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Resident Evil - Capítulo 
Final é uma das estreias da 
semana nos cinemas

Pastel com caldo de cana? 
Não é só na feira e é oferecido 
das 9h às 22h, quase todo dia!

Página 6

Mural que retrata SP antiga 
é pichado na Av. 23 de maio

A avenida 23 de Maio 

havia se transformado no 

maior painel do mundo 

grafitado. Mas, o prefeito 

recém empossado João 

Doria, ao declarar guerra 

à pichação, decidiu que os 

grafites também seriam 

apagados e causou pro-

testos. Mais do que isso, 

provocou pichadores que 

resolveram cobrir de cinza 

também murais que fo-

ram deixados na avenida, 

como o de Eduardo Kobra, 

na Vila Mariana, que re-

tratava São Paulo antiga. 

E picharam protestos so-

bre o cinza que recobria 

outros grafites. Página 3

Elba traz O Carnaval do 
Brasil à Vila Mariana

Qual o som do Carnaval 

Brasileiro? O frevo? As an-

tigas marchinhas? O sam-

ba enredo das grandes es-

colas? O bumba meu boi? 

A cantora Elba Ramalho 

faz um passeio pela diver-

sidade musical nacional 

que retrata a alegria no 

show “O Carnaval do Bra-

sil”, que terá apenas três 

apresentações no teatro 

do Sesc Vila Mariana, de 

2 a 5 de fevereiro,, com 

ingressos já estão à venda 

e custam entre R$ 12 (cre-

dencial plena do Sesc) e 

R$ 40 (inteira). Página 4

Modernidade traz pra-

ticidade e outras vanta-

gens, mas também pode 

gerar muito mais lixo. O 

planeta está preparado? 

Não e por isso mesmo é 

preciso sair em busca de 

novas ações e alternati-

vas. As cápsulas de má-

quinas de café expresso 

atualmente geram 8 mil 

toneladas de lixo por ano. 

Agora, dois supermerca-

dos da região começaram 

a recebê-las para descarte 

correto. Serão recicladas 

e transforamdas em no-

vos produtos. Página 5

Supermercados 
começam a recolher 
cápsulas de café

BATERIAS ITAIPU
HELIAR
DELCO
MOURA
MARTE
EXCELL
BRM

320,00
320,00
340,00
210,00
210,00
210,00

350,00
360,00
370,00
240,00
230,00
230,00

480,00
480,00
490,00
360,00
350,00
350,00

A BASE DE TROCA 45AH 60AH 70AH

5062-1691 R. Sta. Cruz, 2094
Ipiranga

AV. JABAQUARA 625 - PRAÇA DA ÁRVORE                    

TEL: 5594-4826

COBRIMOS QUALQUER OFERTA
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AS MELHORES MARCAS

XTHERM BLACK
COMPRA 1

LEVA 2

R$ 89,00
R$ 55,00

R. Padre Machado, 504 - B. da Saúde - Tel.: 3333-3334

2659-7285

R. Padre Machado, 504 - B. da Saúde - Tel.: 3333-3334R. Padre Machado, 504 - B. da Saúde - Tel.: 3333-3334

Rodízio de Pizza
Promoção de Lançamento

Vários Sabores - Salgadas e DocesVários Sabores - Salgadas e DocesVários Sabores - Salgadas e DocesVários Sabores - Salgadas e Doces
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A parti r de 16/01/2016 - das 18h às 22h

Informações sobre
anúncio?

Entre em contato
também pelo

WhatsApp.

98216-2837
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Surto de febre amarela provoca corrida por vacinas
•SAÚDE

Com 70 casos confi rmados 
da doença, o número de infec-
tados pela febre amarela no 
Brasil em 2017 já ultrapassou 
em menos de um mês os casos 
registrados na última grande 
ocorrência da doença no país, 
entre 2007 e 2008, quando 48 
pessoas foram contaminadas 
pelo vírus. Em 2007, a doença 
se alastrou por nove estados, 
incluindo os da Região Sul. 
Este ano, até agora, o surto 
está concentrado em Minas 
Gerais, mas há casos registra-
dos também na Bahia, Espírito 
Santo e em São Paulo.

Diante do surto de febre 
amarela, o Ministério da Saúde 
decidiu reforçar a distribuição 
da vacina contra a doença em 
11,5 milhões de doses. Este 
ano, 5,5 milhões de vacinas já 
foram repassadas aos estados. 

Das 11,5 milhões de doses 
adicionais da vacina, 6 milhões 
serão entregues nos próximos 
dias e 5,5 milhões serão distri-
buídos conforme a necessida-
de dos estados. 

A vacina é indicada para 
as pessoas que moram em 
regiões de risco ou vão via-

jar para essas áreas. Em São 
Paulo, a cidade de Jales, Bar-
retos, Franca e São José do 
Rio Preto são consideradas 
de maior risco para contrair 
a febre amarela. Também é 
preciso ficar atento quem 
vive ou vai até Araçatuba, 
Araraquara, Bauru e São João 
da Boa Vista.

As pessoas que preten-
dem visitar as áreas de risco 
precisam tomar a vacina com 
10 dias de antecedência para 
garantir o efeito.

O esquema vacinal da fe-
bre amarela é de duas doses, 
tanto para adultos quanto 
para crianças. As crianças 
devem receber as vacinas aos 
nove meses e aos quatro anos 
de idade. 

Assim, a proteção está 
garantida para o resto da 
vida. Para quem não tomou 
as doses na infância, a orien-
tação é tomar uma dose e um 
reforço, dez anos depois da 
primeira. As orientações são 
apenas para as pessoas que 
vivem ou viajam para as áreas 
de recomendação da vacina.

Informações importantes 

sobre a febre amarela:
– A febre amarela não é 

contagiosa;
– É transmitida somente 

pela picada de mosquitos in-

fectados com o vírus da febre 
amarela;

– Entre os sintomas iniciais 
estão calafrios, dor de cabeça, 
dores nas costas, dores no 

corpo em geral, náuseas e 
vômitos e fadiga;

– Não há nenhum trata-
mento específico contra a 
doença. O médico deve tratar 

os sintomas, como as dores 
no corpo e cabeça, com anal-
gésicos e antitérmicos;

– Consulte um médico an-
tes de tomar a vacina;

Fones: 2276-2534 e 5581-4665
R. Dona Cesária Fagundes, 60 - Saúde

Educação Infantil no Avicena 
estimula cuidados e autonomia

Psicomotricidade  na 
Educação Infantil é a base 
para o sucesso na aprendi-
zagem e, por consequên-
cia, na formação de um 
indivíduo saudável. A equi-
pe do Colégio Avicena 
acredita que seus peque-
nos alunos devem sempre 
ser estimulados através de 
atividades que possam de-
senvolver e aperfeiçoar a 
psicomotricidade.

 Psicomotricidade é a 
ciência que tem como ob-
jeto de estudo o homem 
através do seu corpo em 
movimento e em relação 
ao seu mundo interno e ex-
terno. Está relacionada ao 
processo de maturação, 
em que o corpo é a origem 
das aquisições cognitivas, 
afetivas e orgânicas.

São atividades simples 
e lúdicas praticadas no 
decorrer do ano letivo com 
os alunos da Educação In-
fantil que irão garantir esse 
desenvolvimento. A crian-
ça aprende brincando; 
enquanto os professores 
incentivam, acompanham 
e avaliam esse processo.

O Colégio Avicena pro-
move atividades como a 
simulação de um “salão 
de cabeleleiro”; “a hora 
do banho”;  uma aula de 
Vida Prática; a preparação 
de um sanduíche e  de 
uma vitamina na aula de 
Culinária; a plantação de 
cenoura e salsa na horta... 
Há atividades práticas tam-
bém na aula de Ciências 
ou a realização de um cir-
cuito nas aulas Educação 
Física, ou uma brincadeira 
na piscina de bolinhas...

Todas proporcionam às 
crianças diferentes habi-
lidades  no processo de 

aprend i zagem.  “as 
crianças aprendem e 
descobrem seu próprio 
corpo, suas potencia-
lidades e seus limites, 
desenvolvem hábitos 
de cuidado com a pró-
pria saúde e bem-es-
tar”, explica a diretora 
pedagógica Silvaneide 
Carvalho . “Ao mesmo 
tempo, estabelecem 
e ampliam as relações 
sociais, aprendem a uti-
lizar as diferentes lingua-
gens, criam gosto pela 
alimentação saudável, 
aprendem a conviver 
com a natureza, des-
cobrem a origem dos 
alimentos, desenvolvem 
a coordenação motora, 
a autoestima e muito 
mais”, continua.

“A Educação Infantil 
é alicerce para todos 
os outros ciclos educa-
cionais e é nisso que 
acreditamos no Colégio 
Avicena”, conclui Silva-
neide.

Publieditorial

Horta, culinária, saúde e bem-estar: crianças são estimuladas com atividades diárias 

www.colegioavicena.com.br

MATRÍCULAS 
ABERTAS 2017



27 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2017 PÁG. 03

Mural que representa SP Antiga 
na Avenida 23 de Maio foi pichado

•URBANISMO

A internet foi inundada 
esta semana com críticas e 
elogios à ação da Prefeitura 
ao longo do corredor norte 
e sul, que apagou uma série 
de grafites que coloriam os 
muros,  nos dois sentidos. Ao 
anunciar que iria apagar gra-
fi tes pinturas já desgastadas 
ou pichadas, o prefeito João 
Doria despertou debates não 
apenas sobre as diferenças 
entre pichação e grafi te, mas 
também entre expressão ur-
bana, arte e até gerenciamen-
to de gastos públicos.

Os murais foram recober-
tos por tinta cinza durente 
uma operação do programa 
Cidade Linda, ao longo da 
Avenida 23 de Maio, no trecho 
entre a Praça da Bandeira e a 
região do Parque Ibirapuera,

Um dos problemas da 
ação foi registrado em pou-
cas horas: por conta do ex-
cesso de chuvas, a tinta cinza 
desbotou em vários trechos, 
fazendo reaparecer os dese-
nhos que deveriam ter sido 
“apagados”. 

Além disso, a grande área 
cinza e a polêmica se transfor-
maram em um convite aos pi-
chadores: protestos e garran-
chos foram pichados ao longo 
do corredor horas depois. Até 
mesmo um dos paineis que 
havia sido preservado, o gra-
fi te feito pelo artista Eduardo 
Kobra, que retratava a São 
Paulo antiga, foi pichado em 
pleno aniversário da cidade, 
em uma nítida crítica à ação 
do prefeito. 

Já aqueles que defen-

deram a ação da Prefeitura 
alegaram que arte de rua é 
efêmera e deve ser refeita, de 
tempos em tempos, por estar 
exposta a ação do ambiente e 
às pichações.

O prefeito, entretanto, 
tem declarado que vai inves-
tir em   novos grafites, mas 
vai continuar a combater a 
pichação. 

Na tarde de ontem, Do-
ria disse que será lançado 
um projeto de “Museu a Céu 
Aberto e o secretário de cul-
tura, André Sturm, apontou o 
Baixo Augusta, na região cen-
tral da cidade, como primeira 
área a ser benefi ciada.

A expectativa é de envol-
ver 150 artistas para pinturas 
em fachadas e investir cerca 
de R$ 800 mil entre materiais 
e cachês para oa artistas.

Monumento
O prefeito também este-

ve em visita ao monumento 
projetado pela artista Tomie 
Ohtake para homenagear os 
80 anos da imigração japone-
sa na Capital

Também localizado na 
Avenida 23 de Maio, na ilha 
central em frente ao Centro 
Cultural São Paulo, o monu-
mento teve suas cores re-
novadas e sua iluminação 
restaurada.  A obra foi limpa 
pelo Programa Cidade Linda 
e restaurada por meio de uma 
parceria entre o Instituto To-
mie Ohtake e a Coral, marca 
de tintas da empresa Akzo 
Nobel.

“É uma obra representa-
tiva da cidade. Estava vanda-
lizada, mutilada, pichada e 
foi recuperada em oito dias, 
com o trabalho coordenado 
pelo instituto Tomie Ohtake”, 
afi rmou o prefeito

A instalação possui quatro 

lâminas de concreto armado 
com cerca de 40 metros de 
comprimento, 4 metros de al-
tura e dois metros de largura 
cada uma.

As estruturas passaram 
por serviços de limpeza, rea-
lizados por uma equipe de 12 
pessoas com uma máquina 
antares (de alta pressão). A 
lavagem retirou os resíduos 
de poluição e a tinta de picha-
ções. Depois, a estrutura foi 
lixada para retirada da tinta, 
e foi aplicada uma base que 
prepara o concreto para a 
pintura.  O próximo passo foi 
a pintura das lâminas nas co-
res amarelo, laranja, verde e 
azul, conforme as orientações 
deixadas pela artista. 

A última repintura havia 
sido feita há 7 anos. Duas das 
doze luminárias que ilumi-
nam a obra também foram 
trocadas.

