa Serafi na (Júlia Olliver, 
a Pata da novela Chiquititas) 
tem apenas 24 horas para en-
contrar a poção da felicidade, 
caso contrário será expulsa 
do Congresso das Bruxas do 
Brasil. Apresentações aos 
sábados, 15h. Ingressos: R$ 50 
(Inteira) e R$ 25 (meia). Rua 
dos Jornalistas, 123 - Jabaqua-
ra. Informações: 5016-1787.

Chá da Esperança 
Dia 8 de agosto, sábado, a 

partir das 13h,  a Casa de Soli-
dariedade promove o Chá da 
Esperança. Os convites  cus-
tam R$ 15,00 e dão direito a 8 
cartelas de bingo e um kit lan-
che. A Casa da Solidariedade 
fi ca na Rua Gravi, 60 - Praça da 
Árvore. Telefone: 5581-8727.

Marco Luque em 
prol da ADEFAV 

Dia 27, o ator e apresenta-
dor Marco Luque faz espetá-
culo benefi cente em prol da 
ADEFAV, que atende crianças 
com defi ciência há 31 anos.Os 
ingressos custam R$ 99 e in-
cluem jantar e a apresentação 
de Stand Up na Churrascaria 
Esteio: Rua Francisco Peres, 
250 - Ipiranga. Inf.: 3571-9511.

•ACONTECE

•CINEMA

•HORÓSCOPO

•PROGRAMAÇÃO

Estreia Quarteto Fantástico

A única novidade da semana 
nas salas de cinema da re gião 
para esta semana é a estreia 
de uma versão diferente de 
Quarteto Fantástico, com clas-
sificação etária para 12 anos.

Nesta nova aventura para 
os cinemas do consagrado gru-
po de super-heróis da Marvel, 
quatro jovens excluídos que se 
teleportam para um universo 
alternativo e perigoso que 
alterna as suas formas físicas 

de maneiras surpreendentes. 
Com suas vidas irrevoga-

velmente abaladas, eles pre-
cisam aprender a aproveitar 
as suas novas habilidades e 
trabalhar juntos para salvar 
a Terra de um antigo amigo 
transformado em inimigo O 
quarteto é formado pelo Se-
nhor Fantástico (Miles Teller), 
Mulher Invisível (Kate Mara), 
Tocha Humana (Michael B. 
Jordan) e Coisa (Jamie Bell).
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•CULTURA

Museu Lasar Segall 
reabre neste sábado, 8

Vinte meses. Foi o tempo 
necessário para fazer uma 
reforma estrutural no Museu 
Lasar Segall, na Vila Mariana. 
O espaço reabre suas portas 
neste sábado, dia 8, com uma 
mostra inédita, que reunirá 
obras de Mario de Andrade, 
Portinari e do próprio Segall. 

A retomada completa das 
atividades, entretanto, ainda 
levará mais tempo, até que 
todos os espaços estejam 
prontos para receber o públi-
co. Assim, a programação de 
cursos e cinema só deve ser 
normalizada em setembro, 
enquanto que a remontagem 
da biblioteca deve levar mais 
tempo. O Museu, que funcio-
na na antiga residência do 
próprio Lasar Segall, passou 
por reforma estrutural que 
incluiu a parte elétrica, clima-
tização, telhado, iluminação e 
segurança e foi feita com re-
cursos do Fundo Nacional de 
Cultura (FNC) e da Petrobras.

Exposição
A exposição será aberta 

ao público a partir das 17h do 
sábado, 8. Está sendo pro-
movida em parceria com o 
Museu da Chácara do Céu, no 
Rio que, assim como o Segal, 
é ligado ao Instituto Brasilei-
ro de Museus. A mostra tem 
caráter histórico por reunir 
pela primeira vez obras dos 
três expoentes da cultura 
brfasileira, ao mesmo tempo 
em que destaca a relação do 
escritor Mário de Andrade 
com a obra dos artistas Lasar 
Segall e Candido Portinari.

A curadoria é de Anna Pa-
ola Baptista que celebra na 
seleção de obras mais de duas 
décadas de admiração e ami-
zade entre Mário de Andrade 
e os dois artistas. Vale res-
saltar a mostra ainda marca 
os 70 anos de falecimento 
de Mário de Andrade (1893 
-1945).

Entre a década de 1920 e 
meados da década de 1940, a 
arte moderna nasce e se con-
solida. A mostra acompanha 
este percurso que começa 
com as primeiras lutas contra 
a arte chamada “passadista” 
(identifi cada com o parnasia-
nismo na literatura e o acade-
micismo nas artes plásticas). 
Foi nesta fase que Segall, nas-
cido na Lituânia, fi xou-se  no 
Brasil e passou a ser acolhido 
pelos modernistas. 

Depois, a mostra prosse-
gue com a segunda geração 
modernista, da qual Portinari 
(1903-1962) foi o principal 
expoente. Nesse momento, 
o moderno já havia adquirido 
algum lastro e infiltrava-se 
nas instituições, apesar do 
público geral ainda mostrar 
resistência.

Para Mário de Andrade, 
Segall e Portinari passaram a 
ser seus “dois pintores”, não 
só porque melhor captura-
ram o escritor em tela, mas 
porque eram, em sua opinião, 
“os que contavam mesmo” 
na cena cultural brasileira. E 
ele passaria a viver entre os 
dois na medida em que se 
desenvolveu uma extrema 

•SAÚDE

A obra é ainda pouco no-
tada pela comunidade, com 
placas cobertas por grandes 
copas de árvore, sobre um 
muro. Ali, onde existia a Uni-
dade de Parques e Jardins da 
Subprefeitura de Vila Mariana, 
começa a surgir uma Unida-
de de Pronto Atendimento, 
projetada para funcionar por 
24 horas. O terreno fi ca na es-
quina das ruas Diogo de Faria 
e Botucatu.  

Parte do plano de metas 
do prefeito Fernando Haddad, 
a UPA Vila Mariana já come-
çou a ser erguida: de acordo 
com a Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS), estão na fase de 
construção das fundações da 
edifi cação. 

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde (MS), a futura 
UPA foi projetada para cobrir 
uma população de até 300 mil 
habitantes. Essa unidade pre-
vê um mínimo de seis médicos 
das 7h às 19h, e três médicos 
das 19h às 7h. É uma UPA de 
Porte III, ou seja, terá de 13 a 
20 leitos de observação e ca-
pacidade de atender até 450 
pacientes por dia.

O custo total da UPA Vila 
Mariana é de cerca de R$ 6,7 
milhões, sendo parte finan-
ciada por meio de repasses 
do Ministério da Saúde.  Além 
disso, quando entrar em fun-
cionamento, o custeio da 
unidade também terá apoio 
do MS. A previsão de conclu-
são da obra, segundo a SMS 
é para o segundo semestre 
de 2016.

As Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) funcio-
nam 24 horas por dia, sete 
dias por semana. Prestam 
atendimento intermediário 
entre as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e os hospitais.

Isto quer dizer que ali po-
dem ser resolvidas grande 
parte das urgências e emer-
gências que sobrecarregam 
o atendimento em prontos-
-socorros, como o do vizinho 
Hospital São Paulo. 

São atendimentos em ca-
sos como pressão e febre 
alta, fraturas, cortes, infarto e 

derrame. A Upa oferece estru-
tura simplifi cada, com raio-X, 
eletrocardiografi a, pediatria, 
laboratório de exames e lei-
tos de observação. Segundo 
o Ministério da Saúde, nas 
localidades que contam com 
UPA, 97% dos casos são solu-
cionados na própria unidade. 
Quando o paciente chega às 
unidades, os médicos prestam 
socorro, controlam o proble-
ma e detalham o diagnóstico. 
Eles analisam se é necessário 
encaminhar o paciente a um 
hospital ou mantê-lo em ob-
servação por 24 horas.

polarização entre Segall e 
Portinari no âmbito do mundo 
artístico brasileiro.

“A rivalidade entre os dois 
artistas, se não era certamen-
te promovida ou causada por 
Mário de Andrade, com certe-
za passava também por ele, 
que tentava administrá-la, por 
vezes mitigando, por vezes 
fustigando”, explica a curado-
ra.  A exposição é composta 
por 50 obras de Lasar Segall e 
Candido Portinari, produzidas 
entre 1913 e 1943, pertencen-
tes a coleções institucionais e 
particulares.  

A exposição “Mário de An-
drade e seus dois pintores: La-
sar Segall e Candido Portinari” 
fi cará aberta ao público de 8 
de agosto a 5 de outubro. 

O Museu fi ca na Rua Berta, 
111 – Vila Mariana. Telefone: 
2159-0400. Abre diariamen-
te, das 11h às 19h. Fecha às 
terças-feiras.

Retrato de Mário de Andra-
de, pintado por Lasar Segall, 

pertence ao Instituto de 
Estudos Brasileiros (IEB)

Vila Mariana terá 
UPA 24 horas em 2016

As obras da nova Unidade de Pronto Atendimento, que 
funcionará 24h/dia, estão na fase de fundação 

Divulgação

Fábio Menotti/SPZS
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•TURISMO E LAZER

Sesc promove passeio até bairros históricos 
no extremo sul da cidade no dia 15 de agosto

O Sesc tem uma ampla 
programação que inclui es-
portes, ensino de música, au-
las de internet e, claro, muitos 
eventos de arte - que vão de 
teatro, passando por shows 
e exposições que retraram 
a multiciplicidade da cultura 
brasileira.  Mas, o que muitos 
desconhecem é que o Sesc 
promove também excursões 
e passeios dentro da própria 
cidade, às vezes do próprio 
bairro, para estimular a des-
coberta cultural e de lazer, 
além de promover educação 
sobre a história de diferentes 
pontos de atração na capital.

