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O “camaleão” Johnny Dep é 
estrela em Aliança para o Crime. 
Tem animação estreando também

Restaurante por quilo em 
São Judas aposta em frescor no 
cardápio e quintal arborizado

Página 6

Centro Cultural do Jabaquara reabre 
com programação em cultura negra

O Centro Cultural do 

Jabaquara foi criado no 

início da década de 1980 

e, desde então, já pas-

sou por várias mudanças. 

No início da década de 

1990, foi criado ali o Acer-

vo da Memória e do Viver 

Afrobrasileiro. Mas, os 

espaços ali existentes, in-

cluindo a histórica Casa do 

Sítio da Ressaca, estavam 

desarticulados e com pro-

gramação enfraquecida. 

Neste sábado, o espaço 

reabre com a promessa 

de ter agenda integra-

da e com temática toda 

voltada à valorização da 

cultura negra. De 14 a 29 

de novembro, haverá feira 

com expositores negros, 

exibição de filmes com 

debates sobre expoentes 

como o rapper Sabotage, 

encontros, dança, músi-

ca... Um dos destaques 

será o show, no dia 21, de 

Jairzinho e Luciana Melo 

(foto), em homenagem 

ao pai Jair Rodrigues, que 

faleceu no ano passado.  

A Biblioteca Paulo Duarte 

também é especializada 

em cultura negra e a Casa 

do Sítio da Ressaca, que 

já abrigou pequeno qui-

lombo, estará integranda 

na programação. Página 5

Dengue: Jabaquara e 
Vila Mariana em risco?

Eleição para 
Conselho Tutelar

Nos últimos dias, a Se-

cretaria Municipal de Saúde 

concentrou esforços para 

que equipes de agentes 

visitem imóveis em bairros 

onde houve alta de regis-

tros nos casos de dengue 

no primeiro semestre des-

te ano. Entre eles, tanto 

os bairros da Vila Mariana 

(incluindo o distrito Saú-

de) quanto do Jabaquara 

estavam na lista de áreas 

de risco. A Prefeitura diz 

que 85% dos criadouros dos 

mosquitos estão dentro 

das casas. Por isso, preten-

dia visitar mais de 50 mil 

casas, com mais de 1200 

agentes, uniformizados 

e identificados. Página 4

A defesa da criança e 

do adolescente está na 

pauta, desde as recentes 

discussões envolvendo 

a proposta de reduzir a 

maioridade penal. E nes-

te cenário está aconte-

cendo a campanha para 

eleger novos integran-

tes dos Conselhos Tute-

lares, para um mandato 

de quatro anos. Na Vila 

Mar iana,  a lguns bus-

cam reeleição. Página 7



PASSEIOS

Escritora, poetisa e sambista. 
Carolina Maria de Jesus teve seu 
talento descoberto pelo jorna-
lista Audálio Dantas na década 
de 1970, quando ainda repórter 
do jornal Folha de S.Paulo fazia 
uma reportagem na comunidade 
da Vila Canindé, onde a autora 
vivia e onde descobriu os diários 
delas. As memórias da artista se 
trasnformaram no livro Quarto 
de Despejo, de 1960, mas agora 
toda a trajetória de Carolina está 
ganhando novamente visibilida-
de.  Idealizada pelo Bloco Afro Ilú 
Obá de Min, a exposição  Caroli-

na em Nós foi montada no Museu 
Afro Brasil, dentro do Ibirapuera, 
e promete dar novo fôlego à obra 
e à trajetória dela. A autora teve 
seu centenário de nascimento 
celebrado no ano passado, quanto 
também foi homenageada ao dar 
nome à Central Mecanizada de 
Triagem operada pela Ecourbis, 
em Santo Amaro, inaugurada em 
16 de julho de 2014.

No lado externo do museu, ao 
ar livre e gratuitamente, os visi-
tantes passeiam por um corredor 
que traz fotogra� as, textos, mú-
sicas e histórias de uma das pri-

meiras escritoras negras do Brasil. 
Os visitantes vão encontrar 

também duas peças do artista plás-
tico Tiago Gualberto, em formato 
de livros gigantes. Elas marcam 
dois períodos distintos da vida 
de Carolina: o lançamento do 
primeiro livro com os relatos da 
vida na favela e o segundo livro 
com as impressões da vida em 
uma casa de tijolos, o Casa de Al-
venaria: diário de uma ex-favelada. 

O Museu Afro Brasil fica na 
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n 
Parque Ibirapuera - Portão 10. 
Telefone: 3320-8900. Site: www.

museuafrobrasil.org.br. A expo-
sição é na lateral do Museu Afro 
Brasil, podendo ser conferida 
de graça durante todo o horário 
de funcionamento do Parque 
Ibirapuera (das 5h às 0h em dias 
úteis, aberto 24h de sábado para 
domingo), sem necessidade de 
compra de ingresso. Para quem 
quiser visitar o Museu, o ingresso 
custa R$ 6 (R$ 3 a meia) e abre 
de terça a domingo, das 10hs às 
17hs, com permanência até às 
18hs. Para evitar o uso de carro, 
recorra à linha 677A-10, Ana 
Rosa - Terminal Jardim Ângela.
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Várias iniciativas ao redor do mundo buscam conscientizar para a importância de não deixar sobras irem para o lixo comum

Já houve um tempo em 
que era considerado “feio’ 
pedir as sobras de comi-

da em um restaurante para 
levar para casa. Quem pedia, 
chegava a usar justificativas 
de que o alimento seria desti-
nado ao animal de estimação.

Hoje, pelo contrário, desa-
gradável é deixar sobras nos 
pratos. Pessoas conscientes sa-
bem que um terço do alimen-
to no mundo acaba no lixo e o 
desperdício é um contrassen-
so óbvio em tempos de riscos 
de a fome voltar a crescer no 
planeta, com o aumento da 
população mundial. 

E há várias iniciativas, es-
tudos e programas para evitar 
que a comida termine nas 
latas de lixo - tanto em casa 
quanto fora dela.

Estima-se que 25% do lixo 
produzido em restaurantes e 
hoteis, por exemplo, ainda seja 
composto por comida. Mas 

Ongs e a própria iniciativa 
privada buscam modi� car este 
quadro.

Uma das propostas recentes 
é o projeto “Satisfeito”, ideali-
zado pelo Instituto Alana em 
coautoria com o Grupo Egeu. 
A ideia é que os restaurantes 
ofereçam ao cliente a opção de 
pedir seu prato um terço me-
nor do que a porção tradicio-
nal, mas pagando o preço de 
cardápio. Isto porque, muitos 
dos clientes já deixam sobras 
- e pagam por ela, obviamen-
te - porque a porção atende a 
uma “fome” maior que a sua.

A diferença em dinheiro 
que o restaurante economiza 
por ter produzido uma por-
ção menor é encaminhada 
a instituições brasileiras e 
internacionais que trabalham 
no combate à fome. A lista dos 
participantes pode ser consul-
tada em www.satisfeito.com/
estabelecimentos. 

Na China, país com a maior 
população no Globo, o des-
perdício de alimentos também 
é preocupante. Por lá, tornou-
-se moda nas redes sociais o 
compartilhamento de fotos 
não de pratos repletos de co-
mida, mas o oposto. Na cha-
mada “Operação Prato Vazio”, 
clientes publicavam imagens 
de seus pratos vazios ao � na 
de refeições em restaurantes. 

A mesma “moda” foi ado-
tada pela Organização das 
Nações Unidas para a Agri-
cultura e Alimentação (FAO), 
por sua vez, ao apresentar a 
campanha antidesperdício 
‘Pense, Coma, Economize’ 
(em inglês, � ink, Eat, Save). 

No Brasil, a versão da cam-
panha ganhou o título de ‘Pen-
sar, Comer, Preservar’ e foi 
lançada em  parceria entre o 
Planeta Orgânico e o Progra-
ma das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (Pnuma) du-

Embalagens de perfumes: 
saiba como descartá-las

Carolina Maria de Jesus: história pode ser redescoberta em exposição no Ibirapuera

Aos poucos, as indústrias 
passam a se responsabilizar pe-
las embalagens que produzem. 
No ramo de cosméticos, há 
diversas iniciativas que com-
provam estes novos caminhos.  
As embalagens de perfumes, 
por exemplo, são daquelas que 
di� cilmente os consumidores 
conseguem fazer novo uso e 
mesmo a reciclagem do vidro 
é complexa.  Mas, a maioria 
das empresas está, atualmente, 
aceitando suas próprias emba-
lagens para reciclcar.  A rede 
Boticário, por exemplo, conta 
com displays em todas as suas 
lojas para que os consumidores 
despejem ali embalagens va-
zias, não só de perfume. 

A Avon não só aceita em-
balagens vazias de perfumes 
como sobras de fragrâncias 
e perfumes - e de todas as 
marcas! Para participar, é pre-
ciso se cadastrar no site www.
terracycle.com.br e  passar a 
enviar as embalagens de papel 
(caixas), frascos de plástico ou 
vidro. Para cada 9 gramas de 
resíduo enviado (peso médio 
de 1 unidade), a TerraCycle 
doará R$0,02 à The Nature 
Conservancy (TNC), uma or-
ganização não-governamental 
que se dedica a projetos de 
conservação ambiental. A en-
tidade tem projetos para a 
recuperação de matas nativas 
em diversos biomas brasileiros.

RESÍDUOS POLUENTES: COMO EVITAR?
Desde 2001, existe uma 

regulamentação para que fa-
bricantes de pilhas e baterias 
façam o recolhimento deste 
material. Em 2012, a legisla-
ção foi aprimorada, para que 
todo o processo de produção, 
transporte, venda e descarte 
deste material seja acompa-
nhado .

As pilhas e baterias preo-
cupam as autoridades porque 
possuem substâncias como 
mercúrio, cádmo, chumbo, 
zinco-manganês e alcalino-
-manganês, que podem ser 
prejudiciais à saúde e ao meio 
ambiente. 

