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Cinema esta semana tem terror, 
suspense e comédia nacional. 
Escolha ou veja todos

Outback Steakhouse inaugurou 
novo restaurante dentro do 
Shopping Metrô Santa Cruz

Página 6

Córregos: promessa não cumprida
A promessa foi feita 

não por um, mas por to-

dos os prefeitos que co-

mandaram a cidade de 

São Paulo nos últimos 20 

anos, pelo menos: resol-

ver ou minimizar os pro-

blemas de enchentes nos 

córregos Ipiranga, junto 

ao corredor viário Ricardo 

Jafet/Abraão de Moraes/

Imigrantes (foto), e na ba-

cia dos córregos Paraguai 

e das Éguas, que correm 

sob as avenidas José Ma-

ria Whitaker e Ascendino 

Reis. Já houve divulga-

ção em planos de metas, 

publicação de licitações 

no Diário Oficial, mas a 

verdade é que as obras 

não aconteceram ou só 

houve intervenções par-

ciais ou que se arrastam 

há décadas, como no caso 

do córrego que é cantado 

até em hino nacional. Mais 

uma gestão está termi-

nando sem que as pro-

messas tenham sido cum-

pridas. A atual gestão vem 

informando que deixará 

a licitação pronta, mas a 

realidade é que nada deve 

acontecer ainda durante 

o mandato de Fernan-

do Haddad, assim como 

não aconteceu nas ges-

tões anteriores... P����� 3

Planalto Paulista quer mobilização 
contra shopping center no bairro

A Sociedade Amigos do 

Planalto Paulista vai promo-

ver um evento de mobiliza-

ção de moradores neste sá-

bado, 17, a partir das 10, ao 

lado do complexo da Cruz 

Vermelha, na Alameda Ara-

és. A entidade está reivin-

dicando o tombamento de 

toda a área, por conta de 

sua importância histórica 

e cultural. O foco inicial da 

mobilização é conquistar a 

preservação do patrimônio 

e depois decidir seu uso e 

destinação, mas evitar que 

seja transformado em Sho-

pping Center, às margens 

de um bairro estritamen-

te residencial. P����� 5

Imóveis sem “uso social” podem 
ser denunciados pela internet

A Constituição brasileira 

defi ne que o direito à pro-

priedade é garantido. Mas, 

com igual peso, determina 

que estas propriedades 

cumpram “função social”. 

Ou seja, terrenos baldios, 

prédios abandonados e 

em processo de deteriora-

ção, imóveis residenciais 

ou comerciais desocupa-

dos... Todos podem ter 

seu IPTU gradativamente 

aumentado ou até mesmo 

serem desapropriados se 

não forem usados para fi ns 

residenciais ou comerciais. 

Uma ferramenta dispo-

nível na internet permi-

te denunciar. P����� 10
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• Contabilidade
• Regularização Fiscal
• Assessoria Tributária
• Imposto de Renda PF

• Abertura e Encerramento
de Empresas

• Folha de Pagamento
• MEI

• Simples Doméstico
R. Pitangueiras, 158 - Pça. da Árvore
2308-6244 | 2985-7963

JUNTOS CRESCEREMOS

MP CONTABILIDADE

Av. Diederichsen, 1155 - Estacionamento no local
Telefone: 2892-9122

www.okabesushibar.com.br

RODÍZIO DE COMIDA JAPONESARODÍZIO DE COMIDA JAPONESA
Mencione este 

anúncio e ganhe 

a sobremesa
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• ACONTECE • HORÓSCOPO

• PROGRAMAÇÃO

Três novos longas garantem 
boa diversão nos cinemas

• CINEMA

Para mais uma semana de 
estreia de filmes no cinema 
brasileiro, diversão é a pala-
vra de ordem - seja com  a 
comédia nacional “Desculpe 
o Transtorno”, com o terror 
“Bruxa de Blair” ou com o 
suspense “Conexão Escobar”.

“Desculpe o Transtorno” 
(foto) relata a história de um 
homem (Gregório Duvivier) 
tem dupla personalidade e 
incorpora as diferenças entre 
Rio de Janeiro e São Paulo: 
Uma hora ele é o certinho e 
tímido paulistano Eduardo; em 
outra, se transforma em Duca, 
um carioca fanfarrão e folga-

do. Ele se envolve em um gran-
de confusão amorosa quando, 
apesar de estar em um relacio-
namento estável com a noiva 
(Dani Calabresa), seu alter-ego 
acaba se apaixonando por 
outra mulher (Clarice Falcão), 
que ele acaba de conhecer. 
A classificação é de 12 anos.

“Bruxa de Blair” conta 
a história de  um grupo de 
estudantes de Milwaukee, du-
rante uma viagem para acam-
par em uma das fl orestas da 
região, decide penetrar ainda 
mais no coração das árvores 
do que o previsto e acaba 
descobrindo que a floresta 

esconde seres perigosos. A 
classifi cação é de 12 anos.

E no suspense Conexão 
Escobar, o agente federal Ro-
bert Mazur (Bryan Cranston) 
conseguiu se infi ltrar no maior 
cartel de drogas colombia-
no usando a identidade de 
Bob Musella, um empresário 
especializado em lavagem 
de dinheiro. Mazur torna-se 
amigo de Roberto (Benjamin 
Bratt), homem de confi ança 
de Pablo Escobar, e inicia seu 
grande plano. A verdadeira 
história da batalha de um ho-
mem contra o maior cartel de 
drogas do mundo.

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

• Sala 1 - Desculpe o Transtorno 
DIG - 12 Anos - 13h40 - 16h00 - 18h20 
- 20h40 - 23h10E• Sala 2 - Um Namo-
rado Para Minha Mulher DIG - 12 
Anos - 14h00 - 16h30 - 19h00 - 21h35

• Sala 3 - Nerve - Um Jogo Sem 
Regras DIG - 12 Anos - 23h50E• Sala 
3 - Bruxa de Blair DIG (Dub) - 12 

Anos - 12h10N - 14h30 - 19h10• Sala 
3 - Bruxa de Blair DIG - 12 Anos - 
16h50 - 21h30

• Sala 4 - Aquarius DIG - 16 Anos 
- 15h40 - 18h50 - 22h00• Sala 4 - O 
Roubo da Taça DIG - 12 Anos - 13h20

• Sala 5 - Conexão Escobar DIG 
- 14 Anos - 12h45 - 15h30 - 18h30 - 
21h20

• Sala 6 - Star Trek - Sem Fron-
teiras 3D - 12 Anos - 13h50J2 - 13h55N 

- 16h40 - 19h30 - 22h20• Sala 6 - A 
Dama e o Vagabundo DIG (Dub) - 
Livre - 12h00N

• Sala 7 - Pets - A Vida Secreta 
dos Bichos 3D (Dub) - Livre - 13h00 
- 15h20 - 17h40 - 20h00• Sala 7 - Cães 
de Guerra DIG - 16 Anos - 22h10

• Sala 8 - O Homem Nas Trevas 
DIG - 14 Anos - 15h00 - 19h20 - 21h40 
- 23h55E• Sala 8 - O Homem Nas 
Trevas DIG (Dub) - 14 Anos - 12h50 
- 17h10

• Sala 10 - Bruxa de Blair DIG - 12 
Anos - 13h30 - 15h50 - 18h10 - 20h30 
- 22h50E

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

• Sala 1 - Bruxa de Blair DIG - 12 
Anos - 13h10 - 15h30 - 18h00 - 20h20 
- 22h40E

• Sala 2 - Nerve - Um Jogo Sem 
Regras DIG - 12 Anos - 19h30 - 
22h00• Sala 2 - Um Namorado 
Para Minha Mulher DIG - 12 Anos 
- 14h10 - 17h00

• Sala 3 - Conexão Escobar DIG 
- 14 Anos - 12h40N - 13h00J2 - 15h50 - 
18h40 - 21h30

• Sala 4 - Pets - A Vida Secreta 
dos Bichos 3D (Dub) - Livre - 12h50 
- 15h10 - 17h20 - 19h40 - 22h10E• Sala 
4 - Cães de Guerra DIG - 16 Anos - 
22h10S2 - 00h20E

• Sala 5 - Um Namorado Para Mi-
nha Mulher DIG - 12 Anos - 16h20J2• 
Sala 5 - O Roubo da Taça DIG - 12 
Anos - 14h00J2• Sala 5 - Bruxa de 
Blair DIG - 12 Anos - 11h30N - 13h50N 
- 16h20N - 19h00 - 21h10 - 23h30E

• Sala 6 - Star Trek - Sem Fron-
teiras DIG - 12 Anos - 13h20 - 18h50• 
Sala 6 - Desculpe o Transtorno DIG 
- 12 Anos - 16h30 - 21h40

• Sala 7 - Pets - A Vida Secreta 
dos Bichos DIG (Dub) - Livre - 
13h40N - 16h00N• Sala 7 - O Homem 
Nas Trevas DIG - 14 Anos - 17h30J2 
- 18h20N - 20h00J2 - 20h40N - 22h20J2 
- 23h00E• Sala 7 - Cães de Guerra 
DIG - 16 Anos - 14h50J2• Sala 7 - A 
Dama e o Vagabundo DIG (Dub) - 
Livre - 11h40N

Legendas:E-Esta sessão será 
exibida SOMENTE Sábado(17); N-
-Esta sessão será exibida SOMENTE 
Sábado (17) e Domingo (18); J2-Esta 
sessão NÃO será exibida Sábado 
(17) e Domingo (18); S2-Esta sessão 
NÃO será exibida Sábado (17).

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, dia  
17 de setembro, a partir das 
7h, Cata Bagulho na região 
do Jabaquara. As equipes  
percorrerão diversas vias dos 
bairros de Vila Guarani, Cidade 
Vargas e Vila do Encontro. O 
morador pode consultar os 
dias em que o cata-bagulho irá 
passar em  seu endereço pelo 
site: http://goo.gl/XpmkC6. O 
Cata-Bagulho recolhe madei-
ras, móveis velhos, eletrodo-
mésticos quebrados, pneus, 
garrafas, colchões, etc.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Maria-
na realiza no sábado, dia 17 de 
setembro, das 8h às 11h,  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
as ruas contidas no pentágo-
no: Av. Pedro Alvares Cabral, 
Av. 23 de Maio, Rua Brigadeiro 
Luis Antonio, Av. Bernardino 
de Campos, Av. Paulista. 

Adriana Moreira 
canta Djavan

No dia 18 de setembro,  às 
16h, a Praça de Eventos do 
Sesc Vila Mariana irá receber a 
cantora Adriana Moreira para 
apresentar um repertório com 
canções do cantor Djavan. A 
atração será gratuita e aberta 
ao público. Neste show, Adria-
na apresentará canções do 
compositor Djavan. A cantora 
traz sucessos de diversos dis-
cos do artista. Para assistir ao 
show não é necessário retirar 
ingressos, basta comparecer à 
Praça de Eventos do Sesc Vila 
Mariana, com alguns minutos 
de antecedência. O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

Junio Barreto, Otto 
e Siba no Ipiranga

Neste fi m de semana, dias 
16, 17, às 21h  e 18 de setembro, 
o caruaruense Junio Barreto 
se apresenta no palco do SESC 
Ipiranga. Nesta apresentação, 
o artista mostra repertório de 
seu último CD, Setembro, e 
convida os cantores, composi-
tores e parceiros Otto e Siba; 
As apresentações acontecem  
na sexta e sábado às 21h e 
domingo às 18h. Os ingressos 
custam R$ 20,00 (inteira); R$ 
10,00 (meia entrada); e R$ 
6,00 (comerciários).  O SESC 
Ipiranga fi ca  na Rua Bom Pas-
tor, 822. Outras informações: 
3340-2000. 

