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Animação usa Legos para 
contar a história do super 
herói das HQs, Batman

Novo fast food no Plaza Sul 
oferece baldes de frangos 
fritos crocantes e tenros
Página 6

Carnaval vai inundar 
Vila Mariana com blocos

A estação Brooklin está 

com 98% de suas obras 

físicas prontas, segundo 

o governo, será a mais 

moderna da linha 5 e deve 

entrar em operação no 

mês de julho, junto com 

as estações Borba Gato e 

Alto da Boa Vista, todas na 

região de Santo Amaro. As 

demais paradas estão pre-

vistas para serem inaugu-

radas até dezembro e uma 

única entra em operação 

só em 2017. Página 10

O Bloco do Funil (foto) 

é apenas uma das possibi-

lidades para quem gosta 

de curtir o Carnaval de Rua 

na Vila Mariana. A região é 

a terceira com maior pro-

gramação prevista para 

três finais de semana de 

folia nas vias públicas da 

cidade, só perdendo para 

o centro e Pinheiros. Se-

rão 25 blocos . Página 3

IMPOSTO DE RENDA 
2017 - NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA
• Alteração, Regularização e 
Encerramento de Empresas
• MEI - Micro Empreendedor Individual

Email: solucaocontabil.contato@gmail.com
www.solucaocontabilsp.com.br
Rua Ouricana, 257 - Jabaquara

 5015-6658
 96028-4343
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Delivery: 5084-8014
Rua Áurea, 343 - Vila Mariana

Delivery: 5084-8014

Rua Áurea, 343 - Vila Mariana

AV. JABAQUARA 625 - PRAÇA DA ÁRVORE                    

TEL: 5594-4826
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AS MELHORES MARCAS

XTHERM BLACK
COMPRA 1

LEVA 2

R$ 89,00
R$ 55,00

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

SERVIÇOS DE
MOTOFRETE

MONARCAEXPRESS@OUTLOOK.COM

Tels.: 5677-8686
5677-8687

Cels.: 96860-7603
  97358-8716

Agilidade e Rapidez

  97358-8716

Três estações da Linha 5 
estarão operando em julho
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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

Aprovada reforma do Ensino Médio
•ESPECIAL - EDUCAÇÃO

Depois de muita polêmica, 
foi aprovada pelo Senado, no 
íntegra, a reforma do ensi-
no médio. Agora, segue para 
sanção do presidente Michel 
Temer. A reforma estabelece 
um conjunto de novas dire-
trizes para o ensino médio 
implementadas via medida 
provisória e apresentadas pelo 
governo federal em setembro 
do ano passado. Para não 
perder a validade, o texto pre-
cisava ser aprovado em até 120 
dias pelo Congresso.

As mudanças podem co-
meçar a ser implementadas a 
partir de 2018, de acordo com 
o texto da MP, no segundo 
ano letivo subsequente à data 
de publicação da Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC), 
mas pode ser antecipado para 
o primeiro ano, desde que 
com antecedência mínima de 
180 dias entre a publicação 
da Base Nacional e o início do 
ano letivo. A BNCC encontra-se 
em discussão no Ministério da 
Educação e ainda terá de ser 
aprovada pelo Conselho Na-
cional de Educação (CNE). A 
expectativa é que a Base seja 
definida até o fim de 2017.

O ministro da Educação, 
Mendonça Filho, disse que 
não há um prazo máximo para 
que todas as escolas estejam 
no novo modelo e que espera 
que haja uma demanda dos 
próprios estados para acelerar 
o processo.

Entre as principais mudan-
ças, a reforma estabelece que 
o currículo deve ser 60% pre-
enchido pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) – no 
texto original da MP a expec-
tativa era que 50% fossem 
preenchidos pela base. Os 40% 
restantes serão destinados 
aos chamados itinerários for-
mativos, em que o estudante 

poderá escolher entre cinco 
áreas de estudo. O projeto 
prevê que os alunos poderão 
escolher a área na qual vão se 
aprofundar já no início do en-
sino médio. As escolas não são 
obrigadas a oferecer aos alu-
nos todas as cinco áreas, mas 
deverão oferecer ao menos 
um dos itinerários formativos.

No conteúdo optativo, o 
aluno poderá se concentrar 
em uma das cinco áreas : 1. 
linguagens e suas tecnologias; 
2. matemática e suas tecnolo-
gias; 3. ciências da natureza e 
suas tecnologias; 4. ciências 
humanas e sociais aplicadas; 
ou 5. formação técnica e pro-
fissional

Outro ponto polêmico e 
alvo de críticas é que agora 
haverá permissão para que 
professores sem diploma es-
pecífico possam dar aulas no 
ensino técnico.

A proposta também esta-
belece uma meta de ampliação 

O Colégio Avicena ini-
cia o ano letivo, com uma 
novidade educacional im-
perdível. Você já ouviu fa-
lar em “Academia para o 
cérebro”? 

É um método inovador 
que contribui para o de-
senvolvimento cognitivo e 
social dos alunos utilizan-
do diversas ferramentas 
pedagógicas, como por 
exemplo: Soroban (ábaco 
japonês), desafios de lógi-
ca através dos jogos criati-
vos e jogos mundialmente 
reconhecidos.

Com essas ferramentas, 
o aluno desenvolve de ma-
neira lúdica e eficaz diver-
sas competências: raciocí-
nio lógico, cálculo mental, 
matemática (aritmética), 
memória, concentração, 
empreendedorismo, coo-
perativismo, tomada de 
decisões, estratégia e so-
ciabilidade.

A diversão inteligente é 
garantida nas aulas realiza-
das pelo método do “Super 
Cérebro”.

A equipe do Colégio 
Avicena realizará aulas se-
manais, onde exercitar o 
cérebro será uma diversão!

A eficácia do método R. Dona Cesária Fagundes, 60 - Saúde

Colégio Avicena, na Saúde, tem 
“Academia para o Cérebro”

www.colegioavicena.com.br

MATRÍCULAS 
ABERTAS 2017

fica evidenciada pelos de-
poimentos realizados por 
pais, alunos e professores 
que fazem uso do método 
há algum tempo. Nossos 
alunos que participarem 
dessas atividades propostas 
pelo curso, terão um dife-
rencial frente a vestibulares, 
concursos, Enem e futura-
mente em suas escolhas 
profissionais e pessoais.

Estão abertas as matrí-
culas para o “Super Cére-

bro”. Faça parte dessa tur-
ma! Suas escolhas de hoje, 
irão determinar a colheita 
do amanhã. “Será muito 
bom recebê-los em nossa 
Academia do cérebro!”

Wilson Dias/Abs

da carga horária para pelo 
menos mil horas anuais. 