Há estudos que mostram 
que algumas substâncias po-
dem levar à anemia, a pro-
blemas neurológicos e ao de-
senvolvimento de câncer. No 
meio ambiente, o descarte das 
pilhas e baterias pode atingir 
os lençóis freáticos, o solo e a 
alimentação.

É bastante simples descar-
tar corretamente as pilhas: 
shopping centers, farmácias, 

padarias, bancos e outros es-
tabelecimentos costumam ter 
“papa-pilhas”, que são contâi-
neres apropriados para rece-
ber o material de modo a ser 
encaminhado corretamente.

Apesar de a responsabi-
lidade pelo destino correto 
das pilhas ser dos fabrican-
tes, muita gente ainda não se 
conscientizou da importância 
do descarte correto. Um estu-
do da da ADEME (Agência 
Francesa para o Ambiente e 
o Controle da Energia), 70% 

das pilhas alcalinas acabam 
na natureza, no despejo ou 
incinerada.

O consumidor, além de 
descartar de forma correta, 
precisa também pensar em 
formas de reduzir a quanti-
dade adquirida de pilhas ou 
baterias, evitando aparelhos 
e brinquedos que dependam 
delas ou controlando o uso 
excessivo de tais dispositi-
vos. Outra atitude correta é 
recorer às pilhas e bateriais 
recarregáveis. Uma fabricante 

multinacional de baterias, 
desenvolveu um outro estu-
do que aponta que as pilhas 
recarregáveis causam impac-
to 32 vezes menor no meio 
ambiente. 

Ficar atento às embalagens 
é essencial para todo consu-
midor preocupado em dar 
destinação correta ao seu lixo, 
contribuir para evitar danos 
ao meio ambiente e ter atitude 
sustentável.

Nas embalagens e manuais 
das pilhas e baterias, os fa-
bricantes precisam informar 
sobre a adaptação às novas 
regras contidas na norma para 
o descarte e a reciclagem. O 
material deve ser descartado 
em coletas seletivas próprias, 
que podem ser encontradas 
em postos de vendas e em 
fábricas, mas jamais em lixos 
comuns.

O rigor também existe para 
o transporte do material, in-
formando sobre os envolvidos 
no processo e os locais de 
origem e destino.

REUTILIZE

Pilhas e baterias
Alguns itens não devem ser 
jogados no lixo comum pois podem 
prejudicar o meio ambiente

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
Evite desperdício até em restaurantes

ranteo o evento Green 2014. 
Em dez restaurantes cariocas, 
passou a ser desenvolvido um 
projeto piloto para gerar um 
sistema de reaproveitamento 
de resíduos de alimentos, evi-
tando condições inadequadas 
de armazenamento, espaço 
físico insu� ciente, disposição 
inadequada das mercadorias 

e temperatura fora do preco-
nizado. 

A Onu também promoveu 
um concurso entre estudantes 
do mundo todo para que de-
senvolvessem projetos visan-
do ao combate do desperdício 
de alimentos. Ideias inovado-
ras da França, México e Reino 
Unido foram vencedores, mas 

dois participantes brasileiros 
conquistou também menção 
honrosa: Maicom B., de São 
Paulo, que criou um projeto 
de conscientização no res-
taurante do campus da USP, 
e Aida Miller, que fez um 
levantamento dos impactos 
econômicos e ambientais do 
desperdício de comida. 

VOCÊ SABIA?

CONSUMIDORES DEVEM EVITAR PRATOS COM 
EXCESSO DE COMIDA, PARA NÃO GERAR SOBRAS

ABr/EBC

Pixabay

Audálio Dantas
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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

•SAÚDE

Vila Mariana e Jabaquara têm 
risco de epidemia de dengue?

A Vila Mariana, o Jabaqua-
ra e distritos vizinhos como a 
Cidade Ademar estão entre 
as áreas que vêm recebendo 
atenção especial da Secretaria 
Municipal de Saúde no com-
bate à dengue. 

A Prefeitura decidiu agir 
nas regiões que apresentaram 
maior número de casos de 
dengue no primeiro semes-
tre deste ano. O objetivo é 
sensibilizar a população para 
a eliminação de possíveis cria-
douros do mosquito Aedes 
aegypti antes do verão e do 
período também de maior 
transmissão da doença, que 
geralmente ocorre nos meses 
de fevereiro a maio.

Entre os dias 11 e 14 de no-
vembro, foram visitadas mais 
de 50 mil casas para identifi -
car se os moradores adotam 
ou não hábitos corretos para 
evitar criadouros. “É impor-
tante lembrar que, em média, 
85% dos criadouros de dengue 
estão dentro das casas. Além 
de verifi car o grau de sensibi-
lização das pessoas em rela-
ção à dengue, nós queremos 
saber se a família adotou os 
cuidados preventivos quanto 
aos possíveis criadouros do 
mosquito transmissor da do-
ença e aprimorar o trabalho 
da Secretaria no combate à 
doença”, explica o secretário 
municipal da Saúde, Alexan-
dre Padilha.

Durante a visita, os agen-
tes farão o preenchimento 
de um formulário indicando 
a situação encontrada no 
imóvel visitado, como reci-
pientes com água acumulada 
e a presença de larvas. Caso 

Doença deixa marcas 
avermelhadas pelo corpo

o imóvel esteja fechado, de-
socupado, abandonado ou, 
se a visita for recusada pelo 
munícipe, o agente também 
deverá apontar a informação 
na planilha.

De janeiro até o início de 
setembro deste ano, os agen-
tes de saúde ambiental e 
combate a endemias realiza-
ram 2.136.387 visitas casa a 
casa. No mesmo período, a 
cidade registrou 99 mil casos 
de dengue com 22 óbitos. 

A doença está mais asso-
ciada às altas temperaturas 
e à água limpa do que sim-
plesmente à chuva, porque 
qualquer pequena concen-
tração de água - desde uma 
tampinha de garrafa a um 
prato de vaso - pode ser um 
criadouro. A Coordenação de 
Vigilância em Saúde (COVISA) 

considera que o aumento dos 
casos neste ano está associa-
do ao calor, que acelera o de-
senvolvimento do mosquito, 
e ao acúmulo de água limpa 
sem proteção, devido à crise 
de abastecimento que afeta a 
região metropolitana.
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•CULTURA

Centro Cultural Jabaquara 
celebra consciência negra

Ruth Rocha encanta crian-
ças com sua literatura há cinco 
décadas! Muitas obras da auto-
ra já ensinaram, incentivaram 
a imaginação, ampliaram o 
universo cultural de gerações. 
Para homenagear o cinquen-
tenário da carreira dela, foi 
criado o projeto Ruth Rocha 50 
anos - A Aventura de Ler.  Um 
espetáculo teatral integra esta 
homenagem e está em cartaz 
aqui pertinho, no Sesc Ipiranga, 
prometendo o mesmo encan-
tamento infantil da história 
transcrita.  A montagem inédita 
de “Dois Idiotas Sentados Cada 
Qual no seu Barril”estreou em 
outubro e fica só até dia 29 
deste mês em cartaz. 

A ideia do espetáculo, as-
sim como na obra original, é 
abordar junto às crianças temas 
como intolerância e disputa 
e mostrar suas possíveis con-

sequências. A história, 
assim, tem como pano de 
fundo a Guerra Fria entre 
EUA e Rússia, que poderia 
destruir todo o planeta.

Os personagens Tei-
mosinho e Mandão, com-
batentes de guerra, carre-
gam, cada qual, um barril 
cheio de pólvora. Ao se 
encontrarem e desenten-
derem-se, cada um passa 
a usar o seu barril como 
forma de ameaça e intimi-
dação do outro.  Egoístas 
e autoritários, não conse-
guem dialogar pacifica-
mente. Mas, ao tentarem levar a 
cabo suas intenções de destrui-
ção mútua... surpresa!!!!! Aquilo 
que parecia ser um trunfo pode 
se voltar contra eles.

A encenação busca a comi-
cidade utilizando recursos das 
linguagens do teatro, técnicas 

circenses e de palhaço.
Apresentações só aos do-

mingos, 11h. No fi m de semana 
que vem - feriado prolongado 
- haverá uma sessão extra no 
dia 20.  Os ingressos custam de 
R$ 6 a R$ 20. O Sesc Ipiranga 
fi ca na Rua Bom Pastor, 822. F:  
3340-2000. 

Texto de Ruth Rocha inspira 
espetáculo infantil no Sesc

Vai ter cinema, vai ter feira 
só com expositores negros, 
vai ter dança, música, encon-
tros. Tudo para celebrar o Dia 
da Consciência Negra e ainda 
marcar a reabertura do Centro 
Cultural do Jabaquara. 

O espaço tem história inti-
mamente ligada à história dos 
negros em São Paulo. A casa 
do Sítio da Ressaca (foto à es-
querda), como é conhecido o 
exemplar em taipa de pilão que 
remonta ao século XVIII e fica 
ao lado do centro cultural, já 
abrigou um pequeno quilombo. 
Há cerca de 25 anos, foi criado ali 
também o Acervo da Memória 
e do Viver Afrobrasileiro Caio 
Egydio de Souza Aranha, pela 
Prefeitura. E mais recentemente, 
a Biblioteca Pública Paulo Duarte 
se transformou em especializada 
em temática Negra. 

No dia 14, a cantora Virgí-
nia Rosa apresenta, às 18h, o 
show “Canta Clara”, com re-
pertório de Clara Nunes, uma 
das mais importantes cantoras 
brasileiras e uma grande intér-
prete dos nossos ritmos, que 
gravou os mais importantes 
compositores brasileiros, entre 
eles, Chico Buarque, Vinícius de 
Moraes, Adoniran Barbosa e 
João Bosco. O primeiro dia de 
atividades se encerra com um 
animado Baile dos Orixás, con-
duzido por Aloísio Menezes, 
Carol Bezerra & Guga Stroeter 
& Orquestra HB.

