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Star Wars - O Despertar da Força 
e Alvin e os Esquilos são atrações 
de fim de ano nos cinemas

Espeto na Parrilla é nova atração 
gastronômica da região, com 
carnes e coquetéis internacionais

Página 10

Maternidade municipal 
abre na V. Santa Catarina

O funcionamento par-

cial já vinha acontecendo, 

mas na sexta-feira passa-

da, dia 11, foi oficialmente 

inaugurado o novo hospi-

tal municipal Gilson de C. 

Marques de Carvalho, na 

Vila Santa Catarina. O anti-

go Hospital Santa Marina, 

que pertencia a um grupo 

particular e foi à falência 

em 2011, teve seu prédio 

adquirido pela Prefeitura, 

foi reformado em parce-

ria com o Hospital Albert 

Einstein, que também ge-

renciará o espaço, e aten-

derá de agora em diante 

100% pelo Sistema Único 

de Saúde. Será o primeiro 

da rede municipal a aten-

der com alta complexida-

de. Por enquanto, só fun-

cionam a maternidade e o 

Centro de Parto Normal. 

Este é o primeiro hospital 

público inaugurado em 

sete anos. Conta ainda 

com banco de sangue, 

ambulatório do programa 

de transplantes, UTI adul-

ta e neonatal. Página 6

Whitaker agora tem
limite: até 50km/h

Nesta sexta, dia 18, 

será a Avenida José Maria 

Whitaker, na divisa en-

tre Planalto Paulista e Mi-

randópolis, que passa a 

integrar o Programa de 

Proteção à Vida da CET, 

com redução da veloci-

dade limite para o tráfe-

go em 50 km/h. Página 4
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Star Wars ou  Alvin e os Esquilos?
O fim de ano traz várias 

boas opções para os amantes 
de cinema. A garotada, adoles-
centes e até adultos saudosos 
de suas férias juvenis terão 
diversão garantida com os lan-
çamentos.

Para os adultos e fãs de 
todas as idades da saga Star 
Wars, é momento de voltar 
ao cinema e descobrir o que 
acontece 30 anos depois dos 
fatos narrados na trilogia que 
conquistou milhões ao longo 
das últimas três décadas, em 
“O Despertar da Força”.

Para os pequenos, vai ser 
a chance de rever o charmoso 

trio de Alvin e os Esquilos. Na 
sequência “Na Estrada”, por 
conta de mal-entendidos, Alvin, 
Simon e Theodore passaram a 
acreditar que Dave vai pedir sua 
nova namorada em casamento 
em Nova York… e despejá-los. 
Eles têm três dias para chegar 
até ele e impedir o pedido, 
salvando-se não só da perda 
de Dave, mas possivelmente de 
ganhar um terrível meio-irmão.

Para quem busca um drama 
mais denso e de história intensa, 
a melhor pedida das férias pode 
ser “As Sufragistas”. O filme 
relata a luta feminina pelo voto 
e direitos. No início do século 

XX, após décadas de manifes-
tações pacíficas, as mulheres 
ainda não possuem o direito de 
voto no Reino Unido. Um grupo 
militante decide coordenar atos 
de insubordinação, quebrando 
vidraças e explodindo caixas de 
correio, para chamar a atenção 
dos políticos locais à causa. 
Maud Watts (Carey Mulligan), 
sem formação política, desco-
bre o movimento e passa a co-
operar com as novas feministas. 
Ela enfrenta pressão da polícia e 
dos familiares para voltar ao lar, 
mas decide que o combate pela 
igualdade de direitos merece 
alguns sacrifícios.

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

• Sala 1 - Bem Casados DIG - 12 Anos 
- 13h30 - 20h50• Sala 1 - Alvin e Os 
Esquilos: Na Estrada DIG (Dub) - Livre 
- 16h00 - 18h20

• Sala 2 - Victor Frankenstein DIG - 12 
Anos - 19h20 - 22h00• Sala 2 - Peter Pan 
DIG (Dub) - 10 Anos - 11h20L

• Sala 2 - O Clã DIG - 16 Anos - 14h00 
- 16h45

• Sala 3 - Star Wars - O Despertar da 
Força 3D (Dub) - 12 Anos - 13h00 - 16h10• 
Sala 3 - Star Wars - O Despertar da Força 
3D - 12 Anos - 19h10 - 22h10

• Sala 4 - Pegando Fogo DIG - 12 Anos 
- 11h10L - 14h30 - 17h10 - 19h50 - 22h30

• Sala 5 - Olhos da Justiça DIG - 14 
Anos - 17h40 - 20h20 - 23h00G• Sala 
5 - Alvin e Os Esquilos: Na Estrada DIG 
(Dub) - Livre - 12h20 - 15h00

• Sala 6 - No Coração do Mar 3D 
- 14 Anos - 21h20G2• Sala 6 - No Co-
ração do Mar DIG - 14 Anos - 12h10Y 
- 14h55 - 18h00• Sala 6 - Blade Run-
ner, Caçador de Andróides DIG - 

14 Anos - 11h40K - 21h20E - 00h10D

• Sala 7 - Star Wars - O Despertar da 
Força 3D - 12 Anos - 21h40• Sala 7 - Star 
Wars - O Despertar da Força 3D (Dub) - 
12 Anos - 12h30 - 15h40 - 18h40

• Sala 8 - Jogos Vorazes: A Esperança 
Parte 2 - O Final DIG - 12 Anos - 13h40 - 
17h00 - 20h40 - 23h40G

• Sala 10 - Star Wars - O Despertar da 
Força 3D - 12 Anos - 12h00 - 15h10 - 18h10 
- 21h10 - 00h30G

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

• Sala 1 - Star Wars - O Despertar da 
Força 3D - 12 Anos  - 12h00 - 15h10 - 
18h10 - 21h10 - 00h10D

• Sala 2 - Star Wars - O Despertar da 
Força 3D - 12 Anos  - 19h10 - 22h10• 
Sala 2 - Alvin e Os Esquilos: Na Estrada 
DIG (Dub) - Livre - 11h10L - 13h30 - 16h15

• Sala 3 - Jogos Vorazes: A Esperança 
Parte 2 - O Final 3D - 12 Anos - 15h25 - 
18h25 - 21h25• Sala 3 - No Coração do 
Mar 3D - 14 Anos - 12h20I2

• Sala 4 - Star Wars - O Despertar da 
Força 3D (Dub) - 12 Anos - 12h30 - 15h40• 
Sala 4 - Star Wars - O Despertar da Força 

3D - 12 Anos - 18h40 - 21h40
• Sala 5 - 007 Contra Spectre DIG - 14 

Anos - 13h50 - 17h30 - 20h45• Sala 5 - 
Blade Runner, Caçador de Andróides 
DIG - 14 Anos - 11h00K - 00h00D

• Sala 6 - Victor Frankenstein DIG 
- 12 Anos - 11h30L - 17h00 - 22h25• Sala 
6 - Olhos da Justiça DIG - 14 Anos - 
14h00 - 19h40

• Sala 7 - Blade Runner, Caçador de 
Andróides DIG - 14 Anos - 22h00E• Sala 
7 - Pegando Fogo DIG - 12 Anos - 16h45 
- 19h25 - 22h00G2• Sala 7 - Alvin e Os 
Esquilos: Na Estrada DIG (Dub) - Livre 
- 12h10 - 14h30

Legendas:D-Esta sessão será exibida 
SOMENTE Sábado (19);E-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Quarta (23); 
G-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sexta (18) e Sábado (19) ; K-Esta sessão 
será exibida SOMENTE Domingo (20);  
L-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (19) e Domingo (20); Y-Esta 
sessão NÃO será exibida Sábado (19) e 
Domingo (20);  G2-Esta sessão NÃO será 
exibida Quarta (23); I2-Esta sessão NÃO 
será exibida Sábado (19).