Foljapress

•SOLIDARIEDADE

Boa cal igraf ia , 
dedicação e tempo 
disponível para tra-
balho voluntário. Se 
você se encaixa nes-
ses requisitos, pode 
participar da seleção 
do programa Escre-
ve Cartas do Poupa-
tempo Santo Amaro. 
São 20 vagas dispo-
níveis, em diversos horários, 
para quem quiser trabalhar 
auxiliando pessoas com difi -
culdades em ler e escrever.

Entre as funções dos cola-
boradores estão redigir car-
tas, preencher formulários e 
elaborar currículos. Para isso, 
os voluntários precisam de 
disposição, paciência, saber 
guardar sigilo do que escre-
vem e manter uma postura 
neutra durante a redação.

As inscrições podem ser 

feitas até o dia 17 de feverei-
ro pessoalmente, na área de 
atendimento do programa, 
no posto de Santo Amaro, ou 
pelo telefone (11) 2859-3124. 
Os candidatos que se inscre-
verem serão convidados para 
a seleção e capacitação no dia 
18 de fevereiro (sábado).

Atualmente, o Escreve 
Cartas funciona nas unidades 
do Poupatempo de Itaquera, 
Santo Amaro e São Bernardo 
do Campo.

Programa “Escreve  Cartas”
procura voluntários

Colégio Raios de Luz
VENHA NOS CONHECER

Metodologia de ensino Objetivo

PREÇOS ESPECIAIS PARA BERÇÁRIO.
NOVA DIREÇÃO E NOVAS INSTALAÇÕES.

ATENDEMOS CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS.

Rua das Glicínias, 112 - Mirandópolis
Fone: 5071-7156

www.objetivomirandopolis.com
contato@objetivomirandopolis.com

Matrículas
Abertas
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Elba traz à Vila Mariana 
“O Carnaval do Brasil”

•CULTURA

Tem coisas que parecem 
que combinam tanto que ao 
falar em uma delas a outra 
vem logo à mente. Carnaval e 
Elba Ramalho podem ser uma 
dessas associações imediatas.  
Mais do que isso, Elba tem 
relação com música alegre e 
tipicamente brasileira, fervor 
e sorrisos. 

Quem gosta do som de 
Elba, de Carnaval e de tons 
brasileiros na música não 
pode deixar de conferir o 
show “O Carnaval do Brasil, 
em apresentações únicas no 
teatro do Sesc Vila Mariana de 
3 a 5 de fevereiro. 

A cantora vai levar ao pal-
co vários ritmos que marcam 
as festividades pelo país, as-
sim como os grandes suces-
sos de sua carreira.

Os ritmos, as fusões e 
todas as influências trocadas 
no âmbito da música bra-
sileira estão no espetáculo 
“O Carnaval do Brasil“, que 
remete a um país que, de tão 
grande, abarca em si vários 
outros. 

No espetáculo, Elba mos-
tra um vasto panorama dos 
ritmos que predominam nas 
maiores festas do nosso imen-
so país. E também abre espa-
ço para as canções e sucessos 
que marcam a trajetória de 
uma das maiores artistas da 
nossa MPB.

Elba virá acompanhada 
de Marcos Arcanjo (violão 
e guitarra), Rafael Meni-
não (sanfona), Ney Concei-
ção (contrabaixo), Tostão 
Queiroga (bateria) e Ales-

s a n d r o  R o c h a  ( v o c a i s ) .
Elba Ramalho nasceu no 

alto sertão da Paraíba, com 
a sorte de ter um pai músico 
que a despertou cedo para a 
arte. Criando-se no Nordeste, 
Elba teve como cartilha os 
mais diversos ritmos dessa 
ensolarada região: baião, ma-
racatu, xote, frevo, pastoril, 
caboclinhos e forrós, gêneros 
musicais que preservam a cul-
tura popular e infl uenciaram 
toda a música brasileira. 

Elba acaba de se apresen-
tar pela segunda vez no Ré-
veillon de Copacabana, no Rio 

de Janeiro, e no Carnaval de 
2017 será homenageada no 
enredo da Escola de Samba 
paulistana, Tom Maior, além 
de estar se preparando para 
animar o carnaval das festas 
mais tradicionais do Brasil.

As apresentações aconte-
cem às 21h de sexta e sábado 
e às 18h de domingo. Ingres-
sos já estão à venda desde a 
tarde de ontem, quinta, dia 
26, nas bilheterias do Sesc. É 
bom se apressar!.

O Sesc Vila Mariana fica 
na Rua Pelotas, 141. Telefone: 
5080-3000

www.anglobrasileiro.com.br

Rua Coronel Lisboa, 697
(próx. ao metrô Santa Cruz)

5549-8188

EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO

Especialistas em

Carinho e Educação

Desde 15/08/1970

Há 46 anos cuidando de bebês

BERÇÁRIO 1 - de 4 meses a 18 meses
Promoção Especial: 6 horas por R$ 490,00

Inglês particular com valor de escolas ou turmas na escola Collins house 
com valor acessível. Adultos e turma para crianças de 7 a 12 anos.

Você pode estudar na sua residência, bibliotecas ou na nossa sala de aula.
Modalidade curso em sala horário manhã e tarde. Particular - horários e dias a combinar presencial

ou online. Conheça os mitos e verdades de aprender Inglês � uente. Mais informações: 

97795-1553 http://collinshouseschool.wixsite.com/english

Nossos diferenciais:
•Aprenda a falar fl uente não só aprender vocabulário.

•Foco em cada aluno individualmente e não em conteúdos de livros.
•Estude com alunos somente do mesmo nível.

•Material, livros e áudio gratuito.
•Sem taxas de matrícula e aumento de mensalidade.

•Liberdade - Contrato trimestral
•Professores com certifi cação em Universidade estrangeira de profi ciência na língua Inglesa.

•2 anos de curso, 190 aulas.

2276-7446TEL.:

Vitrô basculante 1 seção
0,60 x 0,60 m

Vitrô 4 folhas de correr
1,00 x 1,20 m

Veneziana 3 folhas
1,00 x 1,20 m

Veneziana 6 folhas
1,00 x 1,20 m

Vitrô 2 folhas de correr
1,00 x 1,20 m

Porta Lambril
Branca

2,10 x 0,80 m
Porta Palheta
2,10 x 0,80 m

Nova loja dentro
da Roshel

Tel.: 5929-9555
Av. Carlos Oberhuber, 23

Vila São José

Loja Yervant - Tel.: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

Av. Yervant Kissajikian, 2423 - V. Joaniza
Loja Cupecê - Tel.: 2368-3900
lojacupece@alfaesquadrias.com.br
Av. Cupecê, 4734 - Jd. Prudência

Loja Sabará - Tel.: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Nsa. Sra. do Sabará, 3524 - V. Emir

Loja M. Boi - Tel.: 2654-6383
Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz

*Fotos meramente ilustrativas
* Reservamos o direito de corrigir ou não comercializar produtos com erro gráfi co. Após a promoção os preços voltam ao normal.
Promoção não acumulativa, valida por 7 dias, ou enquanto durar nosso estoque.

***LINHAS NORMATIZADA

R$ 149,90

R$ 499,90 R$ 269,90

R$ 46,90

R$ 149,90 R$ 229,90 R$ 259,90

LOJA DE FÁBRICA Agora com vendas online. Confira em nosso site:
www.alfaesquadriasonline.com.br

TELA MOSQUITEIRA DE SOBREPOR
MEDIDA VALOR

VITRO DE 1,00 X 1,00
VITRO DE 1,00 X 1,20
VITRO DE 1,00 X 1,50
VITRO DE 1,00 X 2,00

R$ 79,90
R$ 89,90
R$ 99,90
R$ 119,90

* Serve em qualquer janela com essas medidas

GRANDE PROMOÇÃO PARA O
VERÃO - TELA MOSQUITEIRA

Temos
outras

medidas

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

•CONSTRUÇÃO •REFORMA •DECORAÇÃO

Informações sobre anúncio?
Entre em contato

também pelo WhatsApp.

98216-2837



Wikipedia

Ken Chu

Viajando ou não, é possível prestar atenção nas atitudes cotidianas que vão nortear o novo ano e estabelecer nova postura

Ao sair de viagem, os 
aparelhos eletrônicos 
são desconectados da 

tomada para evitar o gasto 
desnecessário de energia? 
Muitos se esquecem de tomar 
esta atitude, mas serve apenas 
de exemplo sobre atitudes 
simples que podem alterar o 
olhar de cada um sobre pre-
servação ambiental. 

O desperdício pode ser 
combatido com diferentes 
ações. Preservar água, energia, 
reduzir a quantidade de lixo 
produzido, não permitir que 
alimentos se estraguem são 
todas posturas que, além de 
contribuir para um mundo 
melhor, ainda geram econo-
mia doméstica.

Férias representam momen-
tos de descontração, mas não 
de desatenção. A quantidade 
de lixo produzida nas praias, 

por exemplo, deve ser motivo 
de preocupação de todo turis-
ta. Mares e oceanos poluídos 
representam um perigo futuro 
real, com risco concreto de ex-
tinção de peixes e impedimen-
to do uso das mesmas praias 
em poucas décadas. 

Praias pedem comidas e 
bebidas leves, preferencial-
mente naturais, que geram 
poucos resíduos. Comidas 
industrializadas, além de me-
nos saudáveis, em geral vêm 
acompanhadas de muita em-
balagem que se transformam 
em resíduos rapidamente.

Levar para a praia uma 
sacola para carregar todo seu 
“lixo” de volta não apenas é 
uma medida correta, como 
também educativa: faz com 
que cada um perceba a quanti-
dade gerada em poucas horas 
em latas, pets, guardanapos, 

itens descartáveis de plástico 
ou isopor, “saquinhos” e saco-
linhas... Observar a quantida-
de de resíduos em lixeiras ou, 
pior ainda, abandonado nas 
areias e no mar também per-
mite re� etir sobre os excessos 
e a falta de consciência.

Em casa, começo de ano é 
sempre tempo de fazer limpe-
za em armários, gavetas, doar 
o que está em bom estado e 
encaminhar corretamente 
objetos ou materiais que não 
tem mais serventia. O que não 
pode ser mantido, consertado 
ou reaproveitado deve ir para 
a reciclagem ou ter destinação 
correta.

Sobras de jardinagem, en-
tulho e móveis/colchões ve-
lhos devem ser encaminhados 
a ecopontos, na quantidade 
máxima de um metro cúbico 
por dia. Eletroeletrônicos 

QUANTO TEMPO DEVE DURAR UM APARELHO ELETRÔNICO?
VOCÊ SABIA?

M E I O A M B I E N T E
Férias: bom momento para a sustentabilidade

PASSEIOS REUTILIZE

No mês de aniversário de 
São Paulo, o Metrô presta sua 
homenagem à cidade com a 
exposição “São Paulo é tudo 
de bom, seus 463 anos tam-
bém”. A ação faz parte da pro-
gramação da Linha da Cultura 
do Metrô. São 19 painéis, a 
mostra apresenta dicas de 
passeios pela capital paulista, 
destacando parques, museus, 
monumentos e outros pontos 
curiosos, com base em ima-
gens realizadas pelos fotógra-
fos Gregory Grigoragi, Ken 
Chu e André Stefano.

Sempre indicando a estação 
do Metrô mais próxima, o 
acervo destaca roteiros tra-
dicionais pela cidade, com 
paradas como a Estação da 
Luz ou o Teatro Municipal, 
além de novas possibilidades 

de conhecer a pluralidade da 
capital paulista, como o Mu-
seu Catavento ou o Instituto 
Tomie Ohtake.

Outro destaque da Linha 
de Cultura é a exposição “Res-
pira SP 2016 – O Feminino na 
Cidade”, na estação República, 
da Linha Vermelha. São 68 

fotos, de pro� ssionais e ama-
dores, que foram às ruas da 
cidade e registraram mulheres 
e situações que remetem ao 
universo feminino da capital 
paulista. Entre as fotografadas 
estão donas de casa, mora-
doras de rua, empresárias e 
celebridades.

Metrô tem mostras em homenagem a SP

“LIXO” PODE NÃO APENAS POLUIR MARES E OCEANOS, 
COMO TAMBÉM PREJUDICAR ECOSSISTEMA: PEIXES PODEM 
DESAPARECER NAS PRÓXIMAS DÉCADAS

AMLURB - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana

Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre pre-
servação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da desti-
nação final de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, conces-
sionária pública responsável pela coleta, transporte e destinação final de resíduos domiciliares 
e de saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 subprefeituras, e o 
objetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!

que não têm conserto podem 
ser também encaminhados 
aos ecopontos. Para saber 
o endereço mais próximo e 
horários de funcionamento, 
basta acessar o site www.pre-
feitura.sp.gov.br, que também 

informa sobre a Operação 
Cata-Bagulho. 

