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A Colina Escarlate: filme de 
terror para maiores de 16 anos 
é destaque nos cinemas

Na Vila Mariana, panquecas, 
wraps, massas e pratos executivos 
fazem sucesso há mais de 20 anos

Página 6

A Coleta Seletiva já 

atende toda região de 

Vila Mariana, Saúde, Jaba-

quara, Cursino e Ipiranga. 

Em alguns bairros, o ca-

minhão passa duas vezes 

por semana. Mas, muita 

gente ainda não participa. 

Basta saber o horário e co-

locar resíduos recicláveis 

secos e limpos - vidro, me-

tal, plástico e papel - sem 

necessidade de separar 

por tipo. Saiba melhor 

como contribuir. Página 8

Escolas serão fechadas
O governo do Estado 

ainda não divulgou oficial-

mente a lista de escolas 

que podem ser fechadas 

depois do processo de 

“reorganização escolar”, 

que acontecerá no pró-

ximo ano e resultará na 

transferência de alunos, 

nova definição de perfil 

das unidades entre outras 

mudanças. Mas, já circula 

uma lista indicando que 

duas escolas estaduais 

da região do Jabaquara 

devem ser fechadas, em 

uma lista inicial de 500. 

Saiba quais são. Página 12

Água Espraiada: 
unidades entregues

O ritmo está bem mais 

lento do que o previsto na 

Operação Urbana Água Es-

praiada, mesmo na ques-

tão habitacional. Mas, esta 

semana foram entregues 

algumas unidades para 

pessoas que viviam em 

comunidades ribeirinhas 

do Jabaquara e passam a 

viver em prédios constru-

ídos na região. Página 4

Quem participa da 
coleta seletiva?
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Ensino Integral na 
EE Lasar Segall

A Escola Estadual de Ensi-
no Integral  Lasar Segall está 
com inscrições abertas para 
as vagas de sextos e sétimos 
anos do Ensino Fundamental 
em 2016.  Os interessados 
devem comparecer de segun-
da a sexta, das 7h às 16h na 
secretaria da escola, que fi ca 
na Rua Dr. Thirso Martins, 211 
- Vila Mariana.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, dia 
17 de outubro, a partir das 
7h, Cata Bagulho na região 
do Jabaquara. As equipes  
percorrerão diversas vias dos 
bairros de Americanópolis, 
Vila Campestre e Cidade Do-
mitila. 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 17 de outubro, das 7h às 
16h,  Cata Bagulho na região 
da Vila Mariana. As equipes  
percorrerão o perímetro for-
mado pela Av.Jabaquara /
Av.Profº. Abrahão de Morais/
Rua Carneiro da Cunha /Rua 
Catulo da Paixão Cearense 
Aproveitem para descartar os 
objetos inservíveis e ajudar a 
manter a cidade limpa!

Di Melo no SESC 
Ipiranga

 Dia 17 de outubro, sába-
do, às 21h, o SESC Ipiranga 
apresenta o violeiro, cantor 
e compositor pernambucano 
Di Melo no show de pré lança-
mento de seu segundo disco. 
Os ingressos custam entre R$ 
20,00 (inteira) R$ 10,00 (meia 
entrada) e R$ 6,0 (comerciá-
rios).  O SESC Ipiranga fi ca  na 
Rua Bom Pastor, 822. Informa-
ções: 3340-2000.

“Madagascar 3” na 
Viriato Correa 

A Biblioteca Viriato Corrêa 
exibe no próximo domingo, 
dia 18 de outubro, às 14h, o 
fi lme “Madagascar 3”.  A BP 
Viriato Correa fica R. Sena 
Madureira, 298 - Vila Maria-
na. Informações: 5573-4017 e 
5574-0389.

Arte no MAC
Dia 17 de outubro, das 10h 

às 12h, o MAC USP oferece 
uma atividade com o objetivo 
proporcionar ao participante 
uma abordagem, a partir da 
arte, que refl ita sobre as expe-
riências e usos do espaço mu-
seológico de forma interdisci-
plinar. Partindo da exposição 
Vizinhos Distantes, a visita ao 
museu servirá de motivação 
para a investigação de possi-
bilidades de aproximações da 
obra de arte que envolvam sa-
beres que são compartilhados 
em áreas de conhecimento 
diversas. O MAC USP fi ca no 
Parque Ibirapuera. 

“O Exorcista” na 
Biblioteca

 A Biblioteca Roberto San-
tos exibe no próximo domin-
go, dia 18, às 18h, o clássico 
do terror “O Exorcista”. Ao 
perceber que sua filha tem 
um comportamento estranho, 
mãe pede ajuda a um padre 
que também é psiquiatra. 
Após vários testes, ele afi rma 
ser um caso de possessão 
demoníaca que precisa ser 
tratado por um especialista 
em exorcismo. A BP Roberto 
Santos fi ca na Rua Cisplatina, 
505 - Ipiranga. Informações: 
2273-2390 e 2063-0901

Circo no Ibirapuera
Neste domingo, dia 18, 

a partir das 13h, acontece o 
espetáculo circense “A Jor-
nada do Heroi”, que conta a 
trajetória de um garoto que 
precisa dominar seus medos 
e encarar a maior aventura 
de sua vida. Um ritual de 
passagem narrado através da 
ótica do Mastro Chinês e suas 
inusitadas acrobacias.  A apre-
sentação será no Bosque da 
Leitura do Parque Ibirapuera 
que fi ca na Av. IV Centenário, 
1.268, Portão 7A, ao lado do 
Viveiro Manequinho Lopes, 
Parque Ibirapuera. 

Ge de Lima no CEU 
Caminho do Mar

Sexta, dia 23, às 19h30, o 
CEU Caminho do Mar apre-
senta  o show de Ge de Lima. 
O músico já abriu shows de 
artistas como Toquinho, Luiz 
Melodia, Wilson Simoninha 
e Max de Castro e integrou 
o musical “Leo & Bia”, de 
Oswaldo Montenegro. Av. 
Eng. Armando de Arruda Pe-
reira, 5.241 - Jabaquara.F: 
3396-5600.

Áries - 21/03 a 20/04 
Talvez o momento seja 

propício para você enxergar 
sua verdadeira imagem no 
espelho da mente, já que de 
tanto combater seus inimigos 
o ariano acabou adotando 
algumas armas utilizadas por 
eles. Contra quem, então, você 
combate?
Touro - 21/04 a 20/05 

Os constrangimentos evo-
cam um grito de libertação, 
e quanto maior for o tempo 
em que esse é contido, mais 
alto será ouvido depois. O 
valor disso é duvidoso, pois 
apesar de sua sonoridade, no 
fundo não serve para libertar. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Há regras de vida, e há fatos 
da vida. Enquanto as regras não 
mudam com a velocidade que 
as circunstâncias demandam, 
os fatos acompanham o movi-
mento do cosmos em perfeita 
sincronia. Assim mesmo devia 
funcionar a mente humana.
Câncer - 21/06 a 21/07

As circunstâncias nos re-
lacionamentos humanos não 
criam facilidades para que as 
pessoas dêem seu melhor. 
Quem quiser continuar ofere-
cendo ao mundo o que houver 
de melhor em sua alma, terá de 
aceitar essas duras condições.
Leão - 22/07 a 22/08

É legítimo que o leonino 
aproveite as brechas que a 
vida oferece para satisfazer 
sua vontade criativa, mesmo 
que seja para sentir o gosto de 
transgredir algumas regras. A 
felicidade será sempre a me-
lhor das intenções.
Virgem - 23/08 a 22/09

Quando quiser conquistar 
aliados, ofereça compaixão 
e solidariedade, mas quando 
quiser conquistar inimigos, 
ofereça severidade e mora-
lismo constrangedor. Você é 
livre para escolher que cami-
nho seguir agora.
Libra - 23/9 a 22/10

Uma semente pequena 
guarda oculta a árvore gigante, 
mas nunca cumprirá esse des-
tino se não for colocada nas 
circunstâncias propícias para 
desabrochar. Assim mesmo 
acontece com o espírito preso 
no centro do coração humano.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Tornar a vida de alguém 
difícil, por mais que seja feito 
na base de razões legítimas, 
encaminha ao inevitável desti-
no de receber o troco. Tornar 
a vida de alguém difícil é mais 
um elo da infi nita corrente de 
comportamentos severos. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

Fazer tudo direito por 
medo das represálias não é o 
mesmo que agir corretamente 
pela própria intenção. O mes-
mo acontece com a rebeldia, 
é de pouco valor rebelar-se 
contra as regras quanto fazê-
-lo porque se tem um sonho 
para realizar.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Evidentemente, é difícil pen-
sar num mundo sem regras, po-
rém é sofrido contemplar que 
o excesso de regras tampouco 
torna feliz nossa humanidade. 
As regras são necessárias, po-
rém mais necessário ainda é 
que elas se transformem.
Aquário -21/01 a 19/02

Conquistar sucesso é legí-
timo e necessário, mas não se 
pode dizer o mesmo de ofen-
der seus semelhantes que não 
tenham tido a mesma fortuna, 
ou aqueles que fizeram de 
tudo para difi cultar o proces-
so. Vingança é um veneno que 
afeta todo mundo.
Peixes - 20/02 a 20/03

Naqueles arroubos moralis-
tas em que seus olhos suspei-
tam haver algo oculto, e em 
contra de sua vida, o pisciano, 
sem sabê-lo, e sem querê-lo, 
aplica nas pessoas o castigo que 
tanto despreza quando aconte-
ce o contrário.

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

• Sala 1 - Vai Que Cola, O Filme 
DIG - 12 Anos  - 14h00 - 16h20 - 18h40 
- 21h00 - 23h20D

• Sala 2 - Vai Que Cola, O Filme 
DIG - 12 Anos - 15h00 - 19h50• Sala 
2 - Música, amigos e festa DIG - 12 
Anos - 17h30 - 22h10

• Sala 3 - Peter Pan 3D - 10 Anos 
- 20h30S2• Sala 3 - Peter Pan 3D 
(Dub) - 10 Anos - 11h50L - 14h30 - 
17h40• Sala 3 - Matrix DIG - 12 Anos 
- 20h30E - 23h40D

• Sala 4 - Operações Especiais 
DIG - 14 Anos - 15h30 - 18h00 - 20h40 
- 23h00D

• Sala 5 - Terra de Maria DIG 
(Dub) - 12 Anos - 17h00D - 19h40Y• 
Sala 5 - De Volta Para o Futuro 3 
DIG - 10 Anos - 22h00E• Sala 5 - Pe-
ter Pan DIG (Dub) - 10 Anos - 13h20 
- 16h00N2 - 19h40T• Sala 5 - Bata 
Antes de Entrar DIG - 14 Anos - 
22h30S2• Sala 5 - De Volta Para o 
Futuro 2 DIG - 12 Anos - 19h40E• 
Sala 5 - De Volta para o Futuro DIG 
- Livre - 17h10E

• Sala 6 - Que Horas Ela Volta? 
DIG - 12 Anos - 13h30C2 - 16h10C2• 
Sala 6 - Um Senhor Estagiário DIG 
- 10 Anos - 11h20D - 19h20• Sala 6 - 

Goosebumps: Monstros e Arrepios 
3D (Dub) - 10 Anos - 16h50L

• Sala 6 - Matrix DIG - 12 Anos 
- 11h00J

• Sala 7 - A Colina Escarlate DIG 
- 16 Anos - 12h50L - 15h40 - 18h30 
- 21h20

• Sala 8 - AMY DIG - 14 Anos - 
22h20• Sala 8 - Hotel Transilvânia 
2 3D (Dub) - Livre - 12h10L - 14h20 
- 17h20 - 20h00

• Sala 10 - Perdido em Marte 
3D - 12 Anos - 13h10 - 16h30 - 20h20 

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

• Sala 1 - Perdido em Marte 
3D - 12 Anos - 11h20L - 14h30 - 18h15 
- 21h25

• Sala 2 - Peter Pan 3D - 10 Anos - 
20h30• Sala 2 - Peter Pan 3D (Dub) 
- 10 Anos - 12h25L - 15h10 - 17h50

