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Estreia “Pai em Dose Dupla”:
 comédia com versão dublada 
para maiores de 12 anos

Restaurante no Paraíso se 
especializa em almoço executivo 
com sabor de pratos da vovó
Página 6

Blocos vão abrir ruas 
da região aos foliões

Planetário do
Ibirapuera reabre 
após três anos

Mesmo tombado como 

patrimônio histórico, o 

Planetário já sofreu pela 

ação de cupins e por fa-

lhas nos equipamentos de 

alta tecnologia. Agora rea-

bre com sessões gratuitas 

e apresentações especiais 

para escolas de São Paulo 

e outras cidades. Página 4

Defensoria Pública impede 
reintegração de posse

Um imóvel de quase 

dois mil metros quadrados 

ficou abandonado de 1999, 

quando morreram seus 

proprietários, até 2008, 

porque os herdeiros não 

tinham recursos para con-

cluir o processo de inven-

tário. Deixaram de fazer a 

manutenção da área e nem 

mesmo pagaram impostos, 

gerando dívida de quase 

meio milhão de reais. Em 

2008, a área foi ocupada 

e atualmente cerca de 75 

famílias vivem ali, também 

armazenando recicláveis 

usados para o sustento 

de algumas delas. Só no 

final de 2013, a família che-

gou a registrar Boletim 

de Ocorrência e passou a 

buscar a reintegração de 

posse. Esta semana, a De-

fensoria Pública conseguiu 

suspender uma ordem ju-

dicial para reintegração de 

posse da área. Página 10

O cantor Sidney Magal 

é atração de um dos blo-

cos carnavalescos que vai 

espalhar a folia por ruas da 

região. A partir deste fim 

de semana, dezessete blo-

cos da Vila Mariana e ou-

tros seis do Jabaquara vão 

interditar ruas ao trânsito 

para que qualquer pessoa 

possa curtir o Carnaval de 

Rua. Haverá banheiros 

químicos e equipes orien-

tando o trânsito. Confira a 

programação completa e 

saiba que vias serão ocupa-

das pelos blocos. Página 3

Dados do IPTU estão na internet
Desde sexta-feira pas-

sada, 22, é possível consul-

tar e solicitar alteração de 

dados cadastrais do IPTU 

pela Internet, através da 

plataforma GeoSampa. A 

novidade, que é inédita 

no Brasil, facilita acesso 

a dados como nome do 

contribuinte ou respon-

sável pelo IPTU do imó-

vel, além de informações 

sobre a área construída 

e área do terreno. Com 

agilidade e transparên-

cia, qualquer contribuinte 

poderá identificar se há 

incorreções no cadastro 

de seu imóvel e solicitar 

a atualização. Página 5
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• ACONTECE • HORÓSCOPO• CINEMA
Áries - 21/03 a 20/04 
O ariano fará ótimas amiza-
des, mas não confie demais 
em estranhos. Tenha muita 
atenção para que pequenos 
problemas não interfi ram nes-
ta ótima fase que atravessa 
de otimismo e  autoconfi ança.
Touro - 21/04 a 20/05 

Vida muito tranqüila e feliz 
ao lado dos familiares e da 
pessoa amada nos próximos 
dias. O trabalho lhe trará satis-
fação e os negócios tendem a 
render bons lucros. Tudo isso 
serve de estímulo positivo 
para a vida social e para o re-
lacionamento com os amigos. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Faça de tudo para melho-
rar suas condições sociais, 
amorosas, profissionais e fi-
nanceiras. Mas tudo dentro 
de um sentido honesto e in-
teligente. e as boas notícias 
na área amorosa virão mais 
rápido do que imagina
Câncer - 21/06 a 21/07

Seja receptivo e gentil, 
mas evite comprometer-se 
em demasia para não mago-
ar ou ferir os sentimentos 
das pessoas de seu convívio. 
O canceriano, mais do que 
ninguém, conhece o valor da 
sinceridade. Esforce-se para 
fazer novos amigos
Leão - 22/07 a 22/08

Os negócios que têm em 
vista, poderão ser realizados 
com vantajosos lucros. As 
transações estarão em evi-
dência. Agora evite receios 
infundados, preocupações 
negativas e aproveite para 
dar mais atenção ao amor e 
assuntos familiares. 
Virgem - 23/08 a 22/09

Não permita que o esgota-
mento físico ou as emoções 
fortes, tirem suas energias. O 
melhor que poderá fazer ago-
ra, será buscar a companhia 
de pessoas amigas que sabe-
rão entendê-lo. Está sob uma 
forte infl uência de sua família 
e isto poderá benefi ciá-lo.
Libra - 23/9 a 22/10

Mudanças profundas na 
maneira de pensar, devido 
as pressões circunstanciais e 
fora de seu controle. Maior 
desejo de recolhimento para 
refletir sobre o seu mundo 
interior. Apesar disso, as ami-
zades continuam favorecidas.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Com a recuperação da vi-
talidade física e da autocon-
fi ança você sentirá  um maior 
poder de atuar e de tomar 
decisões. O escorpiano se sen-
tirá muito seguro sentimen-
talmente, e mais objetivo em 
seus ideais. Sagitário - 22/11 
a 21/12

Vigor físico e impulsivi-
dade no seu modo de agir 
são qualidades que estarão 
reforçadas em seu caráter 
essa semana. A vida amorosa 
fará com que tenha impulsos 
apaixonados, que podem criar 
situações tensas. 
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Época favorável para o iní-
cio de atividades intelectuais 
que aperfeiçoem sua mente. 
Estudos tenderão a ter suces-
so e a serem agradáveis. Não 
pense duas vezes para investir 
em sua formação. 
Aquário -21/01 a 19/02

Essa semana  terá muito 
sucesso ao tratar com auto-
ridades civis e na solução de 
seus problemas profi ssionais, 
financeiros e pessoais. Fará 
poucas amizades, mas será 
bem sucedido. Aproveite para 
iniciar antigos projetos há 
tempos guardados.
Peixes - 20/02 a 20/03

Gastos excessivo de dinhei-
ro perturbará o pisciano nos 
próximos dias.  Agora é o mo-
mento para deter-se por um 
instante e meditar sobre o 
caminho andado, conferindo 
se os propósitos ainda mantém 
sua continuidade ou se por aca-
so devem ser interrompidos.

• PROGRAMAÇÃO

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

• Sala 1 - Snoopy e Charlie 
Brown - Peanuts - O Filme DIG 
(Dub) - Livre - 12h30 - 14h40 - 
17h25 - 19h40• Sala 1 - Reza a 
Lenda DIG - 14 Anos - 22h30

• Sala 2 - Joy: O Nome do 
Sucesso DIG - 10 Anos - 13h10 - 
16h00 - 18h50 - 21h40

• Sala 3 - A Quinta Onda DIG 
- 12 Anos - 13h30 - 16h20 - 19h20 
- 22h15

• Sala 4 - A Grande Aposta 
DIG - 14 Anos - 12h00 - 17h50• 
Sala 4 - Creed: Nascido Para 
Lutar DIG - 12 Anos - 14h50 - 
20h50 - 00h00E

• Sala 5 - O Bom Dinossauro 
DIG (Dub) - Livre - 11h30 - 14h00 
- 16h40• Sala 5 - Trumbo - Lista 

Negra DIG - 14 Anos - 19h10 - 
22h00

• Sala 6 - Star Wars - O Des-
pertar da Força DIG - 12 Anos 
- 15h10• Sala 6 - Caçadores de 
Emoção - Além do Limite 3D - 14 
Anos - 12h10 - 18h40 - 21h30

• Sala 7 - Os Dez Manda-
mentos - O Filme DIG - 12 Anos 
- 12h45 - 15h30 - 18h15 - 21h00 
- 23h45E

• Sala 8 - Pai em Dose Dupla 
DIG (Dub) - 12 Anos - 13h00 - 
15h20 - 18h00 - 20h20 - 22h50E

• Sala 10 - Star Wars - O Des-
pertar da Força 3D - 12 Anos - 
23h10E• Sala 10 - Os Dez Manda-
mentos - O Filme DIG - 12 Anos 
- 11h45 - 14h30 - 17h15 - 20h00

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

• Sala 1 - O Bom Dinossau-
ro DIG (Dub) - Livre - 11h30 
- 14h00L• Sala 1 - Joy: O Nome 
do Sucesso DIG - 10 Anos - 19h00 
- 21h50• Sala 1 - A Quinta Onda 
DIG - 12 Anos - 16h25L - 16h40N• 
Sala 1 - Joy: O Nome do Sucesso 
DIG - 10 Anos - 14h10N

• Sala 2 - Snoopy e Charlie 
Brown - Peanuts - O Filme 3D 
(Dub) - Livre - 12h30 - 15h00 - 
17h30 - 19h45• Sala 2 - A Quinta 
Onda DIG - 12 Anos - 22h05

• Sala 3 - A Grande Aposta 
DIG - 14 Anos - 12h15 - 15h15 - 
18h35 - 21h30• Sala 4 - Os Dez 
Mandamentos - O Filme DIG 
- 12 Anos - 11h45 - 14h30 - 17h15 
- 20h00• Sala 4 - Reza a Lenda 
DIG - 14 Anos - 22h45E

• Sala 6 - Os Dez Manda-
mentos - O Filme DIG - 12 Anos 
- 12h45 - 15h30 - 18h15 - 21h00 
- 23h45C

Legendas:C-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado 
(30/01), E-Esta sessão será exi-
bida SOMENTE Sexta (29/01) e 
Sábado (30/01), L-Esta sessão 
NÃO será exibida Terça (02/02), 
N-Esta sessão será exibida SO-
MENTE Terça (02/02).

