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Franquia Jogos Vorazes estreia 
mais um longo da saga: 
Esperança, parte II/ Final

Coxinhas, sorvetes, refrigerantes:
quiosque na Praça da Árvore 
aposta em preço baixo e agilidade

Página 6

INSS ameaça fechar agência 
da previdência no Jabaquara

Foi publicada, no Diário 

Oficial da União, resolu-

ção no dia 22 de outubro 

que determina a desati-

vação da Agência Jaba-

quara do INSS, que fica na 

Rua Cambuís. O motivo 

alegado é a readequação 

da rede de atendimento, 

mas especula-se que não 

houve renegociação do 

contrato de locação do 

imóvel. O órgão, entretan-

to, admite que está sendo 

avaliada pela promotoria 

do INSS, a possibilidade 

de manter o funcionamen-

to da unidade. Página 5

Orquestra Jazz Sinfônica faz 
show no Auditório Ibirapuera

A Orquestra Jazz Sin-

fônica está celebrando 25 

anos de história, de amor 

à arte. Como parte das 

comemorações, haverá 

duas apresentações, dias 

27 e 28, no auditório do 

Ibirapuera, com ingressos 

a apenas R$ 20 (R$ 10 a 

meia entrada). Sob sob 

regência de João Maurício 

Galindo e Fábio Prado, se-

rão apresentadas composi-

ções cujos arranjos foram 

especialmente escritos 

para a sinfônica. Página 4

Ong promove feira de adoção 
de animais na Vila Mariana

O Instituto Mapaa vai 

promover uma Feira de 

Adoção de Animais, com 

cães adultos e filhotes, 

todos já castrados, ver-

mifugados, vacinados e 

ressocializados. O evento 

acontece no próximo dia 

29 na Vila Mariana. Mais do 

que garantir um novo lar 

para animais que já sofre-

ram com o abandono ou 

até maus tratos, o objetivo 

da campanha “Adotar é 

mais que Adotar” é cons-

cientizar a população para 

a posse responsável. Co-

nheça histórias. Página 8



20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2015PÁG. 02

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)

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

• Sala 1 - 007 Contra Spectre 
DIG - 14 Anos - 14h40I - 18h30 - 21h50 
• Sala 1 - SOS Mulheres ao Mar 2 
DIG - 14 Anos - 14h00w - 16h30w - 
19h00A2 - 21h40 

• Sala 2 - O Reino Gelado 2 DIG 
(Dub) - Livre - 12h10I - 14h00I - 16h30I 
- 19h00D 

• Sala 3 - Jogos Vorazes: A Espe-
rança Parte 2 - O Final 3D - 14 Anos 
- 13h00 - 16h10 - 19h10 - 22h10 

• Sala 4 - Aliança do Crime DIG 
- 16 Anos - 12h30 - 17h30 - 22h30 • 
Sala 4 - Ninguém Ama Ninguém 
por Mais de 2 Anos DIG - 14 Anos - 
15h20 - 20h20 

• Sala 5 - Como Sobreviver a 
um Ataque Zumbi DIG - 14 Anos - 
12h20I - 17h20 - 22h00 • Sala 5 - As 
Memórias de Marnie DIG - 10 Anos 
- 14h50 - 19h40 

• Sala 5 - O Reino Gelado 2 DIG 
(Dub) - Livre - 12h20W 

• Sala 6 - O Último Caçador 
de Bruxas DIG - 12 Anos - 15h50 - 
21h30Y• Sala 6 - A Noviça Rebelde 
(1965) DIG - 12 Anos - 21h30C - 
00h00B • Sala 6 - Ponte dos Espiões 
DIG - 12 Anos - 12h40 - 18h20 

• Sala 7 - Jogos Vorazes: A Espe-
rança Parte 2 - O Final 3D (Dub) - 14 
Anos - 11h00G - 14h10 - 17h10 - 20h10 
- 23h10D 

• Sala 8 - 007 Contra Spectre 
DIG - 14 Anos - 13h50 - 17h00 - 20h30 
• Sala 8 - Toy Story 2 3D 3D (Dub) 
- Livre - 11h30G 

• Sala 10 - Jogos Vorazes: A Espe-
rança Parte 2 - O Final 3D - 14 Anos - 
12h00 - 15h10 - 18h10 - 21h10 - 00h10D

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

• Sala 1 -  Jogos Vorazes: A Espe-
rança Parte 2 - O Final 3D - 14 Anos - 
12h00 - 15h10 - 18h10 - 21h10 - 00h10D 

• Sala 2 -  Um Senhor Estagiário 
DIG - 10 Anos  - 16h15 • Sala 2 -  Jo-
gos Vorazes: A Esperança Parte 2 
- O Final 3D - 14 Anos - 19h10 - 22h10 
• Sala 2 -  Amizade Desfeita DIG 
(Dub) - 16 Anos - 14h00 

• Sala 3 -  007 Contra Spectre 
DIG - 14 Anos - 12h20 - 15h30 - 18h45 
- 22h25 

• Sala 4 - Jogos Vorazes: A Espe-
rança Parte 2 - O Final 3D (Dub) - 14 
Anos - 11h00G - 14h10 • Sala 4 -  Jo-
gos Vorazes: A Esperança Parte 2 
- O Final 3D - 14 Anos - 17h10 - 20h10 
- 23h10D • Sala 4 -  Toy Story 2 3D 

3D (Dub) - Livre - 11h00A 
• Sala 5-  007 Contra Spectre 

DIG - 14 Anos - 13h20 - 16h30 - 19h40 
- 22h50D 

• Sala 6 - SOS Mulheres ao Mar 
2 DIG - 14 Anos - 13h00W - 16h00W • 
Sala 6 - Aliança do Crime DIG - 16 
Anos - 13h00I - 16h00I - 18h35 - 21h25 

• Sala 7 -  O Último Caçador 
de Bruxas DIG - 12 Anos - 17h50 - 
20h30M - 23h30D • Sala 7 -  O Reino 
Gelado 2 DIG (Dub) - Livre - 11h20G - 
13h30 - 15h45 • Sala 7 -  A Noviça Re-
belde (1965) DIG - 12 Anos - 20h30C

Legendas:A - Esta sessão será 
exibida só Sexta (20); B - Esta 
sessão será exibida só Sábado 
(21); C - Esta sessão será exibida só 
Quarta-feira (25); D - Esta sessão 
será exibida só Sexta-feira (20) e 
Sábado (21); G - Esta sessão será 
exibida só Sábado (21) e Domingo 
(22); I - Esta sessão será exibida só 
Sexta(20), Sábado (21) e Domingo 
(22); M - Esta sessão NÃO será 
exibida Terça (24) e Quarta (25); 
W - Esta sessão NÃO será exibida 
Sexta(20), Sábado (21) e Domingo 
(22);  Y - Esta sessão NÃO será 
exibida Quarta (25); A2 - Esta ses-
são NÃO será exibida Sexta (20) e 
Sábado (21).

Novo “Jogos Vorazes” estreia
A saga Jogos Vorazes che-

ga com sua última sequência 
aos cinemas, dominando a 
programação da semana. 
Pelo menos é o que sugere 
o título - Jogos Vorazes, a 
Esperança/O fi nal. Este último 
trecho da história foi dividido 
em dois fi lmes.

Neste,  Katniss Everdeen 
(Jennifer Lawrence) continua 
sua luta com a Capital, que 
ficou inconformada com o 
fato dela ter sobrevivido duas 

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia 13 
de novembro, a partir das 7h, 
Cata Bagulho na região do 
Jabaquara. As equipes  percor-
rerão diversas vias dos bairros 
de Vila Paulista, Vila Mascote 
e Vila Santa Catarina. O Cata-
-Bagulho recolhe madeiras, 
móveis velhos, eletrodomés-
ticos quebrados, pneus, gar-
rafas, colchões, etc.

Bazar de Natal no 
Mosteiro S. Tereza

 Nos dias 5, sábado, das 9h 
às 18h e 6, domingo, das 9h às 
12h acontece um Bazar de Na-
tal no Mosteiro Santa Teresa. 
O mosteiro fi ca na Av. Jaba-
quara,  244,  Mirandópolis.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana não realizará operação 
a Cata Bagulho no dia 21 de 
novembro na região da Vila 
Mariana em virtude do feriado 
do dia 2o de novembro.

“Campos Alterados”
no MAC USP

Desde 14 de novembro, 
está em cartaz no MAC USP a 
exposição “Campos Alterados 
- Cubo Verde Cubo Branco. 
O MAC USP fica na O MAC 
USP fi ca no antigo prédio do 
Detran, na Avenida Pedro Ál-
vares Cabral, 1301, em frente 
ao Parque do Ibirapuera.