• Sala 3 - Hotel Transilvânia 2 
DIG (Dub) - Livre - 11h30L - 13h45 - 
16h15• Sala 3 - A Travessia 3D - 12 
Anos - 18h50 - 21h40T2• Sala 3 - Si-
cário: Terra de Ninguém DIG - 16 
Anos - 21h40D

• Sala 4 - A Colina Escarlate DIG 
- 16 Anos - 12h00L - 14h45 - 18h00 
- 20h45

• Sala 5 - Vai Que Cola, O Filme 
DIG - 12 Anos - 11h10L - 13h30 - 16h00 

- 18h30 - 21h00
• Sala 6 - Operações Especiais 

DIG - 14 Anos - 12h30L - 15h00 - 17h30 
- 20h00 - 22h30

• Sala 7 - Um Senhor Estagiário 
DIG - 10 Anos - 16h30S2 - 19h20S2 - 
22h10J2• Sala 7 - De Volta Para o 
Futuro 3 DIG - 10 Anos - 22h00E• 
Sala 7 - Bata Antes de Entrar DIG - 14 
Anos - 14h00• Sala 7 - Sicário: Terra 
de Ninguém DIG - 16 Anos - 22h10J• 
Sala 7 - De Volta Para o Futuro 2 DIG 
- 12 Anos - 19h40E• Sala 7 - De Volta 
para o Futuro DIG - Livre - 17h10E

   Legendas:D-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado(17);E-
-Esta sessão será exibida SOMEN-
TE Quarta(21);J-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Domingo(18);L-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado(17) e Domingo(18);T-Esta 
sessão NÃO será exibida Sába-
do(17), Terça(20) e Quarta(21);Y-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Terça(20);C2-Esta sessão NÃO 
será exibida Sábado(17), Domin-
go(18) e Quarta(21);J2-Esta ses-
são NÃO será exibida Domin-
go(18) e Quarta(21);N2-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado(17) e 
Quarta(21);S2-Esta sessão NÃO será 
exibida Quarta(21);T2-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado(17).

Filme de terror é destaque 
da semana nos cinemas

O destaque da semana nos 
cinemas é um fi lme de terror. 
Em “A Colina Escarlate”, a 
escritora Edith Cushing (Mia 
Wasikowska)  é apaixonada 
pelo misterioso Sir Thomas 
Sharpe (Tom Hiddleston). Por 
isso, muda-se para sua som-
bria mansão no alto de uma 
colina, habitada também por 
sua fria cunhada Lucille Sharpe 
(Jessica Chastain). A casa tem 
uma história macabra e a forte 
presença de seres de outro 
mundo não demora a abalar a 
sanidade de Edith. Classifi cado 
para maiores de 16 anos.

•ACONTECE •HORÓSCOPO

•CINEMA

•PROGRAMAÇÃO
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Terapia Alternativa
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Casas de Repouso

Aparelhos Auditivos
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5072-2020

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

•URBANISMO

Apartamentos são entregues com recursos
da Operação Urbana Água Espraiada

A Cruz Vermelha de São 
Paulo, em parceria com a 
Nippon Vision, está promo-
vendo o 4° Mutirão de Oftal-
mologia, nos dias 07 e 08 de 
novembro, das 10h às 16h, na 
Avenida Moreira Guimarães, 
699, Indianópolis. Para par-
ticipar, agende sua consulta 
pelos telefones 5056-8707 ou 
5056-8692.

Ao realizar o agendamen-
to, o benefi ciado receberá as 
instruções de como proceder 
no dia da consulta, inclusi-

ve sobre quais documentos 
trazer. A estimativa é de que 
aproximadamente 500 pes-
soas sejam atendidas nestes 
dois dias.

As vagas são limitadas.
Para mais informações 

entre em contato com o vo-
luntariado pelos telefones 
5056-8692 ou 5056-8707 ou 
e-mail: voluntariado@cru-
zvermelhasp.org.br 

Horário de atendimento 
de segunda à sexta das 9h 
às 18h

•SAÚDE

Cruz Vermelha 
fará mutirão 
oftamlmológico

Ainda no início da gestão, 
o prefeito Fernando Haddad 
anunciou que não priorizaria 
a obra viária da Operação 
Urbana Água Espraiada, mas 
sim o aspecto habitacional, 
com remoção das favelas 
existentes ao longo do Córre-
go e transferência das famílias 
para unidades habitacionais 
construídas com os recursos 
da Operação. 

Entretanto, até agora a re-
moção ocorre em ritmo lento. 
Há poucas semanas, a Sub-
prefeitura do Jabaquara che-
gou a anunciar que fará um 
acordo com entidades que 
tenham interesse em ocupar 
temporariamente terrenos 
já liberados para a Operação, 
enquanto as obras não acon-
tecem, para evitar invasões.

Apesar de em ritmo lento, 
as obras habitacionais estão 
em andamento. Esta semana, 
74 unidades fi caram prontas e 
foram entregues. Outras 356 
estão ainda em obras, com 
previsão de entrega de 102 
delas no início de 2016 e o res-
tante até o fi nal do mandato. 

Para se ter ideia, entretan-
to, a carência, ali, é estimada 
em cerca de 4 mil unidades 
habitacionais para atender to-
das as famílias que vivem nas 
comunidades e atualmente 
ocupam moradias precárias 
ao longo dos córregos. As 
famílias já foram todas cadas-
tradas pela Prefeitura.   

O próprio prefeito Fer-
nando Haddad esteve no Ja-

baquara para fazer a entrega 
das chaves às famílias.  “Com 
os recursos da operação ur-
bana, só para moradia nós 
estamos desapropriando aqui 
110 glebas. Vocês vão morar 
em um bairro estruturado, 
que vem melhorando a cada 
década. Não basta o teto, 
tem que estar integrado na 
cidade, com um conjunto de 
serviços disponíveis”, disse.

Os imóveis entregues têm 
área útil de 50 metros qua-
drados com dois dormitó-
rios, sala, sacada, banheiro, 
cozinha e área de serviço. No 
condomínio, oito unidades 
são destinadas a pessoas com 
defi ciência ou mobilidade re-
duzida. O edifício é composto 

por doze pavimentos com 
seis apartamentos por andar 
e dois no piso térreo.

“Estou no Jabaquara des-
de os anos 70. A favela da Ro-
cinha sempre foi considerada 

de uma condição degradante. 
As pessoas que vão morar 
no residencial já vivem aqui 
no bairro, mas agora de uma 
forma digna”, disse Olavo 
Geraldo, um dos novos mora-
dores do condomínio.

As famílias terão também 
salão de festas, quadra recre-
ativa, churrasqueira, área de 
lazer coberta e descoberta, 
bicicletário, estacionamento 
para moto e uma vaga de 
estacionamento para pessoa 
com defi ciência física.

“Nós estamos com quase 
5 mil unidades viabilizadas só 
para vocês que moram aqui 
na área da operação urbana. 
Três mil e quinhentas [unida-
des] são de terrenos que fo-
ram desapropriados e houve 
um chamamento pela Cohab. 
Já temos as construtoras que 
ganharam essas licitações, 
que já estão desenvolvendo 
os projetos”, explicou o se-
cretário José Floriano (Habi-
tação). 

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

www.ciac.com.br

MÊS DAS CRIANÇAS

PINHEIROS: Rua Teodoro Sampaio, 2033
MOEMA: Alameda Maracatins, 894

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

Tudo em MOCHILAS, SACOLAS,  BOLSAS, CARTEIRAS, MALAS
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1ª Loja da 25 de Março na Praça da Árvore

TRAGA ESTE 

ANÚNCIO E GANHE 

UM BRINDE

PRESENTES ORIGINAIS:
Mochilas e lancheiras, estojos, 
capas para tablets,  frasqueiras, 
bolsas para meninas, 
carteiras para meninos... 

Produtos das melhores 

MARCAS ORIGINAIS 

PELOS MENORES PREÇOS

Mochila
Carrinho
PEPPA
De:
R$ 229,90

Por:
R$

99,90

Somente nas
lojas da:
Pça. da Árvore,
Moema e
Pinheiros.

Mochila Sestini
Homem Aranha

Ref.: 5231

Ofertas
Outubro
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Novena a São Judas Tadeu 
começa no dia 18, domingo

domingo) da novena terá 
como tema: “Com São Judas 
Tadeu, somos uma Igreja de 
consagrados e consagradas 
em Jesus Cristo.

No dia 19, segunda, a no-
vena continua com o símbolo 
“barro/argila” e o tema “Com 
São Judas Tadeu, somos Igreja 
a serviço da dignidade huma-
na”. No terceiro dia, os fi éis 
serão inspirados pela “alian-
ça”, com o tema “Com São 
Judas Tadeu, somos Igreja a 
serviço da família humana”

Na quarta, 21, o símbolo 
serão os livros e o tema será  
“Com São Judas Tadeu, so-
mos Igreja a serviço do mun-
do da cultura”.

 O quinto dia será marcado 
pelo computador, simbolizan-
do o tema “Com São Judas 
Tadeu, somos Igreja a serviço 
do mundo do trabalho”. 

Segue na sexta, 23, tendo 
a Constituição Federativa 
do Brasil como símbolo para 
tematizar “Com São Judas 
Tadeu, somos Igreja a serviço 
do mundo da política”.

O sétimo dia será simboli-
zado pelo mapa da cidade de 
São Paulo, que traz “Com São 
Judas Tadeu, somos Igreja 
a serviço da grande cidade” 

para o centro da novena. 
Neste dia, é preciso levar um 
quilo de alimento não perecí-
vel  como gesto concreto em 
prol da Obra Social São Judas 
Tadeu, a ser entregue no mo-
mento do ofertório da missa 
das 15h ou 19h30 no 8º dia da 
Novena, que acontece domin-
go, 25, sob o tema  “Com São 
Judas Tadeu, somos Igreja a 
serviço da caridade”, simbo-
lizada justamente por alimen-
tos e roupas.

A novena de orações ter-
mina no dia 26, segunda, ten-
do como símbolo a pomba da 
paz, que marca o tema “Com 
São Judas Tadeu, somos Igre-
ja a serviço da paz”

Na véspera da festa, ter-
ça - 27, haverá uma Missa 
Solene seguida de ladainha 
em louvor a São Judas Tadeu 
e procissão dentro da Igreja, 
tendo a pia batismal e o círio 
pascal como símbolos. Será 
presidida pelo padre Sérgio J. 
Hemkemeier, às 15h, na igreja 
nova. Haverá também missas 
habituais em outros horários: 
7h, 9h, 12h, 17h e 20h.

A Igreja de São Judas Tadeu 
fi ca na Av. Jabaquara, 2.682 - 
Próximo ao Metrô São Judas. 
Tel: 5072.9928 e 3504.5700.

Todos os anos, a mobili-
zação é intensa. E não é só 
no Dia do Padroeiro, 28 de 
outubro, que a Paróquia de 
São Judas Tadeu fi ca lotada. 
Antes mesmo do evento que 
costuma atrair mais fiéis do 
que o dia 12 de outubro a Apa-
recida do Norte, a população 
já aumenta a frequência à 
igreja que existe desde a dé-
cada de 1940, na divisa entre 
Jabaquara e Saúde.

Dez dias antes do “28 
Maior”, como é chamado 
pelos fi éis o momento de ce-
lebração da fé, já tem início a 
novena, o que vai acontecer 
no próximo domingo, dia 18. 
Os encontros acontecerão 
diariamente até 27 de outu-
bro, sempre em dois horários: 
15h e 19h30 na “igreja nova”. 

A festa é tão tradicional 
na cidade, que mobiliza inclu-
sive agentes de trânsito para 
interdição parcial da Avenida 
Jabaquara,  equipes extras 
no metrô, desvios de linhas 
de ônibus... 