A cantora Ellen Oléria, vence-
dora da primeira edição do “The 
Voice Brasil”, se apresenta no 
dia 20, às 19h. A programação 
comemorativa do Dia da Consci-
ência Negra contará, ainda, com 
um cortejo do grupo Ilú Obá 
De Min, às 16h30 e a exibição 

do fi lme “Iyalode: 
damas da socie-
dade”, de Maria 
Emilia Coelho e 
José Pedro da Sil-
va Neto. Às 15h, 
acontece um de-
bate com o tema 
“Intolerância Re-
ligiosa”, com a 
participação do 
diretor do filme.

No sábado, dia 21, às 18h, a 
programação musical traz uma 
emocionante homenagem a 
Jair Rodrigues feita pelos seus 
fi lhos Luciana Mello e Jairzinho. 
A dupla interpreta canções de 
seus respectivos repertórios e 
grandes sucessos na voz de Jair 
Rodrigues, como “Disparada” e 
“Deixa isso pra lá”.

Entre os fi lmes selecionados 
para exibição estão “Sabotage: 
maestro do Canão”, de Ivan 

13P, que será exibido dia 15, 
às 16h e “Triunfo”, de Caue 
Angeli, que narra a história de 
Nelson Triunfo, dançarino e 
compositor. O fi lme, que tem 
depoimentos de Thaíde, Criolo 
e do próprio Triunfo, poderá 
ser visto dia 17, às 10h.

O Centro Cultural Jabaqua-
ra fi ca na Rua Arsenio Tavollieri, 
45 – Jabaquara. Os eventos 
acontecem de e 14 a 29/11. En-
trada Franca.
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No fi m de semana, tem cupim e costela no bafo
Qual a ideia de almo-

ço para este fi m de sema-
na? Se a vontade é de 
comer um belo churrasco 
mas a vontade de ficar 
junto à churrasqueira é 
mínima, recorra à Ceci 
Grelhados! A casa, lo-
calizada na esquina da 
Avenida Afonso Mariano 
Fagundes com a Ave-
nida 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 
Aurora, fi lé mignon, cora-
ção, frango, queijo coa-
lho ou mozarela, kafta, 
salsichão e pão de alho.

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

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

de R$ 99,90 para R$ 89,90.
Outra ótima pedida é 

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

Muitos dos clientes são 

fãs da maciez e sabor 
únicos do Bife de Chorizo, 
também conhecido por 
contra-filé argentino. O 
quilo da carne também 
está com preço de dar 
água na boca: de R$ 
79,90 por R$ 59,90, e serve 
até 3 pessoas!

“A Ceci Grelhados só 
trabalha com carnes de 
primeira linha, selecio-
nadas e preparada sob 
rigorosas normas de hi-
giene”, garante o expe-
riente Queiroz. Oferece 
produtos dos melhores 
frigorífi cos do Brasil, como 
Friboi, Red Angus Beef, 
Aurora e Sadia.

Na lista de produtos 
tem ainda baby beef, 
alcatra, fi lé mignon, cos-
tela gaúcha, calabresa 

defumada e muito mais.
A Ceci Grelhados fi ca 

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

•BARES E RESTAURANTES

Tempero caseiro e opções saudáveis 
conquistam clientes em São Judas

Imagine almoçar diaria-
mente em um grande quintal, 
cheio de árvores frutíferas, 
sob um ombrelone que garan-
te aquela deliciosa sombra, 
ou com vista para um cenário 
destes, dentro de um salão 
amplo, confortável, limpo. 
Sem barulho de buzinhas, 
sem o visual corre corre da 
cidade... Agora, imagine sabo-
rear pratos com aquele gosti-
nho de comida da vovó ou da 
mamãe. Talvez sejam estes 
dois os principais motivos que 
estão fazendo o restaurante 
Day By Day conquistar rapida-
mente clientela em seu novo 
endereço, em São Judas. 

A casa nasceu há dez anos 
na Vila Mariana, com esta 
proposta de investir no tem-
pero caseiro e na diversidade 
de pratos saudáveis. Mas 
agora chegou a São Judas, 
um bairro que não para de 
crescer por conta dos inú-
meros conjuntos comerciais 
ao redor.  

Interessante é perceber 
que não são apenas os pro-
fi ssionais de empresas e co-
mércio da região que estão 
descobrindo o Day by Day, 
mas também estudantes e 
moradores das redondezas, 
encantados com a facilidade 
de se servir em um buff et tão 
completo e saboroso.  

Localizado a apenas 50 
metros da estação São Judas 
do metrô, o Day by Day fi ca 
em plena Avenida Fagundes 
Filho. Mas, talvez muitos que 
passam em frente ao número 
85 ainda não tenham perce-
bido o corredor lateral que 
leva ao restaurante que in-

A proposta da casa é 
oferecer saúde e bem-

estar, com cardápio fresco e 
variado que pode ser sabo-

reado em quintal com árvores 
frutíferas e ombrelones

veste tanto no clima quanto 
no paladar típico das famílias 
que valorizam ingredientes 
naturais e fresquinhos. 

Atualmente o restaurante 
abre para almoço, de segun-
da a sexta com um cardápio 
amplo e variado oferecendo 
uma farta mesa de saladas, 
frutas e pratos quentes. O 
valor do sistema self service é 
promocional de inauguração: 
R$ 29,90 por quilo. 

Provoca as papilas gusta-

tivas e remete a memórias 
afetivas com um cardápio 
que varia semanalmente. Às 
segundas, por exemplo, traz o 
“virado à paulista” e comidas 
mineiras variadas. Às terças, 
carne seca desfi ada com abó-
bora, uma deliciosa rabada 
com rúcula, picadinhos sa-
borosos, frango com quiabo, 
cortes de frango recheado, 
escondidinhos e outros tra-
dicionais pratos da cozinha 
brasileira se alternando e 
criando dúvidas constantes 
sobre a escolha.

Todas as quartas uma deli-
ciosa feijoada light, preparada 
com ingredientes escolhidos 
cuidadosamente entre as 
carnes mais solicitadas, com-
plementados com bisteca 
grelhada, costelinha ao molho 
barbecue, couve manteiga, 
farofa, molho apimentado 
e torresminhos macios e su-
culentos, são servidos junto 
com outros pratos do vistoso 
buff et.

Às quintas, as massas pe-
dem permissão para a passa-
gem. Lasanhas com sabores 
e molhos diversos, pene com 
rúcula e tomate seco, ronde-
les, conchiglione, sofi oli e ou-
tras delícias de origem italiana 
se revezam semanalmente 

- mas o buff et ainda tem mais 
uma dezena de outros pra-
tos disponíveis como quibe 
de forno, maminha, lagarto, 
cupim assados, coxa e so-
brecoxa de frango recheada, 
entre outras delícias.

Pescados e frutos do mar 
tomam parte nas sextas, al-
ternando receitas entre de-
liciosas postas de cação pre-
paradas das mais diversas 
formas, camarão na moranga, 
salmão grelhado ou ao mo-
lho de maracujá, tainha ou 
pintado ao forno, bacalhau à 
portuguesa... Tudo preparado 
com muito carinho pela Chef 
da casa.

E para completar uma ge-
latina é oferecida como sobre-
mesa grátis todos dias. 

Para beber, há sucos na-
turais   de laranja, melancia, 
manga, limão, melão, ma-
racujá. Quem preferir pode 
optar por refrigerantes, água 
de coco, sucos em lata, chás 
e cervejas. Há ainda outras 
guloseimas e sorvetes para 
encerrar em grande estilo. 

Para quem for conferir de 
carro, o restaurante tem con-
vênio com o estacionamento 
ESTAPAR, localizado ao lado 
do restaurante: apenas R$ 
5,00 durante o horário de 
almoço com carimbo Day by 
Day.

O “Day by Day” fica na 
Av. Fagundes Filho, 85 – Vila 
Monte Alegre, a 50 metros da 
estação São Judas do metrô.

Atende de segunda a sex-
ta, das 11h às 15h. Aceita diver-
sos cartões de débito, crédito 
e tíquetes refeições. Telefone: 
3805-4844

Em novo endereço, Restaurante Day by Day investiu em ambiente agradável, com quintal arborizado 
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PRAÇA DA ÁRVORE, 69 (Rua Gal. Serra Martins, 69)
Tels.: 3384-6666 - 3384-6767

www.ciac.com.br

BLACK FRIDAY JÁ COMEÇOU AQUI...

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

Mala Falcon
MATERIAL : POLIESTER 600D SUPER LEVE 
FORRO : POLIESTER  / CADEADO COM SEGREDO 
MALA COM EXPANSOR  / GIRATORIA 360 GRAUS 
FORRO : POLIESTER  / CADEADO COM SEGREDO 
MALA COM EXPANSOR  / GIRATORIA 360 GRAUS 
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De:
R$ 229,90

Por:
R$129,90

MFA01 - 18P

De:
R$ 279,90

Por:
R$179,90

MFA01 - 22M

De:
R$ 299,90

Por:
MFA01 - 26G

R$199,90

Produtos das melhores 

MARCAS ORIGINAIS 

PELOS MENORES PREÇOS

PRAÇA DA ÁRVORE, 69 (Rua Gal. Serra Martins, 69)

•INFÂNCIA

As recentes discussões 
sobre redução da maioridade 
penal demonstraram que 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e toda a 
temática envolvendo prote-
ção da infância no país ainda 
estão engatinhando. Para-
lelamente, manifestações 
nas redes sociais incitando a 
pedofi lia ampliaram o  foco e 
apontaram o foco até mesmo 
para crianças que vivem em 
famílias mais estruturadas ou 
bairros mais nobres. 