Almoço 
Benefi cente

 Dia 28 de novembro, sá-
bado, das 12h às 15h, a Casa 
de Solidariedade promove 
um almoço benefi cente. Par-
ticipe e ajude a entidade! Os 
convites  custam R$ 20,00 e os 
convidados poderão saborear 
uma deliciosa macarronada 
com frango acompanhada  
de música ao vivo. A Casa 
da Solidariedade fi ca na Rua 
Gravi, 60 - Praça da Árvore. 
Informações: 5581-8727.

Ellen Oléria, 
Virginia Rosa: 
shows no Jabaquara

 Até 29 de novembro, o 
Centro Cultural Jabaquara re-
cebe uma série de atividades 
em comemoração ao Mês da 
Consciência Negra. A cantora 
Ellen Oléria se apresenta na 
sexta-feira, dia 20, às 19h. A 
programação comemorativa 
do Dia da Consciência Negra 
contará, ainda, às 11h30 com 
a exibição do fi lme “Iyalode: 
damas da sociedade”, de Ma-
ria Emilia Coelho e José Pedro 
da Silva Neto. Às 15h, acon-
tece um debate com o tema 
“Intolerância Religiosa”, com 
a participação do diretor do 
fi lme e  um cortejo do grupo 
Ilú Obá De Min, às 16h30.  No 
sábado, dia 21, às 18h, a pro-
gramação musical traz uma 
emocionante homenagem a 
Jair Rodrigues feita pelos seus 
fi lhos Luciana Mello e Jairzi-
nho. As atrações são gratuitas. 
O Centro Cultural Jabaquara 
fi ca na Rua Arsenio Tavolieri, 
45. Informações: 5011-2421.

Sacolinhas de Natal
Grupo Amor e Luz

O fim do ano está che-
gando e o Grupo Amor e Luz 
solicita a ajuda de todos para 
montar as sacolinhas de Na-
tal para as crianças carentes 
de Juquitiba e algumas co-
munidades carentes de São 
Paulo. A entidade conta com 
a ajuda da comunidade para 
a arrecadação de brinquedos, 
roupas, produtos de higiene 
e alimentos. Os interessados 
devem entrar em contato 
pelos telefones 5071-9285 ou 
2967-2935 e 97463-1512 falar 
com Edna ou Márcia.

Bazar de Natal da 
Santo Inácio

De 2 a 5 de dezembro, das 
8h30 às 17h acontece o Bazar 
de Natal da Ofi cina Santo Iná-
cio, com peças confecciona-
das pelas voluntárias. A Igreja 
fi ca na Rua França Pinto, 115 
- Vila Mariana

Estúdio Realce oferece 
banho de lua para o verão

Pele macia, aveluda-
da, perfumada e com 
pelos bem clarinhos - isto 
é o que se consegue um 
banho de lua. Novidade 
para o verão, o ganho de 
lua para o corpo todo é 
uma das especialidades 
do Studio Realce, 

O salão também conta 
com métodos para garan-
tir cuidados especiais para 
cabelos loiros, diversas téc-
nicas de alisamento, e a 
cada semana oferece 
uma promoção diferente 
para a clientela se manter 
bonita, segura e confi ante.

Afinal, auem foi que 
disse que é preciso gastar 
muito para ficar sempre 
bonita? O Studio Realce 
vem comprovando  que é 
possível realçar suas carac-
terísticas mais fortes e mar-
cantes, sem gastar muito.

À frente do salão, está a 
experiente profi ssional Elie-
ne Porto, que há mais de 

10 anos atua em estética 
e beleza.  Há ainda depi-
lação, maquiagem facial, 
estética e embelezamento 
das mãos e pés, estética 
de sobrancelhas e cílios, 
estética capilar...  Um salão 
de beleza na medida certa 
para realçar sua beleza. 

Neste final de ano, O 
Studio Realce estará aber-
to também às segundas-
-feiras. Aproveite!

Fica na  Rua Domingos 
de Morais, 1442, pertinho 
da estação Vila Mariana 
do metrô.. Tel: 2729-2009; 
5082-3861 e 9810 22479. 

Áries - 21/03 a 20/04 
Temer a morte é ter medo do 

inevitável, uma grande perda de 
tempo e de energia. Por que temer 
o inevitável se não se poderá evitá-
-lo? Por que não aproximar-se com 
maior sabedoria de tudo que fatal-
mente acontecerá?
Touro - 21/04 a 20/05 

De que adianta adequar-se 
a uma realidade que está indo 
por água abaixo? Só um tolo co-
meteria esse pecado, ou alguém 
cujo inconsciente desejo é destruir 
suas possibilidades. Mude o foco 
de sua realidade, reinvente-se. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Muitas pessoas desistem antes 
mesmo de começar a tentar, e fa-
zem parecer, num tom de lamúrias, 
que fi zeram de tudo para conseguir 
seus objetivos, mas na verdade se 
acanharam e fi caram muito aquém 
de suas potencialidades.
Câncer - 21/06 a 21/07

O medo de agir de acordo com 
a mais pura verdade do coração es-
tará presente a cada momento, mas 
o canceriano não deve aconselhar-
-se com ele, já que os perigos que 
ele anuncia serão todos anulados 
com a própria prática da verdade.
Leão - 22/07 a 22/08

Em pensamentos se tem a 
impressão de ir muito longe, mas 
para quem nasce entre o céu e a 
terra é obrigatório realizar seus 
pensamentos, pois senão tudo fi ca 
na impressão, que não pode ser 
compartilhada como as obras.
Virgem - 23/08 a 22/09

O virginiano percebe claramen-
te a riqueza inesgotável do espírito, 
mas ainda não sabe como transfor-
má-la em realização objetiva. Esse 
processo parece demorar uma eter-
nidade, mas quando acontece pa-
rece ter estado aí o tempo inteiro.
Libra - 23/9 a 22/10

A importância de sua presen-
ça, e a devida valorização, deve 
abandonar o campo da teo-
ria ou da especulação, e tornar-
-se prática, pois é assim que as 
pessoas usufruirão dela, e você 
conquistará os devidos frutos.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Agora não há mais tempo para 
embalar-se em ilusões, buscando 
facilidades inúteis, que a longo 
prazo só complicariam. O tamanho 
de suas ambições cresceu, e terá 
de crescer também sua dedicação 
e esforço para realizá-las. 
Sagitário - 22/11 a 21/12

É impossível evoluir, prosperar 
ou melhorar sem praticar a divina 
ousadia de experimentar. Em mui-
tos casos isso significará superar 
padrões moralmente respeitáveis, 
mas que a alma avisa ser caducos e 
passíveis de substituição.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

A humanidade continuará an-
dando à toa, sem chegar a lugar al-
gum, desde que apegada a valores 
morais recalcitrantes que, no fundo, 
mascaram seu medo de inventar 
uma realidade melhor, levando-a a 
criticar duramente a existente.
Aquário -21/01 a 19/02

A melhora de seus relaciona-
mentos pessoais só poderia resultar 
do advento da verdade que, apesar 
de iluminar as sombras e vilezas, e 
por isso provocar um tanto enorme 
de rejeição, faz isso para limpar a 
área e elevar o nível.
Peixes - 20/02 a 20/03

A pior faceta das queixas, e a 
mais comum também, é que quan-
do a alma se lamenta pelo que não 
tem, deixa com isso de aproveitar 
tudo que é disponível e que, no fun-
do, sempre será muito mais daquilo 
que pensa lhe faltar.

•ACONTECE

•CINEMA

•HORÓSCOPO

•PROGRAMAÇÃO

vezes aos jogos vorazes. A he-
roína está disposta a lutar em 
nome de sua causa e também 

por seus amigos e familiares.
A aventura tem classifi ca-

ção para 16 anos.
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•EDUCAÇÃO

Escolas do Jabaquara não 
foram ocupadas por estudantes

•CULTURA

Orquestra Jazz Sinfônica se 
apresenta no Auditório Ibirapuera

A Jazz Sinfônica está com-
pletando 25 anos de existên-
cia e, para marcar bem esta 
trajetória de valorização da 
arte e da cultura, vários even-
tos e apresentações especiais 
vem sendo promovidos. 

No próximo fi m de sema-
na, dias 27 e 28 de novembro 
(sexta e sábado) o grupo 
se apresenta no Auditório 
Ibirapuera sob regência de 
João Maurício Galindo e Fábio 
Prado. No repertório, compo-
sições cujos arranjos foram 
especialmente escritos para 
a sinfônica. 

Os ingressos têm preços 
populares, ideais para quem 
ainda não conhece o trabalho 
do grupo e poderá aproveitar 
o visual lindo e a acústica 
apurada do Auditório Ibira-
puera: R$ 20 (meia a R$ 10). A 
classificação é para maiores 
de 10 anos. 