Já itens como bateriais 
dos aparelhos, pilhas e lâm-
padas devem ser entregues 
aos fabricantes. Em geral, 
lojistas que vendem estes ar-

tigos são pontos de coleta.
Para os resíduos cotidianos, 

é importante separar orgâni-
cos dos secos e respeitar o dia 
e horário em que as coletas 
domiciliar e seletiva são rea-
lizadas.

Muitos consumidores já 
ouviram falar em “obsoles-
cência programada”, que é 
um termo usado no comér-
cio e na indústria, desde o 
pós-guerra, para identi� car 
a prática empresarial de criar 
produtos com durabilidade 
limitada. Desta forma, o con-
sumidor precisa continuar a 
comprar e a indústria perma-
nece vendendo.

Mas, na atualidade, a curta 
durabilidade dos produtos 
tem acarretado danos ao 
meio ambiente: por conta 
da  extração de materiais da 
natureza, do uso de água, 
energia e combustíveis na 
produção e transporte destes 
itens e, por � m, no descarte 

dos itens, ou seja, na geração 
de “lixo”. Até porque estes re-
síduos podem ser tóxicos ao 
meio ambiente e contaminar 
solo e lençóis freáticos. 

Mas, especialistas têm 
alertado também para o fato 
de que a atuação do consu-
midor é essencial para mo-
di� car esta realidade. 0

Muitos consumidores tro-
cam seus produtos antes que 
os anteriores percam funcio-
nalidade ou deixem de fun-
cionar. Compram um novo 
celular, um novo carro, um 
novo televisor, por conta do 
modelo mais atual lançado, do 
visual mais moderno, sem que 
representem efetiva alteração 
no seu uso prático diário.

Celulares e computadores 
têm sido os produtos que mais 
recebem reclamações nos Pro-
cons de todo o país, de acordo 
com dados do Sistema Nacio-
nal de Informações de Defesa 
do Consumidor (Sindec). Há 
também muitas queixas re-
lacionadas a impressoras e 
lavadoras de roupas. 

Vale ainda ressaltar que 
muitos dos produtos sequer 
contam com assistência téc-
nica disponível. Outro pro-
blema é o custo do conserto: 
muitos consumidores optam 
pela aquisição de um novo 
item, já que a reposição de-
peças ou so� wares pode ser 
cara e demorada. 

Entretanto, estimativas in-

dicam que a cada cinco anos 
mais da metade dos compu-
tadores e celulares apresenta-
rão problemas. Ainda assim, 
o tempo médio de posse dos 
computadores é de 3,1 anos e 
dos celulares é ainda menor, 
2,6 anos. Isto significa que 
muitos dos consumidores se 
planejam para trocar os ob-
jetos antes mesmo de apre-
sentarem problemas.

Para modi� car o compor-
tamento da indústria, por-
tanto, é preciso mais do que 
exigir equipamentos mais 
duráveis e responsabilidade 
pelo descarte correto dos ar-
tigos. O próprio consumidor 
precisa adotar atitude mais 
sustentável usando artigos 

Wikimedia
Com a recente onda de venda 

de cápsulas para máquinas de 
café expresso, uma preocupação 
cresce: o descarte desse material 
após o uso. As cápsulas têm mis-
tura de materiais e ainda � cam 
sujas pela borra de café, tornan-
do difícil sua reciclagem. Na 
Alemanha, uma cidade chegou 
a proibir a compra das cápsulas 
por repartições públicas.

Estimativas recentes apontam 
que cerca de 8 mil toneladas de 
cápsulas são descartadas no lixo 
comum, todos os anos, no país.

Mas, o consumidor conscien-
te agora tem uma alternativa em 
São Paulo. 

A Nescafé, em conjunto com 
o Pão de Açúcar, desenvolve-
ram uma parceria para recolher 
as cápsulas. Por enquanto, há 
três lojas que recebem o ma-

terial na cidade de São Paulo: 
Av.Brig.Luis Antonio, 3126 
- Jd.Paulista; R. Prof. Sera� m 
Orlandi, 299 - Vila Mariana; 
e R.Dr.Altino Arantes, 268 - 
Vila Clementino. 

As cápsulas recolhidas pas-
sarão por um processo de re-
ciclagem, permitindo que os 

resíduos sejam transformados 
em insumos para a elaboração 
de novos produtos. O porta-
-cápsulas Renove foi o primeiro 
artigo da marca feito com mate-
riais 100% reciclados. As cápsu-
las passam por um processo de 
extrusão e são transformadas 
em uma resina plástica.

Supermercados recolhem cápsulas

por mais tempo, buscando 
o conserto antes do descar-
te definitivo e garantindo 
descarte ambientalmente 
correto para cada um.

De acordo pesquisa reali-
zada pelo Idec em parceria 

com a Market Analysis – 
instituto especializado em 
pesquisas de opinião –, 81% 
dos consumidores trocam de 
celular sem antes levá-lo à 
assistência técnica para saber 
se é possível consertá-lo.
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•BARES E RESTAURANTES

Para celebrar São Paulo, que tal um pastel?
São Paulo é a capital da 

gastronomia e o turismo 
tem estreita relação com 
os restaurantes da cidade. 
O próprio morador ama um 
programa de lazer relaciona-
do a uma comidinha especial. 

No aniversário da cidade, 
tem coisa mais paulistana 
que “um chops e dois pas-
tel”, parafraseando o sota-
que paulistano? Pode ser 
também acompanhado de 
um delicioso caldo de cana...

E engana-se quem pensa 
que é só em e horário dia de 
feira livre que se pode apre-
ciar aquela textura crocante 
e o recheio caprichado dos 
pasteis.

Na zona sul, tem duas lo-
jas da Yokoyama Pastéis, lan-
chonete que está celebrando 
seus 50 anos de existência! E 
elas funcionam de segunda a 
sábado, das 9h30 às 22h!

Apesar de o grande atra-
tivo da casa ser justamente 
o pastel, que é oferecido em 
mais de 20 recheios diferen-
tes, inclusive doces,ali tam-
bém se encontram esfihas, 
pizzas, coxinhas e outros 
salgados diversos.

Em ambiente descontraí-
do e simples, pelas mesas e 
cadeiras típicas de lanchone-
tes, o público se reveza o dia 
todo. O pastel pode ser um 
lanche matutino ou vesperti-

no, um almoço ou jantar. 
A diversidade de recheios 

também facilita que o público 
volte várias vezes. 

Um dia confere os clássi-
cos pasteis de pizza, carne, 
muçarela, queijo branco, pi-
zza, bauru, frango... Tem 
também o caprichadíssimo - e 
mais caro - de bacalhau, mas 
os apaixonados garantem 
que vale a pena.

O de palmito, que vem pi-
cado e temperado com molho 
branco, é outro queridinho 
dos frequentadores mais as-
síduos. Tem também palmito 
com atum, outra mistura que 
deu super certo.

Entre os doces, há o já 
tradicional Romeu e Julieta, 
com queijo branco e goiaba-
da, mas tem ainda chocolate, 
banana, e doce de leite.

As empadas - especialmen-
te a de camarão com palmito 

- e a coxinha são alvo de mui-
tos elogios da clientela. Na 
lista de salgados, o Yokoyama 
ainda conta com Bolinho de 
bacalhau, bolinho de queijo, 
bolinho de carne... A massa é 
de batata, o que garante uma 
leveza e um sabor incríveis. 

O interessante das pizzas 
é que podem ser em tamanho 
individual, de forma que cada 
um faz o lanche que quer na 
casa. 

Tem sabores tradicionais 
como calabresa, muçarela, 
aliche, atum, escarola, ortu-
guesa e catupiry. Mas tem 
alternativas como tomate 
seco, frango com catupiry, 
ou lombo Especial – lombo 
canadense, parmesão, cebola 
fatiada coberta com muçarela

Também trabalham com en-
trega em domicílio e como há 
uma unidade na Lins de Vasco-
nelos e outra na Rua Luis Góis, 

Saúde e Estética
Odontologia Casas de Repouso Cuidadores

Para 
anunciar 

neste espaço, 
informe-se 

pelo telefone: 
5072-2020

Que tal um Churrasco Argentino, pronto, a R$ 65,90? 
A Ceci Grelhados está 

comemorando mais um 
ano de sucesso no Planal-
to Paulista. A casa, que 
oferece uma diversidade 
incrível de carnes tanto in 
natura como já grelhadas, 
prontinhas para consumo, 
está com uma promoção 
de dar água na boca. 

Uma porção para três 
pessoas de carnes argen-
tinas está saindo por ape-
nas R$ 65,90, já assadas 
em churrasqueira própria, 
prontinhas para sabore-
ar. Tem bife ancho ou 
chorizo, a escolha. Bas-
ta ligar alguns minutos 
antes, reservar, e quan-
do for buscar já vai sentir 

aquele aroma irresistível 
do churrasco bem feiti-
nho, no ponto desejado.

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!

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 2275-8219.

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

na Saúde, a região de entrega 
é ampla. Confi ra a área exata 
pelos telefones: 2578-5070 ou 
2275-5557. O Delivery funciona 
de terça-feira a domingo a par-
tir das 18:30 até às 23:00 aos 
domingos até às 22:00. 

A loja Cambuci fi ca na  Av. 

Lins de Vasconcelos, 1365. 
Telefone: 3207-9613A loja Saú-
de fi ca na Rua Luiz Góis, 1151 
- Mirandópolis. Telefones: 
2578-5070 e 2275-5557.  Am-
bas funcionam de segunda a 
sábado das 9:30 às 22:00. Site: 
palstelaria yokoyama.com.br.

Terapia 
Alternativa

DOMINGOS
Agora aberto também para almoço.

Com serviço a La Carte.

DAS 11h30 à 01h00

• Sanduíches
• Pratos Rápidos

• Grelhados e
Acompanhamentos

• Shakes
• Sorvetes
• Porções

• Sobremesas
e muito mais

5581-8093 / 2578-2165
Av. Jabaquara, 538

Segunda a Quinta: 11h30 às 02h00 - Sexta e Sábado: 11h30 às 04h00 - Domingos e Feriados: 11h30 à 01h00

OSNIR
• H    A    M    B    U    R    G    E    R •

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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Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino
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CONJUNTOS E IMÓVEIS
COMERCIAIS NA REGIÃO

E LINHA DE METRÔ,
TEMOS O QUE EXISTE

DE MELHOR

VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS * VENDAS

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO

3297-5922

V. CLEMENTINO 
APTO 2 DTS  GAR  65 M²  AU   

R$428 MIL
Prox. Unip , liv. 2 ambs coz. Equip. 

rico em arms , Ótimo edif. 

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS   STE 2 GAR 

R$639 MIL
 Na melhor Rua, liv 2ambs, terraço, 

coz. equip. Rico arms. Edif super 
cobiçado com lazer.

V. MARIANA/CHAC. INGLESA
APTO 3 DTS  STE  2 GARS 225M² AU

R$678 MIL
Belíssimo , prox. Ao metrô Sta Cruz, liv. 
2 ambs , terr. Coz. Equipada , edifício 

magnífico  c/ lazer total . 

METRÔ STA CRUZ
APTO 3 DTS  STE  GAR 76 AÚ

R$688 MIL
Maravilhoso , rico em arms , terraço , 
andar alto. Edifício super cobiçado .

V. CLEMENTINO
APTO 4 DTS 2 STE  2 GRS

R$960 MIL 
Prox. Ibirapuera, lindo 137  m² aú , living 
2 ambs, Terraço, coz. Equipada, repleto 

de  arms. Ótimo edif. c/ lazer total .   

V. CLEMENTINO
COBERTURA DUPLEX

R$1.050 MIL
No miolo do bairro , linda , indescritível 

148 m² , 3 dts , ste, 2 grs, amplo terraço. Com 
vista maravilhosa, edif. Super cobiçado.

V. CLEMENTINO
APTO   3 STES   3 GRS  + DEP

NOVO   -  ALTO PADRÃO
Estuda permuta  com imóvel  de menor  ou 
maior  valor da região, 165 m²  de luxo e re-
quinte , edif. De cinema , com Parque aquático.     

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS GAR 

R$1.500
Prox.  ao metrô,  melhor rua do bairro,
2 dts  living 2 ambs  , com  arms , dep.

De emp. 1 vaga.

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS  GAR  75 M² AU

R$1.900
Local  espetacular , living 2 ambs

coz. Equipada, rico em arms.
Não deixe de conhecer .

V. CLEMENTINO
3 DTS  STE 3 GRS

R$ 3.000
Colado ao colégio Rosário ,  3 dts , 1 ste 

living. Sala  2 ambs, coz. planej., rico 
em arms , terraço c/ churr. , dep. emp.

MIRANDÓPOLIS
PRÉDIO COML

R$12.000
C/ 300 m² de AC , salão vão livre de 150 m², pé 
direito alto, 4 salas, 4 wcs, vestiário, 3 vagas, 
px. Av. Jabaquara x Domingos de Morais.