Como proteger nossas 
crianças e adolescentes sem, 
entretanto, deixar de punir 
atos infracionais conforme a 
gravidade? Como modificar 
o futuro, com tantos lares 
desestruturados e violentos 
comprometendo a formação 
desses jovens?

Um dos instrumentos pre-
vistos pelo ECA é o Conse-
lho Tutelar da Criança e do 
Adolescente. Na cidade de 
São Paulo, existem 52 deles, 
com atuação regionalizada. 
O mandato dos conselheiros 
é de quatro anos, 

A população do município 
de São Paulo escolherá, no 
próximo dia 15 de novembro, 
os 260 novos conselheiros 
que atuarão nos 52 Conselhos 
Tutelares (CTs) da cidade. Os 
novos mandatos serão exer-
cidos entre 10 de janeiro de 
2016 e 9 de janeiro de 2020. 
Ao todo, são 1.562 candidatos 
habilitados na cidade. 

Podem votar  pessoas 
maiores de 16 anos, com tí-

Membros do Conselho Tutelar serão 
eleitos no próximo domingo, 15

tulo de eleitor emitido até o 
dia 3 de abril de 2015. O voto 
é facultativo e secreto e cada 
eleitor poderá escolher até 
cinco candidatos. No dia da 
eleição, é necessário levar um 
documento de identificação 
com foto e Título de Eleitor.

Os eleitores deverão votar 
em sua região de domicílio 
eleitoral. A votação será rea-
lizada em mais de 380 pontos 
distribuídos pela cidade. Para 
saber o seu local de votação, 
acesse: www.escolhacon-
selhotutelar2015.prefeitura.
sp.gov.br.  e digite o número 
do título de eleitor

Na Vila Mariana, alguns 
candidatos buscam reeleição. 
É o caso de Ana Alves dias, 
que mora na região há mais 

de 20 anos e conta “conhecer 
profundamente os problemas 
sociais locais”. Formada em 
processamento de dados, 
ela é voluntária em Ongs que 
atendem crianças e adoles-
centes, também.

Outro que busca reeleição 
é Fernando Prata. Formado 
em gestão de políticas públi-
cas pela USP, ele também de-
senvolve um projeto de aulas 
em foto e vídeo para comuni-
dades carentes, em programa 
de educação inclusiva. 

Vera Lúcia também já é 
conselheira e atua nas comu-
nidades Mauro I e Mauro II, 
na Saúde, onde já atuava há 
muitos anos como voluntária 
em associação de moradores. 
Também já foi Promotora Po-

pular na região. 
Outros que tentam uma 

vaga na luta pela proteção 
infantil também têm histórico 
de participação popular na 
região. É o caso de Gláucia, 
de 66 anos, moradora da 
Saúde. “As crianças são nos-
so futuro”, diz ela que já é 
conselheira participativa da 
saúde, integrante do Conse-
lho Comunitário de Segurança 
(Conseg) e conselheira de 
uma AMA. 

Marcia Mata, outra mo-
radora local há mais de 20 
anos, é educadora social e de-
senvolve trabalho voluntário 
com crianças e adolescentes 
há mais de oito anos. Maria 
Isabel, por sua vez, vive na 
região há mais de 40 anos e 
também sonha em desenvol-
ver um bom trabalho no Con-
selho Tutelar de Vila Mariana.

A relação de todos os can-
didatos e seus respectivos 
números pode ser “baixa-
da” pela internet, digitando: 
http://goo.gl/y9lIrP.

A eleição para o Conselho 
Tutelar é organizada pelo TRE
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•SAÚDE

Com o objetivo de comba-
ter o diabetes e detectá-lo de 
modo precoce,  a Associação 
Nacional de Assistência ao 
Diabético (ANAD) promove 
no próximo domingo, 15 de 
novembro, das 8 às 17h, em 
São Paulo, o a 18a. edição da 
Campanha Nacional Gratuita  
de Prevenção das Complica-
ções, Detecção, Orientação e 
Educação em Diabetes. 

Serão realizados, gra-
tuitamente, cerca de 10 mil 
testes de gl icemia,  além 
de exames de colesterol, 
hemoglobina glicada, uri-
na 1 e microalbuminúria. E 
ainda, avaliações de olhos, 
pés, boca, fisioterápica e 
de atividade física, análise 
de risco cardiometabólico e 
nutricional, medição de IMC 

(Índice de Massa Corporal) e 
aferição da pressão arterial. 
Também estão previstas di-
versas palestras e estandes 
que vão expor alimentos 
dietéticos. Para se ter uma 
ideia, aproximadamente mil 
profissionais estarão envol-
vidos na iniciativa. 

 O evento acontecerá no 
Colégio Madre Cabrini, na 

Vila Marian, por conta do Dia 
Mundial do Diabetes, 14 de 
novembro, instituído pela 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS), a International 
Diabetes Federation (IDF) e 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU).

O Colégio Madre Cabrini 
fica na  Rua Madre Cabrini, 
36 - Vila Mariana.

Testes gratuitos vão detectar 
diabetes em evento dia 15

Aliança para o Crime, Ataque Zumbi 
ou Reino Gelado? Escolha sua história

Em “Aliança para o Cri-
me”, johnny Depp está mais 
uma vez quase irreconhecível. 
Ele é Whitey Bulger (Johnny 
Depp, na foto), irmão de um 
senador dos Estados Unidos, 
foi um dos criminosos mais 
famosos da história do sul de 
Boston. Ele começou a traba-
lhar como informante do FBI 
para derrubar uma família de 
mafi osos, mas foi traído pela 
agência, tornando-se um dos 
homens mais procurados do 
país. O filme é baseado em 
uma história real e traz tam-
bém o ótimo  Benedict Cum-
berbatch no elenco. 

Já a comédia “Como so-
breviver a um ataque zumbi” 
adota o escracho para satirizar 
filmes de zumbi. Na história, 

três escoteiros estão em um 
acampamento. Nos últimos 
dias de estadia, a amizade é 
colocada à prova por um vio-
lento ataque de zumbis.

E tem estreia de uma ani-
mação - Reino Gelado 2. De-
pois da vitória sobre a Rainha 
da Neve, os trolls desenvolve-
ram um gosto pela liberdade. 
Tendo desempenhado um 
papel importante no triunfo, 
o troll Orm tornou-se um he-
rói para todos. Mas isso não 
é o sufi ciente para ele. Comi-
camente exagerando suas 
façanhas e realizações, ele 
cria uma teia de mentiras, ale-
gando que ele, pessoalmente, 
derrotou a Rainha da Neve, e 
que está destinado a se casar 
com a princesa e herdar um 

grande poder e riquezas? Mas 
até onde as histórias de Orm 
vão levá-lo? Nesta aventura 
animada e perigosa, Orm des-
cobre que amigos, felicidade e 
amor verdadeiro não podem 
ser ganhos através da mentira!

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

• Sala 1 - Aliança do Crime DIG 
- 16 Anos - 12h10G - 15h00 - 18h00 - 
20h50 - 23h50D

• Sala 2 - Vai Que Cola, O Filme 
DIG - 12 Anos - 14h00G• Sala 2 - 
SOS Mulheres ao Mar 2 DIG - 14 
Anos - 16h30 - 19h20 - 21h50• Sala 
2 - Depois de Tudo DIG - 14 Anos - 
11h30G - 14h00K

• Sala 3 - Como Sobreviver a um 
Ataque Zumbi DIG - 14 Anos - 18h10 
- 20h30 - 22h50D• Sala 3 - Como 
Sobreviver a um Ataque Zumbi 
DIG (Dub) - 14 Anos - 15h50• Sala 
3 - O Reino Gelado 2 DIG (Dub) - 
Livre - 13h20

• Sala 4 - O Último Caçador de 
Bruxas DIG - 12 Anos - 13h00 - 16h00 
- 18h30 - 21h10 - 23h40D

• Sala 5 - Perdido em Marte DIG 
- 12 Anos - 12h30• Sala 5 - Ponte 
dos Espiões DIG - 12 Anos - 15h40 - 
19h00 - 22h10

• Sala 6 - Atividade Paranormal: 
Dimensão Fantasma 3D - 14 Anos 
- 12h40K - 14h50 - 17h00 - 19h10 - 
21h30• Sala 6 - A Noviça Rebelde 
(1965) DIG - 12 Anos - 11h00G

• Sala 7 - 007 Contra Spectre DIG 
- 14 Anos - 13h40 - 16h50 - 20h00• 
Sala 7 - A Princesa e o Sapo DIG 
(Dub) - Livre - 11h20G

• Sala 8 - 007 Contra Spectre 
DIG - 14 Anos - 18h50 - 22h00• Sala 
8 - O Reino Gelado 2 3D (Dub) - Livre 
- 11h50G - 13h50 - 16h10

• Sala 10 - 007 Contra Spectre DIG - 
14 Anos - 11h10G - 14h30 - 17h40 - 21h00

  Pátio Paulista R. Treze de Maio, 
1947 -Arco N 501 - Paraíso. Tel.: 
3142-924

• Sala 1 - 007 Contra Spectre 
DIG - 14 Anos - 11h50G - 15h05 - 18h20 
- 21h40

• Sala 2 - Aliança do Crime DIG 
- 16 Anos - 13h00 - 16h00 - 18h45 
- 22h00

• Sala 3 - O Último Caçador de 
Bruxas DIG - 12 Anos - 14h40 - 17h25 

- 20h10• Sala 3 - A Noviça Rebelde 
(1965) DIG - 12 Anos - 11h00F

• Sala 4 - 007 Contra Spectre DIG 
- 14 Anos - 13h45 - 17h10 - 20h30• 
Sala 4 - A Princesa e o Sapo DIG 
(Dub) - Livre - 11h20G

• Sala 5 - SOS Mulheres ao Mar 
2 DIG - 14 Anos - 13h30 - 16h20• 
Sala 5 - 007 Contra Spectre DIG - 14 
Anos - 19h20 - 22h30

• Sala 6 - Um Senhor Estagiário 
DIG - 10 Anos - 14h00K - 14h10G• Sala 
6 - Perdido em Marte DIG - 12 Anos 
- 11h10G• Sala 6 - Amizade Desfeita 
DIG - 16 Anos - 16h50 - 19h00 - 21h10

• Sala 7 - O Reino Gelado 2 DIG 
(Dub) - Livre - 13h15 - 15h20 - 17h40• 
Sala 7 - #Garotas - O Filme DIG - 16 
Anos - 19h50 - 22h20 
Legendas:D-Esta sessão será exi-
bida só Sábado (14); F-Esta sessão 
será exibida só Domingo (15); G-
-Esta sessão será exibida só Sábado 
(14) e Domingo (15); K-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado (14) e 
Domingo (15).