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

 A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no próximo sá-
bado, dia 19 de Dezembro, 
das 7h às 16h,  Cata Bagulho 
na região da Vila Mariana. As 
equipes  percorrerão o perí-
metro formado pela Av. dos 
Bandeirantes / Av. Ibirapuera 
/ Av. Professor Ascendino Reis 
/ Av. Moreira Guimarães / Av. 
Ruben Berta. Aproveitem 
para descartar os objetos in-
servíveis e ajudar a manter a 
cidade limpa!

Zumbi dos Palma-
res na V. Mariana

  O Sesc Vila Mariana ofe-
rece ao público a exposição 
Zumbi – A Guerra do Povo 
Negro, que traça a trajetória 
do último líder do Quilombo 
dos Palmares e um dos sím-
bolos de resistência do povo 
negro na história brasileira. 
Com curadoria do jornalista 
Audálio Dantas, ilustrações 
de Fernando Vilela e com fo-
tografi as de Tiago Santana, a 
exposição acontece em dois 
espaços da Unidade: no Hall 
dos Elevadores e no Atrium 
(Térreo e 1º andar da Torre A, 
respectivamente) e perma-
necerá aberta ao público até 
o dia 31 de janeiro de 2016, 
gratuitamente. O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

Xbox Experience 
no Plaza Sul

Até 29 de dezembro, o 
Shopping Plaza Sul recebe o 
projeto Xbox Experience, que 
oferece aos clientes, a partir 
de quatro anos, acesso aos 
melhores jogos do videogame 
Xbox. O evento é gratuito. Os 
clientes poderão se divertir 
em um espaço montado na 
Praça de Alimentação do em-
preendimento, localizada no 
Piso 2, de segunda a sexta, 
das 14h às 20h, e aos sábados 
e domingos, das 12h às 20h. 
O Shopping Plaza Sul fi ca na 
Praça Leonor Kauppa, 100 
-  Jardim da Saúde. Informa-
ções: 4003-7220.

Sacolinhas de 
Natal

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.

ONG no Ipiranga 
recicla  óleo de 
cozinha

O IHDI - Instituto de Huma-
nização e Desenvolvimento In-
tegral, está reciclando óleo de 
cozinha e aceita doações do 
produto em prol da Estação 
Bem-Estar (Albergue), Cre-
che e CCA.  Entregas na Rua 
Lord Cockrane, 505 - Ipiranga 
Informações pelo site: www.
ihdi.org.br ou pelo telefone 
2062-1352.

Mostra de Cinema 
para crianças 
no Ipiranga

Em dezembro, o Sesc Ipi-
ranga traz uma programação 
de cinema especial para as 
crianças. Até dia 29 de de-
zembro, todas as quartas às 
16h e domingos às 11h, um 
fi lme diferente será exibido no 
teatro da unidade. A entrada 
é gratuita. O SESC Ipiranga 
fi ca  na Rua Bom Pastor, 822. 
Informações: 3340-2000.

Operação Presen-
te: fi lme grátis no 
Ipiranga

Como parte da programa-
ção especial de Natal, a Biblio-
teca Roberto Santos exibe no 
sábado, dia 19 de dezembro, 
às 16h, o filme “Operação 
Presente”. A BP Roberto San-
tos fi ca na Rua Cisplatina, 505 
- Ipiranga. Informações: 2273-
2390 e 2063-0901.

Biblioteca na Vila 
Mariana exibe 
“Aqui deste lugar”

A Biblioteca Viriato Corrêa 
exibe nesta sexta-feira, dia 
18 de dezembro, às 15h, o 
documentário nacional “Aqui 
deste Lugar” A história de três 
famílias brasileiras, de dife-
rentes regiões do país, que se 
inscreveram no Bolsa Família, 
programa de erradicação 
da miséria. O documentário 
acompanha o cotidiano das 
famílias selecionadas e seu 
dia a dia na cozinha. A BP 
Viriato Correa fica R. Sena 
Madureira, 298 - Vila Mariana. 
Informações pelos telefones: 
5573-4017 e 5574-0389.

Problemas com a 
bebida? Procure 
ajuda no AA

O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
às  sextas-feiras, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h. A sede da entidadefi ca na 
Av. Jabaquara, 2876- conj. 2 - 
ao lado da Estação São Judas 
do Metrô. Visite o  site do AA: 
http://www.aagruposaojudas.
com.br. Outras informações 
podem ser obtidas pelo tele-
fone 3315 -9333 (24h)  

Áries - 21/03 a 20/04 
É importante que cada pessoa 
reconheça seu papel individual 
nessa revolução íntima que está 
em andamento, porém mais impor-
tante ainda é que reconheçam os 
pontos em comum, para derrocar 
defi nitivamente o excesso de indi-
vidualismo.
Touro - 21/04 a 20/05 

Muitos ajustes precisarão ser 
feitos antes de a oportunidade 
de um novo grande passo apare-
cer. Prepare sua alma para agir 
com boa vontade, assumindo a 
responsabilidade por todos os 
pequenos afazeres necessários. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Que razão seria forte o sufi cien-
te para fazer o geminiano abando-
nar o ímpeto criativo, e adequar-se 
às normas vigentes? Abster-se da 
criatividade seria o mesmo que 
abandonar a vida, que se reinventa 
a passos acelerados.
Câncer - 21/06 a 21/07

Fortuna e desgraça são dois la-
dos da mesma moeda, a realização 
dos desejos. É de fundamental im-
portância o canceriano reconhecer 
o verdadeiro valor de cada desejo 
que entusiasma sua alma, pois uns 
são benéfi cos, e outros, maléfi cos.
Leão - 22/07 a 22/08

Mesmo que não seja uma atitu-
de corriqueira própria de seu signo, 
a época atual requer do ariano 
longos e profundos momentos de 
meditação, para neles reconhecer 
o verdadeiro valor dos projetos e 
pessoas que fazem parte da vida.
Virgem - 23/08 a 22/09

Neste tempo louco em que 
vivemos, as extravagâncias tomam 
o lugar da vida cotidiana, 
deixando assim de ser meras even-
tualidades. Este tempo é louco 
mesmo, não por desvairado, mas 
porque subverte a ilusão e mostra 
a realidade.
Libra - 23/9 a 22/10

Seus princípios éticos devem 
ser mantidos acima dos aconte-
cimentos. Evite comprometê-los, 
mesmo que com a boa vontade 
de negociar para evitar confu-
sões ou conflitos. Os princípios 
ét icos  não são negociáveis .
Escorpião - 23/10 a 22/11