No próximo dia 15 de agos-

to será realizado um desses 
passeios, desta vez para  os 
centros históricos de Colônia 
e Parelheiros, localizado no ex-
tremo da Zona Sul da cidade. 
Nele, os participantes poderão 

conhecer o histórico de ocupa-
ção do distrito de Parelheiros 
a partir de um roteiro que irá 
apresentar elementos da pai-
sagem local, como a Cratera, 
o cemitério e a capela de Co-

lônia e a capela de Parelheiros. 
Ao fi nal, os participantes irão 
almoçar no centro de Parelhei-
ros e ter uma conversa com 
Marlene Pereira Silva, partici-
pante do Conselho Gestor do 
Polo Turístico de Parelheiros, 
sobre frutas nativas de Mata 
Atlântica. 

Será no dia 15 de agosto, 
com saída às 8h. Para partici-
par, é preciso se increver no 
Sesc Interlagos. levando RG de 
todos os participantes. Quem 
tem credencial plena paga R$ 
33 e os demais R$ 50. Há 40 va-
gas. Informações: 5662-9500. 
O Sesc fi ca na Avenida Manuel 
Alves Soares, 1100.

O sonho de grande parte das pessoas está 
próximo de ser realizado. Isso mesmo: 
se livrar dos indesejáveis quilos a mais. A 
Clínica de Acupuntura do Prof. Liu, formado 
em medicina chinesa na própria China, uti-
liza métodos mistos de acupuntuira para 
fi ns estéticos e de saúde. Radicado há 25 
anos no Brasil, Liu trouxe as milenares téc-
nicas do método Chink-Kon de acupuntura 
que mantém a saúde e a boa forma. O Acu-
punturista adota uma visão holística sobre 
seus pacientes e faz questão de frisar que 
existe uma grande diferença entre os profi s-

R. Marcos Fernandes, 679 - Jd. da Saúde - Tel.: 3562-3631
Av. Mercedes, 389 - Lapa - Tel.: 3881-1786 - Cel.: 96332-7268

www.acupunturaliu.com.br

sionais que exercem a acupuntura. 
“Muitos não dominam todos os pontos 
da acupuntura e acabam atrapalhando 
mais do que ajudando. Eu penso no 
meus pacientes como um todo”, ex-
plica. Um dos métodos oferecidos na 
clínica é a liberação dos pontos de 
gordura, que leva ao emagrecimento 
por eliminar gorduras localizadas, 
sem causar dor. É um tratamento sem 
contra-indicação. Utilizando um mé-
todo natural, sem medicação, a pes-
soa aprende a buscar o equilíbrio geral do 

organismo através da reeducação 
alimentar e da mudança de hábi-
tos, trabalhando com a ansiedade 
do paciente. 
Pessoas que estão preocupadas 
com a beleza do corpo, em preser-
var a saúde e, acima de tudo gan-
har qualidade de vida, devem pro-
curar a Clínica de Acupuntura do 

Prof. Liu. É a garantia de um emagrecimento 
e de uma vida mais saudável. 
Liu trata de diversos problemas, tais como 
obesidade, reumatismo, derrame, pressão 
alta, insônia, cólicas, bronquite e problemas 
ligados ao sistema nervoso. “Se uma pes-
soa me procura querendo emagrecer, e eu 
verifi co que ela está com problemas mais 
sérios, tratarei os problemas mais urgentes 
e graves”, diz o acupunturista.

Liu Acupuntura
Tratamento Milenar

PARA EMAGRECIMENTO E DORES EM GERAL!

Liu Acupuntura

• Bronquite
• Cólicas
• Coluna                                             
• Derrame
• Disfunções Renais
• Emagracimento
• Enxaqueca
• Estresse
• Ansiedade. A grande responsável por muitos de
                     nossos problemas nos dias atuais!

• Insônia
• Impotência
• Nervo Ciático                                             
• Obesidade
• Pressão Alta
• Relaxamento
• Sistema Nervoso
• TPM

MARQUE JÁ UMA CONSULTA!

PRINCIPAIS TRATAMENTOS



PASSEIOS

O Parque do Povo tem 
apenas sete anos, mas já é 
um dos principais endereços 
para desenvolver conceitos 
de preservação ambiental. 

A área tem mais de 130 
mil metros quadrados e fica 
próxima ao Rio Pinheiros, no 
Itaim Bibi. O projeto educativo 
desenvolvido ali inclui sete 
roteiros botânicos. s pessoas 
podem tocar, cheirar e até 
morder folhas de plantas como 
mostarda, coentro, cheiro-

-verde, cebolinha, babosa e 
manjericão para conhecê-las 
através do jardim sensitivo.

Vale ainda destacar que o 
Parque conta com espécies em 
extinção, como o pau-brasil.  
Entre as atrações, complexo 
esportivo que inclui quadras 
poliesportivas com marcação 
especial para esportes para-
olímpicos, campo de futebol 
gramado, aparelhos de ginás-
tica de baixo impacto, ciclo-
via, pista de caminhada  etc. 

É possível acessar o parque 
de bicicleta - tanto pela ciclo-
faixa de lazer que funciona aos 
domingos e feriados das 7h às 
16h quanto pela Ciclovia do 
Rio Pinheiros - há até uma 
passarela para os ciclistas. 

Fica na Av. Henrique Cham-
ma, 420 – próximo à estação Ci-
dade Jardim da linha Esmeralda/
CPTM. De ônibus, use a linha 
677A- 10 - Terminal Jd. Angela, 
a partir da estação Vila Mariana. 
Abre diariamente das 6h às 22h. 
Fone: 3073-1217

Agência Brasil

Divulgação

Até mesmo em apartamentos é possível montar hortas verticais. Iniciativa em áreas públicas ganha espaço com ações de grupos 

Sempre que se fala em 
alimentação de quali-
dade ganha destaque a 

ideia de valorização dos pro-
dutos naturais, especialmente 
sem agrotóxicos. Assim, uma 
iniciativa que tem ganhado 
força em diferentes formatos 
é a horta: para combater a 
fome, evitar o desperdício, 
além de ganhar em saúde e 
sustentabilidade.

Na cidade de São Paulo, 
há hortas em escolas públicas 
e particulares, em empre-
endimentos como shopping 
centers e condomínios e até 
em quintais ou varandas de 
apartamentos. Outra ação que 
tem se popularizado é a horta 
comunitária, em que grupos 
de pessoas comuns se unem 
para plantar e colher em ter-
renos abandonados, pequenas 
áreas verdes e pracinhas, além 
de áreas sob torres de trans-
missão de energia elétrica. 

Há diversas maneiras de 
participar deste movimento 
- desde apenas apoiar ONGs 
que trabalham com a monta-
gem de hortas que sustentam 
comunidades, passando pela 
participação direta em hor-
tas já existentes, até mesmo 
tomando a iniciativa de criar 
a própria horta - seja em um 
espaço público ou em casas e 
apartamentos. 

Para contribuir com o de-
senvolvimento de projetos em 
comunidades urbanas, acesse 
o site cidadessemfome.org e 
descubra as quatro propostas 
em andamento: hortas co-
munitárias, hortas escolares, 
estufas agrícolas e pequenos 
agricultores familiares. 

Aqueles que pretendem se 
unir a grupos já organizados e 
participar de hortas implanta-
das na cidade, podem integrar 
o grupo “Hortelões Urbanos”, 
no facebook. Eles não ape-

nas reúnem os interessados e 
trazem dicas de organização, 
plantio e colheita, como tam-
bém indicam em mapa onde 
há hortas instituídas na capi-
tal. O endereço na internet é 
www.facebook.com/groups/
horteloes. Na Vila Mariana, 
há uma horta na Praça Rosa 
Alves da Silva, na rua Macha-
do de Assis, e na Saúde existe 
outra em funcionamento na 
Rua Paracatu, altura do nú-
mero 66.

Para quem prefere montar 
sua própria horta, o ideal é 
buscar orientação na Subpre-
feitura do bairro. Também é 
possível buscar a concessioná-
ria de energia elétrica (www.
aeseletropaulo.com.br) para 
buscar algum terreno junto às 
torres de transmissão disponí-
vel para montagem da horta.

Caso a preferência seja por 
montar uma horta em casa, 
a dica é buscar orientação na 

Descarte correto de embalagens 
de protetores solares e loções

Parque do Povo: vá de metrô, ônibus ou bicicleta e evite a emissão de poluentes na cidade

Tem embalagens de bron-
zeadores, protetores solares ou 
loção pós-sol vazias em casa? 
Em vez de depositá-las no lixo 
comum ou destinado à coleta 
seletiva, é possível encami-
nhar diretamente a uma em-
presa fabricante para que seja 
feito o descarte correto. E com 
a oportunidade de arrecadar 
dinheiro aos participantes.

A participação é totalmente 
gratuita, não há taxa de ins-
crição e o envio das remessas 
é pago pelo site TerraCycle, 
que promove estas “brigadas”. 

Para participar, é preciso 

cadastrar um “time de coleta”: 
pode ser um grupo de uma 
escola, uma ong, um condo-
mínio ou uma empresa, com 
um representante de idade 
acima de 13 anos para ser o 
responsável pelo cadastro. 
A ação é da Copertone, mas 
são aceitos produtos de todas 
as marcas. O envio deve ser 
sempre acima de 250 gramas 
(cerca de dez embalagens), 
mas o ideal é esperar juntar 
uma grande quantidade (má-
ximo de 30kg por envio). O 
cadastro deve ser feito no site 
www.terracycle.com.br.

COMO FUNCIONA A LEI DAS SACOLINHAS?
Desde abril, está em vi-

gor na capital uma nova le-
gislação que regulamenta 
a distribuição de scolinhas 
descartáveis pelo comércio. 
Comuns principalmente em 
supermercados, as sacoli-
nhas eram muito utilizadas 
para descarte de resíduos 
domésticos, mas os modelos 
tradicionais foram proibidos. 