•CINEMA

•PROGRAMAÇÃO LOCAL
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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$ 695.000,00.

(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$ 335.000,00
(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

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/ arms, 
dep. Emp. + 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

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

CONCEIÇÃO
PROX. METRÔ, COND.BAIXO.
1 dorm. c/arms, WC, sl c/sacada, coz.

c/arms, a.serv, 1 vaga, lazer. Só 1.300,00
(Cód. FE) Site AP0586

VILA MORAES
AV. DO CURSINO, 01 VAGA

SALA COMERCIAL
METRÔ SÃO JUDAS – R$ 285.000,00

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

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

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$ 2.400,00 - (Cód. AT)

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.

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.

  PÇA. ÁRVORE 
 SOBRADO - METRÔ

R$ 550.000,00 

2 dorms, 1st, sl 2 ambs, 

banheiro, coz. c/arms, 3 vagas. 

(Cód.RS) Site: SO0192.

 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)

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.

SAÚDE
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
300MTS DO METRÔ

CONCEIÇÃO
OPORTUNUDADE!

A 50 MTS DO METRÔ

2 dorms c/ae, coz.c/ae,
WC. Sala, 1 vaga, Piscina, 
sl.festas. R$ 375.000,00
(Cód. MA) Site: AP0535.

SAÚDE
R.IBITURUNA

2 dorms c/ae.WC social e serviço, coz, 
a.serv., 1 vaga. Lazer. (Cód.FE) Site: 0402.

SAÚDE
SOBRADO RES.OU COML.

3 Dorms, 2 sts, sala 2 amb, copa/coz, a.serv, 
dep.empreg., terraços, 2 vagas, portão eletr. 

R$ 4.000,00 - (Cód.FE) Site: SO0168.

53m2 A/U, 2 dorms, sala 2 ambs, 
WC social, coz., a. serv. 1 vaga.

Só R$ 415.000,00
(Cód. JJ) Site: AP0450.

SAÚDE
APTO METRÔ

R$ 550.000,00
2 dorms, 1 st c/arms,

banheiro, sl 2 ambtes

c/terraço, coz.c/arms, 2 vagas, 

comd.baixo. (Cód. RS)

Site AP0646.

SAÚDE
SOBRADO

R$ 740.000,00
108m2 A/T e 156m2 A/U.

Aceito permuta p/apto
menor valor. 3 dorms,

1 st, sala 2 ambtes, lavabo,
coz., dep.empr., garagem 

p/3carros. (Cód.JH)
Site: SO0185.

SAÚDE
METRÔ

CASA R$ 700.000,00
2 dorms, 1 st, sala,

coz., despensa, WC empregada,

2 vagas de gar., piscina.

(Cód. SI) Site: CA0031.

 SAÚDE
PRÓX.METRÔ PÇA DA ÁRVORE

03 dorms, 1 st, WC.social, sl c/sacada, coz.
c/arms, a.serv., dep.empr., 1 vaga.

R$ 1.700,00 - (Cód. FE) Site: AP0483.

“ CONJUNTOS E IMÓVEIS COMERCIAIS
NA REGIÃO E LINHA DE METRÔ

POSSUÍMOS O MAIOR E MELHOR
CADASTRO CONSULTE-NOS  “

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

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS   GAR

R$370 MIL
Prox. Metrô , liv. 2 ambs , boa  coz.

Andar alto , condomínio baixo.
Pronto  p/ morar , venha conferir .

VILA MARIANA
     APTO   2 DTS     GAR   58 M2 AÚ

R$380 MIL
Rua Luis Gois , liv. 2 ambs , terraço , 

boa coz. Lazer c/ prox. Metrô 
      Não perca .

METRO  SAÚDE
     APTO  2 DTS   GAR   58M2  AÚ

R$410 MIL 
     Prox. Metro living 2 ambs , coz. 

Equipada. Rico em arms , ótimo edif.  
     É só mudar !

V. CLEMENTINO
APTO   2 DTS  GAR   62 M2  AU

R$425 MIL
Prox. Hosp. SP  liv. 2 ambs , coz. 
Equip. rico em arms pronto para 
morar, não deixe de conhecer .

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO -  ÚNICO

R$439 MIL 
Trav. Das Rua das Rosas, 2 amplos 
dorms living 2 ambs. Ótima cozinha  dep. 
Empr. Gar. O melhor custo benefício.

V. CLEMENTINO 
      APTO 3 DTS  GAR  73 M2   AÚ

R$555MIL
Ótimo local totalmente reformado liv. 
2 ambs, coz. Equipada rico em arms 
, andar alto, não deixe de conhecer.

METRÔ SAÚDE
    APTO 3 DTS STE    2GARS

R$650 MIL
Prox. Metro , semi novo liv. 2 ambs 
coz. Equip. rico em arms ótimo edif. 
Lazer c/ quadra. Venha conferir  . 

V.MARIANA
APTO  3 DTS  STE   3GRS

R$678 MIL
Prox. Ao metro  Sta Cruz ,  living 2 

ambs. Terraço  coz. Equipada
rico em arms  fino acbto.

Ótimo edif.  c/ lazer de clube .  

V. CLEMENTINO 
    APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$680 MIL
Local  nobre  pronto p/ morar, liv. 2 ambs  
terraço, coz. Equipada ,  Rico em arms , 

andar  alto, ótimo edif. c/ lazer .

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO ÓTIMO

R$699 MIL 
Junto á Pça Sta Rita  3 dts  gar, living 
3 ambs ,  rico em arms  , coz. Planej, 

qtal  , temos outros na região . 

METRO SAÚDE
APTO   3 DTS     STES   2 GRS

R$748 MIL
Semi novo , ótimo local , living 2 ambs, 
Coz. Planejada, rico em  arms ,  andar 
alto, Edif. Maravilhoso  c/ lazer total .                          

V. CLEMENTINO 
    APTO  4 DTS   2STE  2 GARS 

    R$920  MIL 
Prox.  Ibirapuera , lindo 137 m2 aú, liv. 
2 ambs , terraço, Coz. equipada repleto 
de arms ótimo edifício. Com lazer total.          

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  NOVO ! LUXO

R$925 MIL  
Local espetacular  prox. Metrô  3 dts, 

Ste  2 grs , terraço , acabamento 
de primeira, Qtal , lavanderia , ent. 

Lateral , linda fachada .

PTO PAULISTA 
SOBRADO MAGNIFICO

R$1.180 MIL
Local nobre 3 stes , closet  240 m2  
AC, living  3 ambs , lareira , coz. 

Planejada, qtal suíte de empregada .   

MIRANDÓPOLIS
APTO 4 DTS   2 STES  3GARS

R$1.200 MIL
Melhor rua, apto espetacular 147 m2 
aú, living. 3 ambs. coz. Planejada, 

repleto de arms, edifício super
cobiçado c/ lazer total .

VILA MARIANA
APTO 3 STES  3 GRS 178 M2  AÚ  

R$2.240 MIL
De cinema liv. 3 ambs , terraço , 

closet , lavabo , escr. Repleto
 de arms , andar alto ,

edif. Maravilhoso  c/ lazer .

MIRANDÓPOLIS
APTO 1 DORM  GAR 

R$1.200
Prox. Metrô , reformado bom liv. Piso 
laminado,cozinha Andar alto , vaga 

demarcada , edif.  c/ piscina

PTO PAULISTA 
APTO   2 DTS  GAR  65 M2 AÚ

R$1.500
Ótimo local living 2 ambs  coz.

Equipada. Rico em arms,
dep. Empr.  Pronto p/ morar .

METRO SAÚDE 
APTO   2DTS   GAR

R$1.600
Prox. Metro  ,  living 2 ambs  terraço 
, coz. Planejada rico em arms dep. 
Empr. , andar  alto  Bom edif.  c/ lazer.

MIRANDOPOLIS 
APTO  3 DTS  STE  GAR  

R$1.800
Ótimo local , liv. 2 ambs ,  boa coz-

inha , piso laminado. Pronto p/ morar  
ótimo edifício , Venha conhecer .

V. CLEMENTINO 
APTO 2DTS  GAR  93 M2 AU 

R$1.900
Na melhor rua , living. 2 ambs , coz. 

Equip.  dep. Empr. rico em arms 
ótimo edifício , venha  conferir . 

SAÚDE
ASSOBRADADA - 3 DTS  GAR 

R$2.000
Bom local  reformada,  living 2 ambs, 

Boa  cozinha  , terraço ,
entrar e morar .

METRO SAÚDE
APTO  3 DTS STE GRS

R$2.100
Prox. Ao metro living 2 ambs ,

coz. Equip. Rico em arms,
ótimo edif. c/ lazer total .  

V. MARIANA 
APTO  2 DTS STE GAR

R$2.300
Prox. Ao metro Sta Cruz living
2 ambs ,  c/ terraço Gourmet 

Closet , coz. Equipada  rico em
arms,  Edif.seminovo   c/ lazer  .  