Agora, que o escorpiano vê o 
objetivo com uma clareza maior, 
é necessário silenciar a mente, 
ouvir menos opiniões, pedir menos 
conselhos, e esperar que a opor-
tunidade apareça. Ela aparecerá, 
conte com ela, o universo opera a 
seu favor.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Parece doloroso separar-se de 
alguém ou abandonar uma idéia ou 
desejo, porém se você confiar na 
vida, e agir de acordo com suas su-
gestões, logo perceberá que nada 
melhor poderia ter acontecido. 
Tenha fé na vida.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Aja de acordo com os objetivos 
que pretende realizar, como se já 
estivessem realizados. O futuro não 
precisa ser apenas uma esperança, 
mas uma prática constante, algo 
que guie sua alma aproximando-a 
eternamente do objetivo.
Aquário -21/01 a 19/02

A humanidade se destaca pela 
capacidade de adaptação, mas nem 
sempre ela é virtuosa, pois ninguém 
deve adaptar-se a uma condição 
inferior à apontada pelos sonhos 
e ideais. Cuide para que isso não 
aconteça a você.
Peixes - 20/02 a 20/03

Abrace a vida com paixão, mas 
cuide para que o motivo de fazê-lo 
seja próprio, e não para competir 
com as pessoas que, eventualmen-
te, experimentem alguma paixão 
pela vida também. O motivo deve 
ser interno e subjetivo.

Parecia mais uma quarta-
-feira como outra qualquer. 
No dia 16 de dezembro, nosso 
querido Toninho Faraco estava 
lá, como sempre, participando 
de tudo, checando tudo, parti-
cipando de tudo que fosse pos-
sível. Atendendo a tudo e todos 
com bom humor, esbanjando 
sorrisos, carinhoso, paciente 
e atencioso como sempre. Ao 
fi nal do expediente, saiu com 
seu tradicional “Até amanhã”, 
pronto para enfrentar mais 
um fechamento de edição do 
Jornal São Paulo Zona Sul. 

Mas, por conta de uma 
dessas armadilhas tristes do 
destino, Toninho não voltaria 
na quinta-feira. Em casa, foi ví-
tima de um infarte fulminante. 
Deixou a esposa Vera, as fi lhas 
Fabiane e Alexandra, o neto 
Lucas (com Toninho, na foto 
acima)- todos sempre presen-
tes em suas histórias sobre 
a família, todos alvos de seu 
amor incondicional.

Apaixonado pelo jornal e 
pela empresa, costumava sem-
pre repetir: “Eu visto a camisa, 
mesmo”. E nós, que ficamos 

aqui para o fechamento, nunca 
nos sentimos tão sozinhos...

Saber que não veremos 
mais aquele grande profi ssional 
e incrível pessoa humana nos 
empobrece, nos entristece, nos 
tira o chão. 

Somos fãs de Toninho Fara-
co. E sabemos que seu exemplo 
nos servirá para sempre agir-
mos com o mesmo carinho e 
empenho. 

Até breve, professor. Obri-
gado por tanto que nos ensi-
nou. Te amamos muito. 

Equipe do jornal SP Zona Sul

Adeus, Toninho Faraco!
•ACONTECE •HOMENAGEM •HORÓSCOPO

•CINEMA

•PROGRAMAÇÃO
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(11) 4496.8000
wetnwild.com.br

Venha se diVertir 
com o PaPai noel 
e toda a turma 
natalina no wet.

• Pocket show• Brindes• desfilee muito mais.

Confira a programação especial de Natal, 
com dias e horários de funcionamento, 
no site wetnwild.com.br.

•TRÂNSITO •URBANISMO

A proposta de limitar a 
velocidade em toda a cidade, 
em vias arteriais, a 50km/h 
continua em implantação na 
cidade. 

A partir desta sexta, 18, a 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) implantará a 
redução de velocidade máxi-
ma em mais 14 vias da capital. 
Na região, destaque para a 
Avenida José Maria Whitaker, 
que divide os bairros Planalto 
Paulista e Mirandópolis. 

As alterações também 
acontecerão na Rua Manoel 
Barbosa, Avenida Raimundo 
Pereira de Magalhaes, Estrada 
de Perus, Avenida Guido Caloi, 
Avenida Giovanni Gronchi, 
Estrada do Alvarenga, Rua 
Alvinópolis, Avenida Antônio 
Batuíra, Avenida Queiroz Fi-
lho, Rua Cerro Corá, Rua Con-
selheiro Moreira de Barros, 
Avenida Duque de Caxias e 
Rua Mauá.

A medida está inserida 
no plano de redução de aci-
dentes viários do Programa 
de Proteção à Vida. Serão 
instalados faixas e painéis 
informativos para orientar os 
motoristas sobre as mudan-
ças e utilizadas 200 placas de 
sinalização. 

Whitaker agora tem limite
de velocidade: 50km/h

Na Avenida José Maria 
Whitaker, a regulamentação 
de velocidade máxima de 50 
km/h vale entre a Avenida 
Professor Ascendino Reis e 
a Avenida Afonso Mariano 
Fagundes (trecho com 1,8 km 
de extensão).

O Programa de Proteção 
à Vida foi iniciado em 2013, 
no começo da atual gestão, e 
busca a redução de acidentes 
e atropelamentos na cidade 
ampliando uma série de ações 
para segurança de todos os 
agentes do trânsito, espe-
cialmente os pedestres. A 
iniciativa inclui várias frentes, 

como o CET no Seu Bairro, a 
implantação de Áreas 40, da 
Frente Segura (bolsões de 
parada junto aos semáforos 
para motociclistas e bicicle-
tas), das faixas de pedestres 
diagonais em cruzamentos 
de grande movimento e da re-
dução de velocidade máxima 
para o padrão de 50 km/h nas 
vias arteriais. Também foram 
revitalizados os semáforos de 
4.537 cruzamentos na cidade. 
Com isso, pretende-se melho-
rar a segurança dos usuários 
do sistema viário, buscando 
a convivência pacífica entre 
todos.

Prefeitura quer garantir 
Rua 25 de março limpa

Para garantir a limpeza du-
rante o período de festas de 
fi nal de ano, em que cerca de 
800 mil pessoas, em média, 
devem circular diariamente por 
uma das mais populares áreas 
comerciais de São Paulo e da 
América Latina, a Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana 
(Amlurb) promove até o fim 
deste mês o projeto 25 Limpa. 
A iniciativa conta com as em-
presas Inova e Loga e a União 
dos Lojistas da Rua 25 de Março 
e Adjacências (Univinco). 

O projeto inclui a instalação 
de 20 lixeiras para a coleta me-
canizada na Rua 25 e vias do 
entorno; 160 papeleiras; 150 
cestos aramados; banners de 
conscientização para a popu-
lação; além das dez varrições 
diárias já realizadas. O maqui-
nário da limpeza e coleta é 

composto ainda por dois carros 
elétricos, duas motos triciclos, 
dois caminhões-pipa para a 
lavagem diária, três caminhões 
compactadores, três caçambas 
de grande porte e dez contêi-
neres de mil litros. 

