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Cinemas resgatam história 
de Jackeline Kennedy e 
documentário dos Beatles

Pizzaria delivery investe em 
sabores especiais: Shimeji, 
Shitake, Parma, Alcachofra...
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Limite em vias locais continua 50km/h
O debate envolvendo 

a alteração do limite de 

velocidade máxima nas 

marginais tem dominado 

o noticiário nas últimas se-

manas. Promessa de cam-

panha do prefeito eleito 

João Doria, a retomada da 

máxima a 90km/h acon-

teceu no final de janeiro. 

Mas, os motoristas da 

região têm que ficar aten-

tos: em vias arteriais locais 

o limite máximo continua 

sendo de 50km/h. Ruas 

e avenidas de conexão 

de bairros como os cor-

redores Ricardo Jafet e 

Abraão de Moraes, Aveni-

da Paulista/Rua Vergueiro/ 

Domingos de Moraes e 

Jabaquara não terão o 

limite reduzido, de acor-

do com a Companhia de 

Engenharia de Tráfego 

(CET). O mesmo vale para 

outras bairros com limi-

te ainda menor: as vias 

do bairro de Moema, por 

exemplo, onde o limite é 

de 40km/h terão este teto 

mantido. A CET também 

informa que o aparato 

de fiscalização, incluindo 

equipes de agentes e ra-

dares, será o mesmo.  Por 

ano, têm sido aplicadas 

cerca de 12 milhões de 

multas na cidade, mas 

apenas 30% dos veículos 

são penalizados pelo me-

nos uma vez . Página 10

Prefeitura Regional de V. Mariana 
faz diagnóstico em árvores

A Comgás lançou uma 

plataforma de georrefe-

renciamento que permite 

aos internautas consultar 

em que ruas há gás cana-

lizado na cidade de São 

Paulo. A empresa alega 

que aumenta a segurança, 

diminuem os danos à rede 

e ainda facilita a pesquisa 

para obras por clientes re-

sidenciais ou não. Página 5

Rede canalizada de 
gás está na internet

Por enquanto é apenas 

um projeto piloto, mas o 

uso de um equipamento 

que faz a análise fitossa-

nitária completa de uma 

árvore em poucos minu-

tos e diagnostica se está 

saudável ou não pode se 

tornar realidade na cida-

de. O equipamento foi 

testado esta semana pela 

Prefeitura Regional de 

Vila Mariana na Avenida 

República do Líbano, em 

40 árvores. Página 3

Estações de metrô na região terão wifi gratuito
A estação Ana Rosa 

vai ganhar uma área para 

divulgação do projeto 

que prevê wifi gratuito 

e livre nas estações de 

metrô de São Paulo, ex-

ceto nas plataformas. Em 

fevereiro, 40 paradas já 

contarão com o serviço, 

incluindo Santa Cruz, Vila 

Mariana, Jabaquara, Ana 

Rosa e Paraíso. Página 5

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

O melhor sabor em sua casa! Box Executivo Pequeno +
2 Rolinhos Primavera + Bebida de Lata

1/2 Porção Prato escolhido +
1/2 Porção de Arroz Chop Suey

PROMOÇÃO DE
COMBINADOS

R$ 19,90

5589-4638 / 5061-8165

Rua Caramuru, 890 - Praça da Árvore

Atendemos no Salão e Delivery

YAKISSOBA

ABERTO TODOS OS DIAS das 11h às 23h

FAÇA SEU PEDIDO
PELO NÚMERO!

Aceitamos
os Cartões:

COMBINADOS
GRANDES

R$ 32,90 Box Executivo
Grande +

Bebida 600ml +
1 Rolinho Doce

CARNE C/ BATATA
FRANGO XADREZ

CARNE C/ LEGUMES
CARNE C/ BRÓCOLIS
FRANGO A PASSARINHO
FRANGO C/ LEGUMES
CARNE C/ CEBOLA
LOMBO FRITO

CHOP SUEY
FRANGO GENGIBRE
FRANGO EMPANADO
LOMBO EMPANADO

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 •

Clínica de Psicologia

Conhecer de Sí

F: 3493-6033
99521-6449

Psicoterapia
Psicopedagogia
Coaching
Neuropsicologia

www.psicologavaldira.com.br

Conhecer de SíConhecer de Sí

Clínica de Psicologia

Conhecer de SíConhecer de SíConhecer de Sí
A SUA CLÍNICA POPULAR
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Site recebe denúncias de focos do mosquito da dengue
•SAÚDE

O mosquito Aedes aegip-
ty pode transmitir não só a 
dengue mas várias outras 
doenças. Enquanto não se 
descobre uma vacina com 
comprovada efi cácia, a única 
forma de evitá-las é coibindo 
a proliferação do mosquito e 
evitando a formação de cria-
douros.  A população pode e 
deve colaborar não somente 
evitando o acúmulo de água 

parada em suas próprias casas, 
mas também denunciando aos 
agentes públicos possíveis 
focos na vizinhança. 

O Governo do Estado tem, 
há um ano, um site onde po-
derão ser feitas denúncias de 
focos e criadouros. Um mapa 
interativo permite que o in-
ternauta denuncie pontos em 
que há evidências da presença 
do Aedes. 

O site atende todo o Esta-
do, inclusive a capital paulista 
e as denúncias são direciona-
das aos gestores das 645 cida-
des paulistas para que os mu-
nicípios providenciem ações 
de eliminação e bloqueio de 
criadouros nesses locais. Os re-
gistros também serão acompa-
nhados por agentes da Sucen 
(Superintendência de Controle 
de Endemias) e pela Sala de 

Comando e Controle Estadual 
das Arboviroses, criada para 
monitorar a presença do Ae-
des aegypti no Estado e a evo-
lução dos casos de doenças 
transmitidas pelo mosquito.

Para fazer as denúncias, 
é preciso fazer um cadastro 
prévio ou logar-se a partir do 
cadastro no Facebook. Basta 
acessar: www.aedes.emplasa.
sp.gov.br

Saúde e Estética
Odontologia Casas de Repouso

Cuidadores

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

Terapia Alternativa

Corretor da Vila Mariana já 
fechou mais de 2 mil negócios

•MERCADO IMOBILIÁRIO

Mais de 40 anos de experi-
ência em negociação imobiliária, 
com mais de dois mil contratos 
celebrados. Nivaldo Messias 
não apenas tem tempo de ex-
periência no ramo imobiliário 
como também se orgulha de 
conhecer bem a região de Vila 
Mariana - uma das mais deseja-
das da cidade quando se trata 
de endereços para morar ou 
trabalhar - e de perceber as reais 
necessidades de cada cliente.

“Imóvel continua sendo o 
sonho, a realização para a maio-
ria dos brasileiros. Representa a 
segurança da família a tranqui-
lidade na velhice”, resume. Ele 
também aponta outra vanta-
gem de negociar imóveis: é um 
investimento seguro. “O tijolo 
é uma moeda forte”, brinca. 

Em tantos anos de experi-
ência, ele acumulou algumas di-
cas importantes para quem vai 
comprar ou vender um imóvel. 

“Dos imóveis residenciais 
por mim negociados não co-
nheço ninguém que tenha per-
dido dinheiro”, garante. Para 
esta satisfação, há três pontos 
importantes que os clientes 
devem observar, na visão de 
Nivaldo. Em primeiro lugar, 
a localização. Em segundo, a 
localização. E por fi m, a locali-
zação”, brinca. “O imóvel você 
melhora, já o local não depende 
de você”, explica

Ele conta que os bairros de 
Vila Mariana, Vila Clementino, 
Saúde e imediações são muito 
valorizados. “A região está 
entre as duas mais procuradas 
para se morar em São Paulo”.

Crise
A crise no setor imobiliário 

afetou quem vende ou compra, 
é fato. Antes, imóveis residen-

ciais na região chegavam a 
valorizar 30% em um ano. “Sem 
dúvida, hoje não atingimos essa 
porcentagem, mas comprar 
um imóvel continua sendo ex-
celente negócio e melhor que 
qualquer aplicação fi nanceira, 
desde que localizado em bair-
ros como estes”, avalia. 

Há um alerta importante, 
entretanto. “Muito cuidado 
quando encontrar um imó-
vel abaixo do preço, não exis-
te galinha morta, negócio da 
China, no ramo imobiliário. 
A pessoa que comprar um 
imóvel por um  preço justo já 
estará fazendo um bom ne-
gócio. Até para quem quer 
comprar como investimen-
to, para alugar futuramente, 
nossa região é ótima é muito 
procurada,  pois a maioria dos 
clientes são da área da saúde 
médicos, residentes, estudan-
tes, que na grande maioria são 
ótimos locatários”, sugere.

O corretor diz que muitos 
clientes se frustram no processo 
de escolha de um imóvel para 
alugar ou comprar. “Há corre-
tores que sequer conheciam um 
imóvel antes de apresentá-los 
aos interessados. Ou fi cam mos-
trando fotos que não retratam 
fi elmente o imóvel disponível. 
O resultado é uma peregrinação 
por imóveis que não têm nada 
a ver com o que o cliente está 
buscando”, resume.

