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Nova leitura de “O Pequeno 
Príncipe” chega em formato de 
animação aos cinemas

Vila Mariana tem único 
restaurante vegano de 
rede internacional

Página 6

Rua Sena Madureira agora tem 
velocidade máxima de 50km/h

Árvore frutíferas: 
plantar ou não? 

A região já contou até 

com uma famosa “Rua 

do Pomar”, na década de 

1980. Porém, especialistas 

hoje afirmam que o plan-

tio de árvores frutíferas 

deve ser feito com cautela 

em vias públicas, para não 

causar perigos (como a 

queda de uma abacate) ou 

transtornos (como a sujei-

ra de frutas caídas na co-

lheita). Mas, há até mapa 

das frutíferas pela cidade e 

elas podem ser plantadas 

em hortas comunitárias, 

quintais e mesmo em va-

sos nas sacadas. Página 7

O prefeito Fernando 

Haddad já avisou que até 

o final do ano todas as 

vias arteriais da cidade 

terão velocidade máxima 

de 50km/h. A Sena Madu-

reira, que até 2010 tinha 

limite de 70km/h, esta se-

mana entrou para a lista 

destas vias. Na próxima 

semana, será um trecho 

da Domingos de Moraes, 

entre Lins de Vasconcelos 

e a própria Sena, que tam-

bém adotará a mesma ve-

locidade máxima, para ga-

rantir a segurança no que 

a Companhia de Engenha-

ria de Tráfego chama de 

eixo cicloviário. Página 3

Jabaquara quer manter 
Batalhão da PM no bairro

A comunidade do Jaba-
quara quer que o Governo 
do Estado mantenha a 
promessa de sediar um 
Batalhão da Polícia Miitar 
ao lado da estação Jaba-
quara do metrô (foto), 
mas talvez ele continue 
sendo ocupado por uma 
feira dominical. Página 5

Foto: Facebook.com/acompanhahvstacatarina

Foto: Divulgação

Barulho do aeroporto 
prejudica audição

Uma fonoaudióloga ex-

plica que o ruído produzido 

por aviões na decolagem 

atinge o limite da dor para 

o ouvido humano, o que 

afeta uma população de 

31 mil moradores ao redor 

de  Congonhas. Página 12

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

• Sala 1 - Meu Passado Me Con-
dena 2 DIG - 12 Anos - 14h20• Sala 
1 - Linda de Morrer DIG - 10 Anos - 
11h50J - 17h00 - 19h10 - 21h20 - 23h50G

• Sala 2 - Carrossel - O Filme DIG 
- Livre - 13h00P2 - 15h10F2 - 18h40I• 
Sala 2 - Royal Opera House: La Fille 
Mal Gardée DIG - Livre - 12h30F - 
15h30I - 18h30Z• Sala 2 - Quarteto 
Fantástico DIG - 12 Anos - 20h10P 
- 21h50C2• Sala 2 - Quarteto Fan-
tástico DIG (Dub) - 12 Anos - 17h20P

• Sala 3 - Missão Impossível - 
Nação Secreta DIG (Dub) - 14 Anos 
- 16h20• Sala 3 - Missão Impossível 
- Nação Secreta DIG - 14 Anos - 
19h20 - 22h20• Sala 3 - O Pequeno 
Príncipe 3D (Dub) - Livre - 13h40

• Sala 3 - Mulan DIG (Dub) - Li-
vre  - 11h10J

• Sala 4 - O Pequeno Príncipe 
DIG (Dub) - Livre - 12h00J - 14h40 
- 17h10• Sala 4  -Exorcistas do Vati-
cano DIG - 14 Anos - 19h40 - 21h50

• Sala 5 - Linda de Morrer DIG - 10 
Anos - 11h40J - 13h50 - 16h00 - 18h10 
- 20h20 - 22h30G

• Sala 6 - Pixels 3D (Dub) - 10 
Anos - 16h50 - 19h30 - 22h10• Sala 
6 - A Escolha Perfeita 2 DIG - 12 

Anos - 11h20J - 14h00
• Sala 7 - Divertida Mente DIG 

(Dub) - Livre - 11h30J• Sala 7 - Missão 
Impossível - Nação Secreta DIG - 14 
Anos - 14h30 - 17h30 - 20h30 - 23h30G

• Sala 8 - Homem-Formiga DIG 
- 12 Anos - 23h10G• Sala 8 - O Peque-
no Príncipe 3D (Dub) - Livre - 12h50 
- 15h20 - 18h00T - 20h40T

• Sala 10 - Missão Impossível - 
Nação Secreta DIG - 14 Anos - 12h30 
- 15h30 - 18h30 - 21h40

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

• Sala 1 - O Pequeno Príncipe 3D 
(Dub) - Livre - 11h40J - 14h15 - 16h50 - 
19h30• Sala 1 - O Pequeno Príncipe 
3D - Livre - 21h50

• Sala 2 - Missão Impossível - Na-
ção Secreta DIG - 14 Anos - 11h30J 
- 14h30 - 17h30 - 20h30 - 23h40F

• Sala 3 - Missão Impossível - 
Nação Secreta DIG - 14 Anos - 18h10 
- 21h10• Sala 3 - O Pequeno Príncipe 
3D (Dub) - Livre - 12h45 - 15h20

• Sala 4 - Linda de Morrer DIG 
- 10 Anos - 13h40 - 15h50 - 18h00 - 
20h10 - 22h20

• Sala 5 - Missão Impossível 
- Nação Secreta DIG - 14 Anos - 
13h30 - 16h30 - 19h40 - 22h30• Sala 
5 - Mulan DIG (Dub) - Livre - 11h10J

• Sala 6 - Meu Passado Me Con-
dena 2 DIG - 12 Anos - 14h20• Sala 
6 - Linda de Morrer DIG - 10 Anos 
- 12h10J - 17h10 - 19h10 - 21h30

• Sala 7 - Cidades de Papel DIG - 
12 Anos - 23h30F• Sala 7 - Carrossel 
- O Filme DIG - Livre - 11h00I - 13h00I - 
14h00F2 - 18h40I• Sala 7 - Royal Ope-
ra House: La Fille Mal Gardée DIG 
- Livre - 12h30F - 15h30I - 18h30Z• Sala 
7 - Quarteto Fantástico DIG - 12 Anos 
- 16h10E2 - 18h40P - 21h00U - 21h40Z

Legendas:F-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Sábado (22); G-Esta 
sessão será exibida SOMENTE Sex-
ta (21) e Sábado (22); I-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Domingo 
(23); J-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Sábado (22) e Domingo 
(23); P-Esta sessão NÃO será exi-
bida Quinta (20), Domingo (23) e 
Terça (25); T-Esta sessão NÃO será 
exibida Terça (25); U-Esta sessão 
NÃO será exibida Quinta (20) e Ter-
ça (25); Z-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Quinta (20) e Terça (25); 
C2-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Quinta (20), Domingo (23) 
e Terça (25); E2-Esta sessão NÃO 
será exibida Domingo (23); F2-Esta 
sessão NÃO será exibida Sábado 
(22) e Domingo (23); P2-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado (22).

Pequeno Príncipe ganha 
nova versão cinematográfi ca

O clássico livro “O Peque-
no Príncipe” serve de ins-
piração para um animação 
que chega aos cinemas esta 
semana.  Com o mesmo título 
do livro de Antoine Saint Exu-
péry, o longa conta a história 
de uma garota acaba de se 
mudar com a mãe, uma con-
troladora obsessiva que de-
seja defi nir antecipadamente 
todos os passos da fi lha para 
que ela seja aprovada em uma 
escola conceituada. Entretan-
to, um acidente provocado 

por seu vizinho faz com que 
a hélice de um avião abra um 
enorme buraco em sua casa. 
Curiosa em saber como o 
objeto parou ali, ela decide 
investigar. Logo conhece e 
se torna amiga de seu novo 
vizinho, um senhor que lhe 
conta a história de um pe-
queno príncipe que vive em 
um asteróide com sua rosa e, 
um dia, encontrou um aviador 
perdido no deserto em plena 
Terra. Classifi cação: Livre.

A semana também tem a 

estreia da comédia nacional 
Linda de Morrer, protagoni-
zada por Glória Pires. 

Com classificação etária 
a partir de 10 anos, o filme 
conta a história da cirurgiã 
plástica Paula (Glória Pires), 
que aplica em si mesma uma 
fórmula experimental para eli-
minar celulites e morre. Com a 
ajuda de um amigo psicólogo/
médium, ela volta à Terra e 
tenta evitar que a gananciosa 
sócia coloque o nocivo produ-
to no mercado.

• CINEMA

• PROGRAMAÇÃO

• ACONTECE • HORÓSCOPO

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, dia 
22 de agosto, a partir das 
7h, Cata Bagulho na região 
do Jabaquara. As equipes  
percorrerão várias diversas 
vias dos bairros de Vila Santa 
Catarina, Vila Mascote e Vila 
Paulista. O Cata-Bagulho reco-
lhe madeiras, móveis velhos, 
eletrodomésticos quebrados, 
pneus, garrafas, colchões, 
entre outros materiais.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no próximo sábado, 
dia 22 de agosto, das 7h às 
16h,  Cata Bagulho na região 
da Vila Mariana. As equipes  
percorrerão perímetro forma-
do pela Av. dos Bandeirantes 
/ Av. Jabaquara / Av. Moreira 
Guimarães / Av. Piassanguaba 
/ Av. Rubem Berta. Aprovei-
tem para descartar os objetos 
inservíveis e ajudar a manter a 
cidade limpa!

“Relampião” no 
SESC Vila Mariana

O Sesc Vila Mariana apre-
senta no sábado dia 22 de 
agosto, às 17h30, na Praça de 
Eventos o espetáculo “Relam-
pião”, com a  Cia. do Miolo 
e a Cia. Paulicéa de Teatro. 
Encenado junto ao público, o 
espetáculo de rua revisita as 
histórias de Lampião, o mito 
do cangaço, aproximando 
essas narrativas das questões 
cotidianas de hoje. A entrada 
é gratuita. O Sesc Vila Mariana 
fi ca na Rua Pelotas, 141. Infor-
mações: 5080-3000

Interarte no MAC 
USP

Dia 22 de agosto, sábado, 
das 10h30 às 12h30, o MAC 
USP realiza mais uma edição 
do projeto Interarte no MAC 
USP. A série Boyhood, presen-
te na exposição “Roger Ballen 
- Transfi gurações, fotografi as 
1968-2012 será ponto de par-
tida para uma conversa sobre 
diferentes modos de se viver, 
Depois, em uma ofi cina cada 
participante será estimulado 
a registrar percepções sobre 
sua própria infância. A ativida-
de é gratuita e indicada para 
crianças a partir de 6 anos. 
O MAC USP fica no Parque 
Ibirapuera.