V.  CLEMENTINO 
APTO  2 DTS    2 GRS  60 M2 AÚ 

R$2.400
Prox. Metrô  Sta Cruz  semi novo liv.  
2 ambs ,  terraço , coz. Equipada Rico 
em arms ,  escritório lindo edif. c/ lazer .

METRÔ STA CRUZ  
COBERTURA DUPLEX 

R$2.600
Prox. Hosp. SP  3 dts  ste  gar, liv. 
2 ambs , ótimo terraço , c/ copa, 

lavabo, piscina churrasqueira 
Edif. c/ lazer .

V. CLEMENTINO 
SOBRADO  - COM/ RES

R$3.800
Prox. Hosp SP  3 dts  ste  3 grs living 

3 ambs , lavabo  copa .  Cozinha 
Escritórios ste de empregada  qtal .

V. CLEMENTINO
APTO  4 DTS 2 STES 2 GRS

R$3.500
Prox. Ibirapuera, liv. 2 ambs  terraço,  

coz. Equipada, Rico em arms , 
magnífico  edif.  c/lazer .

 PÇA DA ÁRVORE  
SOBRADO   BELÍSSIMO 

R$540 MIL
Próx.  Metro, 2 dts  living . 2 ambs 
Coz. equipada , repleto de arms,

qtal , churrasqueira, 3 grs .

 METRÔ  V. MARIANA 
    APTO 3 DTS   STE    2 GRS

    R$770 MIL
Ótimo local , liv. 2 ambs ,

terraço, Coz. Equip. andar alto ,
rico em arms. É só mudar.

 MIRANDÓPOLIS 
CASA TÉRREA 

R$2.200
Próx.  Casemiro da Rocha, 2 dts  liv. 
2 ambs ,Grande cozinha equipada , 

ent. Lat. Dep. Empr, 2 grs 

METRÔ STA CRUZ 
    APTO 2 DTS  3º OPC  GAR

    R$2.300
Ótimo local , liv. 2 ambs , terraço 

Coz. Equip. andar alto , rico em arms  
É só mudar. 

 JD DA SAÚDE 
    APT 3 DTS   STE  2 GRS + DEP. 

    R$2.500
Local  em uma linda Praça ,

alto luxo 140 m2  liv. Copa  coz.
Dep . empr.  Repleto de arms 

Belíssimo edif. c/ lazer .     

 V. CLEMENTINO
LOJA 30 M² + DEP.

R$4.200
Local Rua Luis Gois c/ Napoleão de 

Barros , Salão 30 m2 copa , wc ,
 2 entradas ,  confira!



13 a 19 de novembro de 2015PÁG. 10

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

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

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

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
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. 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

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

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

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

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
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
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Impecável, todo reformado, 

ótima localização da rua 
Samambaia, área útil de 88 

m², c/ 3 dormitórios c/ AE, wc 
social, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. planejada, lavanderia, gar. 

p/ 1 carro. - REF.: 14.493

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$ 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
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

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

IMÓVEL COMERCIAL 
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

SOBRADO
JD. PATENTE NOVO

R$ 530 MIL
Reformado, impecável, ótima 

rua do bairro, c/ 3 dorm., 
suíte, sala, jd. inverno, lavabo, 
copa, cozinha, gar.p/ 2 carros, 

confiram as fotos em nosso site  
REF.: 14.659

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
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

SOBRADO
V. VERA

R$ 660 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 2 

dorm., wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
qto. p/ despejo, lavanderia, 

wc p/ empreg., gar. p/ 2 carro, 
estuda permuta c/ apto.c/ 2 

dorm. - REF.: 14.681

TERRENO
375 M²

R$ 680 MIL
Ótima localização do bairro 
Bosque da Saúde, terreno 
medindo 10 x 37,50 mts., 

ótimo para construtores, ou 
mesmo finalidades comerciais, 
estuda propostas - REF.: 14.597

SOBRADO VILA
IPIRANGA
R$ 750 MIL

Construção de 195 m², c/ 4 
dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
coz. c/ AE, despensa, dep. p/ 
emrpeg., garagem p/ 3 carros, 

estuda permuta c/ térrea ou apto. 
menor valor - REF.: 14.684

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 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. 14.665

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 199 MIL
Ótimo local, próx. Ao Metrô A. 
do Ipiranga, área útil de 41 m², 
c/ 1 dormitório, sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, prédio s/ 
lazer, s/ elevador e s/ portaria - 

REF.: 14.695

APTO
JD. CELESTE
R$ 235 MIL

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

no litoral - REF.: 14.052

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 325 MIL

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

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

a rua Jean de La Huerta - 
REF.: 14.553

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

TERRENO
AV. TANCREDO NEVES

R$ 380 MIL
Excelente localização comercial 
ao lado da Av. Tancredo Neves, 
terreno c/ 163 m², ótimo para 
diversas finalidades, c/ galpão 
antigo construção de 208 m² - 

REF.: 14.639

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
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

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. STO. ESTÉFANO

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

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

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

REF.: 14.449

SOBRADO - METRÔ 
IMIGRANTES
R$ 475 MIL

Ao lado do Metrô, construção 
de 145 m², vago, c/ 2 

dormitórios, ampla suíte, living 
p/ 2 amb., wc social, copa, 

cozinha, amplo qto. p/ despejo, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 14.711 

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
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local, travessa da R. 
Vigário Albernaz, au = 70 

m², c/ 2 dormitório c/ AE, wc 
social, living p/ 2 amb., cozinha 

c/ AE, lavanderia, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 14.241

SOBRADO
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
SAÚDE

R$ 599 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
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 - 
CHÁCARA INGLESA 

R$ 690 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 

c/ 3 dorm., armários 
embutidos, suíte, wc social, 

living, coz. c/ AE, dep. p/ emp., 
gar. p/ 4 carros, construção 

163 m² - REF.: 14.726

SOBRADO -  METRÔ 
A. DO IPIRANGA

R$ 760 MIL
A 500 mts. do metrô, c/ 3 

suítes, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 4 carros, construção 

157 m², estuda permuta imóvel 
menor valor - REF.: 13.566

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

TÉRREA + EDÍCULA
JD. SAÚDE
R$ 790 MIL

Terreno 290 m², constr.149 m², 
c/ 2 dorm., wc social, living 
p/ 2 amb., coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., gar. p/ 5 carros, 
fundos c/ edícula c/ 1 dorm., 
sala, cozinha, wc, lavand. - 

REF.: 14.682

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 795 MIL
Garagem p/ 3 carros, área útil 
de 94 m², c/ 3 dorm.,armário 
embutidos, suíte, living p/ 2 
amb., sacada, lavabo, coz. 

c/ AE, wc p/ empreg, ar 
condicionado, lazzer completo 

REF.: 14.713

(2) CASAS
V. BRAS. MACHADO

R$ 890 MIL
Sendo uma térra assobrada 
impecável c/ 3 dorm., suíte, 
living p/ 2 amb., coz. planej., 
terraço c/ churrasq., gar. p/ 6 

carros, e uma térrea c/ 3 dorm., 
sala, coz., wc, gar. p/ 1 carro - 

REF.: 14.155

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.120 MIL

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

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

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

completo - REF.: 13.963

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 1.300 MIL
AT = 200 m², AC = 376 m², 

c/ 4 dorm. (2 c/ AE), suíte, livin 
p/ 2 amb., sl. jantar, lavabo, 
coz. c/ AE, depósito, dep. 

empreg., amplo quintal, jardim, 
gar. 7 carros, estuda permuta c/ 

apto. - REF.: 14.645

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

“SEDE PRÓPRIA”

CASA TÉRREA – próx. Metrô 
JABAQUARA R$ 900 MIL

CIDADE VARGAS ,frente p/ 
duas ruas  com 4 dormitórios, 
sala ampla , cozinha, depen-
dencia para empregada e 4 

vagas de garagem.
REF  01-2750

2  CASAS POR R$ 530 MIL 
No mesmo terreno, c/ mais de 
500m quadrados, sendo que 
cada casa  possui 2 dormitórios, 
sala, coz. e qtal e wc, 6 vgs.
de gar. no total, na V. Fachini 

pró. à Av. Principal. Otimo
investimento.  REF.:01-3143 

SOBRADO Vila Guarani  
R$ 490 MIL

2 dorms, sala 2 ambs, coz, 2 
vagas de gar, qtal. Salão com 
dispensa e mais um quarto, toda 
em laje. Excel. preço,b Ótima 
localização,  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

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

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 – 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 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

BELÍSSIMO APTO
R$ 450 mil V. Guarani/ 

Metrô Jabaquara 
Ótimo apartamento com 2 

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

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

APTO Planalto Paulista  
R$ 490 MIL

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

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

Cobertura Duplex, Metrô 
Conceição - R$ 1.000 mil
4 dorms, 2 suítes, sala 2 

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

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

APTO– R$ 400 Mil
Jabaquara( Metrô)

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

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

CASA TÉRREA com
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

2 CASAS TÉRREAS  / Metrô 
CONCEIÇÃO–R$ 530 MIL

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

Sobrado Condominio 
fechado/Jabaquara R$ 

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

APTO –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

SOBRADO/ METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 570 MIL

À 5 minutos do metrô
com 2 dormitórios c/

armários, ótima sala 2 
ambs, banh, coz. c/ arms,
piso laminado e ardósia,

toda em laje c/ 2 vagas de 
gar. Òtimo investimento.

