
30 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2016 - ANO 57 - NO 2.792Telefone: 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br

Página 2

Meu amigo , o Dragão é nova 
aventura Disney nos cinemas, 
que têm outra estreia livre

Rib Barbecue é destaque em 
restaurante da V. Clementino
na Restaurant Week
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Museu Lasar Segall é
patrimônio histórico

O artista lituano radi-

cado no Brasil, Lasar Se-

gall, vivia na Vila Mariana 

e mantinha também ali 

o ateliê onde criava suas 

obras. Em 1967, dez anos 

após o falecimento do ar-

tista, o imóvel se trans-

formou em museu para 

abrigar seu acervo. O imó-

vel não tem só história 

ligada ao seu uso ou mes-

mo à coleção que abriga. 

A própria arquitetura tem 

importância única para a 

cidade, já que foi projeta-

do pelo arquiteto russo 

modernista Gregori War-

chavchik, concunhado de 

Segall. Agora, o imóvel foi 

tombado como patrimônio 

histórico da cidade pelo 

Conpresp, garantindo sua 

preservação. P����� 10

Golpistas enganavam idosos
Quando encontrados 

pela Polícia, os estelio-

natários tinham em suas 

casas computadores, 

documentos de vários 

dos idosos, uma lista de 

nomes, cartões e outros 

objetos. Os criminosos 

se passavam por geren-

tes de banco e enviavam 

falsos motoboys às casas 

das vítimas para recolher 

seus cartões bancários 

e fazer uma suposta re-

gularização. Mais de 200 

idosos podem ter caído 

no golpe, mas muitos 

deles ainda não procu-

raram a polícia. Dez já 

foram ouvidos. P����� 5

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

MELHOR PARA SÃO PAULO

Deputado Estadual
José Américo apoia:
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Em quem votar dia 2?
Domingo, dia 2 de ou-

tubro, é dia de eleições 

municipais. E o eleitora-

do paulistano vai definir 

quem estará no comando 

da cidade pelos próximos 

quatro anos. Enquanto 

as redes sociais e as ruas 

fervem com as discus-

sões sobre quem é o me-

lhor candidato ou melhor 

candidata a prefeito/a, 

pouco se debate sobre 

o voto para vereador. 

Entretanto, as recentes 

crises políticas no Brasil 

demonstraram que tão 

importante quanto defi nir 

o voto no poder Executivo 

é a escolha dos parlamen-

tares. Na cidade, se poder 

Executivo não consegue 

dialogar adequadamente 

com os 55 vereadores, 

projetos importantes po-

dem não ser votados ou 

deixarem de ser aprova-

dos por desacordos po-

líticos. Vereadores têm 

ainda o papel de fi scalizar 

e acompanhar os projetos 

do/a prefeito/a e podem 

apresentar projetos que 

mudam a rotina da cidade, 

definem o que pode ou 

não acontecer em cada 

bairro, além de estabe-

lecerem as prioridades 

orçamentárias ... P����� 4
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• ACONTECE • CINEMA

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia  1 
de de outubro, a partir das 
7h, Cata Bagulho na região 
do Jabaquara. As equipes  
percorrerão diversas vias dos 
bairros Vila do Encontro, Vila 
Fachinni e Americanópolis. 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 1 de 
outubro, das 8h às 11h,  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
as ruas contidas no hexágono 
da Av. IV Centenário, Av. Re-
pública do Líbano, Av. Helio 
Pelegrino, Av. Santo Amaro, 
Av. dos Bandeirantes. Ajude a 
manter a cidade limpa!

Palestra sobre 
cancer de mama

Segunda-feira, dia 3 de 
outubro, das 9h às 11h30, a 
UMAPAZ promove uma pa-
lestra com o tema  “Outubro 
Rosa - Prevenção Antropo-
sófi ca do Câncer de Mama”, 
que aborda vários aspectos da 
doença, inclusive prevenção 
e sintomas. Os interessados 
devem fazer inscrição pelo link 
https://goo.gl/hTEXwA. As va-
gas são limitadas. A UMAPAZ 
fi ca na Rua Quarto Centenário, 
1268 - acesso pelo Portão 7A 
do Parque do Ibirapuera.

Problemas com a 
bebida? AA

O Grupo São Judas do  AA 
promove reuniões de segunda 
à  sextas-feira, às 20h, sába-
dos, domingos e feriados, às 
18h. A sede da entidadefi ca na 
Av. Jabaquara, 2876- conj. 2 - 
ao lado da Estação São Judas 
do Metrô. Visite o  site do AA: 
http://www.aagruposaojudas.
com.br. Telefone: 3315 -9333. 

Bambuterapia no 
Sesc Vila Mariana

De 1 a 29 de outubro, aos 
sábados, sempre a partir das 
16h, o Sesc Vila Mariana ofere-
cerá vivências de Bambutera-
pia. As atividades serão con-
duzidas por Julio Fernandes, 
praticante desta técnica há 
mais de 30 anos, e que tam-
bém possui espacialização em 
Yoga. As sessões acontecerão 
na Sala GMF (9º Andar - Torre 
B), de forma gratuita. A Bam-
buterapia é uma técnica de 
massagem feita com bambu, 
uma planta que apresenta 
propriedades relaxantes e 
tonifi cantes. O Sesc Vila Ma-
riana fi ca na Rua Pelotas, 141. 
Informações: 5080-3000.

“Os segredos do 
céu de primavera” 
no Planetário

A partir do dia 1 de outu-
bro, entra em cartaz a sessão 
“Os segredos do Céu de Pri-
mavera” nos dois Planetários 
da capital, que desvendarão 
as principais estrelas visíveis 
durante a primavera. Nessa 
sessão também serão mos-
trados alguns planetas que 
podem ser vistos a olho nú 
no céu atual. As sessões são 
gratuitas e acontecem aos 
sábados, domingos e feriados, 
das 12h e 15h, no Planetário 
do Ibirapuera.  Retirada de 
senhas a partir de 1 hora antes 
do início da sessão. A faixa 
etária mínima para entrada 
nos Planetários é de 5 anos 
mediante apresentação de RG 
ou Certidão de Nascimento.O 
Planetário fi ca no Parque do 
Ibirapuera.

Sacolinhas de 
Natal do Grupo 
Amor e Luz

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

Maracatu: ofi cina 
no Centro Cultural 
Jabaquara

Neste domingo, dia 2 de 
outubro, às 15h o Centro 
Cultural Jabaquara estará 
promovendo uma Oficina 
de Maracatu com o mestre 
Afonso da Nação Leão Coro-
ado. A contribuição para o 
lanche coletivo é de R$ 20,00. 
Os interesados podem levar 
seus instrumentos. A presen-
ça deve ser confi rmada pelo 
e-mail mucambadanago@
gmail.com. O Centro Cultural 
Jabaquara fi ca na Rua Arsênio 
Tavolieri ,1 - Jabaquara. Infor-
mações: 5011-7445.

Bazar da AFAI
Neste sábado, 1 de outu-

bro, 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! 

Feira de Adoção na 
Saúde

Neste sábado, dia 1 de 
outubro, das 10h às 16h, acon-
tece mais um feira de Adoção 
no bairro da Saúde. Serão 
oferecidos  para adoção cães 
e gatos resgatados, castrados, 
vacinados e vermifugados. Na 
ocasião serão aceitas doações 
de ração, jornal,  produtos de 
limpeza etc. Os interessados 
deverão portar RG, CPF e 
comprovante de endereço. A 
taxa de contribuição de é de 
R$ 70,00 A Feira de Adoção 
acontece no PetShop Amor 
de Bicho à Av. do Cursino, 
1780 - Saúde.

Cinema ao ar livre 
na Casa das Rosas

Quinta-feira, dia 6 de 
outubro,às 19h30,  a Casa 
das Rosas exibe o clássico “O 
Iluminado”, com direção de 
Stanley Kubrick.  São exibições 
gratuitas de fi lmes ao ar livre, 
baseados em obras literárias 
ou que tenham a literatura 
como ponto fundamental. A 
Casa das Rosas fi ca na Av. Pau-
lista, 37 - Bela Vista. Informa-
ções: 3285-6986 e 3288-9447.