Marco Luque faz 
apresentação em 
prol ADEFAV 

No dia 27 de agosto, quin-
ta-feira, o ator e apresentador 
Marco Luque faz espetáculo 
benefi cente em Prol da  ADE-
FAV, que há 31 anos desen-
volve um trabalho em prol da 
inclusão social e educacional 
de crianças deficientes. Os 
ingressos  custam R$ 99,00 
e incluem jantar e a apresen-
tação de Stand Up na Chur-
rascaria Esteio, que fica na 
Rua Francisco Peres, 250, no 
Ipiranga. Mais informações 
pelo telefone 3571-9511.

Bazar da AFAI
 Dia 29 de agosto, sábado, 

das 9h às 13h,  a AFAI pro-
move um Bazar Benefi cente, 
em prol da manutenção do 
Centro Dia do Idoso. O bazar 
oferece roupas novas e semi-
-novas, calçados, utensílios e 
brinquedos a partir de R$ 1,00. 
A AFAI fi ca na Rua Dr. Samuel 
Porto,299 - Saúde. Informa-
ções pelo fone 2532-3803 ou 
através do e-mail afaicdi@
hotmail.com. 

Anos 80 e Cultura 
Pop na Cinemateca

 Até 30 de agosto a Cine-
mateca Brasileira exibe fi lmes 
dos anos 80 e da cultura pop 
da época. A programação con-
templa gêneros como o melo-
drama, fi cção, musical, policial 
e biografi a histórica. Confi ra 
a programação completa no 
site www.cinemateca.br. A 
Cinemateca fi ca no Largo Se-
nador Raul Cardoso, 207 - Vila 
Clementino. Inf.s: 3512-6111

Compulsão? 
 A Unifesp está recrutando 

voluntários para participarem 
de um estudo que testará a 
abordagem multidisciplinar 
no tratamento de pessoas 
com bulimia nervosa ou trans-
torno de compulsão alimentar 
associada a sobrepeso ou 
obesidade. Podem participar 
pessoas de ambos os sexos, 
maiores de 18 anos, com so-
brepeso ou obesidade e que 
também apresentem com-
pulsão alimentar ou bulimia 
nervosa.Os interessados em 
participar da triagem podem 
obter mais informações com 
Marly ou Mariana no telefone: 
5576-4990 ramal 1338 ou via 
e-mail: tratamentoproata@
gmail.com.

Áries - 21/03 a 20/04 
As ilusões que criamos so-

bre algumas pessoas e fatos 
tornam ainda mais doloridas 
algumas descobertas. Mas, 
se você parar para refletir, 
perceberá que dói mesmo é 
perceber que, no fundo, você 
já sabia de tudo.
Touro - 21/04 a 20/05 

Um mundo de novida-
des pode invadir a vida do 
taurinos nos próximos dias. 
Para que tudo isso tenha 
algum efeito prático e posi-
tivo, no entanto, você pre-
cisará estar atualizado. In-
forme-se, estude, vá à luta 
que o sucesso será garantido! 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

O estresse nem sempre é 
algo negativo, já se sabe. A 
pressão pode gerar criativida-
de e por consequencia produz 
e resultados maravilhosos, até 
nos relacionamentos pessoais. 
Mas, isso não é desculpa para 
não dar um tempo e relaxar. 
Aproveite os momentos de 
convivência em família.
Câncer - 21/06 a 21/07

Calma: não é porque o can-
ceriano já tem tudo defi nido 
em sua cabeça que as coisas 
vão se resolver na prática de 
uma hora para outra. É preciso 
esperar que coisas que não de-
pendem de você aconteçam, 
agora. O ideal é aprender a 
controlar a ansiedade.
Leão - 22/07 a 22/08

O leonino está se prenden-
do também a detalhes  no que 
diz respeito ao trabalho - seja 
ele doméstico ou não. Essa 
fase de se apegar a coisas 
de pouca importância pode 
trazer prejuízos em breve. 
Cuidado para não perder a 
noção daquilo que é realmente 
importante!
Virgem - 23/08 a 22/09

O virgianino anda meio 
desconcentrado e pode ser 
atropelado pelos fatos coti-
dianos. A desatenção pode 
fazer até com que você perca 
espaço no campo profi ssional, 
ao ser ultrapassado por quem 
está mais atrelado às tarefas.
Libra - 23/9 a 22/10

 Os librianos começam a 
soltar os ombros e relaxar a 
mente. É realmente funda-
mental, para quem se pre-
ocupa com a saúde do cor-
po, procurar deixar a mente 
mais leve. Melhorias previstas 
em tudo. Vale a pena tentar!
Escorpião - 23/10 a 22/11

O astral está favorável 
àqueles escorpianos que pre-
tendem investir tempo em 
novas empreitadas sem, no 
entanto, abandonar amizades 
e sólidas relações profissio-
nais. É hora de crescer, não de 
mudar radicalmente. 
Sagitário - 22/11 a 21/12
O sagitariano está aprenden-
do com a fase que atravessa. 
Ao se mostrar mais somente 
a quem interessa, ele ganha 
credibilidade até com quem 
tem relações mais frias. E isso 
o fará conquistar coisas novas.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

O capricorniano pode dedi-
car algum tempo à construção 
de novas idéias. Mas, lembre-
-se: será preciso abrir mão de 
fi car dedicando tempo integral 
a tarefas cotidianas. É preciso 
parar para pensar, criar....
Aquário -21/01 a 19/02

Aproveite esse momento 
introspectivo que está viven-
do para avaliar como vai seu 
coração. Os aquarianos têm 
tido a tendência de sufocar 
ou colocar em segundo plano 
o amor. É hora de mudar essa 
situação.
Peixes - 20/02 a 20/03

Esta será uma semana mar-
cada pela tranqüilidade para os 
piscianos, mas algo indica que 
poderá haver surpresas a partir 
de quinta-feira. Mantenha-se 
de mente aberta e poderá sair 
lucrando com a situação.

• SOLIDARIEDADE

Cruz Verde lança campanha
A Associação Cruz Verde, 

entidade fi lantrópica referên-
cia no atendimento de pes-
soas com paralisia cerebral 
grave, lançou a Campanha 
dos 20. Pela ação, a institui-
ção encaminhará um boleto 
de doação no valor de R$ 20 
para empresas e profi ssionais 
interessados em colaborar na 
compra de alimentos, fraldas 
e medicamentos.

A Cruz Verde responsabili-
za-se pela confecção e envio 
do boleto, a ser anexado no 
holerite do mês de outubro. 
Para participar ou obter mais 
informações, basta entrar em 
contato com o coordenador 
Felipe Versati, pelo telefone 
5579-7335.

Fundada em 1958, 
a entidade atende atu-
almente 204 pacientes 
de todas as idades em 
regime de internato e, 
aproximadamente, 18 
mil pacientes ao ano no 
Ambulatório e Hospital-
-Dia. Reúne uma equipe 
de 300 profi ssionais espe-
cializados em neurologia, 
enfermagem, fi sioterapia, 
fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, nutrição, 
psicologia, serviço social 
e odontologia. 

A Cruz Verde fica na 
Rua Dr. Diogo de Faria, 
695, no bairro paulistano da 
Vila Clementino.  Informa-
ções: 5579-7335 ou cruzver-

de@cruzverde.org.br. Na 
internet: www.cruzverde.
org.br e www.facebook.com/
acruzverde
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•TRÂNSITO

Pouca gente se lembra, 
mas até agosto de 2010, a ve-
locidade máxima permitida na 
Rua Sena Madureira, na Vila 
Mariana era de 70km/h. Já na 
época, a Companhia de Enge-
nharia de Tráfego considerou 
importante reduzir o limite, 
que então passou a ser de 
60km/h. Agora, a CET acaba 
de redefi nir a velocidade má-
xima, que é de 50km/h.

O prefeito Fernando Ha-
ddad anunciou, aliás, que 
pretende reduzir para 50km/h 
o limite em todas as vias arte-
riais da capital. Só haverá ve-
locidade acima desta em vias 
rápidas como as pistas cen-
trais das Marginais Pinheiros 
e Tietê, além de trechos do 
corredor norte sul (Avenidas 
23 de Maio e Rubem Berta).

Na próxima semana, as 
restrições serão ambpliadas 
pra outras vias da zona sul 
da capital, entre elas a Rua 
Domingos de Morais em um 
trecho, entre as ruas Sena 
Madureira e Lins de Vascon-
celos. SEgundo a Prefeitura, 
este trajeto completa o o 
eixo cicloviário formado pela 
Rua Sena Madureira, Av. Pro-
fessor Noé de Azevedo, Rua 
Vergueiro, indo até a Aveni-
da Bernardino de Campos. 
Essa intervenção faz parte 
do projeto de implantação 
da ciclovia da Bernardino de 
Campos e medida está inse-
rida no plano de redução de 
acidentes viários do Programa 
de Proteção à Vida.

A CET ainda informou que 
faixas e painéis informativos 

começarão a ser colocadas 
a partir desta quinta-feira 
(20/08) para orientar os mo-
toristas sobre as mudanças. 
Serão utilizadas 172 placas de 
sinalização vertical nas 6 vias.

Esta semana, o jornal Fo-
lha de S. Paulo denunciou que 
a Rua Sena Madureira man-
tinha placas indicando tanto 
o limite de 50km/h quanto o 
antigo, de 60km/h. 

A CET garantiu que as mul-
tas aplicadas a motoristas 
com velocidade entre 50km/h 
e 60km/h até o dia 11 de agos-
to serão canceladas. Mas as 
infrações para motoristas que 
trafegavam acima da veloci-
dade anteriormente limite, de 
60km/h, serão mantidas. 

Também na próxima se-
gunda, 24, haverá redução 
de velocidade máxima, para 
50 Km/h, em outras cinco vias 
da zona sul: Avenida Guarapi-
ranga, Estrada do M’Boi Mirim 
e Avenida Senador Teotônio 
Vilela (zona sul), na Avenida 
Arnolfo Azevedo e Rua Al-
mirante Pereira Guimarães 

(zona oeste). Também nelas  
a velocidade máxima permiti-
da atualmente é de 60 km/h.

O “Programa de Proteção 
à Vida”, iniciado em 2013, 
no começo da atual gestão, 
visa a redução de acidentes 
e atropelamentos na cidade, 
ampliado uma série de ações 
para segurança de todos os 
agentes do trânsito, especial-
mente os pedestres.