Ele pondera que anúncios 
em jornais e portais d einternet 
trazem muitos clientes, mas a 
relação que se desenvolve a 
partir deste primeiro contato  
tem que ser pessoal não virtu-
al. “É muito comum  corretor 
fi carem na Imobiliária somente 
atendendo  por telefone, email 

e mandando fotos, sendo que 
ele também só conhece os 
imóveis pelas fotos. “Mas, não 
se vende  dessa forma. O cor-
retor  profi ssional tem que ter 
um profundo conhecimento de 
imóveis, quando o cliente che-
ga diz o tipo de imóvel que pro-
cura, local de sua preferência, 
valor que pretende investir... 
Com certeza, não há mais que 
cinco imóveis bons imóveis nas 
características que cada cliente 
procura”, diz.

Nivaldo conta que, para 
chegar a estes cinco, o bom 
corretor já visitou centenas 
deles, conhece os prédios da 
região onde atual, detalhes das 
plantas dos imóveis, além de 
ter conversado com sensibilida-
de com o cliente para entender 
suas necessidades específi cas.

“Trato os imóveis dos clien-
tes como se fossem meus. E 
a experiência me garantiu a 
sensibilidade para oferecer um 
caminho mais curto na bus-
ca das melhores opções para 
quem quer comprar ou alu-
gar”, garante o corretor, que é 
credenciado pelo CRECI (Creci 
41.888). Nivaldo atende pelos 
telefones 5549-3079 e 99258-
7999 (também WhatsApp).

Podologia

•CONSTRUÇÃO •REFORMA •DECORAÇÃO

MICOSE DE UNHA
TRATAMENTO LASER TERAPÊUTICO

Pé diabético - Unhas Encravadas - Micoses - Colosidade e Calos
Frieiras - Correção de Unhas - Rachaduras - Pés Ressecados

Rua das Rosas, 164 - Mirandópolis
(próximo ao metrô Pça. da Árvore)

3926-4064 - 97304-4064ANTES DEPOIS

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

Informações sobre anúncio?
Entre em contato

também pelo WhatsApp.

98216-2837
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Prefeitura analisa árvores na Vila Mariana
•URBANISMO

Quarta-feira, 31 de janeiro: 
uma forte chuva caiu na cida-
de e, como usualmente acon-
tece, várias árvores caíram em 
bairros atendidos pela Prefei-
tura Regional de Vila Mariana. 
Bairros bem arborizados e 
repletos de exemplares anti-
gos e imensos, que cresceram 
em uma cidade ainda menos 
povoada e menos dominada 
pelo asfalto, hoje enfrentam 
uma realidade conflitiva. Se 
por um lado as árvores tra-
zem benefícios como ar mais 
puro, sombra e beleza às ruas, 
por outro representam risco 
de queda justamente por se-
rem de espécies muito grande 
e, em alguns casos, antigas ou 
dominadas por pragas...

Como resolver? Há anos, 
várias iniciativas vêm sendo 
testadas, como mutirões para 
acelerar serviços de poda e 
corte das árvores, assim como 
análises da qualidade e situa-
ção fi tossanitárias das árvores 
existentes na região. 

Esta semana, a Prefeitura 
iniciou um projeto piloto na 
Vila Mariana, em busca de 
prevenção e cuidados com as 
árvores da região. O primeiro 
alvo da ação foi a Avenida 
República do Líbano, na di-
visa entre Vila Clementino e 
Moema. 

Ali, 40 árvores já foram to-
mografadas. O equipamento, 
chamado Arboradix, analisa a 
fi tossanidade dos exemplares 
através de um método mini-
mamente invasivo, de acordo 
com a Prefeitura Regional. 

Cedido sem custos pela 
empresa AMG Ecologia Apli-
cada, o equipamento cole-
ta dados e os armazena em 

um software para cálculo. 
Mas, tudo isso com rapidez: 
o mapa da árvore surge em 
3D e permite realizar um diag-
nóstico imediato de eventuais 
deteriorações ou pragas que 
atingem a planta.  

As tomografias mostram 
o tamanho e a posição de 
possíveis lesões nas árvores, 
analisa também as raízes e 
permite, com precisão, a loca-
lização das áreas mais fracas,

Com base nessas informa-
ções, o laudo emitido, para 
cada indivíduo arbóreo, reco-
menda o que deve ser feito: 
remoção/substituição, poda 
ou adubação. A tomografi a é 
uma importante ferramenta 
de monitoramento, que aju-
dará na prevenção na queda 
das árvores na cidade, princi-
palmente em épocas de chu-
vas, que causam transtorno 
e, por vezes, prejuízos aos 
cidadãos.

A primeira árvore examina-
da na Praça Dia do Senhor foi 

diagnosticada como saudável. 
Ao fim da análise, um enge-
nheiro agrônomo acompanha 
a emissão de um laudo técni-
co que indica o estado geral 
da espécie e a classifi cação de 
baixo risco de queda. 

“Como temos uma região 
muito arborizada na Vila Ma-
riana, a empresa nos benefi -
ciou com estas análises em 
40 árvores, escolhidas por 
nós da Prefeitura Regional. 
Escolhemos a Avenida Repú-
blica do Líbano, por ter um 
grande corredor e um grande 
movimento de pessoas e veí-
culos, para identifi car se estas 
árvores estão saudáveis ou 
não”, afi rmou Benê Mascare-
nhas, prefeito regional da Vila 
Mariana.

O secretário municipal do 
Verde e do Meio Ambiente, 
Gilberto Natalini, acompa-
nhou os trabalhos e destacou 
a importância desta ação em 
parceria com as prefeituras 
regionais. “O trabalho fi tos-

sanitário que está sendo rea-
lizado hoje é um piloto, para 
verifi carmos a funcionalidade 
do equipamento e a tecnolo-
gia aplicada. Iremos também 
analisar os resultados para o 
estudo de viabilidade e aplica-
ção em outras regiões. Se for 
benéfico, poderemos usá-lo 
no acompanhamento da po-
pulação arbórea da Prefeitura 
de São Paulo”, afi rmou.

Zeladoria
Ainda durante a realização 

das tomografi as, equipes de 
manutenção fi zeram a varri-
ção dos passeios, capinação, 
pintura de postes, guias e da 
mureta do Parque Ibirapuera, 
corte de grama, plantio de 
árvores, limpeza de galerias e 
a operação tapa buraco. 

As calçadas da região es-
tão sendo fiscalizadas e os 
proprietários dos imóveis em 
que houver irregularidades 
serão notifi cados e terão 30 
dias para se adequarem aos 
padrões estabelecidos em lei.

Divulgação/PRVM

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.:

VAGAS LIMITADAS
Duração prevista: 8 Aulas

E o que significa autoconhecimento?
É um processo de percepção e desenvolvimento de consciência  em relação 
a si mesmo,  para que, possamos efetivamente enxergar-nos e descobrir que 
fomos condicionados  a não auto descobrir-nos.
Por meio do autoconhecimento, aprendemos  quais são as próprias 
qualidades e onde estão as falhas, conseguimos estabelecer objetivos a curto, 
médio e longo prazo,  passamos a ter a percepção de onde pretendemos 
chegar a partir do que realizamos  diariamente, criamos relacionamentos 
saudáveis entre as pessoas.
Convidamos os leitores a se auto descobrir no Workshop de Autoconhecimento 
com 8 aulas gratuitas. 

Data: 11 de fevereiro - Horário: 10h
Informações (11) 3554-1437 / 99236-1987 (WhtaSapp)
Local: Rua Afonso Celso 552 - Sala 21 - Vila Mariana
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Na volta às aulas, alunos do 
Avicena usam Material Dourado

23 de Janeiro - Primeiro 
dia de aula. Os alunos en-
travam pelos corredores e 
se deparavam com a frase: 
“Embarque nesta aventura 
no Colégio Avicena”. A 
diretora pedagógica Silva-
neide Carvalho explica: “O 
convite é para uma grande 
aventura, pois o processo 
de aprendizagem pode e 
deve ser de descobertas e 
desafi os”.

Recepcionados por seus 
professores, estudantes re-
alizaram passeios pela ins-
tituição, gincanas, dinâmi-
cas, avaliação diagnóstica 
e algumas turmas, de início 
de ciclo, assistiram ao  fi l-
me Divertida Mente com o 
objetivo de falar sobre  as 
emoções. 

As atividades foram de-
senvolvidas levando em 
conta sempre o ciclo em 
que cada aluno se encon-
tra, já que o  Colégio Avi-
cena atende da Educação 
Infantil a 3ª série do Ensino 
Médio”Início de ano leti-
vo é capaz de provocar 
diferentes emoções nos 
alunos, pais, professores e 
colaboradores”, resume 
Silvaneide.

Passada a primeira se-
mana, as atividades pe-
dagógicas continuaram, 
sempre mantendo a busca 
por tornar a aprendizagem 
signifi cativa.