“Livro de Ouro” no 
João Caetano

O Teatro João Caetano 
apresenta o espetáculo “Livro 
de Ouro”. As apresentações 
acontecem aos domingos, 
às 16h. Os ingressos custam 
R$ 10,00 (inteira); R$ 5,00 
(meia entrada). O Teatro João 
Caetano fi ca na Rua Borges 
Lagoa, 650 - Vila Clementino. 
Informações: 5573-3774 ou 
5549-1744

Diversão no Plaza 
Sul: “Cegonhas”

No dia da estreia da ani-
mação infantil “Cegonhas – A 
história que não te contaram”,  
o Shopping Plaza Sul recebe 
evento todo inspirado no 
fi lme. A atração é gratuita e 
chega para comemorar o Dia 
das Crianças. Crianças de três 
a 12 anos poderão participar 
de segunda a sexta, das 12h 
às 22h, aos sábados, das 10h 
às 22h, e aos domingos e fe-
riados, das 14h às 20h, até 12 
de outubro. O espaço contará 
com cinco atrações lúdicas e 
diferentes. A atração é gra-
tuita e o espaço fi cará no Piso 
1 do empreendimento, em 
frente à loja C&A. O Shopping 
Plaza Sul fi ca na Praça Leonor 
Lauppa, 100 - Saúde. Informa-
ções: 4003-7220

“Acupuntura nas 
mãos”: curso

O Centro de Estudos e Pes-
quisas Alegria de Viver dará 
início à nova turma do curso 
“Acupuntura nas mãos de 
Koryo Sooji” neste sábado, 17 
de setembro. As aulas aconte-
cem um sábado por mês,  das 
10h às 12h e das 13h às 18h e 
serão ministradaspelo Prof. 
Alexandre Gameiro. As vagas 
são limitadas. O Centro de Es-
tudos e Pesquisas Atitude de 
Viver fi ca no Largo Dona Ana 
Rosa, 29- Cj.102. Mais informa-
ções pelo telefone: 5083-8535, 
pelo site www.atitudedeviver.
com.br ou e-mail: atitudevi-
ver@gmail.com

Ofi cina de Teatro 
“Casa da Ladeira”

A Casa da Ladeira está ofe-
rendo uma Ofi cina de Teatro 
com os professores Milene 
Perez e Wanderley Piras. A 
proposta é formar um grupo 
de artes cênicas com jovens da 
Vila Brasilina, e propor a cria-
ção de espaços para a refl exão 
e expressão das questões 
presentes no jovem de hoje.A 
ofi cina é gratuita e acontece 
todas as segundas-feiras, às 
19h30, até o fi nal de outubro. 
A Casa da Ladeira fi ca na Rua 
Evolução, 43 - Vila Brasilina.

Documentário 
Musical

Até 18 de setembro, a Cine-
mateca Brasileira recebe mais 
uma edição do IN-EDIT – BRA-
SIL. Primeiro festival brasileiro 
dedicado exclusivamente ao 
documentário musical, a sele-
ção deste ano destaca a obra 
do diretor inglês Tony Palmer. 
Da explosão do rock nos anos 
1960 aos palcos das óperas 
mais importantes do mundo, 
captou imagens em seu mo-
mento exato como também 
mostrou as circunstâncias dos 
acontecimentos como pou-
cos. Para mais informações, 
acesse o site do festival www.
in-edit-brasil.com. Confira a 
programação completa no 
site www.cinemateca.gov.br. 
A Cinemateca fica no Largo 
Senador Raul Cardoso, 207 - 
Vila Clementino. Inf.: 3512-6111.

Energia brasileira é 
tema de debate

Dia 21 de setembro, quarta-
-feira, das 9h às 12h, a UMAPAZ 
promove a palestra “Matriz 
Energética Brasileira: Efi ciên-
cia, Situação e Perspectivas”. 
A Palestra abordará o histó-
rico da Matriz Energética no 
Brasil, as perspectivas de ge-
ração e consumo de energias 
mais efi cientes - com ênfase 
na solar, eólica e nas pequenas 
centrais hidroelétricas (PCH), 
a legislação incidente e as re-
lações das diversas fontes de 
geração com o meio ambiente 
Inscrições pelo link https://
goo.gl/2JDibi. A UMAPAZ fi ca 
na Av. Quarto Centenário, 
1268. Inf.: 5908-3800.

Sarau na 
Casa das Rosas

S á b a d o ,  d i a  1 7  d e 
setembro,às 14h30,  a ONG Rit-
mos do Coração. O encontro 
celebra a diversidade e é volta-
do para a inclusão e cidadania 
das pessoas com defi ciência. 
A Casa das Rosas fi ca na Av. 
Paulista, 37 - Bela Vista. Info.s: 
3285-6986 e 3288-9447.

Grupo Familiar 
Al Anon 

O  Grupo AL-ANON Das 
Rosas é uma associação de  
pessoas  que  foram afetadas  
pela  maneira  de beber de 
uma familiar, amigo ou com-
panheiro de trabalho. Para  
ajudar essas pessoas o grupo 
tem  reuniões todas as terças,  
das  15h às  17h  na  Praça Santa 
Rita de Cássia, 133 - Praça da  
Árvore. Tel: 3228-7425 ou site: 
www.al-anon.org.br

Áries - 21/03 a 20/04 
O ariano está no palco da 

vida, é o centro dramático 
onde se processa aquilo que 
por falta de nome melhor nos-
sa humanidade chama destino. 
Cada momento é uma decisão 
que, certa ou errada, confi rma 
que você é livre para criar.
Touro - 21/04 a 20/05 

Mais uma vez, o tauri-
no terá de ser maior do que 
a situação, atrevendo-se a 
encarar os riscos como um 
jogo no qual se pode ganhar 
ou perder, mas que o que 
interessa mesmo é jogar 
com garra e determinação. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

É irritante conviver com as 
discordâncias, especialmente 
quando aumentam de tama-
nho, intensidade e frequência. 
Todavia, o geminiano pode 
entregar-se à irritação, ou as-
sumir o convite de estabelecer 
uma harmonia maior.
Câncer - 21/06 a 21/07

Sempre chega um momen-
to, e para o canceriano esse é 
agora, em que se torna neces-
sário submeter-se, seguindo as 
ordens do destino mesmo que 
você discorde da proposta. 
Nem sempre se pode dar as 
ordens, algumas vezes se deve 
segui-las.
Leão - 22/07 a 22/08

Encarar sem boa vontade 
as transformações que a vida 
pede atualmente significará 
que no futuro terá de, inevi-
tavelmente, enfrentar novas 
frustrações, dado que será 
impossível evoluir sem ir até o 
fundo dos problemas.
Virgem - 23/08 a 22/09

Quando a vida cotidiana é 
tratada com displicência, tudo 
acaba se tornando entediante. 
Na verdade, não há uma vida 
por aqui e outra por aí, ela é 
uma só, e se você trata bem 
os assuntos cotidianos, todo o 
resto melhorará também.
Libra - 23/9 a 22/10

É ilusório pensar que esse 
sistema atual de coisas possa 
se sustentar por muito mais 
tempo, pois a lei cósmica é 
infalível, ou toda nossa huma-
nidade evolui e prospera, ou 
toda ela será nivelada na nota 
mais baixa.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Faça como o bambu, que 
se verga com a ventania de 
modo a que ela não o quebre. 
A fl exibilidade é a única garan-
tia que o escorpiano terá para 
que as coisas não cheguem a 
um ponto tal de tensão que só 
uma ruptura a relaxaria.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Desenvolva a maior das 
boas vontades possível, mas 
não em relação a outras 
pessoas, e sim a respeito de 
sua própria alma. Busque ar-
dentemente libertar-se dos 
pensamentos que oprimem 
e angustiam sem verdadeira 
necessidade.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Para você perceber com 
clareza que conflitos valem 
a pena encarar, e quais des-
cartar, terá de saber com ab-
soluta certeza que sonhos 
defender. Brigar pelo mero 
desejo de livrar-se da irritação 
não seria uma boa pedida. 
Aquário -21/01 a 19/02

Por que temer responder 
positivamente ao impulso 
do atrevimento? O pior que 
poderia acontecer na vida é 
ter se abstido de, pelo menos, 
tentar, pois fracassar numa 
ou duas tentativas é melhor 
do que nunca ter se atrevido 
a tentar. 
Peixes - 20/02 a 20/03

Pontos de vista e opiniões 
devem ser revistos periodica-
mente para não correr o risco 
de transformar-se em presun-
ções. Uma coisa é você julgar 
a realidade com conhecimento 
de causa, mas outra diferente é 
prejulgá-la.
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Antigas promessas de campanha 
para a região não saem do papel 

A licitação para obras 
de drenagem e construção 
de dois piscinões junto ao 
Córrego do Ipiranga já foi 
concluída, mas as obras não 
começaram. A Secretaria de 
Infraestrutura Urbana e Obras 
(Siurb) diz que o projeto exe-
cutivo está em andamento e 
isto já signifi ca que a obra está 
em sua primeira etapa. Mas, 
a verdade é que em 2014, 
quando o projeto foi anuncia-
do e debatido em audiências 
públicas, já havia promessa de 
que os trabalhos seriam inicia-
das naquele ano. Depois, no 
início de 2015, a promessa foi 
repetida. E de novo este ano. 
Mas, até agora, nada. 

O problema, na verdade, 
é que os recursos do PAC - 
Programa de Aceleração do 
Crescimento não vieram: só 
para o córrego do Ipiranga 
seriam 200 milhões de reais. 
Segundo a Siurb, o prazo de 
conclusão de implantação do 
projeto é de 36 meses.

O córrego do Ipiranga é 
alvo da promessa de prefeitos 
há três décadas, garantem 
moradores mais antigos. Mas, 
basta chegar a época de chu-
vas fortes para saber que ne-
nhum deles cumpriu a tarefa 
de acabar com as enchentes. 

Para a região, está prevista 
a realização de várias obras 
de canalização de córrego, 
associada à implantação de 
reservatórios de amorteci-
mento de cheias e sistemas 
de galerias de águas pluviais 

Alalgamento em frente ao prédio do Tribunal de Contas 
do Município: problema antigo  e alvo de promessas

•URBANISMO

no Córrego Ipiranga. Incluem 
a construção de 1 reservató-
rio, ampliação e adequação 
hidráulica da Lagoa Aliperti, 
ampliação do canal do Ipiran-
ga desde o Viaduto Aliomar 
Baleeiro até a Avenida Bos-
que da Saúde e construção 
de canal extravasor desde a 
Lagoa Aliperti até o reserva-
tório junto às alças do viário 
do Viaduto Aliomar Baleeiro.

Mirandópolis
Outra obra de drenagem 

que tem sido relacionada en-
tre as promessas dos últimos 
mandatários do cargo é a re-
adequação da bacia dos cór-

regos Paraguai e das Éguas, 
que passam sob Mirandópolis 
e trecho de Moema. Embora 
canalizados e “escondidos” 
sob avenidas como a José Ma-
ria Whitaker ou a Ascendino 
Reis, estes córregos ganham 
visibilidade também nos ve-
rões, quando várias ruas ao 
redor fi cam alagadas em dias 
de temporais. 

O córrego Éguas nasce na 
região de Moema e se junta 
com o Paraguai na região da 
sede do Tribunal de Contas do 
Município - TCM, na Avenida 
Ascendino Reis. Toda essa 
região, incluindo os baixos do 

•EDUCAÇÃO

Procurando escola 
na região da Saúde?

Quando o fi nal de ano 
se aproxima, uma série 
de dúvidas assola os pais: 
qual a escola ideal para 
meu fi lho? A resposta é, 
obviamente, diferente 
para cada família. É pre-
ciso conhecer a fi losofi a 
educacional oferecida, a 
infraestrutura, os princípios 
de relacionamento entre a 
instituição e seus alunos...

Pensando nisso, o Colégio 
Renovação, que conta com 
quatro unidades na região do 
Jardim da Saúde, vai oferecer 
no próximo sábado, dia 24, 
o “Dia Legal”, com atrações 
para a família toda.

A partir das 9h, haverá 
visita monitorada às instala-
ções, ofi cinas para demons-
trar um pouco da fi losofi a da 
escola, além de um Lanche 
Legal, em que os participan-
tes são convidados a com-
partilhar com outras famílias 
e com a equipe do Colégio 
suas histórias, suas dúvidas, 
suas expectativas. 

Também são apresenta-
dos o material pedagógico 
utilizado, do Sistema Anglo 
de Ensino, e a proposta pe-

dagógica da escola. Diversão 
e informação na medida certa 
para pais e fi lhos. 

O Colégio Renovação já 
existe há mais de três déca-
das. Conta com uma unidade 
específi ca para Educação In-
fantil e curso em período inte-
gral, a Unidade Baby, e outras 
três para garantir conforto e 
infraestrutura moderna aos 
estudantes até o Ensino Mé-
dio. Tem também um Centro 
de Convivência, com estrutu-
ra esportiva completa. 

Atualmente, tem investido 
em ferramentas tecnológicas, 
aplicativos educacionais e até 
uma Sala Google foi recente-
mente implantada.

Vá conhecer. A participa-
ção no Dia Legal é gratuita. 
Basta agendar a participação 
até sexta, dia 23. A visita acon-
tece na Unidade I: R. Kalil Na-
der Habr, 281. Tel: 5073-1455.

viaduto Onze de Junho, seria 
benefi ciada com as obras de 
macro e microdrenagem na 
bacia destes córregos. 

O projeto estava nas me-
tas dos prefeitos Serra, Kas-
sab e Haddad, mas também 
não saiu do papel. Nesta últi-
ma gestão, a Prefeitura espe-
rava receber R$ 80 milhões do 
PAC e havia anunciado o início 
das obras para o ano passado, 
depois para este... mas já es-
tamos chegando novamente 
à época das chuvas sem ver 
as obras. 