O inglês passa a ser a língua 
estrangeira obrigatória a partir 
do sexto ano do ensino fun-
damental. Antes da reforma, 
as escolas podiam escolher se 
a língua estrangeira ensinada 
aos alunos seria o inglês ou o 
espanhol. Se a escola oferecer 
mais de uma língua estrangeira, 
a segunda língua, preferencial-
mente, deve ser o espanhol, 
mas não é obrigatório.
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Vila Mariana terá mais blocos, na Zona Sul
•CARNAVAL

As vagas para blocos e 
até mesmo para vendedores 
ambulantes que vão parti-
cipar do carnaval de rua na 
região de Vila Mariana já estão 
esgotadas. De acordo com 
levantamento preliminar da 
prefeitura, a região é, na zona 
sul da capital, a que terá mais 
desfiles e folia pelas ruas. Isto 
também significa, portanto, 
que ruas do distrito terão 
interdições e alterações de 
tráfego durante o mês - vale 
ressaltar que os desfiles de 
blocos não se restringem ao 
fim de semana da folia, mas 
tambem aos dois finais de 
semana seguintes.

E a Vila Mariana, em toda 
a cidade, será o terceiro dis-
trito com mais folia: serão 25 
blocos desfilando e ocupando 
bairros como a Aclimação, o 
Ibirapuera, a própria Vila Ma-
riana, Vila Clementino, áreas 
do distrito Saúde...

Em toda a cidade,  serão 
413 desfiles entre os dias 17 de 
fevereiro e 5 de março. Esses 
números representam um 
aumento de 24,5% em relação 
ao último ano, que teve 355 
cadastros e 306 desfiles. To-
das as atrações são gratuitas.

Serão 186 desfiles dos dias 
17 a 23 de fevereiro, 149 des-
files no período de carnaval e 
78 desfiles de pós-carnaval, 
até 5 de março. Neste ano, a 
Prefeitura receberá um patro-
cínio de R$ 15 milhões. Com 
este aporte, a estimativa é 
que a gestão consiga pratica-
mente zerar os investimentos 
dos cofres públicos na festa 
de rua.

Nesta edição, participam 
do Carnaval de Rua 29 prefei-

turas regionais. A região da 
Sé conta com 105 blocos (15% 
a mais que no último ano), 
86 em Pinheiros (aumento 
de 25%), 31 na Lapa (aumento 
de 35%), 25 na Vila Mariana 
(aumento de 47%).

Todos os desfiles são gra-
tuitos e com participação 
aberta à população.

Na periferia, houve um 
crescimento do número de 
blocos nas regiões de Santo 
Amaro, São Miguel Paulista 
e Perus, este último que não 
participou do evento em 2016. 
Além disso, também há um 
crescimento expressivo em 
relação ao ano anterior no nú-
mero de blocos que desfilam 
em mais de uma região.

Para a edição de 2017, a 
Prefeitura de São Paulo re-
cebeu a inscrição de 495 blo-
cos,189 a mais do que em 
2016, o que representa um 
aumento de cerca de 62% de 
inscrições, em comparação ao 
último ano.

Dos 495 inscritos, 381 blo-
cos já estão confirmados. Ao 
todo, são 413 desfiles, já que 
alguns blocos desfilam mais 
de um dia. 

Na Vila Mariana, a Folia 
começa no dia 18 de fevereiro, 
quando haverá, por exemplo, 
desfile do Bloco do Pedal a 
partir das 16h, na Avenida Pro-
fessor Noé de Azevedo, entre 
a Praça Teodoro de Carvalho e 
Avenida Lins de Vasconcelos, 
somente no sentido centro/ 
bairro

O Viocó no seu Gogó tam-
bém sai às 16h do dia 18, ns 
mesma região: Avenida Pro-
fessor Noé de Azevedo, entre 
a Praça Teodoro de Carvalho e 
Avenida Lins de Vasconcelos, 
somente no sentido centro/ 
bairro

O Unidos da Ressaca do 
Diabo começa mais cedo, às 
15h, dando volta pelo Largo 
Senador Raul Cardoso e toda 
extensão de sua rua, passan-
do pela Cinemateca

O Bloco Manga Rosa sai 
da Saúde, na Rua Serranos, 
às 13h e passa por vias como 
Rua Guaripe; Avenida Miguel 
Estefano - Rua Patuaí; Rua 
Serrano.

Da Rua Dr. Diogo de Fari 
dairá o Bloco Caraviva, tam-
bém às 16h. 

O bairro também terá des-
files nos dias 19, 25, 26, 27, 
28 de fevereiro e 04 e 05 de 
março. 

Já na região da Subpre-
feitura do Jabaquara, apenas 
três blocos desfilarão: o Car-
navalesco Zé Pereira, que sai 
dia 25, às 18h, da Rua Anita 
Costa, ao lado do terminal do 
metrô, o Arrastão, no dia 26, 
às 15h, da Rua Domingos de 
Santa Maria (Vila Guarani) e, 
no mesmo local, mas no dia 
28, o Bloco Cabeças das Cinco.

A relação completa dos 
blocos, com endereços e ho-
rários está em nosso site: 
www.jornalzonasul.com.br. 
Confira!

Bloco do Funil/Facebook



10 A 16 DE FEVEREIRO DE 2017PÁG. 04

Pontos nas mãos correspondem a órgãos
•SAÚDE

Identificar 14 micro meri-
dianos e 345 pontos de reação 
localizados em cada mão e que 
correspondem aos órgãos in-
ternos para poder aliviar dores, 
tratar problemas. Este é o prin-

Scandurra promove vivência 
com crianças de 7 a 12 anos

•CULTURA

O Centro de Música do Sesc 
Vila Mariana tem um bate-papo 
com Lourenço Mutarelli e vi-
vências com Edgard Scandur-
ra e Mônica Salmaso e Teco 
Cardoso em sua programação 
gratuita, que vai até dia 19. 

No dia 15, às 20h, Louren-
ço Mutarelli é o convidado 
do PLAYLIST, em que a cada 
dia um artista fala sobre uma 
playlist que evoca suas memó-
rias musicais e sua relação com 
os sons em seu trabalho. O 

dramaturgo, escritor, roteirista 
e autor de HQs conversa com 
o público sobre as músicas que 
escuta em casa ou nos trajetos 
de sua rotina, e sobre a relação 
dessa “trilha” com sua vida 
profissional enquanto artista. 
Classificado para 14 anos.

Depois, dia 16, das 14h às 
17h, vai ter Ciranda, uma ati-
vidade mediada pelo casal de 
músicos Mônica Salmaso e 
Teco Cardoso a partir de suas 
relações musicais dentro da 

família. Como as influências e o 
universo infantil, inclusive o do 
filho Téo, surgem para os dois 
a partir de suas experiências e 
repertórios. Atividade aberta 
para apreciação, aprendizado 
musical, conversa sobre gosto 
e vivências. A atividade é gra-
tuita, livre para qualquer faixa 
etária e a retirada de ingressos 
poderá ser feita com uma hora 
de antecedência.