Os próprios católicos po-
dem contribuir como “volun-
tários” na festa. A reunião 
para quem deseja participar 
acontece no sábado, 17/10, às 
16h, no Salão Dehon.

Novena
A cada dia, a novena terá 

um elemento “símbolo” e um 
tema norteando as orações 
dos fi éis. E diferentes comu-
nidades, pastorais e ministros 
da paróquia são responsáveis 
por cada um dos encontros, 
que acontecem diariamen-
te, sempre às 15h e 19h30.

Simbolizado pela “veste 
branca”, o primeiro dia (18, 

Missa campal promovida em outubro de 2014
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•BARES E RESTAURANTES

No fi m de semana, tem cupim e costela no bafo
Qual a ideia de almoço 

para este fi m de semana? 
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, localizada na es-
quina da Avenida Afonso 
Mariano Fagundes com 
a Avenida Ceci, produz 
em churrasqueira própria, 
diariamente espetinhos e 
outras carnes que já fi ca-
ram famosas na região, 
pela praticidade de se-
rem levadas prontas para 
casa, como a promoção 
de picanha - que é ofere-
cida 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 lenta-
mente no vapor da chur-
rasqueira e que, por isso, 
ganham sabor e maciez 
únicos. Tem costela suína e 
bovina, além de cupim, no 
bafo. O cupim, que derrete 
na boca, sai por apenas R$ 
69,90 o quilo. 

De segunda a sexta-
-feira, os espetinhos gre-
lhados estão com preço 
promocional: de R$ 6 por 
apenas R$ 4 cada (o pre-
ço de um cafezinho!). Tem 
de linguiça toscana Auro-
ra, filé mignon, coração, 
frango, queijo coalho 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 fa-
mosa promoção da casa 
é um combinado de Pica-
nha grelhada com lingui-
ça, 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 úni-

cos 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, e serve até 3 
pessoas!

“A Ceci Grelhados só 
trabalha com carnes de 
primeira linha, seleciona-
das e preparada sob rigo-
rosas normas de higiene”, 
garante o experiente Quei-
roz. Oferece produtos dos 
melhores frigorífi cos do Bra-
sil, como Friboi, Red Angus 
Beef, Aurora e Sadia.

Na lista de produtos tem 
ainda baby beef, alcatra, 
filé mignon, costela gaú-
cha, calabresa defumada 
e muito mais.

A Ceci Grelhados fica 

na Avenida Afonso Maria-
no Fagundes, 1349 - Pla-
nalto Paulista. Telefones: 
2276-7901 e 8542-3449. Site: 
www.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

Panquecas, wraps  e massas: há mais 
de 20 anos, sucesso na Vila Mariana

21,99). Quem quiser uma opção 
mais light, poderá optar pelos 
wraps vegetarianos ou com 
massa verde, feitos com massa 
bem fi na e leve.

A carta de vinhos e drinks 
da rede foi assinada pelo ex-
pert, o sommelier e bartender 
Dário Santana (ex-L´Entrecôte 
D’Olivier). Em ambiente acon-
chegante, famílias se reúnem aos 
fi ns de semana e as panquecas 
são disputadas pelos pequenos 
e pelos adultos. 

As opções doces também 
são campeãs de vendas, como 
as de frutas vermelhas ou a de 
banana com Nutella - ambas 
acompanham sorvete de moran-
go, creme, chocolate ou fl ocos. 
“Panqueca é um dos pratos mais 
democráticos da gastronomia. É 
uma solução prática para uma re-
feição rápida e saborosa. Nossa 
rede é frequentada há diferentes 
gerações e isso é motivo de or-

gulho para nós”, explica Alberto 
Topgian, sócio da rede.

“Pancake”, em inglês, é a 
origem da palavra panqueca, em 
português, que signifi ca literal-
mente um tipo de bolo (“cake”) 
assado na frigideira (“pan”). 

Há várias versões para a 
sua origem. Diz a lenda que as 
panquecas nasceram ao acaso 
quando uma mulher derramou, 
de forma acidental, um pouco do 
mingau no fogão e percebeu que 
ele cozinhava rápido, era fácil de 
se manusear e possuía um sabor 
delicioso. Há registros sobre 
as primeiras panquecas já no 
século 1 e elas eram cozidas no 
ferro quente e servidas com mel 
e pimenta. Os franceses dizem 
que foram eles os criadores das 
panquecas ou, na versão deles, 
dos “crêpes”. Polêmicas à parte, 
só há uma unanimidade: todo 
mundo é fã de panqueca.

A Que Pankeka Vila Mariana 
fi ca na Rua Borges Lagoa, 189, 
Vila Mariana. Telefone: 5549-
5549. Abre de domingo a quinta, 
das 11h até a meia-noite (almoço 
executivo até 17h); sexta, sába-
do e vésperas de feriados, das 
11h à 1h.

Que os paulistanos são apai-
xonados por massas, não há 
dúvidas. Agora, quando uma 
casa resolve apostar tanto nas 
massas mais tradicionais quanto 
em saborosas panquecas em 
versões salgadas e doces, grati-
nadas, e com diferentes molhos, 
totalizando mais de 50 receitas 
exclusivas, aí o sucesso é inevi-
tável. Mais do que isso, a receita 
deve perdurar por décadas.  Dá 
para resumir a história do Que 
Pankeka, que tem loja na Vila 
Mariana, assim. 

Criada em 1992,  a Que 
Pankeka surgiu com loja em San-
tana, abriu fi lial na Vila Mariana 
e hoje se transformou em uma 
rede aberta a franquias. Ali, há 
versões gratinadas com molho 
branco, parma, cheddar, quatro 
queijos, ao sugo, bolonhesa... 
Mas há também as delícias assa-
das, recheadas e doces. Oferece 
ainda wraps, pizzas fritas e tra-
dicionais e waff ers, opção ideal 
para agradar a toda a família, 
dos pequenos aos adultos, com 
menu do almoço ao jantar.

Dentre os hits, criações inusi-
tadas como a Panqueca Oriental 
(com champignon e shitake 
puxados na manteiga, frango 
desfi ado e cream cheese) ou a 
Montreal (lombo canadense, 
champignon puxado no alho, 
azeitonas verdes e mozarela) 
ou as versões doces, como a de 
frutas vermelhas ou a de banana 
com nutella.

Outro destaque são as pan-
quecas vegetarianas, como a de 
Brócolis com Palmito e Ricota 
Temperada (R$ 39,99), até a ver-
são com picanha, para gaúcho 
nenhum botar defeito: picanha 
em cubos, cream cheese com 
um toque especial de molho 
barbecue (R$ 43,99).

Bastante pedida também 
sempre foi a Panqueca Oriental 
(champignon e shitake puxados 
na manteiga, frango desfiado 
e cream cheese, R$ 39,99), a 
Montreal (lombo canadense, 
champignon puxado no alho, 

azeitonas verdes e mozarela, R$ 
39,99) e o sabor Texano (fi lé mig-
non em cubos, cebola grelhada, 
mozarela e molho barbecue, R$ 
42,39). Generosas, as panquecas 
são verdadeiras refeições para 
serem compartilhadas com os 
amigos, seja pelo tamanho (ver-
sões pequena e grande), seja 
pelo sabor. Uma inusitada é a de 
Strogonoff de Filé Mignon (R$ 
43,99), praticamente um prato 
servido na forma de uma massa 
fechada.

Durante a semana, na uni-
dade da Vila Mariana, o almoço 
executivo é bastante concorrido 
e procurado pelos escritórios, 
estudantes e consultórios mé-
dicos da região. Pratos com 
gostinho de comfort food e 
ótima relação custo-benefício, 
como o espaguete ao molho 
al sugo (R$ 17,99), o polpetone 
com espaguete (R$ 26,99) ou o 
nhoque com fi lé de frango (R$ 

Wrap Milano: uma das delícias do Que Pankeka na Vila Mariana
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Zoológico tem atividades
Outubro é mês da crian-

ça, da família. E o Zoológico 
continua em festa. Na ver-
dade, talvez seja ainda mais 
interessante ir até lá agora, já 
que o movimento no feriadão 
é muito intenso.

O Zoo, além de celebrar a 
chegada de novos habitantes 
nascidos em cativeiro - dois 
fi lhotes (foto) de mico-leão-
-preto (Leontopithecus chry-
sopygus) e um mico-leão-dou-
rado (Leontopithecus rosalia) 
- lançou uma campanha: “ 
“Conservar para mudar – Mu-
dar para melhorar”.

O evento aborda o papel 
de zoológicos e aquários na 
conservação das espécies e 
como o Zoo tem contribuído 
efetivamente nesse sentido. 
A campanha também busca 
levar ao conhecimento do pú-
blico de que forma, ao visitar 
o Parque, colabora com ações 
e projetos de conservação, e 
visa ainda gerar uma refl exão 
sobre como nossas atitudes 
diárias podem impactar, po-
sitiva ou negativamente, a 
biodiversidade.

Há uma programação es-
pecial de atividades no parque 
sobre o tema. No Espaço Vida 
de Bicho, na

Alameda Elefante, há apre-
sentações educativas com 
animais sempre às 11h e às 
14h. Há apresentações Didá-
ticas em frente aos recintos 
às 10h30 (Alameda Aves - ara-
ras); 11h30 – (Alameda Aves - 
micos leões);  13h30 (Alameda 
Gavial - lobos guará);  14h30 
(Alameda Felinos– Suçuara-
na); e  15h00 (Alameda Urso 
- Tamanduá-bandeira)

Já a Exposição “O Zoo vai 
a campo” acontece na Alame-
da Principal, com trabalhos de 

conservação in situ do Zoo, 
das 10h às 12h e 13h30 às 15h. 

Os Jogos da Natureza são 
jogos, brincadeiras, cenário 
para fotos

e muito mais que aconte-
cem na Alameda Lobo das 10h 
às 12h e das 13h30 às 15h

No Espaço “O Pulo do 
Sapo”, 

na Alameda Aves, aconte-
ce a xposição “Olhares para a 
Conservação”, aberta das 09h 
às 12h e das 13h30 às 16h30

A Fundação Parque Zooló-
gico de São Paulo comemora 
a reprodução de duas espé-
cies de primatas ameaçados 
de extinção e endêmicos da 
Mata Atlântica, 

No dia 30 de agosto deste 
ano, a fêmea de mico-leão-
-preto  “Kinha” deu à luz mais 
dois fi lhotes, que ainda estão 
sendo amamentados e rece-
bem cuidado intenso do pai 
“Calixto” e dos irmãos mais 
velhos. O casal vive junto des-

de 2010 e já gerou 17 fi lhotes, 
contribuindo significativa-
mente para a população da 
espécie, que está em declínio.

O Zoo fica na Av. Miguel 
Estefano, 4241 - Água Funda. 
Há transporte em van especial 
a partir da estação Jabaquara 
do metrô.  Adultos e crianças 
acima de 12 anos pagam R$ 
25, idosos, professores e es-
tudantes com carteirinha R$ 
10. Crianças até 12 anos e defi -
cientes têm entrada gratuita. 
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Acreditamos que a infância é uma fase da vida na qual todo aprendizado é de extrema importância. 
Por isso, o Santa Amália oferece um ambiente seguro e acolhedor, com diversas atividades 
para o desenvolvimento cognitivo, motor e social. Confira tudo o que seu filho vai encontrar aqui:

A fase mais divertida da vida 
também é a de maior aprendizado.