História
Desde sua criação, em 

1990, a Orquestra Jazz Sinfô-
nica do Estado de São Paulo 
se propõe a dar um trata-
mento sinfônico à música 
popular brasileira e universal. 
Sua formação é bastante sin-
gular, pois une a orquestra 
nos moldes eruditos a uma 
big-band de jazz, produzindo 
uma sonoridade ímpar. Essa 
característica tem lhe confe-
rido protagonismo na criação 
de uma nova estética orques-
tral brasileira.

Quem teve a primazia de 
transpor as melodias popu-
lares de compositores como 
Luiz Gonzaga, Tom Jobim ou 
Pixinguinha para a grandio-

sidade do som sinfônico foi 
Cyro Pereira, o grande maes-
tro dos Festivais da Record da 
década de 1960 e fundador da 
orquestra. Ele foi o responsá-
vel por criar todo seu repertó-
rio fundamental. Depois dele, 
a Jazz Sinfônica formou uma 
equipe de orquestradores de 
excelência, que trabalham 
diariamente para a formação 
do seu repertório.

A lista de músicos brasi-
leiros e internacionais que já 
dividiu o palco com a Jazz Sin-
fônica é imensa. Entre tantos, 
lembramos aqui os nomes de 
Tom Jobim, Caetano Veloso, 
Milton Nascimento, Gal Cos-
ta, Edu Lobo, João Bosco, 
Toquinho, Ivan Lins, Dori e 
Danilo Caymmi, Paulinho da 
Viola, João Donato, Naná 
Vasconcelos, César Camargo 
Mariano, Hermeto Paschoal, 
Egberto Gismonti, Zélia Dun-
can, Lenine, Maria Rita, Danie-
la Mercury, Naylor “Proveta”, 
Fabiana Cozza. Dentre os 
muitos intérpretes e composi-
tores internacionais, citamos 
Joe Zawinul, do grupo Wea-

ther Report, John Pizzarelli, 
Turtle Island String Quartet, 
Jazz Composers Collective 
de Nova York, Jane Monheit, 
Diane Schuur, Richard Gallia-
no, Dee Dee Bridgewater, 
Gonçalo Rubalcalba, Paquito 
d’Rivera, Ray Lema.

O Diretor Artístico e Re-
gente Titular da Orquestra 
Jazz Sinfônica do Estado de 
São Paulo é João Maurício 
Galindo e Fábio Prado é seu 
regente assistente.

Desde janeiro de 2012, a 
Jazz Sinfônica é administrada 
pela Organização Social de 
Cultura Instituto Pensarte.

Serviço
As apresentações acon-

tecem às 21h, com duração 
aproximada de 90 minutos. A 
bilheteria do Auditório Ibira-
puera abre de sexta e sábado 
das 13h às 22h, domingos 
das 13h às 20h. Informações: 
3629-1075 ou email info@au-
ditorioibirapuera.com.br. Os 
ingressos podem ser adquiri-
dos também pelo site www.
ingressorapido.com.br, com 
taxa de conveniência. 

Pelo menos até o fi nal da 
tarde de ontem, as duas es-
colas do Jabaquara que serão 
fechadas pelo Governo do 
Estado não haviam sido ocu-
padas por estudantes.  Em 
50 unidades espalhadas pela 
capital, região metropolitana 
e interior do estado, houve 
ocupação por parte dos estu-
dantes em protesto contra a 
desativação das unidades. 

No início da tarde de quar-
ta, 18, o Tribunal de Justiça 
informou que há dois manda-
dos de reintegração de posse 
de instituições de ensino da 
Grande São Paulo que deve-
riam ser cumpridos no mesmo 
dia: um da Escola Estadual 
Diadema, localizada na Rua 
Antônio Doll de Moraes, no 
centro da cidade, e outro da 
unidade educacional Heloísa 
Assumpção, de Osasco.

O projeto da Secretaria 
de Estado da Educação é cha-
mado pela pasta de “Reorga-
nização Escolar”. Mas, para 
segmentar as unidades em 
três grupos (anos iniciais e 
fi nais dos ensinos fundamental 
e médio), conforme o ciclo es-
colar, a Secretaria acabou con-
fi rmando que haverá completa 
desativação de 94 escolas em 
todo o estado e que haverá 
transferência de estudantes 
para escolas diferentes daque-
las em que estudam atualmen-
te. No total, cerca de 311 mil 
estudantes serão transferidos 
e, embora a Secretaria defen-
da que a mudança será feita 
para instituições de ensino 
da região onde moram, há 
denúncias de que muitos se-

riam transferidos para 
escolas mais distantes. 

A primeira escola 
ocupada por estudan-
tes na região metropo-
litana foi a de Diadema. 
Os jovens instalaram-
-se nas dependências 
na segunda-feira da 
semana passada (9). 
A ocupação da Escola 
Heloísa Assumpção 
ocorreu quinta-feira 
(12). O número foi aumentado 
aos poucos e, de acordo com 
levantamento divulgado pelo 
Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial no Estado de 
São Paulo (Apeoesp), na tar-
de de quarta-feira, 18, o total 
passou de 37 para 50.

A Secretaria de Educação 
atualizou nesta quarta-feira a 
relação das escolas ocupadas 

por estudantes e integrantes 
do MTST em protesto contra 
a reorganização escolar. Se-
gundo a secretaria, das 50 uni-
dades citadas pela Apeoesp, 
três foram desocupadas, em 
outras três não há ocupação, 
mas sim manifestações, e em 
outra ocorreu “apenas uma 
tentativa”. Portanto, haveria 
43 escolas ocupadas.
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•SERVIÇO

Previdência ameaça desativar 
agência do INSS no Jabaquara

•MEIO AMBIENTE

Em palestra, Umapaz 
discute consumo e 
sustentabilidade

Foi publicada em 22 de ou-
tubro uma resolução no Diário 
Ofi cial da União nada positiva 
para moradores da região: 
estabelece a desativação da 
agência da Previdência Social 
no Jabaquara. A unidade aten-
de nada menos que 8.400 
pessoas por mês, de acordo 
com informações do próprio 
Instituto Nacional do Seguro 
Social, o INSS.

São pessoas em busca de 
informações e que pretendem 
abrir processos de aposenta-
dorias, pensões, auxílios-do-
ença, entre outros oferecidos 
pelo instituto. Quando inaugu-
radas esta e outras agências 
na zona sul da capital, o INSS  
informou que o objetivo era 
ampliar a rede de atendimento 
e, dessa forma, melhorar os 
serviços prestados e reduzir a 
demanda por unidade. 

Com um fechamento, os 
segurados deverão procurar 
outras unidades da capital, 
como a Vila Mariana, na Rua 
Santa Cruz, ou a de Cidade 
Ademar.  Mas, talvez a situa-
ção possa ser revertida. “Tive 
informação esta semana de 
que nos próximos dias a reso-
lução será revogada”, afi rma 
o deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá. Além de dedica-
do à terceira idade e ter em 
sua plataforma a defesa de 
melhores condições para os 
aposentados, o parlamentar 
tem escritório na região do 
Jabaquara e defende a manu-
tenção da agência. 

“Os idosos teriam que vol-
tar a ser atendidos na Vila 

Mariana ou em outra unida-
de, que já tem atendimento 
saturado, não faz sentido”, 
afi rma. “Prejudicaria também 
as pessoas que são atendi-
das nestas unidades vizinhas, 
onde haveria grande aumento 
da demanda”, conclui.

Ele acredita que a nova 
publicação, revogando a re-
solução de desativação, será 
publicada nos próximos dias. 
“A pressão surtiu efeito e a 
agência será mantida”.

Procurada pelo jornal São 
Paulo Zona Sul, a assessoria 
de imprensa do INSS em São 
Paulo, foi evasiva. Disse ape-
nas que a Procuradoria do 
INSS está analisando a possi-
bilidade de manter a agência 
em funcionamento. 

Imóvel
O deputado Arnaldo Faria 

de Sá diz ter sido informado 
de que o encerramento das 
atividades foi definido por-

que não teria havido acordo 
para renovação do aluguel 
do imóvel onde está sediada 
a agência, na Rua Cambuís. 
“Não é possível que por falta 
de negociação a agência fosse 
desativada”, analisa.

Inaugurada em 2007, a 
agência Jabaquara funciona 
em imóvel alugado. Em 2011, 
o INSS anunciou que estava 
procurando um imóvel no 
Jabaquara, para compra. A 
intenção era conseguir um 
imóvel que “possua área útil 
de 1.000 a 1.350 metros qua-
drados, distribuídos em um 
único pavimento térreo, res-
peite as leis de acessibilidade, 
conte com a facilidade do 
transporte público e tenha 
proximidade com a rede ban-
cária, além de não integrar 
condomínio”.

O problema é que a nego-
ciação deveria ser através de 
permuta, ou seja, o proprietá-

rio deveria se interessar por 
trocar um imóvel no bairro 
por outro do INSS. 