Por fim, ainda em fevereiro, 
a programação continua a vivên-
cia Rock ‘n’Roll para Crianças, 
com Edgard Scandurra, das 15h 
às 17h, indicada para a garotada 
com idade entre 7 e 12 anos. 
Inscrições na Central de Atendi-
mento a partir de 7 de fevereiro, 
às 9h. Esta atividade custa R$ 20 
(Grátis para Credencial Plena).

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

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

Saúde e Estética
Odontologia

Casas de Repouso

Cuidadores

Para 
anunciar 

neste espaço, 
informe-se 

pelo telefone: 
5072-2020

LEITURA TAROT
DOS ANJOS

99228-6123 (VIVO)

98847-0220 (Claro)

Agende
sua

consulta
com Jade

cipal objetivo do curso “Acu-
puntura nas mãos de Koryo 
Sooji”, que o Centro de Estudos 
e Pesquisas Alegria de Viver 
oferece. Uma nova turma terá 
início em março e as inscrições 
já estão abertas. 

O pr inc ip io  da Terapia 
Koryo Sooji se baseia no fato 
de que a mão é um micro-
cosmo que contem pontos 
correspondentes ao corpo 
inteiro. Quando se tem uma 
doença, os pontos correspon-
dentes ao órgão adoentado 
apresentam reações aos estí-
mulos diversos, provocando 
reflexos no órgão interno 
correspondente.

“Basta aprender a identi-
ficar o corpo na mão”, diz o 
professor Alexandre Gameiro, 
do Cepav – Atitude de Viver, 
que adminnistra o curso. “Esse 
tipo de tratamento é muito 

bem aceito em bebes jovem e 
adulto”, completa.

As aulas acontecem um sá-
bado por mês, das 10h às 12h e 
das 13h às 18h e serão ministra-
daspelo Prof. Alexandre Gamei-
ro. As vagas são limitadas. O 
Centro de Estudos e Pesquisas 
Atitude de Viver conta também 
com ambulatório de atendi-
mento todos os sábados, das 
9h às 12h. 

O CEPAV – Atitude de Viver 
fica no Largo Dona Ana Rosa, 
29- Cj.102. Mais informações 
pelo telefone: 5083-8535, pelo 
sitewww.atitudedeviver.com.
br ou e-mail: atitudeviver@
gmail.com.
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PASSEIOS

O ano letivo começou e os 
estudantes renovam o mate-
rial escolar, geralmente inves-
tindo em novos cadernos e 
cadernetas, � chários, agendas, 
apostilas.O que deve ser feito 
com este material, para evitar 
a formação de lixo em excesso? 

O primeiro passo é verifi-
car quais deles podem ainda 
ser reaproveitados. Agendas 
pouco usadas podem se trans-
formar em folhas de rascunho 
e cadernos com poucas folhas 
ocupadas também podem ser 
reutilizados, arrancando-se as 
páginas já escritas. As páginas 
arrancadas, assim como apos-
tilas e outros materiais que não 
podem servir a outros estudan-
tes nem para doação podem ser 
destinadas à reciclagem.

A papelaria Kalunga, por 

exemplo, conta com um pro-
jeto de reciclagem de folhas 
de caderno. Para participar, é 
preciso retirar as capas duras e 
as espirais dos cadernos. Cada 
quilo de folha reaproveitada 
vale R$ 1,50 de desconto na 
compra por um caderno novo.

O material arrecadado na 
campanha é encaminhado para 

a reciclagem de papel. 
Todos os papeis que não po-

dem mais ser reaproveitados 
podem ser também encaminha-
dos à coleta seletiva. Veri� que os 
horários em que os caminhões 
passam em sua rua e deposite 
folhas, apostilas e junto com ou-
tros materiais recicláveis, como 
plástico, vidro e metal. 

Em pleno centro antigo da 
cidade de São Paulo, existe uma 
praia. Mas, praia mesmo, com 
areia, espreguiçadeiras e cadei-
ras, guarda-sóis, deck, duchas, 
árvores e sombras, atividades de 
lazer, esportes e até apresenta-
ções culturais. Só não tem mar...

A PIPA SP é a primeira praia 
urbana, com entrada aberta e 

gratuita, a todos os paulistanos. 
É permitido inclusive levar pets 

Árvores centenárias, chuvei-
ros, deck, atividades esportivas... 
areião de praia, daqueles bem 
gostosos de pisar e se esbaldar. 
A programação é diversi� cada, 
incluindo feira orgânica, co-
midinhas, bar, música, horta 
comunitária, cinema ao ar livre, 

dança, yoga, intervenções artís-
ticas, o� cinas para qualquer ida-
de, resgates de culturas, feiras de 
doação de animais, palestras etc.

O local era um estaciona-
mento abandonado no bairro 
do Bixiga (Bela Vista) que foi 
transformado no projeto em 
dezembro do ano passado. A 
programação completa pode 
ser conferida nas redes sociais: 
facebook.com/praiaurbanaPi-
paSP ou no instagram @pipa-
-sp. No próximo domingo, dia 
12, haverá feira de trocas. O 
evento fica aberto ao público 
das 9h às 18h. 

Endereço: Rua Doutor Alfre-
do Ellis, 198, Bela Vista. Evite 
o uso de carro e recorra ao 
transporte coletivo para chegar 
lá: � ca a 850 metros da estação 
São Joaquim do metrô.

Pixabay

Divulgação/PIPA SP
Pixabay

VOCÊ SABIA?

Coleta de lixo: respeitar horário é essencial

PNEUS: NA HORA DE TROCAR, NÃO LEVE PARA CASA

Em períodos chuvo-
sos como o atual, a 
atenção da população 

precisa redobrar no que se 
refere ao descarte de resídu-
os - sejam eles orgânicos ou 
recicláveis. Embalar restos 
de comida adequadamente, 
evitar acúmulo de objetos 
inservíveis no quintal, colo-
car o lixo para fora de casa 
somente uma hora antes 
da coleta e separar os itens 
recicláveis para os dias da 
coleta seletiva são atitudes 
essenciais para evitar pro-
blemas como a proliferação 
de mosquistos transmis-
sores de doença e outros 
insetos.

As chuvas e o descarte ir-
regular de resíduos também 
podem trazer outros pro-

blemas. De acordo com a 
concessionária de águas e 
esgotos, a Sabesp, de outubro 
a março, os serviços de ma-
nutenção nas redes coletoras 
crescem em média 26%. 

A empresa alerta, entre-
tanto, que algumas medidas 
simples cotidianas poderiam 
evitar o problema. Além do 
cuidado com o descarte em 
horário correto e embalagens 
adequadas, é preciso evitar ão 
jogar lixo no vaso sanitário, 
nem óleo de fritura na pia. 

O descarte de materiais 
como fraldas, roupas, panos 
entre outros objetos na rede 
de esgotos podem causar o 
entupimento da tubulação 
e impedem o escoamento 
do esgoto. 