No plano de metas, o pro-
jeto básico é indicado como 
pronto, a licitação também, 
mas o licenciamento apenas 
parcialmente concluído, assim 
como a fonte de financia-
mento só tem 20% garantido. 
As fases 1 e 2 das obras não 
tiveram início. 

O projeto prevê a implan-
tação de um reservatório de 
detenção, canalização do 
córrego e readequação das 
margens, com paisagismo 
e implantação do sistema 
viário, com fi nanciamento de 
R$ 80 milhões provenientes 
do PAC - Programa de Ace-
leração do Crescimento. O 
córrego Paraguai passa sob a 
Avenida José Maria Whitaker, 
em Mirandópolis, onde são 
históricos os alagamentos em 
períodos de chuvas fortes. 

Na próxima edição, o jor-
nal SP Zona Sul continua a 
abordar antigas promessas 
não cumpridas...

Sonia Viagens Eventos REALIZANDO
SEUS SONHOS
DESDE 1979!

RESERVAS:
ag.quinta@uol.com.br Fone para contato: 11 2068-5660 / 97037-3314

Água de São Pedro
Dia: 12/10/2016
Compras e Lazer
Viagem de 01 dia.
Inclui ótimo ônibus de

turismo, lanche de
bordo, um excelente
almoço e ingresso no

trenzinho city-tour
Preço por pessoa:

R$ 180,00 ou
2 x R$ 95,00

Natal Especial
de 22 a 25/12/2016

Inesquecíveis dias
em São Lourenço - MG
Hospedagem Alzira Plaza,

com pensão completa e
ceia com música ao vivo.
Passeio no famoso trem

das Águas, com violeiros a
bordo. Não fique só neste
Natal, venha viver estes

dias com a gente!
Preço por pessoa
com Apto. Duplo =

4x R$ 325,00

Revillon de
2017 Curitiba PR

Descida pelo
Litoral Sul.

Dias maravilhosos,
passeio de trem até

Morretes, 1/2 Pensão,
ótimo Hotel e City tour

com guia local nos
principais Pontos Turísticos.
Ceia com música ao vivo.

Rua Silva Bueno, 2040
e Metrô Sacomã.

Preço por pessoa: em 4 x
R$ 412,50 ou à vista com

5% de Desconto.



16 A 22 DE SETEMBRO DE 2016PÁG. 04

Saúde e Estética

Para anunciar neste 
espaço, informe-se pelo 

telefone: 5072-2020

PsicologiaOdontologia

Por que a videocirurgia oncológica pode ser 
melhor na recuperação de pacientes com câncer?

•SAÚDE

A laparoscopia pode ser 
adotada para tratar pacientes 
oncológicos no lugar de méto-
dos convencionais, trazendo 
uma série de vantagens para o 
paciente que não precisará so-
frer cortes e incisões por vezes 
desnecessárias, além de poder 
reduzir o tempo de permanên-
cia no hospital internado

 “As cirurgias laparoscópi-
cas são extremamente efi cien-
tes, têm crescido e sido cada 
vez mais usadas em cirurgias de 
câncer de estômago, pâncreas, 
esôfago, fígado e intestino (có-
lon e reto)”, explica o cirurgião 
oncológico do Departamento 
de Cirurgia Abdominal do AC 
Camargo Cancer Center e da 
Clínica Franco e Rizzi, dr. An-
tonio Cury, especializado em 
videocirurgia pelas Universida-
des francesas Louis Pasteur e 
Bordeaux.

A cada ano mais de 12,7 
milhões de pessoas são diag-
nosticadas com câncer e 7,6 
milhões de pessoas morrem 
vítimas da doença em todo o 
mundo, apontam dados do 
Instituto Nacional de Câncer 
(Inca). E se nada for feito, tere-
mos 26 milhões de casos novos 
e 17 milhões de mortes por ano 
em 2030. 

No Brasil,  entre 2000 e 
2007, os investimentos do 
Ministério da Saúde com a 
doença aumentaram em 20% 
ao ano, passando de R$ 200 
milhões para R$ 1,4 bilhão, em 
2007. O custo do câncer no 
mundo à economia global em 
mortes prematuras e invali-

dez, sem considerar os custos 
médicos, foi estimado em US$ 
1 trilhão.

Mais controle, 
maior efi cácia

O cirurgião explica porque 
a videolaparoscopia apresen-
ta vantagens se comparada 
à cirurgia convencional. “Ela 
amplia em até 20 vezes as ima-
gens da área tratada, fazendo 
com que o cirurgião enxergue 
melhor e tenha mais controle”, 
exemplifi ca.

A intervenção é realizada 
por meio de incisões que não 
passam de 12 milímetros e ma-
nuseadas por pinças de 5mm 
de diâmetro. “O paciente se 

benefi cia com a falta de corte, 
diminuição do tempo de inter-
nação, sente menos dores e 
se recupera mais rapidamente 
do procedimento cirúrgico em 
geral, podendo retomar rapi-
damente à sua rotina e/ou ao 
tratamento de quimioterapia 
ou radioterapia”, lembra Cury.

Como se trata de pequenos 
cortes (furos de 5 a 12mm) há 
um melhor resultado estético 
(cosmético), o que diminui as 
chances do paciente ter as in-
cômodas hérnias. Isso sem falar 
do ponto de vista de infecção 
dos pequenos cortes que é me-
nor quando comparamos com 
as cirurgias abertas. “O ganho é 

impressionante”, resume. 
Outra variante da técnica é 

somá-la à cirurgia robótica. “Ela 
traz a possibilidade de fazer 
dissecções e principalmente 
reconstruções complexas mais 
precisas e atingir áreas mais 
delicadas”, explica o cirurgião. 
Ele esclarece que a platafor-
ma robótica permite melhor 
movimentação das pinças, am-
pliando as possibilidades de 
movimento do cirurgião, o que 
facilitará as anamastoses (cos-
turas) ou ressecção de linfono-
dos (ínguas) que podem estar 
comprometidas por células 
neoplásicas).

 “A principal diferença para 
o médico que comanda a cirur-
gia é que ao invés dele coor-
denar e controlar uma equipe 
ele conta com a precisão dos 
braços do robô. É um recurso 
que cada vez mais está se di-
fundindo”, garante.

Segundo Cury, apesar de 
todas estas vantagens e da téc-
nica não ser uma novidade, há 
poucos especialistas que fazem 
o procedimento porque a curva 
de aprendizado é longa e de-
manda múltiplos fatores como 
equipamento e infraestrutura 
adequada, o que se torna um 
problema. “A experiência e 
a habilidade contam na cirur-
gia minimamente invasiva da 
mesma forma que na cirurgia 
convencional aberta”.

A Clínica Franco e Rizzi tem 
unidade no Jabaquara: Rua 
dos Buritis, 128, conj. 503A. Te-
lefone: 3845-5820. Site: www.
francoerizzi.com.br

•SOLIDARIEDADE

Adere celebra 44 anos 
com festa na rua neste 
sábado, 17. Participe!

Em 1972, um gru-
po de pais de pesso-
as com deficiência 
intelectual  estava 
preocupado com o 
futuro de seus fi lhos, 
que começavam a sair 
da infância. E foi da 
união entre eles que 
surgiu um belo traba-
lho que gera ótimos 
resultados até hoje, 
na Vila Santa Catari-
na: a ADERE. Neste sábado, a 
entidade celebra seus 44 anos 
de existência com uma grande 
festa na rua! E toda a comu-
nidade, que sempre apoiou 
seu trabalho, está convidada a 
participar e conhecer melhor o 
trabalho ali desenvolvido. 

O quarteirão onde está 
sediada a instituição na rua 
Contos Gauchescos, 86, será 
fechado das 10h às 14h para a 
realização de brincadeiras de 
rua, monitoradas pela equipe 
que atua na Adere.

Histórico
A Associação para Desen-

volvimento, Educação e Recu-
peração do Excepcional é uma 
instituição sem fi ns lucrativos 
que proporciona um atendi-
mento global aos atendidos.

O projeto inclui desenvol-
ver hábitos e atitudes para a 
inserção no mercado trabalho. 
Por meio das diversas mani-
festações da Arte, traduzidas 
em oficinas de artesanato, 
dança, teatro, música, além 

do trabalho com o corpo e a 
mente, por meio de atividades 
físicas, exercícios e lutas mar-
ciais, com acompanhamento de 
uma equipe multidisciplinar, os 
atendidos descobrem suas ha-
bilidades em um ambiente se-
guro e criativo, que, ao mesmo 
tempo, incentiva a autonomia. 
Uma parte dos beneficiados 
é capacitada para o mercado 
de trabalho e contratada por 
empresas parceiras da institui-
ção. Outra parte desenvolve 
autoconhecimento, autoestima 
e sensação de pertencimento 
para que se sinta acolhida e 
capaz de conquistar seu espaço 
na família e sociedade. 

As peças artesanais e os 
acessórios para casa e escri-
tório, realizados nas oficinas, 
assim como os pratos e do-
ces feitos pelo projeto Adere 
Gourmet, têm o valor de venda 
destinado ao trabalho da insti-
tuição, que também conta com 
doações de empresas e pessoas 
físicas. Saiba mais, acessando o 
site: www.adere.org.br
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ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO
DOMICILIAR

Crianças | Adolescentes
Adultos | Idosos

AGENDE UMA CONSULTA
Vânia Santos Cabral | CRP: 06/123048
(11) 97458-1567 | (11) 4253-0586

vania.psico@hotmail.com

Dificuldade de locomoção e deficiência.
Pessoas acamadas, doenças crônicas.
Pessoas em condições Pós –Cirúrgicas. 
Pessoas em internação domiciliar.
Gestantes em repouso absoluto.
Depressão, ansiedade, fobia social,
angústia, insegurança, crises de pânico.

•
•
•
•
•
•

Cuidadores

Casas de Repouso
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SAPP quer tombamento do 
prédio da Cruz Vermelha

Evitar a construção de um 
shopping center às margens 
de um bairro estritamente 
residencial é o atual foco da 
Sociedade Amigos do Planalto 
Paulista (SAPP). No ano pas-
sado, chegou a ser emitida a 
autorização para demolição 
dos prédios da Cruz Vermelha, 
que ocupam um imenso ter-
reno limitado pelas Avenidas 
Moreira Guimarães, Aratãs, 
Jandira e Araés.

Rumores passaram a dar 
conta, então, de qua ali seria 
construído um novo shopping 
center por um grande grupo 
nacional. Mas, dias depois 
de autorizada a demolição, o 
Conselho Municipal de Preser-
vação do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental da Cida-
de de São Paulo (Conpresp) 
acatou um pedido de análise 
de tombamento do imóvel, 
impedindo a demolição. 

Para os integrantes da 
SAPP, para evitar a degrada-
ção do bairro e ainda garantir 
um novo equipamento de uso 
para a comunidade local, o 
idela é que a área seja tomba-
da como “Zonas Especiais de 
Preservação Cultural” (ZEPEC).

Para este sábado, 17, 10h, 
foi marcado um evento de mo-
bilização pela Preservação da 
Cruz Vermelha. A comunidade 
vai se reunir na Alameda dos 
Araés, nos fundos do comple-
xo da Cruz Vermelha. 

Os moradores pensam em 
reivindincar um parque para o 
local, mas inicialmente estão 
concentrados em reivindicar 

•URBANISMO

Mostra de arte portuguesa 
desembarca no Museu Afro

Alguns dos principais artis-
tas portugueses da atualidade 
têm suas obras expostas em 
pleno Parque do Ibirapuera, 
no Museu Afro Brasil. A ideia 
da mostra “Portugal - Portu-
gueses, Arte Contemporânea” 
pretende aproximá-los do uni-
verso cultural brasileiro, como 
parte de uma trilogia desenvol-
vida pelo Museu Afro Brasil. 

As infl uências interculturais 
de Portugal, África e Brasil, 
nascidas com o antigo império 
português e aprofundadas de-
cisivamente pela escravidão, 
são redesenhadas na perspec-
tiva contemporânea. No ano 
passado, “Africa Africans”, 
outra mostra do Museu Afro, 
foi eleita a melhor exposição 
de 2015 pela Associação Brasi-
leira de Críticos de Arte.

“Nossos olhares e antenas 
se voltam para as manifes-
tações criativas nascidas no 
triângulo da invenção, um eixo 
geográfico que envolve Por-
tugal, África e Brasil”, afi rma 
Emanoel Araujo, que é diretor 
do Museu e assina a curadoria 
da atual exposição. “O corpo 
da exposição tem muitas ver-
tentes. Procuramos mostrar 
uma arte contemporânea en-
tre o modernismo e a constru-
ção de uma nova identidade, 
que envolve artistas jovens e 
outros consolidados”.