 A iniciativa inclui várias 
frentes como o “CET no Seu 
Bairro”; a implantação de 
“Áreas 40”; da “Frente Se-
gura” (bolsões de parada 
junto aos semáforos para 
motociclistas e bicicletas); das 
faixas de pedestres diagonais 
em cruzamentos de grande 
movimento; e da redução de 
velocidade máxima para o 
padrão de 50 km/h. 

Também foram revitaliza-
dos os semáforos de 4.537 
cruzamentos na cidade. Com 
isso, pretende-se melhorar a 
segurança dos usuários do sis-
tema viário, buscando a con-
vivência pacífi ca entre todos.

CET reduz velocidade limite 
na Rua Sena Madureira

Cesar Ogata/SECOM A inauguração da ciclovia 
na Avenida Paulista reuniu 
milhares de pessoas. Muitas 
delas com bicicletas, outras 
com skates, patins, patine-
tes... No evento, que aconte-
ceu dia 28 de junho, a Avenida 
foi fechada para os carros. A 
experiência foi considerada 
tão positiva que será repetida 
no próximo domingo, dia 23 
de agosto, quando haverá a 
inauguração de trecho que 
estende a ciclovia, ligando-a 
com a Vila Mariana, pela Rua 
Bernardino de Campos.

A concentração está mar-
cada para as 10h, no viaduto 
Santa Generosa, no Paraíso. 
A Prefeitura já confi rmou que 
este será um segundo teste 
para estudar a viabilidade 
de fechar a avenida para car-

ros todos os do-
mingos. Além de 
inaugurar o novo 
trecho da via ex-
clusiva para ciclis-
tas, que ligará a 
avenida à rua Ver-
gueiro, passando 
pela Bernardino 
d e  C a m p o s ,  a 
Paulista ganhará 
também dois mi-
rantes.

Os pontos te-
rão opções gastronomia, 
eventos culturais e equipa-
mentos para ciclistas. O mi-
rante do Pacaembu, localiza-
do na praça dos Arcos (praça 
Marechal Cordeiro de Farias), 
contará com um bicicletário 
e espaço gastronômico. Já 
o mirante da Nove de Julho, 

que tem vista para avenida 
com o mesmo nome, contará 
com um restaurante e um 
café. 

Segundo a Prefeitura, os 
dois locais estavam degrada-
dos e estão sendo requalifi-
cados em concessão com a 
iniciativa privada.

Paulista deve fechar aos 
domingos para usos de lazer

Inauguração da ciclovia na Paulista

Heloisa Ballarini/SECOM
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Odontologia

Casas de Repouso

Cuidadores

Estética

Terapia Alternativa

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

•CULTURA

Ceu Caminho do Mar terá 
Festa Recanto Nordestino

A primeira edição foi um 
sucesso e por isso o Núcleo 
Cultural do CEU Caminho do 
Mar, no Jabaquara vai promo-
ver neste sábado, dia 22, a 2ª 
Festa Recanto Nordestino.

O objetivo, claro, é valorizar 
a cultura típica do nordeste e 
a população local, que conta 
com expressivo contingente 
de migrantes da região e que 
muito contribuiu para o de-
senvolvimento da metrópole 
paulistana. 

Os organizadores do even-
to esperam superar os cinco 
mil participantes que foram 
à festa no ano passado. Para 
isto, estão programando diver-
sas atividades e a programação 
homenageia duas grandes 
fi guras da cultura nordestina, 
que faleceram nos últimos 
anos e deixaram um grande 
legado para o país: o cantor 
Dominguinhos e o escritor 
Ariano Suassuna.

Haverá apresentações de 
danças como Forró, Xote, Fre-
vo, Arrocha, Axé, e Sarau te-
mático, protagonizadas por 
alunos entre 2 e 14 anos, per-

tencentes as unidades edu-
cacionais do complexo (CEI, 
EMEI e EMEF).  

O público que comparecer 
poderá desfrutar também de 
barracas de comidas típicas, 
com preços populares (tapio-
ca, caldos, cuscuz, escondi-
nho, bolos e doces,  além de 
cachorro quente, churrasco, 
pipoca, tortas, pastel e ou-
tras).

 As crianças e os adultos 
poderão ainda se divertir no 
espaço de lazer, que inclui bar-
racas de brincadeiras, touro 
mecânico, brinquedos infl áveis 
e bingo.

A programação cultural 

fi cará por conta do grupo de 
dança Afromix, Maracatu, 
Grupo Musicando, Batukaí, 
artistas do projeto Grandes 
Violeiros, quadrilha em ho-
menagem aos 30 anos do 
Axé Music da Escola Estadual 
Nicéia Albarelo e a banda Na 
Geral. O forró está garantido 
pelo grupo Amigos do Forró 
com Bailão e apresentações 
da Banda Garapé e Trio Sulista.

A segunda Festa Recanto 
Nordestino no CEU Caminho 
do Mar acontece dia 22 de 
Agosto, a partir das 11h, na 
Av. Eng Armando de Arruda 
Pereira,  5.241 - Jd Lourdes. A 
Entrada  é Gratuita
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•TURISMO

Descubra o Biológico em 
passeio promovido pelo Sesc

O Sesc Vila Mariana está 
organizando uma visita ao 
Museu do Instituto Biológico 
para acompanhar a exposição 
Planeta Inseto. . O passeio 
acontece no dia 26 de agosto, 
mas as incrições estão abertas 
a partir de hoje, dia 21, e só há 
20 vagas. 

O roteiro prevê uma visita 
à produção do instituto, que 
conta com cerca de 75 pés 
de pau-brasil, plantações de 
cana-de-açúcar, seringueiras 
e com o maior cafezal urba-
no do Estado de São Paulo, 
provocando o público a terem 
uma concepção diferente dos 
Ciclos Econômicos Agrícolas 
do Brasil.

Além disso, conta com vi-
sita ao Museu do Instituto 
para acompanhar a exposição 
Planeta Inseto, que mostra 
a importância desses orga-
nismos para a vida humana. 
Nessa mostra os participantes 
poderão ver de perto abelhas 
produzindo mel, lagartas pro-
duzindo fi o e formigas traba-
lhando em um sistema orga-
nizado, entre outras atrações.

O trajeto do Sesc Vila Ma-

riana até o Instituto será rea-
lizado a pé.

O Instituto Biológico é um 
centro de pesquisa vinculado 
à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo. Foi criado em 1927 
para combater uma praga que 
havia devastado os cafezais 

paulistas. Em pouco tempo, 
tornou-se referência nacional 
na área de pesquisa agrícola.

O passeio custa R$ 10 para 
quem tem credencial plena 
e R$ 15 para outras pessoas 
da comunidade. O Sesc fica 
na Rua Pelotas, 141. Telefone: 
5083-3000.
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•URBANISMO

A placa, como se vê na 
foto ao lado, avisava: obras 
estavam sendo realizadas 
para abrigar temporariamen-
te o Varejão da Secretaria de 
Estado de Agricultura. Depois, 
o terreno seria transformado 
em sede do 3o Batalhão da 
Polícia Militar, conforme pro-
messa feita pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social aos moradores do 
Jabaquara. 

Trata-se de uma área per-
tencente ao governo do Esta-
do e localizada bem ao lado 
da estação terminal Jabaqua-
ra do metrô, com movimento 
diário estimado em mais de 
100 mil pessoas. A comuni-
dade local reivindicava que a 
nova sede do Batalhão fosse 
construída ali, de modo a ga-
rantir mais segurança tanto 
para os usuários do sistema 
de transporte quanto para 
moradores e comerciantes 
próximos. 

Entretanto, parece que os 
planos mudaram: a Secretaria 
de Agricultura quer permane-
cer com a área e a Secretaria 
de Segurança Pública afi rma 
que já está estudando ou-
tro endereço para abrigar o 
Batalhão, que atualmente 
ocupa uma sede alugada na 
Vila Guarani.

Tanto o Batalhão quanto a 
feira, conhecida como “Vare-
jão”, fi cavam sediados junto 
à antiga sede da Secretaria 
da Agricultura, ao lado do SP 
Expo (antigo Centro de Expo-
sições Imigrantes). 

Mas, o Governo do Estado 
ampliou a área concedida à 
iniciativa privada, que admi-

nistra o centro de convenções 
e exposições. O complexo 
será ampliado, com a cons-
trução de estacionamento e 
novas áreas expositivas e de 
eventos, passando a ser o 
maior do gênero no país. 

Com isto, a Secretaria da 
Agricultura mudou-se para o 
centro da capital, o Batalhão 
instalou-se temporariamente 
em um imóvel alugado e o 
Varejão ocuparia por breve 
período de tempo a área ao 
lado do metrô. 

“Nossa reivindicação sem-
pre foi de que a área deveria 
ser ocupada pela Polícia Mili-
tar”, avalia Miriam Bock, pre-
sidente do Conseg Jabaquara. 
Ela avalia que o Varejão ocupa 
o terreno apenas uma vez por 
semana, aos domingos, o que 
representa um imóvel subuti-
lizado, já que fi ca exposto e 
inseguro durante os dias mais 
movimentados. A área per-
tencente ao governo já foi até 
usada como estacionamento 
particular e, depois de esva-
ziada, foi alvo de vandalismo 
e ocupações irregulares. 

Em nota, a Secretaria de 

Estado da Agricultura infor-
mou que o Varejão é, na ver-
dade, o Projeto Bom Preço do 
Agricultor, da Coordenado-
ria de Desenvolvimento dos 
Agronegócios (Codeagro). Diz 
que a iniciativa é um sucesso e 
que por ele passam 22 mil pes-
soas, comprando cerca de 200 
toneladas de alimentos por 
domingo. Apontou também 
altos níveis de satisfação dos 
consumidores e produtores 
com o projeto. 

Além de confirmar que 
não há previsão de realocar o 
Varejão, a Secretaria informou 
que pretende aumentar o uso 
do espaço, ocupando-o em 
outros dias da semana. 

A Secretaria de Segurança 
Pública também não trouxe 
informações que agradaram 
a comunidade local.  A PM 
informou apenas que estão 
em andamento tratativas 
para que o 3º Batalhão seja 
transferido para um imóvel 
na Rua Mauro, bem distante 
dali, na região da Saúde. Esse 
imóvel também poderá abri-
gar a sede de uma companhia 
do batalhão. 

Terceiro Batalhão pode sair 
do Jabaquara, diz SSP
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Rodoanel Leste.
Mais segurança e conforto  
para os usuários.