O mesmo vale para o des-

carte de óleo de cozinha 
que, quando despejado no 
encanamento, endurece e 
gruda outros resíduos que 
não deveriam estar lá. Com 
o tempo, o óleo de fritura 
provoca um “infarto” na 
rede coletora e o esgoto 
volta para dentro de casa. 

O correto é guardar o 
óleo usado em garrafas PET 
e entregá-lo para recicla-
gem – o líquido pode ser 
transformado em biocom-
bustível, sabão ou massa de 
vidraceiro, por exemplo. 

A concessionária orienta 
ainda que é importante tam-
bém veri� car se ralos e calhas 
enviam a água de chuva para 
as galerias de águas pluviais. 
Caso estejam conectados 
inadequadamente à rede de 

esgoto, podem sobrecarregá-
-la causando o retorno do 
e� uente à residência.  No es-
tado de São Paulo, o decreto 
5.916/75 determina que os 
imóveis tenham duas saídas 
para escoamento. 

A rede de esgoto recolhe 
os resíduos do vaso sanitá-
rio, chuveiro, pias e tanque. 
É uma tubulação de menor 
porte, já que esse volume 
não costuma sofrer grandes 
variações. Já a saída pluvial, 
maior, reúne a chuva e a 
água de lavagem que escoa 
por ralos e calhas. Os tubos 
devem ser separados para 
que o esgoto seja enviado 
para tratamento e para que 
as águas pluviais sejam en-
caminhadas para córregos 
e rios. 

Viagens de férias, início do 
ano, feriado de Carnaval : são 
vários os motivos para moto-
ristas decidirem fazer a troca 
de pneus do carro nesta época.  
Mas, vale lembrar que muitos 
destes pneus são inservíveis e 
para que o material tenha um 
descarte correto são desenvol-
vidas ações de transformação: 
depois de triturado, pode servir 
para produzir pisos de quadras 
poliesportivas, solado de bor-
racha, asfalto-borracha...

A Reciclanip, iniciativa de 
reciclagem da Associação Na-
cional da Indústria de Pneu-
máticos, já atingou a marca 
de mais de 4,1 milhões de to-
neladas de pneus inservíveis 
recolhidos, o que equivale a 
cerca de 821 milhões de pneus 
de carros de passeio, desde o 
início do  programa, em 1999. 

 “Por pneus inservíveis en-

tende-se como sendo aqueles 
que não têm mais condições 
de serem utilizados para cir-
culação ou reforma”, explica 
o gerente da Reciclanip, Cesar 
Faccio.

Mas, para que iniciativas 
como esta sejam e� cazes e os 
pneus velhos não se transfor-
mem em um problema am-
biental urbano, uma atitude é 
essencial. “É muito importante 
que o consumidor tenha cons-
ciência e não leve pneus velhos 
para casa. Ao comprar um 
pneu novo, o indicado é deixar 
seu pneu inservível na loja, 
que tomará as providências 
necessárias para que o mate-
rial chegue até nosso ponto de 
coleta. Os pneus inservíveis 
descartados de forma errada 
contribuem para o agravamen-
to das condições ambientais 
e de saúde nas cidades, e,  se 

queimados de forma errada, 
geram poluição atmosférica”, 
diz Curt. 

Outra forma de contribuir é 
prestar atenção à qualidade do 
pneu adquirido, para garantir 
vida útil maior ao produto.  
Desde outubro do ano passa-
do, pneus radiais de passeio, 
comerciais leves, caminhões e 
ônibus produzidos e importa-
dos precisam chegar aos pontos 
de venda identificados com 
uma etiqueta de desempenho, 
segundo especi� cado pela Por-
taria 544/12 do Inmetro. Três 
critérios foram selecionados 
para a classi� cação dos pneus 
– resistência ao rolamento, 
aderência em pista molhada e 
ruído externo. 

Para saber onde descartas 
pneus adequadamente, aces-
se:/www.reciclanip.org.br/v3/
pontos-coleta/brasil

Cuidados na época das chuvas devem ser redobrados, como evitar jogar lixo em pias e vasos sanitários, que obstruem tubulação de esgoto

Cadernos escolares: reciclar ou reaproveitar? Cidade de São Paulo também tem praia pública

REUTILIZE

Toneladas recicláveis
Pneus deixados em lojas se 
transformam em outros produtos

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!

Pixabay

NÃO JOGUE LIXO OU GORDURA
 PELA TUBULAÇÃO DOMÉSTICA
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•BARES E RESTAURANTES

Rede de “frango crocante” abre 
loja no Shopping Plaza Sul 

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 
fim 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 fica 
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.

 

O Shopping Plaza Sul está 
com diversas novidades gas-
tronômicas. No ano passado, 
foi uma loja da rede Outback 
que abriu ali uma unidade. 
Depois, vieram mais recen-
temente unidades das redes 
Mustang Sally, Manteigaria 
Lisboa e agora a delícia a 
ser conferida são os frangos 
crocantes que estrelam as re-
ceitas da rede Hot’n’Tender. 

O nome já indica o espírito 
gastronômico da rede, que 
existe já há duas décadas: 
quente e macio.

O frango tem aquele es-
pírito de ser servido em bal-
des, com a casquinha super 
crocante, mas o diferencial é 
que a rede também oferece 
lanches, receitas... Tudo no 
mesmo estilo e em ritmo de 
fast food. 

O grande destaque é mes-
mo o balde. Legal é que ele 

pode vir com temperos di-
ferentes e para aguçar as 
papilas gustativas: os mini 
baldes “Pop” tem quase um 
estilo pipoca, mesmo: pop 
chicken barbecue, com aque-
le gostinho de churrasco, pop 
chicken buffalo, e o básico 
porém não menos saboroso 
pop chicken. O cliente pode 
adicionar mais sabor ainda, 
com os molhos mostarda e 

mel, hot’n’tender, rosé, pi-
cante, tártaro ou barbecue.

Além das porções no bal-
de, são servidos combos e 
tábuas com batata frita, anéis 
de cebola e as diferentes op-
ções de molho são sempre 
destaque na hora de compor 
o sabor.

Mas para quem acha que 
só frango faz a fama da casa, 
a tábua hot chicken não é a 

única na lista de grelhados: 
tem tábua hot picanha, grill 
com arroz, linguiça tender. 
As carnes ainda podem com-
por pratos com acompanha-
mentos como arroz, salada, 
fritas, smiles... O estrognofe 
e o churrasco misto são duas 
estrelas entre os pratos do 
cardápio. 

O burger artesanal 200g 
é uma das opções entre os 
sanduíches, que ainda tem 
double x (dois hambúrgueres 
com queijo), hot chicken e x 
salada. 

O mini balde de nuggets 
faz sucesso entre a garotada 
e vale também dar uma con-
ferida nas sobremesa: briga-
deiro, mousses e prestígio 
em potinhos.

O Shopping Plaza Sul 
fica na Praça Leonor Kaupa 
100. Telefone da unidade 
Hot’n’Tender: 5012-7167.