No museu, 270 obras - pin-
turas, esculturas, fotografi as 
e instalações - compõem o 
mais amplo panorama da arte 
lusitana realizado no Brasil, 
nos últimos anos. Entre os 

•CULTURA

destaques, “Coração Indepen-
dente Vermelho”, instalação 
de Joana Vasconcelos, um 
dos maiores nomes da arte 
portuguesa na cena interna-
cional. Destacam-se ainda as 
obras de Helena Almeida e 
Maria Helena Vieira da Silva, 
centrais na arte portuguesa no 
século 20. Outras instalações 
também marcam presença 
nos 3.000 m² destinados à 
exposição, como é o caso de 
“Plataforma”, de Miguel Pal-
ma, que deve surpreender os 
visitantes por suas dimensões 
e originalidade.

Três núcleos expositivos 
especiais: “Homenagem a 
Bordalo Pinheiro”, “Africanos 

portugueses” e “Brasileiros 
portugueses”, foram articula-
dos a esta exposição

A Exposição “Portugal Por-
tugueses - Arte Contemporâ-
nea” fi ca em cartaz por todo 
o semestre. Vale lembrar que 
o Ibirapuera também tem a 
Bienal, no Pavilhão da Bienal, 
e a mostra Útero do Mundo, 
no Mam, o que torna o parque 
um endereço obrigatório para 
quem gosta de arte ou quer 
dedicar-se a conhecer um pou-
co mais deste universo. 

Vai até  8 de janeiro, no Mu-
seu Afro Brasil, com entrada 
pelo portão 10 na Av. Pedro 
Álvares Cabral, s/nº - Parque 
Ibirapuera. Tel.: 3320-8900.

a aprovação do tomba-
mento do imóvel, evi-
tando sua destruição ou 
transformação em em-
preendimento comercial 
de grande porte. 

O Planalto Paulista 
continua como bairro 
estritamente comer-
cial, mas alguns cor-
redores viários têm, 
a partir da aprovação 
recente do Plano Dire-
tor, algumas permis-
sões diferenciadas de 
uso.  A área da Cruz 
Vermelha, entretanto, 
estaria dentro de uma 
Zona de Estruturação 
Urbana (ZEU).

www.nabil.org.br           /NabilBonduki  |       Nabil_Bonduki  |       SPnabil

R$ 300,00
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•BARES E RESTAURANTES

Shopping Santa Cruz agora 
conta com Outback

A rede de restaurantes Ou-
tback Steakhouse acaba de 
inaugurar mais uma loja na 
região. Depois do Plaza Sul, foi 
a vez do Shopping Metrô San-
ta Cruz receber uma unidade 
conhecida por apostar no que 
defi ne como “casual dinning”, 
ou jantar casual.  O clima de 
confraternização, aliás, parece 
ser o prato principal da casa. Há 
sempre amigos celebrando, en-
contros animados, tudo em sin-
tonia com o estilo igualmente 
descontraído de atendimento.

O sabor é marcante e as 
porções são generosas na rede 
que conta com casas ao redor 
do mundo. No tradicional car-
dápio, além das famosas car-
nes, há opções para todos os 
gostos, variando entre saladas, 
sopas, massas, frango, peixe, 
sanduíches, sobremesas e op-
ções para crianças. Todos os 
ingredientes utilizados são fres-
cos e os itens que compõem 
o cardápio são preparados 
diariamente pela equipe de ou-
tbackers – como são chamados 
os funcionários - no próprio res-
taurante. O destaque fi ca para 
os cortes de carne especiais 
e aperitivos icônicos como a 
Bloomin’ Onion®.

O Outback oferece ainda 
um cardápio específi co para o 
bar, com destaque para o fa-
moso chope servido em caneca 
congelada e as Aussie Caipiri-
nhas de frutas diversas, que 
podem ser preparadas com ca-
chaça, cachaça premium, vodca 
nacional e importada, tequila 
ou saquê. A carta de vinhos foi 
elaborada com a fi nalidade de 
harmonizar com os tipos de car-
ne oferecidos pela casa e inclui 
bons exemplares australianos, 
chilenos, argentinos e nacio-
nais, até espumantes. 

Durante a badalada happy 
hour, batizada de Billabong 
Hour, as bebidas alcoólicas são 

Bife ancho ou chorizo grelhado: de R$ 99 por R$ 65,90!
A Ceci Grelhados faz 

sucesso pela praticidade, 
qualidade das carnes e 
preços de dar água na 
boca - em se tratando de 
cortes especiais de car-
ne e churrasco prontinho 
para consumo.

Agora, a casa está 
com uma promoção es-
pecial para os fãs das 
saborosas e tenras carnes 
argentinas. O famoso bife 
ancho ou chorizo grelha-
do, que custava R$ 99, 
está saindo por apenas 
R$ 65,90! Vale ressaltar: 
o cliente já leva a carne 
prontinha para consumo, 
quente e no ponto dese-
jado, grelhada na hora 
em churraqueira própria. 
A porção serve tranquila-

mente três pessoas. 
O ideal é ligar alguns 

minutos antes, marcar ho-
rário e reservar a peça. Ao 
buscar já vai sentir aque-
le aroma irresistível do 
churrasco bem feitinho.

A casa é muito pro-
curada por famílias da 
região que buscam prati-
cidade, especialmente no 
fi m de semana. Tem car-
nes tenras e saborosas, de 
alta qualidade, sempre 
com preços convidativos. 

Picanha nobre, lingui-
ças, baby beef, costela 
feita no bafo, cupim... 
A diversidade de cortes 
que podem ser prepa-
rados para churrasco e 
entregues já prontas para 
saborear é incrível.

Durante a semana 
toda, são oferecidos tam-
bém espetinhos: carne 
bovina, frango, linguiça, 
kafka, salsichão, queijo 
coalho, pão de alho... O 
cliente pode ainda enco-
mendar alguns acompa-
nhamentos, como maio-
nese, cebola assada, vi-
nagrete... A farofa vai de 
brinde!

Outro destaque que 
tem boa aceitação do 
público é o galeto!

Festas e eventos
É possível também con-

tratar a empresa para 
elaborar o churrasco em 
sua casa ou escritório. le-
var as carnes já grelhadas 
em churrasqueira própria, 
quentinhas, na hora. 

Todas as carnes são 
de frigoríficos brasileiros 
renomados como Friboi, 
Red Angus Beef, Aurora 
e Sadia.

A Ceci Grelhados fi ca 
na Avenida Afonso Ma-
riano Fagundes, 1349 - Pla-
nalto Paulista. Telefones: 
2276-7901 e 8542-3449.

Outras informações no 
site: www.cecigrelhados.
com.br E-mail: contato@
cecigrelhados.com.br.

 

servidas pela metade do preço 
(exceto garrafas). Entre as no-
vidades trazidas para o Brasil 
pela rede, destaca-se a cortesia 
de refi l de refrigerante e iced 
tea: o cliente só paga o primei-
ro copo e todos os seguintes 
são por conta da casa.

Fica no segundo andar do 

Shopping Metrô Santa Cruz. 
Telefone: 5082-3732; 5081-3602. 
Funciona de segunda à Quinta: 
11h30 às 23h00 . Sextas e Sába-
dos: 11h30 à 00h00 . Domingos 
e Feriados : 11h30 às 22h00. 
BILLABONG HOUR: das 16h00 
às 20h00 (de segunda a sexta, 
exceto feriados).

A MELHOR PIZZA
DA SUA REGIÃO.

As Pizzarias Turim Bella tem o maior cardápio 
de pizzas de São Paulo, são mais de 100 tipos de 

pizzas dentre elas as pizzas doces.

VILA CLEMENTINO: 
Av. 11 de Junho, 1174
5083-1411 / 5083-1525

VILA ROMANA: 
Rua Fabia, 241 

3862-6767 / 3862-0140

PERDIZES:
Rua Diana, 800

3871-2663 / 3673-9686

TUDO PREPARADO COM INGREDIENTES SELECIONADOS E DE ALTISSÍMA QUALIDADE.

Junte 10 CUPONS e
GANHE UMA PIZZA de
Mussarela ou Calabresa

www.pizzariasbella.com.br

(Exceto feriados e Vésperas)

Segunda a Quinta na Compra de 
DUAS OU MAIS PIZZAS

GANHE 1 refrigerante de 2 litros
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J AV. BOSQUE DA SAÚDE, 1842

Fone: 5585-2088
Horário 2a a 6a das 8:00 às 18:00 horas

Sábados das 9:00 às 13:00 horas
www.dinamarimoveis.com.br

TÉRREAS

VILA MORAES
R$ 600,00

01 DORM COZIN

BANHEIRO ÁREA DE 

SERV E QUINTAL

VILA BRASILINA 
R$ 600,00

01 DORM SALA 

COZINHA ÁREA DE 

SERV QUINTAL

V. MONUMENTO
R$ 850,00

01 DORM SALA COZIN 

BANHEIRO ÁREA DE 

SERV E QUINTAL

V. DAS MERCES
R$ 1.000,00

1 SUITE C/ CLOSED 

SALA COZ BANHEIRO 

LAVAN E QUINTAL

V. DAS MERCÊS
R$ 1.500,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 
SERV C/WC QUINTAL

1 VAGA

SACOMÃ
R$ 1.650,00

2 DORM SALA COZ

BAN ÁREA SERV

02 VAGA E QUINTAL

BQ. DA SAÚDE
R$ 2.300,00

02 DORM SALA COZINHA BANHEIRO
 ÁREA DE SERV DEP DE

EMPREGADA C/ WC 4 VAGAS SENDO
1 COBERTA E QUINTAL

JD. DA SAÚDE
R$ 2.500,00

3 DORM SALA C/ 2 AMBI-

ENTES COZ BANHEIRO 

ÁRE SERVIÇO DEP. DE 

EMPREGADA 3 VAGAS, 

ESCRITÓRIO E

TERRAÇO NOS

FUNDOS

JD. DA SAÚDE
R$ 4.200,00

3 DORM C/ SUITES

SALAS COZINHA

2 BANHEIROS

ÁREA DE SERV

4 VAGAS QUINTAL E

QUARTO DE 

EMPREGADA C/ WC

SETEMBRO É MÊS DE ANIVERSÁRIO
DA DINAMAR. VAMOS PRESENTEAR 
NOSSOS CLIENTES COM 1 BÔNUS
   SURPRESA NA NOVA LOCAÇÃO.

SOBRADOS

V. GUMERCINDO
R$ 1.200,00

2 DORM SALA GDE 

COZINHA GDE BANH E 

ÁREA E SERVIÇO

BD. DA SAÚDE
R$ 1.500,00

2 DORM SALA COZINHA 

BANHEIRO ÁREA DE 

SERV C/WV E SACADA

BQ. DA SAÚDE
R$ 1.700,00

2 DORM SALA COZ 
BANHEIRO QUARTO 

EMPREG C / WC ÁREA  
DE SERV GARAGEM E 

QUINTAL

V. GUMERCINDO
R$ 2.000,00

3 DORM SALA COZ 

BANHEIRO ÁREA SERV 

C/ WV QUINTAL 1 VAGA

JD. DA SAÚDE
R$ 2.000,00

3 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO LAVABO 
DEP. DE EMPREG C/ 

WC QUINTAL 4 VAGAS

JD. DA SAÚDE
R$ 2.500,00

3 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO DEP. DE 

EMP ÁREA SERV 
QUINTAL E GARAGEM

JD. CELESTE

R$ 700,00

2  DORM C/ PISO 

FRIO CLOSED 

SALA BANHEIRO 

AS GARAGEM 

QUADRA SALÃO 

DE FESTA.