A mudança, entretanto, 
nunca ocorreu. Segundo a 
assessoria de imprensa do 
INSS,  apesar de várias tenta-
tivas, não foram encontrados 
imóveis na região que aten-
dessem aos critérios técnicos 
para a instalação de uma uni-
dade de atendimento ou que 
estivessem com a documen-
tação regularizada.

O INSS diz que agora não 
há mais interesse em adquirir 
imóvel na região. 

Chamada Amador Bueno, 
a agência Jabaquara do INSS 
funciona de segunda a sexta, 
das 7h às 17h. Por enquanto, o 
endereço continua sendo da  
Rua Cambuís, 326. A agência 
Vila Mariana fi ca na Rua Santa 
Cruz, 707. A de Cidade Ade-
mar, na Av. Santa Catarina, 
2.211, Vila Santa Catarina.

Diversos pesquisadores, 
cientistas, analistas econômi-
cos e ambientalistas garan-
tem: se o ritmo de consumo 
for mantido, o planeta não re-
sistirá: faltarão recursos natu-
rais para atender à demanda. 

Como equilibrar as neces-
sidades cotidianas individuais, 
a necessidade de crescimento 
econômico das nações e de 
geração de emprego, além 
de garantir conforto, sem 
comprometer o futuro da 
humanidade na Terra?

A Umapaz, em sua progra-
mação de dezembro, vai dis-
cutir estas relações. No dia 3 
de dezembro, vai acontecer a 
palestra com tema “Consumo 
Sustentável e Ação”. 

Acima de tudo, o foco será 
na Política Nacional de Resí-
duos Sólidos e seus desafi os. 

O objetivo é desenvolver o 
tema do Consumo & Susten-
tabilidade na atualidade dos 
centros urbanos. Os principais 
assuntos abordados serão Pe-
gada Ecológica, Consumismo 
e a obsolescência programa-
da, Gestão dos resíduos e as 
mudanças climáticas, Como 
separar seus resíduos para 
apoiar as diferentes coletas 
seletivas, Composteiras Ca-
seiras, e as dimensões das ati-
tudes sustentáveis no âmbito 
pessoal, urbano e global.

Há 50 vagas e a facilita-
ção e coordenação estarão a 
cargo de Mônica Pilz Borba, 
Pedagoga especialista em 
Educação Ambiental, Funda-
dora do Instituto 5 Elementos 

– Educação para a Susten-
tabilidade e atual diretora 
da UMAPAZ – Universidade 
Aberta de Meio Ambiente e 
Cultura de Paz

O encontro é aberto a 
qualquer cidadão interessa-
do nas questões socioam-
bientais, servidores públicos, 
professores, estudantes.

Será no dia 3, quinta, das 
19h às 21h, mas as inscrições 
devem ser feitas antecipada-
mente e já estão abertas pelo 
site www.prefeitura.sp.gov.
br/umapaz. Quem não puder 
ir até a sede da Umapaz, que 
fi ca dentro do Parque do Ibi-
rapuera, pode assistir a pales-
tra online - há link no mesmo 
site. Para acompanhar virtu-
almente, não é necessário se 
inscrever com antecedência. 

Outra dica: a Umapaz não 
fornece copos de plástico, 
então os interessados devem 
levar suas próprias canecas. 

A Sede da UMAPAZ fica 
no Parque Ibirapuera, com 
entrada pela Av. Quarto Cen-
tenário, 1268 (portão 7A)
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•BARES E RESTAURANTES

Praça da Árvore ganha Ragazzo Express
Está com pressa? Está com 

fome? A boa pedida pode ser 
uma passadinha rápida - mas 
nem por isso menos saborosa 
- em um quiosque da Raga-
zzo. A rede de fast food de 
comida italiana do Habibi’s 
tem também quiosques que 
ofercemos campeões de ven-
da da rede para quem quer 
saborear delícias em qualquer 
momento do dia. 

Neles, o cliente encontra 
as famosas coxinhas quenti-
nhas, crocantes por fora, sa-
borosas e macias por dentro, 
em quator versões: frango 
com Cremely, quatro queijos, 
calabresa ou carne louca. 

Para beber, o cliente pode 
optar entre refrigerantes 
(300ml), suco em lata (350 
ml) ou água (200 ml). 

Outra pedida que garante 
demanda no quiosque o dia 
todo, o ano todo, mas certa-
mente com demanda maior 
durante o verão - são os sor-
vetes cremosos.

É possível optar entre cas-
quinha  - com massa baulinha, 
chocolate ou mesclada - ou 
sundae, de chocolate, moran-
go ou caramelo.

E os preços são igualmen-
te saborosos. Uma coxinha sai 
por apenas R$ 1,89. Barato? 
Pois de segunda a quarta, 

quem compra uma leva duas 
por este mesmo valor. 

Os sorvetes de casquinha 
custam R$ 1,50 e os sundaes 
apenas R$ 2,90. Vale destacar 
a agilidade no atendimento, 
com rapidez no atendimento 
aos pedidos da clientela.

Na região, acaba de ser 
inaugurado um quiosque da 
rede Ragazzo na entrada do 
Shopping da Praça, colado à 
estação Praça da Árvore do 
Metrô.  Em poucos diass, o 
novo ponto já pode ser consi-

derado um sucesso.
O Shopping da Praca tem 

entradas pela Avenida Jaba-
quara e também pela Rua 

Guaraú, ambas ao lado da es-
tação Praça da Árvore do me-
trô.  O Ragazzo Express fi ca 
na Avenida jabaquara,  760.
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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

•SOLIDARIEDADE

Vila Mariana: feira de adoção 
reunirá animais que já foram 
vítimas de maus tratos

Imagine que cena triste 
ver um cão abandonado, com 
uma infecção grave nos olhos, 
cheio de sarna, doente, sujo 
e mal cuidado. Imagine agora 
que este cão é resgatado, 
tratado e fica lindo como 
este da foto ao lado. Aí, o 
animal é encaminhado para 
adoção, por uma família que 
garante poder cuidar dele 
mas, em menos de dois me-
ses, muda de ideia e devolve 
o cão à Organização não-
-Governamental onde havia 
sido resgatado... 

Pois é esta exatamente 
a história do cão da foto, o 
Snoopy, que é um dos que 
integrará a Feira de Adoção 
promovida pelo Instituto MA-
PAA, especializado no resgate 
em situações emergenciais, 
conscientização dos cuidados 
aos animais, adoção conscien-
te e pet-terapia A 4ª edição 
do Evento de Adoção, parte 
do projeto “Adotar é mais do 
que adotar”, acontece no pró-
ximo dia 29, na Rua Humberto 
I, 899, Vila Mariana. Estarão 
disponíveis para adoção 10 
cães adultos e fi lhotes, todos 
castrados, vermifugados, va-
cinados e ressocializados.

A história do vira-lata Sno-
opy, resgatado em Osasco, 
há pouco mais de um ano é 
apenas mais uma entre tan-
tas que ocorre por conta da 
falta de posse responsável. O 
resgate o poupou de perder 
a visão e depois de meses de 

tratamentos físicos e psicoló-
gicos. Saudável, muito feliz, 
amigável, Snoopy está pronto 
para receber o carinho de 
uma nova família.

. A maioria das histórias 
de adoção, entretanto, tem 
finais felizes, com os novos 
animais trazendo muita ale-
gria às famílilas,  Por isso, é 
importante ressaltar que um 
cão é um ser vivo e a adoção 
é algo defi nitivo. 

A própria campanha do 
Instituto  foi criada a fi m de 
conscientizar a sociedade 
da importância do ato. Já 
recebeu o apoio de persona-
lidades como Dr Pet, Sabrina 
Satto, Cauê Moura, Jair Olivei-
ra, Pedro Mariano, Nany Peo-
ple, Helena Manosso & Lucio 
Manosso (ex-MasterChef), 
Vanessa Mesquita (ex-BBB), 
entre outros. Os vídeos po-
dem ser assistidos em www.

mapaa.org.br ou www.face-
book.com/InstitutoMAPAA. 

Sobre o MAPAA
Idealizado há quatro anos 

por Mikael Freitas, Henrique 
de Campos e Virginia Alves, 
o instituto MAPAA trabalha 
para conscientizar a socieda-
de sobre a causa animal. 

O grupo resgata diversos 
animais em situação de risco 
ou emergência por meio de 
denúncias realizando trata-
mento, recuperação e ado-
ção. Outra ação realizada pela 
ONG é a Terapia Assistida por 
Animais, em parceria com al-
gumas instituições de saúde 
do estado de São Paulo. O 
MAPAA se mantém graças às 
doações apenas de pessoas 
físicas vindas de todo o Brasil, 
com o objetivo de manter a 
preservação, a autonomia e 
a independência na forma de 
trabalhar.

Veja alguns outros animais em www.mapaa.org.br/adocao
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Consul te -nos :  5070-4470
SEDE PRÓPRIA – “ESTAREMOS DE PLANTÃO NESTA SEXTA E SÁBADO

ATÉ ÀS 14:00 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.