“Degusta Praça” 
na Vila Mariana

A cidade de São Paulo ga-
nhará um novo espaço para a 
convivência em torno da gas-
tronomia.  Nos dias 30 e 31 de 
janeiro, das 12h às 20h a Praça 
Rosa Alves da Silva, na Vila 
Mariana, receberá a primeira 
edição da Degusta Praça, reu-
nindo uma série de encontros 
gastronômicos e musicais 
para toda a família. O espaço 
contará com a presença de 
dez food trucks, além de per-
formances com músicos. No 
“cardápio”, estarão presentes 
os food trucks Irmão Coxinha, 
Kabine Bistrot, Igual da Feira, 
Guacamole em la rua, Point 
dos Churros, Burger na Rua, 
Dokô-Demô, Saliby’s, L´Crepe 
Eiff ell (somente no dia 31/01) 
e Bike – Maria Paleta.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia 30 
de janeiro, a partir das 7h, 
Cata Bagulho na região do 
Jabaquara. As equipes  percor-
rerão diversas vias dos bairros 
de  Americanopolis, Jd. S. 
São Paulo e Vila Clara. O Cata-
-Bagulho recolhe madeiras, 
móveis velhos, eletrodomés-
ticos quebrados, pneus, gar-
rafas, colchões, entre outros 
materiais.

Bloquinhos e 
Blocões invadem a 
Vila Mariana 

No fi nal-de-semana ante-
rior ao Carnaval, a Unidade já 
entra no clima da festa com 
vivências de Danças Circu-
lares  no dia 30, sábado, às 
16h e Dança de Salão, dia 31, 
domingo, às 16h, abertas ao 
público. As apresentações 
musicais têm início também 
nesses dias, com o Grupo 
de Maracatu Ilê Aláfia, que 
com cerca de 30 integrantes, 
cantam e tocam loas (toadas) 
próprias e de outros grupos 
de maracatu. A apresentação 
acontece às 13h30 do domin-
go, dia 31, na Praça de Even-
tos, gratuitamente. O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

Iara Rennó e Tetê 
Espíndola no 
SESC Ipiranga

Iara Renno e Tetê Espín-
dola se apresentam nesde 
domingo, dia 31, às 18h, no 
palco do SESC Ipiranga dentro 
do projeto Lira Paulistana.  
Tete é cantora, compositora, 
instrumentista, produtora 
musical, performer e atriz e 
Iara já teve diversas músicas 
gravadas por Elza Soares. Os 
ingressos custam entre R$ 
20,00 (inteira) R$ 10,00 (meia 
entrada) e R$ 6,00 (comerciá-
rios). O SESC Ipiranga fi ca  na 
Rua Bom Pastor, 822. Informa-
ções: 3340-2000.

Sarau Literário 
no Jabaquara

Neste domingo, dia 31, às 
10h, o CEU Caminho do Mar 
promove o Sarau Literário 
Beco dos Poetas na bibliote-
ca. O CEU Caminho do Mar 
fica na Avenida Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira, 
5241. Outras informações pelo 
telefone: 3396-5599.

Bazar benefi cente 
da AFAI

 Neste sábado, 30 de ja-
neiro, das 9h às 13h,  a AFAI 
promove seu tradicional Ba-
zar Benefi cente, em prol da 
manutenção do Centro Dia do 
Idoso. O bazar oferece roupas 
novas e semi-novas, calçados, 
utensílios e brinquedos a 
partir de R$ 1,00. A AFAI fi ca 
na Rua Dr. Samuel Porto,299 
- Saúde. Informações pelo 
fone 2532-3803 ou através do 
e-mail afaicdi@hotmail.com 
ou pelo site www.centrodia.
org.br. Confi ra! 

Curso CVV para 
novos voluntários

  Os postos CVV da Região 
de São Paulo, neste fi nal de 
semana dias 30 e 31 de janeiro, 
das 13h30 às 18h30, um novo 
curso para seleção e capacita-
ção de novos voluntários. As 
inscrições podem ser feitas 
no próprio local nos primeiros 
10 minutos do curso. Para ser 
voluntário vinculado ao Pro-
grama CVV basta ter 18 anos 
ou mais, ter disponibilidade 
de tempo (média de 4 horas 
e meia, uma vez por semana). 
É necessário comparecer nos 
dois dias do evento. O curso 
acontece  no Posto CVV Abo-
lição - Rua Abolição, 411 - Bela 
Vista . Informações:  98246-
0587 (TIM) 95310-3456 (VIVO)
ou pelo e-mail: abolicao@cvv.
org.br.

Palestra sobre 
ervas na UMAPAZ

  Na próxima quinta-feira, 
dia 4 de fevereiro, das 9h 
às 12h, acontece na sede da 
UMAPAZ uma palestra com o 
tema “Redescobrindo o uso 
de ervas na alimentação”, 
ministrada pela nutricionista 
Solange Cavalcante da Silva 
Redolfi . O objetivo da  palestra 
é o resgate do uso das ervas 
aromáticas na base da nossa 
alimentação.Inscrições pelo 
link https://goo.gl/Ts6rPs. A 
UMAPAZ fi ca na Rua Quarto 
Centenário, 1268 - acesso 
pelo Portão 7A do Parque do 
Ibirapuera.

Evento de Adoção 
de cães 

O Projeto Cão Sem Fome 
realiza  neste domingo, dia 31 
de janeiro, das 11h às 15h, mais 
um  Evento de Adoção. Haverá 
também uma palestra , das 
11h às 12h, sobre “Abandono 
e Soluções - Adote essa Ideia” 
com a fundadora do Projeto 
Cão sem Fome, que abordará 
ações para combater os maus 
tratos e o abandono. A entra-
da é 1 Kg de ração para cão 
ou gato. O evento acontece 
no Instituto CIMAS que fi ca 
na Rua Aprígio Gonzaga, 106 
- próximo ao metro São Judas

Estudo do ronco e 
qualidade da voz 

A Unifesp recruta volun-
tários, que tenham mais de 
18 anos, para participar de 
estudo com o objetivo de 
correlacionar a qualidade do 
sono com a qualidade vocal 
das pessoas, tendo em vista 
a interferência do ronco na 
voz.Os interessados devem 
responder um questionário, 
composto por alguns dados 
pessoais básicos, questões 
para avaliação do sono e ques-
tões para avaliação da voz.
Os questionários impressos 
são distribuídos no Ambula-
tório de Foniatria, localizado 
na Rua Botucatu, 796 - Vila 
Clementino, toda sexta-feira 
(exceto feriados), das 8h às 
12h. Já o questionário online 
pode ser acessado em https://
pt.surveymonkey.com/r/so-
noevoz. Mais informações 
podem ser obtidas com a 
fonoaudióloga Bruna Rainho 
Rocha por meio do telefone 
(11) 99430-5130 ou do e-mail 
bruna.rocha41@gmail.com.

Comédia para maiores de 12 anos 
está entre estreias da semana

Entre as estreias da se-
mana, Caçadores de Emoção 
- Além do Limite é um filme 
de ação para os maiores de 
14 anos. Um jovem agente do 
FBI (Luke Bracey) tem como 
missão se infi ltrar em meio a 
atletas de esportes radicais, 
suspeitos de cometerem uma 
série de roubos nunca vistos 
até então. Não demora mui-
to para que ele se aproxime 
de Bodhi (Édgar Ramirez), o 
líder do grupo, e conquiste 
sua confi ança.

Para os maiores de 12 
anos, outra boa pedida que 

tem inclusive versão dubla-
da em cartaz, é conferir a 
comédia Pai em Dose Du-
pla. Nele, Brad (Will Ferrell) 
é executivo em uma rádio e 
se esforça para ser o melhor 
padrasto possível para os 
dois fi lhos de sua namorada, 
Sarah (Linda Cardellini). Mas 
eis que Dusty (Mark Wahl-
berg), o desbocado pai das 
crianças, reaparece e começa 
a disputar com ele a aten-
ção e o amor dos pimpolhos.

Por fim, há Trumbo, que 
conta a história do roteirista 
Dalton Trumbo (Bryan Crans-

ton). Ele tem uma história 
singular em Hollywood: ape-
sar de ter escrito algumas das 
histórias de maior sucesso da 
época, como A Princesa e o 
Plebeu (1953), ele se recusou 
a cooperar com o Comitê de 
Atividades Antiamericanas do 
congresso e acabou preso e 
proibido de trabalhar. Mesmo 
quando saiu da prisão, Trum-
bo demorou anos para vencer 
o boicote do governo, sofren-
do com uma série de proble-
mas envolvendo familiares e 
amigos próximos. O drama é 
para maiores de 14 anos.

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO
Cláudia Alessandra Tessari

 declara para os devidos fins
 que foi extraviada sua 

carteira de registro profissional
de Economista

 (registro no Corecon-SP
sob número 29.784).

Gráfi ca OESP
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Blocos vão interditar ruas para 
garantir folia no Carnaval

Até 13 de fevereiro, nos 
fi nais de semana, várias ruas 
da região fi carão interditadas 
para que a galera amante da 
folia possa se divertir à vonta-
de, em blocos de rua. Os gru-
pos foram formados esponta-
neamente e se inscreveram. 
Agora, devem seguir normas 
instituídas pela Prefeitura no 
que se refere a horários, lo-
cais de concentração, trânsito 
e limpeza.

Na região, serão 17 blocos 
na Vila Mariana e outros seis 
no Jabaquara. Ruas como 

Luís Góes, Joaquim Távora, 
Ouvidor Peleja, Pedro Álvares 
Cabral, Avenida Moema, Lins 
de Vasconcelos, Vergueiro 
e outras estão em roteiros 
dos blocos da Vila Mariana. 
No Jabaquara, há vias como 
Nelson Fernandes, Cinco de 
Outubro, Domingos de Santa 
Maria e Itatiaia.