Curso teórico 
e prático sobre 
ventosaterapia

O Centro de Estudos e Pes-
quisas Atitude de Viver promo-
ve no dia 8 de outubro, das 
13h às 17h, um Simpósio sobre 
Ventosaterapia. Os participan-
tes vão aprender sobre esta 
técnica oriental milenar em 
um curso dinâmico e prático, 
com técnicas de manipulação 
das ventosas, dicas de indica-
ções e contraindicações e mui-
to mais. Fica no Largo Dona 
Ana Rosa, 29- Cj.102. Telefone: 
5083-8535. Site www.atitu-
dedeviver.com.br ou e-mail: 
atitudeviver@gmail.com.

Áries - 21/03 a 20/04 
O ariano terá de dar vez e 

voz a opiniões discordantes 
com a sua, pois é dessa forma 
que o processo de criação se 
completará da melhor forma 
possível. É inevitável que haja 
discordância, pois a criativida-
de se alimenta dela.
Touro - 21/04 a 20/05 

Todo mundo atira pedras, 
e atualmente o taurino é 
alvo preferencial. Para não 
sofrer com isso, é necessá-
rio entender que as pessoas 
atiram pedras porque estão 
com medo, e as atitudes ou-
sadas são alvos preferenciais. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

O geminiano não poderia 
ter se tornado consciente do 
grau de estagnação que o re-
lacionamento criou, não fosse 
que, em pensamentos, viajou 
até outras situações diferen-
tes, livres, leves, cheias de vida 
e aventura.
Câncer - 21/06 a 21/07

Contrariar os conselhos 
sensatos é uma temeridade, 
mas leve em conta o seguinte, 
o bom senso se rege pela ade-
quação às normas e regras, e 
quando essas deixam de ser 
efetivas, o melhor a fazer é 
contrariá-las e superá-las.
Leão - 22/07 a 22/08

Tome uma atitude inova-
dora, dê seu melhor a todo 
momento e sob quaisquer 
circunstâncias. Faça isso en-
quanto o resto do mundo trata 
a vida com desdém, como se a 
existência fosse eterna e nada 
fosse importante.
Virgem - 23/08 a 22/09

Quando a normalidade se 
transforma em jogo de apa-
rências, chegou o momento 
de entender que a alma sofre 
porque não consegue decla-
rar, quanto mais realizar seus 
impulsos e desejos. Isso não se 
resolve com rompantes, mas 
com sabedoria.
Libra - 23/9 a 22/10

Mesmo as pessoas que 
deviam ser boas conselheiras, 
e apoiar seus movimentos, 
acabam sucumbindo ao medo, 
e sujeitando-se ao caminho 
da mera sobrevivência. Atu-
almente a sua alma não tem 
mais condições de ficar só 
nesse nível.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Este é o melhor momento 
possível para o escorpiano me-
ditar sobre o valor das respon-
sabilidades, pois se enfrentam 
umas que discordam com as 
outras, e a sua alma terá de 
decidir a lista de prioridades 
com que as classifi cará.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Os sentimentos de culpa 
são provocados por julga-
mentos severos, baseados 
em padrões moralistas que há 
muito tempo deixaram de ser 
efi cientes. Nossa humanidade 
confunde moral com ética, a 
primeira é passageira, a segun-
da, eterna.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

Quando o impulso criativo 
fala alto, a palavra prudência é 
traduzida em medo, e o bom 
senso em inibição. É inevitável 
que a expressão do impulso 
criativo resulte em pertur-
bações, mas será que isso é 
motivo para inibi-lo? 
Aquário -21/01 a 19/02

Enquanto o aquariano con-
tinua cumprindo fi elmente as 
suas obrigações, a sua alma ru-
mina, em silêncio, pensamen-
tos e sentimentos que sub-
vertem a normalidade. Esse 
dilema atual é imprescindível 
para a sua transformação. 
Peixes - 20/02 a 20/03

O pisciano não é mais a mes-
ma pessoa de antes, e a cons-
tatação desta realidade se faz 
através do olhar que tem nos 
relacionamentos que outrora 
eram considerados familiares, 
ou de amizade. A transformação 
se completou.

• HORÓSCOPO

“O Lar das Crianças Peculiares” 
ou “Meu Amigo, O Dragão”? 

Novos filmes estão che-
gando aos cinemas da região. 
E as boas opções de estreia 
dessa semana são “O Lar 
das Crianças Peculiares” do 
diretor Tim Burton, e “Meu 
Amigo, O Dragão” da Disney.

Em “O Lar das Crianças Pe-
culiares” após uma tragédia 
familiar, Jake (Asa Butterfi eld) 
vai parar em uma ilha isolada 
no País de Gales buscando 
informações sobre o passa-

do de seu avô. Investigando 
as ruínas do orfanato “Miss 
Peregrines Home for Peculiar 
Children”, ele encontra um 
fantástico abrigo para crian-
ças com poderes sobrenatu-
rais e decide fazer de tudo 
para proteger o grupo de 
órfãos dos terríveis hollows. 
A classifi cção do fi lme é livre.

“Meu Amigo, O Dragão” 
se passa no início do sécu-
lo 20, Nova Inglaterra. Pete 

(Sean Marshall) se cansou 
dos abusos sofridos em casa 
e decidiu fugir com seu me-
lhor amigo: o dragão Elliot. 
O menino e seu companheiro 
passam a viver numa pequena 
cidade com uma família humil-
de. Porém, quando o dragão é 
descoberto, Pete vai precisar 
lutar contra um médico mal-
vado que quer se aproveitar 
da criatura.  A classificação 
é livre.

• SOLIDARIEDADE

Dorina Nowill lança campanha para 
atendimento a defi cientes visuais

A Fundação Dorina Nowill, 
localizada na Vila Clemen-
tino, está completando 60 
anos de atuação em 2016. 
Mas, a entidade está enfren-
tando problemas neste ano 
de celebração: perdeu seu 
profi ssional oftalmologista e 
uma fi la de pessoas cegas ou 
com defi ciência visual grave 
precisando de atendimento 
se formou. 

Por isso, a entidade lan-
çou a campanha: Acabe com 
esta Fila. A meta é arrecadar 
R$ 200 mil para zerar a fila, 
que atualmente contabiliza 
300 pessoas. Por enquanto, 
já foram doados R$ 35 mil à 
entidade.

Normalmente as pessoas 
são encaminhadas à Funda-
ção Dorina por recomendação 
de um médico oftalmologista. 
No entanto, nem sempre to-
das as pessoas que chegam 
aqui necessitam passar pelo 
processo de Reabilitação. 
Por isso, é necessário fazer a 
primeira consulta de avaliação 
e entender o grau de defi ciên-
cia de cada pessoa.

Doar é muito simples: foi 
criado um site especialmente 
para quem deseja contribuir, 
totalmente seguro. Basta 
acessar: www.acabecomes-
safi la.org.  A Fundação Dorina 
Nowill fica na Rua Doutor 
Diogo de Faria, 558 . Telefone: 
5087-0999.
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ATENÇÃO: PROGRAMAÇÃO DAS SALAS

A partir desta edição, a programação das salas de cinemas locais 
(Cinemark, Sta. Cruz, Cinemark Paulista, Playarte e Plaza Sul)
poderão ser acessadas a partir de nossa página na internet.

Confira também os traillers dos filmes que estão estreando em
www.jornalzonasul.com.br.
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•EDUCAÇÃO

Dificuldade nos estudos? 
Nós, da TUTORES podemos  ajudar!

A TUTORES é um segui-
mento educacional, o braço 
direito da família brasileira 
quando o assunto é RE-
FORÇO ESCOLAR. Nos-
sa abordagem de ensino 
exclusiva permite que os 
alunos aprendam com mais 
facilidade e rapidez.  Somos 
especialistas em Educação 
multidisciplinar.