JD. CELESTE
R$ 800,00 

2 DORM SALA COZ 

BANH ÁREA SERV , 

QUINTAL E 1 VAGA

SACOMÃ
R$ 1.200,00 

2 DORM C/ ARMÁRIO 

SALA COZ C/ ARMÁRIO 

ÁREA SERV 01 VAGA

VILA MORAES
R$ 1.200,00

2 DORM SALA

COZ BANH ÁREA

SERV E 1 VAGA

ÁGUA FUNDA
R$ 1.500,00

2 DORM SALA

COZINHA BANHEIRO 

ÁREA SERV E 1 VAGA

MOINHO VELHO 
R$ 1.600,00

2 DORM SALA COZINHA 

PLANEJADA BANH 

ÁREA SERV 1 VAGA

SAÚDE
1.800,00

PRÓXIMO AO METRO 
SAÚDE EM FRENTE A 

CULTURA INGLESA
2 DORM SALA

COZINHA BANHEIRO
QE COM WC ÁREA SERV 

GARAGEM

APARTAMENTOS

JD. DA SAÚDE - R$ 1.700,00
2 DORM MOBILIADOS, SALA, COZINHA C/ ARMÁRIOS BANH C/ BOX 

ÁREA DE SERV C/ MAQUINA LAVAR E 1 VAGA

BQ. DA SAÚDE
R$ 400,00

1 SALA DE  20M2 

E   BANHEIRO 

COLETIVO

V. DAS MERCÊS
R$ 800,00

SALA COM 60M2

COZINHA C/ PIA
BANHEIRO E 

1 QUARTO PEQ
NO FUNDO

PROX. METRO IPIRANGA

R$ 1.200,00

SALA 6X6 COM PISO EMBORRACHADO

E PIA DE GRANITO BAN GARAGEM

BOSQUE DA 
SAÚDE

R$ 1.000,00
SALÃO COML. 20M2

E BANHEIRO

BQ DA SAÚDE
R$ 1.800,00

ÓTIMO PONTO SALÃO 
C/70M2  1 BANHEIRO 

PARTE ELETRICA 
TRIFASICO PÉ
DIREITO ALTO 

BQ. DA SAÚDE
R$ 2.000,00

90M2 COPA 

01 BANHEIRO

02 SALAS

BQ. DA SAÚDE
R$ 2.000,00

SALÃO 3X40 

BANHEIRO 

E QUINTAL

JD. DA SAÚDE

R$ 17.000,00

SALÃO MEDINDO

10X 20 COM FRENTE 

DE VIDRO

BQ. DA SAÚDE

SOBRADO COML.

R$ 1.500,00

PARTE INFERIOR: 03 SALAS COPA BANH. PARTE 

SUPERIOR: 03 SALAS 2 WCS ÁREA DE SERVIÇO 

SAÚDE
R$ 18.000,00

GALPÃO COM 2 PISOS 
PE DIREITO ALTO WCS 

SALAS VESTIARIO E 
COZINHA

COMERCIAL

VILA MORAES

R$ 1.100,00

1 DORMS   SALA   COZ.   

BANHEIRO QUINTAL 

ÁREA DE SERVIÇO

SAÚDE
R$ 1.000,00

1 DORM SALA GDE 

COZINHA GDE BANH E 

ÁREA DE SERVIÇO

IPIRANGA
R$ 2.300,00           

2DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO  C/ WC
2 VAGAS E QUINTAL

SAÚDE

R$ 2.500,00

3 DORM SALA COZINHA 

COPA BANHEIRO ÁREA 

DE SERV E 1 VAGA

JD DA SAÚDE

R$ 1.200,00

2 DORM SALA COZINHA 

BANHEIRO ÁREA DE 

SERV E 1 VAGA

JABAQUARA
R$ 1.200,00

1 DORM C/ARMARIO 
SALA COZINHA C/

ARMÁRIO BANHEIRO 
ÁREA SERV 1 VAGA

JD. SAÚDE
R$ 1.700,00

2 dorm mobiliados,
sala, cozinha

c/armários
banheito

c/ box área
de serv c/ 

maquina lavar e
1 vaga

CURSINO

R$ 900,00

SALA AMPLA COM PISO FRIO 20M2 E BANHEIRO

PRÓXIMO AO METRO

ALTO DO IPIRANGA

2 SALAS: ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 

100M DA

AV JABAQUARA

R$ 1.000,00

SALAS COM PISO FRIO BANHEIRO ÁREA LIVRE

V. GUMERCINDO 
R$ 1.500,00

PRÓXIMO AO 
SACOLÃO STA 

CRUZ
 SALÃO COM 40M2 

BANHEIRO

BQ.SAÚDE

R$ 1.800,00

ÓTIMO PONTO SALÃO C/70M2 

1 BANHEIRO PARTE ELETRICA TRIFASICO

PÉ DIREITO ALTO 

SBC – R$ 1.800,00

FAÇA SUA PROPOSTA E

TERÁS UM BOM RESULTADO

SALÃO COM 100M2

BANHEIRO E 2 VAGAS

PROCURA-SE PARA CLIENTES 
INTERESSADOS

  Apartamentos para venda e locação   
  próximos às estações 
  de metrô Jabaquara até Saúde
- Casas Térreas e Sobrados para locação     
  nos bairros Planalto Paulista, Jabaquara, 
  Saúde e imediações
- Terrenos para estacionamento
- Casas térreas e sobrados para venda no  
  Planalto Paulista, Jabaquara e Saúde.
- Imóveis para creches e asilos
  em convênio(ou não) com a Prefeitura -   
  Proximidades da Indianópolis até Cupecê
- Galpões com entrada para caminhões    
  na Vila Santa Catarina, Jabaquara e 
  Aeroporto
- Imóvel comercial, alugado,
  para venda a investidores,
  até R$ 3 milhões.
  FAZEMOS PARCERIAS COM    
  IMOBILIÁRIAS E CORRETORES 
  AUTÔNOMOS

SENHORES PROPRIETÁRIOS
ESTAMOS INOVANDO EM 

ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
(SÃO PAULO E LITORAL)

- Repasse mais rápido
- Serviço  personalizado, de acordo com   
  seu perfil
- Valorização do seu patrimônio
- Limpeza e reparos no imóvel quando 
  estiver vago
- Taxas diferenciadas
- Assessoria Jurídica sem despesa extra
- Atendimento on line até nos fins de semana
- Aluguel garantido mesmo que seu 
 inquilino não pague* (*consulte as  
 condições especiais dessa modalidade, 
 como a locação, contrato e taxa de 
 administração diferenciada)

VILA NOVA CONCEIÇÃO
RUA AFONSO BRAZ, 636
(CORRETOR PLANTONISTA 

NO LOCAL)
Imóvel comercial, loja ampla na 
frente + casa térrea nos fundos, 

local nobre, único no bairro.
Estuda permuta parcial por 

imóvel na Vila Mariana, 
Exclusividade Sonia Lima 

Imóveis - R$ 4.000.000,00
Para solicitar fotos desse 

imóvel:
 sonialimaimoveis@uol.com.br

VILA MARIANA
COBERTURA DUPLEX 
320M² DE ÁREA ÚTIL

R$ 2.200.000,00
4 dormitórios (2suites), sala 

para 3 ambientes,
 lareira, varanda, cozinha 
completa, dependência de 

empregada, aquecedor,
 lazer total c/piscina aquecida, 

pista de cooper, 
quadra, área para churrasco 

com quiosque, 3 vagas

PLANALTO PAULISTA
SOBRADO MARAVILHOSO
3 dormitórios, escritório, living 
amplo, hall, cozinha, grande 
edícula,  ótimo quintal com 

palmeira, entrada lateral para 
carros isolada de ambos os 

lados. R$ 1.700.000,00
Para solicitar fotos

desse imóvel:
 sonialimaimoveis@uol.com.br

METRÔ CONCEIÇÃO
APARTAMENTO
2 DORMITÓRIOS
R$ 460.000,00

Com armários, sala 2 
ambientes, com sacada, 

cozinha com armários, andar 
intermediário, condomínio
valor baixo Para solicitar

fotos desse imóvel:
 sonialimaimoveis@uol.com.br

MORUMBI
APTO. TIPO FLAT

R$ 240MIL
 1 dormitório, sala, varanda, 

cozinha, 1 garagem, depósito,
condomínio com wi-fi,

lavanderia coletiva,
sala de ginástica, piscinas, 

quadra, (permuta parcial São 
Judas – paga a diferença)

RUA ALBA

SOBRADO

R$ 315.000,00

2 dormitórios, 1 sala,

cozinha, edícula com

banheiro, 2 garagens

imóvel vago

GRANJA JULIETA
CASA TÉRREA COM 
PISCINA (PERMUTA 

PARCIAL NO JABAQUARA)
3 dormitórios, sendo 1 suite,
 2 amplas salas conjugadas

quintal, jardim, piscina,
R$ 1.650.000,00

Para solicitar
fotos desse imóvel:

 sonialimaimoveis@uol.com.br

AMERICANÓPOLIS

SOBRADO

R$ 300.000,00

Prox. Av.Eng. A.Arruda Pereira

2 dormitórios, sala, terraço, 

lavabo, banheiro social, 

cozinha, lavanderia, garagem

para 1 carro 

JABAQUARA
APARTAMENTO
2 DORMITÓRIOS
R$ 260.000,00

semi novo, 2 dormitórios,
sala cozinha, banheiro,

área de serviço, 1 garagem –
Para solicitar

fotos desse imóvel:
 sonialimaimoveis@uol.com.br

TERRENO NO
JARDIM DA SAÚDE

IMEDIAÇÕES
DO PLAZA SUL

20 x 27 =
R$ 1.100.000,00

Excelente local, com projeto 
para construção

de sobrados, boa topografia.
Estuda permuta e

parcelamento 

JABAQUARA

2 CASAS

R$ 520.000,00

Uma casa com 3 dormitórios

e a outra com 2 dormitórios,

entradas separadas, de 

esquina, ótimo local

JD. AEROPORTO
COMERCIAL/RESIDENCIAL

VENDE OU ALUGA
Amplo sobrado, de

esquina, quintal, 
churrasqueira, 2 entradas,

garagem para 2 carros,
Para solicitar

fotos desse imóvel:
 sonialimaimoveis@uol.com.br

CIDADE VARGAS
APARTAMENTO
3 DORMITÓRIOS
R$ 420.000,00

1 suite, dormitórios e
cozinha com armários,

sala 2 ambientes, com varanda, 
garagem. Apto. reformado, 
Para solicitar fotos desse 

imóvel:
 sonialimaimoveis@uol.com.br

JABAQUARA
SOBRADO reforma
3 DORMITÓRIOS
R$ 418.000,00
Próximo ao Assaí,

3 dormitórios amplos,
2 salas, cozinha ampla, 

despensa, salão, 
quintal, garagem

para 2 carros.

VILA MARIANA
APARTAMENTO

COM  171M² A.ÚTIL
4 DORMITÓRIOS
R$ 1.300.000,00

Sala para 3 ambientes, 2 suites 
+ 2 dormitórios, repleto de 

armários, cozinha completa,
excelente conservação, 

Pronto para entrar
Para solicitar fotos desse 

imóvel:
 sonialimaimoveis@uol.com.br

VENDAS

LOCAÇÕES

AV. INDIANÓPOLIS
(NOVO ZONEAMENTO)

-DIVERSOS -
Temos opções de

imóveis de R$ 3.000,00 a
R$ 18.000,00, para diversos 

ramos de atividades,
de prestação de serviços a 

lojas, restaurante até
 hotel de menor porte

JABAQUARA

SOBRADO

3 DORMITÓRIOS

R$ 2.000,00

Sala, cozinha, 2 banheiros, 

demais dependências,

2 garagens Fiador, seguro 

fiança ou depósito

PLANALTO PAULISTA

CASA MOBILIADA 

R$ 2.000,00

3 dormitórios, (sendo 2

em cima e 1 embaixo)

sala, cozinha, banheiro social, 

área de serviço, 

churrasqueira, 1 garagem

PROX. AV.PEDRO BUENO

CASA TÉRREA

R$ 1.100,00

2 dormitórios, sala grande, 

cozinha, quintal, 

1 garagem, Aceita depósito 

(caução) ou outro

CAMPO BELO
APARTAMENTO
2 DORMITÓRIOS

R$ 1.300,00
Armários nos dormitórios, 

cozinha ampla, 
sala para 2 ambientes,

lazer, garagem, 
lavanderia coletiva. 

Aceita depósito (caução) ou 
outro

CUPECÊ 

 PROX.PARQUE

NABUCO

SOBRADO

3 dormitórios, 2 salas, cozinha,

1 garagem – R$ 1.700,00

MIRANDÓPOLIS
APARTAMENTO 
MOBILIADADO

3 DORMITÓRIOS
1 GARAGEM

Com opção da segunda 
garagem,

3 dormitórios, sendo 1 suite, 
sala dois ambientes, 

com varanda, cozinha, 
totalmente mobiliado.