De acordo com a Prefei-
tura, desde novembro acon-
tecem negociações para que 
o Carnaval seja organizado e 
garanta diversão para quem 
curte a folia, sem entretanto 

prejudicar os que não gostam.
Houve reuniões com re-

presentantes dos blocos para 
planejamento dos serviços e 
distribuição da ocupação dos 
blocos pelas ruas dos bairros. 
No ano passado, foram 265 
blocos e este ano serão 355. 
A Prefeitura anunciou que, 
por conta do crescimento 
da festa na cidade, a CET irá 
destacar 1.700 agentes de 
trânsito para atuarem du-
rante todo o período ofi cial 
do evento, de 29 de janeiro 
a 14 de fevereiro. Os blocos 

de rua do carnaval paulistano 
estarão distribuídos em 29 
regiões diferentes da cidade, 
reunindo cerca de 2 milhões 
de pessoas, segundo estima-
tiva da prefeitura. 

O apoio logístico da Prefei-
tura prevê banheiro químico, 
gradil, segurança, isenção de 
taxas e ambulâncias.

Pesquisa da São Paulo Tu-
rismo (SPTuris) sobre a festa 
no ano passado mostrou que 
78% do público carnavalesco é 
de paulistanos. Turistas soma-
ram cerca de 20%.

•SERVIÇO

No Jabaquara, haverá folia 
organizada por apenas seis 
blocos.  No dia 4, o  Foliões da 
Sul sai às 11h da Rua Artur Nu-
nes da Silva, 19. Já o Batucada 
da Alfaia sai às 15h da Rua 
Alfaia Rodrigues e o Bloco 
Carnavalesco do Zé Pereira sai 
às 18h30 da Rua Anita Costa, 
135 esquina com a Rua Nelson 
Fernandes, 257.

No dia 8, o Arrastão da 
Vila Guarani começa a folia 
às 14h na Rua Domingos de 
Santa Maria da r. Itatiaia até a 
r. Tereza Toedli. O  Afoxé Oba 
Inã se concentra às 15h na Rua 
Omega, altura do numero 94.

No dia 9 será a vez do Blo-
co dos Cabeças da Cinco de 
Outubro, que sai às 12h na es-
quina da rua Charles |Hoyt, 231 
com Rua Cinco de Outubro

Vila Mariana
Na Vila Mariana a festa co-

meça já neste fi m de semana 

com o Bloco Bicho Maluco 
Beleza, que sai dia 30, às 11h, 
da  Av Pedro Alvares Cabral 
- do Obelisco possivelmente 
até o Monumento Empurra 
Empurra - Praça Armando de 
Sales Oliveira. O Bloco Grande 
Família desfi la pelas Avenidas 
Moema, Al, Iraé, Av. Açocê e 
Al. Maracatins, dia 30, a partir 
das 11h. 

Ainda dia 30, os Unidos da 
Ressaca do Diabo saem do 
Largo Senador Raul Cardoso 
às 11h45. A Turma do Funil sai 
da Av. 11 de Junho, 350 (quase 
esquina com a Rua 1º de janei-
ro), às 14h. 

No dia 31, domingo, o Mo-
nobloco vai do Obelisco do 
Ibirapuera até o Empurra-Em-
purra, a partir das 11h. O Bloco 
Amigos da Vila Mariana sobe 
a Rua Pelotas, direita na rua 
Prof. Miguel Milano, a partir 
das 12h. 

Já no dia 6/2,  AMORIBUN-
DA sai da Av. Eng. Luís Gomes 
Cardim Sangirardi, às 13h. 

O Afosé Oba Inã parte da 
Rua Ouvidor Peleja também 
dia 6/2, às 15h. 

Já o Bloco do Pé-dal s a i 
dias 6 e 7 de fevereiro da 
Praça Noé de Azevedo, entre 
Lins de Vasconcelos e Praça 
Teodoro de Carvalho, às 17h.

O BLOCON, que terá como 
convidado especial o cantor 
Sidney Magal, sai da Rua Ver-
gueiro, fazendo a volta na 
Praça Teodoro de Carvalho e 
na Rua Joaquim Távora no dia 
6/1 a partir das 11h. 

O Bloco dos Invertidos 
faz a folia no dia 9, nas ruas 
Ouvidor Peleja, Rua Santo 
Irineu, Rua Padre Machado 
606, entre 15h e 20h. O Mardi 
Gras sai da Rua dos chanés, 
226 esquina com Alameda dos 
Jurupis no dia 9, 17h. 

O CaraViva sai às 16h, do 
dia 13, da Rua Diogo de Faria 
e circula pela rua entre os 
números  386 ao 1338 até 19h.

O Enterro dos Ossos pas -
sa pela Lins de Vasconcelos 
Bartolomeu de Gusmão, Fran-
cisco Cruz, Vergueiro, Praça 
comunitária Vila Mariana no 
dia 13, a partir das 13h. 

O Bloco do Descubra se 
concentra no Largo Senador 
Raul Cardoso no dia 13, às 13h. 

O Rabusuju faz a folia nas 
ruas Luis Goes, 1 de janeiro,  
11 de junho e  Napoleão de 
barros das 12h30 às 20h.

O Bloco Ala Confraterni-
dade parte dia 14, às 13h, da 
Alameda dos Anapurus, Av. 
Jurema (direita), Alameda dos 
Aicás (direita), Av. dos Imarés 
(direita), Alameda dos Ana-
purus (direita), retornando 
ao ponto de concentração 
às 19h.

Confi ra o roteiro no Jabaquara e Vila Mariana Sidney Magal participa do desfi le do Blocon, dia 6 de
 janeiro a partir das 11h, na Praça Teodoro de Carvalho
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•TURISMO E LAZER

Depois de três anos, Planetário reabre
Durante anos, o Planetário 

do Ibirapuera ficou fechado 
porque a estrutura do prédio 
havia sido atacada por cupins. 
Mas, quando reaberto, trouxe 
alegria por pouco tempo ao 
público da cidade e aos turis-
tas: o equipamento apresen-
tou problemas. 

Agora, no aniversário da 
cidade, este ícone histórico, 
cultural e turístico da cidade 
reabriu suas portas - e gratui-
tamente!

O Parque do Ibirapuera foi 
presente que a cidade ganhou 
em seu quarto centenário, 
em 1954. Três anos depois, 
em janeiro de 1957, quando a 
cidade completava 403 anos, 
o Planetário era aberto e pas-
sava a encantar gerações com 
sessões em que era possível 
ver “de pertinho” as estrelas, 
conhecer melhor sobre os 
astros solares e outros temas 
do espaço. 

Agora, foram retomadas 
as seções, de cerca de 40 
minutos cada. A Prefeitura 
garante que a reforma feita 
no equipamento recuperou 
suas características originais, 
já que o Planetário é um pa-
trimônio histórico tombado 
da cidade. 

O espaço ganhou recursos 
modernos e equipamentos 
importados para oferecer 
aos visitantes projeções que 
permitam uma visão nítida do 
céu estrelado. O fi rmamento 
é exibido sem a interferência 
das nuvens, da poluição e da 
iluminação urbana, permi-
tindo visualizar os astros de 
uma forma que não é possível 
a olho nu em uma grande ci-
dade como São Paulo. “Acho 

que valeu apenas esperar”, 
afi rmou o prefeito Haddad ao 
participar da sessão inaugural. 
“Os problemas estruturais 
foram sanados de maneira 
que vamos poder atender 
agora 250 mil crianças por ano 
aqui”, declarou .

Planetário do Ibirapuera
Instalado em uma área de 

aproximadamente 550 me-
tros quadrados, o planetário 
do Ibirapuera terá sessões 
abertas ao público constan-
temente. O espaço vai ofere-
cer cursos para o público em 
geral e professores, palestras 

e sessões de cúpula, que en-
globam temas astronômicos 
de maneira didática, buscan-
do apresentar conteúdos da 
educação básica até o ensino 
superior de forma adequada 
à heterogeneidade dos visi-
tantes.

Por ser uma ciência inter-
disciplinar, a Astronomia pode 
abordar conceitos de física, 
matemática, história, química, 
geografi a, meio ambiente, en-
tre outros, fazendo com que o 
conteúdo seja direcionado ao 
cotidiano do aluno, no caso 
de sessões escolares, e temas 

contemporâneos, no caso das 
sessões públicas.

O conteúdo pedagógico 
será composto de uma série 
de cursos, palestras, ofi cinas 
e observações, orientados 
por especialistas na área. No 
planetário, os conteúdos das 
sessões terão atualizações 
mensais, bimestrais e trimes-
trais, conforme a órbita dos 
astros.

Até o fi nal de fevereiro e 
durante os meses de férias 
(janeiro, julho e dezembro), o 
planetário atenderá o público 
em geral de terça-feira a do-
mingo, às 10h, 12h, 15h e 17h. 
Nos meses de março, abril, 
maio, junho, agosto, setem-
bro, outubro e novembro, as 
sessões para escolas aconte-
cerão de terça a sexta-feira, 
às 9h, 10h30, 14h e 15h30. O 
atendimento na Escola de As-
trofísica do Ibirapuera será de 
terça a sexta, das 9h às 17h, e 
aos sábados, das 9h às 12h. 

Serviço
O Planetário do Ibirapuera 

funciona de terça-feira a do-
mingo. A entrada é gratuitas e 
serão distribuídas senhas com 
30 minutos de antecedência 
de cada sessão. As sessões 
para escolas acontecerão de 
3ª a 6ª, às 9h, 10h30, 14h e 
15h30 nos meses de março, 
abril, maio, junho, agosto, se-
tembro, outubro, novembro. 
Aos sábados, domingos e 
feriados, às 10h, 12h, 15h e 17h 
nos meses de férias (janeiro, 
fevereiro, julho e dezembro). 
O atendimento na Escola de 
Astrofísica do Ibirapuera e do 
Carmo será de 3ª a 6ª, das 9h 
às 17h e aos sábados, das 9h 
às 12h.
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•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO

Dados de imóveis, como o IPTU, agora estão na internet
Agora é possível consultar 

pela internet dados cadastrais 
de imóveis localizados na 
cidade. É possível ter acesso 
aos dados constantes no no 
Cadastro do Imposto sobre 
Propriedade Territorial e Pre-
dial Urbano (IPTU) como o 
nome do contribuinte ou res-
ponsável pelo IPTU do imóvel, 
além de informações sobre a 
área construída e área do ter-
reno. A novidade está valendo 
desde sexta passada, 22, pela 
plataforma GeoSampa, dis-
ponbilizados pela Prefeitura. 