Sabemos que você quer 
o melhor para o seu filho, 
na escola e na vida. A tuto-
res  oferece soluções edu-
cacionais que favorecem a 
aprendizagem e facilitam a 
construção de conhecimen-
tos. Cada aluno aprende de 
forma diferente. Por isso, na 
TUTORES, os alunos recebem 
atendimento individualizado.          
Nossos tutores utilizam várias 
técnicas educacionais para 
adaptar o aprendizado às 
características únicas de seu 
filho.

 A proposta é ajudar es-
tudantes do E. Fundamental 
e Médio com dificuldades 
escolares no aprendizado,  
seja em disciplina especifica, 
ou no contexto geral, dentro 
do mundo docente. Ofere-
cer atenção individualizada 
ao aluno, respeitando suas 
características e dificuldades 
individuais, desenvolvendo 
bons hábitos de estudo e fa-
cilitando o sucesso escolar e 
contando com a parceria dos 
pais e das escolas.

Na pratica, o trabalho é 
realizado com o próprio ma-
terial do aluno, o que ajuda 
a evitar o acumulo de tarefas 

e pilhas de papeis. Traba-
lhando com dicas de estudo, 
ajudamos na realização e na 
elaboração de tarefas de 
casa, orientação de trabalhos 
escolares, preparação para 
semana de provas e testes, 
gerenciamento de tempo, 
motivação e organização da 
rotina de estudo.

As aulas acontecem na re-
sidência do aluno, facilitando 
o atendimento e segurança 
no conforto de seu lar. 

Nossa proposta também 
alcança crianças matricu-
ladas no Ensino Infantil, 
com a Tutores Kids, onde 
o brincar é o ponto central 
das atividades educacionais. 

Oferecemos outros cursos, 
como de “inclusão digital” 
para a terceira idade. 

Faça uma avaliação gra-
tuita e monte o seu “ PLA-
NO DE TUTORIA” .  

Para mais informações: 
Cel.. 974847067 (What-
sApp) / 24769905  E-mail: 
sp-saude1@tutores.com.
br . Facebook: Tutores SP 
Saúde1, Site: http://www.
tutores.com.br/sp-saude1

 
Diretora Pedagógica 

da TUTORES-  Unidade da 
Saúde - Home Based Maria 

de Fátima Santiago
Psicopedagoga 

Vestibular: ciclo traz debates 
sobre obras obrigatórias

Publieditorial

O Centro Cultural de São 
Paulo está promovendo uma 
série de palestras para abor-
dar as obras obrigatórias nos 
principais exames para en-
trada em universidades pau-
listas: a Fuvest e o Enem. O 
ciclo, intitulado “Livros do 
Vestibular” começou dia 24 
com Memórias Póstumas de 
Brás Cubas. Quem perdeu, 
entretanto, ainda tem chan-
ce de conferir as próximas 
palestras.

Em sua terceira edição, 
o ciclo vai até novembro. 
A ideia é facilitar a vida dos 
candidatos, com debates que 
propõem reflexões sobre 
as obras. Serão abordados 
grandes clássicos da literatu-
ra da língua portuguesa eo 
livro africano “Mayombe”, 
de Pepetela, solicitado pela 
primeira vez na Fuvest.

As palestras acontecerão 
aos sábados, no período das 
10h30 às 12h30. Todas as aulas 
serão ministradas por profes-
sores da USP, com trabalhos 
de pesquisa na escola literária 
e/ou autores abordados. A en-
trada é gratuita. Os ingressos 
serão distribuídos uma hora 
antes do início das atividades.

O terceiro Ciclo de Pales-
tras Livros do Vestibular acon-
tece no Centro Cultural São 
Paulo: Rua Vergueiro, 1000 
– Sala Adoniran Barbosa. Ho-
rário: aos sábados, das 10h30 
às 12h30 (veja programação 
completa no quadro ao lado). 
Ingressos: grátis.  (retirar o 
ingresso uma hora antes).

O ciclo “Livros para o Ves-
tibular” substituiu o antigo “A 
Hora e a vez do Vestbular”, 
que era promovido pela Se-
cretaria Municipal de Cultura 
de forma centralizada, em 
bibliotecas espalhadas pela 
cidade. 

No ano passado, o Jornal 
São Paulo Zona Sul questio-
nou a Secretaria Municipal de 
Cultura sobre o cancelamento 
do projeto. A secretaria afi r-
mou que  “A hora e a vez do 
vestibular” foi interrompido 
pela necessidade de reformu-
lá-lo diante das mudanças que 
ocorreram na vida dos vesti-
bulandos com a centralidade 
que o ENEM tomou.

“Ainda estamos equali-

zando nossa capacidade or-
çamentária e matutando o 
novo formato que deve ser 
mais próximo do “Veredas 
do Vestibular” que trata do 
vestibular como um todo. Em 
nossa grade ainda aparecem 
pontualmente ações fruto 
de parcerias nos moldes do 
“hora e vez”, mas o projeto 
como um todo está sendo re-
pensado”, afi rmou, à época, 
Rafael Nantes, do setor de 
Programas e Projetos do Sis-
tema Municipal de Bibliotecas 
de São Paulo.

Vale lembrar que as biblio-
tecas públicas também con-
tam com sistema de emprésti-
mo de obras literárias, solicita-
das ou não para o vestibular.

Palestras aconteciam em 
bibliotecas de bairros

01/10 -  “A Cidade e as 
Serras”, de Eça de Queiroz. 
Palestrante: Hélder Garmes

08/10 - “Iracema”, de José 
de Alencar. Palestrante: Mario 
César Lugarinho

15/10 - “Vidas Secas”, de 
Graciliano Ramos. Palestran-
te: Fabio Cesar Alves

22/10 - “Claro Enigma”, de 
Carlos Drummond de Andra-
de. Palestrante: Vagner Camilo

29/10 - “Sagarana”, de Gui-
marães Rosa. Palestrante: 
Yudith Rosenbaum

12/11 - “Capitães da Areia”, 
de Jorge Amado Palestrante: 
Simone Rossinetti Rufi noni

19/11 - “Mayombe”, de Pe-
petela. Palestrante: Rosânge-
la Sarteschi

Programação
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Saúde e Estética

Para anunciar neste espaço, 
informe-se pelo telefone: 

5072-2020

Cuidadores

•ELEIÇÕES 2016

Escolha de candidato a vereador é 
mais importante que para prefeito?

Reeleger Fernando Haddad 
ou optar por mudança no co-
mando da cidade com João 
Dória, Celso Russomano, Marta 
Suplicy, Luiza Erundina, Major 
Olímpio, Ricardo Young, Levy 
Fidélix, Altino Prazeres, João 
Bico e Henrique Áreas? Sim, 
no total são 11 candidatos ten-
tando conquistar a vaga no 
Executivo, embora os debates 
tenham reunido, em geral, ape-
nas os seis primeiros. 

Já para as 55 vagas no Legis-
lativo paulistano, cerca de 1300 
candidatos estão na disputa. 
Dos atuais vereadores, 50 ten-
tam se reeleger. Enquanto nas 
redes sociais, nas conversas  de 
bar ou mesmo no noticiário di-
ário, as promessas, as disputas 
e as controvérsias envolvendo 
candidatos a prefeito dominam 
o cenário, na prática talvez 
seja a escolha do parlamentar 
que pode fazer a diferença no 
cenário da cidade. 

O primeiro motivo está 
na inevitável negociação que 
acontece entre o candidato es-
colhido para governar a cidade 
e os vereadores eleitos. As re-
centes turbulências no cenário 
político nacional demonstraram 
que a falta de diálogo ou de 
consenso entre Executivo e Le-
gislativo podem ser prejudiciais 
durante um mandato político. 

No sistema político partidá-

rio brasileiro, atualmente, em 
geral não se elege um candida-
to de um partido para o cargo 
executivo, e sim um candidato 
que representa uma coligação 
envolvendo diversos partidos. 

Como resultado, o eleito 
acaba defi nindo nomes dos par-
tidos coligados para diversos 
cargos de comando dentro do 
poder Executivo. Na Prefeitu-
ra, isso resulta em indicações 
nas Secretarias e autarquias 
municipais, mas também nas 
subprefeituras. 