TERRENO JABAQUARA

390 METROS

R$ 3.000,00

Terreno com pequeno salão, 

local próximo às 

principais avenidas da região,

 fácil acesso ao metrô

GALPÕES PARA LOCAÇÃO

CONCEIÇÃO, JABAQUARA 

e AEROPORTO

Temos opções de 280m² a 

670m², com preços 

Diversos para locação

com fiador, seguro

fiança ou caução
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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

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

BELÍSSIMO APTO
R$ 400 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$ 330 MIL
2 dorms, sala 2 ambs, piso 
laminado, coz, banh. e vaga 
de gar. cond. de r$ 150,00, 
pronto para morar.o melhor 
custo beneFício! reF.: 81-3991

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 – 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

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

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

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 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 “REFORMADO” 
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

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

COBERTURA DUPLEX C/ 5 
VAGAS SÓ R$ 1.100 MIL
Vista panorâmica p/ o parque, 
5 vagas demarcadas, 3 dorms, 
suíte, sala 2 ambs, sl. jantar, es-
critório, coz, terraço com churr, 
lazer c/ piscina, quadra,143 m2 
úteis. Px. Metrô.   REF.: 21-3186

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 VILA GUARANI
R$ 410 MIL

Próximo ao metrô, EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO, 2 

dorms,com arms embutidos, 
sala com sacada,cozinha,2 
banheiros,64 m2 úteis com 

gar. para auto.  REF.: 31-3198

EXCELENTE APTO METRÔ 
CONCEIÇÃO  R$ 520 MIL 
Próx. Metrô, 2 dorms, suíte, sala 
2 ambs, sacada, coz, lavand, gar, 
cond. baixo.  Oportunidade, boa 
localização próx. comércio local, 
padaria, quitanda, mercadinho, 
papelaria etc.  REF.: 04-3199

APTO – BOCA DO METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 320 MIL

Próx aos Bombeiros com 3 
dorms com armarios, ótima 
sala, coz. c/ armários, box 

blindex, AS, cond. R$ 220,00. 
Oportunidade .Ao lado do pré-
dio do ITAÙ.  REF.: 04-3219

APTO - 10 MINUTOS A PÉ 
DO METRÔ- R$ 360 MIL

3 dormitórios, suíte, sala 2 
ambs, cozinha com armários, 
condomínio baixo, vaga de 

garagem, playground, salão de 
festas.  REF.: 72-3066

SOBRADO JD AEROPORTO 
OPORTUNIDADE R$ 530 MIL 

Próx. à Rua Tamoios, muito 
bem localizado com 2 dormitó-
rios, sala 2 ambientes,cozinha, 
garagem. Otimo investimento.  

REF.:04-3233 
LINDO APTO  R$ 360MIL

REFORMADO  
Todo reformado, à 5 min. 

Do Metrô, 2 dormitórios com 
armários, sala 2 ambientes, 

cozinha com armários, 60 m2 
úteis e vaga livre, Visite hoje!  

REF.: 04-3229

APTO  PROX. METRÔ 
JABAQUARA R$ 340 MIL

3 dormitórios, sala para 2 
ambientes, cozinha, banheiro, 

rico em armários, vaga de 
garagem. Òtima localização, 
a 10 minutos a pé do Metrô!  

REF.: 06-3272

2 CASAS TÉRREAS- ÓTIMA 
PARA RENDA R$ 480 MIL

 Vila Guarani cada uma com 
2 dormitórios , cozinha, sala 
2 ambientes e 2 vagas de 

garagem no total, ótimo local, 
perfeito p/ investimento ou p/ 
duas famílias. REF.: 04-3195

SOBRADO VENDA RÁPIDA 
AGORA SÓ R$ 500 MIL 

-  JABAQUARA
3 dormitórios, suíte, sala 

2 ambs , cozinha, area de 
serviço e garagem para 4 
vagas. OPORTUNIDADE.  

REF.:04-3222
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
PRÓX. METRÔ 

JABAQUARA R$ 900 MIL
CIDADE VARGAS ,frente p/ 

duas ruas  com 4 dormitórios, 
sala ampla , cozinha, depen-
dencia para empregada e 4 

vagas de gar.  REF  01-2750

SOBRADO VILA GUARANI  
R$ 530 MIL

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

c/ dispensa e mais um  quarto, 
toda em laje. Excel.preço,Ótima 
localização,  10 min. do metrô 

Jabaquara. REF.: 95-4000  

APTO METRÔ 
JABAQUARA  R$ 685 MIL
REFORMADO, com 3 dorms 
c/ arms, sala 2 ambs, cozinha 

com Armários, lavanderia, 
ensolarado, lazer completo e 
garagem para 2 autos. Òtimo 
custo benefício. REF.:71-3072

APTO SÃO JUDAS/
CONCEIÇÃO R$ 386 MIL

2 dormitórios, sala com 
sacada, cozinha, apto TODO 
REFORMADO, piso em por-
celanato, condominio de R$ 
350,00 e vaga de garagem.  

REF.: 82-2837

APTO 3 DORMS
R$ 570 MIL METRÔ

Belíssimo apto próx. metrô 
Jabaquara, 3 dorms c/ arms, 
suíte, sala 2 ambs c/ sacada, 

coz. c/ arms, vaga p/ auto-
móvel, lazer completo. Ótima  
oportunidade!  REF.: 07-3261

APTO 3 DORMS METRÔ 
JABAQUARA R$ 400 MIL

3 dorms, sendo uma suíte, 
sala 2 ambientes com sacada, 
cozinha com armários, lazer 

com piscina, play ground, 
salão de festas etc. Oportuni-

dade única. REF.: 07-3184
APTO PERTO DO METRÔ 
POR APENAS “R$ 249 
MIL”– VILA GUARANI 

Não tem outro igual c/  2 dormi-
tórios, sacada, sala, cozinha, AS 
e vaga de gar. Um ótimo custo 
benefício, sua oportunidade de 
sair do aluguel!. Ref 06- 3263

SOBRADO CID. VARGAS/
JABAQUARA - R$ 580 MIL
Excelente local, próx. ao Metrô 
c/ 2 dorms, ótima sala, copa, 
banheiros, quintal, lavanderia 
e edícula, vagade gar. c/ portão 
auto. ÓTIMO INVESTIMENTO 

OU RENDA!  REF.: 06-3267
CASA TÉRREA

JD. PRUDÊNCIA
R$ 550 MIL

3 dormitórios, sala ampla, 
cozinha, banheiros,lavanderia 

, quintal e garagem para 2 
automóveis em um terreno de 

5x30. Ref 06-5000
EXCEL. OPORTUNIDADE 

APTO R$ 300 MIL NO 
JABAQUARA/ CID. VARGAS

c/ lazer completo, bem locali-
zado, 2 dorms, sala c/ sacada, 

lav, vaga de gar. Preço de 
ocasião, vale bem mais. Òtimo 

negócio. REF.: 06-3079

PTO PAULISTA/ EXCEL. 
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

CASA TÉRREA ISOLADA 
R$ 980 MIL

CIDADE VARGAS
Bairro residencial! PRÓX. Metrô 
Jabaquara c/ 4 dorms, suíte,sala 
2 ambs, coz, qtal, edícula, saída 
p/ 2 ruas, 6 vagas de gar, terreno 
amplo de 450 m2 ,casa totalmente 
isolada e arejada!.  REF63-2886

APTO OPORTUNIDADE 
SÓ R$ 270 MIL-PRÓX. METRÔ 

2 dormitórios, sala , cozinha, 
vaga de garagem, muito bem 
localizado. Condomínio baixo. 
Òtimo negócio e investimento 
para locação!. REF.: 06-3253

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
R$ 330 MIL 

5 min. a pé do metrô 1 dorm. 
c/ arms, sala, coz. com arms, 

vaga de gar, c/ lazer completo, 
otima localização, opção de 

deixar todos os móveis, opor-
tunidade. REF.: 01-83-3294

SOBRADO VILA GUARANI 
3 DORMS C/ STE R$ 830 MIL

A 400 metros do Metrô Jaba-
quara c/ 3 dorms, ste, c/ arms, 
coz, sala 2 ambs, isolado, lav, 
4 vagas, terreno com mais de 

400 m2, qtal, quarto e wc emp. 
e salão grande. REF.:83-3300

LINDA CASATÉRREA/ CID. 
VARGAS  R$ 1.150 MIL
 Próx. Metrô Jabaquara c/ 4 
dorms com arms, suíte, AE, 

sala 3 ambs, copa e coz. 
grande c/ arms, vagas p/ mais 
de 7 autos, escritório, terraço. 
Excel. imóvel.  REF.: 83-1368

ÒTIMO SOBRADO
VILA GUARANI

R$ 500 MIL - METRÔ
Bem próx. ao Metrô .

Toda reformada inclusive 
hidraulica e eletrica
 com 3 dormitórios ,

armários, sala, cozinha,
2 banheiros e

vaga de garagem.
 REF.: 83-3303

CASA TÉRREA PRÓX. 
METRÔ CONCEIÇÃO/ 

JABAQUARA –R$ 800 MIL
3 dorms, sala, coz, banh, quin-

tal, 5 vagas de carro, ótimo  
terreno de 10x30.Nos fundos 
sobrado de 2 dorm., fachada 

com jardim. Ref  83-3071
SOBRADO/ PLANALTO 
PAULISTA R$ 550 MIL
2 dormitórios com armários, 
sala 2 ambientes, banheiro, 
cozinha com armarios, vaga 

de garagem. Òtima localização. 
REF.: 83-3282

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 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 

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

COBERTURA 
DUPLEX

R$ 1.300 MIL
A 600 mts. do metrô 

Imigrantes, gar.p/ 3 carros, AU 
= 157m², 1º piso c/ living p/ 3 
amb., lav, coz. planej., terraço 
c/ churr. e piscina, e 2º piso c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte c/ hidro, 

wc social - REF.: 15.122

TERRENO
CHÁCARA INGLESA

R$ 480 MIL
Ótima localização do bairro, 

terreno localizado na rua Itaoca 
esquina com rua Guiratinga, 

terreno plano c/ 168 m², ótimo 
para residência -
REF.: 14.797

APTO
VILA VERA
R$ 300 MIL

Prédio seminovo, impecável, 
ótimo acabamento, c/ 2 

dormitórios c/ AE, living p/ 
2 amb. c/ sacada, cozinha 

planejada, lavanderia c/ AE, 
garagem p/ 1 carro, lazer - 

REF.: 14.927

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Vago, ótimo local, / 3 

dormitórios, terraço, wc social, 
sala, sl. de jantar, cozinha, 

lavanderia, wc p/ empregada, 
qto. despejo, garagem p/
1 carro - REF.: 14.588

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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 339 MIL
Ótimo local do bairro, ótima 
oferta, c/ 2 dormitórios, wc 

social, sala, coziha, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, terreno

6 x 18 = 108m², construção
70 m² - REF.: 15.203

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 330 MIL
Boa localização da Av. Itaboraí, 

c/ 2 dormitórios, wc social, 
sala, cozinha, lavanderia, wc 
p/ empregada, sem garagem, 

estuda propostas - 
REF.: 15.147

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 425 MIL
Ótima conservação, AU = 77 
m², c/ 2 domitórios, 1 c/ AE, 
wc social, living p/ 2 amb., 
cozinha c/ AE, lavanderia, 

quarto e wc p/ empregada, gar. 
p/ 1 carro - REF.: 15.214

SOBRADO
V. MORAES
R$ 660 MIL

Ótima localização do bairro, c/ 
3 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., sl. Jantar, lavabo, coz. 
c/ AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros, terreno 5 x 40mts., 

constr. 153 m² - REF.: 14.436

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
BQ. DA SAÚDE

R$ 425 MIL
Ótimo acabamento, garagem 
p/ 2 carros, c/ 2 dormitórios, 
suíte, wc social, living p/ 2 

amb. c/ sacada, cozinha ame-
ricana c/ AE, despensa, prédio 

c/ lazer - REF.: 15.148

APTO
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 500 MIL
Ótimo local, a 500m do metrô, 
AU = 90 m², c/ 3 dorm., suíte, 

wc social, livi. p/ 2 amb. c/ 
sacada, coz. c/ AE, dep. emp., 
gar. p/ 2 carros, estuda apto. 
menor valor - REF.: 15.192

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 570 MIL
Impecável, terreno 5 x 26 mts., 

AC = 140m², c/ 2 amplos 
dorm. c/ AE, peq. Escritório, 

wc social, amplo living, lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empr.,  qto. 

despejo, gar. p/ 2 carros - 
REF.: 15.151

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

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

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

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

 REF.: 14.279

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Vago, AU = 92 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha c/ AE, wc p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros, 
lazer completo, cond. R$ 
790,00 - REF.: 14.612

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 770 MIL
Terreno plano c/ 9 x 25 mts., 
c/ 3 dorm., wc social, living, 

lavabo, cozinha, quintal, 
garagem p/ 3 carros, fundos c/ 
edícula c/1 dorm., coz., wc - 

REF.: 14.932

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.780 MIL

Impecável, construção 
seminova, amplo quintal c/ 

piscina c/ ampla área gourmet, 
terreno 360m², constr. 388m², 
4 suítes c/ AE, living p/ 3 amb. 

c/ lareira, gar. p/ 4 carros - 
REF.: 14.673

SOBRADO C/ PISCINA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.850 MIL

Vago, ótimo local, terreno 315 
m², constr. 365 m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte c/ hidro, living p/
 3 amb., sl. TV, lavabo, coz. c/ 
AE, sl. Festa, gar. 5 carros - 