Acaba de ser inaugurado o Trecho Leste do Rodoanel, que liga as Rodovias Ayrton Senna e Dutra e 
facilita o acesso a dois pontos estratégicos do estado: o Porto de Santos e o Aeroporto de Cumbica. 
O novo trecho reduz em até 30% o tempo de viagem entre a Baixada Santista e Guarulhos. Isso 
significa economia e conforto para quem usa a rodovia.
O reflexo da obra também pode ser sentido no trânsito da capital: são 20 mil veículos a menos 
em circulação nas Marginais, desafogando o trânsito e reduzindo níveis de poluição na cidade de 
São Paulo. 
O Rodoanel Leste é fiscalizado pela ARTESP e já conta com câmeras de monitoramento, telefones 
de emergência e serviços gratuitos de atendimento pré-hospitalar e de guincho. Inovação e 
tecnologia para garantir uma rodovia segura, moderna e serviços de qualidade para os usuários.

Rodoanel Mario Covas - Trevo Rodovia Ayrton SennaRodoanel Mario Covas - Trevo Rodovia Ayrton Senna
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•BARES E RESTAURANTES

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

Restaurante vegano da Vila Mariana
promove até festival de pizza

Comida vegana é aquela 
que não só abre mão de qual-
quer tipo de carne nas recei-
tas, como também de todo 
tipo de derivado animal. Não 
há ovos, queijo, leite....

A filosofia dos veganos 
pode ser resumida em uma 
frase: seres humanos e ani-
mais devem coexistir de for-
ma pacífica e harmoniosa, 
sem a necessidade da criação 
(muitas vezes cruel) de ani-
mais para garantir a alimen-
tação dos seres humanos ou 
mesmo garantir testes de me-
dicamentos, cosméticos etc... 

Na Vila Mariana, existe a 
única filial no Brasil de uma 
rede internacional de restau-
rantes vegans presente em 
mais de 30 países, espalhados 
por todos os continentes, 
num total de mais de 200 
lojas.  Repleta de elogios da 
clientela em sites da internet, 
a Loving Hut se autodefine 
como uma cadeia de fast food 
vegano inspirada pela “supre-
ma mestra Ching Hai”. 

Os produtos usados são 
totalmente veganos, não são 
servidas bebidas alcoólicas 
(embora ofereça refrigeran-
tes) e  não há espaço para 
fumantes.  A casa funciona 
só durante o almoço (inclu-
sive sábados e domingos) e 
os pratos são servidos em 
esquema de buff et - por quilo 
ou à vontade com preço fi xo. 

Engana-se quem acredita 
que a fi losofi a vegan resulte 
em baixa diversidade de re-
ceitas. A Loving Hut tem de 
tudo - de saladas, entradas e 
tortas até pratos quentes que 
“imitam” a carne como um 
famoso hambúrguer feito de 
jaca verde. 

Talvez até justamente pela 
opção em não usar carnes, a 

Espetinhos, shimeji, pan-
quecas, massas, doces... 

Restaurante da Vila Mari-
ana aposta em diversidade 

em cardápio sem nada de 
origem animal

criatividade reina com o uso de 
imensa variedade de produtos 
vegetais - brotos de feijão e 
gergelim, cogumelos diversos 
como o shimeji, algas e diver-
sos mixes que substituem as 
carnes em pratos que parecem 
bolinhos, picadinhos... 

A inspiração oriental é bem 
nítida com pratos similares aos 
sushis, yakissobas, guiozas e 
rolinhos primavera, abóbora 
japonesa... Risotos e mistu-
ras quentes de legumes são 
igualmente comuns no buff et.

Outra boa pedida são as 
massas, que vão das sala-
das de macarrão a lasanhas, 

passando por panquecas e 
delícias que garantem a ener-
gia para o dia. Tem até al-
môndegas! Pastéis, hot rolls, 
bolinho de arroz,  e outros 
salgadinhos e quitutes agra-
dam quem não dispensa uma 
fritura de vez em quando. 

O feijão e o arroz estão 
presentes, não só na forma 
mais amada pelo brasileiro 
como também em forma de 
saladas de feijão fradinho, ar-
roz de forno... Lentilha, grão 
de bico, abóbora japonesa, 
berinjela, batata, espetinhos 
mistos, esfihas, “quibes”, 
casquinha de “siri” vegana... 

Aliás, há várias receitas “inspi-
radas” em peixes e frutos do 
mar, imitando camarão empa-
nado ou na moranga, peixes,  
A lista é imensa e só quem vai 
a casa com frequencia conse-
gue conhecer a diversidade.

Há também inúmeras op-
ções em sobremesas, que vão 
do brigadeiro de potinho ve-
gan a tortas e bolos, mousses 
de limão, morando e choco-
late, e até sorvete produzido 
com açúcar kosher. 

Ainda este mês, a casa vai 
promover a segunda edição 
de um evento que se mostrou 
um sucesso na promoção 
inicial: um festival de pizzas 
vegans, no dia 30 de agosto. 

O Loving Hut São Paulo 
fica na  Rua França Pinto, 
243 - Vila Mariana (próximo à 
estação Ana Rosa do Metrô). 
Telefones: 5082-2267/2385-
2125. Funciona de terça a sex-
ta-feira, das 11h30 às 15h00, e 
aos sábados e domingos das 
12h00 às 15h30.



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

Andar de metrô é atitude 
sustentável. Ler também. Re-
passar os livros físicos já lidos 
não só é prática solidária como 
também é maneira de espa-
lhar a cultura de forma não 
agressiva ao meio ambiente, já 
que não se tornam necessárias 
novas impressões.  E a palavra 
de ordem do projeto Leitura 
no Vagão é compartilhar. 

O projeto já tem um ano e 
conta com a participação es-
pecailmente através das redes 
sociais. Qualquer pessoa pode 
doar livros para que outros 
passageiros do metrô leiam. 
Além disso, quem recebe os 
livros � ca sabendo do projeto 
e poderá repassar o livro que 
ganhou após � nalizar a leitura 
ou doar outros títulos que 
tem em casa. Os participantes 
ainda relatam e divulgam a ex-
periência através das próprias 
redes sociais, usando a hashtag  

“#leituranovagao” em posts no 
Facebook e no Twitter ou em 
vídeos no Youube. O grupo 
que idealizou o projeto pro-
move ações especiais periódi-
cas. Quando o vagão já chega 
na plataforma com um livro 
em cada assento. Em geral, são 
mais de 300 livros distribuídos 
de uma só vez! Este mês, as 
ações especiais já ocorreram 
na estação Tucuruvi, da Linha 
Azul (dia 4/8), Adolfo Pinhei-

ro, da Linha Lilás (dia 12), Vila 
Madalena, da Linha Verde (dia 
18). Ainda este mês haverá 
ação no dia 25, na Barra Fun-
da, Linha Vermelha.

Para doar livros que estão 
esquecidos em sua estante, 
acesse: www.facebook.com/
leituranovagao ou www.
twitter.com/leituranovagao. Lá 
é possível encontrar informa-
ções sobre doação e o calendá-
rio das ações especiais. 

PASSEIO

O nome o� cial é Mercado 
Municipal José Gomes de 
Moraes Neto, mas é mais 
conhecido por Mercado Mu-
nicipal do Ipiranga e existe 
desde 1940! 

O mercado já passou por 
mudança e algumas refor-
mas, mas é sem dúvida um 
ponto tradicional de passeio, 
valorização da alimentação 
natural e da boa gastrono-
mia, além de ser um ponto 
histórico do bairro. 

Vale ressaltar que, assim 
como no famoso mercado 
municipal,  ali  também é 
possível encontrar os tradi-
cionais sanduíches de mor-
tadela e pastéis de bacalhau, 
bem recehados. Há também 
eventos, como feiras de ar-
tesanatos. 

Outro motivo para des-
cobrir o mercado, agora, é a 
quinta edição do Concurso 
de Fotogra� a. As inscrições 

Secom

VOCÊ SABIA?

REUTILIZE

Árvores frutíferas
demandam cuidados

Reciclagem 
É facilitada se materiais são 
separados e acondicionados em 
sacos e sacolinhas transparente

SACOLINHAS, SACOS DE 
LIXO E A COLETA URBANA

D eixar a cidade mais 
arborizada é uma 
meta inegavelmente 

positiva: o ar melhora, as 
ruas ficam mais bonitas, 
sombras se formam, o conta-
to e o respeito à natureza são 
incentivados. E as árvores 
frutíferas podem ser ainda 
melhores para o meio ur-
bano, pois geram alimentos 
e atraem também pássaros, 
correto? Depende. Pode-se 
dizer que sustentabilidade é 
sinônimo de cautela e cons-
ciência .

Senpre que se opta pelo 
plantio de uma árvore - seja 
no quintal de casa ou na 
calçada, é preciso levar vá-
rios aspectos futuros em 
consideração. O plantio e 
cuidado requerem respon-
sabilidade. Se a árvore tem 
galhos baixos, frutos pe-
sados ou queda acentuada 
dos frutos na época de “co-
lheita”, é preciso pensar nos 
riscos para pedestres, na 
sujeira urbana a ser gera-
da. A Prefeitura paulistana 
conta com um serviço de 
orientação aos paulistanos 
que querem plantar árvores, 

inclusive com fornecimento 
de sementes e dicas para a 
manutenção da espécie. 

Visite o viveiro Manequi-
nho Lopes e descubra qual 
a melhor opção para cada 
caso. Fica na Avenida IV 
Centenário, Portão 7A - Par-
que Ibirapuera e funciona de 
segunda a sexta, das 8h às 
17h. Mais informações pelo 
telefone: 3887-6761 ou pela 
internet: www.prefeitura.
sp.gov.br/viveiros. 

Mas o fato é que é possí-
vel manter frutíferas não só 
no quintal, como até mes-
mo em vasos, incluindo va-
randas de apartamentos. 
Há espécies como a jabuti-
cabeira ou a pitangueira que 
vão crescer de acordo com o 
tamanho do vaso e que não 
dependem de muito sol para 
serem mantidas. 

Mais do que a produção 
de frutas em si, a vantagem 
de ter uma frutífera em casa 
é que aumenta a conscienti-
zação em torno do respeito 
à natureza, o estímulo ao 
consumo de produtos natu-
rais e sem agrotóxicos. Es-
pecialmente para quem tem 

crianças em casa ou recebe 
visitas de amigos e familiares 
com frequência, a árvore 
frutífera é uma ferramenta 
de educação ambiental. 

Pelas ruas da cidade, o 
efeito educativo também 
pode ser importante. Tanto 
que um grupo criou um 
“mapa colaborativo”, que 
indica onde estão os exem-
plares de frutíferas por toda 
São Paulo. A iniciativa, que 
é comum em outros países, 
pode ser conferida no link 
goo.gl/KghuOm. 