Então, ao escolher seu can-
didato a prefeito/a, o eleitor 
deve estar atento não apenas 
ao partido que ele representa 
mas à coligação inteira, que 
fará parte do governo.  O mes-
mo vale na hora de escolher o 
vereador. É possível votar em 
candidatos que integrem a coli-
gação do prefeito escolhido ou 
não. Se a decisõ for por candi-
datos de coligações diferentes, 
pode ser que eles representem 
também propostas diferentes e 
haja um confl ito de interesses 
ou embates de ideias durante 
o mandato. 

O vereador também tem o 
poder de fi scalizar o prefeito, 
seja ele ou ela de sua coligação 
ou não, e o dever de votar em 
projetos amplos, de interesse 
da cidade, apresentados pelo 
Executivo. 

Conscientização política: debate 
ao vivo no Mater et Magistra

 O Mater et Magistra Edu-
cação Vivencial,  buscando 
contribuir para uma efetiva 
alfabetização política dos seus 
alunos, desenvolvendo – assim 
- uma formação integral,  no dia 
19/06/2016, cumpriu mais uma 
etapa do “Projeto Consciência 
Política”. Foi realizado um de-
bate com cinco candidatos às 
55 cadeiras da Câmara Municipal 
de São Paulo, nas eleições do 
próximo dia 02/10.  O evento 
reuniu Alexandre Tirelli (PSD), 
Aurélio Nomura (PSDB), Celso 
Giannazi (PSOL), Luiz Roque 
(PT) e Profª Jacqueline (REDE). 

 O encontro começou com 
a  apresentação do Professor 
Marcos C. Camargo, pai de uma 
aluna do fundamental. Especia-
lista em gestão urbana,  trouxe 
uma grande contribuição, pois 
com muitos dados, dispostos 
em  mapas, gráfi cos e tabelas, 
fez um diagnóstico dos princi-
pais problemas da cidade de São 
Paulo: mobilidade, habitação, 
poluição, saneamento básico, 
saúde pública, educação, segu-
rança, etc. 

Ao invés de uma Escola Sem 
Partido, o C.E.V. Mater et Ma-
gistra defende uma Escola COM 
PartidoS. Plural, e não vazia! 
Propomos um olhar múltiplo e 
crítico sobre o conhecimento, 
que permita uma formação in-
telectual autônoma dos nossos 
alunos.  Assim, o contraste entre 
as diferentes ideias de como so-
lucionar os problemas diagnos-
ticados na cidade permite uma 
escolha livre, proporcionando a 
possibilidade da construção de 
um caminho que leve a um mun-
do sem verdades absolutas e su-
postamente neutras, sem misé-
rias humanas e espirituais. Pleno 
de “Liberdade e Consciência”, 
como diria o mestre Zenkiti. 

A participação dos nossos 
alunos com questionamentos 
de diferentes perspectivas ide-
ológicas, com embasamento 
em várias áreas do conheci-
mento, foi uma demonstra-
ção de que o desenvolvimen-
to de uma autonomia intelec-
tual e da cidadania passa por 
uma postura crítica e múlti-
pla frente ao conhecimento.

Além disso, o vereador vai 
apresentar seus próprios proje-
tos de lei, que serão debatidos 
e aprovados em plenário, ou 
seja, por todos os vereadores, 
e sancionados ou não pelo/a 
prefeito/a. Pode ainda apre-
sentar projetos de forma con-
junta: muitas vezes, temas de 
interesses coletivos chegam a 
reunir vereadores de partidos 
diferentes em torno de um 
projeto de lei único.

Boa parte do eleitorado 
sequer escolhe seu candidato 
a vereador, desprezando esta 
correlação de forças natural do 
sistema político partidário bra-
sileiro. Vota apenas para prefei-
to ou em “legenda”, ou seja, no 
partido de sua preferência para 

garantir-lhe bancada maior de 
vereadores. 

Vale lembrar que, esta ano, 
a regra para o voto de legenda 
está diferente: um candidato 
para se eleger para o parla-
mento paulistano precisará ter 
um número mínimo de votos. 
Ou seja, não basta a legenda 
obter um total de votos altos: 
o candidato deverá ter votação 
conforme quociente eleitoral 
calculado ao fi nal da votação e 
que deve girar em torno de 10 
mil votos ou mais. 

Por fi m, lembre-se: acompa-
nhe o trabalho desenvolvido na 
Câmara de Vereadores ao lon-
go dos próximos quatro anos, 
especialmente se o candidato 
em que votou for eleito. 

Odontologia Estética

DR. AIRTON VETTORAZZO - CRO 46.882 ODONTOLOGIA

Rua Primeiro de Janeiro, 186 - Vila Clementino
facebook: clinica odontologica airton vettorazzo

• Clinica geral  • Prótese  • Cirurgias  • Periodontia  • Endodontia
• Estética  • Clareamento  • Facetas laminadas  • Rugas de expressão  

• Sorriso gengival  • Lentes de contato dental  • Toxina botulínica
• Preenchimento facial (labial e suco labial)

Tel.: 5572-0173

O QUE FAZ VOCÊ SORRIR

Rua Rio Grande, 40 
Tels.: 5539-0236 / 5082-2192

PROMOÇÃO
por tempo indeterminado
Progressiva a partir de
Coloração a partir de
Reflexo a partir de
Escova a partir de

...R$159,99

...R$  38,99

...R$  69,99

...R$  28,99

Um Sonho Cabeleireiro
Produtos da L’oreal
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Quadrilha aplicava golpes 
em idosos no Jabaquara

Uma quadrilha de estelio-
natários que aplicava golpes 
em idosos na região do Jaba-
quara foi desarticulada pela 
Polícia Civil. Os criminosos se 
passavam por gerentes de 
banco e enviavam falsos mo-
toboys às casas das vítimas 
para recolher seus cartões 
bancários e fazer uma supos-
ta regularização.

Um dos integrantes fi ngia 
ser gerente de banco e entra-
va em contato com as vítimas, 
dizendo que uma compra irre-
gular havia sido feita em sua 
conta. Então, o estelionatário 
pedia para a vítima cortar o 
cartão bancário (preservando 
o chip) e enviava um falso mo-
toboy para buscar o cartão.

Para dar veracidade à 
ação, o acusado ainda pe-
dia que a vítima entregasse 
uma declaração autorizando 
a emissão de um novo cartão.

Após cerca de três meses 
de investigações, que con-
taram com 30 dias de inter-
ceptações telefônicas, uma 
equipe do 35º Distrito Policial 
(Jabaquara) conseguiu iden-
tifi car os estelionatários, que 
têm idades entre 30 e 40 anos.

Os policiais civis foram 
até as casas dos criminosos 
e os prenderam em meados 
de setembro. A equipe ainda 
cumpriu 12 mandados de bus-
ca nos endereços, que leva-
ram à apreensão de cartões, 
celulares, computadores e 
documentos. 

Entre os documentos, uma 
lista com possíveis nomes de 
vítimas. Segundo a Polícia 
Civil, 10 idosos que caíram no 
golpe já foram ouvidos e ain-

•SEGURANÇA

da pode haver cerca de 200 
outras vítimas.

Os envolvidos foram pre-
sos por cinco dias e a polí-
cia já solicitou a conversão 
da detenção temporária em 
preventiva. As investigações 
relacionadas a estelionato, 
lavagem de dinheiro e organi-
zação criminosa prosseguem 
para localizar cinco foragidos, 
além de contatar as outras 
possíveis vítimas do bando.

Drogas
Outras ações recentes no 

Jabaquara resultaram na pri-
são de homens que vendiam 
drogas em bairros periféricos. 

Na manhã de domingo, 
25, policiais do 3º Batalhão de 
Polícia Militar Metropolitano 
(BPM/M) estavam em patru-
lhamento pela Rua Doutor 
Deodoro de Campos quando 
avistaram um suspeito segu-
rando uma sacola. Ao notar 
a presença da polícia, ele ten-
tou fugir entrando em uma 
viela, mas foi detido.

Na abordagem, foram 
apreendidos 60 frascos de 
lança-perfume, 190 pinos de 
cocaína, 340 pedras de crack, 
uma arma calibre 357 e R$ 30, 

além de folhas de caderno 
com os dados do tráfi co.