Com acesso simplifi cado e 
rápido, qualquer contribuinte 
poderá identificar se há in-
correções no cadastro de seu 
imóvel e solicitar a atualização.

O prefeito anunciou a no-
vidade no Dia do Combate à 
Corrupção, lembrando que 

apesar de inédita no Brasil, a 
medida já é comum em outros 
países. Fernando Haddad ava-
lia que, ao disponibilizar essas 
informações, é possível obter 
maior nível de transparência e 
participação social, evitando, 
por exemplo, a persistência 
de informações desatualiza-
das no cadastro –o que, no 
caso de área construída a me-
nor ou ausência de informa-
ções quanto a edifi cação de 
imóvel, gera perda de receita 
tributária que prejudica o de-
senvolvimento das políticas 
públicas no Município.

O GeoSampa faz parte do 
Programa de Metas da Prefei-
tura e conclui a implantação 
de um Sistema de Informa-
ção Geográfica, com dados 
abertos e livre consulta pelo 
público. A ferramenta, que 

segue as diretrizes do Plano 
Diretor Estratégico, permite à 
Prefeitura avançar ainda mais 
em suas medidas de trans-
parência. Um tutorial com o 
passo a passo e as fontes de 
cada banco de dados está dis-
ponível dentro da plataforma 
para auxiliar o cidadão.

Outros dados
Além desses dados, o Geo-

Sampa possui dados detalha-
dos e georreferenciadas sobre 
a cidade, provenientes de 152 
bancos de dados, permitindo 
o acesso a informações sobre 
12 mil equipamentos urbanos, 
incluindo 1.500 escolas, quase 
400 unidades básicas de saú-
de, mais de 880 feiras livres e 
1.600 equipamentos de cultu-
ra.  Também é possível consul-
tar o zoneamento, os mapas 
do plano diretor, a rede de 
transporte público, os mapas 
geotécnicos e importantes 
dados sobre a população, 
como densidade demográfi ca 
e vulnerabilidade social. 

A nova plataforma reúne 
também mapas históricos, 
cartas antigas, como o ma-
peamento feito nos anos 30 
(o Sara Brasil) e fotos aéreas 
de décadas passadas, como a 
realizada em 1954. O cidadão 
também pode acessar dados 

de diversas secretarias, co-
nectados com a Infraestrutura 
Nacional de Dados Espaciais 
(INDE), coordenada pelo IBGE.

Atualizada em tempo real 
e construída a partir de sof-
twares livre, a plataforma 

pode ser livremente consul-
tada, sem restrições de li-
cenças. Os dados permitem 
também que pesquisadores, 
estudantes, organizações da 
sociedade civil e o público in-
teressado possam obter sub-

sídios para desenvolver estu-
dos, pesquisas, plataformas 
web, aplicativos e softwares, 
que poderão contribuir para 
uma maior participação da 
sociedade junto ao governo 
municipal.
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•BARES E RESTAURANTES

•NEGÓCIOS

Restaurante aposta em pratos executivos
 Um jeitinho de bistrô, mas 

com clima de casa da vovó. 
Um cardápio rápido, mas com 
receitas bem caseiras. Uma 
mistura de agilidade e mon-
tagem contemporânea dos 
pratos com sabores que privi-
legiam a memória afetiva dos 
clientes. 

É difícil explicar o estilo 
da Casa da Maricota, restau-
rante que foi montado em 
uma antiga casa da família 
dos proprietários, com nome 
homenageando a avó. 

Desde 2011, a casa oferece 
lmoço executivo, mas com 
pratos estilo e produzidos no 
capricho a la carte. 

Essa proposta quase arte-
sanal permite também que o 
cardápio tenha fl exibilidades 
para atender o gosto pessoal 
da cada cliente. 

Semanalmente, os pratos 
de cada dia se revezam, mas 
seguem mais ou menos o mes-
mo esquema ao longo do ano. 
Alguns dos produtos e recei-
tas, entretanto, alternam-se 
conforme as regras da natu-
reza, ou seja, de acordo com a 

sazonalidade dos ingredientes 
que os compõem.

De segunda, por exemplo, 
tem o picadinho de fi lé mignon 
com arroz, farofa e banana à 
milanesa. Mas tem também o 
fi lé mignon à milanesa, batata 
gratinada e arroz; ou o Meda-
lhão de fi lé mignon com molho 
madeira, arroz e batata frita.

Para quem prefere alter-
nar a carne vermelha, há fi lé 
de Saint Peter grelhado com 
molho de alcaparra, purê de 
mandioquinha e arroz ou o 
fi lé de frango grelhado, arroz 
integral e salada caprese

Na terça, tem o fi lé mignon 
com molho gorgonzola, arroz 
e batata noisete; ou o Filé 
mignon com molho mostarda, 
arroz e batata frita. Entre as 
alternativas, o escondidinho 
de carne seca ou a berinjela à 
parmeggiana. Há ainda sem-
pre alguma novidade com 
frango na receita.

Outra inovação sensacional 
da casa é a feijoada servida às 
quartas, prque vem em porção 
individual. É servida só com 
carnes nobres:  carne seca, 

lombo e paio. Acompanha 
arroz, farofa, bacon e couve.

Como pedida alternativa, 
tem o salmão grelhado com 
molho de limão e gengibre ou 
maracujá e legumes; ou o  Mio-
lo de alcatra grelhado, arroz e 
batata do cheff  ou canoa.

Às quintas, o destaque da 
casa é o saboroso Strogonoff  
de fi lé mignon, acompanhado 
de arroz e batata frita.

Outra opção do dia cos-
tuma ser o filé mignon em 
crosta de ervas, arroz e purê 
misto de batata e cenoura; 
mas há ainda o fi lé de frango 
em crosta de parmesão. Como 
quinta feira é dia de massa, 
vale experimentar a massa 
artesanal recheada com mu-

çarela e molho pomodori, que 
pode vir com filé mignon ou 
fi lé de frango

Às sextas tem picanha ar-
gentina com arroz, batata frita 
e farofa da casa; Filé de pesca-
da à milanesa com molho de 
espinafre ou camarão, arroz e 
purê de batata e algum tercei-
ro prato diferenciado.

Também aos sábados a 
Picanha Argentina volta a rei-
nar, acompanhada de arroz,  
batata frita e farofa da casa. 

Há ainda Filé mignon com 
molho gorgonzola, arroz e 
batata noisete;  Salmão gre-
lhado com molho de limão e 
gengibre ou maracujá, arroz e 
legumes; ou Massa artesanal 
recheada com muçarela e mo-

lho pomodori. Volta também a  
Feijoada Individual com carne 
seca, lombo e paio, acompa-
nhada de  arroz, farofa, bacon 
e couve.

A Casa Maricota fica na 
Rua Abrão Dib, 20, no Paraíso. 
Telefone: 4305-9484. Abre de 
segunda a sexta: das 11h00 às 
15h30.

Cadastro tem quase 500 vagas 
com salários acima de R$ 1mil

O CATe, da Secretaria Mu-
nicipal do Desenvolvimento, 
Trabalho e Empreendedo-
rismo (SDTE), está com 466 
vagas com salários acima de 
R$ 1.000,00. 

No total, são 895 oportu-
nidades disponíveis. O cargo 
de vendedor está com 48 
chances e a remuneração 
chega a R$ 1.439,32. Pro-
fissionais interessadas em 
trabalhar como chefe de ser-
viço de limpeza também en-
contram 48 vagas - salários 
podem chegar a R$ 1.500,00 
e a escolaridade exigida é o 
ensino fundamental comple-
to ao médio completo.

Candidatos com o ensino 
médio completo podem con-
correr a uma das 44 vagas 
de controlador de entrada e 

saída. O salário oferecido para 
esta função varia de R$ 1.112,75 
a R$ 1.224,00. O cargo de fi scal 
de loja oferece 20 oportunida-
des para trabalhar nas regiões 
sul e oeste da capital – remu-
neração de R$ 1.075,83.

Quem deseja uma coloca-
ção como mecânico encon-
tram 19 vagas com exigência 
do ensino fundamental com-
pleto à médio completo e os 
salários chegam a R$ 2.775,42. 
Trabalhadores que residem 
na região sul e têm o ensino 
fundamental completo podem 
se candidatar para as vagas de 
motorista de caminhão (15) 
- salários de R$ 1.603,52. O car-
go de cozinheiro está com 14 
vagas - salários de R$ 1.200,00 
a R$ 1.400,00.

O posto de técnico de refri-

geração (para instalação) está 
com duas vagas disponíveis. 
O salário oferecido é de R$ 
2.000,00 e é necessário ter 
experiência na função. 

Para se candidatar às vagas 
é necessário comparecer a 
uma unidade do CATe com RG, 
CPF, carteira de trabalho e o 
número do PIS. 

Vale ressalvar que a quan-
tidade de vagas veiculadas 
pela secretaria municipal do 
Desenvolvimento, Trabalho 
e Empreendedorismo pode 
sofrer alterações conforme a 
procura e o preenchimento 
das mesmas. 

Outras informações estão 
disponíveis no www.prefei-
tura.sp.gov.br/trabalho ou na 
Central de Atendimento ao 
Munícipe, pelo telefone 156.