Agora, apenas um modelo 
de sacolinha, em duas cores 
diferentes, pode ser distri-
buído. Padronizado para se 
adaptar à coleta seletiva,  o 
modelo é feito em material 
renovável, originado da cana 
de açúcar. 

A nova sacolinha verde 
será usada pelo consumidor 
para carregar as compras e 
depois deverá ser reutilizada 
para descartar o lixo reciclá-
vel, que será enviado a uma 
das centrais de triagem me-
canizadas ou manuais, nas 
cooperativas. 

A sacola verde não pode 
ser usada para o descarte 

do lixo orgânico, que pode 
ser depositado nas sacolas 
de cor cinza ou depositado 
em sacos de lixo adquiridos 
para este fim. Os sacos cinza 
também são adequados para 
o descarte de rejeitos, como 
bitucas de cigarro, papel hi-
giênico, etc. 

A nova sacolinha suporta 
até 10 quilos e é cerca de 
40% maior que as utiliza-
das até então. Mais resis-
tentes, elas suportam, por 
exemplo, o transporte de 

até três garrafas PET cheias. 
As novas sacolas trazem 

ainda orientações sobre o 
acondicionamento adequa-
do dos resíduos recicláveis 
e outras dicas de educação 
ambiental. 

Embora a lei preveja mul-
tas para quem acondicio-
nar lixo comum nas sacolas 
verdes, destinadas à coleta 
seletiva, a Prefeitura infor-
ma que o objetivo principal 
é orientar a população para 
que participe. Vale ressaltar 

que mais de 70% da cidade 
já são atendidos pelo serviço 
de coleta seletiva - cobertura 
que será ampliada para 100% 
até o próximo ano. 

Na região, os distritos Vila 
Mariana, Moema, Saúde, 
Cursino, Jabaquara e Campo 
Belo já recebem os cami-
nhões da coleta seletiva - em 
alguns casos duas vezes por 
semana. Para conferir a data 
em que o caminhão da coleta 
diferenciada passa em sua 
rua, basta acessar o site www.
ecourbis.com.br ou pelo tele-
fone 0800 772 79 79.

É importante destacar 
também que outras emba-
lagens comumente adotadas 
pela população, como as 
sacolas brancas, do modelo 
anterior, ou sacos de lixo 
pretos, por exemplo, podem 
continuar sendo utilizados 
para descarte tanto de reci-
cláveis quanto de lixo orgâ-
nico - sempre obedecendo 
a data e horário corretos da 
passagem dos caminhões. 

REUTILIZE

Sacolinhas verdes
Devem ser usadas apenas para 
encaminhar recicláveis em 
dias de coleta seletiva

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
Hortas urbanas: alimentação e coletividade

Umapaz, Universidade Livre 
do Meio Ambiente, que pro-
move rotineiramente cursos, 
palestras e oficinas sobre a 
montagem de hortas. Há até 
oficinas para montagem de 

horta vertical, o que facili-
ta a vida de quem mora em 
apartamentos. O curso sobre 
hortas neste segundo semestre 
começa em 18 de agosto, mas 
no blog é possível conferir 

também as datas de o� cinas e 
palestras futuras sobre o tema: 
www.blogumapaz.blogspot.
com.br. Os cursos são pro-
movidos pela Prefeitura e a 
maioria deles é gratuita.

VOCÊ SABIA?

CULTIVAR HORTAS INCENTIVA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL E SEM AGROTÓXICOS, ALÉM DE 

REAPROXIMAR DA NATUREZA EM MEIO URBANO 

ABr/EBC

Flickr

Flickr
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•BARES E RESTAURANTES

Churrascaria no Jabaquara é 
reformada e oferece boas ofertas

Economizar no Dia dos 
Pais sem abrir mão da diver-
são, do conforto, da boa co-
mida? Esta é justamente a pro-
posta da churrascaria Picanha 
de Ouro - Unidade Jabaquara. 

A casa já existe há muitos 
anos, entretanto está sob 
nova direção - um grupo já ex-
periente no ramo, por conta 
de sua atuação em restauran-
tes da região do Grande ABC.

O buff et, por exemplo, foi 
totalmente reformulado e 
conta com 18 opções em sa-
ladas e outras oito em pratos 
quentes, para facilitar a vida 
de quem trabalha na região 
e busca opções de almoço ou 
jantar bem fartas. 

Já as carnes que saem das 
mãos dos experientes chur-
rasqueiros são oferecidas em 
16 cortes diferentes.

A casa também investiu 
no conforto e leveza do am-
biente em uma reforma para 
marcar a nova fase. 

Outro destaque é a con-
tratação de uma nutricionista 
que acompanha todo o pro-
cesso de escolha do cardápio, 
buscando opções frescas e 
diversidade ao buff et. Os sele-
cionados cozinheiros seguem 
as normas à risca. 

Os churrasqueiros da casa 
foram treinados para garantir 
a atenção que a clientela pro-
cura e esbanjar simpatia. 

Para mostrar aos mora-
dores da região que é pos-
sível comer bem e barato, 
experimentar ótimos cortes 
de carne de churrasco no 
ponto desejado, o Picanha de 
Ouro tem divulgado diversas 
promoções. Por exemplo: o 
rodízio de segunda a sexta-
-feira sai por apenas R$ 25,99 

Sob nova direção, a churrascaria
Picanha de Ouro - unidade Jaba-
quara, oferece um buff et renova-
do e desenvolvido sob orientação 
de nutricionista, com 8 pratos 
quentes, 18 tipos de saladas, além 
dos 16 cortes de carne no rodízio

e quem leva cupom de des-
conto paga menos ainda - R$ 
20,99 (disponível na capa 
desta edição).

Outras boas pedidas são a 
comemoração de aniversário 
na casa - para grupos de no 
mínimo dez pessoas, o bolo é 
grátis. Mas, atenção: é preciso 
fazer a reserva antecipada-
mente. Casais que jantam 
no Picanha de Ouro pagam 

apenas R$ 46,99 (valor pelos 
dois), de domingo a quinta, 
após 18 horas. E o rodízio aos 
sábados, domingos e feriados 
também tem um preço bem 
convidativo: R$ 34,99 por 
pessoa. Os valores são válidos 
até 13 de agosto.

Outra vantagem é que a 
casa conta com estaciona-
mento grátis. O sistema de 
“leva e traz”, é uma facilidade 

para quem trabalha em em-
presas não tão próximas ou 
esteja hospedados em hotéis 
da região. 

Há ainda opções de de-
l ivery para quem prefere 
comer em casa ou no escri-
tório. 

Para o dia dos Pais, a ser 
comemorado neste domingo, 
9 de agosto, a Churrascaria 
Picanha de Ouro está pre-
parando um buff et especial, 
com novas alternativas plane-
jadas especifi camente para a 
data. Por isso, na data o preço 
será diferenciado e, no lugar 
do cupom de desconto, os 
clientes ganham um mousse 
como sobremesa. 

A Churrascaria Picanha 
de Ouro fica na Avenida En-
genheiro Armando de Arru-
da Pereira, 1578 - Jabaquara 
(entre as estações Jabaquara 
e Conceição do metrô). Tele-
fone: 5016-3005.

No fi m de semana, delicie-se com costela no bafo
Qual a ideia de almo-

ço para este fi m de sema-
na? Se a vontade é de 
comer um belo churrasco 
mas a vontade de ficar 
junto à churrasqueira é 
mínima, recorra à Ceci 
Grelhados!

A casa, local izada 
na esquina da Avenida 
Afonso Mariano Fagun-
des com a Avenida Ceci, 
produz em churrasqueira 
própria, diariamente es-
petinhos e outras carnes 
que já ficaram famosas 
na região, pela pratici-
dade de serem levadas 
prontas para casa, como 
a promoção de picanha 
- que é oferecida junto 
com gomos de linguiça 
Aurora.

Mas uma delícia espe-
cial, que tem atraído uma 
nova clientela à casa, 
são as carnes “no bafo”, 
ou seja, aquelas feitas 
lentamente no vapor da 
churrasqueira e que, por 
isso, ganham sabor e ma-
ciez únicos. Tem costela 
suína e bovina, além de 
cupim, no bafo.

De segunda a sexta-
-feira, os espetinhos gre-
lhados estão com preço 
promocional: de R$ 6 por 
apenas R$ 4 cada. Tem 
de linguiça toscana Au-
rora, carne bovina, co-
ração, frango, queijo co-
alho ou mozarela, kafta, 
salsichão e pão de alho.

E em todos os dias, de 
domingo a domingo, as 

carnes também estão 
com preço especial. A 
mais famosa promoção 
da casa é um combina-
do de Picanha grelhada 
com linguiça, que caiu 
de R$ 99,90 para R$ 89,90.

Outra ótima pedida é 
o bem temperado galeto 
inteiro desossado, que sai 
por R$ 32 a porção.

Muitos dos clientes são 
fãs da maciez e sabor 
únicos do Bife de Chorizo, 
também conhecido por 
contra-filé argentino. O 
quilo da carne também 
está com preço de dar 
água na boca: de R$ 
79,90 por R$ 59,90.

“A Ceci Grelhados só 
trabalha com carnes de 
primeira linha, selecio-

nadas e preparada sob 
rigorosas normas de hi-
giene”, garante o expe-
riente Queiroz. Oferece 
produtos dos melhores 
frigorífi cos do Brasil, como 
Friboi, Red Angus Beef, 
Aurora e Sadia.

Na lista de produtos 
tem ainda baby beef, 
alcatra, fi lé mignon, cos-
tela gaúcha, calabresa 
defumada e muito mais.