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 •

•EDUCAÇÃO

Colégio Soka inaugura prédio próprio no Jardim da Saúde
Foi inaugurado o prédio 

próprio do Colégio Soka, no 
bairro Jardim da Saúde. Ali 
passam a funcionar desde a 
abertura do ano letivo (26 de 
janeiro) os níveis Fundamental 
I, II e iniciando o Ensino Médio 
Soka, com grade curricular 
bilingue e atividades já enca-
minhadas para a filiação ao In-
ternational Baccalaureate (IB). 

O objetivo é favorecer o 
ingresso do aluno Soka em uni-
versidades internacionais, bem 
como favorecer o trânsito para 
alunos do exterior durante 

período de formação.  O IB é 
uma organização não governa-
mental sediada em Genebra. 
Atualmente, o Colégio Soka 
do Brasil é uma escola “candi-
data” a oferecer o programa 
IB para Ensino Médio . 

Prédio
O projeto arquitetônico, 

o processo de construção e 
instalações do novo prédio 
foram auditados pela Funda-
ção Vanzolini/USP. A proposta 
é criar ambiente pedagógico 
nos padrões mais modernos, 
permitindo plena interação 

entre professor e alunos, ins-
piração vinda da Universidade 
Soka, de escolas finlandesas 
e americanas com foco no 
ensino humanista.

No quesito economia (de 
água e energia) a Soka inves-
tiu pesado. O prédio possui 
um reservatório com capa-
cidade para 55 mil litros de 
água de chuva. O elevador 
é autossustentável, neces-
sitando de energia elétrica 
apenas nas primeiras viagens. 
Depois, passa a gerar ener-
gia própria e o excedente é 

compartilhado com o prédio.
Ensino
O ensino Soka é uma marca 

quase centenária. Chancela 
empreendimentos educacio-
nais pelo mundo, que vão 
do Infantil às conceituadas 
Universidades Soka, noJapão 
e na América. No Brasil está 
presente há 15 anos, valorizan-
do modelo baseado na criação 
de valores humanos. 

O Colégio Soka do Brasil 
fica na Av. do Cursino, 362 – Jd-
Saúde. Site: www.colegiosoka.
org.br. Fone: 5060-3300.



PÁG. 0710 A 16 DE FEVEREIRO DE 2017

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

LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO * LOCAÇÃO
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www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
9.5766-7772

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. 

SAÚDE
APTO 2 DTS 1 GAR 68M² AU

  R$370 MIL
Apto 2 dts , 1 vaga , living p/ 2 

ambs , rico em arms , localização 
nobre , rua plana , a 5 minutos do 

metrô Saúde.

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 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 ter-
raço. 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 
requinte , edif. De cinema , com Parque 

aquático.     

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.

V.  CLEMENTINO 
APTO  2 DTS  STE GAR  75 M² AÚ

 R$565 MIL 
  Apto 2 dts , suíte, 1 vaga , total-
mente reformado,  rico em arms , 
andar alto, face norte , no miolo 

do bairro.

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. planejada, prédio c/ 

lazer. Excelente negocio.

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 PTA
SOBRADO  140M² AÚ

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

quintal, churrasq. Único.

PÇA. ÁRVORE
APTO  2 DTS
R$ 430 MIL

Próx. metrô, liv 2 ambs, ter, coz. 
Equipada, rico em arms,

Ótimo edifício. Lazer.

SAÚDE
APTO  2 DTS  2 GRS

R$ 513 MIL
Apto 2 dts, liv. 2 ambs, rico

em arms, 2 grs, A 5 min metrô. 
Ótimo edifício.

MIRANDÓPOLIS
CASA TÉRREA

R$ 520 MIL
2 dts, 2 grs, edícula, 129m² aú, 

ótimo estado conserv.
Rua tranquila, excelente negócio.

MIRANDÓPOLIS
CASA TÉRREA

R$ 530 MIL
Ótima local, liv amplo,

2 dts, 2 grs,
Quintal piso frio, bom negócio.

SÃO JUDAS
APTO  3 DTS  GAR

R$ 565 MIL
Próx metrô, liv. 2 ambs,

terraço, lazer.
Ótimo edif, pronto para morar.

V. CLEMENTINO
APTO 2 DTS 2 GRS NOVO 

R$600 MIL 
Local espetacular, liv. 2 ambs , 

terraço gourmet, Rico em arms, 
maravilhoso, edifício belíssimo 

c/ lazer. 

PARAÍSO
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 688 MIL
Próx metrô, liv 2 ambs,

repleto arms
Reformado, único.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  GAR 95M² AÚ

R$ 740 MIL
Excelente negócio, andar alto,

rico em arms,
Lazer. Fantástico.

PÇA. ÁRVORE
COBERTURA DUPLÉX

R$ 800 MIL
3 dts, ste, gar, próx metrô, total-
mente reformada, Linda cober-

tura, repleto arms, coz. Planejada, 
local. nobre. Só mudar. 

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 980 MIL
Próx metrô, semi novo, liv 2 ambs, 

rico em arms,
Coz equipada, lazer total.

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.

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 .

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!!
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MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.800
Ótimo apto, sala,

coz, banheiro,
a.s, dependências.

SAÚDE
APTO  3 DTS  GAR

R$ 2.200
Apto amplo, sala, coz.
com arms. Fácil acesso
a grandes avenidas.

CHÁC. INGLESA
APTO  3 STES  2 GRS

R$ 3.300
Sala ampla 3 ambs, var, lav,

rico em arms, Dep empr, dep gar, 
lazer completo.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Ótima loc. no bairro, liv amplo 

com terraço, copa, coz.
Andar alto, lazer total, lindo.

ALTO IPIRANGA
SALAS COMERCIAIS

R$ 1.300
Salas comerciais, em torno
de 40m² aú. Prédio novo,

excelente localização.

V. MARIANA
SALA COMERCIAL  

R$ 1.800

Ao lado metrô Sta Cruz,

48m² aú, gar, WC.

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/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 . 

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

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

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

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 

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$ 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

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 
ALTO DO 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

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 C/ PISCINA 
JD. SAÚDE

R$ 990 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

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
JABAQUARA
R$ 390 MIL

Próx. a rua Barrânia, c/ 2 dorm., 
suíte, wc social, sala,

cozinha c/ AE, despensa, 
lavanderia, wc p/ empreg., 
quintal c/ churrasq., gar. p/ 
2 carros - REF.: 14.197

APTO
BQ. DA SAÚDE

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

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

c/ lazer - REF.: 15.148

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 480 MIL
Ótimo local, travessa da R. 