O alunos do 5º ano B, 
por exemplo, revisaram o 
conteúdo do Sistema de 
Numeração Decimal atra-
vés do jogo e de um ma-
terial didático específico. 
Escolhido pela professora 
Lourdes, o “Material Dou-
rado” foi criado por Maria 
Montessori e fi cou conheci-
do no princípio como “Ma-

terial das contas douradas”
Os alunos jogaram com 

o material dourado no pátio 
do Colégio em pequenos 
grupos. Após esse momento 
lúdico, foram para a sala, 
debateram sobre a ativida-
de e depois registraram em 
seus cadernos suas conclu-
sões. 

Essa análise mostrou que 
o Material Dourado 

- proporcionou coope-
ração, devido ao trabalho 
em grupo;

- desenvolveu o racio-

cínio lógico e os cálculos 
matemáticos;

- permitiu o entendimen-
to do sistema de numera-
ção decimal;

- evidenciou  que os nú-
meros  são infi nitos.

“Ao realizar  esse tipo de 
atividade os alunos, além de 
aprenderem de forma lúdi-
ca, tornam-se agentes do 
processo de aprendizagem, 
o que faz com que o ato de 
aprender tenha realmente 
um signifi cado”, conclui Sil-
vaneide.

Publieditorial

Material desenvolvido por Maria Montessori foi atividade lúdica de aprendizagem

www.colegioavicena.com.br

MATRÍCULAS 
ABERTAS 2017

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

Eletropaulo cria 0800 para 
esclarecer sobre cobrança

•CONSUMIDOR

Muitos clientes da AES Ele-
tropaulo foram surpreendi-
dos, nos últimos meses, pela 
cobrança de um serviço que 
alegam nunca ter requisitado: 
um seguro de saúde ou odon-
tológico. O valor vinha sendo 
cobrado mensalmente junto à 
conta de energia elétrica e os 
clientes se queixavam de não 
conseguir cancelamento por 
telefone. A conta acabava sen-
do paga, por receio de corte no 
fornecimento de energia elétri-
ca em caso de inadimplência.

Depois que a imprensa de-
nunciou a cobrança, a AES criou 
um serviço exclusivo de aten-
dimento para tirar dúvidas ou 
cancelar o produto.

A empresa explicou que 
os seguros são ofertados pela 
empresa MetLife e não pela 
distribuidora de energia. A AES 
Eletropaulo apenas disponibi-
liza a fatura de energia como 
meio de pagamento, após com-
provação de adesão do cliente 
apresentada pela Metlife, que 
oferta e vende seus produtos 
em seus canais.

Inicialmente, a concessioná-
ria declarou que os clientes de-
veriam entrar em contato com 
a própria seguradora.  Mas, 
depois a concessionária acabou 
criando um canal específico 
para reclamações referentes à 
cobrança, seja para clientes que 
não reconhecem a contratação 
ou para aqueles que desejam 
cancelar o produto. 

A AES Eletropaulo garante 
que fará o cancelamento sem 
prejudicar sua fatura e o ressar-
cimento, conforme previsto em 
lei, após análise e constatação 

de que a cobrança foi indevida.
O canal de atendimento é 

o 0800 724 5678, que funciona 
todos os dias, das 8h às 20h. A 
ligação é gratuita.

A empresa alerta, entretan-
to, que esses procedimentos 
não se aplicam à cobrança de 
CIP/COSIP, que também vem 
especifi cada na cobrança como 
“serviço extra”. Esta é uma 
taxa obrigatória, referente à 
iluminação pública, que é re-
colhida via conta de energia e 
repassada para a prefeitura da 
cidade onde você mora.

Clientes estranharam cobrança de seguro saúde

Ofi cinas gratuitas no Jabaquara trazem 
dicas para conquistar novo emprego

•EMPREGO

Em tempos de desemprego, 
a importância de ter um bom 
desempenho em entrevistas 
para novas oportunidades. 
Uma boa dica é participar das 
ofi cinas de orientação ao tra-
balho do CATe da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Em-
preendedorismo (SMTE). O 
objetivo é levar informações 
sobre o mercado de trabalho, a 
fi m de melhorar o desempenho 
dos profi ssionais que estão em 
busca de uma recolocação ou 
inserção no mercado. Focada 
no público com mais de 16 anos 
de idade, a ação acontece sem-
pre às quartas-feiras, das 9h 
às 10h, em diversas unidades 
do CATe, sob a coordenação 
da equipe técnica responsável 
pelo cronograma dos temas.

Na quarta-feira, dia 8/2, a 
ofi cina sobre Legislação traba-

lhista e Previdenciária oferece 
orientações referente às dúvi-
das frequentes sobre direito 
trabalhista, contrato de traba-
lho, jornada de trabalho, férias 
remuneradas, além de informa-
ções referentes aos benefícios 
previdenciários, como auxílio 
acidente, licença maternidade, 
tipos de aposentadoria.

Já no dia 15/2, o tema Educa-
ção e Qualifi cação para o Mer-
cado de Trabalho é ideal para 
atualização sobre a importância 
do investimento em cursos e 
qualifi cação, tendo em vista o 
desenvolvimento do profi ssio-
nal para atuar no mercado de 
trabalho. 

O último encontro, 22/2, 
Currículo, Entrevista e Apre-
sentação Pessoal é um dos 
mais procurados pelos jovens 
que buscam uma recolocação 

profi ssional. Nesta ofi cina, os 
participantes recebem dicas de 
vestimenta e de comportamen-
to durante processos seletivos, 
orientação para elaboração 
de currículo e dinâmicas para 
identifi car qualidades e pontos 
a melhorar.

 Na região, há um CAte no 
Jabaquara, dentro da Prefeitu-
ra Regional, à Av. Eng. Arman-
do de Arruda Pereira, 2.314

LEITURA TAROT
DOS ANJOS

99228-6123 (VIVO)

98847-0220 (Claro)

Agende
sua

consulta
com Jade
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Estação Ana Rosa terá área 
para divulgar wifi  gratuito

•TECNOLOGIA

Depois de praças públicas, 
chegou a vez das estações 
de metrô. A partir deste mês, 
várias paradas terão serviço 
de wifi  gratuito para os passa-
geiros. Na região, as estações 
Paraíso, Ana Rosa, Santa Cruz 
e Jabaquara já passam a contar 
com o acesso universal com 
velocidade de 1mbps a partir 
de domingo, dia 5 de fevereiro. 
Depois, no dia 19, a estação Vila 
Mariana também contará com 
o serviço.

Para marcar o lançamento 
do projeto, Governo do Estado 
e Metrô programaram um ser-
viço de atendimento ao usuário 
e criação de área especial em 
algumas estações da rede.

Na estação Ana Rosa, por 
exemplo, haverá demarcação 
colorida de piso, carregador de 
celular e banquetas. A instala-
ção desses espaços de convi-
vência dependerá do interesse 
e investimento de patrocinado-
res, já que o projeto é resultado 
de uma parceria com a iniciativa 
privada. O sinal estará disponí-
vel tanto nas áreas livres como 
nas áreas pagas, mas não atin-
girá as plataformas. De acordo 
com o governo, isto será por 
uma questão de segurança, já 
que as plataformas são áreas 
de embarque e desembarque 
de passageiros. 

Atualmente, o wifi  gratuito 
já existe em seis estações da 
rede, mas com a ampliação da 
proposta em fevereiro serão 40 
paradas a contar com o acesso, 
no total. As seis estações que já 
dispõem do serviço (entre elas 
Paraíso,  Ana Rosa e Jabaqua-
ra) terão a cobertura do sinal 
aumentada, com a substituição 
dos equipamentos.  O sinal será 
aberto em caráter de teste, 

possibilitando aperfeiçoamen-
tos técnicos ao longo desse 
período. A operação plena do 
novo serviço de wifi  no Metrô 
será iniciada no dia 1º de março 
nas 40 estações, divididas pelas 
linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Verme-
lha e 5-Lilás.

A expectativa é que a velo-
cidade oferecida seja sufi ciente 
para uma boa experiência de na-
vegação em sites, redes sociais, 
aplicativos de comunicação e 
envio de e-mails. As estações 
terão capacidade para receber 
mais de 400 acessos simultâne-
os, em média. Nas estações de 
maior fluxo, essa capacidade 
deve superar dois mil usuários, 
graças a infraestrutura instalada 
de fi bra óptica e equipamentos 
de propagação de wifi  para alta 
densidade de usuários, similares 
aos utilizados no Metrô de Paris 
e no Eurotúnel.

Para se conectar, o usuário 
deverá fazer um cadastro com 
nome, e-mail e telefone, além 
de aceitar as condições de uso 
na tela que abrirá automatica-
mente após a seleção do wifi 
gratuito da estação. Também 
será possível usar os dados do 
Facebook ou Linkedln para o 
cadastro. Cada pessoa poderá 

usar a rede por 15 minutos. 
Após esse período, a recone-
xão pode ser feita a qualquer 
momento e será exibida uma 
página com a mensagem “Bem 
Vindo de Volta”, evitando que 
um novo cadastro seja feito. 
Não há limitação do número 
de acessos.