A Ceci Grelhados fi ca 
na Avenida Afonso Maria-
no Fagundes, 1349 - Pla-
nalto Paulista. Telefones: 
2276-7901 e 8542-3449.

Outras informações 
no site: www.cecigrelha-
dos.com.br ou por e-mail: 
contato@cecigrelhados.
com.br.

A costela no bafo é 
um dos destaques da 
Ceci Grelhados, que 

oferece diversos tipos 
de carne prontas para 

serem levadas para casa

PUBLIEDITORIAL
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Consul te -nos :  5070-4470
Sede Própria - “ Estaremos de plantão aos sábados
até as 14:30 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

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.

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.

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).

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).

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

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).

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$ 2.700.000,00.

(Cód. RS) Site PR0005.

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.

CASA
TÉRREA SAÚDE

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

Site: CA0043.

 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.

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)

JARDIM DA SAÚDE
APTO  86M2 A/U

  02 dormitórios, sala 2 

ambientes, cozinha com

arms, dependencia

de empregada, 2 WC,

1 vaga livre.

R$ 550.000,00
(Cód JH).

SAÚDE
SOBRADO 4 SUITES,

escritório, salas de estar,

jantar e TV, salão de festas,

dep.empregada, 435m de

terreno e 300mts A/C.

R$ 1.600.000,00.

(Cod.SI) Site: SO0054.

 SAÚDE – ESTÚDIO – PROX.METRÔ.
35m2 A/U, sala/dorm, com armários e sacada, WC,

cozinha c/arm, a.serv.,1 vaga, lazer. Condominio baixo.
R$ 1450,00 - (Cód. FE) Site: AP0444.

SAÚDE – PRÓX.METRÔ
02 vagas. 03 dorma(1suite c/closet), WC social, sala c/sacada, 

coz.c/arms, a.serv., dep.empeg;. lazer completo.
Só R$ 2.700,00 - (Cód.FE) Site: AP0471.

V.GUMERCINDO – APTO, 03 DORMS. C/ARMÁRIOS
(1 suite), sala c/sacada, coz. c/arm. A.serv., wc social, 2 vagas c/

depósito. Lazer completo. R$ 2.500,00 - (Cód. FE) Site: AP0508.

SAÚDE
APTO - R$ 545.000,00 

COND. 520,00
02 dorms. (1 suite) 2 WC.

Sala c/terraço, 02 vagas.

Lazer. (Cód. MA)

Site:Ap0521.

SAÚDE
APTO PX. METRÔ

PRAÇA DA ÁRVORE
novo nunca habitado,

2 dorm (1 suite),

sacada, 1 vaga, lazer.

R$ 480.000,00

(Cód.JH/JJ).

MIRANDÓPOLIS
APTO PX.IGREJA SANTA 

RITA.
50m2, 01 dorm,

sala 2 amb., sem

garagem, condomínio baixo.

R$ 330.000,00

(Cód. SI).

VILA MORAES
LAZER DE CLUBE

02 dorm. (1 suite),

sala 2 amb.c/sacada,

05 anos de construção.

R$ 370.000,00.

(Cód.JH) Site: AP0500.

SAÚDE
METRÔ

APTO 03 SUITES
cozinha c/churrasqueira,

sala c/sacada, 03 vagas + 

depósito 129m2 A/U. Lazer.

 R$ 1.280.000,00

(Cód. JH) Site: Ap0246

CONCEIÇÃO – PROX.METRÔ
apto 01 dorm c/a.e., WC.compls., sala c/sacada,
cozinha c/arms, a;serv., 1 vaga, lazer, cond.baixo.

R$ 1.300,00 - (Cód FE) Site: 0519.

SAÚDE
APTO METRÔ

 – 01 suite, sl, coz,

lavabo, quintal c/ churrasqueira, 

01 vaga. Reformado.

RS 295.000,00.

(Cód.RS) Site: ap0416.

SAÚDE
APTO PROX. METRÔ

R$ 410.000,00
65 au, 2 dorms c/ae,

2 banheiros, sl c/ terraço,

coz. c/ae, 1 vaga. (Cód.RS).

Site: AP0364.

VILA MORAES
AV. DO CURSINO

01 VAGA
02 dorm.(1 suite),

sala 2 amb.,sacada,
armários, piso frio, WC.
social, coz., área serv., 
lazer. R$ 258.000,00

 (Cód. JJ) Site: SO0163.

CONCEIÇÃO
PRÓXIMO METRÔ,
2 dorm., sala, sacada,

coz. c/ae., 1 vaga. Lazer.

R$ 430.000,00.

(Cód. JH).

SAÚDE
CASA TÉRREA
PRÓX. METRÔ

R$ 580.000,00
2 dorms, edícula,

2 vagas. (Cód.RS)

Site: CA0046.

SALA COMERCIAL
METRÔ SÃO JUDAS – R$ 285.000,00

2 banheiros, 1 vaga. (Cód.RS) Site: CJ0009.

SÃO JUDAS
APTO-METRÔ R$ 460.000,00

02 dorms, 1 suite c/arms, 
banheiro, sala  2 amb. c/terraço, 

coz. planejada, 2 vgs. Lazer.
(Cód: RS) Site: AP0408

3297-5922
Av. Dr. Altino Arantes, 1091 - Vila Clementino
FILIAL MANAUS: Av. Djalma Batista, 1719, conj 1702 - Chapada
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SOMOS O CAMINHO MAIS CURTO PARA O SEU IMÓVEL!
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LOCAÇÃO
PÇA DA ÁRVORE - R$1.200   

 APTO 2 DTS , GAR  61 M2 , LIVING 2 AMBS  

TERR.   COZ. PLANEJADA  , RICO EM ARMS , ÓTIMO 

EDIF. PROX. METRÔ.

V. MARIANA - R$1.990 
APTO ENORME 114 M2 UTEIS 2 DTS , LIVING. 3AMBS  

COZ.  EQUIP.  DEP.  EMP. PROX.  METRÔ STA CRUZ 

   
V. CLEMENTINO - R$1.950   
APTO  2 DTS  GAR , BELÍSSIMO , LIVING 2 AMBS  TERR. 

 COZ. EQUIPADA  RICO EM ARMS , DEP. EMPR.  LOCAL 

NOBRE EDIF. C/ LAZER    

V. CLEMENTINO - R$ 2.500
APTO 3 DTS , GAR  , LIVING 2 AMBS ,TERRAÇO

COZ. EQUIPADA, RICO EM ARMS , PROX. HOSP.  SP 

ÓTIMO  EDIF.  VENHA CONFERIR!

JARDINS - FLAT - R$2.800
NOVO ALTO LUXO , 1 DTS , BOM LIV. COZ. EQUIPADA, 

RICO EM ARMS , PROX. AV. PAULISTA, 5 ESTRELAS, 

CONFIRA .

V. CLEMENTINO - R$3.000
NAPTO MARAVILHOSO, 3 DTS  STE  2 GRS,  LIVING 2 

AMBS, TERRAÇO COZ. EQUIP , RICO EM ARMS , ANDAR 

ALTO, ÓTIMO EDIF. COM LAZER. PROX. METRÔ STA CRUZ 

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS   GAR.  97 M2 AT

REFORMADO UM SHOW
R$415 MIL 

Prox. Metrô  acbto luxo
living  2 ambs, Terraço , coz.  planejada  

rico em arms, Edifício maravilhoso .

METRÔ SAÚDE
APTO   3 DTS   STE    GAR

LAZER DE CLUBE
R$530 MIL 

Prox. Ao metrô , living 2 ambs. terraço,  
coz. Equipada Rico arms , magnífico, 
ótimo edif. , não deixe de conhecer .

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS   STE   2  GARS.

NOVO 115 M2 AT
R$588 MIL 

Prox. Metrô  , liv. 2 ambs
Terraço gournet , Ótima coz. Acbnto  

alto luxo edif. c/ lazer de clube

V. CLEMENTINO  
APTO  3DTS  STE  2GAR

120   M2  AU  - UM SHOW
R$850 MIL

Prox. Hosp. SP living.2 ambs,  terraço 
copa  coz. equipada  repleto de  arms, 
dep. Emp.  Andar alto , lindo edif.  c/ lazer

MIRANDÓPOLIS 
APTO  4DTS   STE   3GARS   

FANTÁSTICO 
R$1.170 MIL

Prox. Pça Sta Rita , amplo liv.  com terraço 
Ótima coz. planej. , repl. de arms , andar 

alto Apto maravilhoso, edif. c/ lazer

V. CLEMENTINO 
APTO  4DTS  2 STE   2GARS   

220 M2  DE  LUXO  E REQUINTE 
R$1.180 MIL

Vista Ibirapuera liv. 3 ambs copa coz. 
Planejada rico em amrs , andar alto 
Edif. Maravilhoso c/ lazer de clube

V. CLEMENTINO
APTO  4DTS  2 STE   3GARS   

200 M2  ALTO LUXO  
R$1.500 MIL

Na melhor rua , living 3 ambs terraço-
Copa coz. Planejada , lav, repleto de arms 
Edif. c/ lazer total px metrô Prox. Metrô

METRO PÇA. ÁRVORE
3 DTS  STE  2 GRS 
SEMI NOVO LINDO   

R$655 MIL
Ótimo local , living  2 ambs terraço, 

Coz. Planejada, rico em arms ,
finíssimo. Acbto edif. Espetacular

PÇA DA ÁRVORE 
APTO 2 DTS STE  2 GRS 

NÃO PERCA !!
R$ 450 MIL   

Prox. Metrô 90 m2 at , liv. 2 ambs
terraço Coz. Planejada rico em arms  
dep. Empr. Ótimo edif. c/ lazer total

MIRANDÓPOLIS
APTO 3 DTS  GAR. 98 M2 AU

DE CINEMA !!
R$595 MIL 

Prox. Ao metrô , todo reformado c/ 
muito bom gosto Living 2 ambs coz. 