MIRANDÓPOLIS 
APTO  1 DORM   GAR  

R$340 MIL   
Junto ao metrô , liv. 2 ambs, boa coz. 
Equipada, rico em arms, Ótimo edifício, 
não deixe de conhecer, condomínio baixo. 

V. MARIANA 
APTO 1 STE   GAR  

R$320 MIL 
Lindo apto , andar alto, terraço, 

face norte, Vago, rico em armários, 
lazer, só mudar. 

S. JUDAS 
    APTO 2 DTS  ESCRT. GAR 

    R$478 MIL
    Prox. Metrô, maravihoso, liv. 2 ambs, 
terraço, Coz. Planejada, rico em arms, 

lindo edif. c/ lazer.

SAÚDE
APTO 2 DTS 1 GAR 68M² AU

  R$380 MIL
Apto 2 dts , 1 vaga , living p/ 2 ambs , 
rico em arms , localização nobre , rua 
plana , a 5 minutos do metrô Saúde.

V.  CLEMENTINO 
APTO  2 DTS  STE GAR  75 M² AÚ

 R$565 MIL 
  Apto 2 dts , suíte, 1 vaga , totalmente 
reformado,  rico em arms , andar alto, 

face norte , no miolo do bairro.

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS 2 GRS NOVO 

R$640 MIL 
Local espetacular, liv. 2 ambs , terraço 
gourmet, Rico em arms, maravilhoso, 

edifício belíssimo c/ lazer. 

PÇA DA ÁRVORE
APTO 3 DTS STE  2 GRS 

R$750 MIL
Apto 3 dts suíte 2 grs , próx. Metrô , liv. 2 
ambs ,terraço Face norte, vago, coz. plane-
jada, prédio c/ lazer. Excelente negocio.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  GAR

R$2.300
Ótimo sobrado  com  Fácil acesso ao

Parque Ibirapuera com 2 dormitórios , 
sala , 1 vaga de garagem .

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO COMERCIAL

R$3.800
Sobrado comercial  , com 3 andares 

próx. ao metrô Pça. Árvore, salas com 
ar condicionado, 241 m² de área útil.

V. MARIANA 
APTO  3 DTS  GAR 100M² AÚ

R$2.800
Prox. Pque Ibirapuera Liv. 2 ambs
Coz. equip. , rico em arms , lazer 

completo.

METRÔ STA CRUZ
APTO  2 DTS  GAR  70 M² AÚ

R$2.000
Prox.  Shopping  liv. 2 ambs,
coz. Equipada, rico em arms,
andar alto, venha conhecer.

V. CLEMENTINO
APTO  03 DTS STE 2GRS

R$ 2.900
Prox. Hosp SP. 110m2au. living.

terraço. coz. equip. Rico em arms. 
Ótimo Edif. c/ lazer é só mudar!!

METRÔ STA CRUZ
APTO  1 DORM  GAR  55 M²

R$370 MIL 
Prox. Hosp. SP , liv. 2 ambs, terraço, 
coz. equip. Rico em arms, pronto p/ 

morar , venha conferir .

PÇA DA ÁRVORE
APTO 2 DTS GAR 62 M² AÚ

R$449 MIL
200 mts do metro, liv. 2 ambs, terraço

Coz. equip. , rico em arms 
É só mudar, venha ser feliz.

METRÔ SAÚDE 
APTO  2 DTS  GAR 65 M² AU

R$489  MIL 
Prox. Metro liv. 2 ambs , coz. equipada, 

totalmente reformado
Maravilhoso, ótimo edif. Com lazer. 

V. MARIANA 
CASA TÉRREA 
R$580 MIL 

Rua Rio Grande , liv. 2 ambs , coz. equipada 
no coração da V. Mariana. É só mudar, 
ótima para residência ou comércio .

MIRANDÓPOLIS
APTO  3 DTS  STE  2 GRS 

R$690 MIL
Prox. Metro, 97m² de  aú, belíssimo , 
reformado c/ muito bom gosto. Liv. 2 
ambs , terraço , lazer , ótimo edifício.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE   2 GRS

R$850 MIL
Colado metrô V. Mariana , 105m² úteis, 
lindo , liv.  2 ambs. Terrraço, coz. equip., 
rico em arms,  magnífico , edif. Com lazer

PÇA  DA ÁRVORE 
SOBRADO NOVO

R$980 MIL
Junto ao metro, de cinema  3 stes  3 grs  
170 m² ac. Acabamento de alto luxo , 

não existe mais lindo .

V. CLEMENTINO
APTO 4 DTS   2 STES  4 GRS

R$2.300 MIL
Prox. Parque Ibirapuera , 225 m² úteis, 

luxo e requinte. Repleto de arms , 
andar alto  Edifício super cobiçado.

MIRANDÓPOLIS
APTO 2 DTS STE  GAR

R$588 MIL
Local espetacular 78 m² úteis , liv. 2 ambs 
Coz. equipada , rico em arms,  andar alto. 
Beleza , conforto, segurança, ótimo edif.

PLANALTO PAULISTA
SOBRADO  140M² AÚ

R$700 MIL
Bem localizado, 3 dts, ste, 2 grs,

quintal, churrasq. Único.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  STE  GAR

R$2.450
Ótimo apto, novo, 

living amplo c/ terr.
arms, lazer total.

VILA CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$3.500
Próx. Unip, metrô

Santa Cruz.
Com ou sem mobília.

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

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

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
V. GUMERCINDO

R$ 920 MIL
Excelente acabto., todos 

cômodos c/ ar condicionado, 
c/ 3 dorm. c/ AE, 2 suítes, 

living, lavabo, sl. Jantar, coz. c/ 
AE, despensa, amplo sóton p/ 
escritório c/ wc, garagem p/ 2 

carros - REF.: 15.452

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
JD. DA SAÚDE

R$ 250 MIL
Boa localização da rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, vago, 
AU = 65 m², c/ 2 dormitórios, 

wc social, amplo living p/ 2 
amb., cozinha, lavanderia, wc p/ 
emp, garagem p/ 1 carro, cond. 

R$ 480,00 - REF.: 14.906

SOBRADO
ÁGUA FUNDA
R$ 445 MIL

Próximo ao Bebidas Imigrantes, 
terreno 7 x 19 mts., construção 
130 m², vago, c/ 3 dormitórios 

c/ AE, wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., garagem p/ 2 carros 
- REF.: 15.484

COBERTURA DUPLEX
JD. DA SAÚDE
R$ 1.490 MIL

Impecável, AU = 265 m², 4 
vagas, c/ 4 dorm. c/ AE,suíte 
c/ hidro, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo,  coz. planej., 
dep. p/ empreg., cobertura c/ 
ampla área gourmet e terraço- 

REF.: 15.483

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
METRÔ SAÚDE

R$ 429 MIL
Ótimo local da Av. Miguel 

Estéfano, a 800 mts. do metrô, 
c/2 dormitórios, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, cozinha, 
wc p/ empregada, garagem p/1 
carro, AU = 59 m², cond. R$ 

500,00 - REF.: 15.348

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 590 MIL
Ótima oferta, terreno plano
c/ 9 x 25 mts., c/ 3 dorm.,
wc social, living, lavabo, 
cozinha, quintal, garagem

p/ 3 carros, fundos c/ edícula 
REF.: 14.932

APTO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.150 MIL

Ampla sacada gourmet, 
garagem p/ 3 carros, c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte c/ closet, living p/ 
2 amb., escritório, lavabo, coz. 

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

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 230 MIL
Boa localização da rua Dr. 

Nicolau Alberto Defina, vago, 
AU = 65 m², c/ 2 dormitórios, 

wc social, amplo living p/ 2 
amb., cozinha, lavanderia, qto. e 
wc p/ empregada, s/ garagem - 

REF.: 14.292

APTO
CAMBUCI

R$ 270 MIL 
Ao lado da Estação Ana Neri, 

ótimopara moradia ou renda, c/ 
1 dormitório, qwc social, living 
p/ 2 amb. c/ rack bem., sacada, 
cozinha americana planejada, 
lavand, condomínio somente
R$ 285,00 - REF.: 15.506

APTO. - METRÔ 
PÇA. ÁRVORE

R$ 328 MIL
Excelente local, ao lado do 

metrô Pça. Árvore, c/ 2 dorm., 
wc social, sala, coz, ampla 

lavand, prédio reformado, s/ 
portaria, s/ lazer, s/ gar. e s/ 

elevador - REF.: 15.329

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 370 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$ 350,00 
- REF.: 15.130

SOBRADO EM VILA
V. BRAS. MACHADO

R$ 370 MIL
2 dormitórios, wc social, living, 
cozinha, lavanderia, garagem p/ 
1 carro, construção de 70 m², 
localizado em vila particular, 
travessa da Rua Vergueiro - 

REF.: 15.507

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 380 MIL
Ótimo local da Rua D. Bernardo 
Nogueira, semi-mobiliado, c/ 3 
dorm., 2 c/ AE, living p/ 2 amb. 

c/ estante emb., sofá, mesa, 
cadeiras, coz. planej. c/ fogão, 
exaustor, geladeira, garagem p/ 

1 carro - REF.: 15.528

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

TÉRREA 
V.BRAS. MACHADO

R$ 490 MIL
Boa localização do bairro, 

terreno 6,30 x 24 mts, 
construção 88 m², c/ 2 

dormitórios, wc social, living, 
cozinha c/ AE, lavanderia, wc p/
empreg., garagem p/ 2 carros - 

REF.: 15.430

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 500 MIL
Ótimo local da rua André 

Mendes, , 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$ 790 MIL
Ótimo local da rua André 

Mendes,  AU = 100 m², c/ 
3 dormitórios c/ AE, suíte, 

wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 2 

carros - REF.: 15.207

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

TERRENO
JD. DA SAÚDE

R$ 869 MIL
Trav. R. do Boqueirão, rua s/ 
saída, ótimo p/ construtores, 
terreno plano medindo aprox. 

60m de frente por 16m da frente 
aos fundos, estuda permuta c/ 
apto. em Diadema ou SBC, ou 

chácara em Atibaia - REF.: 15.504

SOBRADO
IPIRANGA
R$ 429 MIL

Ótima localização da rua Conde 
Vicente de Azevedo, vago, c/ 
2 dormitórios, wc social, sala, 
cozinha, lav. completo, lavan, 

garagem p/ 1 carro, estuda 
porpostas - REF.: 15.492

SOBRADO COND. 
FECHADO - BQ. SAÚDE

R$ 430 MIL
Ótimo condomínio,

c/ 2 dormitórios, wc social, 
sala, lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem p/
2 carros, área útil de 73 m² - 

REF.: 15.544

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Boa localização do bairro, 
trav. da rua Pedrália,  c/ 2 

dormitórios, wc social, sala p/ 2 
ambientes, cozinha, despensa, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro - 
REF.: 15.477

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 590 MIL
Reformado, ótimo acabto., 
construção de 180 m², c/ 2 
dormitórios c/AE, sendo 2 

suítes, hidro, living, lavabo, 
copa, cozinha c/ AE, lavanderia, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 2 

carros - REF.: 15.498

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 590 MIL
Vago, impecável, todo 
reformado, excelente 

localização da rua Samambaia, 
c/ 2 dorm., wc social, living, 
lavabo, ampla cozinha c/ AE, 

quintal, dep. p/ empreg., gar. p/ 
1 carro - REF.: 15.545 

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 750 MIL
Ótima área útil de 94 m², gar. p/ 

3 carros, vago, c/ 3 dorm.
c/ AE, suíte, liv. p/ 2 amb., 

coz. c/ AE, lavanderia c/ AE, wc 
p/ emp., lazer completo, cond. 