Coletivos formados em 
cidades como Londes já es-
timulam a coleta de frutas 
para produção de compotas 
e geleias pela comunidade. 
O site do grupo lembra que 
“todos os anos centenas de 
frutíferas permanecem sem 
colheita” (outras informa-
ções em www.abundance-
london.com - site em inglês). 

Em São Paulo, as hortas 
urbanas montadas em pra-
ças e pequenas áreas verdes 
são outra possibilidade para 
a comunidade que pretende 
se organizar e coletar frutas 
diretamente do pé. 

Coleta domiciliar de lixo é coisa séria e res-
ponsabilidade compartilhada entre população, 
iniciativa privada e poder público. Há vários 
aspectos no serviço que devem ser observados 
para garantir a saúde e a segurança de todos 
os envolvidos - do munícipe ao pro� ssional da 
coleta - e também a agilidade e e� cácia.

Um dos aspectos mais importantes é o saco 
utilizado para acondicionar o lixo e encaminhá-
-lo - seja para aterros ou para a reciclagem. O 
saco de lixo preto é o mais adequado para a co-
leta domiciliar tradicional e o transparente pode 
ser usado para a coleta seletiva. Vale lembrar 
que as sacolinhas verdes atualmente distribuídas 
pelos supermercados não podem ser usadas apra 
acondicionar lixo.

Mas, é fundamental trabalhar para reduzir 
a quantidade de lixo doméstico produzida dia-
riamente - mesmo de recicláveis - e isto inclui 
os próprios sacos e sacolinhas usadas no acon-
dicionamento. 

De acordo com o Ministério do Meio Am-

biente, entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas 
plásticas são consumidas em todo o mundo 
anualmente. Só no Brasil, cerca de 1,5 milhão 
de sacolinhas são distribuídas por hora. 

Não é apenas a questão de levar plástico 
para o aterro sanitário. A sacolinha é um vilão 
porque cria di� culdade em fazer a acomodação 
das camadas de resíduos e de solo. Di� culta a 
estruturação por criar bolsões de ar e desequi-
librar o aterro”, a� rmou o secretário Wanderley 
Meira do Nascimento (Verde e Meio Ambiente).

As sacolas plásticas podem nào ser o maior 
vilão do meio ambiente, mas o consumo exces-
sivo é. As sacolinhas, tão práticas e gratuitas, 
têm um alto custo ambiental: para sua produção 
são consumidos petróleo ou gás natural (am-
bos recursos naturais não-renováveis), água e 
energia, e liberados e� uentes (rejeitos líquidos) 
e emissões de gases tóxicos e do efeito estufa. 

Já os sacos de lixo preto, em sua absoluta 
maioria, são feitos a partir de plástico já recicla-
do, representando impacto menor. 

Mas podem ser importante ferramenta de educação ambiental

300 exemplares 
São deixados a cada ação especial, nos 

assentos dos vagões de um metrô

Doe livros para o projeto “Leitura no Vagão”

Mercado do Ipiranga: visite, fotografe 
e participe de concurso sobre lixo

ÁRVORES DE ACEROLA PODEM SER 
CULTIVADAS EM HORTAS URBANAS, 

EM QUINTAIS OU ATÉ MESMO EM VASOS 
NAS VARANDAS DE APARTAMENTOS
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das fotos devem ser feitas 
até o dia 1°, na Subprefei-
tura do Ipiranga. Desta vez, 
o concurso terá  tema “Lixo 
– Contrastes e Soluções Cria-
tivas no Ipiranga”. O objetivo 
será expor novos talentos da 
fotografia, visando retratar 
as condições ambientais da 
região, além das ações do 
conselho de meio ambiente. 
Mas, atenção, para participar 
do Concurso é preciso ser 

morador dos distritos Ipiran-
ga, Cursino ou Sacomã.

Já para visitar o mercado, 
basta ser um apaixonado pela 
cidade, pelo meio ambiente, 
pela alimentação natural. 

O mercado do Ipiranga 
fica na Rua Silva Bueno, 
2.109, a 800 metros da esta-
ção Sacomã. Abre de terça a 
sábado das 8h às 19h e do-
mingos e feriados das 8h00 
às 13h00. Tel.: 2063-3405.
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wetnwild.com.br  
(11) 4496.8000

Acesso pela Rod. dos 
Bandeirantes, km 72

Itupeva/SP

 Labirinto do Medo, Túnel Aquático, muitos monstros e uma Balada Sinistra.
Entre nesta batalha assustadora, onde o objetivo é se divertir.

 Labirinto do Medo, Túnel Aquático, muitos monstros e uma 
Entre nesta batalha assustadora, onde o objetivo é se divertir.Entre nesta batalha assustadora, onde o objetivo é se divertir.

 Labirinto do Medo, Túnel Aquático, muitos monstros e uma 
Entre nesta batalha assustadora, onde o objetivo é se divertir.

 Labirinto do Medo, Túnel Aquático, muitos monstros e uma 

Este evento não obriga os visitantes a se molharem*

*Durante o evento, apenas a Wave Lagoon e o Vortex são atrações realizadas na água. 
O uso dessas atrações é opcional. Água aquecida em todo o parque, entre 26ºC e 28ºC. 
Alvará de funcionamento: Nº 3.4.000002770. AVCB Nº 0111119.

•CULTURA

em um movimento contínuo: 
trata-se de dois conjuntos 
de poliuretano feitos a partir 
de um molde dos restos de 
alimento: qual é o original e 
qual é a cópia? O vídeo “Phas-
mides” (2008-13), de Daniel 
Steegman Mangrané é uma 
sequência de planos de pe-
quenos cenários compostos 
por formas orgânicas e geo-
métricas em que um grupo 
de bichos-pau se movimenta 
lentamente. 

Já os artistas Sergio Boni-
lha & Luciana Ohira em parce-
ria com Taygoara Schiavinoto 
desenvolveram um objeto 
para ser instalado em um lugar 
de passagem. Esta máquina 
coleciona sons de passantes 
e os devolve no mesmo lugar 
em que foram coletados, po-
rém em outro momento.

A questão das imagens em 
relação ao efeito “duplo”, por-
tanto, inquietante, é discutida 
na instalação “Sem Título” 
(2001), de Maura Grimaldi.  A 
partir de uma fotografi a de um 
espelho que não refl ete, a ar-
tista explora a capacidade da 
fotografi a que não revela ima-
gens – traindo a expectativa.

A cultura de massa tam-
bém é vista de forma críti-
ca através da criação de pa-
drões. A aparição de um du-
plo enquanto gêmeo do mal 
aparece no trabalho da fin-
landesa Pilvi Takala “A verda-
deira Branca de Neve” (2009). 
Neste vídeo, a estrutura por 
trás da fantasia desmorona 
quando uma Branca de Neve 
“falsa” é impedida de entrar 
na Disney pelos guardas.

Na instalação “Indexação 
(vapor de água benta/ va-
por água comum)” (2010), 
Deyson Gilbert submete um 
mesmo elemento a um me-
canismo de transformação 
simbólica que o faz assumir 
estados distintos.

A Exposição: “O que ca-
minha ao lado”, coletiva com 
curadoria de Isabella Rjeille 
abre no dia 26, às 19h e fica 
em cartaz até dia 2/11. Pode ser 
visitada de terça a sexta, das 
10h às 21h30; sábados, das 10h 
às 20h30; domingos e feriados, 
das 10h às 18h30, no Hall dos 
Elevadores (Térreo) e Atrium. 
Livre e Grátis.

O Sesc fi ca na Rua Pelotas, 
143. Telefone:  5080-3000.

Exposição brinca com duplos 
sentidos na Vila Mariana

Verdadeira Branca de Neve barrada na Disney?

Começa na próxima sema-
na uma programação que re-
úne vários requisitos de uma 
boa mostra de arte: além de 
dialogar com o público e es-
timular diferentes leituras de 
cada obra, as duas exposições 
prometem incomodar, pro-
vocar estranhamento ou até 
desconforto nos visitantes. 

“O que caminha ao lado” 
é o nome da mostra coletiva 
organizada por Isaella Rjeille, 
que abre no dia 26 e fi ca até 
novembro em cartaz. Serão ví-
deos, instalações, objetos, pro-
jeção de slides e fotografi as de 
artistas contemporâneos.

São no total 14 obras que 
dialogam com condições e 
efeitos da duplicidade, per-
manente ou momentânea, ao 
criarem estados de estranha-
mento e desconforto em seus 
observadores. 

Apoiando-se no conceito 
do “Doppelgänger”, figura 
mitológica capaz de criar o 
duplo de si mesmo, a cura-
doria de Isabella cria possi-
bilidades de leituras e inter-
pretações duplas das obras 
de Ana Luiza Dias Batista, 
Daniel Steegmann Mangrané, 
Daniel Jablonski, Pedro Fran-
ça, Denise Alves-Rodrigues, 
Deyson Gilbert, Fabio Morais, 
Flora Leite, João Loureiro, Lu-
ísa Nóbrega, Maura Grimaldi, 
Pilvi Takala, Sergio Bonilha, 
Luciana Ohira e Vivian Caccuri, 
que realiza performance  no 
dia da abertura (26).

Exemplos
A obra “Migalhas” (2014), 

de Ana Luiza Dias Batista, re-
vela e dissimula sua natureza 
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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).

CONCEIÇÃO
PRÓX. METRÔ JABAQUARA

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
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.

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$ 290.000,00

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

 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.

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)

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.

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).

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

CONCEIÇÃO
A 150 MS
DO METRÔ

1 dorm., sala 2 amb.,

1 vaga. 50m2 A/U.

R$ 380.000,00.

(Cód.JH).

SAÚDE
À DUAS QUADRAS DO METRÔ

70m2 A/U, 2 dorms. c/ armários, 
sala 2 amb. c/sacada, WC. social, 
dep. emp, 2 vagas. R$ 580.000,00 

(Cód. SI) Site: AP0537.

SAÚDE
METRÔ, APTO

86M2 A/U
3 dorms, 1 suíte, sala 2

amb. c/sacada, coz. 

planejada, dep.empr, 

2 vagas fixas. Lazer total.

R$ 680.000,00
(Cód. JH).

JD. DA SAÚDE
90M2 A/C, 02 VAGAS. 

CONSTRUÇÃO NOVA

3 dorms, 1 suite, WC.social, sl 2 
amb, lavabo, piso frio, coz., AS, 

qntal, portão autom. R$ 460.000,00 
(Cód. JJ). Site: SO0164

SAÚDE
PQ.IMPERIAL

5 casas , bom p/renda

12 x 30 c/2 dorms.

Cada + salão p/outra rua.

R$ 1.400.000,00

(Cód. SI).