Equipada , rico em arms. É so mudar .

VILA CLEMENTINO
APTO 2 DTS  S/ VAGA

93 M2 UTEIS , GIGANTE !
R$ 468 MIL

Ótima localização, amplas
dependências. Living 3 ambs , copa 
coz., magnífico, condomínio  Baixo

METRÔ STA CRUZ 
APTO 3 DTS  STE  2 GRS 

  DE CINEMA !!
  R$ 675 MIL

Junto ao metrô, living 2 ambs , coz. 
Planejada, Repleto de arms, dep. Empr. 
, andar alto , lindo Ótimo edif. c/ piscina. 

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS STE GAR. 

NOVO !! 100M2 AT.
R$ 509 MIL

Prox ao Metro livong 2 ambs terraço , 
boa cozinha, abto alto luxo,
Edf. Maravilhoso c/ Lazer.

VILA MARIANA 
APTO 2 DTS, GAR, 98 M2 AT
PROX. METRO SANTA CRUZ

R$ 432 MIL
Otimo local, living 2 ambs, cozinha 

equipada, rico em armarios, andar alto 
otimo  Edif., lazer c/ quadra.

V. MARIANA 
APTO 2 DTS  STE   2 GRS
NOVO – ESPETACULAR  

R$649  MIL 
Prox. Metro Sta Cruz, living 2 ambs , 

terraço Ste  com closet ,  coz. Equipada, 
rico em arms Edif. Magnífico com lazer

METRO SAÚDE
APTO   3 DTS   STE  2GRS  

SEMI  NOVO – LINDO 
R$670 MIL 

100 mts do metrô ,  living 2 ambs , ter-
raço, cozinha equip. Rico em arms , acbto  
luxo Andar alto , belíssimo edif. c/ lazer . 

 MIRANDOPOLIS 
SOBRADO NOVO! LUXO 

3 DTS  STE    2GRS  
R$915 MIL 

Prox. Metrô, Pça Sta Rita  living 2 ambs 
, ótima  Coz. Qtal Acabto maravilhoso, 
não existe mais lindo Venha conferir 

CHÁCARA  INGLESA 
APTO   2 DTS     GAR   78 M2 A T   

SUA FAMILIA MERECE !
R$445 MIL 

Prox. do metrô,  living 2 ambs, 
terraço, cozinha equip. Rico em arms,  

ensolarado , ótimo edif. c/ piscina. 

VILA CLEMENTINO 
APTO 2 DTS  GAR  93 M2 AU 

NA MELHOR RUA !!!
R$508 MIL 

Local nobre, amplas deps, living 2 
ambs Coz.  equip. , rico em arms  tudo 
de bom . É só mudar , edif. Cobiçado .

CHÁCARA INGLESA 
 APTO  2 DTS   STE 2GRS

REQUINTADO !!
R$510 MIL 

Novo,  prox.  Metrô living 2 ambs, 
terraço ótima cozinha Acbto alto luxo , 

belíssimo edif. c/ lazer total .

S. JUDAS 
APTO  2 DTS     GAR  63 M2 AU 
A FELICIDADE MORA AQUI !

R$390  MIL 
Prox. Metro , living 2 ambs ,  

 Coz. planejada, rico em arms 
Lindo é só mudar .

V. CLEMENTINO 
APTO   1 DORM.   S/ GAR 

CUSTA POUCO SER  FELIZ !
R$349 MIL 

Prox. Hosp. SP , local espetacular, bom 
living Coz. Equipada  rico em arms 

Edif. Cobiçado Único .

V. MARIANA 
APTO 2 DTS   GAR 108 M2 AT 

 REFORMADO  - LINDO 
R$540 MIL 

Local espetacular , living 2 ambs 
Coz.  Equipada , rico em arms

Prox. Ibirapuera. Confira. 

MIRANDÓPOLIS 
APTO  2  DTS   GAR   90 M2 AT 

 LINDO , BELÍSSIMO 
R$389  MIL 

Ótimo  local, living 2 ambs,  coz.
 Americana planejada, Tico em arms , 

acbto de 1ª Cond. Baixo, excelente edif. 

V. MARIANA  
APTO 2 DTS GAR 68 M2 AU  
NÃO EXISTE MAIS LINDO  

R$485 MIL 
Prox. do metrô Santa Cruz,  living 2 ambs 
, cozinha equip. Rico em arms,  excelente 

acbto, edif. Magnífico c/ quadra .  

METRÔ SAÚDE 
 SOBRADO MAGNIFICO 

3 DTS   STE   3  GRS
R$585 MIL 

Prox.  Metrô,  amplas dependências living 
3 ambs,  Copa/cozinha, lavabo, entr. Lat-
eral, qtal. Edícula, tudo de bom, ter. 9 x33  

VEM CONVERSAR QUE A 
GENTE FAZ DAR CERTO!!!

V. MARIANA  
APTO   3 DTS   STE   2GRS  

COM LAZER DE CLUBE  
R$ 770 MIL 

Prox. colégio  Arqued. , metrô Santa Cruz 
,  living 2 ambs terraço coz. Equip. rico em 
arms , andar alto , lindo edif. , semi novo  

MIRANDÓPOLIS 
APTO  1  DORM  S/ GAR    

 300 MTS DO METRÔ
R$ 325  MIL 

Local espetaculat, living 2 ambs ,coz. 
Equipada Rico em arms, pronto p/ 

morar , ótimo edif.
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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
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

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. 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

(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

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

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

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

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

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$ 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. 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

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 585 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

3 suítes, 1 c/ hidro, living, 
lavabo, copa / cozinha, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 5 carros, 

estuda permuta c/ apto. de 
menor valor - REF.: 13.682

SOBRADO C/ 
PISCINA JD. SAÚDE

R$ 950 MIL
Ótima oferta, terreno 337 m², 
construçã 225 m², c/ 3 dorm., 

2 suítes, living p/ 2 amb., 
sl. jantar, escritório, lavabo, 

copa, coz., dep. empreg., gar. 
3 carros, quintal c/ piscina - 

REF.: 14.446

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.390 MIL

Terreno 426 m², constr. 299m², 
c/ 3 dorm., suíte, living p/ 3 
amb., sl. jantar, lavabo, coz., 

escritório, fundos c/ 2 edículas 
cada uma c/ 1 dorm., sala, 
lavado, coz., wc social, gar.

4 carros - REF.: 14.153

APTO
JD. CELESTE 
R$ 305 MIL

Reformado, ótimo acabto., 
pisos porcelanato, armários 
novos, c/ 2 dorm. c/ AE, wc 

social, sala p/ 2 amb., cozinha 
planejada, lavanderia, garagem 

p/ 1 carro - REF.: 13.458

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
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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 399 MIL
Ótima oferta, c/  3 dorm. c/ 
AE, wc social, living p/ 2 
ambientes, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
ótima localização da rua D. 
Bernardo Nogueira, estuda 
propostas - REF.: 13.850

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 450 MIL
Terreno 10 x 21 mts., constr. 

185 m², c/ 3 dorm., wc social, 
sl. Estar, sl. Jantar, escritório, 

lavabo, cozinha, wc p/ empreg., 
garagem p/ 3 carros.

REF.: 14.449

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

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

garagem - REF.: 13.792

SOBRADO 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

SOBRADO
METRÔ STA.CRUZ

R$ 850 MIL
Próximo ao metrô, seminovo, 
vago, c/ 3 dormitórios, suíte 

c/ hidro, wc social, living p/ 2 
amb., lav, cozinha, dep. p/ emp, 

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Excelente rua do bairro, terreno 

8 x 28 mts., construção 183 
m², vago, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, wc social, living, sl. 

jantar, coz. c/ AE, qto. despejo, 
dep. p/ empreg., sóton, gar. p/ 

3 carros - REF.: 14.464

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

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

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

dorm., suíte - REF. 13.860

APTO
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., gar. p/ 3 carros, ótimo 
acabamento - REF.: 13.568

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

SOBRADO DE VILA
SACOMÃ

R$ 330 MIL
Próximo da rua Caripurá, 
sobrado em vila fechado, 

totalmente reformado, com 2 
dormitórios, wc social, living 
p/ 2 ambientes, despensa, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro.
REF.: 13.449

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

JD. CLÍMAX
SOBRADO
R$ 380 MIL

Ótima oferta, boa localização do 
bairro, vago, c/ 3 dormitórios, 

suíte, wc social, living, sl. 
Jantar, lavabo, cozinha, 

lavandeira, dep. p/ empregada, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 13.863

TÉRREA
V. MORAES
R$ 480 MIL

Ótimo acabto., terreno 200 
m², constr. Aprox. 180m², c/ 
4 dorm., 2 suítes, wc social, 
living p/ 2 amb., lavanderia, 

amplo terraço c/ churrasqueira, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 12.810

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 500 MIL
Ótima oferta, ótimo local, 

próx. a rua Antônio Carlos da 
Fonseca, 3 dom., wc social, 
living, coz, amplo escritório, 

cozinha, wc p/ empreg., gar. p/ 
3 carros - REF.: 13.790

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/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 14.241

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

proposta - REF.: 13.869

SOBRADO COM. / 
RES. - BQ. SAÚDE

R$ 580 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 

Saúde, bom p/ moradia, ótimo 
p/ fins comerciais, c/ 3 dorm., 

wc social, living p/ 2 amb., 
coz., dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros, terreno 5 x 32 mts. - 

REF.: 13.256

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

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

apto. na região - REF.: 13.743

SOBRADO 
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

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/ emp., qtal, 

gar. p/ 3 carros - REF.: 14.027

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Ótimo local do bairro, terreno 
10 x 30 m, construção 210m², 

c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ emrpeg., qto. Despejo, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 13.018

IMÓVEL COMERCIAL
BQ. DA SAÚDE

R$ 995 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 

Saúde, AT = 212 m², AC = 
500 m², ótimo p/ diversas 
finalidades comerciais ou 
renda, c/ 3 pavimentos c/ 

diversos salões, wc´s, salas, 
coz., garagem - REF.: 14.150

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/3453-7370Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE

“SEDE PRÓPRIA”

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$ 390 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

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

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

SOBRADO NOVO
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

BELÍSSIMO SOBRADO
PLANALTO PAULISTA

VAGO, PRONTO P/ MUDAR, 3 
SUÍTES c/ closet, todos c/ AE´s, 
sala de estar, jantar, tevê, jardim 

japonês c/ 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 dormitórios, 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
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
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 

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

BELA CASA TÉRREA
R$ 600 MIL

CIDADE VARGAS
Bairro residencial, casa aconche-
gante, 2 dormitórios, banheiro, sala , 
cozinha,lavanderia coberta, isolada 2 
vagas e jardim. Muito bem localizado! 