REF.: 15.225

APTO
METRÔ SACOMÃ

R$ 299 MIL
A 650 mts. do metrô, travessa 
da R. Bom Pastor, vago, c/ 1 
dorm., sala, coz, wc social, 

lavand, gar. p/ 1 carro, cond.
R$ 460,00, IPTU isento, ótimo 

p/ investimento - REF.: 15.079

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.
JD. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Excelente oferta, AU = 175 m², 
c/ 4 dorm. c/ AE, 2 suítes, livng 

p/ 2 amb. c/ sacada, lavabo, 
coz. c/ AE, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 4 carros,  estuda 
propostas - REF.: 14.640

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 770 MIL
Impecável, c/ 3 suítes c/ AE, 
1 máster c/ hidro e closet, 

living p/ 2 amb., sl. Jantar, coz. 
planej., quintal c/ área gourmet 
c/ churrasq., gar. p/ 2 carros, 
estuda imóvel menor valor - 

REF.: 15.182

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 880 MIL
- Excelente localização, c/ 3 
dorm., 2 suítes, wc social, 

living, sl. jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 
emp, gar. p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 15.058

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 880 MIL
Terreno plano c/ 10 x 25 mts., 
const. 160m², c/ 3 dorm. c/ 

AE, wc sovial, amplo living p/ 2 
amb., coz. c/ AE, amplo qto. p/ 
empreg c/ wc, quintal, jardim, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 15.114

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 370 MIL

Impecável, toda reformada, c/ 2 
dorm., wc social, living p/

 2 amb., lavabo, copa, cozinha 
c/ AE, lavanderia, garagem p/ 

1 carro, estuda permuta c/
 apto. 3 dorm. menor valor - 

REF.: 14.535

(3) IMÓVEL P/ RENDA
BQ. DA SAÚDE
R$ 698 MIL

terreno 183 m², construção 180 
m², sendo um salão comercial 
c/ 55m², outro salão c/ 45 m², 

mais uma casa c/ 2 dorm., sala, 
coz., wc, gar. p/1 carro, ótimo 

p/ renda - REF.: 14.058

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 690 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 28 m² (c/ 
2 salas climatizadas), depósito, 
amplo quintal gar. p/ 2 carros - 

REF.: 14.854

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
terreno 8 x 32 mts., construção 

156 m², c/ 2 dorm. c/ AE, 
suíte, living p/ 2 amb., coz. c/ 
AE, quintal, gar. p/ 2 carros, 

edícula nos fundos c/ 2 dorm. 
e wc - REF.: 15.261

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 990 MIL
Excelente sobrado, terreno 5 

x 35 m, construção 217 m², 3 
suítes c/ AE, sl. estar, sl. jantar, 
lavabo, coz. c/ AE, despensa, 

dep. empreg., garagem subsolo 
p/ 4 carros - REF.: 14.437

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 530 MIL
Ótimo local, c/ 3 dormitórios 
c/ AE, suíte, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha c/ 
AE, lavanderia, wc p/ empreg., 

garagem p/ 1 carro, lazer - 
REF.: 15.207

APTO METRÔ
PÇA. ÁRVORE

R$ 649 MIL
Vago, impecável, a 900 mts.do 
metrô, AU = 81 m², c/ 3 dorm., 

AE, suíte, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, coz. planej., despensa, 
wc p/ empreg., gar. 2 carros - 

REF.: 15.028

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

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

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 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

COBERTURA DUPLEX 
BQ. DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Ótima oferta, 3 vagas, AU = 
142 m², c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte c/ closet e hidro, living 
p/ 2 amb., sacadas, coz.c/ AE, 

cobertura c/ amplo terraço, 
churrasq., lavabo, um dos 

dorm, sala TV - REF.: 15.162

TÉRREA
CIDADE VARGAS

R$ 850 MIL
Terreno 389 m², construção 

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

carros - REF. 14.861

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

AU = 121,50m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, closet, living p/ 
2 amb. c/ sacada gourmet, 

lavabo, coz. planej., despensa, 
gar. p/ 2 carros, depósito, 

ampla área de lazer completa - 
REF.: 15.047

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 370 MIL
Próx. a rua do Boqueirão, vago, 

c/ 2 dorms c/ AE, wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, gar. p/ 1 carro, área 
útil de 58m², cond. somente 
R$ 350,00 - REF.: 15.130

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 435 MIL
Reformado, impecável, c/ 2 

dormitórios, suíte, wc social, 
living, lavabo, cozinha c/ AE, 
churrasqueira, s/ gar, ótima 
localização, bom também p/ 

fins comerciais - REF.: 15.101

SOBRELOJA
V. DAS MERCÊS

R$ 450 MIL
Excel. local comercial, próx. 
posto policial, AU = 120 m², 

c/ 2 salas, sala de espera, 
recepção, wc, mobiliado p/ 

consultório odontológico, ótimo 
p/ investimento - REF.: 14.918

APTO
V. DAS MERCÊS

R$ 475 MIL
Ótima oferta, seminovo, 

impecável, AU = 74 m², c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada 
gourmet, cozinha planejada, 

lavand. c/ AE, gar. p/ 2 carros - 
REF.: 15.298

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Ótimo local, travessa da R. 
Vigário Albernaz, AU = = 

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

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

- REF.: 14.241

SOBRADO
 V. GUMERCINDO

R$ 530 MIL
Ótimo local da rua D. Bernardo 

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

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

REF.: 14.784

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., gar. p/ 

2 carros - REF.: 14.608

TÉRREA
MOINHO 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/ emp., quintal 
c/ churr., gar. p/ 3 carros, 

estuda permuta c/apto.na Praia 
Grande - REF.: 14.599

SOBRADO
 JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

3 dormitórios, sendo 3 suítes, 
living p/ 2 amb., cozinha c/ 

AE, lavanderia, dependências 
p/ empregada, garagem p/ 2 

carros- REF.: 15.230

SOBRADO
V. GUMERCINDO

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

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

garagem - REF.: 14.691

SOBRADO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local da rua Estero 

Belaco, c/ 3 suítes, hidro, sl. de 
estar, sl. de jantar,  lavabo, coz. 

planejada, dep. p/ empreg., 
garagem p/ 2 carros, ótimo 

acabamento - REF.: 15.062

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.170 MIL

Ótimo local, próx. Shopping 
Plaza Sul, c/ 4 dorm. c/ AE, 
2 suítes, living p/ 2 amb., sl. 

jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 
p/ empreg., sl. festa, quintal c/ 
churrasq., garagem p/ 5 carros 

- REF.: 15.290

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.185 MIL

Construtora Cyrella, AU = 
121,50m², c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte, closet, living p/ 2 amb. 
c/ sacada gourmet, escritório, 
lavabo, coz. planej., gar. p/ 2 
carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 14.542

Imobiliara Paulo Roberto Leardi Rua Maria Figueiredo,427 Paraiso - Tel. 3459 2438
de segunda a sexta das 9h as 18h - sábado das 9h as 14h

E-mail: unidade.222@leardi.com.br
VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA

APTO CAMBUCI                                                                             
VISTA ESPETACULAR

65 M2 AU 2 dorm. suite
2 vagas, coz. americana

lazer de clube.
R$485.000,00

APTO .PARAISO
60M2 AU

Oportunidade
1 dormitório

R$ 415.000,00

APTO VILA MARIANA
52 M2 au prox. 

Ao parque Ibirapuera
1 dorm.1vaga
R$ 410.000,00

APTO PARAISO 90M2 AU
PROX.AO CLUBE
CIRCULO MILITAR

2dorm. 2 vagas
repleto de armarios

R$ 945.000,00

APTO VILA MARIANA
PROX. METRÔ

ANA ROSA
2dorm. 100m.
R$ 550.000,00

APTO V. CLEMENTINO
110M2 AU TOTALMENTE 

REFORMADO
3 dorm.3 vagas
lazer completo

R$ 1.130.000,00

APTO SAÚDE 
PROX. METRÔ 82m2 AU 

2dorms. 2 vagas
lazer completo
R$ 610.000,00

APTO VILA MARIANA
87M2 AU

3 dorms. 2 vagas
c/ lareira e armários

R$ 750.000,00

APTO VILA 
CLEMENTINO

75m2 AU Reformado
2 dorms. 1 vaga

dep.de empregada
R$ 470.000,00

CASA  ASSOBRADADA 
SAÚDE

PROX. SHOP. PLAZA SUL
290 m2 AU

4 dorms 4 vagas
R$ 1.600.000,00

SOBRADO
VILA MARIANA

 PROX.METRO SANTA 
CRUZ 104M2 AU
3 dorms .3 vagas
R$ 795.000,00

APTO. SAÚDE
NUNCA HABITADO ABAIXO 

DO MERCADO
2dorm.1 suíte

2 vagas
R$ 540.000,00

APTO PARAISO
120 M2 AU PROX.METRO
Local nobre para reforma

3 dorm.1 suíte
R$740.000,00

 APTO VILA MARIANA
VARANDA GOURMET 

ACEITA PERMUTA
3 suites 3 vagas
R$ 1.650.000,00

AP.PARAISO 
PROX.AV. PAULISTA 110M. 

TODO REFORMADO
2 dorm.1 suíte

R$1.060.000,00

APTO  SAÚDE
nunca habitado

abaixo do mercado
2dorm.1 suíte

2 vagas
R$540.000,00

APTO PARAISO
87m vista para

parque Ibirapuera
2dorm. 1vaga
R$750.000,00

APTO PARAISO 
60m. prox metro,mobiliado

2 dorm.1suite 1 vaga
lazer completo
R$ 950.000,00

COBERTURA PARAISO 
2 dorm. 2 vagas. Excelente 
cobertura duplex, muito bem 
decorada com muito bom 
gosto e requinte, 2 stes, liv. 
c/ terraço, coz. planej, repleto 
de arms finos, vista magnífica

APTO PARAISO
3 dorm. 1 vaga
105m armários

andar alto
R$ 799.000,00

APTO PARAISO
75m. ensolarado
2 dorm. 1 vaga.

quarto de empregada.
R$ 680.000,00
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VENDA

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Apartamento, 02 ds, sala grande, 

cozinha c/ AE, banheiro de 
empregada e area de serviço.  

Otima localização. R$ 1.400,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 03 ds, 02 salas, 

cozinha c/ AE, lavabo, quintal, 
churrasqueira e garagem p/ 02 

autos. R$ 2.800,00.

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA
Quarto, sala, cozinha e banheiro.

Todo reformado. Otima localização.
R$ 950,00.

SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

www.imobiideal.com.br  /  imobideal@uol.com.br

Creci 16.509-J

VENDCOM
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

5062-6811 SEDE PRÓPRIA

www.vendcomimoveis.com.br
vendcomimoveis@terra.com.br

Rua Maria Celina, no 169 A 
Trav. do no 2.099 da rua Sta. Cruz

SRS. PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS OU CASAS VELHAS TEMOS DIVERSOS INVESTIMENTOS PARA COMPRA IMEDIATA. TERERMOS O MAIOS PRAZER EM RECEBE-LOS EM NOSSO ESCRITÓRIO PARA TRATATIVAS

SOBRADO COMERCIAL
RESIDENCIAL GENTIL DE

MOURA (METRÔ) R$ 480 MIL 
FACILITA  PAGAMENTO

2 dorms, c/ 3o opcional, sala ampla, 
coz. ampla, dep. emp, qtal, gar. 2 autos.

PRÉDIO COMERCIAL
VILA MARIANA
SÓ R$ 850 MIL
RUA LOEFGREN

TERRENO 10 X 30

CASA TÉRREA ALTO DO
IPIRANGA TERRENO PLANO 

8x30 PRÓX. AO METRÔ
ÓTIMO LOCAL R$ 630 MIL

2 amplos dorms, sala 2 ambs, edícula 
nos fundos, gar. diversos carros, qtal.

Ref. CT

APTO ALTO DO IPIRANGA RUA 
ASSUNGUI COND. STA. CRUZ 
R$ 1.150.000 (COND. BAIXO)
4 dorms, 2 suites, sala c/ sacada

envidraçada, 3 gars, lazer total.

MARAVILHOSO APTO PRÓXIMO
METRÔ ALTO DO IPIRANGA R$ 380 MIL 

ESTUDA PROPOSTA 
Impecável c/ 90m2 área útil, 2 dorms. amplos,

sala 3 ambs, sem garagem, cond. baixo,
prédio sem elelvador

SOBRADO COMERCIAL C/ RENDA

JARDIM ORIENTAL C/ RENDA R$ 450 MIL 

C/ 60% DE ENTRADA SALDO FACILITADO 

3 dorms, suite, 4 vagas + salão, c/ 100m2

APTO IPIRANGA (NOVO)
R$ 680 MIL 

2 suites, 2 vagas, 87 AU, repleto de AE,

c/ 30 reversível, sala c/ sacada, área de lazer total. 