REF.: 81-3096

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

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

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

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

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

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

“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

 • venda • venda • venda • venda • venda • venda • venda • venda • venda • venda • venda • • locação • locação • locação •

www.imobiliariaokita.com.br

contato@imobiliariaokita.com.br

RUA IBIRAJÁ, 373

5072-5757TEL/FAX:

CRECI: 3107-J

APTO  2 DTS
VL. STA. CATARINA  - R$ 1.100,00

2 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga
de garagem. REF IMV0000740

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

CASA 2 DTS – JABAQUARA
R$ 1.600,00

2 Dts, 3 vgs, quintal c/ forno a lenha. 
REF IMV0001220

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

2 Dts, sala, coz, w/c, as e vaga de 
garagem. REFIMV0001100

IMOVEL COMERCIAL
M. CONCEIÇÃO - R$ 8.000,00
Casa c/ 4 dts, suite, coz, 3 w/c,

3 vgs. REF IMV0001100

APTO  2  DTS -  JABAQUARA
R$ 1.200,00

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

CASA TÉRREA
M. JABAQUARA - R$ 550.000,00

Casa térrea 10 x 50 de terreno,
3 dts. e 3 vagas de garagem

REF IMV0001014

APTO 2 DTS - M. JABAQUARA
R$ 390.000,00

2 Dts., sala c/ sacada, coz., 2 w/c ,
1 vg - 68 m2 - lazer
REF IMV0000937 

SOBRADO 3 DTS
JABAQUARA - R$ 390.000,00
3 Dts, suíte, 3 w/c, copa, quintal,

3 vgs - Terreno 10 x 30
REF IMV0000597

APTO  2 DTS - METRÔ SAÚDE R$ 
420.000,00

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

APTO  3 DTS
M. CONCEIÇÃO - R$ 470.000,00

3 Dts, suíte, dep.empregada, 
sacada, 1 vg c/ lazer.
REF IMV0001018

APTO  3 DTS
M. CONCEIÇÃO - R$ 400.000,00

vaga - 5 minutos do metrô
REF IMV0000315

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

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

APTO  2 DTS - M. CONCEIÇÃO
R$ 330.000,00

C/ lazer, 2 dts, sala c/ sacada,
w/c, 1 vg

 REF IMV0000795

APTO  3 DTS – M. SAÚDE
R$ 640.000,00

3 dts, sala, coz., w/c, vaga. Pronto 
para morar!!! REF IMV0001195

APTO  VAGO - M. CONCEIÇÃO
R$ 340.000,00

Oportunidade de investimento, 2 dts. 
c/ 1 vg – Próximo metrô

 REF IMV0001021 

APTO  2 DTS - JABAQUARA
R$ 300.000,00

2 Dts, sala, coz, w/c, a/s, 1 vg
REF IMV0001205

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$ 260.000,00

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

APTO  1 DT – VILA GUARANI
R$ 275.000,00

1 Dt., sala, cozinha, w/c e vaga de 
garagem. Lazer com piscina

REF IMV0001204

APTO  2 DTS – VILA GUARANI
R$ 330.000,00

2 dts. sala c/ sacada, coz., w/c, 
vaga. Pronto para morar!!!

REF IMV0001114

R. Luis Góes, 1466 - Cj. 04 - Mirandópolis
E-mail: alpha.imoveis@uol.com.br

 • VENDA • LOCAÇÃO
• ADMINISTRAÇÃO

5071-9999

 • APARTAMENTOS •

VILA CLEMENTINO  APTO
2 dts,1 ste, 1 vg, living 3 amb, 

78m2 au, vago, reformado, 
ótima localização, impecavel, 

próximo ao Metrô.
R$ 450 mil

MIRANDÓPOLIS  APTO
2 dts, 1 vaga, living/terraço, 

lazer, vago, ótima localização, 
rua tranquila, impecável,
px. ao Metrô Pça. Arvore.

R$ 480 mil

VILA MARIANA  APTO
2 dts, 1 vg, living/terraço,

lazer, piscina, quadra, 
academia, vago, ótima 

localização,  px. ao  Parque 
Ibirapuera. R$ 580 mil

VILA CLEMENTINO  APTO
3 dts,1 ste, 2 vgs, living/ter-

raço, lazer completo, 78m2 au, 
repleto de armários, ótimo lo-
cal, próximo Metrô e Shopping 

Sta. Cruz. R$ 685 mil

MOEMA  APTO
3 dts,1ste, 2 vg, living/terraço, 

lazer completo, 115m2 au, 
andar alto, vago, ótimo local, 
impecável, px. ao Shooping 

Ibirapuera. R$ 990 mil 

MOEMA  APTO
4 dts, 3 stes, 4 vgs, lazer 

completo, 200m2 au, vago, 
andar alto, ensolarado, ótimo 
estado, ótimo local, px. Shop-
ing Ibirapuera. R$ 2.500 mil

CASAS E SOBRADOS •LOCAÇÃO•

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

3 dts, c/terraço, 3 vgs, sala 
2 amb, entrada lateral, 2 wc, 
vago,  quintal, edícula, ótima 

localização, px. ao  Metrô 
Pça. da Arvore. R$ 650 mil 

VILA CLEMENTINO
CASA TÉRREA

2 dts, sala, cozinha, quintal,
edícula, vaga, ótima localização, 

ao lado do Hosp. São Paulo e 
Metrô Sta. Cruz. R$ 2.000,00

MIRANDÓPOLIS  APTO
2 dts, 1 vg, living 2 amb, vago, 
repleto de armários, andar alto, 

cond. R$ 320,00  px. a
UNIP/ Hosp. São Paulo e Metrô.

R$ 1.600,00

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

2 dts,1 vg, sala 2 amb,
quintal c/lavanderia, 2 wc,

ótima localização, impecável, 
px. Metrô. R$ 480 mil

VILA MARIANA
SOBRADO

2 dts c/arms, 1 gr, 2 salas, 
quintal c/edícula, vago, ótimo 

local, impecável, próximo
ao Metrô R$ 620 mil

MIRANDÓPOLIS APTO
1 dt. living 2 amb, lazer, andar 

alto, reformado,
ótima localização, 

impecável, px. Metrô
Pça. da Arvore. R$ 330 mil

VILA MARIANA APTO
70m2 AU, vago, 3 dts., living 
2 ambs., reformado, 1 vaga, 

prox. ao Metrô Sta. Cruz.
R$ 470 mil

VILA MARIANA
CASA TÉRREA

Res/Com, 3dts, 1 ste, 6 vgs, 
terreno 10x30, 180 au, entr. 
lat., + qtal. c/churr. e 2 ediculas, 

vaga ot. localização, px.
Metrô Sta. Cruz. R$ 1.300 mil
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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. 

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$ 2.600,00.

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$ 1.900,00

VENDA   LOCAÇÃO

LOFT DUPLEX
ITAIM bIbI

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

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

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

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

 

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

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

 APArTAMENTO CONCEIÇÃO
96m2 - PrÓXIMO METrÔ

Tratar Tel. 99911-3071

 

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

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

 LOJA COMErCIAL
CONCEIÇÃO

VENDO OU ALUGO

Fone: 99911-3071 BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

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

reformadíssimo, vago

MIrANDÓPOLIS
Px. r. das rosas 

Só r$ 530.000,00

CONSÓRCIO
CONTEMPLADO

IMÓVEL R$ 350.000,00
PARA COMPRA, REFORMA, CONSTRUÇÃO 

E CAPITAL DE GIRO.
ENTRADA: R$ 37 Mil + Transferência de Dívida

Fone: 95047-2862 (Particular)

 

PLANO, ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO
R$ 270.000,00

 TErrENO 
JAbAqUArA

JArDIM OrIENTAL
A.T. 8x30 = 240 m2

Tratar 2193-2617 
ou 99312-3507

2 dorms. c/AE, sala 2 
ambs., coz. c/AE, wc 

compl, lav., 1 vaga, lazer, 
pisc., quadra, playground

Tratar: 2193-2617
ou 99312-3507

APTO. JAbAqUArA
PrÓXIMO METrÔ

r$ 340.000,00

3 dormitórios, sala 2 
ambientes, cozinha 
completa, 1 vaga, 

lazer total
Tratar: 2193-2617

ou 99312-3507

APTO. PrÓXIMO 
METrÔ JAbAqUArA

r$ 420.000,00

2 dormitórios, sala c/sa-
cada, cozinha completa, 
rico em armários, 1 vaga, 

lazer total.
Tratar: 2193-2617

ou 99312-3507

APTO. PrÓXIMO 
METrÔ JAbAqUArA

r$ 390.000,00

Tratar: 2193-2617
ou 99312-3507

APTO. 200 mts.
METrÔ JAbAqUArA

r$ 340.000,00
2 dts c/A.E., sala c/sac., coz. 
c/AE, wc compl., lav., 1 vg, 
lazer, pisc, quadra, play-

ground. Solicite Fotos 
Aceita Fin. Temos Outros

  CASA 03 SUÍTES MIrANDÓPOLIS
 220 MTS - VENDO OU PErMUTO

r$ 990 mil

 

excelente local - próx. ao metrô 03 VAGAS , 03 SA-
LAS , ESCRITÓRIO suíte de emp. , piscina aquecida 
, lareira à gás , portão aut. , alarme , lavabo , edícula , 

lavanderia pisos em madeira maciça ..
 (11) 9.9983.4562  (19) 9.8215.664

CHÁCArA EM ATIbAIA
AT 1.300m2 - AC 300m2

Casa 3 dormitórios, 2 suítes, varanda, 
piscina, churrasqueira, forno a lenha, 

lareira, 6 vagas, perto rodovia.
R$ 320.000,00

Tratar: 97302-3423

 

95m2 A.U., 2 dormitórios, sala ampla, 
excelente cozinha, rico em armários, 

2 banheiros, 1 vaga.

 APArTAMENTO MIrANDÓPOLIS
PrÓX. METrÔ PÇA. DA ÁrVOrE

Tratar: 5058-0800
ou 96428-0663 cr

ec
i 1

36
.9

93

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Vago, 100m2 AU, 3 dts. 
(1 ste), sl. liv. terraço, DE, 2 
gars. lazer total. Abx. Aval.

Venha Visitar!!! 