Fácil acesso! REF. 61-3065

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

APTO –R$ 330 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

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 A 50 M DO
METRÔ - R$ 390 MIL
2 dormitórios, sala 2 ambs, 
cozinha com armários, con-
domínio R$440,00, vaga de 

garagem, lazer com churrasq., 
academia e salão de festas e 

quintal.  REF.: 72-3066

APTO VILA GUARANI/ 
CONCEIÇÃO R$ 750 MIL 

EXCELENTE NEGÓCIO ! 
3 DORMITÓRIOS , sendo 
1 suíte, sala 2 ambientes 

com sacada gourmet, com 
fechamento em vidro, cozinha 

planejada, 2 vagas de
garagem, 97 m2 úteis, lazer 
total com 2 piscinas/ coberta, 

play, academia, salão etc.  
Imperdível, venha visitar 

URGENTE! REF.: 72-3075

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

CASA TÉRREA
V. GUARANI
R$ 350 MIL 
Próx ao Metrô,

ótimo investimento,
 com terreno de 170 m2,

2 dorms,sala, coz ,
lav, 2 wc, quintal

e 2 vagas. Para reforma. 
REF.: 43-2916

APTO – R$400 MIL
CIDADE VARGAS

Prox. Metrô, c/ 2 dormitórios,
sala 2 ambientes com 

sacada,lavabo, cozinha, 
armários,vaga livre e coberta, 

lazer completo, ótima
localização.  Ref  73- 3079

BELÍSSIMO APTO
R$ 450 MIL V. GUARANI/ 

METRÔ JABAQUARA 
Ótimo apartamento com 2 

dormitórios, suíte com closet, 
sala 2 ambientes com sacada, 

coz. c/ arm, AS e vaga de 
garagem. REF.: 73-2548

APTO PLANALTO 
PAULISTA  R$ 490 MIL

Térreo com 2dormitórios, 
suítes,sala 2 ambientes, coz. 
c/ armários, pequeno quintal  
e vaga de garagem. Cond. 

baixo e bem localizado, ótima 
oportunidade. REF.: 73-3076

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– 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 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 METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 440 MIL
À 600 metros do metrô com 2 
dormitórios, sala 2 ambientes 
com sacada, coz. Planejada, 
vaga de garagem , mobiliado, 
lazer total, churrasq., acade-

mia etc..REF.: 83-3086
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

“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

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.

MIRANDÓPOLIS - R. DAS ROSAS 
EXC. APTO.  R$ 1.800,00 

2 dorms. arms. e ar condic., sala p/2 ambs. c/
varanda, coz. planej. AS c/arms, 1 vaga demarc.

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.

           EXCEL. CONJ. COMERCIAL 
MOEMA - R$ 1.500,00

60m2 área útil, banheiro, copa e banheiro, 
próximo ao Shopping Ibirapuera.

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.

LOCAÇÃO

PL. 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.
APTO. MOBIL. R$ 2.500,00

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$ 320.000,00

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

        SOBRADO Com./Resid. 
SAÚDE AO LADO METRÔ - R$ 3.800,00 

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

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO

Com 120m2 A.U., andar alto, 3 dts. 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

MIRANDÓPOLIS - APARTAMENTO
R$ 685.000,00

C/100m2 AU, 3 dts. (1 ste. c/arms), sala 2 ambs. c/varanda 
coz. planej. lavabo, dep. empr., 2 vgs., lazer completo.

           VILA CLEMENTINO 
APARTAMENTO - R$ 1.500,00

C/80m2 área útil, 2 dorms. c/arms., sala ampla 
coz. planej., dep. empr. (não tem vaga).

LOCAÇÃO

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

Estação Conceição - SEDE PRÓPRIA

Administração
• Locação
• Venda

- VENDAS - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - VENDA - - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO- LOCAÇÃO -
APTO

VILA GUARANI
R$ 295 MIL
Ótima oferta!

1 dormitórios, 

sala, cozinha,

wc, área de

serviço e 1 vaga. 

Á/útil: 45m2.

REF.: AP01660

APTO
JABAQUARA
R$ 430 MIL

Excelente opor-
tunidade! 3 dor-
mitórios (1 suíte) 
com armários, 

sala com sacada, 
cozinha plane-

jada, wc com box 
e gabinete, área 
de serviço e 1 

vaga. Á/útil: 66m2 
REF.: AP01826

CASA
VILA GUARANI

R$ 340 MIL
2 dormitórios, 

sala, cozinha,

wc, área de 

serviço. Sem 

garagem.

Á/útil: 65m2.

REF.: CA01771

SOBRADO
VILA GUARANI

R$ 359 MIL
Excelente opção! 

2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc 

social, lavabo, 
lavanderia, qintal 

e 1 vaga com 
portão automáti-
co. Á/útil: 76m2 - 
REF.: CA01652

SOBRADO
AMERICANÓPOLIS

R$ 440 MIL
3 dormitórios com 
armários (1 suíte), 
sala 2 ambientes, 

copa, cozinha 
com armários, wc 
social, lavanderia 

e 2 vagas.
A/útil: 130m2.

REF.: CA01476

CASA

VILA GUARANI

R$ 800,00

Ótima oferta! 

1 dormitório, 

cozinha, wc. Sem 

garagem.

Á/útil: 30m2 - 

REF.: CA01803

CASA
VILA FACHINI

R$ 700,00
1 dormitório,
sala, cozinha,
wc, área de 

serviço. Sem 
garagem.

Á/útil: 35m2.
REF.: CA01224

CASA

VILA GUARANI

R$ 900,00

Excelente opção! 

1 dormitório, 

cozinha, wc.

Á/útil: 30m2.

REF.: CA00832

SOBRADO

VILA GUARANI

R$ 1.850,00

Próximo ao Metrô 

! 2 dormitórios, 

sala, cozinha, 

wc. Á/útil: 70m2 - 

REF.: CA01317

SOBRADO
VILA FACHINI
R$ 2.400,00
3 dormitórios, 
sala, cozinha,

2 wcs, lavande-
ria, quintal com 
churrasqueira, 
dependência 

de empregada, 
entrada lateral e 

2 vagas cobertas. 
Á/útil: 90m2 - 

REF.: CA01842

APTO
JARDIM MIRIAM

R$ 255 MIL
2 dormitórios,

2 salas, cozinha, 

wc social,

área de serviço e 

1 vaga.

Á/útil: 50m2

REF.: AP01490

APTO
V. CLEMENTINO 

R$ 2.990,00 
+ 609,00 DE 
CONDOMÍNIO

Excelente opção!  
3 dormitórios 
(1 suíte), sala, 
cozinha, 2 wcs, 
área de serviço, 

depósito na
gar. e 2 vagas.

Á/útil: 90m2

REF. AP01891

APTO
JD. ORIENTAL
R$ 1.200,00 
+ 500,00 DE 
CONDOMÍNIO

2 dormitórios, sala, 
cozinha com ar-

mários embutidos, 
wc social, área de 
serviço, dependên-
cia de empregada 
c/ w/c e 1 vaga.

Á/útil: 60m2

REF.: AP01892

APTO.
VILA GUARANI 
R$ 1.400,00 
+ 456,00 DE 
CONDOMÍNIO

Excelente 
localização! 1 

dormitório, sala, 
cozinha, wc 

social, área de 
serviço e 1 vaga. 

Á/útil: 54m2

REF.: AP00831

SALA COMERCIAL 
AO LADO 

DO METRÔ 
CONCEIÇÃO
R$ 1.500,00 
+ 567,74 DE 
CONDOMÍNIO

Excelente opção! 
40m2 de área útil, 

2 wcs, mini
copa e 1 vaga.
REF.: SA00140
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SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, 

sala 02 ambientes, edicúla 
completa, 02 vagas. Portão 

Automático. Excelente 
Localzação. R$ 790 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 04 ds c/ AE, sala 

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

Otima localização.
R$ 1400 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),

02 salas, edicula completa, 
quintal, 02 vagas.

Localização excelente.
R$ 850 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Térrea, 03 ds, 02 banhei-

ros, salão de festa, edicula 
completa, garagem. Terreno 

11 X23. Oportunidade.
R$ 690 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

VILA MARIANA
Sobrado (comercial), 03 ds, 

lavabo, 02 salas, edicula 
com 03 salas e 03 banhei-
ros, garagem. Jto ao metro 

Santa Cruz. R$ 900 mil.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 02 ds c/ AE, 

sala grande, coz. c/ AE,
02 banheiros, garagem. 

Lindo. R$ 450 mil. 