 O detido, de 20 anos, con-
fessou e foi preso por tráfi co 
de drogas e posse ilegal de 
arma de fogo de uso restrito. 

Na quarta passada, dia 21, 
outro rapaz, de 22 anos, foi 
preso também no Jabaquara. 
Uma equipe da 2ª Companhia 
do 3º BPM/M patrulhava a Rua 
Guian, quando perceberam 
o nervosismo do rapaz e o 
abordaram.Na revista pesso-
al, policiais encontraram com 
o rapaz uma pochete com 47 
pedras de crack, 19 trouxinhas 
de maconha, quatro pinos de 
cocaína, além de R$ 94 e um 
celular. O indiciado confessou.

Na terça, 20, outro jovem 
já havia sido abordado na 
Avenida Muzambinho. Uma 
equipe da 2ª Companhia do 
3º BPM/Mestava fazendo pa-
trulhamento quando viram 
um rapaz suspeito saindo de 
um beco. A notar a viatura, o 
rapaz tentou fugir mas foi de-
tido. Ele levava três celulares, 
R$ 163 e uma folha com ano-
tações, além de sete porções 
de maconha e dois pinos de 
cocaína. 

Polícia cumpriu mandados na casa dos estelionatários

•CONSTRUÇÃO • REFORMA • DECORAÇÃO 

Será que a obra próxima 
a sua casa é regular? 

De repente, surge aquele 
bate-estaca, aparecem cami-
nhões ou caçambas... Será 
que a obra está em dia? O 
que vai surgir ali? E em que 
situações é preciso ter auto-
rização para a obra? Todas 
estas informações podem ser 
obtidas pela internet

A Prefeitura criou o site 
“De Olho na Obra” justamen-
te para facilitar consultas. 
Para acessá-lo, basta digitar: 
www.prefeitura.sp.gov.br/de-
olhonaobra. Com o endereço 
da obra em mãos, é possível 
consultar, conforme a rua, 
obras autorizadas e um resu-
mo do processo. Através de 
um sistema simples e trans-
parente, você fi ca sabendo o 

que está sendo construído ou 
reformado na cidade, desde 
1997, e se a documentação 
está em dia.

Se a construção for irre-
gular, o munícipe ainda pode 
ajudar na fi scalização, denun-
ciando a obra para a Prefeitu-
ra. Tudo muito rápido.

A fi scalização, segundo a 
Prefeitura, é imediata quando 
se tratar de situação emer-
gencial. 

Para outros casos, o prazo 
de atendimento dependerá 
da infra-estrutura de recur-
sos disponíveis e prioridades 
estabelecidas pela Supervisão 
de Fiscalização de cada Sub-
prefeitura.

Vale ressaltar que se a 

denúncia for sobre ruídos 
produzidos pela obra, aí a de-
núncia deve ser feita através 
do PSIU (Programa de Silên-
cio Urbano). 

Mais informações no site: 
http://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/subpre-
feituras/zeladoria/psiu/

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

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

Oferece serviços Fiscais, Contábil, Assessoria 
Jurídico e Administração de Pessoal.
O planejamento tributário não deve ser 

considerado um custo para as empresas 
mas sim, um investimento.  

Visite nosso site: www.wsrassessoria.com.br

WSR ASSESSORIA

Contato:
Tel.: 3496-0530 /    Cel.: 96450-5856Tel.: 3496-0530 /    Cel.: 96450-5856

REGULARIZAÇÃO
DE IMÓVEIS

Não corra riscos desnecessários
Valorize seu patrimônio

regularizando seu imóvel

Av. Fagundes Filho, 486 - cj 32 
Px. Metrô S. Judas - F: (11) 5531-5193

• Escrituras
• Contratos de gaveta

• Imóveis em inventário
• Dívidas fiscais

• Financiamentos do imóvel
Agende sem compromisso

CHEFER SERVIÇOS
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•BARES E RESTAURANTES

Costela premium é destaque 
durante Restaurant Week

A Restaurant Week é aquela 
oportunidade especial para 
descobrir restaurantes que ain-
da não foram visitados, por um 
preço já pré-defi nido, com pra-
tos especiais que demonstram 
o talento e as especialidades 
de cada cada. A atual edição vai 
até 15 de outubro e tem alguns 
restaurantes da Vila Mariana 
participando.

Um deles é o Que Pankeka, 
que tem delícias salgadas e do-
ces. Claro que, como o nome in-
dica, o carro chefe da casa são 
as super recheadas panquecas, 
mas há também outros pratos, 
wraps e pizzas!

Durante a Restaurant Week, 
o menu de almoço sai a R$ 
41,90 por pessoa e inclui entra-
da, prato principal e sobremes 
(bebidas e serviço são cobra-
dos à parte). Para o jantar, o 
esquema é o mesmo mas os 
pratos oferecidos são ainda 
mais elaborados e o valor por 
pessoa é de R$ 52,90.

No almoço, como entrada 
o cliente pode escolher entre a 
Salada Parisiense (alface ameri-
cana, queijo brie, rúcula, nozes 
e molho especial do chef) ou o 
couvert Italiano (cesta de pão 
italiano, patê especial, sardela 
e manteiga). 

Para prato principal, uma 
sugestão é a Pankeka Texana 
(Le Petit), uma eliciosa pan-
queca gratinada recheada com 
filé mignon em tiras, cebolas 
grelhadas, muçarela regada ao 
moho barbecue, molho  a esco-
lher: branco, ao sugo, bologne-
sa ou quatro queijos. Ou o clien-
te pode escolher o fi lé de Saint 
Peter a La Parisienne: saboroso 
fi lé de saint peter grelhado na 
manteiga, com champignon, 
ervas finas, arroz e legumes.

Para sobremesa, pode es-
colher entre a Pankeka doce 
SENSAÇÃO, com morangos 
fl ambados com chocolate em 
calda, que acompanha 1 bola 
de sorvete; ou a panqueca doce 

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.

 

Panqueca Doce Sensação é opção de sobremesa

de BRIGADEIRO: chocolate em 
calda com chocolate granulado

Para o jantar, as opções 
de entrada e sobremesa são 
iguais às do almoço. Mas, 
como prato principal, des-
taque para a Rib Barbecue:  
costela premium defumada 
ao molho barbecue, acompa-
nha deliciosa batata rústica.

O cliente pode preferir 
a Pankeka ANGUS BLU (Le 

Petit)- deliciosa pankeka gra-
tinada recheada com corte 
nobre da raça Angus em tiras, 
ao moho barbecue, muçarela, 
cebolas grelhadas, e lascas de 
queijo Bergader Bavaria Blu. 
Molho  a escolher: branco, ao 
sugo, bolognesa ou 4 queijos.

Que Pankeka fi ca na Rua 
Borges Lagoa, 189 - Vila Cle-
mentino. Telefoness: 5549-
5549 e 5572 4748.

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

Venha conhecer, saborear e desfrutar do
mais novo restaurante chinês do bairro!

R. Zacarias de Góis, 1224 - Campo Belo - Tel.: 5041-0089

Pratos típicos
deliciosos para 
trazer um pedacinho 
da China a cada
refeição.