Cond. R$ 500,00 - Ref. A-1016 

Rua Salvador Simões, 947
Ao lado do metrô Alto do Ipiranga. 

Ótimo para restaurante, mini-shopping, 
lojas diversas, etc.

R$ 849.000,00 200m2 AU
Estuda proposta Tratar: 5062-6811

96720-1235 / 99364-4130

SALÃO COMERCIAL 
EM EXPOSIÇÃO

C
R

EC
I: 

16
.5

16

Rua  Urân io ,  181  -  Me t rô  Saúde 5585-2929 - 2276-5663
Administração, Locação, Compra e VendaRFIMÓVEIS

 * VENDA * VENDA * VENDA * * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO
SÃO JUDAS

Apto – Av. Jabaquara -2dts sem 
gar. R$ 288 mil

MIRANDÓPOLIS
Loja- R. Luis Gois x R. das 

Rosas. R$ 390 mil
CONCEIÇÃO

Px do Metrô-02 casas de
1 dormitório. R$ 250mil

METRÔ SAÚDE
03 casas – terreno plano 10x48 

– vrs vagas. R$ 1,7 milhão
METRÔ PÇA. DA ÁRVORE

Apto novo-2dts/ste/sac/gar-
lazer. R$ 410mil

VL CLEMENTINO
Apto 3dts/ste/sac/pisc /sem gar-

87m2 - R$ 490mil

METRÔ SAÚDE
2 dts/qe/laz total -70m2

R$ 1.650,00
METRÔ PÇA DA ÁRVORE

2dts s/gar  -60m2

R$ 1.500,00
METRÔ SAÚDE

Sala coml  -120M2- 3 banhs
R$ 1.900,00

METRÔ SÃO JUDAS
Loja de galeria-1wc

R$ 900,00
METRÔ SAÚDE

Ótimo Salão -ac. Depósito
R$ 1.500,00

METRÔ SAÚDE
Ótimo Sob 3dts / 2 vagas –
ac.depósito. R$ 2.500,00

Fone: 2275-6481 2276-3671 
ou 9 7592-9946

 SOBRADOS NOVOS CHAC. 
INGLESA. R: ARARÊ 303/307
R$ 910.000,00 - PRÓX. METRÔ
124M2 AC, 3 dorms, 1 ste. c/ box no 
banh, banh. social c/ box, varanda, 
sala, lav, coz, lavand. coberta, churr, 

2 vagas. Aceito financiamento

 SOBRADOS NOVOS EM 
CONDOMÍNIO JABAQUARA 

PRÓX. PADARIA TREVO
R$ 260.000,00

65M2 e 73m2 AU, 2 dorms,
sala, cozinha, banheiro,

lavanderia, 2 vagas.

SOBRADOS NOVOS
V. GUARANI 73M E 85M

PX. PÇA. VITOR GODINHO
2 dorms sendo 2 suites, varanda, 

sala, coz, lavabo, lavanderia,
2 vagas ou 3 vagas.

 SOBRADO V. GUARANI
R$ 650 MIL

125AC, 3dorms. c/ AE, varanda, 
banh. social, sala, lavabo, copa, 

lavanderia, entrada lateral,
2 vagas, troca por
casa menor valor

SOBRADO JABAQUARA
VILA FACHINI R$ 4.500,00

3 dorms. c/ terraço, 1 banheiro 
social, sala piso frio, coz. grande, 
banh. completo, corredor lateral, 

pequeno quintal, 2 vagas,
estuda proposta

APTO VILA GUARANI 
R$ 270 MIL - VAGO 55M2 AU
RUA LINO ALMEIDA PIRES
2 dorms, sala, coz, lavanderia,
1 banheiro, sem elevador, sem 

garagem. condomínio R$ 180,00,

SOBRADO SEMINOVO
SAUDE 180² AC R$ 1.150.000,00

4 dorms, 2 stes, banh. soc, arm. 
nos banhs, sala 2 ambs, lav,

 coz. planej, qto. emp. c/ WC, qtal, 
4 vgs, negócio de ocasião
FONES: 2275-6481

2276-3671 / 9 7592-9946

SOBRADO PRÓX. METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 700.000,00

3 dorms, 1 ste, AE´s, banh. soc, sotão, 
sala 2 ambs, coz. laband. cob, qto. c/ 
WC de emp, , qtal. c/ churr, entr. lat, 3 

vgs. Ac. permuta menor valor.
Fs: 2275-6481/2276-3671/97592-9946

FONE: 9 9803-4943 (WHATSAPP) VIVO C/ EDSON

CASA BRAGANÇA PAULISTA
ACEITA PERMUTA POR APTO DE ATÉ R$ 250 MIL

Linda residência no Jd. Europa, 247 mts ac c/ edícula, 5 dorm, 1 suíte,
sl p/ 3 ambientes c/ lareira, sl de jantar, dispensa, área de luz, armários, 

box, ampla varanda, 4 vagas, portões automáticos. R$ 650.000,00

KIT METRÔ SAÚDE EXCELENTE 
IMÓVEL COZINHA C/ ARMS
Suite, área de serviço externo 

totalmente independente. Só para 
homens, direto com o proprietário. 
R$ 1.150,00 pacote aceito proposta

F: 5072-7640 9 7176-3808

SALA COMERCIAL 
JABAQUARA

Próximo ao metrô, 30m2AU,
1 vaga, Rua dos Buritis , 128 conj. 

313 B. Tratar c/ João ou Denise

F: 99447-8804 / 99840-2268

ALUGO SUITE PARA MOÇA
EDICULA, PRÓXIMO METRÔ

Pça da Árvore, ambiente familiar, 
direto com proprietário.

Tratar c/ Jorge: 96061-5312 
94015-9346 ou

Marta: 96604-1889

APTO. V. GUMERCINDO
03 Dms (suite), wc social, ampla 
sala, cozinha, área de serviço, 

dispensa, depósito, 
2 Vagas, tudo com armários.

Tr. JULIO 99690- 3235  

APTO. SÁUDE
02 dorm. (Suite) wc social,
ótima sala, área serviço,

2 vagas, tudo com armários.

Tr. JULIO 99690- 3235  

APTO.
VILA MARIANA

01 dorm. wc. sala. cozinha, 
área de serviço, 1 vaga.

Tr. JULIO 99690- 3235  

VENDEDORA INTERNA
FEMININO. COM

EXPERIÊNCIA EM VENDAS
ensino médio completo 
dinâmica, determinada. 

Comparecer:
 Rua Kalil Naber Haber, 486,
Vila Santo Stéfano,  travessa 

Avenida do Cursino,
altura do 3.000.

MAXI HAIR COSMÉTICOS 
LTDA - ME, torna público 
que recebeu da CETESB 
a Licença de Operação 
nº 30010331, válida até 

23/08/2018, para fabricação 
de artigos de perfumaria e 

cosméticos, sito à
R. Rafael da Silva e

Souza, 50 - Cidade Líder - 
São Paulo - SP.

PESSEGO TRANSPORTES 
LTDA., torna público que 
recebeu da CETESB a 

Licença de Instalação nº 
30004509, e requereu a 

Licença de Operação, para 
a atividade de comércio 

varejista de combustíveis e 
lubrificantes no endereço à 
Av. Jacu-Pessego, nº 581, 
Itaquera, São Paulo – SP.

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
VOCÊ É MESMO UM VERNDEDOR (A)

Quer faturar R$ 5.000,00 por mês?
PRODUTO EXCLUSIVO

Comparecer nesta 5a feira 22/09 às 10:30hs. 
Av. Lins de Vasconcelos, 3352 Metrô V. Mariana

Falar com Fla´vio Feitosa: 9 9747-7741

PLANALTINHO 
IMPERDÍVEL

SOBRADO
R$ 345 MIL

 3 dorms., Sala, 
cozinha, terraço,

2 vagas
Chaves AZULÃO IMÓVEIS

Fones: 2578-0982
96211-7618 whatsapp

Creci 71.990

FONE: 9 5948-5076
COM ANTÔNIO

APARTAMENTO A
3 QUADRAS DO METRÔ 

PRAÇA DA ÁRVORE
Local nobre, 62m2,

sala grande, 2 dormitórios, 
reformado, 1 vaga.
R$ 340 mil. Direto
com o proprietário

SIMPATIA
No lugar mais alto que sua 
cabeça, acender 3 velas 

brancas em um prato com 
água e açúcar para os 3 

anjos protetores. Fazer um 
pedido e em 3 dias alcançará 
a graça. Publicar no 3º dia e 
observe o que acontecerá no 

4º dia.  A.J.
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Imóvel abandonado em seu bairro? 
Denuncie e poderá ser desapropriado

Sabe aquele prédio de 
apartamentos completamen-
te abandonado e em dete-
rioração que você sempre vê 
a caminho do seu trabalho? 
Ou aquele imóvel fechado 
há anos e que acumula su-
jeira, incomoda a vizinhança 
e não apresenta sequer uma 
placa para venda ou aluguel? 
Sem falar naquele terreno 
abandonado em seu bairro 
há anos, que não vê cuidados, 
não tem previsão de uso e só 
traz medo e insegurança para 
vizinhos?

É possível que, em todos 
estes casos ou em alguns de-
les, o imóvel em questão não 
esteja cumprindo a chamada 
“Função social da proprieda-
de”. Prevista na Constituição 
Federal, a “função social” 
também integra o Estatudo 
da Cidade e o Plano Diretor 
estratégico da Cidade de São 
Paulo. 

A Constituição, em seu ar-
tigo 5o, que prega os direitos 
fundamentais do cidadão, 
prevê o direito à propriedade. 
Mas, prevê que esta proprie-
dade tem que exercer uma 
função social, ou seja o imóvel 
deve ser utilizado ou para mo-
radia, ou para negócios, mas 

não pode ser abandonado. 
Assim, considera-se que ter-
renos ou edifi cações ociosos 
em área urbana não atendem 
à sua função social. 

Agora, qualquer cidadão 
pode denunciar imóveis que 
não cumprem a função social, 
através de um “mapa colabo-
rativo online”. 

Disponível na plataforma 
Gestão Urbana, o mapa regis-
tra os imóveis em São Paulo 
que não cumprem a função 
social da propriedade. A ferra-
menta permite que o cidadão 
aponte terrenos e edifi cações 
sem uso ou abandonadas.

Após análise das informa-
ções levantadas pelo mapa, 
os imóveis podem ser noti-
ficados pela administração 
municipal para o parcelamen-
to, edificação ou utilização 
compulsórios (PEUC) e, poste-
riormente, para aplicação do 
IPTU progressivo no tempo.

Como participar:
1 – Na página do mapa - 

http://mapacolaborativo.ges-
taourbana.prefeitura.sp.gov.
br/funcao-social/, faça o ca-
dastro de seu e-mail no botão 
“Cadastre-se”.

2 – Preencha o formulário 
com suas informações pes-

soais e, ao final, clique em 
“Enviar”.

3 – Você receberá um e-
-mail para confirmar seu ca-
dastro e já poderá participar.

4 – Após entrar na plata-
forma, preencha as informa-
ções sobre o imóvel que você 
identifi cou e quer encaminhar 
por indícios de ociosidade;

5 – A Prefeitura receberá 
essas informações e, após 
verifi cação, o ponto de marca-
ção estará visível na platafor-
ma. É então realizada a análi-
se de informações territoriais, 
edilícias, vistorias e situação 
jurídica, procedimento que vai 
defi nir a notifi cação ou não-
-notifi cação do imóvel;

6 – Caso o imóvel indicado 
seja notifi cado, a visualização 
estará disponível na página 
www.geosampa.prefeitura.
sp.gov.br, com os demais lo-
tes notifi cados para aplicação 
do PEUC.

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados

Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de

Alumínio - Manutenção em Geral
F.: 2737-2377 / Fax: 2737-2387

Cel.: 98577-1080
R. Guararema, 519 - Bosque da Saúde

BSV

DISK MÁRMORES
& GRANITOS

• Soleiras • Pias • Lavatórios
• Complementos de Fogão

• Reformas, Obras, Decoração
• Gesso e Espelho

Atendimento Personalizado
CONSULTE PREÇOS
ENTREGA RÁPIDA

ACEITAMOS CARTÕES
Fs.: 5061-5734 / 96715-4972

99752-6073 / 96738-9760

RASPAGEM
RESTAURAÇÃO

VENDA E INSTALAÇÃO
DE ASSOALHOS,

TACOS E ESCADAS DE
MADEIRA MACIÇA

APLICAMOS BONA, SKANIA,
SYNTEKO E OUTROS

J. A. MADEIRAS
5081-5589 - 94714-0707
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