VENDA

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

D I V E R S O SD I V E R S O S

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

 Pronao para morar, 
3 dorms, 1 suite, varanda, 
sala, coz. c/arms. lavabo 
compl, lav., 1 vaga, port. 
autom. Ac. financiamento

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO GEMINADO
VILA GUARANI
R$ 380.000,00

128m2 AC. c/2 suítes c/ 
homer, sl., coz., lavabo, 
qtal. c/churr., 3 vgs, port. 
autom.Pronto p/Morar.

Ac. Finan. Temos Outros
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SOBRADOS NOVOS 
VILA GUARANI
R$ 680.000,00

 

3 dorms. sendo 1 suíte, 2 wc´s, arms. amb., 
ar condicionado, sacada envidraçada, 3 vagas. 
Prédio novo c/2 piscinas (1 aquecida), sauna, 

academia, salão de festas e jogos, quadra 
e playground. Bem localizado

 APARTAMENTO CONCEIÇÃO
96m2 - PRÓXIMO METRÔ

Tratar Tel. 99911-3071

 

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

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

 LOJA COMERCIAL
CONCEIÇÃO

VENDO OU ALUGO

Fone: 99911-3071

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 preferência  

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

 2 dorms., sala, coz., banh., 
lavand. 1 vaga, lazer , 

quadra, playground, piscina-
OPORTUNIDADE ÚNICA!!!

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APARTAMENTO
200 mts. METRÔ 

JABAQUARA
R$ 290.000,00

 

• CRÉDITO DE R$ 55.000,00 A R$ 500.000,00
• PARCELAS A PARTIR DE R$ 346,08

• ATÉ 200 MESES PARA PAGAR - SEM JUROS

 CONSÓRCIO
DE IMÓVEL

PORTO SEGURO CONSÓRCIO
Ligue: 5072-4572

Rua Correia de Lemos, 
60m2 A.U., 2 dorms., 

salas, coz., banh. lavand. 
1 garagem. Oportunidade

Estuda Proposta.
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

APARTAMENTO 
CHÁCARA INGLESA

R$ 350.000,00

42m2 A.U., 1 dormi-
tório, sala, cozinha, 
banheiro, área de 

serviço1 vaga, 
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

APARTAMENTO 
METRÔ SÃO JUDAS

R$ 370.000,00

 

Rua José Cândido de Souza, 23, 
120m2, 2 dormitórios, 1 vaga.
Direto com a proprietária

99706-6966 tratar com Tatiana

 SOBRADO MOEMA
R$ 430.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dorms. c/AE, (1 ste.) 
sala liv., lavabo, cozinha linda, 
AS, e gar., esmerado acabto.

Só R$ 540.000,00

MIRANDÓPOLIS
Px. R. das Rosas Refor./Vago

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dorms. (suite), 
liv. 2 ambs. c/saca., coz. 
americana,  2 gar. e dep., 

lazer completo, vago. 
Só R$ 649.000,00

VILA MARIANA
Chácara Inglesa

 

 TODO REFORMADO - CONDOMÍNIO R$ 230,00
ISENTO DE IPTU

2 dormitórios sendo 1 c/armário, 2 banheiros, 
1 sala grande, cozinha planejada, dep. de empr. 

+ área de serviço, 1 vaga garagem.  
Tratar Tels. 97182-4225 ou 98116-4057

 APTO. METRÔ CONCEIÇÃO
80m2 A.U. Só R$ 400.000,00
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ACESSO AO IMÓVEL POR DUAS 
RUAS GALPÃO + RESIDÊNCIA

DOCUMENTAÇÃO OK

 VENDO PRÉDIO
C/TERRENO DE 400m2 
AV. MIGUEL ESTÉFANO

Fone: whatsapp: 94701-2729
Fixo: 2862-6321/id:101*8041

2 dormitórios, sala, co-
zinha, banh., área serv. 
+ 1 qto. coz. banh. área 

serviço. Com renda.
Estuda Proposta Oport,

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

2 CASAS 
VILA GUARANI 
R$ 280.000,00

3 dormitórios, 1 banh. 
soc., sala gde, cozinha 
gde, lavabo, 1 qto. e 

banh. nos fundos, entr. 
lat., 1 vaga. Ocasião!!! 

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO
VILA GUARANI
R$ 300.000,00

 

Próximo ao metrô, 2 dormitórios, 
rico em armários, 1 vaga, lazer, 

portaria 24 horas 
Tratar Tels. 2776-5340 

ou 96428-0663

 APARTAMENTO - SAÚDE
OPORTUNIDADE!!!
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1 dormitório, cozinha, 
banheiro c/box, lavanderia, 

água e luz separados.
Rua Caucaia,198 

Depósito ou Fiador. 
R$ 1.050,00. Temos Outros
2275-6481/ 2276-3671

ALUGO CASAS NOVAS 
SAÚDE EM CONDOMÍNIO

POUCAS UNIDADES 

 

Quarto, sala, cozinha. banheiro, 
AS. Água e luz separados

Sem condomínio

 CASA METRÔ PÇA. DA ÁRVORE
AV. BOSQUE ALT. DO Nº 180

2578-8102 ou 98686-6226 (tim)

 

Para Advogados, Contadores, Corretores de 
Imóveis, Despachantes e Afins. Toda a infra 
estrutura: Internet, Móveis, Telefone, Recep-

ção, para aproveitar espaço ocioso, muito 
próximo da Estação Santa Cruz do Metrô

 CEDO SALA EM ESCRITÓRIO
DE ADVOCACIA

Contato: 5052-9474 h.c.

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Novo, 1 dorm. c/arm., 
banh., sala living, coz. gde. 

AS, gar. carp. mad. 
R$ 1.400,00  + despesas

MIRANDÓPOLIS
Ao lado Metrô Pça. Árvore

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dts. c/AE, sl. liv. c/terr. bh. 
compl. coz. enorme, DE, 1 gar. 

excl. local, próx. a com. e metrô. 
Só R$ 1.600,00 + cond. e 

IPTU. Corra Venha Conhecer

SAÚDE/SÃO JUDAS
Apto. c/85m2 A.U. c/piso frio

Rua dos Heliotrópios, 
400 mts. do metrô, com 

2 dorms., repl. arms., sala 
2 ambs., coz. banh., lavabo, 

escritório, área serviço, 
garagem demarcada.

R$ 2.350,00 + Condomínio
3589-7385/99717-1665

APARTAMENTO
MIRANDÓPOLIS

 

Rua Diogo de Faria, 1087 - conj. 204, 
c/ 33m2, ideal para Médicos, Escritório 

Administrativo, 2 salas, 2 wc´s, 1 garagem. 
Aluguel R$ 1.800,00

Condomínio R$ 544,00 - IPTU/15 R$ 141,00
Tel.: 3835-3142 com Muraro 

 CONJUNTO COMERCIAL
VILA CLEMENTINO
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Área com 200 m2, 
comercial. 

Rua Tiquatira, 361
com plantonista

Tr. Tel. 5581-1271

ALUGA-SE 
LOJA NA 
SAÚDE

Rua Samambáia, próx. 
ao metrô, com 2 dorms., 
sala c/terraço, wc social, 
cozinha, AS, tudo com

armários, 1 vaga
Tratar com Julio

2275-9078/99690-3235

APARTAMENTO
METRÔ PÇA. ÁRVORE

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Lindo Sobrado c/2 dts. c/
arms. banh. compl. sl. liv. 
coz. gde. qtal. DE, 1 gar.

R$ 2.500,00 Temos outros

MIRANDÓPOLIS
Próx. Joaquim de Almeida

 

Com 2 dorms. c/arms, sala, coz. c/arms., 
2 banhs. c/box, área serviço, 1 vaga, 

lazer compl. c/piscina, sala de ginástica. 
Rua Borges Lagoa com Rua Botucatú

 APARTAMENTO A 2 MIN. DA 
UNIFESP/HOSPITAL SÃO PAULO

2578-8102 ou 98686-6226 (tim)
 

Sala c/30m2, 2 banhs., peq. copa. Possibilidade
 2 divisão em 2 ambientes: recepção + área priva-
tiva, vaga reservada/vagas rotativa, port. 24 hs., 

40 mts. da saída do metrô Vila Mariana na mesma 
calçada da Av. Professor Noé de Azevedo.

 SALA COMERCIAL
BOCA DO METRÔ VILA MARIANA

2578-8102 ou 98686-6226 (tim)

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

Ótima localização, para 
rapaz sem vícios, ambiente 

familiar e cristão

ALUGA-SE QUARTO  
GRANDE MOBILIADO

COM INTERNET 
BOCA DO METRÔ 
PÇA. DA ÁRVORE

Para Moças 
ou Senhoras  
na  região do 
Metrô Saúde

Tr. Tels. 2083-8503
ou 99194-9067

ALUGA-SE 
QUARTO

A 200 mts. do metrô, 
em casa de família, para 
rapaz que trabalhe fora. 
Rua Madre Cabrini, 315 

Tratar com Ricardo 
Tel. 5539-3069

QUARTO 
MOBILIADO 
VILA MARIANA

anuncie:
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

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)

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, 450
Praça da Árvore - Mirandópolis

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

ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO 
EM DIREITOS DO CONSUMIDOR

AULAS PARTICULARES
DE INGLÊS

Individual ou Grupos Pequenos
Teacher Aline

Formação Internacional
Experiência em sala de aula
linesacchi@gmail.com

Cel. 998086162

 

TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIO E CíVEL
Dra. Daniela

Tel.: 3373-7482 ou 3492-6976
Dr. Ricardo

Tel.: 97277-8550

ADVOGADOS 
TRABALHISTAS ESPECIALIZADOS

www.portugalcoelho.com

Para pizzaria, com 
registro, refeição 

+ benefícios, 
das 18 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
TELEFONISTA