R$ 720,00 - REF.: 15.393

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
terreno 4 x 30 mts., construção 

130 m², c/ 3 dorm., suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., 

cozinha, despensa, depósito, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 1 

carro - REF.: 15.513

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

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

dorm., suíte - REF. 14.665

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Terreno 5 x 43 mts., construção 

245 m², c/ 3 suítes c/ AE, 
closet, living p/ 2 amb., lavabo, 
copa, cozinha c/ AE, qto. e wc 
p/ empreg., amplo quintal c/ 

churrasq., garagem p/ 4 carros 
- REF.: 15.517

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.300 MIL

Seminovo, AC = 270 m², c/ 3 
suítes c/ AE, living p/ 2 amb., 

sl. TV, lavabo, copa, coz. c/ AE, 
dep. p/ empreg., escritórios, 
sl. p/ atelier, gar. p/ 4 carros, 

estuda permuta c/ casa térrea - 
REF.: 14.481

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 328 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, garagem p/ 2 carros, 
c/ 2 dormitórios, wc social, 
living p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha c/ AE, lavanderia,
AU = 53 m², condomínio

R$ 799,00 - REF.: 15.260

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 365 MIL
Excelente área útil de 75 m², 
c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 

living p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
lavanderia, dependências p/ 

empreg., garagem p/ 1 carro - 
REF.: 14.323

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

TÉRREA + SALÃO 
V.BRAS. MACHADO

R$ 450 MIL
2 dormitórios, wc social, living, 

cozinha c/ AE, lavanderia, 
wc p/empreg., garagem p/ 2 

carros, na frente mais um sala 
c/ 4 x 4 mts., ótimo p/ diversas 

finalidades - REF.: 15.430

TERRENO C/ 2 
CASAS - BQ. SAÚDE

R$ 550 MIL
Ótimo local da Av. Bq. da 

Saúde, terreno medindo aprox. 
10 x 22 mts., uma casa c/ 2 
dorm., sala, coz., wc, 1 vaga, 
e outra c/ 1 dorm., sala, coz., 

wc, ótimo p/ fins comerciais, ou 
renda - REF.: 15.345

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, lav, coz. c/ 
AE, dep. p/ emp.,  qto. despejo, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 15.151

SOBRADO - METRÔ 
A. IPIRANGA
R$ 600 MIL

Excel. localização, a 450m do 
Metrô A. do Ipiranga, terreno 

153 m², constr. 130 m², vago, 
2 dorm., wc social, liv, lavabo, 
copa, coz, despensa, lavand, 

amplo quarto e wc p/ emp., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.374

SOBRADO
CHÁCARA INGLESA

R$ 690 MIL
Ótimo local da rua Guiratinga, 

c/ 3 dorm., armários 
embutidos, suíte, wc social, 

living, coz. c/ AE, dep. p/ emp., 
gar. p/ 4 carros, construção

163 m² - REF.: 14.726

TERRENO
JD. DA SAÚDE

R$ 690 MIL
Ótima localizada da rua 

Prisciliana Duarte, terreno 
plano, medindo aprox. 10 x 

35 mts, c/ casa antiga de 220 m² 
de construção, ótimo para reforma 
ou construção - REF.: 15.067

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

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Terreno 389 m², construção 
275 m², ótimo p/ moradia ou 
finanlidades comerciais, c/ 3 

dorm., living p/ 2 amb., lavabo, 
dep. empreg., depósito, edícula 

c/ 2 dorm. e wc, gar. p/ 5 
carros- REF.: 15.419

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

Semi-novo, acabto. de alto 
padrão, terreno 10 x 30 mts., 
constr. 225 m², c/ 3 suítes, 

living p/ 3 amb., lavabo, 
cozinha conjugada c/ espaço 

gourmet, quintal gramado, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 15.555

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
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GALEÃO
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ADMINISTRAÇÃO - LOCAÇÃO - ADVOCACIA

LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO- LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO- LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO -  LOCAÇÃO
SOBRADO COMERCIAL - V. MARIANA

(PRÓXIMO AO METRÔ STA. CRUZ)
09 salas, sala de espera, 02 lav, coz,  02 banhs, 

AS, entr. lateral, qtal e vaga p/ carro.
R$ 3.500,00 Rua Prof. Tranquilli, 99.
Obs: Ao lado do Hospital Santa Cruz)

CONJUNTO COML – V. GUMERCINDO
(PRÓXIMO À AV. DO CURSINO). 

Salão com 63,0 Mt. e com divisórias, 02 banheiros e 
lavatório. R$  1.100,00 - Rua Assungui, 332 sala 02

APARTAMENTO –CAMBUCI
(PRÓXIMO AO LARGO DO CAMBUCI).
01 dormitório, sala, cozinha, banheiro

e área de serviço. R$ 1.200,00 -
Rua Alves Ribeiro, 398 Apto. 807.

APARTAMENTO – SANTANA
(PRÓXIMO AO METRO SANTANA)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro
e área de serviço. R$ 1.300,00.

Obs. sem condomínio.
Rua Dr. Olavo Egidio, 991 Apto. 41.

CASA TÉRREA  – V. SANTO ESTÉFANO  
(PRÓXIMO DA AVENIDA DO CURSINO)

01 dormitório, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e vaga para carro. R$ 1.000,00 

Rua Cesar Antonio Bosso, 454 casa 01.

APARTAMENTO – JABAQUARA
(PRÓXIMO AO METRÔ JABAQUARA).
01 dormitório, sala, cozinha, banheiro,

área de serviço e garagem. R$ 1.100,00
Rua Dos Buritis, 389 Apto. 52.

APTO – VILA DOM PEDRO
(Próximo ao Metrô Santos/Imigrantes)

02 dormitórios c/ae, sala com sacada, cozinha c/ae, banheiro 
social c/ae, área de serviço c/ae, dep. de empregada completa e 

02 vagas para carros. ALUGUEL: R$  1.700,00
Rua Mario Vicente, 766 Apto. 21. Obs. Prédio c/ lazer completo.

APARTAMENTO – SAÚDE
(Próximo ao Metrô Saúde)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço e vaga para carro.
R$  1.100,00 -  COND.: R$ 150,00

Rua Salvador de Edra, 313 Apto. 13.

APTO – VILA MARIANA
(Próximo ao Metrô Vila Mariana)

02 dorms c/ae, sala grande, coz. c/ae, banh. social 
c/ae, AS, dep. emp. completa e vaga de gar.

R$ 1.800,00 - R: Colônia da Gloria, 521 Apto. 62. 

SOBRADO – RESIDENCIAL - MIRANDÓPOLIS 
(Próximo ao Metro Pça. Da Arvore)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro,
área de serviço, dep. de empregada  e 
quintal na frente e fundos. R$  1.800,00

Rua Apolônia Pinto, 142

APARTAMENTO – BROOKLIN
(Próximo a Av. Santo Amaro)

03 dorms c/ae sendo 01 ste, sala 02 ambs c/
sacada, coz. c/ae, banh. soc. c/ae, AS, dep. 
emp. completa 02 entradas e gar. R$  2.500,00 
Rua Cel. Conrado Siqueira Campos, 133 Ap. 53.

SOBRADO – RESIDENCIAL - MIRANDÓPOLIS 
(PRÓXIMO METRO PÇA. DA ARVORE)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, AS, 
dep. de empregada  completa e quintal.

R$ 1.700,00 Rua Apolônia Pinto, 141 casa 02APARTAMENTO – MIRANDÓPOLIS
(Próximo ao Metro Pça. Da Arvore)

03 dormitório c/ae, sala 02 ambientes c/sacada, cozinha c/
ae, banheiro social c/ae, lavabo, lavanderia, área de serviço c/
ae e 02 vagas para carros. ALUGUEL: R$  2.000,00 - sem 

mobília e com mobília R$ 3.000,00 Av. Sen. Casemiro da 
Rocha, 1257 Apto. 25B. Obs. Prédio com lazer completo e 

IPTU pago pelo proprietário.

 METRÔ CONCEIÇÃO
APTO 2 dorms, sala, coz,

banh, área de serviço, 1 vaga, 
piscina aquecida, sauna, play,
a 100 do metrô. creci-109269 -

R$ 371.000,00
FONE: 9 9273-8699

 MIRANDÓPOLIS
APTO 1 dorm, sala c/ terraço,
cozinha c/ armários, área de 
serviço, lazer, 1 vaga, ótima 
localização. creci-109269 -

R$ 395.000,00
FONE: 9 9273-8699

 SAÚDE
APTO 2 dorms (1 ste), sala

c/ terraço, banh. social, cozinha
americana (c/ AE), área de
serviço, 1 vaga, SF play -

creci-109269 - R$ 460.000,00
FONE: 9 9273-8699

 METRÔ SÃO JUDAS
APTO 2 dorms. C/ AE, sala p/ 2 

ambs, coz. c/ AE, área de
serviço, qto. emp, WC, banh. soc, 

1 vaga, lazer a 200m do metrô.
creci-109269 - R$ 430.000,00

FONE: 9 9608-9330

 SOBRADO SAÚDE
A 3 minutos do metrô R$ 575 mil. 

2 dorms, sala 2 ambs, cozinha 
ampla, 2 banhs, quintal,
entrada lateral, edícula,
2 vagas. creci-109269.
 FONE: 9 9608-9330

 SOBRADO SAÚDE
lindo, a 3 min. do metrô R$ 730 mil. 

4 dorms, sendo 2 suites, com
armários, banh. social, lavabo, 
sala, copa/cozinha c/ amários, 
edícula, 2 vagas. creci-109269 

FONE: 9 9608-9330

SRS. PROPRIETÁRIOS - CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.CADASTRE SEU IMÓVEL PARA VENDA OU LOCAÇÃO TENDO TODA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SEU NEGÓCIO COM AGILIDADE E PRESTEZA.
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APTO  SÃO JUDAS
R$ 1.900,00

+ Cond. + IPTU
Apto mobiliado, 2 dorms 

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

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

APTO  SÃO JUDAS
R$ 1.900,00

+ Cond. + IPTU
Apto mobiliado, 2 dorms 

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

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

ESTAMOS ADMITINDO
CORRETORES COM CRECI.

FAVOR ENVIAR CURRÍCULO PARA 
KOYAMA@KOYAMA.COM.BR

MOEMA
R$ 480.000,00

2dormsc/ arms, sala2amb, 
cozinha c/ arms, 1 banheiro, 

área de serviço,banh de 
empreg, 1 vaga, 60m² – 

REF: 4113.

APTO VL. MARIANA
R$ 740.000,00

2 dorms c/ arms sendo 
1suíte, sala c/ sacada,

1 banheiro, cozinha c/ arms, 
área de serviço, depósito,

1 vaga, 74m² – REF: 4093.

APTO V.GUMERCINDO   
R$ 519.000,00

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

1 banheiro, área de serviço, 
2 vagas, 62m² –

REF: 2730.

APTO VILA GUARANI
R$ 340.000,00

1 dorm c/ arm, sala,
cozinha c/ armários,

1 banheiro, área de serviço, 
depósito, 1 vaga, 56m² – 

REF: 4095.

APTO CASA VERDE
R$ 330.000,00

2 dorms, sala, 1 banheiro, 
cozinha comarms, área de 
serviço,  dependência de 
empreg c/ banh, 1 vaga, 

62m² – REF: 3573.

SOBRADO
VL STA CATARINA

R$ 450.000,00
3 dorms, sala, 1 banheiro, 
cozinha, área de serviço,

2 vagas, 121m² – 
REF: 4102.

APTO IPIRANGA
R$ 383.000,00

2 dorms sendo 1 c/ arm, 
sala, 1 banheiro, cozinha 

c/ arm e gabinete, área de 
serviço,banh de empreg, 1 
vaga, 69m² – REF: 4105.

APTO SAÚDE
R$ 420.000,00

2dorms c/ arms, sala 
2ambs, cozinha c/ arms, 1 
banheiro, área de serv,dep 
de empreg c/ banh,1 vaga, 

69m² – REF: 4070.

SALA JD. PAULISTA
R$ 550.000,00

300m metrô Brigadeiro,
2 salas, 1 banheiro,

portaria 24h, 41m² – 
REF: 4072.

APTO VL. DO 
ENCONTRO

R$ 300.000,00
2 dorms, sala, cozinha c/ 
arms,2 banheiros, área de 
serviço, 1 vaga, 65m² – 

REF: 3546.

APTO VL. LIVIERO
R$ 480.000,00

3dorms(2c/ ar-condic), 
sala c/ ar-condic, copa, 

coz c/ arms, 1 lav, 1 banh, 
churrasq, quintal, área de 
serv, 2 vagas, 115m² – 

REF: 4080.

APTO VL. MORAES
R$ 290.000,00
3dorms, sala, coz.
c/ arms, 2banh,

área de serv, 1 vaga, 68m² 
– REF: 4081.

APTO SAÚDE
R$ 445.000,00

NOVO, 2 dorms sendo 
1 suíte, sala c/ sac, coz 

americana, 1 banh,
área de serv, depós, 1 vaga, 

50m² – REF: 4098.

APTO JD. PRUDÊNCIA
R$ 420.000,00

2dorms, sala 2ambs, 
varanda c/ churr, cozinha,

1 banheiro, área de serviço, 
1 vaga, 59m² –

REF: 4078.

APTO SAÚDE R$ 1.700,00
+ COND.+ IPTU

2 dorms sendo 1 suíte, 
sala 2 ambsc/ sac, coz c/ 
gabinete, 1banh, área de 
serv, banh de empreg, 1 
vaga, 67m² – REF: 710.

CASA VL. MORAES
R$ 2.500,00 + IPTU

2 dorms sendo 1 suíte, 1 
banh, sala, coz c/ arms, área 
de serv, terraço amplo, dep 

de empreg c/ banh, 2 vagas, 
90m² – REF: 2995.

CASA VL. FACHINI 
(JABAQUARA)

R$ 1.200,00 (PACOTE)
1 dorm, sala, banheiro, 

cozinha, área de serviço, 
dependência de empreg, 
quintal, 1 vaga, 60m² –

REF: 2438.