Venha conferir a
variedade da casa!
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Experiência e Tradição na
Locação e Administração

de Imóveis

SEDE PRÓPRIA

C
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: 3

12
3-

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 SOBRADOS

APARTAMENTOS

COMERCIAL

V. MORAES
R$ 500,00

1 DORM COZINHA 
BANHEIRO

ÁREA DE SERVIÇO

VILA BRASILINA 
R$ 600,00
01 DORM SALA 

COZINHA ÁREA DE
SERV QUINTAL

VILA MORAES 
R$ 700,00

1 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO

ÁREA DE SERVIÇO

BQ. DA SAÚDE 
R$ 700,00

1 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO E

ÁREA DE SERVIÇO

VILA BRASILINA
R$ 750,00

1 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 
SERVIÇO E QUINTAL

IPIRANGA
R$ 800,00 

1 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO

ÁREA DE SERVIÇO

V. MONUMENTO
R$ 850,00

01 DORM SALA COZIN 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERV E QUINTAL

BRASILINA
R$ 900,00

1 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE

SERV GARAGEM

SAÚDE
R$ 900,00

1 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO

ÁREA DE SERV

V. MERCES
R$ 1.000,00
1 SUITE C/ CLOSED 

SALA COZ BANHEIRO 
LAVAN E QUINTAL

VILA MORAES
R$ 1.100,00

1 DORMS   SALA   COZ.   
BANHEIRO QUINTAL 
ÁREA DE SERVIÇO

VILA MORAES
R$ 1.200,00
2 DORM SALA COZ 
BANHEIRO ÁREA DE 
SERV GARAGEM E 

QUINTAL GDE

V. MERCES
1.300,00
2 DORM SALA

COZINHA BANHEIRO 
GARAGEM E QUINTAL

V. MERCES
R$ 1.300,00 

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO  ÁREA DE 

SERV GARAGEM E 
QUINTAL

VILA LIVIEIRO
R$ 1.650,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO DEP 

EMPREGADA C/W ÁREA 
SERV GARAGEM

IPIRANGA
R$ 2.100,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERVIÇO  C/ WC 
2 VAGAS E QUINTAL

JD. DA SAÚDE 
R$ 2.300,00

2 DORM SALA COZINHA 
C/ ARMARIO BANHEIRO 
ÁREA DE SERV DEP DE 
EMP. QUINTAL 2 VAGAS

BQ. SAÚDE
R$ 2.300,00

02 DORM SALA 
COZINHA BANHEIRO 
ÁREA DE SERV DEP 

DE EMPRGADA C/ WC 
4 VAGAS SENDO 1 

COBERTA E QUINTAL

JD. SAÚDE
R$ 2.500,00

3 DORM SALA C/ 
2 AMBIENTES COZ 

BANHEIRO ÁRE SERVIÇO 
DEP. DE EMPREGADA 3 
VAGAS, ESCRITÓRIO E 

TERRAÇO NOS FUNDOS

SAÚDE
R$ 2.500,00

3 DORM SALA COZINHA 
COPA BANHEIRO ÁREA 

DE SERV E 2 VAGA

JD. SAÚDE
R$ 4.200,00
3 DORM C/ SUITES 
SALAS COZINHA 2 
BANHEIROS ÁREA 
DE SERV 4 VAGAS 

QUINTAL E QURTO DE 
EMPREGADA C/ WC

BQ. SAÚDE
R$ 1.500,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERV C/WV E SACADA

SBC
R$ 1.600,00
2 DORM SENDO 1 

SUITE SALA COZINHA 
C/ ARMÁRIO BANHEIRO 
ÁREA SERV 1 VAGA E 

QUINTAL

V. MERCES
R$ 1.500,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERV QUINTAL E 1 VAGA

BQ. 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. SAÚDE
R$ 2.000,00

3 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO LAVABO DEP. 

DE EMPREG C/ WC 
QUINTAL 4 VAGAS

JD. SAÚDE
R$ 2.500,00

3 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO DEP. DE EMP 
ÁREA SERV QUINTAL E 

GARAGEM

VILA VERA
R$ 2.700,00

3 DORM SENDO 1 SUITE 
SALA COZ BAN LAVABO 
ÁREA SERV C/WC DEP 

EMPREGADA QUINTAL E 
GARAGEM 

BQ. SAÚDE
R$ 3.000,00

3 DORM 1 SUITE SALA 
COZINHA BANHEIRO 
DEP DE EMPREGADA 

QUINTAL 2 VAGAS

JD. CELESTE R$ 700,00
2  DORM C/ PISO FRIO CLOSED SALA BANHEIRO ÁREA DE SERV GARAGEM 

QUADRA SALÃO DE FESTA.

JD. CELESTE
R$ 800,00 

2 DORM SALA COZ 
BANH ÁREA SERV , 
QUINTAL E 1 VAGA

V. MERCES
R$ 1.100,00

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO ÁREA DE 

SERV 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

AGUA FUNDA
R$ 1.500,00
(O PACOTE)

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO

ÁREA SERV E 1 VAGA

JABAQUARA
R$ 1.200,00
1 DORM C/ARMARIO 
SALA COZINHA C/

ARMÁRIO BANHEIRO 
ÁREA SERV 1 VAGA

MOINHO VELHO
R$ 1.600,00

2 DORM SALA COZINHA 
PLANEJADA BANH ÁREA 

SERV 1 VAGA

JD. SAÚDE
R$ 1.700,00

2 DORM MOBILIADOS, 
SALA, COZ. C/ ARMS 
BANH C/ BOX ÁREA 

DE SERV C/ MAQUINA 
LAVAR E 1 VAGA

SAÚDE
1.800,00

PRÓXIMO AO METRO 
SAÚDE EM FRENTE À 
CULTURA INGLESA

2 DORM SALA COZINHA 
BANHEIRO QE COM WC 
ÁREA SERV GARAGEM

BQ. SAÚDE
R$ 500,00

1 SALA DE  20M² E   
BANHEIRO COLETIVO

CURSINO
R$ 900,00

SALA AMPLA COM PISO 
FRIO 20M² E BANHEIRO

PRÓXIMO AO METRO 
ALTO DO IPIRANGA

BQ. SAÚDE
SOBRADO COML.

R$ 1.500,00
PARTE INFERIOR: 03 

SALAS COPA BANHEIRO
PARTE SUPERIOR: 03 

SALAS 2 WCS AS 

PROX. METRO 
IPIRANGA

R$ 1.200,00
SALA 6X6 COM

PISO EMBORRACHADO E 
PIA DE GRANITO
BAN GARAGEM

V. GUMERCINDO
R$ 1.500,00

PRÓXIMO AO SACOLÃO 
STA CRUZ SALÃO COM 

40M² BANHEIRO

BQ. SAÚDE
R$ 2.000,00
SALÃO 3X40 COM 

BANHEIRO E QUINTAL

IPIRANGA
R$ 2.100,00
SALÃO COM 70M² 

COZINHA BANHEIRO
1 VAGA

CURSINO
R$ 3.000,00
SALÃO COM 90M² 2 

BANHEIRO

TÉRREA COML
BQ. SAÚDE

R$ 2.500,00
9 SALAS 3 BANHEIROS 
JD DE INVERNO RECUO 

P/2 VAGAS

TÉRREA COML
IPIRANGA

R$ 6.000,00
4 SALAS COPA COZINHA 
BAHEIRO ÁREA SERV C/ 
WC 8 VAGAS COBERTA 

QUINTAL

JD. SAÚDE
R$ 17.000,00

SALÃO MEDINDO
10X 20 COM

FRENTE DE VIDRO

VILA MORAES
R$ 7000,00

GALPÃO COM 10X60 
MESANINO C/ 2 SALAS 
4 BANHEIROS COPA E 

VESTIÁRIO

SAÚDE
R$ 18.000,00
GALPÃO COM 2 PISOS 
PE DIREITO ALTO WCS 

SALAS VESTIARIO E 
COZINHA

SBC
R$ 1.800,00

FAÇA SUA PROPOSTA
E TERÁS UM

BOM RESULTADO
SALÃO COM 100M²
BANHEIRO E 2 VAGA

2 SALAS:
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 

100M DA AV. JABAQUARA
R$ 1.000,00
SALAS COM

PISO FRIAS BANHEIRO 
ÁREA LIVRE

BQ. SAÚDE
R$ 1.800,00

ÓTIMO PONTO
SALÃO C/70M²

1 BANHEIRO PARTE 
ELETRICA TRIFASICO PÉ 

DIREITO ALTO 

IPIRANGA
R$ 1.500,00

SALA COM
55 M² BANHEIRO

E COZINHA

DIADEMA
R$ 800,00

SALÃO COM 40M² E 
BANHEIRO

V. GUMERCINDO 
R$ 2.500,00
SALÃO COM 260M²

PARTE INFERIOR COM 
200M² E SUPERIOR COM 

70M² COM 3 SALAS E 
BANHEIRO

BQ. SAÚDE
R$ 2.500,00
SALÃO COM 90M² 
BANHEIRO COPA

E 2 SALAS

MOINHO VELHO 
R$ 8.000,00
SALÃO COM 10X6 

COZINHA 5 BANHEIROS 
ESCRIT NA PARTE 

SUPERIOR E ENTRADA P/ 
CAMINHÃO

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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MELLO IMÓVEIS - creci 25.065
FONE: 5585-0161             WHATSAP 99721-4548
FONE: 2578-4183             WHATSAP 99312-3507