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

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

FORNEIRO  
P/PIZZARIA

Para Pizzaria, 
das 18 às 23:59 h., 

sexta, sábado e domingo, 
remuneração diária + taxa

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

MOTO
FRETISTA

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

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, 

após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

PIZZAIOLO

AULAS PARTICULARES
E GRUPOS DE ESTUDOS

*CURSOS DE APERFEIçOAMENTOS
* ACOMPANHAMENTO ESCOLAR

* GRUPO DE ESTUDOS PARA CONCURSOS PúBLICOS

MÓDULOS DE : 20 ou 30 horas

APROVEITE A OPORTUNIDADE
Preços especiais para grupos de 6 pessoas

MATEMÁTICA • PORTUGUÊS • INGLÊS

Aulas particulares de: FÍSICA, QUÍMICA, 
MATEMÁTICA, INGLÊS, PORTUGUÊS 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA
Rua Mauro, 413 - Saúde

Tels. 5072-2322 - 5581-4677 - Lucy
E-mail: sandraguimaraes_sp@outlook.com

AULAS PARTICULARES
DE MATEMÁTICA

INDIVIDUAL OU EM GRUPOS
FUNDAMENTAL •  MÉDIO 

CONCURSOS • SUPERIOR • PRÉ-VESTIBULAR

E-mail: caiocsd@yahoo.com.br

Professor Licenciado pela UNESP
Mestrando pela USP

Prof. Caio César Santos Diniz - Cel. 99249-1897

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

Porque não você?
CORRETORES (AS)

Com ou sem experiência.
(Encaminhamos para o Creci)

Para atuar na região da 
Vila Clementino, Vila Mariana, 
Saúde, Linha Azul do Metrô. 

CONQUISTA IMÓVEIS LTDA.
Av. Dr. Altino Arantes, 1091

Vila Clementino
Tel.: 3297-5922

  AULAS DE PIANO 
ORGÃO E TECLADOS

PARA QUALQUER IDADE • UMA MúSICA POR AULA
• Método rápido e agradável
• Ativa o raciocínio, aumenta a 
coordenação motora, afasta o Stress

Professora diplomada em Nova Iorque
Tel.: 5572-6074

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br

SAKAY 30
ANOS

DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA

Chame quem resolve! www.sakay.com.br

CAçA VAZAMENTO 
COM EQUIPAMENTO 

ELETRÔNICO

PAGAMENTO
FACILITADO

Esgotos • Ralos • Pias
Cupins • Baratas • Ratos

PABX: 5058-6000
SAC 0800-772-1022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA

CRECHE RECANTO DO PEQUENINO, CNPJ/
MF nº 59.290.189/0001-47, sediada na Rua 
Prof. Roberto Mange, nº 91, Vila Santo Estéfano, 
nesta Capital, CONVOCA suas associadas para a 
assembleia geral ordinária e extraordinária, a ser 
realizada no dia 15 de agosto de 2015, em primeira 
convocação, às 08h, ou, em segunda convocação, 
trinta minutos após, em sua sede, para deliberar so-
bre: aprovação do relatório de atividades, balanço 
patrimonial e demais demonstrativos contábeis do 
exercício de 2012 a 15/8/2015; Encerramento de 
suas atividades. São Paulo, 06 de agosto de 2015. 
Diretora Presidente Lourdes Aparecida Sabadini.

Retiro no local 
Tratar: 

Tel. 4063-6956

COMPRO
LIVROS
USADOS
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Rua Fiação da Saúde
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, vaga de garagem

R$ 2.000,00
+ Condominio - IPTU isento

 

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

APARTAMENTO
SAÚDE
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Rua Itaipú
1 dormitório, sala, cozinha, 

banheiro, 
R$ 1.200,00 + Condominio 

 

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

APARTAMENTO
METRÔ PÇA. ÁRVORE
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Rua Itajiba
3 dorms, vaga p/2 autos, sala, 
coz, banh, lavanderia, porão. 

Aluguel R$ 2.600,00 
Venda R$ 900.000,00 Ac. Prop.

 

Tels: 2276-8588 ou 99657-1401
falar com Léia ou Renato

CASA
CHÁCARA INGLESA

anuncie:
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

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.  K.J.
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

CONSTRUÇÕES ?

ATIVA Construções Ltda.
96686-8265 - 99377-1935

c/Araújo

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

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

PINTURA e GRAFIATO,
FORRO DE PVC E MADEIRA.

Haddad defende gestão 
civilizatória para cidade

Fernando Haddad se le-
vanta já impaciente depois de 
responder, pela segunda vez, 
que a redução da velocidade 
nas Marginais dos rios Pinhei-
ros e Tietê, recentemente 
implantada, deve salvar vidas, 
com diminuição dos aciden-
tes. Em entrevista coletiva a 
jornais de bairro, várias das 
perguntas insistiam na perda 
de popularidade por conta 
das medidas. 

O prefeito contou que es-
tava em Roma, reunido com 
outros prefeitos, quando sou-
be de ação na Justiça para re-
duzir a velocidade. os críticos 
estão errados em relação à 
velocidade das vias. “O mun-
do inteiro está inconformado 
com a atitude da OAB de São 
Paulo. Eu estava em Roma 
quando chegou a notícia que 
o presidente da Ordem ti-
nha entrado com uma ação 
judicial contra a Prefeitura. 
Só não foi motivo de piada, 
porque fi cou todo mundo de 
queixo caído”, contou.

“Estamos construindo 
uma cidade muito mais civili-
zada do que se está acostu-
mado. Você está acostuma-
do com histeria, você está 
acostumado com um tipo 
de cidade que não funciona, 
você está acostumado com 
a barbárie. São Paulo tem a 
turma da barbárie, nós so-
mos a turma da civilização, 
estamos trazendo civilização 
para a cidade, não é barbárie. 

A barbárie é o que estava. 
Civilização é como vai ficar, 
aliás, como já está ficando. 
Porque quando uma pessoa lá 
de Itaquera levava uma hora 
e 50 minutos para chegar até 
o Parque Dom Pedro eu não 
via ninguém indignado. Agora 
que leva 47 minutos estão 
indignados com o quê? Vocês 
deveriam fazer um ato de fé 
a favor da civilização contra 
a barbárie, vocês têm a obri-
gação de lutar contra a bar-
bárie”, defendeu o prefeito. 

Haddad admitiu que o ce-
nário internacional e nacional 
de crise econômica tem difi -
cultado o trabalho da Prefei-
tura - aliás, segundo ele, de 
todas as prefeituras no país. 

Mas, garante, mesmo com 
o crescimento zero, que che-
ga a ser negativo em 2% no 
estado de São Paulo, foi possí-
vel tomar medidas importan-
tes. Cita as praças com inter-
net livre, as ciclovias, as faixas 

exclusivas para ônibus, os 
hospitais em construção (veja 
matéria abaixo), a ampliação 
da coleta seletiva e exalta o 
fato de ter trocado 240 mil 
luminárias pela cidade, o que 
corresponde a um terço do 
parque instalado. 

O prefeito ainda estendeu 
o recado, apontando que há 
demagogia em muitas críticas. 
Eu prefiro deixar um legado 
para a cidade sério, que vai ser 
apreciado, do que tomar uma 
decisão equivocada. De de-
magogia a população vai fi car 
farta um dia. A demagogia é a 
corrupção da política. Quem 
não tem coragem de governar, 
não deveria nem se arriscar. 
Demagogo não precisa ler 
nada: ele faz uma pesquisa de 
opinião e toma uma decisão 
coerente com aquela pesqui-
sa, sem testar aquilo que pode 
efetivamente trazer benefícios 
de médio e longo prazo na 
cidade”, concluiu.

•URBANISMO

Antigo Hospital Santa Marina foi 
“ótima oportunidade”, avalia prefeito

Durante a coletiva, Ha-
ddad ainda falou sobre a re-
dução de poder nas subpre-
feituras e sobre a compra do 
antigo Hospital Santa Marina.

Haddad avalia que houve 
recuo no processo de fortale-
cimento das subprefeituras. 
“Houve uma recentralização 
muito forte na administração 
anterior. Eu não estou con-
vencido de que o problema é 
descentralizar orçamento. Eu 
estou convencido de que a 
gente tem descentralizar po-
der”, disse sem, entretanto, 
apontar como isto acontece-
ria ainda nesta gestão. 

O prefeito também co-
mentou sobre a aquisição do 
antigo Hospital Santa Marina, 
que está em reformas e deve 
ser aberto ainda este ano. 

“Eu havia me comprome-
tido na campanha com três 
hospitais gerais. Fazia muitos 
anos que São Paulo não co-
meçava uma obra nova de 
hospital”, disse. 

O prefeito explicou que 
dois estão em obras - o de Pa-
relheiros e o da Brasilândia. E 
aí avaliou que a melhor opção 
para a terceira unidade foi o 
antigo hospital particular do 
Jabaquara. “Apareceu uma 

oportunidade, que eu não 
pude dispensar, o leilão do 
hospital Santa Marina, que 
foi comprado por menos da 
metade do preço de um hos-
pital”, pontuou. 

Para Haddad, a aquisição 
ainda representará outras 
vantagens para a cidade, já 
que a unidade terá custeio ga-
rantido pelo governo federal. 
“Além de comprar pela meta-
de do preço o equipamento, 
eu ainda ganhei o custeio. A 
cada dois anos de custeio, é 
um hospital novo para a cida-
de. Não dava para perder esta 
oportunidade.”, fi nalizou.

Pai.
Desde os primeiros passos.

Desde as primeiras lágrimas.
Até os grandes abraços e sorrisos.

Sempre caminharemos juntos.

5549-8188

Rua Coronel Lisboa, 697
(próx. ao metrô Santa Cruz)

www.anglobrasileiro.com.br

Uma
homenagem

do
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