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, e aos sábados 
e domingo R$ 6 cada. 
Tem de linguiça toscana 
Aurora, carne bovina, co-
ração, frango, queijo co-
alho ou mozarela, kafta, 
salsichão e pão de alho.

E em todos os dias, de 
domingo a domingo, as 
carnes também estão 

com preço especial. A 
mais famosa promoção 
da casa é um combina-
do de Picanha grelhada 
com linguiça por R$ 99,90.

Outra ótima pedida é 

o bem temperado galeto 
inteiro desossado, que sai 
por R$ 36 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$ 65,90.

“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
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METRO  SAÚDE
APTO  2 DTS   GAR   58M2  AÚ

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

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

V. CLEMENTINO 
    APTO  4 DTS   2STE  2 GARS 

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

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  NOVO ! LUXO

R$925 MIL  
Local espetacular  prox. Metrô  3 dts, 
Ste  2 grs , terraço , acabamento de 

primeira, Qtal , lavanderia , ent. Lat-
eral , linda fachada .

PTO PAULISTA 
APTO   2 DTS  GAR  65 M2 AÚ

R$1.500
Ótimo local living 2 ambs  coz.

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

SAÚDE
ASSOBRADADA - 3 DTS  GAR 

R$2.000
Bom local  reformada,  living 2 ambs, 

Boa  cozinha  , terraço ,
entrar e morar .

V. CLEMENTINO 
SOBRADO  - COM/ RES

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

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

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

R$2.500
Local  em uma linda Praça , alto luxo 140 
m2  liv. Copa  coz. Dep . empr.  Repleto de 

arms Belíssimo edif. c/ lazer .     

 V. CLEMENTINO
LOJA 30 M² + DEP.

R$4.200
Local Rua Luis Gois c/ Napoleão de 

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

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS GAR 65 M² AÚ

R$428 MIL
Próx.  Hosp. SP , todo reformado, abriu 
um dorm, living 2 ambs coz. Equipada, 
rico em arms , não deixe de conhecer .

METRO SAÚDE 
APTO   2DTS   GAR

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

MIRANDOPOLIS 
APTO  3 DTS  STE  GAR  

R$1.800
Ótimo local , liv. 2 ambs ,  boa cozinha , 
piso laminado. Pronto p/ morar  ótimo 

edifício , Venha conhecer .

CONJUNTOS E IMÓVEIS 
COMERCIAIS NA REGIÃO 

E LINHA DE METRÔ,
TEMOS O QUE EXISTE

DE MELHOR

V. MARIANA
APTO  3DTS  GAR  75 M² AÚ

R$1.600
 Prox. Metro Sta Cruz, living 2 ambs 

 Boa cozinha, pronto para morar
 Venha conferir.

V. CLEMENTINO 
APTO 4 DTS 2 STES  2 GRS 

R$3.500
Mobiliado  totalmente , próx Ibirapuera, 
living 2 ambs Terraço , coz. Equip.  rico 

em arms , Magnífico edif. c/ lazer. 

V.MARIANA
APTO  3 DTS  STE   3GRS

R$678 MIL
Prox. Ao metro  Sta Cruz ,  living 2 ambs. 
Terraço  coz. Equipada rico em arms  fino 

acbto. Ótimo edif.  c/ lazer de clube .  

V. CLEMENTINO 
    APTO  3 DTS  STE  2 GRS

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

andar  alto, ótimo edif. c/ lazer .

METRÔ SAÚDE
    APTO 3 DTS STE    2GARS

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

quadra. Venha conferir  . 

V. CLEMENTINO 
APTO 3 DTS  GAR  73 M2   AÚ

R$555MIL
Ótimo local totalmente reformado liv. 
2 ambs, coz. Equipada rico em arms , 

andar alto, não deixe de conhecer.

MIRANDÓPOLIS 
CASA TÉRREA 
R$620 MIL 

Prox. Unip , 2 dts , 2 grs , liv. 2 ambs, 
coz. Equip. rico em arms 

Dep. Empr, qtal , é só mudar. 

MIRANDÓPOLIS 
APTO  1 DORMT. GAR 

R$1.490
Mobiliado  bom living , coz. Equipada  

rico em arms 
Vale a pena conhecer .

MIRANDÓPLIS 
APTO 2 DTS  GAR  AU 70 M2

R$1.890
Prox. Pça Sta Rita , reformado , living 

2 ambs  coz. Equip. Rico em arms , 
cond. Baixo , não perca . 

V. CLEMENTINO 
   APTO 3 DTS  GAR  75 M2 AU 

   R$2.100
Local  espetacular , living 2 ambs  coz. 

Equipada, rico em arms 
Não deixe de conhecer .

V. CLEMENTINO 
APTO 2 DTS  GAR  60 M2

R$2.100
Prox. Hosp. SP  local espetacular , 

living 2 ambs Coz. Equipada , rico em 
arms , dep. Empr, É só mudar . 

V.MARIANA
APTO  3DTS  STE  2 GRS

R$2.300               
 Prox. Arquidiocesano . Living 2 ambs 

terr. Coz. Equipada Pronto para morar , 
prox. Metro e comercio. 

V. CLEMENTINO 
APTO 2 DTS  2 GRS 

R$2.400
Novo , Rua Luis Gois , liv. 2 ambs , 

terraço  gourmet , Cozinha americana, 
rico em arms , lazer total Ideal p/

pessoa de bom gosto   

MIRANDÓPOLIS 
SOBRADO  LINDO 

R$2.500
Ótimo local , prox. UNIP, 3 dts , 3 grs 
, liv. 2 ambs , lavabo Rico em arms ,  

tudo de bom é só mudar .

V. CLEMENTINO 
LOJA LUIS GOIS   50 M2

R$3.300
Local super comercial  ótimo p/ todo 

tipo de comercio 
Agende sua visita.

V. CLEMENTINO 
APTO  3 STES  3 GRS + DEP

NOVO ALTO PADRÃO 
Estuda permuta c/ imóvel coml  de  menor ou 
maior valor. Na região , 165 m² de luxo e re-
quinte , edif. De cinema. Com parque aquático.

METRÔ SAÚDE
APTO  1 DORM  GAR

R$368 MIL
Lindo 45 m2 aú  totalmente reformado  

c/ muito Bom gosto  rico arms, 
ótimo edif.  250 mts do metro.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DORMS GAR

R$430 MIL
Prox. Metro Saúde e V. Mariana , repleto 
de arms, Liv.   2 ambs terraço, andar alto, 

ótimo edif. c/ piscina , é só mudar.

METRÔ  S. JUDAS 
2 DTS  STE  GAR + DEP  

R$470 MIL 
Prox. Ao metro maravilhoso , liv 2 

ambs, coz. Planej. Rico em arms ótimo 
edif. Super cobiçado.

 METRÔ  V. MARIANA 
    APTO 3 DTS   STE    2 GRS

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

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

 V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS  STE   3 GRS

R$850 MIL
Local nobre  90 m2 aú , living  2 ambs 
terraço , coz. Equipada. Rico em arms , 
andar alto , edif. Belíssimo  c/ lazer.

V. CLEMENTINO
COBERTURA DUPLEX

R$1.050 MIL 
No miolo do bairro, linda indescritível 

148 m² 3 dts ste 2 grs amplo terraço  com 
Vista maravilhosa Ed. Super cobiçado

PÇA DA ÁRVORE
APTO 3 STES + DEP  4 GRS 

R$1.180 MIL 
Estuda permuta  com imóvel menor valor  
na região Junto ao metro, não existe mais 
lindo, rico em arms. Lindo edif.  c/ lazer.

V. CLEMENTINO 
CASA DE VILA 
R$1.200 MIL

Prox. Metro  Sta Cruz 4 dts 2 stes  3 grs 
Beleza conforto, segurança, repleto de arms 
Qtal  churr, tudo isso no coração do bairro.

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

ATÉ ÀS 14:00 HORAS”. SE PREFERIR, LIGUE 24 HS: 9 4726-1805.
Rua Paracatu, 852 - Saúde
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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$ 2.700.000,00.

(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
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.

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$ 2.300,00 - (Cód. AT)

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

Valor R$ 350.000,00
(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

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
OPORTUNIDADE!

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
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.

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

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.

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). Site AP0711

METRÔ SAÚDE 
APTO  R$ 950.000,00

Condomínio baixo, prédio c/lazer 3 
dorms, 1 st c/ae, banheiro, sala 2 
amb. c/terraço, coz. c/ae, depósito, 
2 vagas. (Cód: RS) Site: AP0462

METRÔ CONCEIÇÃO
APTO AO LADO DO METRÔ

SÓ R$ 375.000,00

1 suite c/ae, lavabo, sala ampla, 
coz., 1 vaga. (Cód: RS)

Site: AP0607

METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 315.000,00

48M2 A/U,
01 dormitório, sala com

terraço, banheiro, cozinha

com armários, área de

serviço, 01 vaga de garagem. 

(Cód.MA).

SAÚDE METRÔ
R$ 730.000,00

86M2 A/U
reformado, 03 dormitórios,

1 suite, cozinha planejada,

sala 2 ambientes, 

dependência de empregada,

01 vaga de garagem, lazer.

(Cód. JH) Site: AP0545.

SAÚDE
SOBRADO - R$ 750.000,00

136M2 A/U, 6 anos de uso,
3 dorms, 1 st, banheiro, lavabo, 
sl 2 ambientes, coz., área serv. 

(Cód: RS) Site: SO0182.

METRÔ SAÚDE 
APTO REFORMADO

R$ 480.000,00

2 dorms.c/armários, sala 2 ambts, 
coz.c/arms, 1 vaga, lazer. Cond.

R$ 450,00. (Cód: RS) Site: AP0739.