Vigário Albernaz, AU = = 70 
m², c/ 2 dormitório c/ AE, wc 

social, living p/ 2 amb., cozinha 
c/ AE, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 1 carro - 
REF.: 14.241

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 495 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

SOBRADO
V. MORAES
R$ 585 MIL

Reformado, ótimo acabamento, 
amplo quintal c/ ótima área 

gourmet, c/ 3 dormitórios, wc 
social, living, lavabo, copa, 

cozinha planejada, garagem p/ 
2 carros - REF.: 15.474

TERRENO
V. BRAS. MACHADO

R$ 598 MIL
Terreno plano, medindo 9,65 

x 34 x 34,70 x 4,65 mts., 
totalizando 300 m², ótima 

localização da rua Cônego José 
Norberto, ótimo para diversas 
finalidades - REF.: 15.380

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

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
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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

APTO ACLIMAÇÃO
R$ 590.000,00

2 dorms c/ arms, sala 
ampla c/ sacada, cozinha c/ 
arms, 1 banheiro, área de 
serviço,banh de empreg, 2 
vagas, 68m² – REF: 4121

APTO LIBERDADE
R$ 269.000,00

1 dorm, sala, 1 banheiro, 
cozinha c/ arms, área de 

serviço, 35m².
REF: 20039.

CASA CURSINO
R$ 460.000,00
2 casas sendo no

total: 4 dorms, 2 salas,
2 cozinhas, 2 banheiros,

2 vagas, 196m² – 
REF: 8548.

APTO MIRANDÓPOLIS
R$ 450.000,00

2 dorms sendo 1 c/ arm, 
sala, cozinha c/ armários,
1 banheiro, área de serviço 
c/ despensa, 1 vaga, 64m² 

– REF: 2954.

APTO VL. CLEMENTINO
R$ 380.000,00

1 dorm c/ arms, sala,
1 banheiro, cozinha americ.

c/ arms, área de serviço,
1 vaga, 38m² – REF: 4143.

APTO PARAÍSO
R$ 369.000,00

2 dorms, sala, 1 banheiro, 

cozinha, área de serviço, 

50m² – REF:20021

APTO IPIRANGA
R$ 300.000,00

1 dorm, sala, 1 banheiro, 
cozinha c/ gabinete, área 

de serviço, 1 vaga, 38m² – 
REF: 2590.

APTO SAÚDE
R$ 460.000,00

2 dorms sendo 1 suíte, 
sala com sacada, cozinha c/ 
arms planejados, 1 banheiro, 
área de serv,1 vaga, 65m² – 

REF: 4125.

SALA BELA VISTA
R$ 250.000,00

950m metrô Trianon,

2 banheiros, 38m² – 

REF: 2630.

APTO JD. SAÚDE
R$ 720.000,00

3 dorms sendo 1 suíte (2 
c/ arms e 1 c/ sacada), sala 

2 amb c/ sac, 1 lav,coz 
c/ arms, 1 banh, área de 
serviço, 2 vagas, 96m² – 

REF: 4120.

APTO VL. LIVIERO
R$ 277.000,00

3 dorms c/ arms, sala 2 
amb c/ sac, coz c/ arms,
1 banh, área de serv c/ 
arms, 1 vaga, 53m² – 

REF: 2855.

APTO SAÚDE
R$ 430.000,00

2 dorms c/ arms e cama 
embut, sala, coz c/ arms, 1 
banh c/ gabinete, área de 

serv c/ arms, 1 vaga, 48m² 
– REF: 4141.

APTO SAÚDE
R$ 745.000,00

2 dorms. sendo 1 suíte c/ 
arms, sala, varanda ampla, 

cozc/ arms, 1 banh, área de 
serv, depós, 2 vagas, 72m² 

– REF: 4118.

APTO SÃO JUDAS
R$ 510.000,00

2 dorms c/ arms sendo 1 
suíte, sala 2amb c/ sac, coz 

c/ arms, 1 banh, área de 
serviço, banh de empreg, 2 
vagas, 62m² – REF: 4123.

APTO SÃO JUDAS
R$ 2.000,00

+ COND.+ IPTU
2 dorms c/ arms (1 ste), sala 
2 amb c/ sac, coz c/ arms,

1 banh, AS, wc de emp, 
2vgs, 62m² – REF: 4122.

APTO BQ.SAÚDE
R$ 1.500,00

+ COND.+ IPTU
2 dorms (1 c/ arms), sofá, 

cômoda, sala c/ sac, coz c/ 
arms, área de serv c/ arm, 1 
vaga, 55m² – REF: 4147.

APTO BQ. SAÚDE
R$ 2.200,00

+ COND.+ IPTU
2 dorms c/ arms sendo 1 
suíte, sala c/ sac e rack 
c/ painel, coz c/ arms, 1 

banh, área de serv c/ arm, 2 
vagas,63m² – REF: 4092.

APTO VL. GUARANI
R$ 2.300,00

+ COND.+ IPTU
2 dorms sendo 1 suíte,

sala c/ var. gourmet, coz c/ 
arms, 1 banh, área de serv, 
2 vagas, 66m² – REF:4119.

APTO VL. MARIANA
R$ 2.400,00

+ COND.+ IPTU
2 dorms. sendo 1 c/ arms, 

closet, sala 2 ambs, 1 banh, 
coz e AS/ arms, banh de 

emp, 74m² – REF: 4130.

CASA JABAQUARA
R$ 1.416,00 ( PACOTE)

1 dorm, sala, cozinha,
1 banh, área de serv,

depós, 3 vagas, 60m² – 
REF: 4132.

APTO SAÚDE R$ 1.600,00
+ COND.+ IPTU

2 dorms c/ arms + 1 cama, 
salac/ sofá+mesa, coz c/ 

arms/gelad/fog/micro, 1banh, 
área de serv, 1 vaga, 48m² 

– REF: 4140.

CASA SAÚDE
R$ 1.550,00

(PACOTE)
1 dorm, sala, cozinha, 

1banh, área de serv, 50m² – 
REF: 3802.

SOBRADO
COM. SAÚDE

R$ 4.500,00 (PACOTE)
6 salas, 2 banheiros, 

cozinha com armários,
3 vagas, entrada lateral, 
170m² – REF: 4144

APTO MORUMBI
R$ 1.500,00

+ COND.+ IPTU
2 dorms sendo 1 c/ arms, 
1 banh, sala c/ sac, cozc/ 

arms, AS c/ arms, 2 vagas, 
54m² – REF: 7892.

APTO ACLIMAÇÃO
R$ 1.250,00

+ COND.+ IPTU
2 dorms c/ arms, sala, coz 
c/arms, 1 banh c/ gabinete, 
área de serv, 2 vagas, 80m² 

– REF:4128.

SALA  SAÚDE
R$ 1.300

+ COND.+ IPTU
400m metrô Praça da 
Árvore, ar-condic, 2 

banheiros, 2 vagas, 42m² – 
REF: 4029.

SALA SAÚDE

R$ 1.200,00 + IPTU

300m metrô Praça da 

Árvore, 1 banheiro, 38m² – 

REF: 1340.

APTO VL. CLEMENTINO
R$ 1.700,00

+ COND.+ IPTU
1 dorm c/ arm, sala, coz. 

americana c/ arms, 1banh c/
arm, área de serv, 1 vaga, 

38m² – REF: 4133.