APTO V. GUMERCINDO
02 vagas/churr na sacada. 3 dts (ste+sac),

AE, banh. social, sala 2 ambs + sac,
Coz. estilo americana, Edifício Novo,

Só R$ 2.500,00 - (Cód. AT)

JABAQUARA
APTO NOVO – COLADO AO METRÔ
3 dts, 1 st c/ae, sl.c/sac. Wc soc, coz. c/ae, 

a.serv.1 vaga, lazer.cond. baixo. R$ 2.200,00 
- (Cód. FE) Site: AP0520.

CHÁCARA INGLESA - APTO 2 DORMS
c/ae, wc social, sl+sac, coz/arm, a.serv.1 vaga. Lazer, cond.baixo. 

R$ 1.900,00 - (Cód.FE) Site: AP0525

Sobrado de Vila, 2 dorm.
1 suite, dep. empr. 1 vaga.

Valor R$ 370.000,00
(Cód.JH) Site: SO0097.

3297-5922
Av. Dr. Altino Arantes, 1091 - Vila Clementino
FILIAL MANAUS: Av. Djalma Batista, 1719, conj 1702 - Chapada
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88 Domingo a Domingo

www.conquistaimoveis.net.br
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SOMOS O CAMINHO MAIS CURTO PARA O SEU IMÓVEL!
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LOCAÇÃO
MIRANDÓPOLIS - R$1.350   
APTO REFORMADO , PROX. METRÔ, 1 DORMITÓRIO

GARAGEM RICO EM ARMS , 300 MTS DO METRÔ

PÇA DA ÁRVORE - R$1.700    
APTO  300 MTS DO METRÔ , MAGNÍFICO , 2 DTS , 

COZ. EQUIP. RICO EM ARMS , ÓTIMO EDIF. ,
PRONTO P/ MORAR . 

   
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    

MIRANDÓPOLIS - R$ 2.500
APTO MARAVILHOSO PROX. STA RITA , 3 DTS  STE 

GAR  PRIV. , RICO EM ARMS  É SÓ MUDAR .

SAÚDE - R$ 2.500
CASA  3 DTS  , GAR  , LIVING 2 AMBS 

  TERRAÇO , LAVANDERIA , RUA CHAGAS SANTOS 

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

V. CLEMENTINO - R$3.500
SOBRADO COMERCIAL  C/  SALÃO DE 50 M2, 

3 DTS , STE,  GAR P/ 3 CARROS , QTAL, 
 EDÍCULA NA AV. ONZE DE JUNHO, 706 

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. 

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.

MIRANDÓPOLIS 
LINDO SOBRADO     

 3 DTS  CLOSET  2 GRS 
R$ 749  MIL 

Prox.  Sta  Rita , ótimo acbto , living
3 ambs, coz. Equipada  Rico  em  arms,  

qtal , imóvel e local maravilhoso.



PÁG. 10 21 a 27 de agosto de 2015

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$ 390 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

SOBRADO NOVO
(ULTIMA UNIDADE)
POR  R$ 360 MIL

2 suítes, sacada, sala 2 am-
bientes, cozinha ampla, lavabo, 
vaga de garagem, quintal. 
Ótimo imóvel para moradia no 
Americanópolis.REF.: 85-2934

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

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
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

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 JABAQUARA
SÓ R$ 300 MIL

Não perca esta chance!
2 dormitórios, sala ,

cozinha ,  vaga de garagem,  
Prox. Ao pátio do Metrô.

Ref  31-3029

BELÍSSIMO 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
VILA GUARANI

R$ 530 MIL 
Próx ao Metrô, ótimo
terreno de (8x 27m),

3 dorms, sala 2 amb., cozinha 
, lavanderia, edicula e corre-
dor lateral  e garagem para 
2 autos.  Oportunidade, boa 

localização próximo ao
comércio local, padaria,
quitanda, mercadinho,

papelaria etc.  REF.: 81-3037

CASA TÉRREA COM
338 M2   R$ 650MIL

Próx. Metrô Jabaquara, excel. 
p/ uso coml. ou res. c/ 3 dorms, 
sala , coz, depósito, isolada, 
qtal , 4 vagas de gar, terreno 
muito bem localizado, ótimo 
investimento!  REF.:81-3058

TÉRREA/ PQ JABAQUARA 
R$ 440MIL

2 dorms, suíte c/ arms, sala 
2 ambiente, coz. c/ arms, 2 

banhs, 2 vagas de gar, portão 
automático. Òtima localização, 
fácil e farta condução para o 

Metrô!  REF.: 81-3992

SOBRADO/ METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 570 MIL

À 5 min. do metrô c/ 2 dors 
c/ arms, ótima sala 2 ambs, 

banh, coz. c/ arms, piso lami-
nado e ardósia, toda em laje 
com 2 vgs. garagem. Òtimo 
investimento. REF.: 81-3096

2 CASAS TÉRREAS  / METRÔ 
CONCEIÇÃO–R$ 530 MIL

A 5 min. Metrô, casa da frente c/ 
2 bons dorms, sala, coz. ampla, 
qtal e gar. p/ 2 vgs; casa dos fun-
dos c/ 1 dorm, sala, coz. e banh, 
totalmente indep. Toda em laje, 
ótima localização.  Ref.: 81-3090

SOBRADO CONDOMINIO 
FECHADO/JABAQUARA 

R$ 355 MIL
2 dorms, sala 2 ambs, piso 
laminado, coz, banh. e vaga 
de gar. Cond. de R$ 120,00, 
pronto para morar.O melhor 
custo benefício! REF.: 81-3991

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 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

BELA CASA TÉRREA
R$ 600 MIL

CIDADE VARGAS
Bairro residencial,

casa aconchegante,
2 dormitórios, banheiro,
sala , cozinha,lavanderia 

coberta, isolada
2 vagas e jardim.

Muito bem localizado!
Fácil acesso! 
REF. 61-3065

SOBRADO – R$360 MIL
VILA GUARANI

2 dormitórios, sala 2 ambs, 
lavabo, despensa, coz. ampla, 
qtal, quarto e banh. para emp, 
terraço com + um dormitório e 
garagem. Rua tranquila, ótimo 
investimento.  Ref  82- 3106

TÉRREA PRÓX. METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 550 MIL

2 dormitórios, sala, coz., 
banheiro, quarto de emp, 
quintal, 3 vagas, portão 

automático. A 5 minutos à pé 
do Metrô, excelente imóvel.  

REF.: 82-3107
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RUA IBIRAJÁ, 373

5072-5757TEL/FAX:

CRECI: 3107-J

APTO 2 DTS - EM FRENTE AO
M. CONCEIÇÃO- REF IMV0000775

2 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga de 
garagem. R$ 1.300,00

APTO  1 DT - JABAQUARA
REF IMV0000996

1 Dt, sala, coz, w/c, as. Vaga coberta 
- Reformado. R$ 240.000,00

APTO  1 DT - AO LADO DO
M. CONCEIÇÃO - REF IMV0001121

1 Dt, sala, coz, w/c, as.
R$ 245.000,00

APTO  1 DT C/ SUITE
M. CONCEIÇÃO - REF IMV0001002
1 Dt c/ suite, sala c/ lavado, varanda e 
1 vaga - 46m2 Vago. R$ 320.000,00

APTO  2 DTS - JABAQUARA
REF IMV0000980

2 Dts, coz. c/ arms. planejados, pronto 
para morar - 58 m2.R$ 260.000,00

APTO  2 DTS - M. CONCEIÇÃO REF 
IMV0000795

2 Dts , sala, sacada, coz., c/ arms., a/s, 
vaga - Lazer completo. R$ 320.000,00

APTO  3 DTS - SACOMÃ
REF IMV0001045

3 Dts , closet, coz. c/ arms., vaga
Pronto para morar!!! R$ 290.000,00

APTO  3 DTS - M. CONCEIÇÃO 
REF IMV0000315

3 Dts, sala, coz, 2 banheiros
e 1 vaga. R$ 400.000,00

APTO  3 DTS - M. CONCEIÇÃO
REF IMV0001085

3 Dts, decorado, arms., lazer completo, 
vaga de garagem. R$ 550.000,00

APTO  3 DTS
M. JABAQUARA - REF IMV0001018
3 Dts, suíte, sala p/ 2 amb c/ sacada, 

vaga - 80 m2. R$ 470.000,00

CASA TÉRREA
VL. MERCÊS - REF IMV0000532
2 Dts., vaga p/ 3 carros - Imóvel bem 

conservado. R$ 390.000,00

SOBRADO NOVO
JABAQUARA - REF IMV0000710
2 Suítes, sala c/ lavabo, copa, coz. 

garagem. R$ 360.000,00.

SOBRADO 2 DTS
V. ST. CATARINA - REF IMV0000754
2 Dts, closet, sala, coz, 2 w/c, churrasqueira, 

2 vagas. R$ 450.000,00

SOBRADO 3 DTS
M. CONCEIÇÃO- REF IMV0001028

3 Dts, sala, coz, w/c, 2 vagas.
R$ 550.000,00

SOBRADO 2 DTS
PLANALTO PTA - REF IMV0000778

2 Dts,  sala, coz, 2 w/c,  2 vagas.
R$ 600.000,00

SOBRADO 4 DTS
SÃO JUDAS - REF IMV0000269

4 Dts, 2 suítes, 4 banheiros, churrasqueira, 
2 vagas. R$ 750.000,00

APTO  1 DT - AO LADO DO
M. CONCEIÇÃO - REF IMV0000925

1 Dt, sala, coz, w/c, as, vaga - Ex-
celente localização. R$ 1.200,00

APTO  2 DTS - JABAQUARA
REF IMV0001125

2 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga de 
garagem. R$ 1.300,00

APTO  3 DTS - M. CONCEIÇÃO
REF IMV0000828

3 Dts, sala c/ sacada, coz., w/c, vaga 
- Lazer completo. R$ 1.500,00

 CASA 2 DTS - JABAQUARA
REF IMV0001064

2 Dts, sala, coz., w/c, vaga de 
garagem.R$ 1.500,00

CASA  3 DTS - M. CONCEIÇÃO
REF IMV0001065

3 Dts, edícula, sala, coz., e vaga de 
garagem. R$ 2.500,00

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

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

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

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

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

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$ 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

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

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

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D.Bernardo 

Nogueira, AU = 76m², 
reformado, ótimo acabto., c/ 2 
dorm. c/ AE, ste, wc social, liv. 
p/ 2 amb. c/ sacada, coz. c/ AE, 
gar. p/ 1 carro - REF.: 14306

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 530 MIL
Impecável, todo reformado, 