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA

IPIRANGA ABAIXO DA AVALIAÇÃO R: MOREIRA COSTA, 600 PX. NAZARÉ 
Sobrado comercial c/ diversas salas, banheiros, gars, área

de terr. 167m2,  área útil 256m2, vago. Só R$ 610 mil

MIRANDÓPOLIS - AO LADO DA IGREJA SANTA RITA 
Apto 2 dts. c/ AE, sala liv. c/ terraço, banh, coz. c/ AE, a. serviço, gar, 

reformado, pronto p/ mudar, vago. Só R$ 450 mil

SAÚDE - PRÓXIMO RUA APRIGIO GONZAGA 
Casa térrea, 2 dts, sala, coz, banh, lavanderia, terraço, 3 gars,

porão habitável. Só R$ 550 mil

PLANALTO PAULISTA PRÓX. WALL MART ÁREA ÚTIL 78M²
Apto 2 dts, sala em L c/ terraço, coz, D.E, A. serviço, banheiro, gar.

rico em arms, andar alto. Só R$ 580 mil

Corretor Autônomo - CRECISP: 47317
VALENTE NEGÓCIOS

Fones: 99976-1423 / 5082-2234 IMÓVEIS

REI DAS PARCERIAS AC. PROPOSTAS: valente47317@creci.org.br

* VENDAS * * LOCAÇÕES *

SOBRADO COMERCIAL RUA 
SENA MADUREIRA, 179

SOBRADOS COMERCIAIS
COM LOJA E SOBRELOJA

Rua Domingos de Moraes, 1743
Rua Sena Madureira, 179 / 180

Vendo R$1.049 MILHÃO

SOBRADO COMERCIAL
PRÓX. HOSPITAL SÃO PAULO

Rua Sena Madureira, 472.
Rua Nap. de Barros, 619

Vendo R$ 799 mil
Alugo R$ 3.499,00

PRÉDIO COMERCIAL
PRÓXIMO METRÔ ANA ROSA

De esquina com 3 pisos
R.Rodrigues Alves, 677

Vendo R$ 1.449 MILHÃO
Alugo  R$  5.499 MIL

LOJA / PRÉDIO 300 À 1.000M²
R. D. Moraes, 1777     R$ 15 mil
R. Borges Lagoa, 399 R$ 20 mil
R. D. Moraes, 1832     R$ 29 mil
R. Cel. Lisboa, 840      R$ 29 mil
R. D. Morais, 1860      R$ 50 mil

SOBRADO RESIDENCIAL
CASA TIPO APTO

2 dorms, sala, coz, etc...
Rua Estado de Israel ou

Marselhesa. Vendo R$ 639  mil

SOBRADOS COMERCIAIS
R. Nap.Barros  619,      R$    4.000,
R. Sena Mad. 219,       R$    4.000,
R. Dr. Bacelar 120,     R$   4.000,
R. C.Cavalcante 375, R$   8.000,
R. C.Cavalcante 90,    R$ 10.000,

LOJA SOBRADO 50 A 300M²
R. Sena Madureira, 186 R$ 4.500,
R. Dom. Moraes, 1798  R$ 6.500,
R. Sena Madureira, 179 R$ 6.500,
R.Ouvidor Peleja, 242  R$ 7.000,
R. Cel. Lisboa, 690   R$  8.500,

LOJAS / SALAS / CONJUNTOS
R.D.Moraes,   1794        R$ 1.600,
R.S.Madureira,186       R$ 2.500,
R. Cap. Cavalcante      R$ 2.700,
R. Est. Israel,   168      R$ 3.000,
R. Guataz, 130             R$ 3.200,

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

 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

APTO REFORMADO
150M DO METRÔ S. JUDAS 

RUA PLANA R$ 500 MIL
55m AU, 2 dorms. c/ arms, sala c/ 
sanca, sacada, banh. compl, coz. 
c/ arms, planej, 1 WC, porta de 

vidro na lavand, 1 vg. demarcada.

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,

 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

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 

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

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
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

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

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

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 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

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

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

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

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. - METRÔ 
PÇA. ÁRVORE

R$ 350 MIL
Excelente local, ao lado do 
metrô Pça. da Árvore, c/ 2 

dorm., wc social, sala, cozinha, 
ampla lavand, prédio reformado, 
s/ portaria, s/ lazer, s/ gar. e s/ 

elevador - REF.: 15.329

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

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

Ampla sacada gourmet, gar. 
p/ 3 carros, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ closet, liv. p/ 2 amb., 
escritório, lav, coz. planej., 

depósito, AU = 121 m², lazer 
completo - REF.: 15.048

APTO.
JD. DA SAÚDE

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

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

cozinha c/ AE, lavanderia, 
garagem p/ 1 carro, área útil

de 58m², condomínio somente 
R$ 320,00 - REF.: 14.299

APTO
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

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
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

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

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

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

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

(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

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

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
Terreno aprox. 11 x 30 mts., AC 
= 300 m², c/ 3 dorm., 2 suítes, 
living, sl. Jantar, sl. TV, lavabo, 
cozinha, dep. p/ empreg., gar. 
p/ 5 carros, edícula indep. c/ 2 

dorm., suíte - REF. 14.665

SOBRADO
JD. DA GLÓRIA

R$ 790 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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 850 MIL
Excelente rua do bairro, terreno 

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

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

3 carros - REF.: 14.464

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

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

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 890 MIL
3 suítes c/ AE e ar 

condicionado,  living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, 

dep. p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., amplo escritório, 

gar. p/ 2 carros, terreno 188m², 
constr. 153 m² - REF.: 15.029

APTO
V. MASCOTE
R$ 960 MIL

Prédio seminovo, lazer 
completo, c/ 3 dorm. c/ AE, 
suíte c/ closet e hidro, living 

/ 2 amb., ampla sacada 
envidraçada, lavabo, coz. 

planej., dep. p/ empreg., gar. p/ 
3 carros - REF.: 15.005

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.: 14.109

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/ empreg., garagem 
p/ 4 carros, construção 163 m² 

- REF.: 14.726
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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 fundos 
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 - 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$ 350 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

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 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$ 280 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

ÓTIMO 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

APTO PROX. AO METRÔ 
R$ 390 MIL  

 5 minutos a pé, com 2 dorms, 
sala 2 ambs, coz, condominio 

com lazer total e vaga de
garagem.  REF.: 10-3307  

APTO – BOCA DO METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 330 MIL
C/ 3 dorms c/ armarios, ótima 
sala, cozinha com armários, 
box blindex, area de serviço, 
condomínio de R$ 220,00. 

Oportunidade. Ao lado do pré-
dio do ITAÙ.  REF.: 04-3219
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SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

VENDA

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. TEMOS 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

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

FONE: 99696-4848

ÓTIMO APTO

CONDOMÍNIO DE CAMPO DE MAIRIPORÃ
Hall de entrada, 1 dormitório c/ armário
embutido, 2 dormitório opcional, sala

cozinha, banheiro, 2 vagas. R$ 350.000,00
direto c/ proprietário - Marisa

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

APTO CONCEIÇÃO 
2 dorms, c/ armários embutidos, living 
c/ sacada, cozinha c/ armários, área 
de serviço, qto. de emp. c/ banh, gar, 

lazer, px. metrô. R$ 560.000,00

SOBRADO SEMINOVO
SAUDE 180² AC R$ 1.180.000,00

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

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.

SOBRADO PRÓX. METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 750.000,00

Fs: 2275-6481/2276-3671/97592-9946

APTO JABAQUARA 98M² AU
2 MIN. DO METRÔ

3 dorms, 1 suite. c/ armários,
sala em L, cozinha, 1 vaga.