Parque infantil com 300 m²
Tartarugário
Aulas de informática
Musicalização
Biblioteca planejada
Aulas de inglês
Saídas pedagógicas

Matrículas abertas. Agende já uma visita: 

colegiosantaamalia.com.br/saude
Av. Jabaquara, 1.673   |   Metrô Saúde  |  Tel.: (11) 5070-3555

Assinatura Horizontal Principal Cor

AF Colégio Santa Amália

Arte Final

Outubro 2014

Título:

Arquivo:

Tipo:

Data:

Cores: Pantone 485
Pantone 1235

Pantone 300

Pantone 280



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

Dos 96 distritos paulista-
nos, 86 já contam com coleta 
seletiva. Destes, 46 de forma 
universal, ou seja, o caminhão 
que recolhe material reciclável 
passa em todas as vias pelo 
menos uma vez por semana. 
Em muitas delas, o serviço 
já acontece duas vezes a cada 
semana. Descobrir a data e 
horário em que o caminhão 
passa em cada rua é igualmen-
te bastante simples: entre em 
contato com o Disque Lim-
peza 0800.7777156 ou com a 
Central de Atendimento da 
Prefeitura, pelo telefone 156.

Para quem mora nas zonas 
sul e leste da cidade, basta vi-
sitar o site da concessionária 
Ecourbis Ambiental - www.
ecourbis.com.br - ou telefonar 
para 800 772-7979. 

Para quem mora fora da 
área atendida pela coleta sele-
tiva, também há possibilidade 
de contribuir: basta levar os 
materiais recicláveis até um 
Ecoponto. Há 88 oito deles 
em operação na cidade, com 
funcionamento de segunda 
à sábado das 6h às 22h e aos 
domingos e feriados das 6h 
às 18h. A lista de endereços 
também pode ser obtida pelo 
Disque Limpeza.

Em Santo Amaro, Zona Sul 
da capital, uma central mecani-
zada de triagem de recicláveis 
agiliza e garante o encaminha-
mento ideal para que resíduos 
de plástico, metal, papel ou 
vidro possam voltar a ter uso. 

Dessa forma, a capacidade 
de separação dos materiais tri-
plicou. Mas a realidade é que 

a participação da população 
ainda está abaixo do esperado 
e as centrais recebem volumes 
inferiores à quantidade que 
estão preparadas para triar. 

A meta da Prefeitura é, até 
2016, ampliar ainda mais a 
capacidade de triagem de ma-
teriais recicláveis, inclusive 

expandindo a coleta seletiva 
para os 96 distritos da cidade. 

Para o morador, o único 
trabalho é ir separando os ma-
teriais recicláveis ao longo da 
semana, embalar em sacolas 
(que podem ser as sacolinhas 
verdes distribuídas por super-
mercados) e colocar em via 

pública na data e horário da 
coleta em sua rua.

Em geral, todas as embala-
gens podem ser encaminha-
das para reciclagem: caixas 
de papelão de todos os tipos 
(bonbons, café, cereais, sapa-
tos, presentes), embalagens 
longa vida (sucos, leite etc), 
sacos plásticos (de produ-
tos alimentícios, de higiene), 
metálicas (tanto de alumínio, 
como as em que embalam 
refrigerantes e sucos, como as 
de produtos enlatados, pro-
duzidas com ferro). Há ainda 
diferentes tipos de plástico: 
garrafas pet, embalagens de 
xampus e produtos de limpeza, 
potes diversos...

Para encaminhar este ma-
terial à coleta seletiva, não é 
preciso fazer a separação por 

tipo: é possível misturar pa-
péis, plásticos, metais... 

A dica é lavar bem o mate-
rial plástico e os vidros para 
que não restem sobras dos pro-
dutos, o que pode inviabilizar o 
reaproveitamento do material. 
O papel também deve estar 
limpo e seco. Os metais devem 
preferencialmente ser amassa-
dos ou prensados para facilitar 
o transporte e armazenamento.

Não podem ser reciclados 
itens como cerâmica (pratos e 
canecas quebrados, por exem-
plo), Vidros pirex e similares; 
acrílico; papéis carbono, sani-
tários, molhados ou sujos de 
gordura; fotogra� as; espelhos; 
lâmpadas � uorescentes, pilhas 
e baterias de celular (que de-
vem ser devolvidos ao fabrican-
te); � tas e etiquetas adesivas. 

Na maioria das ruas da região, caminhões da coleta seletiva passam duas vezes por semana para recolher materiais recicláveis limpos

VOCÊ SABIA?

Lixo pode gerar colapso em mares e oceanos

Central Mecanizada 
Aumentou capacidade de 
separação de recicláveis na cidade

ONU/Pnuma

Arquivo/SPZS

Sossô Parma/Divulgação CCSP

RECICLAGEM: CADA VEZ MAIS FÁCIL PARTICIPAR

Água é essencial à vida no planeta, entretanto a poluição de mares e oceanos pode 
comprometer a alimentação, o emprego e fazer desaparecer ecossistemas importantes

SUJEIRA EM MARES E OCEANOS 
É CAUSADA POR TURISMO EM 
EMBARCAÇÕES E FALTA DE ATERROS EM 
MUITAS CIDADES DO PLANETA

Não é só a pesca predatória que 
compromete a vida em mares, 
oceanos, rios e lagos. A poluição 

tem consequências não apenas por com-
prometer a vida em ambientes aquáticos, 
mas porque a água é essencial a toda 
forma de vida no planeta.

De acordo com a ONU, duas de cada 
cinco pessoas vivem perto do mar e três 
entre cada sete dependem de recursos 
marinhos ou costeiros para sobreviver. 
Oceanos contribuem para regular o cli-
ma, processar nutrientes através de ciclos 
naturais e fornecer uma ampla gama de 
serviços, incluindo recursos, alimentos 
e empregos que bene� ciam milhões de 
pessoas em todo o mundo.

A ONU ainda alerta que mais impor-
tante que buscar a difícil recuperação e 
limpeza das águas no planeta é evitar que 
a sujeira chegue até lá.

Cerca de 5 trilhões de peças de plástico 
� utuam nos oceanos do planeta, de acor-
do com a Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação, FAO, 

impactando a cadeia de abastecimento 
alimentar que vai de plâncton a mariscos, 
peixes, baleias e, eventualmente, seres 
humanos. Resíduos plásticos no oceano 
podem ser ingeridos por vida selvagem 
causando danos - até pequenos plânctons 
já foram vistos consumindo-os.

Atualmente, há nos oceanos Atlântico e 
Pací� co enormes ilhas de lixo � utuantes, 
com o dobro do tamanho do estado do 
Texas, causando prejuízo estimado de 13 
bilhões de dólares de danos a cada ano.

Este problema pode aumentar no futu-
ro, já que a produção de plástico está pro-
jetada para atingir 33 bilhões de toneladas 
em 2050, e o plástico representa 80% do 
lixo nos oceanos e nas costas: são 10 a 20 
milhões de toneladas de plástico por ano.

A maior parte deste plástico entra no 
oceano como lixo em atividades turísticas 
e de pesca ou através de aterros mal geri-
dos. Todo esse plástico, além de atrapalhar 
a navegação, mata animais marinhos, 
que ingerem o material ao confundi-lo 
com alimento, e causa danos críticos 

aos habitats, como os recifes de coral. 
Cientistas estão especialmente preo-

cupados com a crescente prevalência de 
minúsculos microplásticos que são me-
nores do que 5 milímetros. Estes incluem 
microesferas, que são usadas   em pastas de 
dentes, gels, produtos de limpeza facial 
e outros bens de consumo. Microplás-
ticos não são filtrados por estações de 
tratamento de águas residuais, e podem 
ser ingeridos por animais marinhos com 
efeito mortal. 

Além disso, há uma grande preocu-
pação com a contaminação química do 
plástico nos oceanos.

Estima-se que as empresas de bens de 
consumo já economizem, atualmente, 
4 bilhões de dólares a cada ano devido 
a uma boa gestão de uso do plástico, 
com a reciclagem. É preciso, entretanto, 
ampliar a conscientização da população 
com consumo consciente e reciclagem 
do plástico e cobrar das empresas mais 
monitoramento na destinação do plástico 
produzido.

PASSEIOS

Passeios pela cidade não são 
apenas uma forma de lazer, 
diversão e conhecimento ur-
bano, mas também um meio 
para aprender a valorizar e res-
peitar a natureza, demonstrar 
preocupação com o consumo 
excessivo ou uso exagerado do 
carro, além de oportunidade 
de aprender novas formas de 
viver de forma sustentável.
Uma ótima ideia, neste senti-
do, é participar das ações edu-
cativas do Centro Cultural São 
Paulo pronovidas no jardim 
suspenso junto à Avenida 23 
de Maio. Ali, em pleno coração 
urbano, são promovidos, por 
exemplo, mutirões na Horta 

comunitária. Os próximos 
acontecem dias 18 e 25/10, 15 
e 29/11, 6 e 13/12 - domingos 
e sábado - das 10h às 16h. Não 
há necessidade de con� rmar 

participação - é só aparecer! 
Centro Cultural São Paulo, 
Rua Vergueiro, 1000 - ao 
lado da estação Vergueiro 
do Metrô. 

Mutirão de horta comunitária no CCSP

O Dia das Crianças já se foi 
e uma nova etapa de consu-
mo começa imediatamente a 
seguir: as compras de Natal e 
� m de ano. Será que realmente 
precisamos de tantas compras? 
Para estimular o consumo 
consciente e ponderado, além 
de desenvolver especialmen-
te nas crianças os conceitos 
de cidadania e preservação 

ambiental, as feiras de trocas 
têm se tornado cada vez mais 
frequentes. 

O Instituto Alana, por exem-
plo, não apenas promove di-
versas feiras de trocas de brin-
quedos como também orienta 
na promoção delas por todo 
país e divulga os eventos no 
site www.feiradetrocas.com.
br. Uma delas, organizada pelo 

próprio Alana, acontecerá na 
marquise do Parque Ibirapuera 
neste sábado, 17 das 11h às 13h.

Já a Casa das Rosas (Ave-
nida Paulista, 37, pertinho da 
estação Brigadeiro do Metrô), 
promove Feiras de Trocas de 
Cds, livros, gibis, roupas, LPs... 
E até de saberes! A próxima 
está marcada para o dia 24 de 
outubro, das 14h às 17h.

Feiras de trocas: novo olhar sobre o consumo

REAPROVEITE
Divulgação/CasadasRosas
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Consul te -nos :  5070-4470
SEDE PRÓPRIA – “ESTAREMOS DE PLANTÃO NESTE SÁBADO

ATÉ ÀS 14:30 HORAS”. SE PREFERIR, LIGUE 24 HS: 9 4726-1805.
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.

JD AEROPORTO
SOBRADO COMERCIAL

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

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

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

(Cód.JJ) Site: SO0152.

SAÚDE
150M DO METRÔ 95M2 A/U 

PRÉDIO DE 6 ANOS

CONCEIÇÃO
PRÓX. METRÔ JABAQUARA

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

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$ 512.000,00 
(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!! 98M²

98 m2 – 2 vagas!!!3 dts (1 ste), sala 2 ambs c/ sacada,
coz. c/ armários, dep. Empregada + wc, lazer.

Só R$ 2.600,00!!! – (Cod. TH) Site: AP0558

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 – APTO ESTÚDIO
32m2. Sl c/sacada, dorm., wc, balcão cozinha,

a.serviço coletiva, 1 vaga, lazer completo.
R$ 1.800,00 - (Cód: FE) Site: AP0562

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.

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DORMS
R$ 480.000,00

sala 2 ambientes,

2 WC, cozinha planejada,

1 vaga de garagem, 

Lazer. 

(Cód. JH) 

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

JARDIM DA SAÚDE – 60M2 COND BAIXO
2 dorms c/a.e., sl c/sacada, WC socail, coz c/arm.,

a.serv+wc, 1 vaga. R$ 1.100,00
(Cód: FE) Site: AP0549

VILA MORAES
AV. DO CURSINO, 01 VAGA

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

SAÚDE
À DUAS QUADRAS DO METRÔ

70m2 A/U, 2 dorms. c/ armários, 
sala 2 amb. c/sacada, WC. social, 
dep. emp, 1 vaga. R$ 580.000,00 

(Cód. SI) Site: AP0537.