Os lojistas classificados 
como pequenos geradores (que 
produzem até 200 litros de resí-
duos por dia) foram orientados 
a colocar o lixo para fora de 
seus estabelecimentos somente 
após as 18h, quando começa a 
coleta no período noturno.

Grandes geradores (aci-
ma de 200 litros de resíduos 
diários) já são obrigados pelo 
decreto municipal 48.251/07 a 
terem cadastro na Amlurb e a 
contratarem a coleta particular. 
A Amlurb realizará ações fi sca-
lizatórias constantes na região. 
Os comerciantes estão sujeitos 

a multas de R$ 1.345,41, caso co-
metam infrações como falta de 
cadastro, descarte de lixo em 
área pública e não contratação 
de serviço particular de coleta.

“Percebemos que a cam-
panha tem ajudado bastante. 
Estamos mobilizando os gran-
des geradores e o pessoal está 
se conscientizando, indo pelo 
caminho certo. O que funciona é 
essa parceria entre associações, 
empresas e órgãos públicos”, 
afi rma a assessora-executiva da 
Univinco, Claudia Urias. 

Para o gerente de fiscaliza-
ção, Evaldo Freitas Gomes, “a re-
gião terá um ganho com as ações 
implementadas e a Prefeitura, 
sempre que se aproxima das 
entidades representativas e da 
comunidade, consegue melhor 
resultado para as suas ações.” 

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

www.ciac.com.br

APROVEITE NOSSAS 

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

Fo
to 

me
ram

en
te 

ilu
str
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1ª Loja da 25 de Março na Praça da Árvore

TRAGA ESTE 
ANÚNCIO E GANHE 

UM BRINDE

Produtos das melhores 

MARCAS ORIGINAIS 

PELOS MENORES PREÇOS

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

PROMOÇÕES
DE NATAL

Mala BARBIE
360o graus

De:
R$ 389,90

Por:
R$198,00

Tamanho G

•SAÚDE

Hospital V. Sta Catarina é inaugurado
Depois de alguns atrasos 

foi finalmente inaugurada a 
Maternidade do antigo Hos-
pital Santa Marina, que agora 
leva o nome de Hospital Muni-
cipal Vila Santa Catarina – Dr. 
Gilson de C. Marques de Carva-
lho. Ainda assim, a abertura foi 
parcial, já que a unidade será 
um hospital geral não só com 
leitos para gestantes.

O prefeito Fernando Ha-
ddad participou da abertura 
e exaltou o fato de a cidade 
ganhar um novo hospital após 
sete anos sem nenhum outro 
novo equipamento do tipo. 
Segundo a Prefeitura, será 
o primeiro de alta complexi-
dade da rede municipal, com 
capacidade para beneficiar 
população de 2,6 milhões de 
pessoas. 

Por enquanto, foi aber-
to apenas o atendimento da 
maternidade e do Centro de 
Parto Normal, além de Banco 
de Sangue, Ambulatório do 
Programa de Transplantes, 
Unidades de Terapia Intensiva 
adulta e neonatal. 

Em junho, entraram em 
funcionamento 30 leitos de 
Clínica Médica e oito de UTI 
Adulto, para retaguarda da 
UPA Vila Santa Catarina. A ma-
ternidade entrou em operação 
em outubro, com três salas no 
centro obstétrico, três salas de 
parto natural, pronto-socorro 
obstétrico com três consultó-
rios, três leitos de observação, 
11 leitos na UTI Neonatal (um 
de isolamento), 12 leitos na 
Unidade de Cuidados Inter-
mediários (oito convencionais 
e quatro canguru), vacina, 
cartório, enxoval (Rede Ce-
gonha) e triagens (neonatal, 

orelhinha e coraçãozinho).
O atendimento é gerencia-

do em parceria com o Hospital 
Israelita Albert Einstein. Por 
meio de um convênio inédito 
na cidade, serão utilizados 
para o custeio cerca de R$ 160 
milhões por ano de recursos 
do próprio Einstein – via Pro-
grama de Apoio ao Desenvol-
vimento Institucional do SUS 
(PROADI) do Ministério da 
Saúde. 

O atendimento foi insta-
lado após compra, reforma e 
equipagem do antigo hospital 
particular Santa Marina. A 
ideia de aquisição e reativa-

ção do hospital, fechado pela 
iniciativa privada há mais de 
quatro anos, foi uma sugestão 
da comunidade local, apresen-
tada ao prefeito Haddad em 
visita à UBS Integral Jardim 
Miriam II. O nome do novo 
hospital, também escolhido 
pela comunidade, homenageia 
o médico pediatra Gilson de C. 
Marques de Carvalho, um dos 
idealizadores do Sistema Úni-
co de Saúde no Brasil, morto 
em 2014, aos 68 anos.

A unidade iniciou suas ativi-
dades dentro dos protocolos 
do Programa Parto Adequado, 
uma parceria entre o Einstein, 

o IHI (Institute for Health-
care Improvement) e a ANS 
(Agência Nacional de Saúde 
Suplementar).

Outra novidade do novo 
hospital é que pela primeira 
vez a rede pública municipal 
oferecerá tratamentos clíni-
cos e cirurgias para câncer 
e também transplantes. O 
Ambulatório do Programa 
de Transplantes começou a 
funcionar em junho deste 
ano. A capacidade é para três 
mil atendimentos mensais 
para triagem de pacientes e 
acompanhamento pré e pós-
-transplante.

Por ano, a unidade realiza-
rá 14 mil internações. Também 
estarão disponíveis serviços 
como laboratório de patologia 
clínica e cirúrgica, hemodinâ-
mica, ecocardiografi a, endos-
copia, exames por imagem 
(radiologia, ultrassonografi a, 
tomografi a computadorizada 
e ressonância magnética) e 
diálise.

No total, a unidade dis-
ponibilizará 271 leitos. São 26 
leitos para clínica cirúrgica, 25 
leitos para clínica médica, 10 
leitos para psiquiatria, 30 leitos 
para pacientes oncológicos, 
32 leitos para pacientes trans-
plantados e 26 leitos de UTI 
adulto. Para atender gestantes 
e crianças, há 36 leitos para 
obstetrícia, incluindo três salas 
de parto natural, 17 leitos para 
pacientes pediátricos, 11 leitos 
para UTI neonatal, 12 leitos 
para cuidados intermediários 
(berçário) e nove leitos para 
UTI pediátrica. Trinta e sete 
leitos adicionais serão destina-
dos para observação clínica e 
recuperação anestésica.

Maternidade já está 
em funcionamento 

e promete privile-
giar parto natural
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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$ 655.000,00.

(Cód.JJ) Site: SO0152.

CONCEIÇÃO
PRÓX. METRÔ JABAQUARA

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$ 2.500.000,00.

(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
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

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
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.

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

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. Só R$ 1.700,00  

(Cód.FE) Site: 0402.

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.

SAÚDE
 350M DO METRÔ,

2 VAGAS, 65M2

A/U, bem distribuídos, 2 dorms, 
1st, arm. planejados, WC social, 

sala 2 amb, sacada, coz., AS.
R$ 530.000,00 - (Cóc: JJ) Site 0457

com 5 casas de 2 dorms, 5 
vagas+1galpão c/saída p/outra rua 

- R$ 1.200.000,00
(Cód: SI) Site CA0024.