R$ 460 mil
F: 5583-1654 / 5584-5050

GALPÃO METRÔ CONCEIÇÃO 
77M² AU PÉ DIREITO 8M

Entrada lateral para caminhão de 
médio porte, 70m2 de escritório + 
dependências. R$ 1.600.000,00

abaixo do valor

F: 5583-1654 / 5584-5050 

APTO JD. CELESTE 
PRÓX. AV. DO CURSINO
Todo reformado, 2 dorms,

1 vaga, lazer comm quadra e 
salão de festas. R$ 210.000,00 

creci-136.993
F: 5058-0800 / 96428-0663

APTO AV. MIGUEL ESTÉFANO 
PRÓXIMO PLAZA SUL

2 dormitórios, sala 2 ambientes, 
salão de festas e quadra,

1 vaga. R$ 280.000,0

F: 5058-0800 / 96428-0663

SEVERINO creci-59096
Fone: 2276-3539 

2577-8954

PLANALTO PAULISTA 
 Sobrado 2 dorms, sala ampla, 

quintal, edícula completa, 
garagem. R$ 1.800,00

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$ 1.350,00.

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$ 900,00.

SOBRADO COMERCIAL
100M DO METRÔ PÇA ÁRVORE

R. Bertioga 39, esquina da 
R. Caramuru, Parte de cima: 

2 salas. Parte de baixo:
1 sala, copa, coz, banh, qtal. 

c/ edícula e banheiro
1 vaga. Tratar direto
com o proprietário

FONES: 9 5385-0381 
5549-3185

APTO PRÓXIMO PLAZA SUL
2 dormitórios, sala 2 ambientes. 

cozinha, banheiro, 1 vaga. 
pequeno lazer. R$ 1.000,00 + 

condomínio

F: 5058-0800 / 9 6428-0663

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS E APOSENTADOS

Curso Individual e Personalizado
Sistema Android para Celular e Tablet 

com Martha 
2275-9089 / 5072-2448 / 99773-0502

E.mail: marimartha@gmail.com

 

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

Paulo Roberto Leardi Paraíso
CONTRATA CORRETORES

- Oferecemos salario fixo mais comissão
- Carteira com mais de 2000 imóveis.

- Bancada individual
Tratar  3459-2438  98361-9259
aglai.soares@leardi.com.br.

PIANO CLÁSSICO POPULAR - TECLADO
- Método Americano Rápido e Agradável
- 1 Música Por Aula - Qualquer Idade

- Musicoterapia
Professora Diplomada Em Nova York

FONE: 5572-6074

e-mail: zitaminieriadvogada@ig.com.br
(11) 99980-5945 / Vivo (11) 5539-1665 / (13) 3018-4325
DRA. ZITA MINIERI - especialista direito previdenciário

SRS. APOSENTADOS - I.N.S.S.
- Pedidos de aposentadoria tempo contribuição/especial, por idade e 

pensão; - Revisão de aposentadoria/pensão; Desaposentação; 
FGTS (correção dos valores sacados ou retidos de 1999 à 2015);

- Reclamação Trabalhista; Família (divórcio, inventário).

GANHE DINHEIRO VENDENDO SAÚDE!

FATURE R$ 8.000,00 MÊS 
TRABALHANDO COM ALIMENTOS LIOFILIZADOS
E MICELIZADOS. COMECE A USAR E VENDER.

FONES: 2275-7304

96313-8187 CLARO

95144-5466 TIM

SOBRADO
PLANALTO PTA

2 dorms, sala, coz, banh, área de 
serviço, pequeno quintal, quarto de 

empregada, 1 vaga. R$ 440mil. Estuda 
proposta e imóvel de menor valor.
FONE: 5072-7640

9 7176-3808 WHATS

DIRETO COM PROPIETÁRIO 
OPORTUNIDADE!

FONE: 98161-8008

VENDO / ALUGO
APTO VILA GUMERCINDO 
RUA DOM PERO LEITÃO
73 M2 AU R$ 400 MIL
Prédio excelente, apto 

grande, 3 dorms. c/ armários 
2 banhs. Cozinha
planejada, 1 vaga 
Salão de festas,
academia, play.

A família cresceu?

Está na hora de acreditar, 

de realizar o sonho

da casa própria. 

Seu futuro pode estar 

em um dos imóveis 

anunciados nesta edição. 

Ou da próxima.

Consulte sempre os 

classificados do jornal 

S.Paulo Zona Sul.

Desde 1960 gerando bons 

negócios na Vila Mariana. 

Saúde, Jabaquara

 e Cursino
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Sede do Museu Lasar Segall 
agora é patrimônio histórico

•CULTURA

Lasar Segall nasceu na Lituâ-
nia, em 1891, mas apaixonou-se 
pelo Brasil já no início do século 
XX. No início dos anos 1920, 
instalou-se defi nitivamente no 
país tropical, casou-se em 1925 
com Jenny Klabin e viveu na 
Vila Mariana em uma casa de 
linhas modernistas, projetada 
pelo arquiteto russo e amigo 
Gregori Warchavchik, até 1957, 
ano de sua morte. Dez anos 
depois, seu ateliê foi transfor-
mado em museu.

E desde 1967, a Vila Mariana 
abriga este espaço cultural com 
importância que transcende a 
cidade. O museu fi cou fechado 
durante um ano e meio, a partir 
de 2013, para uma ampla refor-
ma estrutural. Agora, o imóvel 
que serviu de lar e de ateliê, 
onde foram criadas obras pri-
morosas do artista reconhecido 
mundialmente, foi considerado 
também um patrimônio histó-
rico da cidade. Em setembro, 
foi publicado em Diário Ofi cial 
o tombamento das isntalações 
do Museu Lasar Segall, por seu 
valor arquitetônico e histórico.

A decisão foi unânime pelos 
nove conselheiros que com-
põem o Conpresp - Conselho 
Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural 
e Ambiental da Cidade de São 
Paulo. Entre outras razões, 
a resolução que determina a 
preservação defi nitiva do imó-
vel lista a importância arquite-
tônica do Museu Lasar Segall 
instalado na antiga residência 
e ateliê de Lasar Segall, proje-
tado em 1932 por Gregori War-
chavichik, à Rua Berta no 111.

O órgão também aponta 
que o tombamento vem inserir 
definitivamente o imóvel em 

um conjunto de edifi cações de 
mesmas linhas arquitetônicas 
na região, como os sobrados 
localizados na mesma Rua Berta 
e a própria Casa Modernista, na 
Rua Santa Cruz, onde viveu o 
próprio Gregori Warchavchik e a 
cunhada de Segall, Mirna Klabin.

O tombamento prevê que 
poderão ser feitas intervenções 
internas para ajustes ou moder-
nização das instalações e inclui 
as as alterações já executadas 
na edifi cação. Estabelece ainda 
que deverá ser mantida confi-
guração espacial determinada 
pela relação entre edificação, 
jardins com cobertura pergola-
da, passeios e pátio interno em 
frente ao atelier. Já a vegetação 
poderá ser substituída, desde 
que as árvores de grande porte 
sejam mantidas. 

Projetos futuros de interven-
ção deverão serpreviamente 
analisado pelo Departamento 

de Patromônio.
Instalado inicialmente em 

um imóvel particular da família, 
o Museu Lasar Segall foi incor-
porado à Fundação Nacional 
Pró- Memória, e passou a inte-
grar posteriormente ao Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) do 
Ministério da Cultura-MINC, e 
atualmente vinculado ao Institu-
to Brasileiro de Museus (IBRAM) 
também pertencente ao MINC, 
desde que foi criado em 2009. 

Em 2015, o museu já havia 
conseguido o tombamento 
definitivo de sua coleção de 
obras. O acervo foi inscrito 
no Livro do Tombo das Belas 
Artes, conforme aviso do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan).

 O Museu Lasar Segall fi ca na 
Rua Berta, 111, na Vila Mariana e 
está aberto à visitação de quarta 
a segunda, das 11h às 19h. 
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