ótima localização da rua 
Samambaia, área útil de 88 

m², c/ 3 dormitórios c/ AE, wc 
social, liv. p/ 2 amb., lavabo, 
coz. planej, lavand, gar.p/ 1 

carro. - REF.: 14.493

APTO
CHÁCARA INGLESA

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

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

AU = 74 m² - REF.: 13.812

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.300 MIL

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

c/ closet, liv. p/ 3 amb., lareira, 
lav, escritório, coz. c/ AE, 

despensa, depósito, amplo qtal 
c/ área goumert, sl. Festa, gar. 

p/ 5 carros - REF.: 13.980

APTO
V. DAS MERCÊS

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

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

R$ 327,00 - REF.: 14.239 

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. 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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 340 MIL
Próx. a rua do Boqueirão, vago, 

c/ 2 dormitórios c/ AE, wc 
social, living p/ 2 amb., cozinha 

c/ AE, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, área útil de 58m², 

condomínio somente R$ 320,00 
- REF.: 14.299

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

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

garagem - REF.: 13.792

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 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

SOBRADO
JD. DA GLÓRIA

R$ 880 MIL
Excelente rua do bairro, terreno 
5 x 37,5 mts., AC = 220 m², 
c/ 3 dorm., living, sl. jantar, 

lavabo, copa, coz., escritório c/ 
wc, depósito, dep.p/ empreg., 

gar. p/ 3 carros - REF.: 14.236

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.120 MIL

Construtora Cyrella, AU = 
121,50m², c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, closet, liv. p/ 2 amb., 
sacada gourmet, lav, coz. 

planej., dep. p/ emp., depósito, 
gar. p/ 2 carros, lazer completo 

- REF.: 13.963

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. BRASILINA
R$ 650 MIL

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

REF.14.419

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 679 MIL
Vago, terreno 8 x 22,5 mts., 
AC= 160 m², c\ 3 dorm., 

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

carros - REF.: 13.379

SOBRADO
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

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

TERRENO
BQ. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Excelente oferta, ót.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

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

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.

VILA CLEMENTINO 
EXCELENTE TÉRREA - R$ 3.800,00 
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.
C/70m2 AU, 2 dorms. (1 suite e closet), sala de TV, 
estar e jantar, varanda, cozinha planej., AS, 1 vaga.

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

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.

           MIRANDÓPOLIS 
SOBRADOO - R$ 3.000,00

Semi isolado, 3 dormitórios, sala p/2 ambs., coz., 
lavabo, edícula, qtal., churrasq. e 2 vagas.

LOCAÇÃO SAÚDE APARTAMENTO
MOBILIADO - R$ 2.200,00

PRAÇA ÁRVORE - R$ 860.000,00 
Lindo Apto. c/90m2 AU, 3 dts. (1 ste c/arms), sl. ampla 
p/2 ambs. c/varanda, coz. plan., lav. DE, lazer c/pisc. 
c/raia, playground, academia, sauna, sl. festas, 2 vgs. 

MIRANDÓPOLIS TÉRREA
R$ 450.000,00

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

           MIRANDÓPOLIS 
SOBRADOO - R$ 2.700,00

3 dormitórios c/arms., sala ampla p/2 ambs., 
coz. AS, pequeno quintal, edícula, 1 vaga.

           MIRANDÓPOLIS 
APARTAMENTO - R$ 2.000,00

Impecável, 80m2 AU, 2 dormitórios c/armários, 
2 banhs., coz. planej., AS, DE, 1 vaga.

LOCAÇÃO
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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

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

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

anuncie:
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

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

Estação Conceição - SEDE PRÓPRIA

Administração
• Locação
• Venda

VENDAS - VENDA - VENDA LOCAÇÃO - LOCAÇÃO - LOCAÇÃO
CASA - VILA CAMPESTRE 

R$ 750,00
Ótima oferta!

1 dormitório, cozinha, 
wc e área de serviço. 
Sem garagem.Água
e luz independente.

Á/útil: 30m2.
REF.: CA0301

APTO. - JABAQUARA
R$ 900,00 e R$ 400,00

DE CONDOMÍNIO
Excelente opção!
1 dorms, sala com 

varanda, coz. c/ pia em 
granito e gabinete, wc 
social, AS e 1 vaga. 

Á/útil: 38m2 - REF. AP01880

APTO.
V. ENCONTRO
R$ 300 MIL

2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, 
área de serviço e

1 vaga. Á/útil: 60m2

REF.: AP01634

APTO
VILA GUARANI

R$ 310 MIL
Ótima oferta! 2 

dormitórios (1 com 
sacada), sala, cozinha, 
wc, área de serviço e 
1 vaga. Á/útil: 50m2 - 

REF.: AP01610

APTO JABAQUARA 
R$ 430 MIL

Excel. oportunidade! 
3 dorms (1 suíte) 
c/ arms, sala com 

sacada, coz. planej, wc 
c/ box e gabinete, AS 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 
dorms, sala, coz, wc 

social, lav, lavand, qtal 
e 1 vaga com portão 

automático. Á/útil: 
76m2 - REF.: CA01652

SOBRADO
JABAQUARA
R$ 480 MIL

2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, 

dependencia de em-
pregada, lavanderia e 
1 vagas. A/útil: 150m2 

REF.: CA01521

CASA
JABAQUARA
R$ 800,00

1 dormitório, cozinha, 
wc, área de serviço. 

Sem garagem.
Á/útil: 30m2

REF.: CA01111

CASA V. GUARANI
R$ 1.000,00

Excel. opção! 1 dorm. 
c/ arm. e cama, sala, 
coz. c/ fogão, wc e 

qtal. Luz independente 
e água compartilhada. 

Á/útil: 45m2

REF.: CA01847

SOBRADO
VILA GUARANI
R$ 2.500,00

Uma graça! 3 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
2 wc, lavabo, área de 

serviço churrasqueira e 
2 vagas. Á/útil: 100m2 - 

REF.: CA01855

SOBRADO
JABAQUARA
R$ 1.600,00

2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavanderia 
e quintal. IPTU isento. 

Á/útil: 80m2

REF.: CA01368

APTO V. GUARANI 
R$ 1.250,00 +
R$ 590,00 DE 
CONDOMÍNIO

Ótima localização! 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, wc social,
AS e 1 vaga. Á/útil: 

65m2 - REF.: AP01958
APTO. - V. MONTE 

ALEGRE - R$ 1.600,00 + 
518,00 DE CONDOMÍNIO

A 5 minutos do metrô 
Conceição! 2 dormitórios, 
sala 2 ambientes, cozinha 
planejada, wc social, de-
pendência de empregada 
com wc, área de serviço e 

1 vaga. Á/útil: 72m2

REF.: AP00539

SALÃO COMERCIAL
PRÓXIMO METRÔ 

CONCEIÇÃO
R$ 1.500,00

Excelente opção!
70m2 de área útil e

1 wc. NOVO!.
REF.: SL00170

 Pronto 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

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

 

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

Sobrado c/3 dts. várias 
salas, terraço, copa/coz. 
3 vgs. totalm. reformado, 
acabto. lindo e churrasq. 

R$ 1.250.000,00

MIRANDÓPOLIS
Trav. Casemiro da Rocha

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Próx. Mercado Dia, 2 dts. c/
AE, sl. liv. c/terr. coz. c/AE, 

3º rev., wc, gar., reform. 
Só R$ 520.000,00

Temos Outros

SAÚDE
Trav. R. Fag. Filho

 

3 SUÍTES • 3 VAGAS • 3 SALAS 
Escritório, suíte empregada, piscina, 

portão automático, energia solar, 
hidromassagem. 

Tratar direto com proprietário
(11) 9.9983-4562 ou (19) 9.8215.6642

 SOBRADO MIRANDÓPOLIS
PX. METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

 

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

 

Com 2 dormitórios, sala 2 ambien-
tes, cozinha, banheiro, 1 vaga

R$ 290.000,00 
Tr: Tels. 2776-5340 - 5058-0800

ou 96428-0663

 APARTAMENTO - SAÚDE
PRÓXIMO PLAZA SUL
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 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$ 395.000,00

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

salas, coz., banh. 
lavand. 1 garagem.
Estuda Proposta.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APARTAMENTO 
VILA MARIANA
R$ 350.000,00

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

1 dorm. c/AE, sl. liv. bh. coz. 
gde., a.serv., gar., carp., 
mad., novo. R$ 1.400,00 

Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Ao lado Metrô Pça. Árvore

Rua dos Heliotrópios, 
400 mts. do metrô, com 

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

escritório, área serviço, 
garagem demarcada.

R$ 2.250,00 + Condomínio
3589-7385/99717-1665

APTO. MIRANDÓPOLIS
PRAÇA DA ÁRVORE

Área com 200 m2, 
comercial. 

Rua Tiquatira, 361
com plantonista

Tr. Tel. 5581-1271

ALUGA-SE 
LOJA NA 
SAÚDE

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 2 dorms. sl. coz. 
banh., DE, c/ou s/gar. 

A partir de R$ 2.000,00 
Fiador/Seguro Fiança

MIRANDÓPOLIS
Trav. Rua das Rosas

 

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)

Rua Azevedo Ribeiro 
(trav. da Av. Fagundes 
Filho), c/1 dormitório, 

sala, cozinha banheiro, 
wc e quintal (fundos). 

R$ 1.050,00
Tr. Tel. 99626-7206

CASA
SÃO JUDAS

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dorms. c/AE, sl, 
banh. coz. DE, gar.

R$ 1.200,00 Fiador/Seg.
Fiança. Temos Outros

MIRANDÓPOLIS
Trav. Rua das Rosas

 

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)

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

armários, 1 vaga
Tr. c/Julio creci 86.718 

99690-3235

APARTAMENTO
METRÔ PÇA. ÁRVORE

Av. Onze de Junho, 
com 1 dormitório, 
sala, cozinha,  AS, 

1 vaga, piscina
Tr. c/Julio creci 86.718 

99690-3235

APARTAMENTO
METRÔ STA. CRUZ

Construção nova, 
qto., coz., banh., AS. 

Água e luz separados. 
C/Fiador ou Seg. Fiança

Tel. 2578-8102 
98686-6226 (tim)

CASA METRÔ
IMIGRANTES

RUA SANTA CRUZ 

 

Rua Visconde de Guaratiba, 
3 dormitórios com armários, 

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

 APARTAMENTO
METRÔ IMIGRANTES

Tratar Tel.: 3255-4166

 

33m2, Sala, quarto, cozinha, 1 vaga.  
Rua São Sebastião, 80, apto. 134. 