SAÚDE
12X30 P/RENDA

SAÚDE
SOBRADO RES. OU COMERCIAL
3 dorms, 2 sts, sala 2 ambs, copa/coz, a. 

seerv, dep. emp, terraços,m 2 vagas, portão 
eletr. R$ 4.000,00 - (Cód: FE) Site SO0168

METRÔ SAÚDE
R$ 560.000,00

70M2 A/U
Apto de 2 dormitórios

c/armários embutidos, 

dependência de empregada,

1 vaga. (Cód: RS).

METRÔ CONCEIÇÃO
COBERTURA DUPLEX

R$ 1.290.000,00

191m2 A/U, 4 doms, 1st, sl 2 
amb. c/sacada, coz. planejada, 
lavabo, churrasq. Lazer total, 3 
vagas. (Cód: JH) Site: CO0002.

 PÇA ÁRVORE
PRÓX. METRÔ– APTO NOVO

50m2 A/U, no contra piso,
2 dorms., 1 st, sl c/sacada,

1 vaga, lazer. R$ 450.000,00
(Cód: JH) Site: AP0518.

JD.DA GLÓRIA
SOBRADO

4 dorms, 2 suites, sala 2 amb., dep. 
empr., 3 vagas, piscina. Terreno 

11x24. R$ 1.200.000,00
(Cód: JH) Site: SO0193.

CONCEIÇÃO
700M DO METRÔ

2 VAGAS
Oportunidade! 800m2 A/U,

3 dorm, 1 suíte c/closet,

sl 2 amb., sacada, WC. Social, 

coz. AS + banh, lazer completo. 

R$ 470.000,00 (Cód: JJ)

Site: AP0708.

SAÚDE
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

132M2 A/U
Edifício moderno prox.

Metrô; 3 suites, repleto de 

armários, terraço c/ churrasqueira, 

lazer completo. Agende

uma visita. (Cód: CL)

Site: AP0385.

OPORTUNIDADE!!! - SAÚDE PRÓX METRÔ
2 dorm. c/a.e., WC.social, sl c/sacada, coz,c/arm.

A. serv + WC. 2 vagas. Cond.baixo. R$ 1.800,00. (Cód.FE).

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$ 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
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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 820 MIL
Ótima localização da rua 

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

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

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

APTO
V. 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
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

(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
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

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

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, 

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

SOBRADO DE VILA
SACOMÃ

R$ 320 MIL
Próximo da rua Caripurá, 
sobrado em vila fechada, 

totalmente reformado, com 
2 dorm., wc social, living p/ 
2 amb., cozinha, despensa, 
lavanderia, gar. p/ 1 carro - 

REF.: 13.449

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
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

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$ 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

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 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, cozinha conjugada 
c/ espaço gourmet, quintal 
gramado, gar. p/ 3 carros - 

REF.: 13.478

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 MIL

Acabto. de 1ª, AT = 314 m², 
AC = 312 m², c/ 3 suítes 
c/ AE, living p/ 3 amb., sl. 

TV, copa, coz. c/ AE, dep. p/ 
empreg., amplo quintal, lindo 

espaço gourmet, gar. p/ 5 
carros - REF.: 12.473

APTO
JD. DA SAÚDE

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

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

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

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

APTO
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
COND. FECHADO

R$ 430 MIL
Travessa da Av. Bq. da Saúde, 
próximo ao colégio OEMAR, 
vago, c/ 2 dorm., wc social, 

living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, garagem p/ 2 carros - 

REF.: 13.629

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 560 MIL
 Excelente rua do bairro, 

reformado, c/ 2 dorm., wc 
social, living p/ 2 amb., cozinha 
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 

3 carros, quintal, jardim
REF.: 14.743

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

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$ 850 MIL
Excelente rua do bairro, terreno 

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

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

3 carros - REF.: 14.464

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 350 MIL
Ótimo local, trav. da Av. Bq. da 
Saúde, c/ 2 dorm., wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha c/ AE, garagem p/ 1 

carro, área útil de 58 m², cond. 
R$ 550,00 - REF.: 14.765

APTO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 378 MIL
Bom acabamento, c/ 2 dorm.
c/ AE, suíte, wc sovial, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 
AE, lavanderia c/ AE, garagem 
p/ 1 carro, área útil de 58 m² - 

REF.: 14.106

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 429 MIL
Ótima oferta, reformado, bom 
acabto., c/ 2 dorm., siíte, wc 

social, living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, sl. de TV, amplo 

terraço c/ churrasq. coberta, 
gar.p/2 carros - REF.: 13.815

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 480 MIL
Impecável, ótimo acabto., c/ 2 
dormits c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 ambs c/ sacada 
envidraçada, coz. planejada, 
lavand. c/ AE, gar. p/ 1 carro, 
AU = 62 m² - REF.: 14759

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
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

APTO
V. BRAS.MACHADO

R$ 650 MIL
Prédio seminovo, impecável,
c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., 
ampla sacada, coz. planejada, 

garagem p/ 1 carro,lazer 
completo - REF.: 14.758

TÉRREA
JD.DA SAÚDE
R$ 950 MIL

Terreno 320 m², constr. 230 
m², c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 3 
carros, amplo quintal c/ churr., 
amplo salão - REF.: 14.317

TÉRREA C/ PISCINA
JD.DA SAÚDE
R$ 1.990 MIL

Terreno 10 x 34 mts., constr. 
327 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 3 amb., lavabo, 
jd. inverno, copa / coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 10 

carros, amplo quintal piscina e 
churrasq. - REF.: 14.656

APTO
JD. CELESTE
R$ 190 MIL

Ótima oferta, abaixo da 
avaliação, reformado, bom 

acabto., c/ 2 dorm., 1 c/ AE, wc 
social, sala p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, lavand. c/ AE, gar. coberta 

p/ 1 carro - REF.: 14.052

(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 

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 640 MIL
Terreno 345 m², construção 170 
m², c/ 3 dorm., wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, qto.
despejo, wc p/ empreg., ampllo 
quintal, garagem p/ 3 carros - 

REF.: 14.690

TÉRREA
M. VELHO

R$ 677 MIL
Terreno 186 m², construção 

170 m², c/3 dorm. c/ AE, suíte, 
living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
despensa,dep. p/ empreg., 

quintal c/ churrasq., gar. p/ 3 
carros, estuda permuta c/apto.na 

Praia Grande - REF.: 14.599

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Vago, c/ 3 dorm., wc social, 

living, cozinha, qto. p/ despejo, 
dep. p/ empreg., gar. p/ 3 

carros, fundos c/ edícula c/
2 dorm., wc, ótimo local.