VILA CLEMENTINO
Só r$ 750.000,00

PrÓX. HOSP. SÃO PAULO

 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

cr
ec

i 1
93

51

GrANDES 
OPOrTUNIDADES

DE IMÓVEIS
APARTAMENTOS SAÚDE

2 Dormitórios, 1 vaga...........................R$ 420.000,00
3 Dormitórios, 2 vagas, 80m2 A.U....... R$ 550.000,00
3 Dormitórios, 2 vagas, 97m2 A.U...... R$  650.000,00
3 Dormitórios, 2 vagas, 126m2 A.U.. R$ 1.250.000,00

SOBRADOS METRÔ SAÚDE
3 Dormitórios, 2 vagas, ótimo estado, próximo ao 
metrô................................................... R$ 800.000,00

PLANALTO IMÓVEIS creci 9054
Tels.: 2276-7676 - 2276-4020

Mobiliado, p/uma 
senhora, ou senhor 

bom ambiente. 
R$ 550,00 c/depósito
Tel. 5677-1884
ou 99818-5437

ALUGA-SE 
1 qUArTO, C/bANH. 

JAbAqUArAC/2 dorms. (1 c/arm.), sala, 
coz. c/arm., banh. soc. c/
box, A.S. e qtal., corredor 
lateral, 2 vgs., exc. locali-

zação.  R$ 2.000,00 

Tel. 5072-9636 
ou 99132-1189

CASA TÉrrEA
MIrANDÓPOLIS

 

2 dormitórios, 1 vaga.
 R$ 1.000,00

+ Condomínio

 APArTAMENTO SAÚDE
PrÓXIMO PLAZA SUL

Tratar: 5058-0800
ou 96428-0663

cr
ec

i 1
36

.9
93

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

Próx. Diogo de Faria, exc. 
conservação. R$ 2.200,00

Ac. Depósito

VILA CLEMENTINO
SOb LOJA - SALÃO 
c/80m2 - 2 bANHS.

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

80m2 AU, 2 dt. c/AE, sl. liv. c/
terr., coz. gde. c/AE, DE, gar. 

Só R$ 1.600,00 + Cond. + IPTU

APTO. SAÚDE
PrÓX. METrÔ 

SÃO JUDAS 

BMI IMÓVEIS
Tel.: 5589-3919

creci 15617-J

3 dts., banh., 3 salas, 
coz., quintal, edícula, 2 
gars. vago. R$ 3.800,00

Venha Conhecer!!!

MIrANDÓPOLIS
 SObrADO COMErCIAL

rUA DAS rOSAS Quarto, sala, cozinha, 
banheiro, área de 

serviço, água e luz se-
parado. Com Fiador 
ou Seguro Fiança
Tel. 2578-8102 

98686-6226 (tim)

CASA METrÔ
PrAÇA DA ÁrVOrE

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)

TOqUE JÁ
Piano, Teclado, Violão, 

Acordeon, Violino, 
Flauta Doce e outros. 
Aulas Especiais para 
3ª Idade e Crianças.

VENDO 1 PIANO
Pça. da Árvore Mirandópolis 
F: 5072-9636 / 5581-7592 
Cel.: 99132-1189 (claro)

 

Entregar Curriculum na
Rua Domingos de Morais, 348, 

loja 07, galeria, próximo a 
Estação Ana Rosa do Metrô

 OPErADOrA
Para Casa Lotérica

 

• CONTRATOS
• RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS

• PLANOS DE SAÚDE
PRÓTESES • RESTITUIÇÕES

 ADVOCACIA

 Praça da Sé, 96 - 6º andar - Cj. 601
3107-2398 - 3104-1363 - 97109-1917 

e.mail: nadiapradv@ig.com.br

Dra. Nádia Pereira Rego  (OAb 125849)
(20 anos de experiência)

CÍVEL - FAMÍLIA - PENAL

COrrETOr
DE IMÓVEIS
Admite-se para plantão de vendas e locação 
na Zona Sul de São Paulo. Edifícios novos, 

direto da Construtora
Interessados enviar curriculo com foto para: 

vendascrf@hotmail.com - Tel. 5589-9000 

MOTOFrETISTA
Estamos contratando motofretistas para trabalhar 

em Delivery de Alimentos na região da Vila Mariana, 
Santa Cruz, com disponibilidade para os períodos 

do almoço (11h as 15h) e jantar (18h as 22h). 
Diária mais valor por entrega. 

Interessados ligar e agendar entrevista pelo 
telefone 5539-1711, exclusivamente no horário 

das 15h30 às 17h30 diariamente

MANICUrE
Para região da 

Saúde.
Tratar Tel. 2387-5005

CORRETORES
(AS)

Interessados  favor 
agendar com o gerente 

Sr. Alexandre
Tel. 5070-4470

Contrata:

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br

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
anuncie: 

5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

VENDA

SIMPATIA PArA EMAGrECEr CHICO XAVIEr
4ª feira pela manhã, encha 1/2 copo de água, coloque dentro dele 
o número de grãos de arroz correspondentes aos quilos que você 
deseja perder. Não coloque grãos a mais do que deseja, pois os 
quilos perdidos não serão recuperados. À noite, beba a água, 
deixando os grãos, complete novamente 1/2 copo de água. 5ª feira 
pela manhã, em jejum, beba a água deixando os grãos, completando 
com 1/2 copo de água. 6ª feira pela, em jejeum, beba a água com 
os grãosde arroz junto. Obs: Conserve o mesmo copo durante o 
processo, não faça regime, pois a simpatia é infalível. Tirar o número 
de cópias correspondentes aos quilos que deseja perder, comece na 
4ª feira, após distribuir.  Publique na mesma semana.  Boa sorte. S.L.O.

OrAÇÃO DE SÃO COSME E SÃO DAMIÃO
Oh! São Cosme e Damião, vós que destes a vida 
pelos necessitados e desamparados, vós que didicastes 
toda vida ao bem. Vale-me neste instante de provação, 
eu vos imploro. Ajudem-me a conseguir esta graça, em 
nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. Rezar com fé 
a oração, 3 Pai-Nossos, 3 Ave-Marias, 3 dias seguidos. 
No 4º dia mandar publicar e dar um presente a uma 
criança carente. Com fé será atendido. T.O.P.D.

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$ 2.500,00

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.

 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

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

3 dorms., banh. social 
lavand., sala, coz. + 

banh., entrada lateral + 1 
quartinho, 1 garagem.

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SObrADO
VILA GUArANI
r$ 300.000,00

2 dorms, sala cozinha, 
banheiro, lavanderia, 

quintal, e 2 salões. Vago. 
Ótimo para Renda!!! 

Estuda Proposta.
2275-6481/ 2276-3671 

ou 97592-9946

CASA COM SALÃO
VILA GUArANÍ
r$ 450.000,00

46m2 a.u. 2 dormitórios 
c/arms., sala c/var., coz., 
banh, varanda, lavand., 
1 gar., lazer. Ocasião!!!
Aceita Financiamento

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

APTO. MObILIADO 
VILA DAS MErCÊS

r$ 330.000,00

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

boca do Metrô Metrô Saúde.
Ótima localização, para rapaz sem vicíos,

 ambiente familiar e cristão

ALUGA-SE SUÍTE MObILIADA
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Rua Itaipú
1 dormitório, sala, cozinha, 
banh. R$ 900,00 + Cond. 
R$ 450,00 -  IPTU isento

 

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

APArTAMENTO
METrÔ PÇA. ÁrVOrE
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Rua Itapirú
1 dormitório, sala, cozinha, 

banheiro, sem vaga. 
R$ 1.100,00 

 

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

CASA
SAÚDE 
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

•COMÉRCIO

Quantas histórias de Natal 
as famílias têm para contar? E 
para construir? Inspirada pelo 
tema “Histórias de Natal”, a 
decoração do Shopping Plaza 
Sul já encanta os visitantes do 
empreendimento. Mas o per-
sonagem principal desta festa 
chega neste domingo. Papai 
Noel vai “aterrissar” no dia 15, 
às 17h, e atenderá à garotada 
de segunda a domingo, das 
12h às 20h.

Ainda no mesmo dia, os 
visitantes poderão se emo-
cionar ao som da Amazing 
Band, banda tradicional que 
interpreta canções natalinas, 
e com a presença de artistas 
circenses como: malabarista, 
monociclista e um persona-
gem com perna de pau para 
interagir com o público. Ha-
verá carrinho de pipoca e 

distribuição de balões perso-
nalizados.

O bom velhinho passeará 
por todos os pisos do shop-
ping acompanhado da Ama-
zing Band e dos artistas cir-
censes. A decoração de Natal 
será ofi cialmente inaugurada, 
com quatro charmosos cená-
rios distribuídos pelo empre-
endimento, com enfeites nas 
cores tradicionais do Natal: 
verde, vermelho e dourado. 

No cenário principal, uma 
árvore gigante chamará a 
atenção do público. Laços, 
bolas, microluzes, guirlandas, 
festões, Mamãe Noel, árvores 
menores, noéis, ursos de pelú-
cia, botas e caixas de presente 
também deixarão os cenários 
ainda mais bonitos e mágicos.      

Pelo shopping, estarão 
distribuídas cascatas de luzes 

e nove árvores de Natal. A 
fachada do empreendimento 
também estará enfeitada e 
toda iluminada, convidando 
todos a conferir o Natal do 
centro de compras.

Em um dos cenários da 
decoração fi cará o trono do 
Noel, localizado no Piso 1, 
em frente à loja C&A. A partir 
de 15 de novembro, o bom 
velhinho estará disponível 
para receber as cartinhas 
dos pequenos, de todas as 
idades, de segunda a domin-
go, das 12h às 20h. A partir de 
15 de novembro, o shopping 
abrirá de segunda a sábado, 
das 10h às 23h; domingos, das 
10h às 23h. 

O evento é gratuito. O 
Shopping Plaza Sul fica na  
Praça Leonor Kauppa, 100, 
Saúde. Telefone: 4003-7220

Papai Noel chega ao shopping
Plaza Sul neste domingo, 15
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