APTO JABAQUARA
R$ 1.300,00

+ COND.+ IPTU
1dorm conjugado à sala, 

sacada, 1 lavabo, cozinha,
1 banh, área de serv,

1 vaga, 40m² – REF:2739

APTO VL. MARIANA
R$ 4.500,00

+ COND.+ IPTU
2 dorms c/ arms e sac 

(1st), sala, vargourm,coz c/
arms+fog+coifa+gelad, 

banh, AS c/ maq lavar, 1 vg, 
71m² – REF: 4109.

APTO SAÚDE R$ 1.420,00
+ COND.+ IPTU

NOVO, 2dormssendo 1 
suíte, sala c/ sac, coz 

americana, 1 banh, área de 
serv, depós, 1 vaga, 50m² – 

REF: 4097.

APTO SAÚDE
R$ 1.600,00

+ COND.+ IPTU
2 dorms sendo 1 c/ arm, 
sala c/ sac, coz c/ arms, 

1banh, área de serv, 1 vaga, 
55m² – REF: 3901.

CASA VL. BRASILINA
R$ 1.200,00 (PACOTE)
3dorms sendo 2 c/ varanda, 
sala, cozinha, 2banhs, área 
de serv, dep de empreg c/ 

coz e banh, 1vaga, 140m² – 
REF: 1088.

COBERTURA JD. PAULISTA
R$ 2.500,00

+ COND.+ IPTU
500m metrô Trianon-Masp, 
1dorm c/ cama de casal, 

terraço,banheiro c/ banheira, 
1 vaga, 31m² – REF: 4106.

APTO VL. STO ESTÉFANO
R$ 1.900,00 (PACOTE)
2 dormsc/ arms, 3º dorm 
reversível, 1banh, sala c/ 
sac, cozc/ arms, área de 

serv, banh de empreg, 1 vg, 
58m² – REF: 4099.

APTO BELA VISTA
R$ 2.500,00

+ COND.+ IPTU
1 dorm, semi-mobil (gelad, 
máq lava-louças, fog, depur, 
máq lava-roup), arms: coz, 

sala e dorm, sac, 1 vg, 
52m² – REF:4100.

SOBRADO SAÚDE
R$ 2.100,00 + IPTU

2 dorms, sala, 1 banh, coz 
c/ gabinete, área de serv, 
banh de empreg, 2 vagas, 

135m² – REF: 4089.

CASA MIRANDÓPOLIS
R$ 2.200,00 (PACOTE)

2dorms c/ arms, sala, 1 
banh, cozc/ arms, área de 
serv, edícula c/ 1 dorm 

e banh,2 vagas, 180m² – 
REF: 3730.

APTO BELA VISTA
R$ 2.110,00 (PACOTE)
1 dorm c/ arm, sala 2amb, 
coz c/ arms, 1 banh c/ box 
e arm, área de serv, 1 vaga, 

36m² – REF: 4104.

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.

APTO JD. DA SAÚDE PX. 
SHOP. PLAZA SUL 63M² AU,  

R$ 365 MIL
2 dorms, 3o opcional, 2 banhs, 

sala c/ sacada grande, coz. planej, 
lav, 1 vaga fixa, lazer completo. 

Negócio de ocasião.

 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

APTO 200M DO
METRÔ CONCEIÇÃO
R$ 380 MIL 72M² AU

2 dorms. c/ armários embutidos, 
sala em L, coz. c/ arms, área de 

serviço, qto. c/ banh. emp, 1 vaga 
demarc. Lazer. Oportunidade

SOBRADO JABAQUARA 
PRÓX. ACADEMIA

NÍVEL “A” R$ 450 MIL
2 dorms, 1 banh, sala, coz, lav,

qto. emp, lavand, entrada lateral,
1 vaga. Estuda proposta

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
PX. CENTRO EMPRESARIAL 

ITAÚ - 150M DO METRÔ  
72M² AU R$ 360 MIL

2 dorms, sala c/ varanda, coz, AS, 
1 vaga, cond. R$ 200,00

TERRENO
ALTO DO IPIRANGA

144 M2 -  DE FUNDOS
OPORTUNIDADE ÚNICA

R$ 270 MIL
DIRETO COM O 
PROPRIETÁRIO

TEL:9 8694-3576

SALÃO COMERCIAL 
R$ 1.700,00

PRÓXIMO HOSPITAL SÃO 
PAULO,  COM MEZANINO, IDEAL 
PARA PEQUENO ESCRITÓRIO, 

ESTÉTICA OU LOJA.                                                                                                                             
TRATAR PELO

TEL. 9 4034-6838

SOBRADO V. FACHINI
SÓ R$ 280MIL

2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro,  lavanderia, Quarto e 

banheiro de empregada, quintal, 
salão, 1 Garagem, pequena 

reforma, 106m2 de área construída, 
Terreno com 3,40 x 31,50 – imóvel 
vago, estuda oferta, Entrada mais 
parcelamento. Posse imediata!! 

Oportunidade!!
TRATAR: 5593-3340  

97339-4656 COM LUíS  
WHATSAPP: 97055-2405

(CRECI 43844)

CASA VILA MARIANA
TÉRREa = 8,50 x 19

R$ 400 MIl
3 dormitórios.

Precisa de reforma
FONES: 5575-4611

9 8590-2273

APTO SACOMÃ
R$ 370 MIl - 65M² aU, 

2 dormitórios, 3 reversível,
1 vaga, prédio c/ 5 anos  
FONES: 5575-4611

9 8590-2273

APTO SAÚDE
PRÓX. PLAZA SUL
Impecável, andar alto, linda 

vista, 2 dorms. c/ AE´s, 1 vaga,
pequeno lazer. R$ 270 mil

FONES: 5058-0800
9 6428-0663 - CRECI-136993

SAÚDE
CASA TÉRREA, 02 DORMs, 

SALA, COZINHA, 2 WCs 
     2 VAGAS DE GARAGEM, 

C/ DEPÓSITO.
      600M DO METRO, 
APENAS R$ 1.600,00

 TRaTaR c/ PEDRo
aMÉRIco 98834-8744 

CASA SAÚDE PRÓX. 
METRÔ RES/COML

R$ 4.500,00
Rua  Apotribu  de esquina toda 
reformada. Cima: 3 dorm. bem 

grande, 1 banheiro. Baixo: 
1 sala, + 1 ste, coz, lavand. 

edícula, 2 vagas.

TRATAR COM DRA. SONIA
TEL 5576-8606 /

3071-2816 / 3168-7535
ALUGO QUARTO
SUÍTE P/ 2 PESSOAS, C/ 2 
AMBIENTES RESERVADOS

        A 800 METROS DO 
METRÔ/ RODOVIÁRIA 

JABAQUARA.
R$ 500,00 POR PESSOA 

(ÁGUA, LUZ, WI-FI, TX DE 
LIMPEZA INCLUSA).

  TRaTaR c/ BRUNo 
(11) 99133-5291

 CONCEIÇÃO 
 Apartamento, 02 ds C/ AE, 

sala 02 ambientes c/ sacada, 
cozinha c/ AE, quarto e banheiro 

de empregada e area de 
serviço.  Junto ao metro.

R$ 1.600,00. 

CONCEIÇÃO
02 dorms c/ AE, living c/ sacada, 

cozinha c/ AE, área de serviço, quarto 
e banheiro de emp, gar. 76 m2 a. útil. 

Junto ao metro. R$ 560 mil. 

SEVERINO CRECI-2447

FONES: 2276-3539 2577-8954

* VENDa * VENDa * VENDa * VENDa * VENDa * VENDa * VENDa 

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

ampla, quintal, edicula completa, 
garagem. R$ 1.800,00. 

SAÚDE
Apartamento, 3ds (suite), sala 02 

ambientes, a. serv., quarto e banheiro 
de empreg., 01 vaga. Repleto de 

armários. Junto ao metro. R$ 2.100,00. 

PLANALTO PAULSTA
Sobrado em Vila, 03 ds, sala 02 
ambientes, edicúla completa, 02 

vagas. Portão Automático. Excelente 
Localzação. R$ 750 mil. 

locação

* locação * locação * locação * locação * locação * 

METRÔ IMIGRANTES 
CASA NOVA / 1 QUARTO /  

COZINHA / WC. 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO.

R$ 950,00 + IPTU

F: 5071-7071 / 981329134

PRÓX. HOSPITAL SÃO PAULO
COM MEZANINO, IDEAL PARA 

LOJA OU ESTÉTICA.
TRATAR COM DENISE PELO

TEL:  94034-6838

ALUGO GARAGEM 
COMERCIAL 

ALUGO SALA EM SALÃO
DE CABELEIREIRO

Piso superior, ideal para ramo de podologia,
estética e pilates. R$ 900,00.

Alameda das Boninas 268

FONES: 5585-2836
9 9299-0015 - Com Ana

R: Getúlio Vargas Filho, 348 (metrô Jabaquara) - E-mail: onix.imoveis@ig.com.br - Site: www.oniximoveis.imovelpro.com.br
5588-3366/3453-7370Onix Imóveis RESPEITO E HONESTIDADE

“SEDE PRÓPRIA”

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

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

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

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 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

SOBRADO CID. VARGAS/
JABAQUARA - R$ 490 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 – VILA STA 
CATARINA R$ 450 MIL
2 dormitórios, sala de estar, 
jantar, cozinha, quarto de 

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

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

SOBRADO – R$1.800 MIL 
PTO PAULISTA

4 dorms, 4 salas, escritório,
lavabo, jardim japonês, despen-
sa, coz. ampla, qtal c/ piscina, 
churr, 2 edículas completíssi-
mas. Belíssimo imóvel, ótimo 
investimento.  Ref  01- 3164

SÓ R$ 480 MIL 
SOBRADOS 
“NOVOS”

JABAQUARA 
Imóvel de qualidade

com 2 suítes, sacada wall, óti-
ma sala 2 ambientes com piso 
em porcelanato, linda escada 
em granito, lavabo, cozinha, 

quintal  e 2 vagas de garagem. 
Bonito imóvel, pronto

para morar. Venha morar
no NOVO! Estuda troca

por apto na região.
REF.: 12-3356   

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
EXCELENTE PTO 

PAULISTA R$ 690 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
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

CASA TÉRREA – CIDADE 
VARGAS R$ 980 MIL 

Terreno com 13 de frente e 
480 m2 ,  3 DORMITÓRIOS, 
SALA, cozi, lavanderia , quin-
tal, edícula , piscina e 5 vagas 

de garagem. Localização 
privilegiada.  REF.: 41-3038
BELA CASA TÉRREA

R$ 600 MIL
METRÔ JABAQUARA

Bairro residencial, casa aconche-
gante, 2 dorms, banh, sala, coz, 
lavand. coberta, isolada, c/ 2 vagas 
e jardim. Muito bem localizado! 

Fácil acesso!  REF. 61-3065
COBERTURA DUPLEX, METRÔ 
CONCEIÇÃO - R$ 1.000 MIL

4 dorms, 2 stes, sala 2 ambs, 
coz. c/ AE, lavand, piscina, churr, 
197m2 úteis e 2 vgs. gar.  Muito 
bem localizado. Estuda permuta 
p/ casa térrea/ Pto Paulista ou 

Cid. Vargas. REF.: 71-2528

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

BELÍSSIMO APTO
R$ 400 MIL V. GUARANI/ 

METRÔ JABAQUARA 
Ótimo apartamento com 2 

dormitórios, suíte com closet, 
sala 2 ambs com sacada, coz. 
c/ armários, área de serviço e 
vaga de gar. REF.: 73-2548

APTO PLANALTO 
PAULISTA  R$ 490 MIL

Térreo com 2dormitórios, suí-
tes, sala 2 ambientes, cozinha 
com arms, pequeno quintal  e 
vaga de garagem. Condomínio 
baixo e bem localizado, ótima 
oportunidade. REF.: 73-3076
CASA TÉRREA – PRÓX. 

METRÔ JABAQUARA R$ 890 MIL
CIDADE VARGAS ,frente p/ 

duas ruas  com 4 dormitórios, 
sala ampla , cozinha,

dependencia para empregada 
e 4 vagas de garagem.