JD. DA SAÚDE
 PROX. SHOP.PLAZA SUL

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 5 vagas , bom p/renda

12 x 30 c/2 dorms.

Cada + salão p/outra rua.

R$ 1.300.000,00

(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$ 2.450,00 - (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$ 2.000,00 
- (Cód. FE) Site: AP0520.

SÃO JUDAS - TÉRREA, PRÓX. METRÔ
3 dorms (1 st), WC social, sala, coz, lavanderia, 2 vagas c/portão 

eletr. R$ 2.000,00 (resid) e R$ 2.300,00 (com).

Cód:FE Site: CA0061.

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

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

SAÚDE
SOBRADO. 3 DORMS

(1 SUITE)

sl 2 amb., lavabo, dep. emp. 
entrada lateral, 2 vagas, quintal. 141 
m2 A/U. (Cód: JH) Site: SO0154

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

2 vagas. R$ 900.000,00.
(Cód.RS/JH), SITE AP0462.

METRÔ SAÚDE
APTO 92M2 A/U

3dorms, 1suite, sala 2 amb.c/
sacada, coz.planejada, lavabo, dep.
emp,2 vagas. R$ 850.000,00 

(Cód. JH/FE) Site: AP0578.

 SÃO JUDAS
200M. METRÔ. R$ 700.000,00

81m2 a/u. Rua sem saída. 3 
dorms, 1 st, sl 2 amb.c/sacada, 
coz.planejada, 2 vagas. Lazer de 
clube.  (Cód. JH) Site: AP0326.

SAÚDE
200MTS DO METRÔ
2 dorms (1suite c/armário),

sala 2 amb. c/sacada,

cozinha planejada,

2 vagas. 67m2 A/U.

R$ 550.000,00.

(Cód.JH).

JD. DA SAÚDE
R$ 440.000,00

CONCEIÇÃO
METRÔ APTO LINDO!

Pronto p/morar.  2 dorm (1 st), sala 
c//sacada, 2 bhs, armários, 68m2 
A/U, 1 vaga, lazer. R$ 435.000,00 

(Cod.MA) Site: Ap0591.

SAÚDE
PROX. METRÔ

Apto 03 dorms, sala, coz,
a.e, área serv+WC, 1 vaga, cond.

baixo. R$ 645.000,00
(Cód. RS) Site AP0617 

02 dorm.(1 suite), sala 2 amb., sacada, 
armários, piso frio, WC. social, coz., 
área serv., lazer. R$ 258.000,00. 

(Cód. JJ) Site: AP0541.

CONCEIÇÃO
METRÔ OPORTUNIDADE

Apto 2 dorms, sl, coz., 1 vaga. 
Prox. Metrô. SÓ R$ 328.000,00.

 (Cód. MA) Site: AP0491.

SAÚDE
TERRENO METRÔ

10 X 38
casa demolida.

 (Cód. RS)

R$ 630.000,00

Site: SO0111.

 PLANALTO PTA
SOBRADO 157M2 A/C

A/T 136M2
03 dorms, 2 sts,

sl 2 am., entrada lateral,

dep.empregada, 2 vagas.

R$ 650.000,00

(Cód.JH)

SAÚDE  – Rua Paracatu, Prox. Metrô
2 dorms c/a.e., sl c/sacada, WC social, coz.c/arm, a.serv.,

dep. empregada, 1 vaga, cond. baixo. R$ 1.900,00. (Cód: FE)

2 dorms, sala 2 amb.
Coz c/ a.e., dep. emp; 1 vaga.

R$ 470.000,00
(Cód.JH) Site: AP0507

Apto 02 dorms. c/arms, 2 
banheiro, sala 2 amb. c/terraço, 
cozinha c/a.e., 01 vaga. Lazer. 

(Cód.RS) Site: AP0345.

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

CR
EC

I-4
1.

88
8 Domingo a Domingo

www.conquistaimoveis.net.br

Sede Própria

CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS

CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS    CONQUISTA IMÓVEIS

C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

    C
O

N
Q

U
IS

TA
 IM

Ó
V

E
IS

C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS
   

 C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS
   

 C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS
   

 C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS
   

 C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS
   

 C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS
   

 C
O

N
Q

U
IS

TA
 I

M
Ó

V
E

IS

VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

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

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

MIRANDÓPOLIS 
APTO  2 DTS   GAR  95 M2 AT 

REFORMADÍSSIMO !!
R$ 529  MIL

Prox. Metrô liv. 2 ambs , coz. Equipada 
, rico em arms , andar alto, segurança e 

conforto, confira!!

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 .

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

 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 

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

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 .

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. 

MIRANDÓPOLIS 
APTO  2  DTS   GAR   90 M2 AT 

 LINDO , BELÍSSIMO 
R$389  MIL 

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

acbto de 1ª Cond. Baixo, excelente edif. 

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

MIRANDÓPOLIS 
ÓTIMO SOBRADO 

2 DTS  ESCRIT.  GAR 
R$ 639 MIL 

Local espetacular , prox. Metrô, liv 2 
ambs , coz. Equipada, Lavabo, rico em 

arms , quintal , é só mudar !!

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 .

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

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.

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 .

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  

V. CLEMENTINO  
SOBRADO LINDO 
2 DTS  GAR 90 AU

R$439  MIL
Ótimo local  living 2 ambs , coz.

Equipada ,VQtal  pronto p/ morar, 
único abaixo do valor real.

V. MARIANA 
APTO 2DTS  GAR 

PROX. METRO STA CRUZ 
R$1.200

Ótimo local , liv. 2 ambs , coz. Equip. 
rico em arms Pronto para morar,

não perca.

MIRANDOPOLIS 
APTO 1 DORM. GAR

C/ PISCINA 
R$1.400

Prox. Metro liv. 2 ambs ,
coz. Equip. Rico em arms,

lindo edif.  Não perca .

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS  GAR  65 M² AU 

PROX. IBIRAPUERA 
R$1.500

Ótimo local , liv. 2 ambs , coz. Equip.  
dep. Empr. Rico em arms ,

andar alto ótimo edif.  

METRÔ SAÚDE
APTO 2DTS  GAR  60 M² AU 

R$1.690
Espetacular liv. 2 ambs , coz. Equip.

rico em arms. Ótimo edif.
Pronto p/ morar .

MIRANDÓPOLIS 
APTO 2 DTS  GAR 

PROX. PÇA STA RITA
R$1.700

Semi novo maravilhoso,  liv 2 ambs , 
coz. Equip. Rico em arms , andar alto , 

lindo edificio.

METRÔ STA CRUZ 
APTO  2 DTS  GAR  60 M² AU 

PROX. HOSP. SP 
R$1.800

Magnífico  liv. 2 ambs , coz. Equipada , 
rico em arms 

Ótimo edif. c/ piscina .

V. MARIANA 
APTO  2 DTS  2 GRS 

C/ TERRAÇO GOURMET
R$2.000

Prox. Metrô Santa Cruz , living 2 ambs , 
terraço Cozinha  equip.  repleto de arms  

acbto luxo. Edif. Magnífico  c/ lazer .

 V. MARIANA 
APTO  2 DTS  STE  2 GRS

SEMI – NOVO 
R$2.200

Prox. Metrô  living 2 ambs , terraço , 
coz. Equipada Rico em arms , belíssimo 

edif. c/ lazer total .

V. CLEMENTINO 
APTO 3 DTS  GAR  80 M² AU

LOCAL NOBRE 
R$2.300

Magnífico liv. 2 ambs , coz.  Equipada , 
rico em arms, Andar alto , ótimo edif.

É só mudar . 

MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO LINDO 

2 DTS  GAR  120 M² AC 
R$2.400

Prox. Metro  liv. 2 ambs , coz. Equip. 
rico em arms 

Qtal,  dep. Empr. É só mudar !

V. MARIANA 
APTO 2 DTS  STE  GAR 

NOVO  - LINDO
R$2.500

Prox. Metrô Santa Cruz , liv. 2 ambs 
, terr. Gourmet, Coz. Equip.  rico em 

arms , belíssimo edif. c/ lazer .

 PTO PAULISTA 
SOBRADO MAGNIFICO 

3DTS  STE  2 GRS 
R$2.900

Local nobre liv. 2 ambs , coz. Equip. 
rico em arms, Qtal , dep. Empregada,  

pronto para morar .

V. CLEMENTINO 
APTO 3 DTS  STE  2 GRS 

ESPETACULAR 
R$3.300

Prox. Metro living 2 ambs , terr.  Coz. 
Equip. Rico em arms , dep empregada , 

lavabo, lindo edif c/ lazer total.

V. CLEMENTINO
APTO  4 DTS 2 STES 2 GRS 

140 M² AU   ALTO LUXO  
R$4.000

Prox. Ibirapuera, liv. 2 ambs  terraço, 
lavabo , coz. Equipada 

Rico em arms , lindo edif.  c/lazer .

 V. CLEMENTINO 
APTO 3 STES 3 GRS 280M² AT

LINDO , MARAVILHOSO
R$6.000

Local nobre  liv. 2 ambs  coz. Equip. , 
rico em arms, Lav. Dep. Empr. ,  alto 

luxo edif. c/ lazer de clube

CONJUNTOS COMERCIAIS 
  TEMOS VÁRIOS PARA 

LOCAÇÃO NA REGIÃO DO 
METRÔ CONSULTE-NOS

ESTAMOS ADMITINDO
CORRETORES (AS)
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“SEDE PRÓPRIA”

OTIMO SOBRADO
JABAQUARA R$ 500MIL

2 Dormitórios, sala 2  ambien-
tes, cozinha, terraço, 3 vagas 
de garagem  + duas moradias
nos fundos. Ótimo investimen-

to ou renda!  Ref.: 31-2811 

CASA TÉRREA
JD ORIENTAL R$ 450 MIL
2 dormitórios, sala 2 ambien-

tes, cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia e edícula completa, 
amplo terreno de 6x39, exce-
lente quintal.   REF.: 31-2798

COBERTURA DUPLEX
METRÔ

S. JUDAS / CONCEIÇÃO
R$ 650 MIL

3 dorms + 1 ste, terraço
c/ sl. grande + sl. almoço + 

churr, lazer completo,
muito bem localizado.

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

SOBRADO NA 
VILA CAMPESTRE

R$ 500 mil
3 dorms, 1 suíte c/ closet, sala 
ampla, copa, coz, lavanderia  

salão no sub solo, quarto para 
emp. com wc, churr. e gar. 2 
automóveis.  Ref 61-2873

CASA TÉRREA
ISOLADA R$ 940 MIL

CIDADE VARGAS
Bairro residencial! prox. Metrô Jaba-
quara c/ 4 dorms, ste,sala 2 ambs, 
cozinha , quintal,edícula, saída para 
2 ruas, 6 vagas de garagem, terreno 
amplo de 450 m2 ,casa totalmente 

isolada e arejada!.  REF63-2886

APTO SAÚDE
R$ 535 MIL

2 dormitórios, 1suíte com 
armários, sala 2 ambien-
tes com sacada, cozinha 
com armários, sacada, 2 

banheiros,garagem para 2 
automóveis.  REF.: 61-2878

APTO - R$ 390 MIL
VILA GUARANI  
Ótima localização,

2 dorms, sala 2 ambientes 
com sacada, cozinha,

vaga de garagem, 65 AU,  
VAGO.Visite hoje!

REF.: 53-2866

CASA TÉRREA ASSOBRADADA
JABAQUARA –R$ 550 MIL

10 min. à pé do Metrô 
com 3 dormitórios, sala para 

2 ambs, cozinha, 2 banheiros, 
quintal, 2 vagas de carro, 

ótimo  terreno de 5x32x12. 
Ref 82-2665

APTO SÃO JUDAS/
CONCEIÇÃO - R$ 386 MIL
2 dormitórios, sala c/;sacada, 
cozinha, apto TODO REFOR-
MADO, piso em porcelanato, 
condominio de R$ 350,00 e 
vaga de gar.  REF.: 82-2837

APTO  R$ 365 MIL
JABAQUARA - METRÔ
2 dormitórios com armários, 
sala 2 ambientes, cozinha 

com armários, 2 banheiros e 
vaga de garagem.