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

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)

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

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

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$ 425.000,00

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

 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
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.

SAÚDE
APTO METRÔ

R$ 390.000,00

2 dorms. Sala, banheiro,

cozinha, área de serv.,

1 vaga. Lazer. (Cód: RS).

2 dorms, 1st, sl 2 ambs, 
banheiro, coz. c/arms, 3 vagas. 

(Cód.RS) Site: SO0192.

JD.DA SAÚDE
166 A/C. 04 VAGAS 200M 

AV.DO CURSINO

3 dorms, 1 st, WC. social, sala ampla 
2 amb., lavabo, coz., edícula: 1 dorm, 

1 sala, 1 bh. Corr. lateral. Qtal.
R$ 590.000,00 (Cód: JJ) Site; SO0199.

METRÔ SAÚDE
SOBRADO R$ 850.000,00

terreno 5 x 38; A/C: 192m2,

3 dorms, sl 2 amb.,

coz.c/a.e., 2 vagas gar.

+ quarto e coz.nos fundos.

(Cód: JH) Site: SO0086.

JD. SAÚDE - APTO 60M2

2 dorms c/a.e., sl. c/sacada, WC.social,
coz.c/a.e., a.serv+WC, 1 vaga, lazer.

R$ 1.500,00 - (Cód: FE) Site AP0664.

ATENDIMENTO DE 2A A 6A DAS 8 ÀS 18H
SÁBADOS DAS 9 ÀS 16H  -  DOMINGOS DAS 9 ÀS 12H

Cr
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-2
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75

REGULARIZAMOS
SEU IMÓVEL

5067-0906
Rua Francisco Dias, 205 - Jd. da Saúde 

www.imperiumweb.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO CORRETOR(A) 
DE IMÓVEIS C/ OU S/ EXPERIÊNCIA

TÉRREAS E SOBRADOS

APARTAMENTOS TERRENOS
INVESTIDOR 
E GALPÕES

LOCAÇÕES (CASAS, SOBRADOS, APTOS., GALPÃO E COMERCIAL)
REF: - 0905 CASA  JD. DA SAÚDE Próximo da Av do Cursino,  2 dts., sla., coz., banh., 1 vg. R$ 800,00 aceita deposito 

REF: - 8175  CASA PRÓX. AV. DO CURSINO 1 dorm, cozinha, wc, água e luz individual R$ 550,00 aceita depósito

REF: - 9656 TIPO APTO. VILA BRASILINA (1 dorm, sala, coz, wc), água, luz individual................................R$ 630,00

REF: - 4368 SOBRADO METRÔ ALTO DO IPIRANGA 2 dorms. grande, sala grande, coz., quintal............R$ 1.500,00

REF: - 9277 CASA TÉRREA 5 MIN. METRÔ PÇA. ARVORE 2 dorms, sala, coz, wc c/edícula, 2 vagas....R$ 2.200,00

REF: - 9651 APTO. MUITO BEM LOCALIZADO 130 mts do Metrô Paraíso, 3 dorms (1st), area de lazer..R$ 2.650,00

REF: - 9624 SOBRADO MARAVILHOSO Totalmente reformado e mobiliado, 4 dorms, (2 st) c/arm. planejado, 4 salas R$ 5.900,00

REF: - 8512 SOBRADO PRÓX AV DO CURSINO C/AV. GENTIL DE MOURA 2 dorms. c/suite e terraço, sala coz,

lavanderia, vaga p/auto............................................................................................................................................R$ 1.850,00 

REF: - 9757 SOBRADO ISOLADO 2 dorms, sala, coz, wc com quintal, 1 vaga....................R$ 1.000,00 aceita depósito

REF: - 7192 SOBRADO AO LADO DO SHOPPING PLAZA SUL 3 dorms, sala, coz, wc com quintal. 2 vagas R$ 2.500,00

REF: - 9701 SALA COMERCIAL COM 63 MTS RUA SILVA BUENO 2 wc, cozinha com ar cond., vaga para auto R$ 2.200,00

APTO. NOVO
VILA MARIANA

Alto padrão,
várias unidades, 3 

dormitórios.
(1suíte), sala, cozinha,

dependência de 
empregada,

2 vagas de garagem
lazer completo.

R$ 650.000,00 - 
Ref: 9723

APTO.
NO PISO TÉRREO
(Tipo Casa c/quintal), 
Novo, 3 dts., (1st),

sala gde c/coz americ.,
todo c/AE, pé direto

alto c/3.60mts.,
2 vgs. c/deposito.
R$ 675.000,00
Ac. Permuta

e Automóvel Ref: 9767

APTO.
NEO IPIRANGA

Vago, próx Metrô
Sacomã, 2 dorms. c/
arm. emb., coz. plan., 
sala c/sacada,1 vaga. 

Cond. R$ 340,00
R$ 335.000,00

Ref: 9770

APTO.
A 2 QUADRAS

DO METRÔ ALTO
DO IPIRANGA

01 dorm., sala c/coz. 
americana

c/sacada 38mts a/u,
1 vaga c/deposito
R$ 435.000,00

Aceita Pefrmuta
e Automóvel.

Ref: 9769

APTO.

MARAVILHOSO

3 dorms., (1st), sala

de jantar e visita,

2 wc, vaga, área de

lazer completa.

R$ 520.000,00 

Ref: 5692

APTO.

AV. DO CURSINO

C/RUA GENTIL

DE MOURA

3 dorms.

com closet.

R$ 300.000,00

Ref: 9623

APTO. IPIRANGA
 (PARA 

INVESTIMENTO
renda R$ 1.800,00 
amplo dorms, sala,

2 ambientes, cozinha 
planejada c/ lavand., 

vaga auto.
R$ 449.000,00

Est. Oferta. Ref:

2 CASAS
VILA DAS MERCÊS

Terreno c/240mts
cada, casa com dorms.,

sala, coz. wc, quintal
e garagem. R$ 430.000,00

Ref: 7474

EXELENTE
CASA TÉRREA

AMPLA 3 dorms., sala 
ampla c/coz. americana, bom 
quintal, lavanderia, 2 vagas 

R$ 450.000,00
Ref: 9514

SOBRADO
EM EXPOSIÇÃO

Próx Shopping Plaza Sul, 
3 dorms amplos, sala, coz. 
grande c/edícula e quintal,

2 vagas, 5 minutos
do Metrô. Ref: 9735

SOBRADO BEM 
LOCALIZADO!!

Amplo dorms. com arm.,
boa cozinha planejada,
sala c/lavabo, 2 vagas. 

R$ 415.000,00 - Ref: 9336

ÓTIMO SOBRADO
3 dorms., (1st) c/arm, boa sala 

ampla, copa, coz. c/arm,
boa edícula c/wc e lavand.

(área livre c/bela vista 
panorâmica), 2 vagas gdes.
R$ 568,000.00 Ref: 9649

SOBRADO MARAVILHOSO
400 MTS DO METRÔ

SACOMÃ  Amplos dorms, c/suite,

sala grande, copa, coz. planejada

dep. emp., 3 vagas. R$ 593.000,00 

Ref: 9482

SOBRADO ABAIXO

DO VALOR

Dorms, sala, coz, wc, quintal.

R$ 260.000,00

Ref: 7442

OPORTUNIDADE
CASA TÉRREA

No miolo do Ipiranga, 3 dorms., 
sala., coz., wc, entrada lateral, 

quintal, terraço, vaga auto.
R$ 479.000,00 Ref. 9744

SOBRADO
ESTILO COLONIAL

(PRÓX AO MUSEU DO IPIRANGA)
amplos dorms. (1st) wc social,

sala 2 ambs., lavabo, coz. plan.,
vaga auto. R$ 549.000,00

Estudo Oferta Ref: 9702

PARA INVESTIDOR 
(RENDA)

SÃO 4 KITNETES
cada uma com dorm, 

sala, coz, lavanderia, tudo 
independente (água, luz)

R$ 329.000,00
Rende R$ 3.200.00

todas alugadas Ref: 7541

EXCELENTE 
PRÉDIO PARA 
INVESTIDORES

6 Aptos. e Sala Comercial, 
2 dorms. (1st), sala, 

cozinha, wc., salão de rua 
com 2 portas.

R$ 950.000,00
Ref: 6947

GALPÃO 
COMERCIAL

COM 600 MTS
Com cobertura e 

escritório
2 salas, coz, wc.