Estações atendidas
A partir do dia 5, o serviço já 

estará disponível nas seguintes 
estações: Armênia, São Joaquim, 
Vergueiro, Paraíso, Ana Rosa, 
Santa Cruz, Santana e Jabaqua-
ra (Linha 1 - Azul);  Brigadeiro, 
Trianon-Masp, Tamanduateí e 
Vila Prudente (Linha 2 - Verde); 
Marechal Deodoro, Santa Cecí-
lia, Brás, Patriarca, Carrão, Vila 
Matilde, Guilhermina-Esperança 
e Sé (Linha 3 - Vermelha).

No dia 19 de fevereiro, o 
serviço será ampliado para 
as estações: São Bento, Luz, 
Portuguesa-Tietê, Vila Mariana 
e Tucuruvi (LInha 1 - Azul); Con-
solação, Clínicas, Vila Madalena 
e Sacomã (Linha 2 - Verde); 
Tatuapé, Corinthians-Itaquera, 
Artur Alvim, Penha, República, 
Anhangabaú, Bresser, Belém e 
Palmeiras-Barra Funda (Linha 
3 - Vermelha); Santo Amaro e 
Largo Treze (Linha 5 - Lilás).

Estação Jabaquara também terá serviço ampliado, mas não atin-
girá plataformas. Segundo o metrô, por questões de segurança

Rede de gás canalizado pode 
ser consultada pela internet

Planalto Paulista e Mirandó-
polis, bairros onde há mais ca-
sas do que edifícios, têm muitas 
ruas ainda sem gás canalizado. 
Esta e outras informações po-
dem ser consultadas com uma 
ferramenta de georreferencia-
mento recentemente lançada 
pela Companhia de Gás de São 
Paulo (Comgás).

Qualquer interessado pode 
consultar gratuita e livremen-
te a localização exata de sua 
rede – a Comgás conta com 
mais de 14 mil quilômetros de 
rede em 87 municípios em sua 
área de concessão na região 
metropolitana de São Paulo, 
Baixada Santos, Vale do Paraíba 
e Campinas e região.

A ferramenta é importante 
para, por exemplo, um mora-
dor que pretende reformar o 
imóvel e quer saber se há gás 
encanado na área. Ou para 
quem pensar sentir cheiro de 
gás forte ter certeza de que 
naquela rua há tubulação. 

Mas, além disso, segundo a 
Comgás, a  ferramenta facilitará 
a consulta para o planejamento 
de intervenções no solo. O ob-
jetivo é que, uma vez cientes 
da existência de tubulação, as 
empresas responsáveis sejam 
estimuladas a tomar os devidos 
cuidados quando estiverem 
intervindo no subsolo urbano e 
também, sempre que possível, 
solicitem orientação técnica 
como plantas e croquis conten-
do detalhes sobre a rede de gás 
existente no local das obras.

“Essa iniciativa contribui 
para preservar a integridade 
dos nossos ativos e para evitar 
danos passíveis de causar va-
zamentos de gás e, em alguns 
casos, até mesmo o desabaste-
cimento de clientes”, afi rma o 

Diretor de Operações e Serviços 
da Comgás, José Carlos Broisler. 
A Comgás estima que esse aces-
so rápido pode diminuir conside-
ravelmente os índices de danos 
à sua rede. Uma vez de posse 
da informação preliminar so-
bre a localização da tubulação, 
os interessados devem entrar 
em contato com a Companhia 

para obter mais dados e orien-
tação sobre a rede de gás nos 
logradouros onde obras serão 
realizadas. Essas informações 
também podem ser solicitadas 
através do e-mail: cadastrode-
rede@comgas.com.br.

A consulta deve ser feita 
em www.comgas.com.br/nos-
sarede.

Dados estão disponíveis em www.comgas.com.br/nossarede

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
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•BARES E RESTAURANTES

Pizzaria delivery investe em sabores especiais

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.

 

Quem disse que pedir pi-
zza em casa tem que ser 
sempre os mesmos sabores? 
Os clássicos e os preferidos 
sempre terão lugar especial 
na mesa paulistana, mas é 
bom também experimentar 
combinações novas, cober-
turas feitas com ingredientes 
pra lá de especiais...

A Turim Bella Pizzaria, 
especializada em delivery, na 
Vila Mariana, por exemplo, 
lançou uma novidades que 
merecem ser conferidas. 

Em se tratando de ve-
rão, uma boa pedida pode 
ser a de Camarão Especial, 
que vem com camarão rosa 
temperado com alho, salsi-
nha e parmesão e pode ser 
acompanhada de catupiry ou 
mozarela, conforme a prefe-
rência do cliente.

Outro lançamento leve e 
saboroso é a de Alho Poró, 
que vem com mozarela de 
búfala recoberta de tomate 
cereja fatiado e, por cima, 
com o ingrediente que dá 
nome à pizza.

A mesma mozarela de bú-
fala é o ingrediente destaque 
da Marguerita Especial, que, 
como indica o nome, ainda 
leva o perfumado manjericão 
na montagem.

A pizzaria também incluiu 
no cardápio a Vegetariana. 
Uma incrível mescla com bró-
colis, palmito, champignon 
e recoberta de mozarela de 
búfala! Suave e deliciosa.

Vale também reservar um 
dia para pedir as saborosas 
Shitake ou Shimeji, feitas 

com os cogumelos japoneses 
de sabor único.

A pizza “Da Villa” é ou-
tra novidade que conseguiu 
combinar ingredientes com 
um resultado super harmô-
nico: cream cheese, atum 
sólido, tomate cereja e alca-
parras: uma delícia. 

Outra pizza bem interes-
sante é a “Light”, Tem cream 
cheese com peito de peru 
light e tomate seco. Detalhe: 
pode ser pedida com massa 
integral, para fi car ainda mais 
saudável e leve.

O cardápio da Turim Bella 
já contava com misturas in-
críveis e que fazem muito 
sucesso na região. Um bom 
exemplo é a “francesa”, só 
com ingredientes de primei-
ra: mozarela de búfala, al-
cachofras, presunto parma, 
manjericão fresco e alho fri-
to. 

Tem ainda a Maranello, 
que leva molho de tomate, 
mussarela búfala, fundo de 
alcachofra e nós moscada. 
Outra opção inusitada leva 
feita com palmito, ba-

con, salsinha, cebola, queijo 
prato e parmesão

A de Parma leva catupiry, 
presunto parma e tomate 
seco. 

A “Beringela” traz o le-
gume refogado com bacon, 
alho, salsinha e mozarela.

A pizzaria ainda oferece 
sabores doces - inclusive a 
saborosíssima e caprichada 
Chocolate, feita com moran-
gos selecionados, chocalate 
ao leite e coberta de choco-
late granulado.

O cardápio completo tem 
mais de cem opções e pode 
ser conferido em www.pizza-
riasbella.com.br/.

A casa tem como atração 
extra a oferta de promoções 
apetitosas. De segunda a 
quinta (exceto feriados), 
quem pede duas pizzas ou 
mais ganha uma brotinho 
de banana. E quem juntar 
dez ou mais cupons ganha 
uma pizza de Mozarela ou 
Calabresa a ser encomen-
dada também de segunda a 
quinta-feira, exceto feriados 
e vésperas.

A pizzaria fi ca na  Av. 11 de 
Junho, 1174. Telefones: 5083-
1411 / 5083-1525

São mais de cem opções, entre especiais, lights, 
vegetarianas, doces., massa integral...

PROMOÇÃO DE
CARNAVAL

Rodízio de Pizzas 
+ de 50 sabores doces e salgadas

de R$ 35,90 por R$ 27,90

E-mail: puleiro2147@gmail.com - Site: www.puleiro.com.br

Rua Domingos de Morais, 2147 - Vila Mariana
Tel.: 5082-2362

Ambiente com acústica, ar condicionado e capacidade p/ 200 pessoas

ASSADOS NA BRASA - GALETO - PICANHA
FRALDINHA - CHULETA - COSTELA

e outras variedades... Faça já a sua reserva!!!

válido somente de 2a a 5a feira do mês de fevereiro
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Uma loja de bebidas mais próxima a você
Não pegue filas em mercados, nos ligue

que lhe entregaremos sem custo de frete*.
Temos:

• Galões de água 20 e 10 lts.
• Garrafas e garrafinhas de água

• Cervejas variadas
• Refrigerantes

• Carvão para seu churrasco
*Entregas para packs fechados e galões.

SITE: www.tomibebidas.com.br
E-mail: tomibebidas@gmail.com

Av. Odila, 534 - Plto. Paulista -       2387-9785 -            9.6099-2128

A partir de

R$ 7,90

Informações sobre anúncio?
Entre em contato

também pelo WhatsApp. 98216-2837
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APTO SAÚDE PX. METRÔ, 
PRONTO P/ MORAR!