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 1002
Mirandópolis

2578-0636 / 2577-7972
5589-9386

IMOBILIÁRIA
GALEÃO
Santos e Galetti Ltda.
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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 METRÔ 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 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 METRÔ 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 METRÔ PÇA. DA ARVORE)

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

R$ 1.700,00 Rua Apolônia Pinto, 141 casa 02

APARTAMENTO – MIRANDÓPOLIS
(PRÓXIMO AO METRÔ 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.

SOBRADO – COND. FECHADO
(PRÓXIMO AO METRO STA CRUZ)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de
serviço, dep. emp. completa, quintal e vaga para carro. 

R$  2.000,00 - Rua Jureia, 430 casa 12

CASA TÉRREA – VILA MONTE ALEGRE
(PRÓXIMO AO METRÔ SÃO JUDAS)

02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de 
serviço. R$ 1.100,00 - Rua Mauricio de Lacerda, 

317 casa 01 bxs.

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. 
PX. FEIRA DA AV. JOSÉ MARIA 

WHITAKER - R$ 440 MIL
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

SÃO PAULO ZONA SUL
5072-2020

VENDa

CONCEIÇÃO
Apartamento, 02 ds C/ AE, sala 2 

ambientes c/ sacada, cozinha c/ AE, 
quarto e banheiro de empregada e area de 

serviço.  Junto ao metro. R$ 1.600,00. 

SEVERINO CRECI-2447

FONES: 2276-3539 2577-8954

SAÚDE
Apartamento, 3 ds (suite), sala 2 

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

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

* locação * locação * 

* VENDa * VENDa * VENDa * 

PLANALTO PAULISTA
Sobrado, 02 ds, sala 

ampla, quintal, entrada lateral, 
edicula completa, vaga para 02 

autos. R$ 2.000,00. 

 VILA MASCOTE  
Apartamento, 2 ds c/ AE, 

cozinha c/ AE, 2 banheiros, a. 
serviço, despensa, 2 vagas. Lazer 

Completo. R$ 1.600,00. 

 VILA MARIANA
Apto duplex, 2 ds, 2 banhs, sala 

para 02 ambs, varanda, gar. Lazer 
Completo. Junto Hospital S. Paulo 
e Metrô Santa Cruz. R$ 2.300,00. 

 CONCEIÇÃO
02 dorms c/ AE, living c/ sacada, 
coz. c/ AE, AS, quarto e banheiro 
de empregada, garagem. 76 m2 a. 
útil. Junto ao metro. R$ 560 mil.

APTO V. GUMERCINDO
70 M

 2 dorms. com armários, sala 2 
ambs, coz. ampla, garagem, quadra 

e play não aceito corretores
R$ 390.000,00

FONES:99205-4643

OPORTUNIDADE
VILA CLEMENTINO
 Casa de 02 dormitórios para fins 

residenciais ou comerciais
  Excelente localização

Só R$ 360.000,00 - CRECI 138074
F: 9.9456-4411 / 5011-2283

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

JABAQUARA
BOA CASA TÉRREA
2 DORM R$ 115 MIL

Saldo restante financiado.
Rua Esmeralda Monteiro, 303

FONES: 2276 5241
9 9209-3099 whATSAPP

TERRENO
VILA MARIANA

8,50 X 19
R$ 360.000,00

FONES: 5575-4611
98590-2273

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 - creci-136.993

FoNES: 3496-9731 / 5058-0800

aPTo Px. mETrÔ
Praça Da ÁrVorE  

Lindo, andar alto,02 dorms,(1 suite) 
banh.social,sala living,coz., área de 

serviço, tudo com armários,
lazer 1 vaga,. R$ 1.400,00.

TraTar Julio 9 9690-3235
crEci 86718

aPTo mETrÔ SaúDE
rua iTaPiru  

Excelente andar alto, sac., 2 dorms, 
wc social, ampla sala, coz., Área 

serviço, wc  de emp,tudo c/ armários, 
Lazer , 2 vagas. R$ 1.500,00
TraTar Julio 9 9690-3235

crEci 86718

aPTo. JD. PauliSTa, 
alamEDa SaruTaia,

Px. mETrÔ BrigaDEiro  
Andar alto,  01 dorm., sala,
coz., wc, área de serviço.

TraTar Julio 9 9690-3235
crEci 86718

 alugo Px. mETrÔ
Praça Da ÁrVorE
  Quarto, sala e banheiro. 
TraTar Julio 9 9690-3235

crEci 86718

caSa JaBaquara moBiliaDa  
1 quarto,cozinha,

banheiro e a.serviço
p/ 1 casal, bom ambiente

R$ 650,00
FoNE: 5677-1884

mETrÔ SaúDE coml/rES.
Casa térrea 10x20m

até 3 autos
R$ 3.550,00 ac.depósito

rF imoVEiS 5585-2929

SALA EM SALÃO DE CABELEIREIRO
Piso superior, ideal para:

Podologia e estética - R$ 800,00
Av. Jabaquara alt. do 1.900

FoNES: 5594-0172 E 5585-3722

1 dorm., cozinha, banheiro c/box,
lavand., água e luz separados.

R: Caucaia,198. Depósito ou Fiador. 
R$ 1.100,00. Temos Outros

FONES: 2275-6481/ 2276-3671

alugo caSa NoVa
SaúDE Em coNDomÍNio

úlTima uNiDaDE 

aPTo SaúDE
PrÓx. PlaZa Sul 

2 dorms, sala 2 ambs, cozinha 
grande, salão de festas, pequeno 
lazer. R$ 950,00 + condomínio 

creci-136.993
FoNES: 3496-9731 / 5058-0800

METRÔ IMIGRANTES 
CASA NOVA / 1 QUARTO /  

COZINHA / WC. 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO.

R$ 950,00 + IPTU

F: 5071-7071 / 981329134

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

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

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

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

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
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 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

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

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

LINDA TÉRREA/ CIDADE 
VARGAS SÓ R$ 980 MIL/ 

NÃO TEM MELHOR!
 Òtima OPORTUNIDADE, 

próx. Metrô Jabaquara com 
4 dormitórios com armários, 
suíte, armário embutido, sala 
3 ambientes, copa e cozinha 
ampla com armários, vagas 
para mais de 7 autos, escri-

tório, terraço. O melhor custo 
benefício .  REF.: 83-1368

APTO EXCELENTE
PROX. MIGUEL STEFANO  

R$ 350 MIL
 2 dormitórios, 1 suíte com 

armarios, cozinha, sala 2 am-
bientes e garagem, lazer total, 
todo muito novo, prédio recem 

construído. REF.: 02-3363
APTO  10 MIN. DO METRÔ 
JABAQUARA R$ 270 MIL

2 dormitórios com armarios, 
sala para 2 ambs, coz. com 

armarios, banheiro, garagem, 
63m2 de AU, cond. R$ 486,00, 
piscina, churrasqueira,quadra 

etc.  REF.: 02-3418

TERRENO – R$1.200 MIL 
SÃO JUDAS/METRO

 Proximo a igreja de S. Judas, 
com casa antiga no local, 

área de 408 m2, muito bem 
localizado, para investimento.  