REF.: 14.279

TERRENO
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 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
BQ. DA SAÚDE

R$ 860 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

PRÉDIO COML.
BQ. SAÚDE
R$ 850 MIL 

Ótimo local da Av. Bq. da 
Saúde, frente p/ duas ruas, 
AT = 212 m², AC = 500 

m², ótimo p/ fins comerciais 
ou renda, c/ 3 pavimentos c/ 
diversos salões, wc´s, salas, 

coz., garagem - REF.: 14.150

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/ emp., 
gar. p/ 6 carros, estuda permuta 

por apto. - REF.: 14.631

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
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
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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  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  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  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.

ESTAMOS ADMITINDO
CORRETORES COM CRECI.

FAVOR ENVIAR CURRÍCULO PARA 
KOYAMA@KOYAMA.COM.BR

SOBRADO  JABAQUARA 
R$ 490.000,00

Cond. fechado c/ piscina e 
churr, 3 dorms sendo

1 suíte, 1 sala, 2 banhs, 
lavabo, área de serviço, 

3 vagas, 100m² – REF: 8385.

APTO  VILA SUZANA 
R$ 480.000,00

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

REF: 8040.

APTO  V. GUMERCINDO   
R$ 440.000,00

3 dorms c/ armários,
sala c/ sacada, coz c/ 

armários, 2 banhs, área de 
serviço, 1 vaga, 75m² – 

REF: 3267.

APTO  CHAC. INGLESA
R$ 480.000,00

2 dorms c/ armários, sala c/ 
sacada, coz c/ armários, 2 

banhs, área de serviço,
1 vaga, 60m² – REF: 2295.

APTO  V. GUMERCINDO   
R$ 420.000,00

2 dorms (1 c/ sacada), sala 
c/ sacada, coz c/ armários,

1 banh, 1 área de serv,
1 vaga, 54m² – REF: 8181.

APTO  SAÚDE 
R$ 430.000,00

3 dorms c/ armários, sala 
2 ambientes c/ sacada, coz 
c/ armários, 1 banh, área de 
serv c/ banh, 1 vaga, 66m² – 

REF: 2310.

APTO  IPIRANGA 
R$ 400.000,00
2 dorms, sala, coz,

1 banh, área de serv, dp de 
empregada com banheiro, 
quintal, 1 vaga, 70m² – 

REF: 8170.

SOBRADO  ACLIMAÇÃO  
R$ 510.000,00

3 dorms, sala, coz, 1 banh, 
dp de empregada c/ wc, área 
de serviço, 1 vaga, 160m² – 

REF: 3898.

SALA  COMERCIAL
VILA MARIANA
R$ 220.000,00

450m do metrô Santa Cruz, 
sala, 1 banh, 30m²

REF: 8380.

APTO  SÃO JUDAS  
R$ 450.000,00

2 dorms c/ armários,
sala, coz com armários,

área de serv, 1 vaga, 54m² – 
REF: 2293.

APTO  LIVIERO 
R$ 250.000,00

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

serviço, 1 vaga, 48m²
REF: 8101.

APTO  JD. SAÚDE 
R$ 380.000,00

2 dorms, sala c/ sacada, 
coz planejada c/ armários, 
1 banh, área de serviço, 1 
vaga, 59m² – REF: 8100.

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 GUARANI 
R$ 375.000,00

1 dorm, sala com sacada, 
cozinha americana, 1 banh, 
área de serv, 1 vaga, 45m² – 

REF: 2300.

APTO  SAÚDE
R$ 2.000,00 + Cond.

2 dorms (c/ arms) sendo 1 
suíte, sala c/ sacada, coz 
c/ arms, 1 banh, área de 
serviço, 2 vagas, 53m² – 

REF: 2291.

APTO  CURSINO 
R$ 1.260,00 + Cond.

IPTU ISENTO
2 dorms c/ armários, sala c/ 
sacada, coz c/ arms e fogão, 

1 banh, área de serviço,
1 vaga, 52m²  – REF: 2244.

APTO  V. STO ESTEFANO 
R$ 1.400,00 + Cond. 

+ IPTU
2 dorms c/ armários, sala, 
coz c/ armários, despensa, 

1 banh, área de serv, 1 vaga, 
60m² – REF: 2284.

SALA  COM. CERQUEIRA 
CÉSAR - R$ 5.000,00

+ Cond. + IPTU
190m do metrô Consolação, 

3 salas em ótimo estado,
3 banhs, 1 vaga, 60m²

REF: 8039.

APTO  SÃO JUDAS
R$ 1.500,00

+ Cond. + IPTU
650m do metrô S. Judas, 3 
dorms (c/ arms) sendo 1 st, 
sl c/ sacada, coz c/ arms, 
1 banh, área de serv, 1 vg, 

74m² – REF: 2305

APTO  SAÚDE
R$ 3.000,00

+ Cond. + IPTU
3 dorms sendo 1 suíte, sala 
c/ sacada, coz americana c/ 
armários, 1 banh, área de 

serv, 2 vagas, 74m².
REF: 2296.

APTO  IPIRANGA 
R$ 2.200,00

+  Cond. + IPTU
350m do metrô Alto do Ipi-
ranga, apto semi mobiliado, 2 
dorms c/ arms, sala c/ sacada, 

coz c/ arms, 1 banh, AS,
2 vagas, 62m² – REF: 2304.

APTO  V. CLEMENTINO 
R$ 2.150,00

+ Cond. + IPTU
2 dorms c/ arms, sala c/ 

sacada, coz c/ arms, 1 banh, 
área de serviço, 1 vaga, 

57m² – REF: 2292.

APTO  IPIRANGA
R$ 2.100,00

(Pacote)
2 dorms sendo 1 suíte,

sala, coz, 1 banh, área de 
serviço, 1 vaga, 90m² – 

REF: 2226.

CASA  SAÚDE 
R$ 2.500,00 (Pacote)

2 dorms, sala, cozinha, 
1 banh, área de serv, de-
pendência de empregada 

com banh, quintal, 1 vaga, 
120m²– REF: 689.

CASA  SAÚDE 
R$ 1.200,00

+ IPTU
2 dormitórios, sala, cozinha, 

1 banh, 70m² – 
REF: 402.

APTO  SANTA CECÍLIA   
R$ 1.450,00

+ Cond. + IPTU
Próximo ao metrô Santa 

Cecília, 1 dorm c/ armário, 
sala, cozinha, 1 banh,

área de serviço, 45m² –  
REF: 2307.

APTO  V. CLEMENTINO 
R$ 3.200,00

+ Cond. + IPTU
3 dorms (c/ arms) sendo 
1 suíte, sala espaçosa c/ 

sacada, coz e AS c/ arms, 1 
banh, dp de emp. c/ banh, 2 
vagas, 110m²–  REF 2302.

APTO  VILA GUARANI
R$ 2.000,00

+ Cond. + IPTU
1 dorm, sala c/ sacada, coz, 
1 banh, área de serv, 1 vaga, 

43m² – REF: 2301.

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

APARTAMENTO –V. 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, 54 Apto. 07.

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

e na frente da Caixa Econômica)
03 salas, 01banheiro e 02 vagas de

estacionamento (AT 68 Mtª. R$ 1.500,00
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$ 5.500,00

Rua Prof. Tranquilli, 99.

APARTAMENTO – V. 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.

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.

SOBRADO COND/FECHADO – SAÚDE

(Próximo ao Metrô Sta. Cruz)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,

área de serviço, quintal e vaga p/ carro. 