2 dorms, sala 2 ambs c/ sac, 

copa/cozinha, 2 banhs.

lavand., lazer total,

1 vaga demarcada.

R$ 450 MIL + COND.

R$ 575,00 + IPTU R$ 79,00

VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA VENDA 

RUA HUMBERTO I, 408
VILA MARIANA

FONE: 3479-0801
PLANTÃO 24HS.

9 9488-3594

APTO DUPLEX
VILA MARIANA 170 M2 AU 

REFORMADO
Parte superior, 3 dorms, 1 ste 

master, 2 banhs. e escrit, parte 
baixo: 2 salas, 2 banhs, coz. e 

copa, repleto arms, 2 vgs. 
R$ 670 MIL + cond. R$ 1.300,00

L O C A Ç Ã O  L O C A Ç Ã O

APTO METRÔ VILA MARIANA 
60M2 AU - REFORMADO

2 dorms, sala 2 ambs. c/ sacada,
1 vaga, prédio c/ lazer.

R$ 540 mil - cond. R$ 650,00

APTO METRÔ SAÚDE 
2 dormitórios, sala 2 ambientes 

com sacada, repleto de armários, 
dependência de empregada,

1 vaga, lazer.

APTO PARAÍSO
REFORMADO - 70 M2 AU 

2 dorms. sala 2 ambs. c/ sacada, 
repleto de arms , 1 vaga, ótimo lazer, 

R$ 550 MIL + COND. R$ 580,00

APTO METRÔ ANA ROSA 
75M² AU

2 dormitórios, sala 2 ambientes,
2 banheiros, dep. emp. c/ WC. 

R$ 340 mil

APTO PARAÍSO 100 M2 AU 
PRÓX. SHOP. PAULISTA 

2 dorms. sala 2 ambs.  1 vaga, 
dep. empregada 2 banhs. 
ALUGUEL R$ 2.100,00 + 

COND. R$ 700,00

APTO PRAÇA DA ÁRVORE
1 dormitório, sala 2 ambientes, 

1 vaga. R$ 1.300,00
+ R$ 500,00

APTO SANTA CRUZ
PX. METRÔ 130 M2

3 dorms 1 suite repleto de
armários sala 2 ambs. 

R$ 550 mil

APTO PARAÍSO 100 M2 AU
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

3 dorms 1 suite sala
2 ambs. c/sacada, dep.

empregada, lazer 
R$ 800 MIL + COND. R$900,00

APTO VILA MARIANA
115 M2 PX. METRÔ

3 dorms. Sala 2 ambs. Repleto
de armários Dep. Empregada,

1 vaga. R$ 600 MIL
+ COND. R$ 340,00  

APTO VILA MARIANA
PX. METRÔ STA CRUZ

3 dorms. repleto de ármários 
cozinha planejada 

100 m2 au excelente estado!
R$ 490 MIL + COND. R$ 700,00

APTO SAÚDE
A 1 QUADRA DO METRÔ

2 dorms, escritório, sala 2 ambs.
c/ sacada, repleto de

ármarios, lazer total, reformado.
R$ 400 MIL + COND. R$ 580,00

APTO METRÔ SÃO JOAQUIM
3 dorms, 2 banhs, sala 2 ambs. 
c/ sacada, coz. repleto de arms, 
1 vaga demarc, prédio padrão 

portaria 24horas, circuito fechado. 
R$ 1.300, + cond. R$ 700,00

APTO PRAÇA DA ÁRVORE 
PRÓX. METRÔ - AU 130M²
3 dormitórios (1 suite), repleto
de armários, sacada cozinha 
planejada, sala 2 ambientes,

uma vaga. R$ 530 mil

CASA METRÔ PÇA ÁRVORE
3 dorms, sala 2 ambs, cozinha 

repleta de arms. c/ edícula,
1 vaga. R$ 2.000,00

APTO PÇA ÁRVORE
100M² AU, PROXIMO METRÔ
3 dorms. (1 suite), sala 2 ambs. 
c/ varanda, 2 vagas, reformado, 

prédio padrão c/ lazer.
R$ 550 MIL

KITNET METRÔ SÃO JOAQUIM 
40M² AU

Reformado, excelente
local. R$ 220 mil -

Condomínio R$ 190,00

www.ntimoveisconsultoria.com.br

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 

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
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

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
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

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
JD. DA SAÚDE

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

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

gar. p/ 2 carros - REF.: 15.114

SOBRADO
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

APTO
SACOMÃ

R$ 280 MIL 
Boa localização da Rua Mq.de 
Maricá, prédio seminovo, c/ 

2 dorm., wc social, living p/ 2 
amb. c/ sacada, coz. americana 
c/ AE, lavandeira, garagem  p/ 
1 carro, cond. R$ 475,00, lazer 

completo - REF.: 14.725

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

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 370 MIL

Impecável, toda reformada, c/ 
2 dorm., wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, copa, coz. c/ AE, 
lavand, gar. p/ 1 carro, estuda 

permuta c/ apto. 3 dorm. menor 
valor - REF.: 14.535

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Ótimo acabamento, vago, c/ 

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

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

carros- REF.: 15.230

SOBRADO
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

SOBRADO
JD. DA GLÓRIA

R$ 790 MIL
Excelente rua do bairro, terreno 
5 x 37,5 mts., AC = 220 m², 
c/ 3 dorm., living, sl. jantar, 

lavabo, copa, coz., escritório c/ 
wc, depósito, dep. p/ empreg., 
gar. p/ 3 carros - REF.: 14.236

SOBRADO C/ PISCINA 
JD. SAÚDE

R$ 950 MIL
Ótima oferta, terreno 337 m², 

construção 225 m², c/ 3 dorm., 
2 suítes, living p/ 2 amb., sl. 

jantar, escritório, lavabo, copa, 
coz., dep. emp., gar. 3 carros, 
qtal c/ piscina - REF.: 14.446

MAIS DE 2.000 IMÓVEIS NEGOCIADOS.
FONE : 5549-3079 NIVALDO MESSIAS ATENDIMENTO

24 HORAS,
 9 9258-7999

 * VENDA  * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA * VENDA *  * LOCAÇÃO *

VILA MARIANA
APTO 2 DTS GAR 92 M2 UTEIS
PX. IBIRAPUERA - R$ 649 MIL

Belíssimo amplas dependências rico arms, andar 
alto, ensolarado, excelente edifício, ideal para 

pessoa de bom gosto.

VILA CLEMENTINO
APTO 3 DTS, GAR, 73M2 UTEIS

NO CORAÇÃO DO BAIRRO - R$478 MIL
É só mudar, bom liv, coz.planejada, rico arms, suíte 

de empregada, conforto segurança, bom Edificio 
não deixe de conhecer.

VILA MARIANA
APTO 2 DTS, GAR, 65 M2 AU
PROX.  A UNIP - R$ 428 MIL

Ótimo local, liv 2 ambs, coz equipada, rico arms, 
pronto para morar ótimo Edifício, excelente área 

para churrasco.

METRÔ SANTA CRUZ
APTO  3 DTS, SUITE, 2 GARS
LOCAL NOBRE - R$ 638 MIL 

|Na melhor Rua do bayrro, living 2 ambs,
terraço, cozinha equipada, rico arms, andar alto. 

Edifício super cobiçado.

VILA MARIANA
APTO 3 DTS STE 2 GARS

PX. METRO STA CRUZ - R$ 677 MIL
Belissimo, ótimo local, liv. 2 ambs, terraço,
coz equipada, Edificio magnifico c/ lazer,

agende visita.

VILA  CLEMENTINO
APTO 4 DTS, 2 SUITES, E GARS

137 MS AU . EXCELENTE - R$ 850 MIL
Prox. Ibirapuera, amplo liv. Terraço, coz. equipada, 

rico arms, andar alto, Edificio com lazer.
Venha conhecer.

METRÔ SAÚDE
APTO 2 DTS, GAR, 110 M2 AT. BELÍSSIMO

R$ 449 MIL
Local espetacular living 2 ambientes terraço co-
zinha equipada, rico armários, lindo edifício com 

lazer. Não perca !

MIRANDÓPOLIS
APTO 1 DORM. S/ GAR UM SHOW

R$288 MIL
Local super  arborizado , no coração do bairro , 

boa sala, cozinha  Equipada, Prox Metro, melhores 
supermercados etc. O primeiro que ver compra!!

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO 2 DTS, STE, E GARS

A FELICIDADE MORA AQUI ! R$ 405 MIL
Prox. Metrô  living  2 ambs, terraço, coz equipada, 

rico arms,, Ótimo Edif. c/ lazer.
Agende visita.

METRÔ SÃO JUDAS
APTO 2 DTS, GAR, 58 M2

NÃO PERCA !! R$ 429 MIL
Local privilegiado , living 2 ambs, co. equipada, 

rico arms, andar intermediário, Pronto para morar. 
Venha conferir.