R$ 1.250,000,00
Ref: 3319
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GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 36 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE

SEDE PRÓPRIA COM ESTACIONAMENTOCOM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO 

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 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
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 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

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
V. GUMERCINDO

R$ 200 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

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 - 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 

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 585 MIL
Ótimo local do bairro, c/ 

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

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

SOBRADO
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

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

SOBRADO
V. GUARANI
R$ 380 MIL

Boa localização da Av. Leonardo 
da Vinci, c/ 3 dormitório, suíte, 
wc social, living, jd. inverno, 

cozinha c/ AE, despensa, 
garagem p/ 1 carro, bom 
acabto. - REF.: 14.166

(3) CASAS
JD. PREVIDÊNCIA

R$ 500 MIL
Trav. da rua Dom Vilares, ótimo 
para renda, sendo duas casas c/ 
1 dorm., sala, coz., wc, lavand., 

gar. p/1 carro, e outra c/ 1 
dorm., sala, coz., wc, lavand. - 

REF.: 14.710 

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

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
V. GUMERCINDO

R$ 645 MIL
Reformado, bom acabamento, 
c/ 3 dorm., 2 suítes, living p/ 2 
amb. c/ amplo terraço, cozinha 

planejada, dependência p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros - 

REF.: 14.344

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

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

TERRENO
ÓTIMO LOCAL

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

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

ótimo para construtores.
REF.: 14.223

SOBRADO
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
V. GUMERCINDO

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

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

garagem - REF.: 13.792

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente área útil de 129 m², 

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

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

REF.: 14.621

TÉRREA
JD.DA SAÚDE
R$ 880 MIL

Reformada, bom acabto., ótimo 
local, c/ 3 dorm., suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., copa, 
cozinha c/ AE, dep. p/ empreg., 
quintal c/ chur, escritório c/ wc, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 13.546

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

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

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

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

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Terreno 10 x 30mts., constr. 
248 m², c/ 3 dorm., suíte, living 
p/2 amb., coz. c/ AE, despensa, 
qto. Despejo, dep. p/ empreg., 
fundos c/ edícula c/ 1 suíte, 

sala, coz, wc, lavand., gar. p/ 5 
carros - REF.: 14.287

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.
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SOBRADO COND. FECHADO - SAÚDE
(Próximo ao Metro Santa Cruz)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
AS, quintal e vaga para um carro. R$ 1.600,00

Rua Jureia, 430 casa 05

ASSOBRADADO RES/COM –MIRANDÓPOLIS
 (Próximo ao Metrô Pça. da Arvore)
02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e

área de serviço. R$ 1.300,00
Av. Sen. Casemiro da Rocha, 968.

APARTAMENTO –VILA SANTA CATARINA
(Próximo da Av. Washington Luiz)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço e vaga para carro. R$ 1.200,00

Av. Santa Catarina, 57 Apto. 07.

SOBRADO COND/FECHADO – SAÚDE
(Próximo ao Metrô Sta. Cruz)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, quintal e vaga para carro.

R$ 1.600,00 - Rua Jureia, 430 casa 11.

SOBRELOJA COMERCIAL - MIRANDÓPOLIS
(Próximo ao Metrô Pça. da Árvore)

240 Mtª, 03 banheiros, cozinha e
depósitos. R$ 3.000,00 - Av. Sen. Casemiro 

da Rocha, 698.

CONJUNTO COML – JD. SAÚDE
(Próx. à Loja Nippon, ao lado do Santander

e na frente da Caixa Econômica)
03 salas, 01banheiro e 08 vaga de estacionamento 
(AT 68 Mtª. R$ 2.000,00 Av. do Cursino, 1367.

SOBRADO COMERCIAL – VILA MARIANA
(Próximo ao Metro Sta. Cruz)

09 salas, sala de espera, 02 lavabos, cozinha,
02 banheiros, AS, entrada lateral, quintal e vaga
p/ carro. R$ 6.000,00 - Rua Prof. Tranquilli, 99.

APARTAMENTO – VILA MONTE ALEGRE
(Próximo ao Metrô São Judas)

02 dormitórios c/ae, sala c/sacada, cozinha 
c/ae, banheiro, AS e gar.  R$ 1.400,00

Av. Fagundes Filho, 470 Apto. 116.

APARTAMENTO- ACLIMAÇÃO
(Próximo ao Metrô Ana Rosa).

01 dormitório, sala, cozinha, banheiro e
área de serviço. R$ 700,00

Rua Guimarães Passos, 717 Apto. 04B.

CASA TERREA DE FUNDOS - ACLIMAÇÃO
(Próximo ao Metrô Ana Rosa).

01 dormitório, sala, cozinha, banheiro e área 
de serviço. R$ 800,00 - Rua Guimarães 

Passos, 717 Apto. 03A.

SOBRADO RES/COM –BOSQUE DA SAÚDE
(Próximo ao Metrô Alto do Ipiranga)

03 dorms, sala, copa, coz. c/ae, banh. social, 
quintal, lavanderia, dep de empregada 

completa, área de serviço com banheiro, 
deposito e garagem para 02 carros.

R$ 2.200,00 - Rua Manoel Coelho
da Silva, 353

SOBRADO COND/FECHADO – SAÚDE
(Próximo ao Metrô Sta. Cruz)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, quintal e vaga para carro.

R$ 1.600,00 - Rua Jureia, 430 casa 02.

APARTAMENTO  – SAÚDE
(Próximo ao Metro Saúde)

02 dormitórios c/ae, sala 2 amb.,
cozinha c/ae, banheiro social, área de

serviço, dep. de empregada
completa e garagem.

R$ 1.600,00 - Rua Itapirú, 598 Apto. 46 

SOBRADO  – MIRANDOPOLIS
(Próximo ao Metrô Pça. Da Arvore)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, dep. de empregada e quintal.

R$ 1.600,00 - Rua Apolônia Pinto, 141 casa 01

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 - TÉRREA
R$ 440.000,00

Com 130m2 de terreno, 2 dorms., sala, coz., banh., 
edícula, 2 vagas. Precisa de reforma total.

           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.

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”

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 – 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

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

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 min. do metrô c/ 2 dorms c/ 
arms, ótima sala 2 ambs, banh, 
coz. c/ arms, piso laminado e 

ardósia, toda em laje c/ 2 vagas. 
Òtimo investimento. REF.: 81-3096

BELA CASA TÉRREA
R$ 600 MIL CID. VARGAS
Bairro residencial, casa aconche-
gante, 2 dorms, banheiro, sala , 
coz, lavand. coberta, isolada 2 vgs 

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

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

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 - 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

“NOVÍSSIMA” CASA TOTALMENTE 
TÉRREA R$ 550 mil

Raridade no Jabaquara! 3 dorms,ste, 
sala 2 ambs, coz. americana, lav, AS, 
2 vagas, portão basculante e fino 
acabto . Terreno c/ trinta m de fundo, 
muito bem aproveitado, e ainda dá 
para utilizar a laje caso necessite de 

mais espaço. REF.: 01-3004

APTO NOVÍSSIMO
PRÓX. À AV CURSINO

E AV. BOSQUE
R$ 950 MIL 

Do jeito que você procura! 
Andar alto, Sacada Gourmet 

ampla com churrasqueira, 
3 dormitórios, suíte, sala 2 

ambientes, acabamento em 
porcelanato, 2 vagas de ga-

ragem, tudo novo,condomínio 
espetacular, completo com 

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

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

BELÍSSIMO SOBRADO
PLANALTO PAULISTA
VAGO, PRONTO PARA 

MUDAR!  3 SUÍTES c/ closet, 
todos c/ AE´S , sl. estar, jantar, 

tevê, jd. japonês c/ carpas,
sl. festas, 4 vgs. gar, terreno 

450 m2..  REF.: 31-3030

SOBRADO PQ 
JABAQUARA  / 10 MIN. 
CONCEIÇÃO R$ 540 MIL
4 dorms, suíte, arms, sacada, 
coz, sala 2 ambientes, nada à 
fazer, 2 vagas de gar, quintal 
e portão automatico, 203 m2 
construídos. REF.:11-3131

APTO VILA GUARANI/ 
CONCEIÇÃO R$ 850 MIL
EXCELENTE NEGÓCIO ! 3 
DORMITÓRIOS , sendo 1 
suíte, com armários, sala 2 
ambientes com sacada com 

fechamento em vidro, cozinha 
planejada, porcelanato, andar 
alto, 2 vagas de garagem, 97 

m2 úteis, lazer total com 2 
piscinas/ coberta, play, aca-

demia, salão etc.  Imperdível, 
para quem tem sorte, venha 

visitar. REF.: 11-3125

CONDOMINIO FECHADO / 
JABAQUARA R$ 495MIL

3 dorms, suíte, sala para 2 
ambs, lavabo,coz. americana, 
c/ arm/s, 3 banhs,120 m2, 3 
vagas de garagem , piscina. 
Òtima localização, a 1000m 

do Metrô!  REF.: 11-3104

COBERTURA DUPLEX
METRÔ SÃO JUDAS / 

CONCEIÇÃO R$ 1.100 MIL
3 dorms + 1 suíte, terraço c/ 

sala grande + piscina + churr/, 3 
vagas, lazer completo, muito bem 
localizado. Òtimo aproveitamento 

da cobertura, para pessoas
de bom gosto. REF.: 11-3094

PRÉDIO COMERCIAL/
JABAQUARA R$ 1 MILHÃO
Próximo ao metrô, bem próx. 
da Avenida principal, salão 88 
m2 com apto de 98 m2 úteis 
no pavimento superior, capa-
cidade para 11 automóveis, 
terreno 9x25.  REF.: 11-3152