R$ 1.600,00 - Rua Jureia, 430 casa 05.

SOBRADO RES/COM - BQ. SAÚDE
(Próximo ao Metrô Alto do Ipiranga).

03 dormitórios, sala, copa, cozinha c/
ae, banheiro social, quintal, lavanderia, 
dep de empregada completa, área de 

serviço com banheiro, deposito e gara-
gem para 02 carros. R$ 2.300,00 
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.

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.

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 emp. e quintal.

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

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds,
sala grande., a.serv., 

garagem. Repleto
de Armários. Lindo. 
Otima localização.

R$ 1.750,00.

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$ 8.500,00. 
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

  LOCAÇÃO

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, 03 ds (suite),

02 salas, edicula completa, 
quintal, 02 vagas.

Localização excelente.
R$ 850 mil.

  VENDA

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

 

Salão com 2 portas de aço + casa com entrada
independente, quintal, terreno 11 metros de 

frente, ótimo para ampliar e fazer renda,
c/plantão na Av.Ceci nº 746. R$ 550.000,00

 PLANALTO PAULISTA
ÓTIMO NEGÓCIO

Azulão imóveis
2578-0982 - 96211-7618 - 97452-5288

 

Com 250m2, muito espaçoso e bem ilumi-
nado, 4 dormitórios (1 suíte com closet), 
2 vagas, lavabo, 2 salas, ampla cozinha, 

edícula com banheiro, escritório 
e pequeno jardim

 SObrADO
VILA MArIANA

Tratar Tel. 97013-1587
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Próximo da Praia, 1 dormitório, 
1 garagem, todo mobiliado, para 4 

pessoas, ar condicionado, ventilador 
Pacote Fim de Ano de 23/12 à 03/01

 PrAIA GrANDE
CANTO DO FOrTE
Alugo Temporada

Fone: (11) 99178-6486 (whatsapp)

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)

Salão de Beleza Unisex 
montado na Saúde, 

Rua Catulo da Paixão 
Cearense, esquina c/Rua 

Carneiro da Cunha. 
Tratar c/Conceição

Tel. 5594-2437

PASSO 
O PONTO

MANICUrE
Para região da 

Saúde.
Tratar Tel. 2387-5005

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E 
APOIO AO CONSUMIDOR - ANDAC, por 
seu presidente Sr. APARECIDO PIMENTA 
DE MORAES ARIAS, no exercício de das 
suas atribuições estatutárias, convoca os 
associados da referida entidade para a 

Assembléia Geral Extraordinária realizar 
em sua sede administrativa a Rua Bento 
Freitas, 362, 2º andar, Vila Buarque, São 

Paulo/SP – CEP: 01220-000, no dia 08 de 
janeiro de 2016, com instalação, em única 
convocação, as 18:00 horas, com quórum 
mínimo de um terço dos associados com 
direito a voto e, em segunda convocação 

as 19:00 horas, com qualquer quórum, nos 
termos do artigo 25,inciso I, do Estatuto 
Social, para deliberar sobre o seguinte:

PAUTA
 1º - Encerramento de Atividades

São Paulo, 18 de Dezembro, 2015

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

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. B.J.

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. D.F.J.

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 concedida a graça 
especial de (esclarecer a graça desejada). Rezar três Ave Maria, em 
honra ao Santíssima Trindade. Prometer publicar a devoção. A .D.S.

 
3 dorms. (2 suítes), rica 
em Ae´s, sala c/sacada, 

3 vagas, lazer total. 
R$ 850 Mil Ac. Financ. 

Cond. R$ 1.050,00

 CObErTUrA
JAbAqUArA

Tr. 2193-2617 ou 
99312-3507 (claro) 
97262-7205 (vivo)

 
3 dts c/ AE´s, px. metrô, 
sala c/sacada, coz. com-
pleta,1 vaga, lazer total 
R$ 400 Mil Ac. Financ. 

Cond. R$ 540,00

 APArTAMENTO 
JAbAqUArA

Tr. 2193-2617 ou 
99312-3507 (claro) 
97262-7205 (vivo)

C/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



•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

S�ú�� � Es�é�ic�

Odontologia

Cuidadores

Casas de Repouso

Para anunciar neste 
espaço, informe-se pelo 

telefone: 5072-2020

Terapia Alternativa Aparelhos Auditivos

Clínicas

•ODONTOLOGIA

Reabilitação oral com implantes 
dentais e qualidade de vida 

Oferecer um trabalho de 
qualidade, segundo parâme-
tros que regem os protocolos 
de atendimento de uma uni-
versidade, promover melhorias 
na qualidade de vida dos cida-
dãos, devolvendo a estética e a 
função  em indivíduos que por 
quaisquer motivos perderam 
seus dentes e hoje almejam 
condições favoráveis para se 
reabilitar.

D e n t r o  d e s t e s  p r i n c í -
pios, a Clínica da Universidde 
Paulista(UNIP-UNIDADE INDIA-
NÓPOLIS) em parceria com um 
grupo de professores(Grupo 
Apoio) presta atendimento à 
população paulistana  nas es-
pecialidades de Implantodontia 
e Reabilitação Oral, sendo que  
são efetuados cerca de 600 
atendimentos/mês.

Para tanto, a unidade  conta 
com uma clínica com cerca de 
40 equipamentos e aproxi-
madamente 21 integrantes do 
curso de especialização, profi s-
sionais com anos de experiên-
cia que tiveram a oportunidade 
de ser selecionados pela UNIP 
para se aperfeiçoarem numa 
área extremamente complexa.  
Tais atendimentos são supervi-
sionados por oito professores, 
tendo como coordenador o 
Prof.Dr.fabiano Ribeiro Cirano, 
doutor em Periodontia pela 
USP e Professor Titular da dis-
ciplina de Periodontia da UNIP.

“Considerado um curso de 
excelência da UNIP e tendo 
como parceiros grandes empre-
sas como a SIN e  a TitaniumFix 
no ramo dos implantes dentais,  
a Proden e a Proteclab, dois 
laboratórios de prótese que 
investem em tecnologia e qua-
lidade, dentre outros e aprimo-
rando o conhecimento através 
de um variado grupo de pesqui-
sadores , temos a possibilidade 
de, trabalhando com materiais 

de última  geração promo-
ver a custos, cerca de 50% do 
Mercado quando comparado 
com tratamentos de qualida-
de comprovada, excelentes 
tratamentos, que vão desde 
coroas unitárias em porcelana a 
enxertos ósseos, levantamento 
de seios maxilares e laterali-
zações de nervo mandibular, 
técnicas bastante complexas,  
as quais pelo número de proce-
dimentos realizados tornam-se 
de rotina em nossa clínica”. 
“Além disso, os trabalhos são, 
através da tesouraria da UNIP, 
parcelados em até 20 vezes, 
sem juros, o que também nos 
ajuda a termos um fluxo de 
cerca de 6.000 atendimentos/
ano, num trabalho que através 
da reabilitação estética e func-
tional do paciente o reintegra  
ao convívio social”, informa o 
Prof.Dr.Fabiano Ribeiro Cirano.