VILA MARIANA
SOBRADO - R$ 550.000,00

185m2 A/C, 2 vagas Metrô Sta. Cruz. 
2 dorms c/possib. 3º suíte, WC.

social, sl estar/jantar, 2 terraços. Coz. 
AS. qtal.  (Cód: JJ) Site: SO0215
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PLANALTO PAULISTA/ 
EXCELENTE CASA TÉRREA 

Terreno de 750 m2, casa com 
3 dormitórios , sala , copa, 

cozinha, lavanderia, 7 vaga de 
garagem. Aceita imóvel casa 
ou apto. Otima oportunidade.

Ref  01- 2622
SOBRADO VILA GUARANI   

R$ 560MIL
Próx. Metrô Jabaquara, c/ 3 
dorms, sacada, sala 2 ambs, 
copa coz, qtal c/ churr, s. festa, 
entrada lateral, 2 vgs gar, terreno 
(5,15x30), bem localizado, ótimo 

investimento!  REF.:12-3158

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

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

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

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

COBERTURA DUPLEX
METRÔ SÃO JUDAS / 

CONCEIÇÃO R$ 1.100 MIL
3 dorms + 1 ste, terraço c/  sl. 
grande + piscina + churr/, 3 vgs, 
lazer completo, muito bem loca
lizado. Òtimo aproveitamento
da cobertura. 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
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 aca-
bto em porcelanato, sacada fechada 
em vidro, coz. completa  gourmet, lav, 
3 vagas para automóvel, 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   

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 ardó-
sia, toda em laje c/ 2 vagas. Òtimo 

investimento. REF.: 81-3096

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,
condomínio R$440,00, vaga 

de garagem, lazer com churr., 
academia e salão de festas e 

quintal.  REF.: 72-3066

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

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

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

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

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 c/ 3 dormitórios 
, suíte, cozinha, sala 2 ambs, 
2 vagas de gar, lavabo, ótimo 
acabamento. Pronto p/ morar. 

REF.: 01-2999
EXCELENTE  APTO PTO 
PAULISTA R$ 750 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

COBERTURA DUPLEX
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 1.000 MIL
4 dorms, 2 stes, sala 2 ambtes, coz. 
c/ AE, lavand, piscina, churr, 197m2 
úteis e 2 vgs de gar.. Estuda per-
muta 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

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

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
“JABAQUARA PRÓX AO 

METRÔ”  SÓ R$ 300 MIL 
2 dormitórios, armários, sala 
2 ambientes, cozinha com 
armários, 60m2, AS, 1 vaga 
de garagem, porcelanato, 

condomínio baixo, uma ótima 
oportunidade . REF.: 01-2946

CASA TÉRREA
V. STA. CATARINA R$ 450 MIL

2 dormitórios, sala de estar, 
jantar, cozinha, quarto de 

empregada, lavanderia, quintal 
, 6 vagas de garagem , terreno 

de 10 x 25. Oportunidade .  
REF.: 01-1181

SOBRADO – R$1.800 MIL 
PTO PAULISTA

4 dorms, 4 salas, escritório, 
lav, jardim japonês,despensa, 

coz. ampla, qtal c/ piscina, 
churr, 2 edículas completíssi-
mas. Belíssimo imóvel, ótimo 
investimento.  Ref  01- 3164
CASA TÉRREA COML.

R$ 700MIL-JABAQUARA  
Excelente localização,

AO LADO DA Av. principal, 
10x30, hall c/ lavabo, sala,

4 salas, BA, cozinha e amplo 
estacionamento,Visite hoje!  

REF.: 01-3163

APTO SÓ R$ 240 MIL
JD CELESTE

2 dormitórios com armários, 
sala, cozinha americana, vaga 
de garagem, com lazer, boa 
localização, condução facil, 

oportunidade. REF.: 01-3176
APTO “REFORMEDO” 

JABAQUARA  R$ 480 MIL
03 dormitórios, suíte, todos 

com Armários,sala c/ sacada 
com vista para o Parque do 
Estado, cozinha planejada, 

todo REFORMADO, vaga de 
gar. e lazer.  REF.: 01-3175

APTO REFORMADO PRÓX. 
METRÔ R$ 370 MIL

Metrô Conceição com 2 dormi-
tórios, sala 2 ambientes com 
sacada, cozinha, 2 banheiros, 1 
vaga, piso em porcelanato, lazer 
completo. A 5 min. à pé do Metrô, 
excel. imóvel.  REF.: 82-3047
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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

VILA DAS MERCÊS
R$ 800.000,00

3 dorms sendo 1stmaster, 
3 salas, armários na coz e 
dorms, 1 banh, 1 lavabo, 

1 área de serv, 3 vgs, 
churrasqueira, 300m² – 

REF: 5110.
APTO

VILA GUMERCINDO   
R$ 440.000,00

3dorms c/ armários, sala 
c/ sacada, coz c/ armários, 
2banhs, área de serv, 1 vg, 

75m² – REF: 3267.

APTO
CHÁCARA INGLESA 

R$ 450.000,00
3dorms, sala c/ sacada, coz, 

1banh, 1 lavabo, área de 
serv, 1 vg, 62m² –

REF: 3234.

APTO IPIRANGA 
R$ 400.000,00

2 dorms, 1sala, coz, 1 banh, 
dependência de empregada 
com banheiro, 1 quintal,

1 área de serv, 1 vg, 70m² 
REF: 8170.

APTO
VILA MARIANA
R$ 425.000,00

3 dorms, 1sl, 2 banhs,
coz c/ armários, área de 

serv, 1 vg, 70m² –
REF: 3281

APTO SAÚDE 
R$ 795.000,00

Lindo ap de 2 dorms sendo 
1 st, sala c/ sacada, coz e 
dormsc/ armários, ar cond., 
1 banh, área de serv, 2vgs, 

86m² – REF: 2346.

SALA COMERCIAL 
JABAQUARA 

R$ 350.000,00
400m do metrô Jabaquara,
1 sala, 1 banh, 1 vg, 31m² 

REF: 3462.

KITNET JABAQUARA
R$ 169.000,00

Kitnet nova em perfeito 
estado. 1dorm, coz c/ pia e 
gabinete,banh c/ chuveiro, 
bacia, lavatório e espelho, 

23m² – REF: 8350.

APTO
ACLIMAÇÃO 

R$ 350.000,00
3 dorms, sala c/ sacada,
coz c/ armários, 1banh,

área de serv, 74m².
REF: 3833.

APTO
SÃO JUDAS  

R$ 500.000,00
3dormssendo 1 st, sala 2 

amb, 3 banh,coze dormsc/ 
armários, área de serv, 1 vg, 

90m² – REF: 8154.

APTO SACOMÃ
R$ 500.000,00

(R$175  MIL DE ENTRADA)
2 dormssendo 1 st, 1 banh, 
sala, coz americana, área de 
serv, varanda c/ churrasq, 1 
vaga, 67m² – REF: 2352.

APTO
JD. SAÚDE 

R$ 365.000,00
2 dorms, sala c/ sacada, 

coz planejada c/ armários, 
1banh, área de serv, 1 vg, 

59m² – REF: 8100.

APTO PÇA DA ÁRVORE 
R$ 460.000,00

550m do metrô Praça da 
Árvore. 2dorms, sala, coz e 
dorms c/ armários,1 banh, 1 
área de serv, 1 vg, 58m² – 

REF: 3983.

CASA
IPIRANGA 

R$ 450.000,00
Casa de vila, 3dorms, sala, 
coz c/ armários, 1 banh, 

área de serv, terraço, 1 vg , 
95m² – REF: 8284.

APTO SAÚDE
R$ 2.100,00

+ COND. + IPTU
Ap. novo e mobiliado. 
1dorm c/ arm, sala c/ 

sacada e ar cond, coz c/ 
arms, 1banh, área de serv,
1 vg, 31m² – REF: 2349.

CASA
VILA GUMERCINDO

R$ 1.200,00
2 dorms, sala, coz, 1 banh, 
área de serv, 3vgs, 50m² – 

REF: 2366.

SOBRADO ACLIMAÇÃO
R$ 3.800,00 + IPTU

Lindo sobrado, 3dorms sendo 
1 c/ armários, sala 2 amb e 
cozc/ armários, 1 banh, edíc 
c/ banh, área de serv, 1 vg, 

160m² – REF: 2367.

APTO JD. SAÚDE
R$ 1.850,00

+ COND. + IPTU
Mobiliado, 2 dorms c/ arm 

e camas, sala c/ sacada, coz 
c/ arms, fog e gelad, banh, 
área de serv, 1 vg, 51m² – 

REF: 2355.

APTO
VL. DAS MERCÊS

R$ 1.560,00 (PACOTE)
2dorms, sala, coz, 1 banh, 
área de serv, 1 vaga, 48m² 

– REF: 2369.

APTO SAÚDE
R$ 1.800,00

+ COND. + IPTU
2 dorms c/ arms, sl c/ 

sacada, coz c/ arms, 1 banh, 
AS c/ arm, wc emp, 2 vgs, 

60m² – REF: 323.

APTO  JABAQUARA
R$ 1.500,00

+ COND. + IPTU
400m do metrô Conceição, 
2 dorms c/ arms, sala c/ 

sacada, cozc/ arms, 1 banh, 
área de serv, 1 vaga, 60m² 

– REF: 1908.

APTO JD. CELESTE
R$ 1.475,00 (PACOTE)
3 dorms sendo 1 c/ arm, 

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

serv, 1 vg, 62m² – 
REF: 2363.

APTO IPIRANGA
R$ 2.240,00 (PACOTE)
NOVO, 1 suíte c/ arm, sala 

c/ sacada fechada, coz 
c/ arms, 1 banh, área de 
serviço, 1 vaga, 41m² – 

REF: 2288.

CASA SAÚDE
R$ 1.350,00(PACOTE)

650m metrô Praça da 
Árvore, 2dorms, sala, coz, 

2banhs, área de serv, 100m² 
– REF: 2347.