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 qto, toda 
em laje. Excel. preço,Ótima 

localização,  10 min. do metrô 
Jabaquara. REF.: 95-4000
EXCELENTE SOBRADO

V. GUARANI R$ 850 MIL
3 suítes, sala grande, coz. 
planejada, repleto de arms, 
escritório, lav, qtal c/ churr, 

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

PTO PAULISTA/ 
EXCELENTE CASA 

TÉRREA 
Terreno de 750 m2, casa c/ 3 
dormitórios , sala , copa, coz, 
lavand, 7 vaga de gar. Aceita 
imóvel casa ou apto. Otima 
oportunidade. Ref  01- 2622

SOBRADO VILA GUARANI   
R$ 560MIL

Próx. Metrô Jabaquara, c/
3 dorms, sacada, sala 2 ambs, 

copa coz, qtal com churr,
salão de festa, entrada lateral,
2 vgs gar, terreno (5,15x30),

bem localizado!  REF.:12-3158

APTO V. GUARANI/ 
CONCEIÇÃO
R$ 850 MIL 

EXCELENTE NEGÓCIO ! 
3 DORMITÓRIOS , sendo 
1 suíte, com armários, sala 
com sacada com fech/ em 
vidro, cozinha planejada, 
porcelanato, andar alto, 
2 vagas de garagem, 97 
m2 úteis, lazer total com 
2 piscinas/ coberta, play, 

academia, salão etc.
REF.: 11-3125

CASA TÉRREA
JD. PRUDÊNCIA

R$ 450 MIL
3 dormitórios, sala ampla, 

cozinha, banheiros,lavanderia 
, quintal e garagem para 2 

automóveis em um terreno de 
5x30. Ref 06-5000

LINDO APTO  R$ 360 MIL 
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 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 – BOCA DO METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 330 MIL
Com 3 dorms c/ arms, 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

SOBRADO VILA GUARANI 
3 DORMS C/ STE R$ 830 MIL
A 400m do Metrô Jabaquara c/ 
3 dorms, ste, c/ arms, coz, sala 
2 ambs, isolado, lavabo, 4 vgs 
de gar, terreno com mais de 
400m2, 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. Metrô. Toda 

reformada inclusive hidraulica 
e eletrica  c/ 3 dorms , arms, 
sala, coz, 2 banh. e vaga de 

gar.  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

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
R$ 330 MIL 

5 minutos a pé do metrô 1 dorm. 
c/ arms, sala, coz. c/ arms, vaga 
de gar, c/ lazer completo, otima 
localização, opção de deixar 
todos os móveis, oportunidade. 

REF.: 83-3294

APTO 
OPORTUNIDADE
SÓ $ 280 MIL
PRÓX. METRÔ 
2 dormitórios, sala ,

cozinha, vaga de 
garagem, muito bem loca-
lizado. Condomínio baixo. 

Òtimo negócio e
investimento para

locação!. REF.: 06-3253

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

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  

CASA TÉRREA ISOLADA 
R$ 800 MIL CID. VARGAS
Terreno c/ 400m2, bem perto do Metrô, 
distancia de 350m ou 5 min à pé da 
casa para a entrada da estação, com 
casa térrea antiga  com 2 dorms sala, 
coz, qtal, edícula, varias vgs de gar, 
terreno amplo de 10 x 40 , oportuni-
dade de investimento!.  REF:10-3321.

APTO JABAQUARA
R$ 420 MIL

Próx. metrô, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, 3 dorms, SU-
ÍTE, repleto de arms, sala c/ 

sacada, coz. americana c/ ae , 
cond. R$ 420,00, e 1 garagem 

para auto.  REF.: 10-3318

SOBRADO  R$ 650 MIL 
JABAQUARA 

2 dormitórios com terraço, 
sala de visitas, sala de jantar, 

lavabo, cozinha, garagem 
coberta para 4 autos e mais

2 salas e quintal. Otimo
investimento.  REF.:12-3350

APTO BELÍSSIMO
PRÓX. METRÔ R$ 1.000 MIL 
Localização privilegiada, 2 aptos 
por andar, vista maravilhosa, com 
3 dorms, suíte, sala 2 ambs c/ sa-
cada, coz. planej, 2 vagas de gar, 
cond. completo c/ piscina, salão 
de jogos, festas etc. REF:12-3333

CASA TÉRREA PARA
R$ 375 MIL V. GUARANI

2 casas térreas gêmeas, valor p/ 
cada unidade, c/ dois dorms, sala, 
coz, banh, lavand, jardim e qtal, 
com possibilidade p/ mais uma 
moradia. próx.metrô e comércio lo-
cal.  Òtimo p/ renda. REF.: 12-3338

SOBRADO NOVO METRÔ 
JABAQUARA R$ 580 MIL
Novíssimo com ótimo acabto, 3 
dorms, ste c/ sacada, coz, sala 
2 ambs c/ piso porcelanato, lav, 
qtal c/ AS c/ cobertura,2 vgs gar. 

Estuda permuta só por esta 
semana. REF.: 01-3390

SOBRADO MODERNO
R$ 700 MIL 

Semi-novo, prox. Metrô Jabaqua-
ra, c/ 3 dorms, ste, arm, terraço, 
sala c/ 2 ambs c/ estante e vista p/ 
qtal, coz. planej, lav, AS coberta e 
2 vgs gar. cobertas c/ portão aut. 

VAGO, REF.: 01-3383
PARA COMERCIO OU

RESIDENCIA R$ 340 MIL
Muito bom para investimento, 

3 salões comerciais e 3 
moradias sobreloja, terreno c/ 
200m² e AC de 234m². Otimo 
para renda e com ótimo custo 

benefício!. Ref 01-3382
SOBRADO R$ 700 MIL 

VILA GUARANI
Perto do metrô Jabaquara, 3 dor-
ms, sala 2 ambs, coz, 2 vagas p/ 
automóvel, e possui ainda mais 

uma moradia c/ quarto, sala, coz. 
e banheiro. Ótima  oportunidade!  

REF.: 01-3371

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
R$ 450 MIL

Belíssimo apto com 2 dor-
mitórios, sala 2 ambientes, 

cozinha, lavanderia , banhei-
ros, bem arejado, vaga de 
garagem.  Ref .:01-3328
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• ACONTECE • HORÓSCOPO• CINEMA

Saga Resident Evil chega ao fi m. 
Dramas são pedida alternativa

Uma semana eletrizante 
para os amantes de cinema, 
especialmente para os fãs de 
blockbusters de ação, afinal 
estreia do fi lme que marca o 
fim da saga “Resident Evil” 
com a atriz Milla Jovovich. 
Para quem busca longas mais 
densos, a pedida é conferir os 
dois dramas com grandes ato-
res, sendo eles “Beleza Ocul-
ta” e “Até o Último Homem”.

No último filme da saga 
“Resident Evil 6: O Capítulo Fi-
nal” após Alice ter sido traída 
por Wesker em Washington. 
Sobrevivente do massacre 
zumbi, a heroina deve retor-
nar para onde o pesadelo 
começou - Raccoon City, onde 
a Umbrella Corporation está 
reunindo suas forças para 
um ataque final contra os 
remanescentes do apoca-
lipse. Para escapar, Alice vai 
precisar da ajuda de velhos e 
novos amigos, enquanto luta 
para salvar a raça humana. O 
fi lme é indicado para maiores 
de 14 anos.

“Beleza Oculta”, estrelado 
por Will Smith, conta a histó-
ria de Howard, que após uma 
tragédia pessoal, entra em 
depressão e passa a escrever 
cartas para a Morte, o Tempo 
e o Amor - algo que preocu-
pa seus amigos. Mas o que 
parece impossível, se torna 
realidade quando essas três 
partes do universo decidem 
responder. Morte (Helen Mir-
ren), Tempo (Jacob Latimore) 
e Amor (Keira Knightley) vão 
tentar ensinar o valor da vida 
para o protagonista. O fi lme 
tem classifi cação para maio-
res de 10 anos.

Já “Até o Último Homem” 
se passa durante a Segunda 
Guerra Mundial e trata da jor-
nada do médico do exército 
Desmond T. Doss (Abdrew 
Garfi eld) se recusa a pegar em 
uma arma e matar pessoas, 
porém, durante a Batalha de 
Okinawa ele trabalha na ala 
médica e salva mais de 75 
homens, sendo condecorado. 
O que faz de Doss o primeiro 
Opositor Consciente da histó-
ria norte-americana a receber 
a Medalha de Honra do Con-
gresso. O fi lme é recomenda-
do apenas para maiores de 
16 anos.

Edmundo estará em noite de autógrafos
• EVENTO

Eternizado com a camisa 
7 do Palmeiras, Edmundo 
garantiu um lugar entre os 
maiores jogadores da histó-
ria do clube alviverde. E, no 
próximo dia 2 de fevereiro 
(quinta-feira), a partir das 19 
horas, os palestrinos terão 
oportunidade de conhecer 
de perto o ídolo em noite de 
autógrafos na Academia Sto-
re do Shopping Plaza Sul, na 
zona sul de São Paulo.

Para garantir acesso ao 

evento,  os palmeirenses 
devem desembolsar R$ 250 
em produtos da linha casual 
da loja alviverde ou R$ 500 
em itens da coleção da Adi-
das. Pelo grande número 
de interessados, a noite de 
autógrafos será exclusiva 
aos 200 primeiros torcedo-
res que gastarem o valor 
na unidade do Shopping 
Plaza Sul.

O Shopping fi ca na Praça 
Leonor Kaupa, 100 – Jardim 

da Saúde. Mais informações 
pelo telefone: 5058-6435. 
E-mail: shoppingplazasul@
academiastore.com.br
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CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

ACIMA DE 35 ANOS

AV. FAGUNDES
FILHO, 1037

Resida na região da 
Saúde/ Jabaquara, não 
fumante. Apresentar-se 
com curriculo a partir

do dia 23/01

METRÔ CONCEIÇÃO

AV. ARMANDO ARRUDA PEREIRA, 622
FONE: 9 8562-9616

PRATA - PLATINA -
DÓLAR - RELÓGIOS
E JÓIAS EM GERAL

COMPRO 
OURO

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

TRATAR 3459-2438 9 8361-9259
aglai.soares@leardi.com.br

A Paulo Roberto Leardi 
unidade Paraiso busca 
corretores para atuar 

na região da Paulista e 
Ibirapuera. ajuda de custo 

através de metas

Tradição Imobiliária desde 1918cr
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RENDA EXTRA!
ATENÇÃO 

CONSULTORES

FONES: 2275-7304
96692-9281

Vendedores 
Promotores

Revendedores
Distribuidores

Trabalhe nas horas 
vagas vendendo produtos 

liofilizados.
Afiliação e inscrição grátis

“ ABANDONO DE EMPREGO “ 
SR. GERRE FRANCISCO DOS SANTOS – CTPS 00037678 - SÉRIE 00060 – SP 
Funcionário não compareceu ao trabalho desde 30/09/2016  esgotados 
nossos recursos de localização e tendo em vista, envios de telegramas 
números MZ571617996 em seu domicilio na rua Lampadosa ,266,casa 
3 Vila Progresso (Zona sul), CEP 04830220, São Paulo SP,  encontrar-

se em local não sabido, convidamos o Sr. Gerre Francisco dos 
Santos, portador da CTPS 00037678 - série 00060-SP, a comparecer 

em nosso escritório na rua Victório Santim, 972, CEP 08290-000,  
para dar explicações e   retornar ao emprego ou justificar as faltas 

desde 30/09/2016, dentro do prazo de 48 hs a partir desta publicação, sob 
pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos 

termos do art. 482 e Alíneas  da CLT. 
NGW Revestimento Ltda. São Paulo 27 de Janeiro de 2017

COOPERATIVA  DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA CLASSE MÉDICA
COOPERPAS/MED 1 “EM LIQUIDAÇÃO”
C.N.P.J./ M.F. Nº 00.862.274/0001-90 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Cooperados da COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA 

CLASSE MÉDICA-COOPERPAS/MED 1 “EM LIQUIDAÇÃO”, a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a se realizar no dia 21 de fevereiro de 2017, no município de Poá, à Rua Maria 
Janoni Novazzi nº 167, Centro, CEP 08561-400, a primeira convocação será às 17:00h, a segunda 

convocação será às 18:00h e a terceira convocação será às 19:00h, tudo em conformidade com a Lei 
5764/71 com a seguinte Ordem do Dia:

I- Apresentação pelo Liquidante do relatório e balanço do estado da liquidação da Cooperativa e 
prestação de contas das atividades no período, nos termos do artigo 68, inciso IX da Lei 5764/71 .

II- Convocação dos credores e devedores.
III- Outros assuntos de interesse geral.

São Paulo, 27 de janeiro de 2017.

ADMINISTRAÇÃO
PREDIAL E

CONTABILIDADE

Ótimos preços com eficiência
e qualidade no serviço. 

Não cobramos:
A.G.O anual e uma A.G.E.

R. Afonso Celso, 1478 - Saúde
2578-4745 / 2276-6348

Desde
1975

SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

Inscrições abertas 
para o Coral USP

O CORALUSP está com 
as inscrições abertas para 
novos cantores até 31 de 
março. Para participar, não 
é preciso ter vínculo com a 
USP ou qualquer experiência 
prévia com canto, basta  o(a) 
candidato(a) ter mais de 18 
anos e se inscrever no site do 
Coral (www.coralusp.prceu.
usp.br)e, depois disso, agen-
dar por telefone um teste de 
avaliação vocal. Grátis.

Espetáculo em 
Libras no Ipiranga

Nos dias 4 e 18 de feve-
reiro, sábado, às 16h, acon-
tecem duas apresentações 
com interpretação na Língua 
Brasileira de Sinais (Libras). O 
espetáculo apresenta a conta-
ção de histórias “Contos Da-
qui e de Lá - América Latina”, 
com o Grupo Parampará.  Se-
rão apresentadas as histórias 
“Cadê Mamãe?”,  “Histórias 
de Chapeuzinho”,  “A Luz é 
Como Água”.  Grátis. Rua Bom 
Pastor, 822. F: 3340-2000. 