R$ 1.200,00

 APARTAMENTO
SAÚDE - METRÔ

Cel.: 9-7270-1439
Tels.: 2578-1999 ou 2614-1999

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

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

  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

Tel.: 5572-6074

MANICURE

Para região de Moema, 
Salário fixo, Comissão 

e Vale Transporte
Interessadas através do

Cel.: 99294-2442

D-Unhas Moema Admite:

 
Para Início imediato, horário de 

segunda a sábado, das 8:30 às 18:00 h.
Comparecer com Currriculo
Av. José Maria Whitaker, 873

Planalto Paulista
2537-8540 ou 5594-0894

 LAVADORES DE MOTOS

CORRETOR
DE IMÓVEIS

Admite-se para Plantão de Vendas 
e Locação na zona sul de São Paulo, 
edifícios novos direto da Construtora.

Interessados enviar currículo com foto para: 
vendascrf@hotmail.com - Tel.: 5589-9000

CORRETORES

Empresa Conceituada, 
em crescimento no ramo 
imobiliário contrata para 

inicio Imediato:

Para atuar em locação, vendas de imóveis 
residenciais e comerciais, área e terrenos.

Comissão acima do mercado
Visite nosso site: 

www.vgvimobiliaria.com.br
Tel.: 2501-0305

CRECI J 26727

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br

 

Trabalhamos com as melhores 
marcas do mercado. Preços 

que cabem em seu Orçamento

 CESTAS
BÁSICAS

Ligue e Faça um orçamento
Tel.: 2626-2089

Pela intercessão de Santa Clara, ó Senhor 
todo Poderoso, me abençoe e proteja; 
volte para mim os seus olhos misericor-
diosos, dê-me a paz e a tranquilidade, 
derrame sobre mim suas copiosas graças 
e, depois desta vida, aceite-me no céu em 
companhia de Santa Clara e de todos os 
Santos. Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém. Rezar 1 Ave Maria, 
1 Pai Nosso e fazer o Sinal da Cruz. Após 
a graça recebida, publicar a oração. O.M. 

ORAÇÃO À SANTA CLARA
AGRADEÇO AS GRAÇAS RECEBIDAS

Retiro no local 
Tratar: 

Tel. 4063-6956

COMPRO
LIVROS
USADOS

AGRADECIMENTO
Agradeço à Santa Clara pelas graças 

alcançadas. A.F.T.

SALMO 38
Rezar o Salmo 38, 
3 vezes ao dia por 3 
dias. No 4º dia, man-
dar publicar. Obser-
ve o que acontecerá. 
T.O.P.

SALMO 23
Rezar o Salmo 23, 
3 vezes ao dia por 3 
dias. No 4º dia, man-
dar publicar. Obser-
ve o que acontecerá. 
E.L.P.

  LOCAÇÃO
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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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Atras do Carrefour 
Com 2 dormitórios  sala, cozinha, 

banheiro, 1 sacada, 1 vaga. 
R$ 1.300,00 

+ R$ 500,00 de Condomínio

 

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

APARTAMENTO 
SAÚDE

 

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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Ficam os associados da APEA-EMIA DE SP, 
convocados para a Assembleia Geral Ordinária à 
realizar-se  no dia 17/10/2015, na Rua Volkswa-
gen, s/nº, casa 01 - São Paulo - SP, sendo às 
8:30 horas a PRIMEIRA CHAMADA e às 9:00 
horas a SEGUNDA CHAMADA, com qualquer 
número de presentes, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
1)Retificação/Ratificação das atas relativas às 
AGE’s de 16/10/2010,20/10/2012,12/04/2014,0
5/07/2014 e AGO’s 
2)Esclarecimentos sobre o edital de convocação 
de 20/10/2012, não houve chapa para eleição de 
diretoria nem de conselho deliberativo da APEA;
3)Acerto do endereço no CNPJ de conformidade 
do estatuto; 
4)Saída da presidente Maria Luiza Fernandes 
Santos do CNPJ;
5)As chapas já com o conselho deverão ser 
formados ate o final da 1ª quinzena de setembro;
6)Ratificação do cancelamento do edital publi-
cado em 15/05/2015 Convocando Assembleia 
Geral Extraordinária para 11/07/2015;
7)Votação e eleição da diretoria e do conselho 
deliberativo para o mandato 2015/2017;
São Paulo, 18 de Agosto de 2015.
Maria Luiza Fernandes Santos - Presidente
RG 11.873.344-8 - CPF 004.565.478-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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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.

•SAÚDE

O barulho diário dos avi-
ões que pousam e decolam 
de Congonhas, em São Paulo, 
atinge diretamente cerca de 
31 mil pessoas que moram 
em “zonas de ruído com ní-
veis inaceitáveis”, impróprias 
para habitação, no entorno 
do aeroporto, segundo um 
mapeamento feito pela Anac 
- Agência Nacional de Aviação 
Civil. São moradores de 9.951 
casas dos bairros de Moema, 
Jabaquara e Itaim, além de 30 
“receptores críticos”, como 
escolas e hospitais.

A fonoaudióloga Isabela 
Carvalho, da Telex Soluções 
Auditivas, alerta que não só 
perto de aeroportos, mas em 
muitos locais nos grandes 
centros urbanos, medições 
de ruído mostram alarmantes 
90 decibéis. O nível máximo 
de conforto é de 55 decibéis 
no período diurno e de 50 
decibéis no período noturno. 
“Nessa intensidade de 90 de-
cibéis, após quatro horas diá-
rias de exposição, o indivíduo 
terá sua acuidade auditiva 
afetada”.

Embora haja protestos de 
moradores de bairros próxi-
mos a aeroportos, no cotidia-
no as pessoas parecem estar 
a cada dia mais resignadas ao 
barulho em excesso, dentro 
e fora de casa. Resultado: es-
tão aumentando os casos de 
surdez e a perda auditiva está 
acontecendo mais cedo e não 
só na velhice, como tempos 
atrás. Devido ao estresse cau-
sado pelo local barulhento, o 
indivíduo pode sentir também 
dores de cabeça, problemas 
estomacais, insônia e aumen-

to da pressão arterial.
“No caso de perda audi-

tiva, como existem pessoas 
mais suscetíveis aos altos 
ruídos do que outras, o ideal 
é consultar um médico otor-
rinolaringologista, fazer um 
exame chamado audiometria 
para detectar se já existe al-
gum grau de perda auditiva e 
obter as orientações necessá-
rias para prevenir ou impedir 
o agravamento do proble-
ma”, orienta a fonoaudióloga.

Os casos de surdez vêm 
crescendo vertiginosamente 
por causa da poluição sono-
ra. Quem mora em grandes 
cidades percebe o quanto in-
comoda o barulho do trânsito, 
de uma buzina, de uma obra. 
O pior é que, dentro de casa, 
muitas vezes, o som alto das 
TVs, rádios e outros aparelhos 
é prática corriqueira, que tam-
bém pode afetar a audição. 
As lesões no sistema auditivo 
podem ocorrer após uma ex-
posição rápida ou prolongada 
ao ruído. Isso vai depender da 
predisposição do indivíduo, do 
tipo e da intensidade do som.

Na maioria das vezes, o 
uso de aparelho auditivo de-
volve a capacidade de ouvir. 
Mas quando a indicação é o 
uso de prótese para audição, 
alguns pacientes se sentem 
punidos por isso. “Em muitos 
casos, quando a pessoa pro-
cura tratamento, o caso já 
está mais grave. A perda de 
audição acontece de maneira 
lenta e progressiva e, com o 
decorrer dos anos, a defici-
ência atinge um estágio mais 
avançado”, explica Isabela 
Carvalho.

Barulhos do aeroporto 
podem prejudicar audição

Milhares de pessoas que vivem 
no s arredores de Congonhas 
são atingidas por barulho em 

níveis inaceitáveis, 
diz fonoaudióloga

Cabe ao fonoaudiólogo 
indicar qual tipo e modelo 
de aparelho é indicado para 
atender às necessidades do 
deficiente auditivo. O apa-
relho será então regulado 
para tornar os sons audíveis e 
confortáveis para o paciente.

A fonoaudióloga conclui 
com um alerta importante. 
“A perda auditiva induzida 
por ruído é cumulativa. Qual-
quer dano à audição vai se 
somando ao longo do tempo. 
Os efeitos podem não ser 
sentidos de imediato e a per-
cepção do problema auditivo 
pode vir tarde demais. A ex-
posição frequente ao barulho 
pode levar, com o tempo, à 
perda permanente e irrever-
sível da audição”.

Para se ter ideia, um quar-
to silencioso tem até 30 deci-
beis, uma conversa em tom 
normal atinge 60 dB, e uma 
banda de rock em show ao 
vivo chega a 120 dB. Já um 
jato durante a decolagem, 
atinge o limite da dor: 140dB

Muitos ainda não sabem, 
mas desde fevereiro deste 
ano pessoas com defi ciência 
que ganham até dez salários 
mínimos podem usar fi nancia-
mentos de microcrédito para 
reformar e adaptar imóveis. 

A novidade consta de re-
solução extraordinária do 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN) publicada em 10 de 
fevereiro deste ano no Diário 
Ofi cial da União.

Desde janeiro de 2012, os 
bancos já eram obrigados a 
destinar parte dos depósi-
tos à vista para fi nanciamen-
tos das compra de bens de 
auxílio à locomoção, como 
próteses, cadeira de rodas e 
até veículos adaptados. Os 
recursos saem do limite de 2% 

dos depósitos à vista que as 
instituições fi nanceiras devem 
usar para operações de micro-
crédito de consumo.

Com a resolução de fe-
vereiro, o CMN estendeu as 
operações de microcrédi-

to para obras de acessibili-
dade em imóveis. A medi-
da amplia o Plano Nacional 
dos Direitos de Pessoas 
com Defi ciência. O Conselho 
Monetário, no entanto, de-
finiu condições para a con-

cessão dos financiamentos.
De acordo com o CMN, 

os mutuários deverão apre-
sentar projeto arquitetônico 
de acessibilidade dentro das 
unidades habitacionais que 
respeite a legislação especí-
fi ca e atenda aos critérios da 
Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT). 

O projeto deve ser assina-
do por arquiteto cadastrado 
no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo, e o imóvel deve 
ser legalizado, com certidão 
do Cartório de Registro de 

Imóveis. O projeto precisa ain-
da ter um relatório de respon-
sabilidade técnica que detalhe 
a quantidade de materiais e 
de mão de obra necessária. 
Além disso, os imóveis pode-
rão passar por vistorias para 
comprovar a aplicação regular 
do crédito, e as instituições 
fi nanceiras poderão estipular 
um teto de financiamento 
caso a quantia pedida esteja 
acima dos valores médios 
fi nanciados.

Com informações 
da Agência Brasil

Microcrédito poderá ser usado para reformas
de imóveis para pessoas com defi ciência
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