VILA CLEMENTINO
APTO 2 DTS, 2 GARS- NOVO

TERRAÇO GOURMET - R$ 637 MIL
Maravilhoso, local super privilegiado, living 2 ambs, 

rico arms, Edificio belíssimo, c/ lazer,
Confira

VILA MARIANA
APTO 4 DTS, 2 STES 4 GARS

ALTO LUXO
Próximo ao Ibirapuera, super requintado 214 mts 

uteis, living vários ambientes, copa cozinha planeja-
da, repleto de arms. Edificio maravilhoso.

PRAÇA DA ÁRVORE
1 DORM, GAR- ÚNICO PROX. METRO

R$ 340 MIL
Local espetacular, Living 2 ambs, boa cozinha
equipada, rico arms, Bom Edificio, condomínio 

baixo. Não deixe de conhecer.

VILA CLEMENTINO
COBERTURA DUPLEX

INDISCRITIVEL - R$ 1.050 MIL
No miolo do bairro, próximo ao Metrô, linda vista 

148 m2 uteis , 3 DTS, SUite 2 GARS. Amplo terraço. 
Edificio Cobiçado.

VILA CLEMENTINO
2 DTS, GAR. 65 M2AU

R$ 1.500
Local maravilhoso Prox. Hospital SP, amplo liv. , 
coz planejada, rico arms, suite empregada, ótimo 

edifício, é só entrar e morar.

VILA CLEMENTINO
3 DTS, GAR, 75M2 AU

R$ 1.800
Local espetacular, Liv. 2 ambs, cozinha equipada 

rico arms, suíte de empregada, 
ótimo edifício,. Não perca.

METRÔ SANTA CRUZ
APTO 2 DTS, GAR 66 M2

200MTS DO SHOPPING - R$ 1.900
Lindo é só mudar, Living 2 ambs, cozinha equipada, 

rico arms, conforto e segurança.
Venha ser Feliz.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO 2 DTS, GAR, 60 M2

REFORMADO - R$1.700
Próx. Ao Metrô, reformado com muito bom gosto, 

living 2 ambs, coz. Equipada, rico arms.
Ótimo Edif. c/ lazer.

messias.nivaldo@gmail.com

METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE
SOBRADOS NOVOS LUXO 

3 SUÍTES - 2 GARAGENS - R$ 978 MIL
Junto ao metrô, acabamento maravilhoso,

living 2 ambientes, copa cozinha, entrada lateral,
170m2 A.C., não existe mais lindo

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO 3 DTS, STE 2 GARS

O MAIS LINDO !! R$ 750 MIL
Prox. Ao Metrô, living 2 ambs,  terraço, coz.

Planejada, face norte, magnifico edifício com lazer. 
Sua família merece.
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 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

 JARDIM DA SAÚDE
APTO 2 dorms. c; 30 reversível, 
sala c/ sacada, banheiro social, 
cozinha c/ AE, AS, WC, 1 vaga 
fixa (livre), lazer. creci-109269 -

R$ 365.000,00
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

 APTO 3 MIN. DO METRÔ 
PÇA ÁRVORE R$ 335 MIL

2 dormitórios c/ armários,
sala 2 ambientes, cozinha c/ 

armários, área de serviço, sem 
vaga, 65m2 AU. creci-109269 

FONE: 9 9608-9330

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

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$ 490 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

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

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 PX. METRÔ 
2 dorms, sala, coz, vaga 
de gar, muito bem locali-
zado. Cond. baixo. Òtimo 
negócio e investimento 

p/ locação!. REF.: 06-3253

APTO PROX. AO METRÔ 
R$ 390 MIL  

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

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

APTO 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

SOBRADO NOVO- METRÔ- 
V. GUARANI  R$ 670 MIL
3 dorms, ste, lav, sala 2 ambs, 
ótima coz, sacada, qtal, 4 vagas 
de automóvel, excel. acabto em 
porcelanato, instalação aquec. 
Solar, portão auto, sistema de 

câmeras.  Ref.: 02-3411
SOBRADO METRÔ S.JUDAS 
CONCEIÇÂO R$ 730 MIL
3 dorms c/ arms, sacada, sala p/ 
2 ambs c/ sanca, coz. c/ arms, 
3 banhs, 2 vgs. gar, depósito, 
portão auto, 190m2 de AC. Òtima 
localização, aceita apto 1 ou 2 
dorm. px. do Metrô!  REF.: 02-3403

CASA TÉRREA
V. GUARANI  R$ 420 MIL
2 dormitórios, sala, cozinha, 

lavanderia  e 3 vagas de gara-
gem. Ótimo terreno muito bem 
localizado, oportunidade para 
investimento. REF.: 02-2963

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

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 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

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

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.

SOBRADO DE VILA
VILA CAMPANÁRIO PRÓX. 

CURSINO R$ 180 MIL
2 dorms, 1 banheiro, sala,

cozinha, lavanderia, entrada
lateral, terraço com banheiro

 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 PLANALTO 
PTA. PRÓX. FEIRA DA AV. 
JOSÉ MARIA WHITAKER
2 dorms, 1 banh. social, 1 sala

c/ escritório, coz. grande,
lavand. e banh, quintal, 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

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 METRô coNcEIção
Vago – R$ 370 MIl

2 dorms, sala, coz, área serviço
1 vaga, repleto de armários

FONE: 97020-5095

SOBRADO STO. AMARO 
pRÓX. ESTÁTUa BoRBa gaTo 

2 dorms, sala, coz, banh,
dep. emp. c/ banheiro, qtal, 2 vagas.  

R$ 600 mil
FoNES: 3496-9731 / 5058-0800

9 9635-4149 - creci-136.993

APTO PRÓXIMO AVENIDA 
DO CURSINNO

 2 dorms, sala, coz, 1 vaga 
demarcada.  R$ 220 mil

FoNES: 9 6428-0663 / 5058-0800
9 9635-4149 - creci-136.993

 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. 

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

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

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

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. 

* locação * locação * locação * locação * locação * 

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

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

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

apTo METRô coNcEIção 
500M Do METRô 

2 dorms, 1 vaga, pequeno lazer
c/ academia.  R$ 1.400,00 + 

condomínio
FoNES: 9 6428-0663 / 5058-0800

9 9635-4149 - creci-136.993

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 

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

COMPRO
 LIVROS USADOS

Retiro no local
Fones: 3090-6966

11-97230-2978 (Vivo)

De preferência no
horário noturno.

F: (11) 9 7035-5667 C/ GOMES

APOSENTADO 
OFEREÇO-SE COMO 
VIGIA OU PORTEIRO

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

pREcISa-SE DE
MaNIcURE

PARA REGIÃO DA SAÚDE, 
PRÓX. AV. DO CURSINO

FoNE: 2387-5005

SÃO PAULO
ZONA SUL
5072-2020

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 acusto 

através de metas

Tradição Imobiliária desde 1918cr
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• ACONTECE • HORÓSCOPO• CINEMA

Anos 1960/70 são destaque com 
“Beatles” e “Jackie” nos cinemas

Chegou a temporada do 
Oscar. Várias opções de fil-
mes que concorrem ao mais 
disputado prêmio do cinema, 
em uma ou mais categorias, 
estão entrando em cartaz ou 
ganhando bastnte espaço na 
grade. 

Além disso, a semana traz 
estreias que retratam mo-
mentos históricos, com his-
tórias reais retratadas em 
longas metragens. É o caso 
de Jackie, que conta a história 
de Jacqueline Kennedy. No 
fi lme, ela é vivida por Natalie 
Portman. O filme parte do 
momento em que Jackie fi a, 
inesperadamente, viúva e lida 
com o trauma nos quatro dias 
posteriores ao assassinato de 
seu marido, o então presiden-
te dos Estados Unidos John F. 
Kennedy. Não recomendado 
para menores de 14 anos.

Outra pedida para quem 
curte os anos 1960/70 é con-
ferir Beatles. 

Através de inúmeras entre-
vistas, imagens de arquivo e 
outros materiais audiovisuais, 
o longa é uma exploração 
aprofundada e afetiva sobre a 
história e o impacto exercido 
pelos 250 concertos que os 
Beatles realizaram entre os 
anos de 1963 e 1966, quando 
ainda excursionavam pelo 
mundo e quando consolida-
ram sua reputação de “mais 
famosos que Jesus”, nas pa-
lavras de John Lennon.

No “elenco”, claro, Paul 
McCartney, Ringo Starr, e 
John Lennon.

Também vale conferir Jeff  
Bridges e Chris Pine em “Dois 
irmãos”, outro que concorre 
ao Oscar em quatro catego-
rias diferentes. Nele, um ex-

-presidiário e um pai divorcia-
do com dois fi lhos, perderam 
a fazenda da família em West 
Texas e decidem assaltar um 
banco como uma chance de 
se reestabelecerem fi nancei-
ramente. Só que no caminho, 
a dupla se cruza com um de-
legado, que tudo fará para 
capturá-los.

Há ainda a estreia do ter-
ror “O Chamado 3” e pré-es-
treia do longa que traz para a 
vida os personagens de A Bela 
e a Fera. 