REF.: 82-2895

LINDO APTO - PRÓX. 
AO METRÔ– R$ 630 MIL
Na melhor parte do Jabaquara 
, com 2 SUÍTEScom closed, 
sala com sacada, cozinha 

americana, banheiro,
garagem e lazer completo.

Ref. 85-2885

APTO METRÔ
JABAQUARA   R$ 325 MIL

REFORMADO, ótima
oportunidade 2 dorms, coz. 

c/ arms,sala 2 ambs, piso em 
porcelanato,  vaga  fixa. Lazer 
c/ quadra, jogos,academia, s. 
festas e churr.  REF.:91-2943

APTO – METRÔ 
JABAQUARA R$ 495 Mil

108 m2 de área, 2 dorms +
3º ver., sala 2 ambs, coz. 
ampla, lavand, 1 vaga de

gar. + depósito. Cond. super 
baixo, apenas R$ 100,00.

Otima oportunidade. Ref  92- 2947

CASA TÉRREA
JABAQUARA R$ 920 MIL

CIDADE VARGAS ,TERRENO 
10X40, saida p/ duas ruas, 

prox. Metrô com 3 dormitórios, 
suíte, sala ampla , cozinha, 
quintal com salão e churr,

7 vagas de ga. REF  11-2958

APTO - JABAQUARA
R$ 290 MIL

2 dorms, ótima sala, coz. c/ arms, 
piso em porcelanato, AS  e gar. p/ 
um automóvel. À 15 minutos a pé 
do Metrô, fácil condução. Lazer 
c/ churr, play, quadra etc. Ótimo 

negócio !  REF.: 13-2951

CASA TÉRREA
V. GUARANI  R$ 450 MIL
Otimo terreno bem localizado, 

prox. Padaria, mercado e 
comércio local, 2 dorms, sala, 
cozinha,banheiros,lavanderia, 
quintal e 4 vagas de garagem. 

REF.: 13-2963

SOBRADO NOVO
PRÓX. METRÔ 

CONCEIÇÃO R$ 560 MIL
 Vila Guarani com 3 dormi-

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

morar. REF.: 01-2999

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

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 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$ 280 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

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

SOBRADO VILA GUARANI  
R$ 490 MIL

2 dorms, sala 2 ambs, coz,
2 vagas de gar, quintal. Salão

c/ dispensa e mais um quarto, 
toda em laje. Excel. preço,

Ótima localiz, 10 min. do metrô 
Jabaquara. REF.: 95-4000
SAÚDE / BELÍSSIMO 
APTO  R$ 1.300 MIL 

Próx. ao metrô , 3 suítes, repleto 
de armários, sala 2 ambientes, fino 
acabamento em porcelanato, sacada 
fechada em vidro, cozinha completa  
gourmet, lavabo, 3 vagas para 
automóvel, deposito, lazer completo. 
Ótima  oportunidade!  REF.: 95-3132

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 MIL

3 suítes,sala grande, cozinha 
planejada, repleto de armários, 
escritório, lavabo, quintal com 

churrasqueira,200 m2 de área útil,
2 vagas de automóvel, belíssimo 

acabamento em rua tranquila. 
REF.: 93-3124

APTO VILA GUARANI/ 
CONCEIÇÃO R$ 850 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

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

“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

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

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

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 36 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 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

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 NOVO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

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

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

SOBRADO 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

SOBRADO NOVO
V. GUMERCINDO

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

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

quintal c/ churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros

REF.: 13.902

APTO
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.: 14.306

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
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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

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

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

IMÓVEL COML.
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 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
IPIRANGA
R$ 780 MIL

Ótima oferta, AU = 149 m², 
ótimo local da rua Agostinho 

Gomes, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte 
c/ hidro, living p/ 2 amplos 
amb., sacada, lavabo, copa, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 

gar. p/ 2 carros - REF.: 14.544

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

APTO
V. VERA

 R$ 370 MIL
Boa localização da rua 

Vergueiro, c/ 3 dorm., wc 
social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada, cozinha, wc p/ empreg., 
gar. p/ 1 carro, AU = 74 m², 
estuda permuta imóvel menor 

valor - REF.: 13.654

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 380 MIL
Ótima localização do bairro, 
trav. da rua Tiquatira, c/ 3 

dormitórios, wc social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, necessita reforma - 

REF.: 14.278

SOBRADO
JABAQUARA
R$ 390 MIL

Próx. a rua Barrânia, c/ 2 dorm., 
suíte, wc social, sala, cozinnah 

c/ AE, despensa, lavanderia, 
wc p/ empreg., quintal c/ 

churrasq., gar. p/ 2 carros - 
REF.: 14.197

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 395 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
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
BQ. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
Ótimo local, trav. da r. Jussara, 

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

despensa, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros, estuda apto. menor 
valor na região - REF.: 14.376

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
V. GUMERCINDO

R$ 390 MIL
Ótimo local da Av. Ramalho 

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

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

REF.: 13.870

SOBRADO
MOINHO VELHO

R$ 430 MIL
Boa localização do bairro,

c/ 2 dormitórios, wc social, 
living p/ 2 amb., lavabo, 

cozinha, lavanderia, garagem 
p/ 1 carro, estuda propostas - 

REF.: 14.389

APTO
V. BRAS. MACHADO

R$ 469 MIL
Boa localização da rua Cônego 

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

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

carro, lazer - REF.: 14.181

SOBRADO 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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 820 MIL
Ótima localização da rua 

Samambaia, área útil de 92 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 

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

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 14.600

APTO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 290 MIL
Boa localização da rua Vicente 
Fernandes Pinto, vago, AU = 

62 m², c/ 2 dorm., 1 c/ AE, wc 
social, living, cozinha, lavand, 

gar. p/ 1 carro, cond.
R$ 429,00 - REF.: 14.610

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, garagem p/ 2 carros - 

REF.: 13.629

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

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

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

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

REF.: 14.449

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Ótimo local da Av. Ramalho 
Ortigão, área útil de 82 m², 
vago, c/ 2 dorm. c/ AE, wc 

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

REF.: 14.627

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

APTO
CHÁCARA INGLESA

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

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

AU = 74 m² - REF.: 13.812

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 620 MIL

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

REF.14.419

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 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

APTO
SAÚDE

R$ 680 MIL
Ótimo local, próximo ao Metrô 

Saúde, área útil de 83 m², vago, 
c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, wc 

social, living, sl. jantar, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., garagem 
p/ 2 carros - REF.: 14.608

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial 
ou comercial, vago, terreno 
5 x 32m, AC = 147m², c/ 3 
dorm., living p/ 2 amb., coz. 

c/ AE, depósito, dep. p/ emp., 
garagem - REF.: 13.792

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

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

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

Despejo, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 13.018

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
Terreno 9 x 24 = 218 m², AC 
= 206 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., lavabo, 
copa, coz. c/ AE, despensa, wc 

p/ empreg., gar. p/ 6 carros, 
estuda permuta por apto. - 

REF.: 14.631

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.070 MIL

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

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

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

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$ 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

APTO
SÃO JUDAS
R$ 618 MIL

3 dorm. c/ AE, suíte, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 

cozinha c/ AE, lavanderia c/ AE, 
garagem p/ 2 carros, área útil de 

80 m², boa localização da rua 
Major Freire - REF.: 14.275

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 630 MIL
Prédio c/ apenas 8 anos, 

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

sacada, lavabo, coz. c/ AE, wc 
p/ emrpeg., gar. p/ 2 carros, 
prédio c/ 8 anos, cond. R$ 

450,00 - REF.: 13.872

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

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

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

lavanderia, quintal c/ churr., 
gar. p/ 4 carros, impecável, 

ótimo acbto. - REF.: 13.827

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente área útil de 129 m², 

garagem p/ 3 carros, c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 

p/ 2amb. c/ sacada, coz. c/ AE, 
lavandeira, dep. p/ empreg., - 

REF.: 14.621

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 860 MIL
 Terreno aprox.11 x 30 mts., 
AC = 300 m², c/ 3 dorm., 
2 suítes, living, sl. Jantar, 

sl. TV, lavabo, cozinha, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 5 carros, 

edícula indep. c/ 2 dorm., suíte 
REF. 13.860

APTO
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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.200 MIL

Seminovo, AC = 270 m², c/ 3 
suítes c/ AE, living p/ 2 amb., 

sl. TV, lavabo, copa, coz. c/ AE, 
dep.p/ empreg., escritórios, 
sl. p/ atelier, gar. p/ 4 carros, 

estuda permuta c/ casa térrea - 
REF.: 14.481

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 1.220 MIL
Terreno 212 m², constr 204 

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

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

gramado, churrasq., gar. p/ 2 
carros - REF.: 12.299
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RUA IBIRAJÁ, 373

5072-5757TEL/FAX:

CRECI: 3107-J

APTO  3 DTS - METRÔ
JABAQUARA - R$ 380.000,00

3 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga de 
garagem - REF IMV0001163

APTO  1 DT – VILA GUARANI
R$ 300.000,00

1 Dt., suíte, lavabo e vaga de gar. 
Lazer – 46 m2 - REF IMV0001137

APTO  2 DTS - JABAQUARA
R$ 260.000,00

2 Dts, coz. Planejada, 1 vg – Lazer 
completo - REF IMV0001090

APTO  1 DT - AO LADO DO
M. CONCEIÇÃO  - R$ 250.000,00
Investimento!!! 1 Dt, sala, coz, w/c, 

as. REF IMV0001121

APTO  2 DTS - JABAQUARA
R$ 300.000,00

2 Dts, sala, coz, w/c, a/s, 1 vg
REF IMV0001055

APTO  63 M2 - M. CONCEIÇÃO R$ 
350.000,00

2 dts. sala c/ sacada, 2 banhs, vaga 
fixa. Lazer c/ piscina. REF IMV0000914

APTO  2 DTS – VILA GUARANI  R$ 
330.000,00

2 dts. sala c/ sacada, coz., w/c, vaga. 
Pronto p/ morar!!! REF IMV0001114

APTO  VAGO - M. CONCEIÇÃO R$ 
340.000,00

Oportunidade de investimento, 2 dts. c/ 
1 vg – Próx. metrô - REF IMV0001021

TERRENO NINHO VERDE
CASTELO BRANCO - R$ 30.000,00
Cond. Fechado,  450 M2 de terreno c/ vigilân-
cia, 2 portarias,  e clube. REF IMV0000760

APTO  3 DTS - METRÔ
CONCEIÇÃO - R$ 400.000,00

3 Dts, sala, coz, 2 banheiros e 1 vaga 
- 5 min. do metrô - REF IMV0000315

APTO  3 DTS - METRÔ
CONCEIÇÃO - R$ 470.000,00

3 Dts, suíte, dep.empregada, sacada 
– 500m do metrô. REF IMV0001018

APTO  2 DTS - METRÔ SAÚDE
R$ 420.000,00

3 Dts, sala, coz., banheiro, vaga de 
garagem - REF IMV0001180

SOBRADO 3 DTS
JABAQUARA - R$ 400.000,00

3 Dts, suíte, 3 w/c, copa, quintal, 3 vgs 
- Terreno 10 x 30 - REF IMV0000597

CASA TÉRREA
VL. DAS MERCÊS - R$ 390.000,00
2 Dts., vaga p/ 3 carros - Imóvel bem 

conservado - REF IMV0000532

SOBRADO NOVO
AMERICANÓPOLIS - R$ 385.000,00

2 Suítes, 3 banhs, vaga de gar. 
Imóvel novo e vago. REF IMV0001158

APTO  2  DTS -  JABAQUARA
R$ 1.200,00

2 DtS, sala, coz, w/c, as, 1 vg - Cond 
R$ 350,00 - REF IMV0001125

APTO  2 DTS - JABAQUARA
R$ 1.280,00

2 Dts, sala, coz., banheiro e vaga de 
garagem - REF IMV0001174

APTO  2 DTS - M. CONCEIÇÃO R$ 
1.300,00

2 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga de 
garagem - REF IMV0001170

CASA 2 DTS – JABAQUARA
R$ 1.500,00

2 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga de 
garagem - REF IMV0001122

1 DORMITÓRIO
M. CONCEIÇÃO - R$ 800,00

1 Dt, sala, banheiro e quintal – Entrada 
independente - REF IMV0001064

SALA COMERCIAL
METRÔ SANTA CRUZ - R$ 1.000,00
Sala comercial com 36 m2, banheiro 
Ao lado do metrô - REF IMV0001057

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

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA - R$ 1.100.000,00

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.