APTO  R$ 850MIL
VILA GUMERCINDO  

Excelente localização, 3 dor-
mitórios, suíte, sala 2 ambien-
tes com sacada gourmet, coz. 
c/ arms, 2 vagas de garagem, 
100 m2 de AU,  lazer comple-
to.Visite hoje!  REF.: 11-3148

APTO – METRÔ 
CONCEIÇÃO  “NOVO”

R$ 550 MIL
2 dormitórios c/ suíte, sacada 
“gourmet”, sala 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, 1 vaga 

de garagem. Otima
oportunidade. Ref  11- 3153
CASA TÉRREA PRÓX. 
METRÔ JABAQUARA

R$ 900 MIL
CIDADE VARGAS ,frente p/ 

duas ruas  com 4 dormitórios, 
sala ampla , cozinha, depen-
dencia para empr. 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 dorms, sala, cozinha 
e qtal e wc, 6 vagas de gar. no total, 
na V. Fachini próx. 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,

Ót. localiz, 10 min. do metrô 
Jabaquara. REF.: 95-4000  

SAÚDE / BELÍSSIMO 
APTO  R$ 1.300 MIL 

Próx. ao metrô , 3 suítes, repleto 
de armários, sala 2 ambientes, fino 
acabto em porcelanato, sacada 
fechada em vidro, coz. completa  
gourmet, lav, 3 vagas para automó-
vel, deposito, lazer completo. Ótima  

oportunidade! REF.: 95-3132

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 MIL

3 suítes,sala grande, coz. 
planejada, repleto de arms, 

escritório, lav, qtal com churr, 
200m2 AU,2 vagas de automó-
vel, belíssimo acabamento em 
rua tranquila. REF.: 93-3124

CASA TÉRREA
VILA GUARANI

R$ 530 MIL 
Próx ao Metrô, ótimo terreno 
de (8x 27m), 3 dorms, sala

2 amb., cozinha , lavanderia, 
edicula e corredor lateral  
e garagem para 2 autos.  

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

papelaria etc.  REF.: 81-3037   

COBERTURA DUPLEX
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 1.000 MIL
4 dormitórios, 2 suítes, sala 
2 ambientes, cozinha com 

AE, lavanderia, piscina, 
churrasqueira, 197 m2 úteis e 
2 vagas de garagem.  Muito 
bem localizado, ótima vista, 
super confortável. Estuda 

permuta por casa térrea/ Pto 
Paulista ou Cidade Vargas. 

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
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anuncie: 
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

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

  LOCAÇÃOVENDA

SRS. PROPRIETÁRIOS - CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.
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35 ANOS DE TRADIÇÃO S. B. DO CAMPO - R. GINO AMADEI, 220 - V. PAULICÉIA - FONE: 4173-2451

5581-5887 AV. BOSQUE DA SAÚDE, 376
METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE

KOYAMA IMÓVEIS
WWW.KOYAMA.COM.BR

WWW.FACEBOOK.COM/KOYAMAIMOVEIS35 ANOS DE TRADIÇÃO

* LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS *

ESTAMOS ADMITINDO
CORRETORES COM CRECI.

FAVOR ENVIAR CURRÍCULO PARA 
KOYAMA@KOYAMA.COM.BR

APTO  MOOCA
R$ 345.000,00

Ótima localização, 3 dorms, 
sala, coz c/ armários,

1 banh, área de serviço,
1 vaga ampla, 109m².

REF: 5030

APTO  VILA MARIANA
R$ 425.000,00

3 dorms, sala, 2 banhs,
coz americana c/ armários, 

área de serviço, 1 vaga. 
70m² – REF: 3281.

SALA COMERCIAL 
JABAQUARA 

R$ 270.000,00
1 sala, 1 banheiro,

1 vaga, 31m².
REF: 3462.

APTO
CHACARA INGLESA

R$ 430.000,00
2 dorms, sala c/ sacada, 

coz, 1 banh, área de serviço, 
dp de empregada, 1 vaga, 

62m² – REF: 3234.

SOBRADO  ACLIMAÇÃO  
R$ 510.000,00

3 dorms, sala, coz, 1 banh, 
1 dp de empregada c/ wc, 

área de serviço, 1 vaga, 
160m² – REF: 3898.

APTO  SAÚDE 

R$ 460.000,00

2 dorms, sala, coz, 2 banhs, 

área de serv, 1 vg, 55m³ – 

REF: 3743.

APTO  IPIRANGA 
R$ 400.000,00

2 dorms, sala, coz,
1 banh, área de serv, dp

de empregada com 
banheiro, quintal, 1 vg, 

70m² – REF: 8170

APTO  CASA VERDE
R$ 330.00,00

2 dorms, sala, coz c/ 
armários, 1 banh, área de 

serv, dependência c/ banh,
1 vaga, 62m² – REF: 3573.

APTO
VILA CLEMENTINO

R$ 435.000,00
2 dorms c/ armários, 1 st, 
sala, coz, 1 banh, área de 

serv, 78m² – REF:  3447.

SOBRADO  SAÚDE 

R$ 375.000,00

2 dorms, sala, coz, 1 banh, 

área de serv, 1 vg, 74m² – 

REF: 7037.

APTO  MIRANDÓPOLIS 
R$ 500.000,00

250 metros do metrô Praça 
da Árvore, 2 apto por andar, 

2 dorms, sala 2 amb. c/ 
sacada, coz, 1 banh, AS,

1 vg, 60m² – REF: 8118.

APTO  VILA SUZANA 
R$ 480.000,00

3 dorm sendo 1 suíte,
sala c/ sacada, coz,1 banh, 
área de serv, 2 vgs, 85m².

REF: 8040.

APTO
VILA GUMERCINDO   

R$ 440.000,00
3 dorms c/ armários, sala c/ 
sacada, coz c/ armários, 2 

banhs, área de serviço, 1 vg, 
75m² – REF: 3267.

APTO  VILA GUARANI 
R$ 410.000,00

2 dorms c/ armários,
sala com sacada, cozinha

c/ armáiros, 1 banh,
área de serv, 1 vaga, 65m² 

REF: 2242.

APTO SAÚDE R$ 2.100,00
+ Cond. + IPTU

400m do metrô Saúde, 
2 dorms sendo 1 st, coz 
e dorms c/ arms, sala c/ 

terraço, 2 banhs, AS, 2 vgs, 
65m² – REF: 2255.

APTO  CURSINO 
R$ 1.260,00 + Cond.

IPTU ISENTO
2 dorms c/ armários, sala 
c/ sacada, coz c/ armários 
e fogão, 1 banh, área de 
serviço, 1 vaga, 52m²  – 

REF:2244.

APTO  JD. SAÚDE
R$ 1.500,00

+ Cond. + IPTU
2 dorms, sala 2 amb.

c/ sacada, coz c/ armários, 
1 banh, 1 vaga, 70m² – 

REF: 2247.

SOBRADO  
MIRANDÓPOLIS 

R$ 2.500,00 + IPTU
400m do metrô Praça 

da Árvore, 3 dorms, sala 
espaçosa 2 amb, coz c/ 
armários, 2 banhs, AS, 2 

vgs, 145m² – REF: 3347.

APTO  SÃO JUDAS
R$ 1.900,00

+ Cond. + IPTU
Apto mobiliado, 2 dorms 

sendo 1 suíte, sala c/ 
sacada, coz c/ armários,

1 banh, área de serv, 2 vgs, 
65m² – REF: 8354.

APTO  SAÚDE
R$ 3.000,00 + Cond.

950m do metrô Praça 
da Árvore, 2 dorms (1 c/ 

sacada), sala c/ sacada, coz, 
1 banh, área de serv, 1 vg, 

51m² – REF: 931.

LOJA  COM. IPIRANGA
R$ 2.000,00 (Pacote)
Em bom estado, 1 banh, 

40m² – REF: 8194.

APTO  VILA GUARANI
R$ 1.650,00 (Pacote)

2 dorms, sala, coz, 2 banhs, 
área de serviço, depósito, 
quintal, 2 vagas, 80m² – 

REF: 2241.

APTO
VILA DAS MERCÊS   

R$ 1.500,00 + Cond.
2 dorms c/ armários, sala 

2 ambientes c/ sacada, coz 
americana c/ armários, 1 

vaga, 57m² – REF: 2259.