APTO VL. GUMERCINDO
R$ 4.000,00

+ COND. + IPTU
Reformado, 3dorms sendo 
2 st, sl2 amb c/ sac, arms 

na coz e dorms,banh, 
áreaserv,escrit, 2vgs, 
113m²– REF: 2351.

SOBRELOJA
VILA SANTA CATARINA
R$ 1.100,00(PACOTE)
3 salas, 1 banh, 110m² – 

REF: 2350.

CASA JABAQUARA
R$ 1.070,00 (PACOTE)
1 dorm, sala, coz, banheiro, 
área de serv, 1 vaga, 40m² 

– REF: 369.

SALA COMERCIAL
JABAQUARA
R$ 2.000,00

+ COND + IPTU
350m do metrô Jabaquara,
1 sala, 1 banh, 1 vg, 50m² 

REF:3464.

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

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$ 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

(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

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
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$ 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
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
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
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

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

(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 

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

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

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 700 MIL
Impecável, ótimo acabto., c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
dep. p/ empregada, garagem p/ 
2 carros, excelente localização 

- REF.: 14.700

APTO.
V. STO. ESTÉFANO

R$ 290 MIL
Boa localização da rua Vicente 

Fernandes Pinto, vago, 
AU = 62 m², c/ 2 dorm., 1 c/ 
AE, wc social, living, cozinha, 
lavand, gar. p/ 1 carro, cond. 
R$ 429,00 - REF.: 14.610

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 490 MIL

Reformada, impecável, ótimo 
local, próx. ao Aquário de SP, c/ 
2 dormitórios, suíte c/ hidro, wc 
social, living, lavabo, cozinha c/ 

AE, lavanderia, garagem p/
1 carro - REF.: 14.485

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D.Bernardo 

Nogueira, reformado, c/ 2 
dorm., wc social, living, 

cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/ 
empeg., garagem p/ 1 carro - 

REF.: 14.784

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, trav. da tua 

Tiquatira, c/ 3 dorm. c/ AE, wc 
social, living, copa, cozinha, 
lavanderia, depósito, wc p/ 

empreg., gargem p/ 2 carros, 
terreno 7,5 x 20 mts., constr. 

142 m² - REF.: 14.820

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
V. BRAS. MACHADO 

R$ 380 MIL
Excelente oferta, p/ vender 

urgente, c/ 2 dorm., siíte, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 
sl. de TV, amplo terraço c/ 
churrasq. coberta, gar. p/ 2 

carros - REF.: 13.815

SOBRADO
JABAQUARA
R$ 390 MIL

Próx. a rua Barrânia, c/ 2 dorm., 
suíte, wc social, sala, cozinha 
c/ AE, despensa, lavanderia, 

wc p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.197

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 395 MIL
Ótima oferta, c/  3 dorm. c/ 
AE, wc social, living p/ 2 
ambientes, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
ótima localização da rua

D. Bernardo Nogueira, estuda 
propostas - REF.: 13.850

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 410 MIL
Ótimo local, excelente área útil 
de 81 m², c/ 2 dormitórios, wc 
social, living p/ 2 amb., cozinha 

c/ AE, depend. p/ empreg., 
garagem p/ 1 carro, estuda 
propostas - REF.: 14.860

SOBRADO
V. STO. ESTÉFANO

R$ 480 MIL
Reformado, impecável, c/ 3 

dormitórios, wc social, living, 
sl. de Jantar, cozinha c/ AE, 

lavanderia, quintal c/ churrasq., 
garagem p/ 1 carro, estuda 

permuta c/ apto. menor valor - 
REF.: 14.857

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

SOBRADO COM. / RES.
BQ. DA 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. - METRÔ
A. DO IPIRANGA

R$ 580 MIL
Impecável, ótimo acabto., ao 
lado do metrô, c/ 2 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living 

ampliando p/ 2 amb. c/ sacada, 
coz. planej., lavand. c/ AE, 
despensa, gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.810

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
Ótimo local, vago, área útil 

de 100 m², c/ 3 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, cozinha, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 

lazer completo - REF.: 14.779

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 600 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, terreno 264 m², 

construção 200m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte c/ hidro, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., garagem 3 carros - 
REF.: 14.855

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
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

SOBRADOS NOVOS
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização, próx. a 

rua Tiquatira, c/ 3 dorm., suíte, 
jd. inverno, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem p/ 2 carros 
REF.: 14.671

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente área útil de 129 m², 

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

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

REF.: 14.621

SOBRADO 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

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

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 790 MIL
Impecável, reformado, terreno 

10 x 20 mts., AC = 190 m², c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 
escritório, living p/ 2 amb., sl. 
jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.840

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 850 MIL
Terreno 8 x 30mts., c/ 2 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 3 amb., 

escritório, sl. jantar, coz. c/ AE, 
edícula c/ estúdio de 28m² (c/ 
2 salas climatizadas), depósito, 
amplo quintal gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.854

TÉRREA
CIDADE VARGAS

R$ 900 MIL
Terreno 389 m², construção 

160 m², amplíssimo quintal, c/ 
3 dorm., wc sovial, living p/ 2 
amb. c/ lareira, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 4 

carros - REF. 14.861

TÉRREA + EDÍCULA
JD. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
 3 dorm., suíte, living p/ 2 

amb., coz. c/ AE, despensa, 
qto. despejo, dep. p/ empreg., 
jardim, amplo quintal, gar. p/ 5 
carros, mais ampla edícula c/ 
2 dorm., suíte, sala, coz, wc  - 

REF.: 14.287

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

TÉRREA
IPIRANGA

R$ 1.300 MIL
Ótimo local, próx. a Cantina 

do Mário, ótimo também p/ fins 
comerciais, terreno 12 x 22,50m, 
constr. 308 m², c/ 4 dorm., closet, 
sl. Intima, living p/ 2 amb., sl. TV, 
dep. empreg., sl. festa, gar. p/ 2 

carros - REF.: 14.839

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
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  LOCAÇÃO

  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

 Pronto para morar, 
3 dorms, 1 suite, varanda, 
sala, coz. c/arms. lavabo 
compl, lav., 1 vaga, port. 
autom. Ac. financiamento

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO
VILA GUARANI
R$ 350.000,00

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

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

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADO
VILA GUARANI
R$ 300.000,00

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

CASAS PARA RENDA 
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 400.000,00
1 dorm, 1 sala, coz, banh, 
lavand., + 1 dorm, 1 coz,

1 banh, lavand. água
e luz separada. Estuda 

proposta, ocasião

2275-6481/ 2276-3671 
ou 97592-9946

SOBRADOS NOVOS 
PÇA ÁRVORE

R$ 890.000,00 (NOVOS)
3 dorms, 1 suite c/ varanda, 

banheiro social, sala,
lavabo, cozinha,

churrasqueira, 2 vagas

APTO SAÚDE
PX. BANDEIRANTES

2 DORMS, SALA 2 AMBS., COZINHA ,
1 VAGA - R$250.000,000

Creci 136993.
Fones: 96428-0663 / 5058-0800

 

2 dorms, sala 2 ambs. impecável, salão de 
festas, qudra poli, 1 vaga demarcada, ótima 
vista panorâmica, Valor: R$ 280.000,00 

Fone: 96428-0663 / 5058-0800

 APARTAMENTO SAÚDE PRÓX. 
PLAZA SUL - 10 MIN. DO METRÔ

  SOBRADO CONCEIÇÃO 800 MTS DO 
METRÔ - R$900.000,00 5 x 40

3 Dorms. 1 Suite, Banh.Social, Varanda, 
Sala , Lavabo, Copa/Coz. Quarto Empreg. 
c/ Banh. 4 Vagas Quintal Troca por Apto 

Pequeno Santa Cecília.
Fones: 2275-6481/ 2276-3671 / 97592-99476 

 

 

 SOBRADO NOVO 
MIRANDÓPOLIS

R$ 1.100.000,00

Fones: 2275-6481 
2276-3671 / 97592-99476 

3 Dorms. Sendo 3 Suítes,
Sala, Copa/Coz. Lavabo, 
Lavand. 3 Vagas, Sótão c/ 

Banheiro e Churrasqueira c/ 
Forno de Pizza.

  MIRANDOPOLIS – METRÔ
SOBRADO COMERCIAL / RESIDENCIAL

2 DORM. SALA, COZ. BANH.
NOS FUNDOS 1 DORM.  1 VAGA

RUA SEN. CASEMIRO DA ROCHA, 704
R$ 550.000,00 A VISTA

Tel. 2578-1999  cel. 97270-1439 whatsapp

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.

 

 

Rua Mauro, 442  Ao lado do Metrô 
2 DORMS., SALA, VARANDA BANH. 

COZ. REPLETO DE ARMáRIOS,
LAV, LAZER COMPLETO

C/PISCINA 1 VAGA
R$ 1.550,00 

Pacheco Imoveis - 3815-2233

 A P A R T A M E N T O
M E T R Ô  S A Ú D E

 

 Tratar: Azulão: 2578-0982
97452-5288 - 96211-7618

JABAquARA
VILA FAChINI

casa térrea com 02 dormitórios - sala - 
coz -wc-área de serv. R$ 950,00.

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

JABAqUARA
PROX.CMTC

térrea com 02 dormitórios 
- sala- cozinha -wc - área 

de serv. garagem.
R$ 1.600,00.

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

SÃO JUDAS
PRÓXIMO METRO

Alugo térreo c/ 03 salas - 
wc e coz. e 02 gars. ideal 
p/ pequena loja/ escritório. 

trav.av.indianópolis.
R$ 2.500,00.