VILA CLEMENTINO 
APARTAMENTO  R$ 1.500,00 

C/75m2 AU, 2 dorms. c/arms., + escrit., 2 banhs., 
sala, coz. c/arms. bem localiz., próx. a E.P.M.

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$ 800.000,00 
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.

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

LOCAÇÃOMIRANDÓPOLIS
APARTAMENTO R$ 1.600.000,00 

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.

LOCAÇÃOMIRANDÓPOLIS - APARTAMENTO
R$ 525.000,00

Com 65m2 A.U., 2 dorms. c/arms., sala p/2 ambs. 
coz. c/arms., dep. empreg., 1 vaga demarcada.

           MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO - R$ 2.800,00

Todo reformado, 2 suítes, 2 salas, lavabo, coz. 
qtal. edícula c/+ 1 ste. e lav. 2 vgs. port. eletr.

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. 

LINDO APTO. CHÁCARA INGLESA
R$ 700.000,00

C/75m2 A.U., 3 dorms., 1 suíte c/arms., sala 
p/2 ambs c/varanda, coz. plan., AS, 2 vgs.

           PÇA. DA ÁRVORE 
RESID./COML. - R$ 3.000,00

Sobrado ao lado do metrô c/3 dts. c/arms. 1 sala 
ampla p/2 ambs. lavabo, coz. c/arms. AS, 4 vagas.

           MIRANDÓPOLIS 
APARTAMENTO - R$ 2.000,00

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

LOCAÇÃOSAÚDE - APARTAMENTO NOVO
R$ 630.000,00

50 metros do metrô, c/2 dorms. (1 suíte), sala c/
varanda, cozinha, A.S., 2 vagas e lazer completo.

MIRANDÓPOLIS - APARTAMENTO
R$ 300.000,00

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

ACLIMAÇÃO - LOJA C/45m2 A.U.
R$ 260.000,00

Toda reformada, com porcelanato branco, 
2 portas, 5 metros de frente

        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

VILA CLEMENTINO 
SOBRADO - R$ 3.500,00 

Com 4 dormitórios, (2 suítes), sala p/2 
ambientes, copa e cozinha, 2 vagas.

LOCAÇÃO

 Px. Metrô, 3 dts. (1 suíte c/varanda), 2 salas 
amplas, coz. c/arms. lavabo, edícula, 2 vgs.

LOCAÇÃO MIRANDÓPOLIS - SOBRADO 
IMPECÁVEL - R$ 3.000,00

LOCAÇÃO           MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO - R$ 3.000,00

Semi isolado, 3 dormitórios, sala p/2 ambs., coz., 
lavabo, edícula, qtal., churrasq. e 2 vagas.
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SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, 

sala 02 ambientes, edicúla 
completa, 02 vagas. Portão 

Automático. Excelente 
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$ 1.400 mil. 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds (suite),

02 salas, edicula completa, 
quintal, 02 vagas.

Localização excelente.
R$ 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. 

  LOCAçãO

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
Apto, 3ds (suite), sala 
02 ambientes, lavabo, 
a. serv., despensa, 01 

vaga. Repleto de armá-
rios. Junto ao metro.

R$ 2.700,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIçãO
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 ambs. c/ varanda, 
AS, e garagem. Lindo.

R$ 1.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JAbAqUArA
Apartamento  2  dorms. 
sala grande A. Serviço, 

Garagem. Ótima
Localização!
R$1.500,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado 3 dorms.

sala edícula completa
e quintal, garagem.

R$ 2.000,00

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIçãO
Sobrado 3 dorms. c/ AE, 

sala ampla, copa,
cozinha, ótimo quintal,
1 vaga. R$ 2.200,00. 

anuncie: 
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

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

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

 

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

Rua Correia de Lemos, 
50m2 A.U., 2 dorms., 

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

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APArTAMENTO 
VILA MArIANA
r$ 370.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dts., (suite), sl. living, 
lavabo, coz. gde. AS, gar., 

reformadíssimo, vago

MIrANDÓPOLIS
Px. Igreja Sta. rita
Só r$ 530.000,00

85m2 AU, cond.fech clube,
3 ds, 2 banh, sala 2 amb., 
varanda, a.s e 1 vg fixa e 

ind.  Impecável, reform. Arm.
planej. dorm., coz., banh. e 

a.s. Lazer comp. Poço artes., 
600m. da Praça da Árvore.
Tratar: 4119-1588 ou 
98160-5525 c/propr.

APTO. MIrANDÓPOLIS 
r$ 695.000,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 3 dts. (1 ste), sl. liv. c/
terr. 2 gar., c/100 m2 AU, 

lazer total. Est. Prop. Vago

VILA CLEMENTINO 
Abx. Avaliação Px. Hosp. S.P.

r$ 850.000,00

 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
VILA GUArANI
r$ 350.000,00

3 dorms., 1 suíte c/box, banh. 
social, sala, lavabo, cozinha, 

quintal, churrasqueira, lavande-
ria, garagem p/3 autos, portão 

automático.Temos Outros.
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SObrADOS NOVOS 
PrAçA DA ÁrVOrE

r$ 890.000,00

500 mts. do metrô, c/118m2 
A.C., 3 dorms., 1 suíte 

c/varanda, banh. soc., sala, 
lavabo, coz., lavand., quintal, 

2 vagas.
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

SObrADOS NOVOS 
METrÔ CONCEIçãO

r$ 690.000,00

 

Vago, 3 dts. sendo 1 suíte, todos c/AE´s, sala 2 
ambs. c/sacada, coz. compl. c/AE, wc compl. c/AE, 
3 vgs. gar., na cobertura c/lazer e no prédio + pisci-
na, sauna, salão de fesas. R$ 760.000,00 - Cond. 

baixo. Aceita imóvel de (-) valor e Financiamento.

 CObErTUrA DUPLEX
JAbAqUArA 600m DO METrÔ

Tratar 2193-2617 ou 99312-3507

 

110m2 A.U., vista panorâmica, andar alto, 
repleto de armários, 1 vaga, dep. empregada, 
salão festas, vago. Av. Piassanguaba, 1390.

 APTO. 3 DOrMS. (SUÍTE)
PLANALTO PAULISTA

r$ 750.000,00

direto com proprietário
Tel. 99942-9380 e 97315-1134

 

70m2 A.U., 1 vaga, lazer total c/piscina, salão festas, 
jogos e ginástica, brinquedoteca, churrasq., pista de 

cooper, quadra squash, vaga. Rua Ipiranga, 550.

 APTO. 3 DOrMS. 
JArDIM AErOPOrTO

r$ 450.000,00

direto com proprietário
Tel. 99942-9380 e 97315-1134

 

2 dormitórios c/A.E., sala com sacada, cozinha c/
AE, wc completo, lavanderia, 1 vaga, 

lazer, piscina, quadra, playground. Solicite Fotos 
Aceita Financiamento. Temos Outros

 APArTAMENTO 
200 mts. METrÔ JAbAqUArA 

r$ 340.000,00

Tratar 2193-2617 ou 99312-3507

 SObrADO NA SAÚDE
VILA ÁGUA FUNDA

3 dorms., sala, coz., 2 banhs., 
edícula, amplo quintal, 2 vagas.

Apenas R$ 380.000,00
Aceito contra oferta

 5058-1088 ou 99840-5332
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Com 466 m2, com escritura
R$ 35.000,00
Aceito carro

 TErrENO
EM ATIbAIA

Tratar Tel. 94860-1862
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TErrENO 6,5 x 32 = 208m2

PLANALTO PAULISTA
Oportunidade!!!

Próximo ao Sírio Libanês.
Melhor Localização

R$ 350.000,00
99233-0673 - Eduardo
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TErrENO 5,0 x 30 = 150m2

SAÚDE
Oportunidade!!!
R$ 350.000,00

99233-0673 - Eduardo

 LINDO APArTAMENTO 
METrÔ SãO JUDAS
2 dormitórios com armários, 

sendo 1 suíte, 2 vagas de garagem
R$ 520.000,00

Temos Outros Imóveis
 Falar com Jair
5585-1818 - 99800-7022

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Sobrado 2 dts., bh., sl., 
coz., quintal e 1 gar. 
Sensacional Local!!!

MIrANDÓPOLIS
 Próx. r. dos Jacintos 

r$ 2.400,00 + IPTU

 

Psicólogos, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, etc... 
Salas decoradas e climatizadas, com estacionamen-

to, recepção e segurança. Locação a partir de 
R$ 30,00/hora, das 7:00 às 22:00 h. de 2ª a Domingo

 LOCAçÕES DE SALAS
PArA PrOFISSIONAIS

Próximo Metrô Santa Cruz

5671-4094 e 97965-1098

 

Com 90m2, 3 salas grandes, 3 banheiros 
e copa. Prédio localizado na 
Rua Domingos de Moraes, 

a 100 metros do metrô Vila Mariama. 
Direto com proprietário

 LOJA COMErCIAL
VILA MArIANA 

Tratar Tel.: 99140-5895 e 3892-5895

 

A 100 m. do Metrô, armários embutidos, 
sala para 2 ambientes, cozinha, 

banheiro, área de serviço, quarto de 
empregada e vaga de garagem.

Direto com proprietário

 APArTAMENTO 2 DOrMS.
METrÔ VILA MArIANA

Tratar Tel.: 99140-5895 e 3892-5895

 

MENSAL ou por PERÍODO
próximo Metrô Santa Cruz

 ALUGO SALAS PArA 
PrOFISSIONAIS

DA SAÚDE

Tratar Tel.: 5579-9962

Sem condomínio,
sem garagem.
R$ 1.200,00

Tratar  
Tel. 2275-0282

APTO. 
VILA GUArANI  

2 DOrMS.

Sem garagem,
sem condomínio

R Barra do Parateca,400

Tratar  
Tel. 2275-0282

CASA
VILA GUArANI  

2 DOrMS.

Rua Jurupari, 663
Jardim Oriental

R$ 1.500,00
Tratar  

Tel. 2275-0282

CASA  
2 DOrMS.

C/GArAGEM

3 dorms. c/suíte, 
fundos c/suite, dep. 

empr. c/banh., quintal, 
terraços, 2 vagas

Tratar  
Tel. 2275-0282

SObrADãO
Pq. JAbAqUArA

2 dorms., sala, coz., 
banh., lavanderia, 
quintal e 2 vagas.

R$ 1.200,00
Tratar  

Tel. 2275-0282

CASA  
DIADEMA
CENTrO

Av. D. João VI, 542  
Jardim Santa Rita

R$ 600,00
Tratar  

Tel. 2275-0282

qUArTO 
E COZINHA 
DIADEMA

Sem garagem, 
sem condomínio. 