APTO  SÃO JUDAS 
R$ 2.300,00 + Cond.
400m do metrô S. Judas, 
Apto mob. e decorado, 1 
dorm, sala c/ sacada, coz 

americana, 1 banh, área de 
serv, 1 vg, 45m² –

REF: 2258.

CASA  JABAQUARA
R$ 1.500,00 + IPTU

3 dorms, sala, coz, 2 banhs, 

área de serviço, 1 vaga, 

75m² – REF: 1975.

APTO  VILA GUARANI
R$ 1.650,00 (Pacote)

600m do metrô, água e gás 
inclusos no condomínio, 1 
dorm, sala c/ sacada, coz 
c/ armários, banh, 1 vaga, 

50m² – REF: 2195.

APTO  VILA GUARANI
R$ 1.800,00

+ Cond. + IPTU
2 dorms c/ armários, sala, 
coz, 1 banh,  área de serv 
c/ armários, 1 vg, 55m² – 

REF: 3535.

CASA  SAÚDE 
R$ 2.000,00 + IPTU

2 dorms, sala, coz,
1 banh, área de serviço,
dp de empregada com 

banheiro, 2 vagas, 150m² – 
REF: 2260.

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

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

1 vaga, lazer, pisc., quadra, 
playground. IPTU isento, 

Condomínio baixo.
Tratar: 2193-2617

ou 99312-3507

APTO. JAbAqUArA
PrÓXIMO METrÔ

r$ 340.000,00
3 dorms, sala 2 ambien-
tes, cozinha completa, 
1 vaga, lazer total. Ac. 

Financ. Estuda Proposta
Tratar: 2193-2617

ou 99312-3507

APTO. PrÓXIMO 
METrÔ JAbAqUArA

r$ 420.000,00

  CASA 03 SUÍTES MIrANDÓPOLIS
 220 MTS - VENDO OU PErMUTO

r$ 990 mil

 

Excelente local - próx. ao metrô, 03 VAGAS, 
03 SALAS, ESCRITÓRIO, suíte de emp., piscina 

aquecida, lareira à gás, portão aut., alarme, lavabo, 
edícula, lavanderia, pisos em madeira maciça .

 (11) 9.9983.4562  (19) 9.8215.6642

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

 

Vago, 3 dts. sendo 1 suíte, todos c/AE´s, sala 2 
ambs. c/sacada, coz. compl. c/AE, wc compl. c/AE, 

3 vgs., gar, lazer no prédio + pisci., sauna,  aca-
demia, quadra, salão festas. R$ 800 Mil - Cond. 
baixo. Aceita imóvel (-) valor e financiamento.

 CObErTUrA DUPLEX
JAbAqUrA 600m DO METrÔ

Tratar 2193-2617 ou 99312-3507

COMPRO
CARTEIRA DE

ADMINISTRAÇÃO
DE IMOBILIÁRIA
Tr.: 95766-7772

 

Área 484m2, 4 dormitórios, 3 suítes, sala 3 am-
bientes c/lareira, copa e cozinha, dep. empregada, 
sacada fechada c/vidros, área serviço c/banheiro. 

Parte superior: salão festas, piscina, 
churrasqueira, 2 suítes p/hóspedes e lavabo.

 APArTAMENTO CObErTUrA
IPIrANGA 100m DO MUSEU

Falar c/Odiltte das 13h às 17h Tel. 5579-3954

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

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 ORIenTA-
çÃO 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

INFOrMÁTICA
PArA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para

Celular e Tablet 
com Martha 

2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502
e.mail: marimartha@gmail.com

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)

 

• 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

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)
DE IMÓVEIS

CONQUISTA IMÓVEIS com amplas e modernas 
instalações, está admitindo para atuar com vendas 

e locações nas regiões de Vila Clementino, Vila 
Mariana, Mirandópolis, Saúde. Tratar Av. Dr. Altino 

Arantes, 1091 - Vila Clementino - F: 3297-5922

COMPRO 
MÓVEIS USADOS
Av. Padre Arlindo Vieira, 2441

Bairro Saúde
Tel.: 2336-3545

email.: moveisnpb@terra.com.br

OrAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, prodigiosamente 
tocado pela graça de JESUS. Agonizante, em sua última 
hora, que, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que 
recorreram à vossa proteção, fosse vós desamparado. 
Assim dignai-vos interpor, em meu favor, vossa valiosa 
intersseção perante Deus, para que conceda viver e 
morrer como verdadeiro cistão, e, ainda meseja conce-
dida a graça especial de (esclarecer a graça desejada). 
Rezar três Ave Maria, em honra ao Santíssima Trindade. 
Prometer publicar a devoção.  J.V.S.

AGRADeçO

PADRe DeOn 

PelA GRAçA 

AlCAnçADA
anuncie: 5072-2020
SAÕ PAULO ZONA SUL

anuncie: 5072-2020
SAÕ PAULO ZONA SUL

AGrADECIMENTO
Agradeço à 

Santa Clara pelas 
graças alcançadas. 

U.J.

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO
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Terapia Alternativa
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Cuidadores

Casas de Repouso

Aparelhos Auditivos

Para anunciar neste espaço, informe-se pelo telefone: 5072-2020

Podologia

•CULTURA

Contação de histórias aborda 
Zumbi dos Palmares 

O Dia da Consciência Ne-
gra foi criado como homena-
gem ao líder da resistência 
negra na época da escravidão 
brasileira, Zumbi dos Palma-
res, que nasceu em 20 de 
novembro de 1665. Para mar-
car a data, a programação na 
região está intensa, com di-
versos shows e atividades no 
Centro Cultural do Jabaquara, 
no Museu AfroBrasileiro no 
Ibirapuera e também nas uni-
dades do Sesc. 

Um dos destaques é a pro-
gramação de contação de his-
tórias, para que as crianças e 
jovens  tenham mais contato 
com a história de Zumbi, que 
acontecerá no Sesc Vila Ma-
riana.  O jornalista, escritor e 
ator Oswaldo Faustino estará 
no Sesc Vila Mariana nos pró-
ximos sábados, entre 21 de 
novembro e 19 de dezembro, 
apresentando a contação de 
histórias “Luana e as Semen-
tes de Zumbi”, baseado em 
livro escrito por Aroldo Mace-

do, com sua colaboração. As 
apresentações acontecerão 
sempre às 15h30, no Foyer do 
Teatro da Unidade, grátis.

O espetáculo faz parte 
da programação do projeto 
Sankofa  Memórias de Mão 
Dupla, que chega à segunda 
edição, no mês de novembro. 
Com o olhar voltado para 
o Dia da Consciência Negra 
(20/11), as atividades estimu-
lam a reflexão sobre o his-
tórico de violência contra os 
africanos escravizados no 
Brasil e também buscam in-
centivar obras simbólicas do 
legado cultural dos negros e 
afrodescendentes.

Oswaldo Faustino exer-
ce o jornalismo desde 1976, 
com passagens pelos jornais 
Folha de S.Paulo, Diário Po-
pular e Estado de São Paulo 
e também pela Revista Raça. 
Com atuação intensa dirigida 
às questões étnico-raciais, 
Oswaldo dedica-se também 
à literatura e apresenta um 

programa de web-rádio de-
dicado à cultura hip-hop, o 
Rádio Tambor. É autor de 
uma biografi a do sambista Nei 
Lopes e do romance histórico 
“A Legião Negra”, sobre a 
participação do contingente 
negro na Revolução Constitu-
cionalista de 1932. Assina tam-
bém, juntamente com Aroldo 
Macedo, a série de livros in-
fantis sobre a menina Luana, 
já com 5 títulos, além da série 
em quadrinhos “Luana e Sua 
Turma”, com 18 títulos.

A contação, que será apre-
sentada no Sesc Vila Mariana, 
baseia-se no segundo livro da 
série “Luana”, editado em 
2004: “Luana e as Sementes 
de Zumbi” conta a história da 
menina que acorda durante 
a noite ouvindo vozes que a 
chamam de “esperança de 
Palmares”, acompanhadas de 
tambores. Com seu berimbau 
mágico, Luana transporta-se 
para o Quilombo dos Palma-
res, em pleno século XVII, 
onde conhece o líder Zumbi e 
aprende que todas as crianças 
serão as sementes da luta 
contra a desigualdade no 
Brasil. A obra foi concebida 
à luz da Lei 10.639/03, que 
determina o ensino de cultura 
e história afro-brasileiras e 
história da África, nas escolas.

As sessões acontecerão 
gratuitamente, sempre aos 
sábados, 15h, no Foyer do 
teatro do Sesc Vila Mariana, 
entre 21/11 e 19/12. Para assistir 
às contações, não é necessá-
ria a retirada de ingressos

Contação de Histórias, 
com Oswaldo Faustino “Lu-
ana e as Sementes de Zumbi 
vai de 21/11 a 19/12 sábados, às 
15h30, livre e grátis.

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