Confi ra a programação das 
salas de cinema locais em: 

- Plaza Sul: www.shopping-
plazasul.com.br/cinema/

- Metrô Santa Cruz: www.
shoppingmetro.com.br/ci-
nema

- Pátio Paulista: http://
shoppingpatiopaulista.com.
br/?page_id=17

Mam abre exposições 2017

Abramo, Victor Brecheret, 
Di Cavalcanti, Alfredo Volpi, 
Mário Zanini, Emídio de Sou-
za, Samson Flexor e Anatol 
Wladyslaw.

No mesmo dia, tem início 
“Mergulhe em mim, para po-
der surgir de mim I Projeto 
Parede: Márcia Xavier”. 

Com a sua nascente na 
água, este Projeto Parede 
chama atenção para impor-
tância dos rios para nossa 
cidade, trazendo o seu som 
para dentro do museu. A ins-
talação constrói uma paisa-
gem sonora, retomando a 
memória das águas através de 
um áudio do rio que acompa-

nha os passos do espectador 
ao descer a rampa do corre-
dor do museu, num convite 
para a escuta em um ambien-
te propício para um mergulho 
em si e na paisagem.

O evento de abertura de 
2017 no Mama acontece, na 
verdade, na noite de terça, 7 
de fevereiro, entre 20h e 23h, 
com entrada livre e gratuita 
ao público. 

O MAM - Museu de Arte 
Moderna de São Paulo fica 
no  Parque do Ibirapuera, com 
entrada pelo portão 3.  Abre 
de terça a domingo e feriados, 
10h – 18h. Ingressos a R$ 6 (in-
teira). Informações: 5085-1318

• CULTURA

João Bosco  no 
Sesc Vila Mariana

De 10 a 12 de fevereiro, o 
Sesc Vila Mariana recebe um 
dos mais importantes nomes 
da MPB, João Bosco. O violo-
nista apresenta-se em forma-
to voz e violão com repertório 
de uma carreira de mais de 40 
anos. Os shows acontecem 
às 21h de sexta e sábado e às 
18h de domingo. Ingressos 
à venda no Portal Sesc SP, a 
partir das 16h do dia 31/01 e, 
nas bilheterias do Sesc SP, a 
partir das 17h30 do dia 1º de fe-
vereiro. Os ingressos custam 
R$ 40,00 (inteira); R$ 20,00 
(meia entrada); e R$ 12,00 
(comerciários). O Sesc Vila 
Mariana fi ca na Rua Pelotas, 
141. Informações: 5080-3000.

“Palavras 
Corrompidas” no 
Ipiranga

No dia 17 de fevereiro es-
treia no Sesc Ipiranga, dentro 
do projeto ‘Teatro Mínimo’, o 
espetáculo ‘Palavras Corrom-
pidas’, solo do ator e diretor 
Matteo Bonfi tto, do Núcleo 
Performa Teatro. A tempora-
da vai até até 12 de março.As 
apresentações acontecem às 
sextas, às 21h30, sábados, às 
19h30 e domingos, às 18h30.
Não recomendado para me-
nores de 14 anos. Os ingressos 
custam R$ 20,00 (inteira); R$ 
10,00 (meia entrada); e R$ 
6,00 (comerciários). O SESC 
Ipiranga fi ca  na Rua Bom Pas-
tor, 822. Inf: 3340-2000. 

Curso de chinês 
gratuito

As inscrições para as tur-
mas do curso de chinês do 
primeiro semestre de 2017 
estão abertas. As aulas terão 
início no dia 17 de fevereiro.
As aulas são ministradas na 
sede do Instituto Confúcio 
na Unesp, à Rua Dom Luís 
Lasanha, 400 - Ipiranga. In-
formações e matrículas pelo 
site www.institutoconfucio.
unesp.br. O curso é aberto 
para o público em geral. O 
custo são cinco parcelas de 
R$ 140,00 por semestre. O 
Instituto Confúcio na Unesp 
oferece vagas gratuitas para 
estudantes da rede pública 
municipal e estadual a partir 
de 12 anos, inclusive alunos da 
Educação para Jovens e Adul-
tos (EJA). Mais informações 
podem ser obtidas pelo e-mail 
secretaria@institutoconfucio.
unesp.br ou pelo telefone 
2066-5950.

Palestra grátis:
“Auroras Polares” 

Sábado, dia 4 de fevereiro, 
das 15h às 16h30, a Escola Mu-
nicipal de Astrofísica promove 
uma palestra gratuita sobre 
as auroras polares. A palestra 
será ministrada por Guilherme 
Menezes. As vagas são limita-
das e os interessados devem 
fazer inscrição pelo link ht-
tps://goo.gl/wx7yR9. A Escola 
Municipal de Astrofísica fi ca 
na  Av. Pedro Álvares Cabral, 
s/n - Parque Ibirapuera.Pedes-
tres: Acesso pelo portão 10 do 
Parque do Ibirapuera. 

Ofi cina grátis:
“Cartaz Livre” na 
Casa das Rosas

Domingo, dia 5 de feverei-
ro, às 15h,  a Casa das Rosas 
apresenta a oficina “Cartaz 
Livre”. A atividade proporá 
aos participantes que expe-
rimentem a criação poética 
associada à confecção de 
cartazes. Entrada gratuita. 
Inscrições por ordem de che-
gada pelo e-mail: educativo@
casadasrosas.org.br ou pre-
sencialmente, na recepção da 
Casa das Rosas, a partir de 15 
de janeiro. A Casa das Rosas 
fi ca na Av. Paulista, 37 - Bela 
Vista. Informações: 3285-6986

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.

Chá com Bingo 
No próximo sábado, dia 4 

de fevereiro, a partir das 13h,  a 
Casa de Solidariedade promo-
ve o Chá da Retomada  com 
bingo. Compareça! Os con-
vites  custam R$ 15,00 e dão 
direito a 6 cartelas de bingo. 
A Casa da Solidariedade fi ca 
na Rua Gravi, 60 - Praça da Ár-
vore. Informações: 5581-8727.

Amparo pede 
doação de açúcar

O Amparo Maternal  lan-
çou a campanha Amparo na 
Mesa. O Amparo Maternal 
é uma entidade fi lantrópica, 
que presta atendimento hu-
manizado de excelência ao 
pré-natal, parto e nascimento 
no município de São Paulo. 
Os interessados em ajudar 
podem colaborar doando ali-
mentos não perecíveis. Para 
o mês de Fevereiro a principal 
necessidade da entidade é re-
ceber doações de pacotes de 
açúcar. Os donativos devem 
ser entregues na sede  do 
Amparo que fi ca na Rua Botu-
catu, 1000 - Vila Clementino e 
o horário de funcionamento é 
de segunda a quinta, das 8h às 
18h e às sextas, das 8h às 17h

Brechó das Amigas
A Fundação Dorina Nowill  

promove nos dias 10 e 11 de 
fevereiro, sexta e sábado, das 
10h às 17h, o Brechó das Ami-
gas. Serão oferecidos bolsas, 
calçados, vestidos e peças de 
grifes nacionais e internacio-
nais, além de servir um delicio-
so chá. O evento acontece no 
Dorina Outlet : Rua Dr. Diogo 
de Faria, 558 - Vila Clementino.

Bazar do IHDI
O Bazar Beneficente do 

IHDI fi ca aberto de 2ª à 6ª feira 
das 9h30 às 12h e das 13h às 
17h. A entidade aceita doa-
ções de roupas adultos, crian-
ças, calçados, brinquedos, 
eletrodomésticos,utilidades 
domésticas em geral, cama, 
mesa, banho, etc. Tudo em 
bom estado de uso. O IHDI 
fica na Rua Lord Cockrane, 
505 - Ipiranga - Inf: 2062-1352

Ofi cina gratuita no 
Centro Cultural

Nas próximas sextas-feiras 
10 e 17 de fevereiro, das 14h30 
às 16h o CCSP promove a 
oficina gratuita  “Objetos 
voadores”. A atividade, que 
acontece em dois encontros 
independentes, visa a ensinar 
a confecção de brinquedos 
que voam. Durante a “brinca-
deira”, a Cia. Pavio de Abajour 
também apresentará ques-
tões abordadas no teatro. 
Idade mínima  6 anos . Vagas 
limitadas. Inscrições vão até 
15 de fevereiro: enviar e-mail 
para paviodeabajour@gmail.
com, com nome, idade, en-
dereço, telefone, nº do RG (é 
preciso especifi car no assunto 
do e-mail o nome e a data da 
ofi cina) - seleção: por ordem 
de inscrição. Os selecionados 
receberão a confi rmação por 
e-mail. O CCSP fi ca na Rua Ver-
gueiro, 1000 - ao lado do Me-
trô. Informações: 3397-4002

Áries - 21/03 a 20/04 
Nenhuma decisão é livre 

quando tomada para mostrar 
algo a alguém, ou para se livrar 
disso ou daquilo. Uma decisão 
assim nunca seria livre, porque 
atrelada à vontade de fugir de 
algo ou de alguém. Arrume 
melhor a sua mente.
Touro - 21/04 a 20/05 