ALUGO qUARTO 
MOBILIADO

VILA MARIANA
Rua Gandavo, ótima 

localização. Para 
rapaz ou senhor sem 

vícios. R$ 700,00 
5084-0616

99528-5799

 

 

CASA ÁGuA FuNDA
Rua Ubaldo de Abreu, 41, 1 Quarto 
+ Saleta, Coz. Banh. + 1 Quartinho, 

Quintal 1 Vaga. R$ 1.000,00

FONE 5071-6789

 

 

CASA VILA CLEMENTINO
COMERCIAL OU  RESIDENCIAL
Rua Rio Grande, 773 - 3 Dorms. Repleto 

de Armários, 4 banhs.Terraço, Sala Grande 
Cozinha. Lavanderia, Entrad. Lateral, 

Edícula c/ Banh. 2 Vagas. R$ 3.800,00

FONE 5071-6789

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds,
sala grande., a.serv., 
Repleto de Armários.
Lindo. R$ 1.600,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

SAÚDE
Apto, 3ds (suite), sala 

02 ambientes, lavabo, a. 
serv., despensa, 01 vaga. 

Repleto de armários. Junto 
ao metro. R$ 2.500,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds, sala 

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

R$ 1.700,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

JABAqUARA
Apartamento c/ 2 droms, 

sala grande, área de 
serviço, garagem. Ótima 
localização. R$ 1.500,00

 

Vendo  03 casas alugadas em terreno
com 360m2, ótima renda e com

espaço para ampliar. R$ 480 mil.

 PLANALTO PAuLISTA
PRÓXIMO AO METRÔ

 Tratar: Azulão: 2578-0982
97452-5288 - 96211-7618

  LOCAÇÃO

PARA
ANUNCIAR
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

PARA
ANUNCIAR
5072-2020
SAÕ PAULO 
ZONA SUL

AuLAS PARTICuLARES
E GRuPOS DE ESTuDOS

*CuRSoS De ApeRFeIçoAMenToS
* ACoMpAnHAMenTo eSColAR

* GRupo De eSTuDoS pARA ConCuRSoS públICoS
*AlFAbeTIzAção pARA CRIAnçAS CoM pRobleMA

De ApRenDIzAGeM

MÓDuloS De : 20 ou 30 horas

ApRoVeITe A opoRTunIDADe
preços especiais para grupos de 6 pessoas

MATEMÁTICA • PORTUGUÊS • INGLÊS

Aulas particulares de: AlFAbeTIzAção e oRIenTAção 
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

 

Contratos, Separação Judicial, 
Divórcio, Inventário, Execução, 

Cobrança, Imobiliário, 
Danos Morais, Alimentos.

VETTORAZZO 
ADVOCACIA

Dr. libero Rogério Vettorazzo (oAb 91936)
ADVoGADo CIVIl e TRAbAlHISTA

 Rua 1º de Janeiro, 186 - Vila Clementino
Tel.: 5572-0173 - Cel.: 99632-6888

rogeriolibero@hotmail.com

Brinquedos, Bicicletas, Intrumentos 
Músicais, Bengalas, Etc...

 Fone: 9 7097-0854

COMPRO MÓVEIS
ANTIGOS EM GERAL

VENDO
PONTO COMERCIAL

RUA DOMINGOS DE MORAIS
NO VALOR DE R$ 70 MIL

Tratar com Doralina
FONE: 95485-3339

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COLETA, 
TRIAGEM E BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS DA MIGUEL YUNES-
COOPERMYRE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

A CoopeRATIVA De pRoDução, ColeTA, 
TRIAGeM e beneFICIAMenTo De MATeRIAIS 

ReCIClÁVeIS DA MIGuel YuneS
CoopeRMYRe convoca seus cooperados a 

comparecerem á Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará em sua nova sede social a Rua 
Irapara, s/nº, Paraíso do Morumbi, CEP: 05706-
300, na Cidade de São Paulo – SP. Às 08h30 do 
dia 15 de Fevereiro de 2016. Sendo a primeira 

convocação ás 09h00 com 2/3 (Dois Terços) dos 
seus cooperados; Em segunda convocação ás 

10h00 com metade mais um dos seus cooperados 
ou em terceira e ultima convocação às 11h00 com 

no mínimo de 10 cooperados, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

Reforma e Adequação do Estatuto Social á Lei 
12.690 de 2012 e Lei 5.764 de 1971;

Alteração da Razão Social;
Alteração do endereço e Sede Social da 

Cooperativa;
Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

São Paulo, 29 de Janeiro de 2016.

José Alberto Nascimento Chaves - Diretor 
Presidente.

Lagrotta Azzurra Indústria e 

Comércio de Confecções Ltda.

torna público que requereu à 

Prefeitura Municipal de São Paulo, 

a Licença Ambiental de Operação, 

para a Fabricação de acessórios

do vestuário, exceto para

segurança e proteção à Rua 

Francisco Assis Garrido, 75

– Jardim São Luiz – 

São Paulo/SP – CEP 05844-080. 

Foi determinado estudo de impacto 

ambiental e/ou não foi determinado 

estudo de impacto ambiental.

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
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Odontologia

Cuidadores

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

Terapia Alternativa

Aparelhos Auditivos

Podologia

Casas de Repouso

Defensoria Pública consegue 
suspender reintegração de posse

De 1999 até 2008, um imó-
vel de quase dois mil metros 
quadrados fi cou desocupado 
e abandonado na região do 
Jabaquara. Nem mesmo os 
imposots e tributos relativos 
à área foram pagos pela fa-
mília proprietária e as dívidas 
já acumulavam mais de meio 
milhão. Há quase oito anos, 
dezenas de famílias passa-
ram a ocupar a área e ali não 
apenas constituíram moradia 
como também estocam reci-
cláveis cuja venda reverte em 
sustento para muitas delas.

Só em 2013, os fi lhos dos 
antigos proprietários, já fale-
cidos, registraram um boletim 
de ocorrência e passaram a 
reivindicar a área. O caso vem 
sendo discutido na Justiça e, 
esta semana, uma determina-
ção para que fosse efetuada 
a reintegração de posse, com 
retirada das famílias, foi sus-
pensa graças à atuação da De-
fensoria Pública de São Paulo.

Localizado na região da 
Vila Santa Catarina, o terreno 
abriga 75 famílias que, de 
acordo com a Defensoria, 
vivem ali de forma pacífi ca.  

Há uma ação de reinte-
gração de posse movida pelo 

espólio da falecida proprietá-
ria do imóvel contra os mo-
radores e, nesse processo, 
foi concedida pelo Tribunal 
de Justiça de SP (TJSP) uma 
decisão liminar para reinte-
gração da área. No entanto, 
após atuação da Defensoria, 
o pedido foi suspenso.

A Defensoria Pública inter-
pôs recurso especial (REsp) 
ao Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) e pediu ao TJSP efeito 
suspensivo ao recurso – ou 
seja, que a decisão liminar 
não surtisse efeitos até o 
julgamento do REsp pelo STJ. 
No dia 21/1, o Desembargador 
Luiz Antonio de Godoy, Pre-
sidente da Seção de Direito 
Privado do TJSP, atendeu ao 
pedido e concedeu o efeito 
suspensivo.

Histórico
Segundo a Defensoria, o 

imóvel fi cou abandonado de 
1999 a 2008 por conta da falta 
de recursos da família em via-
bilizar o término do inventário 
do proprietário.

De acordo com os autos, 
a própria petição inicial da 
ação de reintegração de pos-
se destaca que os herdeiros 
sabiam da ocupação e nada 

fi zeram para retomar a posse 
do imóvel. Apenas no final 
de 2013 registraram boletim 
de ocorrência noticiando a 
ocupação.

A Defensoria Pública res-
saltou que os herdeiros nunca 
tiveram a posse do imóvel 
e, desde o falecimento dos 
proprietários, não conserva-
ram o local e nunca pagaram 
impostos, somando dívidas 
fi scais superiores a R$ 500 mil.

Reintegração
Em setembro de 2013, 

o espólio ajuizou a ação de 
reintegração de posse, com 
pedido de medida liminar – 
indeferido pelo Juízo de pri-
meiro grau da 2ª Vara Cível do 
Foro Regional III – Jabaquara. 
O espólio recorreu ao TJSP, 
que manteve a negativa. No 
entanto, o pedido foi reite-
rado e, dessa vez, acolhido 
pela corte, que determinou a 
reintegração liminar da posse.

A Defensoria Pública re-
correu da decisão, mas o TJSP 
indeferiu o pedido, por maio-
ria de votos, mantendo a or-
dem de reintegração. Assim, 
a Defensoria ingressou com 
o REsp ao STJ e pediu que a 
reintegração fosse suspensa 

até seu julgamento, sendo o 
pedido acolhido pelo TJSP.

Atuaram no caso a Defen-
sora Pública Priscila Simara 
Novaes, da Unidade Jaba-
quara, e o Defensor Aluísio 
Iunes Monti Ruggeri Re, co-
laborador do Núcleo de Se-
gunda Instância e Tribunais 
Superiores.

Legislação
A Defensoria Pública ar-

gumentou que a decisão que 
determinou a reintegração 
violou diversos dispositivos 
de leis federais. O Código Civil, 
por exemplo, prevê a perda 
da propriedade no caso de 
abandono (art. 1.275).

De acordo com o recurso, 
os moradores também estão 
amparados pelo artigo 1.240 
do Código Civil, artigo 10 da 
Lei 10.257/2001 e pelo artigo 
183 da Constituição Federal, 
que estabelecem a aquisição 
da propriedade por meio da 
usucapião. 

Nesse caso, a pessoa que 
ocupa área urbana privada de 
até 250 m² para fi ns de mora-
dia, de forma pacífica e por 
ao menos cinco anos ininter-
ruptos, adquire a propriedade 
do imóvel.

•URBANISMO

Terreno no Jabaquara abriga 75 famílias desde 2008. Segundo Defensoria, estava abandonado desde 1999
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