A partir de R$ 700,00 
Av. D. João VI, 542 
Jardim Santa Rita

Tratar  
Tel. 2275-0282

APTOS. 1 DOrM.
DIADEMA

C/sala e banheiro, 
55m2, Rua Barros 

Brotero, 13, junto a Av. 
Pedro Bueno, próx. 
Metrô Conceição

Tratar  
Tel. 2275-0282

SALãO
PqUE. JAbAqUArA

4 salas, 2 banheiros, 
85m2, sem garagem, 

sem condomínio
Tratar  

Tel. 2275-0282

CONJUNTO 
COMErCIAL

PLANALTO PAULISTA

3 salas, c/banheiro, 
55m2, próximo

Metrô Conceição
Tratar  

Tel. 2275-0282

CONJUNTO 
COMErCIAL

Pq. JAbAqUArA

Rua Marselhesa, 
354

R$ 1.300,00
Tr. Tel. 5579-7351

SObrADO 
COMErCIAL/
rESIDENCIAL

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

2 dts, sl, coz, banh, a. serv, 
s/gar, todo reformado, px. 

Metrô Sta. Cruz/Shop. 

VILA CLEMENTINO
 Av. 11 de Junho

r$ 1.600,00 + IPTU

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 82m2 AU, 2 dts. c/AE, 
bh, sl. liv. c/terr. coz. gde. 

c/AE, DE, gar. piso frio

SAÚDE
 Travessa Fag. Filho

 r$ 1.600,00 + COND. + IPTU

Próx. Cond. Bougan-
ville, Rua Javaé, 85, 
Condomínio fechado, 

com piscina, ideal 
para 6 pessoas. 
2276-9884

ou 99503-9305

CASA
PrAIA bErTIOGA

 

Rua Caperuçú, 4 dormitórios, (1 suíte), 
repleto de armários, sala de estar em “L”, 

sala de jantar, lavabo, cozinha, 
2 vagas, edícula c/2 dorms. e banh.

Tratar Direto com proprietário
Cel.: 99174-1274

 SObrADO MIrANDÓPOLIS
r$ 3.600,00
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 CASA
SAÚDE 

400 metros do 
Metrô Santa Cruz,

3 vagas de garagem

Tratar  
Tel. 5093-1556

TÉrrEA 
GrANDE

VILA CLEMENTINO

 

 

SALA  COMErCIAL – CO WOrKING
SEM FIADOr/SEM SEGUrO FIANçA!
A PArTIr DE r$ 700,00 POr MÊS
JÁ INCLUSOS IPTU, ÁGUA E LUZ
Salas mobiliadas em sobrado comercial, na 

Av. Indianópolis, funcionamento das 08:00 às 
17:00 h., de segunda a sexta feira

97055-2405 ou 5593-3340
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SObrADO 
PLANALTO PAULISTA

r$ 2.500,00 JÁ INCLUSO IPTU
3 dormitórios, 1 suíte, 2 salas, reformado, 
com armários, quarto de empregada com 

2 banheiros, 1 garagem.
97055-2405 ou 5593-3340
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 APArTAMENTO 
METrÔ SÚDE

2 dormitórios c/armários, todo mobiliado, 
2 banheiros, 1 vaga, lazer. R$ 1.800,00 

Temos Outros Imóveis
 Falar com Jair
5585-1818 - 99800-7022

 

Av. Bosque da Saúde (próx. Hospital), salas equi-
padas, c/serviços de secretárias e limpeza, c/pro-

gramas de agendamento eletrônico. Telefones, com 
todas as despesas inclusas (água, luz, telefone).
Maiores informações com Marcia ou Claudia

Tel.: 5068-1758 h.c.

 LOCAçãO DE SALAS 
PArA MÉDICOS HOMEOPATAS 
E OUTrAS ESPECIALIDADES

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 

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 2 dts. c/AE, sl. liv. 
c/terr., coz. gde. c/AE, 

DE, 1 gar. exc. piso frio. 
Fiador/Seguro fiança 

ou Depósito

SAÚDE/SãO JUDAS
Pacote r$ 2.300,00

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Apto. 4 dts. 2 bhs. coz. AS, 
sala, 1 gar. Impecável, 

todo reformado. 
Fiador ou Seguro Fiança.

VILA CLEMENTINO 
r. Estado Israel Px. Hosp. 

r$ 2.700,00

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 
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cozinha, banh., 
1 vaga demarcada 

Cond. Baixo 
5058-0800 - 5073-3012

ou 96428-0663

APTO. SAÚDE
PrÓX. PLAZA SUL 

r$ 1.000,00

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: AlFABeTIZAçÃO e ORIeN-
TAçÃO PARA TCC, FÍSICA, QuÍMICA, MATeMÁTICA, 

INGLÊS, PORTUGUÊS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA
Rua Mauro, 413 - Saúde

Tels. 5072-2322 - 5581-4677 - lucy
e-mail: sandraguimaraes_sp@outlook.com

Para pizzaria, com registro, refeição 
+ benefícios, das 18 às 23:59 h.

 Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.

Metrô Sta. Cruz

ATENDENTE/ 
TELEFONISTA

FOrNEIrO 
PArA PIZZArIA

Para período das16 às 23:59 h., 
com registro, refeição + benefìcios 

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.

Metrô Sta. Cruz

PIZZAIOLO
Para período das16 às 23:59 h., 

com registro, refeição + benefìcios 
Comparecer

Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.
Metrô Sta. Cruz

MOTO
FrETISTA

Para Pizzaria, das 18 às 23:59 h., sexta, sá-
bado e domingo, remuneração diária + taxa

Comparecer
Av. 11 de Junho, 757, após 16 hs.

Metrô Sta. Cruz

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

ADVOCACIA
site: www.kgsadv.com.br

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

em diferentes áreas de Direito: 
FAMÍLIA • INVENTÁRIO • CÍVEL • CONSuMIDOR 

IMOBILIÁRIO • CONTRATOS • ACORDOS 
DIReITO DO TRABAlHO  

DIReITO A BeNeFÍCIOS e ReVISÕeS DO 
INSS e DeSAPOSeNTAçÃO 

(Atendimento de segunda a sexta feira, 
das 8:00 até as 19:00 horas)

 

Contratos, Separação Judicial, 
Divórcio, Inventário, Execução, 

Cobrança, Imobiliário, 
Danos Morais, Alimentos.

VETTORAZZO 
ADVOCACIA

Dr. libero Rogério Vettorazzo (OAB 91936)
ADVOGADO CIVIl e TRABAlHISTA

 Rua 1º de Janeiro - Vila Clementino
Tel.: 5572-0173 - Cel.: 99632-6888

rogeriolibero@superig.com.br

 

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

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

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

ADVOCACIA 
TrAbALHISTA - PrEVIDENCIÁrIA

EMPrEGADA 
DOMÉSTICA

Para Senhora, 
dormir no emprego, 

região 
da SantaCruz.
Tel. 2533-2663

Precisa-se

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br

Mr FESTAS & EVENTOS
DJ / SOM / IluMINAçÃO

Pista de Dança - Projetor - Telão

facebook.com/mreventos.sp
Cel.: 96357-1642

Casamentos • Temáticas
Debutantes • Formatura
Confraternização • Buffet

Aniversários • Escolas
Sítios

Nos termos dos artigos 9º e 10, “b”, do Estatuto Social 
vigente, convoco os Membros Contribuintes (associa-
dos) da Congregação Espírita Evangélica - C.E.E., 
CNPJ: 43.059.658/0001-81, para Assembléia Geral 
Ordinária-Eleições, na Rua Gandavo nº 467/473, 
nesta capital de São Paulo, no dia 05/12/2015, das 
10:00 às 16:00 horas, para a seguinte ordem do dia:
1) Inscrição, junto à Comissão Eleitoral e até o início 
da assembléia, das chapas de Diretoria (chapas com-
pletas), e inscrições de candidatos a Conselheiros 
(candidatos de forma individual, eleitos os sete mais 
votados como titulares e três suplentes de acordo 
com o número de votos);
2) Votação em escrutínio secreto até às 16:00 horas, 
quando do encerramento será aberta a urna, feita a 
conferência e contagem dos votos, apresentados 
os resultados e homologados, será dado posse 
aos eleitos pelo atual Presidente, e cujos exercícios 
serão iniciados em 1º de janeiro de 2016, conforme 
prescrição estatutária.

São Paulo 15 de Outubro de 2015
Arnaldo Massaharu Nakamura

Presidente da Diretoria

CONGrEGAçãO ESPÍrITA EVANGÉLICA - CEE
CNPJ: 43.059.658/0001-81
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária - ELEIçÕES

Retiro no local 
Tratar: 

Tel. 4063-6956

COMPrO
LIVrOS
USADOS

anuncie: 
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

 

Rua Itapirú
1 dormitório, sala, cozinha, 

banheiro, sem vaga. 
R$ 1.100,00 

Tels: 2276-8588 ou 98563-5349
falar com Léia
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Rua Itaipú
1 dormitório, sala, cozinha, 

banheiro, R$ 1.100,00 +
Condominio IPTU isento

 

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

APArTAMENTO
METrÔ PçA. ÁrVOrE
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO•EDUCAÇÃO

Escolas no Jabaquara 
serão fechadas em 2016?

O Governo do Estado não 
confirma, porém a Apeoesp 
está divulgando uma lista 
de escolas que podem ser 
fechadas após o processo de 
“Reorganização Escolar”, di-
vulgado nos últimos dias pela 
Secretaria de Estado da Edu-
cação. A entidade diz que as 
155 unidades que constam da 
listagem seriam apenas as pri-
meiras a serem desativadas.

Da região, duas escolas da 
periferia do Jabaquara cons-
tam da lista: E.E Laís Amaral e 
E.E João Ernesto Faggin.

A Defensoria Pública de 
SP, por meio de seu Núcleo 
Especializado de Infância e 
Juventude, enviou à Secreta-
ria Estadual de Educação, na 
última semana, um ofício em 
que pede explicações acerca 
do plano de reorganização 
das escolas estaduais, a ser 
implementado a partir de 
2016. O pedido foi encami-
nhado após o Núcleo ter sido 
procurado por alunos, pais e 
profissionais, preocupados 
com eventuais prejuízos edu-
cacionais que as mudanças 
possam causar.

De acordo com a Defenso-
ria, diversas escolas já foram 
comunicadas da intenção 
do governo do Estado em 
separar os alunos de acordo 
com os ciclos de ensino. Com 
a medida, algumas escolas 
poderão ser fechadas a partir 
de 2016. No ofício, a Defen-
soria Pública solicita explica-
ções específi cas sobre como 
será feita essa organização 
e como ela será colocada em 

prática. Questiona também 
se foram realizados estudos 
ou pesquisas para justifi car as 
mudanças.

Projeto
O governo nega as acusa-

ções e defende que o objetivo 
do é melhorar a qualidade de 
ensino. O Programa de Reor-
ganização Escolar já começou 
em setembro e vai atingir 5 
mil escolas da rede estadual 
de ensino.  No início do ano 
letivo de 2016, as unidades 
com três ciclos de ensino (1º 
ao 5º, do Fundamental, 6º ao 
9º do Fundamental e Ensino 
Médio) deverão ser reduzidas 
para o crescimento da quanti-
dade de escolas com apenas 
um ciclo.

Segundo a Secretaria da 
Educação, nem todas as uni-
dades de ensino vão partici-
par da reorganização esco-
lar. As escolas com mais de 
um ciclo ainda funcionarão, 
devido às diferenças demo-
gráficas e as necessidades 
por escolas para diversas 
faixas etárias em algumas 
regiões.

O governo defende que 
a mudança proposta é base-

ada em estudo que aponta 
rendimento superior de 10% 
nas escolas com ciclo único. 

Com relação às listas de 
escolas que serão atingidas, 
o governo informou que só 
será divulgada no dia 14 de 
novembro, em um megaen-
contro entre escolas e pais. 
Chamado de “Dia E”, as 5 mil 
escolas estaduais estarão 
abertas para receber pais, 
responsáveis e alunos e ex-
plicar todo o processo de re-
organização. Neste encontro, 
afirma, serão esclarecidas 
dúvidas sobre o programa. 

O governo ainda nega que 
seriam extintas qualquer uma 
das 91 diretorias de ensino ou 
que seriam fechadas as esco-
las do período noturno. 
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