Agora o taurino não pre-
cisa mais ficar em cima das 
pessoas e dos problemas que 
azucrinaram a sua alma nos 
últimos tempos. Chegou o 
momento de se concentrar em 
projetos positivos, que visem 
o bem-estar e a prosperidade. 
Gêmeos - 21/05 a 20/06 

Na memória das pessoas 
ficam marcadas as atitudes, 
e não as palavras, pelo que 
seria melhor o geminiano aper-
feiçoar a sua prática em vez 
de prestar tanta atenção às 
palavras. Isso se quiser que 
as pessoas lembrem bem de 
você.
Câncer - 21/06 a 21/07

Para que tudo dê certo 
para a maior quantidade pos-
sível de pessoas, o canceriano 
terá de tomar atitudes jus-
tas, porém amorosas, e essa 
combinação não é fácil, dado 
requerer uma elevada dose 
de sabedoria. Justiça amorosa.
Leão - 22/07 a 22/08

O momento é ótimo co-
nhecer gente, e também para 
melhorar a qualidade dos rela-
cionamentos que já fazem par-
te de sua vida. Você tem idéias, 
outras pessoas têm meios, 
todos precisam de todos para 
conquistar objetivos.
Virgem - 23/08 a 22/09

O universo é infi nito, mas 
nossa humanidade o limita 
com a sua percepção. Por 
isso, é importante que a cada 
dia você limpe sua mente de 
pensamentos negativos e res-
sentimentos, de modo a ter 
capacidade de perceber as 
novidades.
Libra - 23/9 a 22/10

Dado ser estatisticamente 
normal sofrer, as pessoas fa-
zem o possível para preservar 
esse estado de coisas nos 
relacionamentos sociais, sem 
questionar se há alternativa. 
A alternativa é se permitir ter 
esperança.
Escorpião - 23/10 a 22/11

Há uma enorme diferença 
entre a necessidade de livrar-
-se de emoções acumuladas e 
achar que isso resolveria toda 
a situação em andamento. O 
escorpiano precisa manter a 
cabeça e o coração nos devi-
dos lugares, isso sim.
Sagitário - 22/11 a 21/12

Para todas essas emprei-
tadas que o sagitariano está 
iniciando, será necessário arre-
gimentar pessoas que colabo-
rem, e nesse sentido precisará 
assumir uma postura diplomá-
tica, ouvindo atentamente o 
que elas têm para dizer.
Capricórnio - 22/12 a 20/01

É bom desejar a paz, mas 
não é tão bom assim buscá-la 
a despeito dos conflitos que 
são necessários enfrentar, de 
modo a praticar o bem, que 
se caracteriza por construir 
condições justas para maioria 
possível das pessoas. 
Aquário -21/01 a 19/02

Nenhum momento difícil 
dura para sempre, e o aqua-
riano já começou a sair desse 
último que aconteceu nas 
semanas precedentes. Porém, 
antes de comemorar, seria 
mais interessante esforçar-
-se para estabilizar essa nova 
condição. 
Peixes - 20/02 a 20/03

Aproveite a fase atual para 
dar seu melhor, pois há uma 
diversidade tão grande de as-
suntos em andamento, que só 
alguém com seu tipo de caráter 
poderia dar conta do recado, e 
ainda por cima divertir-se com 
tudo isso..

 O Museu de Arte Moderna 
estava de recesso e volta nos 
próximos dias a abrir exposi-
ções que merecem uma visita, 
especialmente do público dos 
bairros próximos ao Ibirapue-
ra. O restaurante já está aber-
to e as exposições têm início 
no dia 8 de fevereiro, quarta.

A primeira delas é “Anita 
Malfatti: 100 anos de arte 
moderna”, com curadoria de 
Regina Teixeira de Barros. A 
proposta é celebrar o cente-
nário da primeira mostra de 
arte moderna no Brasil. Serão 
expostas cerca de 70 obras, 
entre desenhos e pinturas 
de retratos, nus e paisagens, 
ilustram três fases da carreira 
da artista, considerada um 
dos principais nomes da arte 
brasileira do século XX.

 Outra exposição que será 
aberta ao público é “O mer-
cado de arte moderna em 
São Paulo: 1947 – 1951”, que 
pretende relembrar o espaço 
expositivo da Galeria Domus, 
relevante ponto de arte mo-
derna em São Paulo de 1947 
a 1951, por onde passaram 
importantes artistas nacionais 
e internacionais. A mostra 
exibe cerca de 70 obras da 
coleção do museu de artistas 
como Tarsila do Amaral, Lívio 

O Farol, de Anita Malfatti, estará em exposição
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Vias permanecerão com velocidade a 50km/h
•TRÂNSITO

Desde que o prefeito João 
Doria tomou posse, a pro-
metida mudança no limite 
de velocidade nas marginais 
dominou o noticiário. É mais 
seguro manter o limite ante-
rior? Os diferentes limites vão 
difi cultar a vida do motorista e 
gerar mais multas do que já vi-
nham sendo aplicadas? O con-
gestionamento vai aumentar, 
por conta de um eventual 
número maior de acidentes 
ou do fl uxo do trânsito como 
um todo?

O aumento da velocidade 
foi autorizado, a Companhia 
de Engenharia de Tráfego 
(CET) implantou uma ope-
ração especial para garantir 
atendimento rápido em casos 
de acidentes na via - a Mar-
ginal Segura. Mas, a queixa 
de grande parte dos leitores 
da região era relacionada à 
quantidade de multas coti-
dianas, especialmente após o 
aumento de radares. 

Avenida Paulista, Ruas Ver-
gueiro e Domingos de Moraes, 
Avenidas Jabaquara, Cursino, 

Indianópolis, Abraão de Mo-
raes, Ricardo Jafet sã algumas 
das vias arteriais que tiveram a 
velocidade máxima reduzida - 
de 70km/h ou 60km/h para os 
atuais 50km/h.

Além de fl agrar motoristas 
trafegando com velocidade 
superior a 50km/h nessas vias,  
os radares ainda registram ou-
tras infrações como desobedi-
ência ao rodízio de veículos e  
falta de licenciamento.

Outro grande número de 
multas foi aplicado em moto-
ristas que trafegam em faixas 
de ônibus em trechos ou ho-
rários de circulação exclusiva 
dos coletivos. Mas, embora 
tenha criticado duramente o 
que chamou de indústria de 
multas e o crescimento das 
autuações registradas, o pre-
feito João Dória, por enquan-
to, alterou somente o limite 
de velocidade para 90km/h e, 
ainda assim, apenas na faixa 
mais rápida das marginais.

Nas pistas expressas, a 
velocidade limite agora vol-
tou a ser de 90km/h em vez 

dos 70km/h. Na pista central 
(Marginal Tietê), foi elevada 
de 60km/h para 70km/h. Nas 
pistas locais, foi elevada de 
50km/h para 60km/h, mas nas 
faixas da direita, ao lado das 
calçadas e nos corredores de 
ônibus foi mantida a 50 km/h.

Procurada pelo jornal SP 
Zona Sul, a CET confirmou  
que o Programa Marginal 
Segura, que teve início no dia 
25 de janeiro, prevê apenas a 
alteração dos limites de velo-
cidade nas marginais Pinhei-
ros e Tietê. “A segurança nas 
vias foi reforçada com ações 
de fi scalização, de sinalização 
preventiva e educativa, além 
de melhorias na orientação 
dos motoristas, motociclistas 
e pedestres”. 

Informou ainda que, nas 
demais vias da cidade não ha-
verá alteração de velocidades.

 Por fi m, a Companhia diz 
que a fi scalização não foi nem 
será alterada e nem haverá re-
dução de radares espalhados 
pelos bairros. “A fi scalização 
continua sendo realizada nor-

malmente em toda a cidade, 
visando coibir abusos e garan-
tir a segurança dos usuários”.

Vale ainda lembrar que 
estão sendo desenvolvidas 
operações como a Cidade 
Segura que está apertando 
o cerco contra motoristas 
que bebem após dirigir, com 
ampliação das blitze.

O prefeito João Dória 
também renovou o acordo 
com a Iniciativa Bloomberg 
para a Segurança Global no 
Trânsito. Os projetos têm o 
objetivo de ajudar as cidades 
parceiras a desenvolverem e 
implementarem campanhas 
de massa de mudança de 
comportamento para promo-
ver um trânsito mais seguro 
e em conformidade com as 
regulamentações vigentes; 
melhorar a fi scalização; pro-
mover o desenho urbano para 
tornar as ruas mais seguras; 
melhorar a coleta de dados 
e o monitoramento dos usu-
ários; e aumentar a sinergia 
entre todos os atores envolvi-
dos para reduzir os acidentes.
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CET informou que não pretende modifi car limite em vias arteriais 
como a Rua Sena Madureira, nem reduzir fi scalização ou radares 
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