Moana, da Disney, 
inspira evento 

O Shopping Plaza Sul re-
cebe  um evento baseado 
na animação “Moana – Um 
Mar de Aventuras”. O espaço 
contará com diversas atrações 
abertas ao público de 4 a 12 
anos, que poderá vivenciar o 
universo do fi lme até 1 de fe-
vereiro, de segunda a sábado, 
das 12h às 22h e, aos domingos 
e feriados, das 12h às 20h.O 
Shopping Plaza Sul fica na 
Praça Leonor Kauppa, 100 – 
Saúde – Telefone: 4003-7220.

CVV Jabaquara 
busca voluntários

O Centro de Valorização 
da Vida – CVV Jabaquara, abre 
vagas para sua primeira turma 
de novos voluntários em 2017. 
A seleção ocorre no dia 29 de 
janeiro, das 8h às 18h, na Sub-
prefeitura da Vila Mariana, na 
Rua José de Magalhães, nº 500, 
na Vila Clementino. Os atendi-
mentos do CVV Jabaquara são 
feitos tanto por telefone (linha 
141 ou 11 2577-4111); pessoal-
mente, na sede que fi ca na Av 
Jabaquara 2.607, das 7h às 20h.

Bazar
O Bazar Beneficente do 

IHDI fica aberto de 2ª à 6ª 
feira das 9h30 às 12h e das 
13h às 17h. Fica na Rua Lord 
Cockrane, 505 - Ipiranga. In-
formações: 2062-1352

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” em março. As au-
las acontecem 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 Estudos e Pesquisas Ati-
tude de Viver conta também 
com ambulatório de atendi-
mento todos os sábados, das 
9h às 12h. Fica no Largo Dona 
Ana Rosa, 29- Cj.102. Mais 
informações pelo telefone: 
5083-8535, pelo site www.ati-
tudedeviver.com.br ou e-mail: 
atitudeviver@gmail.com

Palestra grátis: 
plantas intoxicam?

Na sexta-feira, dia 3 de 
fevereiro, das 8h  às 12h, a 
UMAPAZ promove uma pa-
lestra gratuita sobre o risco 
de intoxicação por plantas. A 
palestra será ministrada pela-
toxicologista Sonia Aparecida 
Dantas Barcia. As vagas são 
limitadas e os interessados 
devem fazer inscrição pelo 
link https://goo.gl/2JDibi. No 
dia da palestra o participante 
deverá doar 1 kg de alimento 
não perecível que será doado 
para Entidades Filantrópicas. 
A UMAPAZ fi ca na Av. Quarto 
Centenário, 1268 - Portão 7A 
do Parque do Ibirapuera. 

“África em Contos” 
na Casa das Rosas

Domingo, dia 29 de janeiro, 
às 15h,  a Casa das Rosas apre-
senta a peça “África em Con-
tos”, com a Cia Colhendo Con-
tos e Diáspora Negra. A peça 
de contação traz memórias 
de três contos que passeiam 
pelos países do continente 
africano e vão ao encontro de 
assuntos universais. Entrada 
gratuita. Evento com lotação 
limitada. Av. Paulista, 37 - Bela 
Vista. Informações: 3285-6986

Andrea Tonacci na 
Cinemateca

Entre os dias 02 a 19 de 
fevereiro, a Cinemateca Brasi-
leira apresenta uma  Homena-
gem à Andrea Tonacci. Serão 
exibidos 12 fi lmes, incluindo 
obras marcantes do cinema 
brasileiro, como “Bang-bang” 
e “Serras da desordem”, e 
também, seu último filme, 
“Já visto, jamais visto”. Grátis. 
Largo Senador Raul Cardoso, 
207 - Vila Clementino. Inf: 
3512-6111.

Áries - 21/03 a 20/04 
Empreender é uma urgência que a 

falta de recursos não deve limitar. Se 
todo mundo esperasse ter recursos 
suficientes para colocar em prática 
seus sonhos, então nossa humanidade 
nunca teria saído das cavernas.
Touro - 21/04 a 20/05 

A paz de espírito que oculta a 
verdade, ou a evita, não pode ser con-
siderada real, mas mera maquiagem. O 
taurino atingiu esta parte perigosa de 
seu caminho entre o céu e a terra por-
que sua busca de paz de espírito é real. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

É hora de conviver da melhor 
forma possível com as pessoas que 
compõem seu mundo social. Nem 
todas elas são de seu agrado, porém 
já deu para perceber que quanto mais 
você tenta se livrar de algumas, mais 
elas fi cam grudadas.
Câncer - 21/06 a 21/07

A rebeldia humana é lendária, 
quase beira a loucura. Nossa huma-
nidade é tão rebelde que pretende 
ser maior do que as leis cósmicas, 
fazendo de tudo para mudar o que 
é inexorável. Será esse o melhor uso 
para a liberdade?
Leão - 22/07 a 22/08

O processo de evolução que apro-
xima a felicidade da vida requer que 
cada pessoa passe pelo momento 
chocante de enfrentar todos os erros 
que cometeu, mas isso deve passar o 
mais rapidamente possível para dar 
lugar às melhorias.
Virgem - 23/08 a 22/09

O primeiro passo para garantir su-
cesso é aceitar tudo que já ocorre em 
sua vida, seus relacionamentos mais 
próximos, seus hábitos e costumes, 
tudo que, enfim, compõe a sua vida 
cotidiana. O sucesso deve aproximar-
-se de você.
Libra - 23/9 a 22/10

O dinheiro é o deus ao qual a 
imensa maioria de seres humanos 
rende culto e ante o qual sacrifica 
tudo. Dinheiro pode ser importante 
para pagar contas, mas não é, com 
certeza, o recurso essencial com que 
você deve contar.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Os dias passam e nada demais 
acontece. Isso seria normal, até su-
portável, não fosse a urgência de 
transformar-se que pressiona sua alma 
para você fazer algo a esse respeito. 
Paciência, não há como acelerar o 
destino.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Nossa humanidade contemporâ-
nea foge da solidão como alma que 
viu o diabo, mas sem sabê-lo, e talvez 
sem querê-lo, foge assim também 
dos sábios conselhos que o coração 
transmitiria, e que para isso precisa do 
silêncio da solidão.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

O espírito que une as pessoas, e 
que as conserva no mesmo caminho, 
não é o que elas eventualmente te-
nham compartilhado no passado, mas 
sim as esperanças e ideais que elas cul-
tuem. O futuro é que une as pessoas. 
Aquário -21/01 a 19/02

Para superar a ansiedade gerada 
pela indecisão, a saída é apaixonar-
-se pelos ideais, entregar todo seu 
potencial a eles, sacrificar a própria 
vida por eles. Quem tem algo ou al-
guém por que morrer, vive com maior 
intensidade. 
Peixes - 20/02 a 20/03

Pense grande, mas pense bem, 
não caia no conto das ilusões, que 
só imaginam panoramas grandiosos, 
mas nenhuma forma de conquistá-los. 
Pensar grande só é legítimo quando 
a alma se dispõe a trabalhar à altura 
para chegar lá.
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Prefeitura também participa de blitze da Lei Seca

•CARNAVAL

•TRÂNSITO

Avenidas 23 de Maio e Ru-
bem Berta, Marginal Tietê, 
rua da Consolação, Avenida 
Paulista, Avenida Indianó-
polis... A Polícia Militar e o 
CPTran - Comando de Policia-
mento de  Trânsito - já vinham 
diversificando a montagem 
de operações para abordar 
motoristas e fazer o teste “do 
bafômetro”. Agora também a 
Prefeitura paulistana se enga-
jou e promete ampliar o cerco 
contra motoristas que bebem 
e dirigem. 

A Operação Direção Segu-
ra do Detran continua, para 
fiscalizar o cumprimento à 
chamada Lei Seca. E agora 
a Polícia Militar em parceria 
com a Prefeitura também 
organizam blitze da Operação 
Cidade Segra.

Só em blitz realizada na 
quinta, 19, a operação Cida-
de Segura resultou em 730 
testes de bafômetro e cerca 
de 870 abordagens. Além de  
de identifi car motoristas que 
estejam alcoolizados, a checa-
gem busca veículos roubados, 

sem a documentação em dia 
ou que não estejam em con-
dições de trafegar. De acordo 
com a Prefeitura, a ação erá 
realizada semanalmente, di-
versifi cando pontos, dias de 
semana e horários..

A Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET) participa 
com guinchos e cede pátios 
para os veículos apreendi-
dos. O próprio prefeito João 
Doria participou da ação em 
bloqueio na Avenida Paulista, 
na semana passada. 

Vale ressaltar que a mul-
ta por dirigir alcoolizado ou 
recursar-se a fazer o teste do 
bafômetro é de quase R$ 3 
mil, além de possível suspen-
são da CNH por um ano. Mo-
toristas com alto teor alcoóli-
co também podem ser presos 
e responder a processo.

Na abordagem da semana 
passada, 41 condutores se re-
cusaram a fazer a verifi cação. 
Também foram fiscalizados 
170 veículos. No total, 88 con-
dutores foram autuados e 24 
veículos, removidos. A equipe 

ainda registrou 10 autuações 
por embriaguez e fez o reco-
lhimento de 48 carteiras de 
habilitação e de sete docu-
mentos de licenciamento.

Mais de 300 pessoas en-
volvidas na operação. 

Em ação anterior, a Pre-
feitura chegou a montar 12 
pontos de fiscalização com 
mais de 2.300 testes de ba-
fômetro realizados em uma 
única noite.  

O Programa Estadual Dire-
ção Segura também está atu-
ando em cidades do interior e 
litorâneas. No primeiro fi m de 
semana do ano, por exemplo, 
as equipes estavam no muni-
cípio de Itanhaém. 

Multa
Os motoristas autuados 

por embriaguez ao volante 
ou que se recusam a fazer o 
teste pagam multa no valor 
de R$ 2.934,70 e respondem a 
processo administrativo junto 
ao Detran.SP para a suspen-
são do direito de dirigir por 
12 meses.

 O motorista que apre-

sentar índice a partir de 0,34 
miligramas de álcool por litro 
de ar expelido no teste do eti-
lômetro ou tiver a embriaguez 
atestada em exame clínico 
realizado por médico-perito 
da Polícia Técnico-Científica 
responderá na Justiça por 
crime de trânsito. Se condena-
do, ele poderá cumprir de seis 
meses a três anos de prisão, 
conforme prevê a Lei Seca, 
também conhecida como 
“tolerância zero”.

Blitze
Lançado no Carnaval de 

2013, o Programa Direção 
Segura integra equipes do 
Detran.SP, das polícias Mili-
tar, Civil e Técnico-Científi ca. 
Pela Lei Seca (lei 12.760/2012), 
todos os motoristas fl agrados 
em fi scalizações têm direito 
a ampla defesa, até que a 
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) seja efetivamente 
suspensa. 

Se o condutor voltar a co-
meter a mesma infração den-
tro de 12 meses, o valor da 
multa será dobrado.

Os ingressos com 50% de 
desconto para pessoas com 
defi ciência assistirem aos des-
fi les de 2017 no Sambódromo 
já estão à venda nas bilhete-
rias do Anhembi (Av. Olavo 
Fontoura, 1209), no Boule-
vard da estação São Bento 
do Metrô e pelo site www.
ingressosligasp.com.br. Caso 
necessário, a meia-entrada 
também  poderá ser adquirida 
para um acompanhante.

Uma das novidades é a 
possibilidade do uso do Bi-
lhete Único Especial – Pessoa 
com Deficiência como alter-
nativa aos documentos que 
comprovam o benefício da 
meia-entrada.

No total, haverá 70 espa-
ços reservados para cadei-
rantes distribuídos entre os 
setores A, B, D, E, F e G do 
Sambódromo do Anhembi, 
assim como outros 70 lugares 
anexos para quem acompa-
nhá-los ao evento. Os princi-
pais portões do local possuem 
rampas de acesso  e todos os 
setores contam com banhei-
ros adaptados com acessibili-
dade e sinalização.

A Prefeitura também dis-
ponibiliza o serviço das vans 
do Atende para o transporte 
de ida e volta ao Sambódro-
mo de pessoas com defici-
ência (máximo de 2 acompa-
nhantes por pessoa com de-
fi ciência), das estações Barra 
Funda e Tietê do metrô, além 
do estacionamento localizado 
no Pavilhão de Exposições do 
Anhembi.

Pessoas com defi ciência já 
cadastradas em anos anterio-
res poderão adquirir ingres-
sos da categoria meia-entrada 
nas bilheterias.

Informações: 2226-0432

Ingressos para 
pessoas com 
defi ciência já 
estão à venda

Jo
sé

 C
or

de
iro

/S
PT

ur
is

Operação atinge vias como 23 de Maio, Marginal Tietê, Rua da 
Consolação, Paulista, entre outras
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