Os atendimentos são efetu-
ados às quintas feiras, das 14:00 

às 18:00hs e às sextas feiras, 
das 08:00 às 12:00 e das 14:00 
às 18:00hs, na Clínica Odontoló-
gica da UNIP, situada à Avenida 
José Maria Whitaker, 320, Vila 
Clementino, próximo ao metro 
Saúde. Para o atendimento e 
triagem, os interessados ne-
cessitam realizar previamente 
uma radiografia panorâmica 
(sem laudo) em qualquer cen-
tro de radiologia odontológica 
espalhados pela cidade de São 
Paulo e comparecer dentro dos 
horários de atendimento. É im-
portante salientar que todos os 
pacientes são atendidos no dia 
do comparecimento e qualquer 
dúvida pode ser esclarecida 
pela secretária Kátia pelo tele-
fone (11) 99801-6703.

OS ATENDIMENTOS 
E TRIAGENS CLÍNICAS, 
NO ANO DE 2016,  JÁ 
SE INICIARÃO NO DIA 
07/01/2016 , 5.A FEIRA
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•BARES E RESTAURANTES

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

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

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

Mas uma delícia espe-

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

De segunda a sexta-
-feira, os espetinhos gre-
lhados estão com preço 
promocional:  por apenas 
R$ 5 cada. Tem de lingui-
ça toscana Aurora, carne 
bovina, coração, frango, 
queijo coalho ou mozare-
la, kafta, salsichão e pão 
de alho.

E em todos os dias, de 
domingo a domingo, as 
carnes também estão 
com preço especial. A 

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

Outra ótima pedida é 

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

Muitos dos clientes são 
fãs da maciez e sabor 
únicos do Bife de Chorizo, 

também conhecido por 
contra-filé argentino. O 
quilo da carne também 
está com preço de dar 
água na boca: de R$ 
79,90 por R$ 59,90.

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

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

A Ceci Grelhados fi ca 
na Avenida Afonso Maria-

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

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

A costela no bafo é um dos destaques da 
Ceci Grelhados, que oferece diversos tipos de 
carne prontas para serem levadas para casa

PUBLIEDITORIAL

Novo restaurante na Vila Clementino aposta em 
parrilla, espetos e coquetelaria internacional

Saborosas carnes em am-
biente igualmente saboro-
so. Um clima descontraído 
e descolado marcam a mais 
nova atração gastronônica da 
região: em plena Avenida Dr. 
Altino Arantes, o charmoso 
imóvel com varanda, plantas, 
deck e um colorido suave e 
ao mesmo tempo impactante 
chamam a atenção de quem 
passa por ali. 

O Espeto na Parrilla foi 
inaugurado há apenas seis 
meses, mas já tem movimento 
digno de outros tradicionais 
endereços da gastronomia 
local. Graças à qualidade das 
carnes que, como o nome in-
dica, se dividem entre cortes 
oferecidos no estilo argentino 
ou espetos diversos. Mas há 
vários outros atrativos no car-
dápio:  porções, risotos, sala-
das, até pedidas vegetarianas!

Outro destaque fica por 
conta da lista de drinks, reple-
tas de clássicos da coquete-
laria mundial e combinações 
orginais exclusivas da casa. 
Um show à parte!

No ambiente moderno 
e de decoração contempo-
rânea, não só ombrelones, 
plantas e rampas chamam a 
atenção. O balcão bem mon-
tado, as mesinhas charmo-
sas, os ladrilhos hidráulicos 
ganham ainda mais destaque 
por conta da existência de 
uma horta vertical. 

Não é à toa, portanto, que 
a casa tem sido bastante pro-
curada para confraterniza-
ções de fim de ano, festas 
de aniversário, happy hours 
ou almoços empresariais. 
Famílias e casais também 
fazem parte do cenário de fre-
quentadores exigentes que 
buscam comida de qualidade 

sem abrir mão do conforto. 
Entre as carnes oferecidas 

no rechaud, há picanha e cho-
rizo argentino, além de uma 
Mini Parrilla com 800g  de 
carnes, que acompanha fritas, 
farofa, vinagrete e pão fran-
cês. Ainda como entrada, há 
delícias como o bolinho de ri-
soto, a provoleta argentina e o 
pimentão assado com cebolas 
também assadas, azeite e sal. 

Entre os pratos do chef, 
especialidades como o famo-
so Steak Poivre, fl ambado e 
com molho ao creme de leite 
e quatro pimentas. o Assado 
de Tira Onze de Junho, o Va-
cio Luis Góes... Sempre acom-
panham arroz e fritas.

Um orgulho da casa é o 
Risoto de Rabada com agrião,  
servido apenas aos domingos, 

e que atrai um público fiel! 
Aos sábados, tem a feijoada 
bem brasileira.  Entre as sala-
das, destaque para a Buena, 
com rúcula, tomate cereja, 
mozarela de búfala, presunto 
cru, croutons e azeitonas. 

Para quem curte uma boa 
massa, o Espeto na Parrilla 
tem duas boas opções: o Pen-
ne com tomate e Mozarela de 
Búfala e um Spaghettini a la 
Mer, com camarões, azeite, 
alho e salsinha. 

Claro que muitos dos que 
procuram o Espeto na Parrilla 
gostam mesmo... dos espe-
tos! E realmente a espetaria 
da casa reserva uma lista in-
crível: tem os tradicionais, os 
vegetais, os especiais, os do 
chef e os doces. São inúmeras 
boas pedidas como calabresa 

Bife de chorizo do Espeto na Parrilla: à moda argentina

com pimenta, lombo, tulipa 
de frango, bovino, coração e 
outros da lista tradicional. Ou 
Vacio (fraldinha), Kafta, Pão 
de alho com mozarela, pro-
volone milanesa ou salsichão 
Certatti na lista dos especiais.  
Entre as pedidas do chef, 
Camarão na Brasa, Picanha 
Argentina Maturada, Chorizo 
Argentino, Beringela Rechea-
da, Filé Mignon com Bacon...  
Na lista de doces, tem o tro-
pical (de frutas), o brigadeiro 
da vila, a banana do sítio e até 
mini churros. Vale destacar 
que a casa também trabalha 
petit gateau, que pode ser 
servido da forma tradicional 
ou acompanhado de sorvete 
italiano. 

Já a lista de coqueteis tem 
tantas boas alternativas que 
fi ca difícil exemplifi car. Combi-
nações famosas porém raras 
de encontrar em casas paulis-
tanas como o Negroni, feito 
com Seagers Gin, Vermouth 
Rosso e Bitter estão lá. Assim 
como o Evita Peron, Kir Roya-
le, Bloody Mary, Eletric Lemo-
nade, Margherita... Só mesmo 
indo até lá para conferir a lista 
completa.

E tem mais: há inúmeras 
possibilidades de caipirinhas, 
além bebida “coletiva” como 
a Sangria. E o cliente pode 
idealizar e pedir seu próprio 
drink, mesclando ingredientes 
conforme sua preferência e 
criatividade!

O Espeto na Parrilla fi ca na 
Avenida Dr. Altino Arantes, 
989. Telefones: 5594-7043 e 
5584-0053.
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