Ref  02- 3416

TERRENO C/CASA 
TÉRREA R$ 800 MIL  

Òtimo terreno 10 x 50, plano, 
com casa térrea antiga  com 
3 dormitórios sala, cozinha , 
quintal, edícula, varias vagas 
de garagem, oportunidade de 
investimento!.  REF:02-3397.
SOBRADO NOVO- METRÔ
V. GUARANI  R$ 670 MIL
3 dorms, suíte, 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 
localiz, ac. apto 1 ou 2 dorms. 

px. 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

SOBRADO NOVO METRÔ 
JABAQUARA R$ 580 MIL
Novíssimo c/ 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

CASA TÉRREA
PRÓX. METRÔ 

JABAQUARA R$ 890 MIL
CIDADE VARGAS ,frente p/ 

duas ruas  com 4 dormitórios, 
sala ampla , cozinha, depen-
dencia para emp. e 4 vagas 
de garagem.  REF  01-2750

EXCELENTE SOBRADO
V. GUARANI R$ 850 MIL

3 suítes,sala grande, coz. 
planejada, repleto de arms, 

escritório, lav, qtal c/ churr, 200 
m2 de AU,2 vgs de automóvel, 
belíssimo acabamento em rua 

tranquila. REF.: 93-3124
PTO PAULISTA 

EXCELENTE
CASA TÉRREA 

Terreno de 750m2, casa com 3 
dorms , sala , copa, cozinha, 
lavand, 7 vaga de gar. Aceita 
imóvel casa ou apto. Otima 
oportunidade. Ref  01- 2622

SOBRADO VILA GUARANI   
R$ 560MIL

Px. Metrô Jabaquara, c/ 3 dorms, 
sacada, sala 2 ambs, copa, coz, 
qtal c/ churr, salão de festa, 
entrada lateral, 2 vgs gar, terreno 
(5,15x30), bem localizado, ótimo 

investimento!  REF.:12-3158
APTO VILA GUARANI/ 

CONCEIÇÃO R$ 850 MIL 
EXCEL. NEGÓCIO ! 3 DORMS, 
sendo 1 suíte, c/ arms, sala c/ 
sacada c/ fech/ em vidro, coz. pla-
nejada, porcelanato, andar alto, 2 
vgs gar, 97m2 úteis, lazer total c/ 2 

piscinas/ coberta, play, acade-
mia, salão etc. REF.: 11-3125
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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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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

PRECISA-SE DE
MANICURE

PARA REGIÃO DA SAÚDE, 
PRÓX. AV. DO CURSINO

FONE: 2387-5005

VENDEDOR (A)
Empresa na área de informática próxima ao

Metrô Santa Cruz precisa de VENDEDOR (A)
com experiência comprovada

CV. para rh@highlightnews.com.br

VENDO
2  FREEZERS
COM TAMPA
DE VIDRO
 GELOPAR.

R$ 1.650 CADA

TRATAR C/ ANTONIO 
CEL. 981636618

410 LITROS BRANCO.
8 MESES DE USO,
PERFEITO ESTADO

ORAÇÃO AO SANTO EXPEDITO

Festa 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19. Se 
você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SO-
LUÇÃO e pecisa de AJUDA URGENTE, peça esta 
ajuda a Santo Expedito. Este Santo é invocado nos 
negócios que demandam. Pronta solução e cuja 
invocação é tardia. Oração: Meu Santo Expedito 
das causas justas e urgentes, interceda por mim 
junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me 
nesta hora de afl ição e desespero. Vós que sois o 
Santo guerreiro, vós que sois o Santo dos afl itos, 
vós que sois o Santo dos desesperados, vós que 
sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, 
ajuda-me, dai me força, coragem e serenidade. 
Atenda meu pedido. “Fazer o pedido”. Meu Santo 
Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, 
proteja-me de todos que possam me prejudicar, 
proteja a minha família, atenda ao meu pedido 
com urgencia. Devolva a paz e a tranquilidade. 
Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto da 
vidada e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito 
obrigado. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e 
fazer o sinal da cruz.  A.J.

SIMPATIA
Durante 9 dias acender uma vela, rezar 9 Ave-Marias e 9 Pai 
Nossos e apaga-se a vela no último dia. Deixa-las acesa até 
acabar, logo em seguida publicar o mesmo anúncios  T.O.P.
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•CONSTRUÇÃO •REFORMA•DECORAÇÃO

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

•CINEMA

MANUTENÇÃO 
DE PORTÕES 

AUTOMÁTICOS

Profhel Portões
profhelportoes.com.br

Fones:
 5687-6761
2306-6040
9 6572-9352 

Nem toda semana o mun-
do do cinema está cheio de 
estreias, mas isso não quer 
dizer que não tem nenhum fi l-
me bom entrando em cartaz! 
Essa semana chega à telona 
a sequência “Cinquenta Tons 
Mais Escuros”, a comédia 
animada “Lego Batman: O 
Filme” e um drama com as 
atrizes Taraji P. Henson, Octa-
via Spencer  e Janelle Monáe 
superando o racismo imposto 
contra suas personagens em 
“Estrelas Além do Tempo”.

Na adaptação do segundo  
livro da trilogia o filme “Cin-
quenta Tons Mais Escuros” tra-
ta de como Anastasia (Dakota 
Johnson), incomodada com os 
hábitos e atitudes de Christian 
Grey (Jamie Dornan), decide 
terminar o relacionamento e 
focar no desenvolvimento de 

sua carreira. Ele, no entanto, 
não desiste tão fácil e fi ca sem-
pre ao seu encalço, insistindo 
que aceita as regras dela. Tal 
cortejo acaba funcionando e 
ela reinicia o relacionamento 
com o jovem milionário, sen-
do que, aos poucos, passa a 
compreender melhor os jogos 
sexuais que ele tanto aprecia. 
O fi lme tem sua classifi cação 
indicativa para maiores de 16 
anos.

Nessa adaptação do herói 
“Lego Batman: O Filme” traz 
o homem morcego com um 
temperamento extremamen-
te egocêntrico e com uma 
vida solitária como o herói de 
Gotham City. Apesar disto, 
ele curte bastante o posto de 
celebridade e o fato de sem-
pre ser chamado pela polícia 
quando surge algum proble-

ma - que ele, inevitavelmente, 
resolve. Quando o comissário 
Gordon se aposenta, quem as-
sume em seu lugar é sua fi lha 
Barbara Gordon, que deseja 
implementar alguns métodos 
de efi ciência de forma que a 
polícia não seja tão dependen-
te do Batman. O herói, é claro, 
não gosta da ideia, por mais 
que sinta uma forte atração 
por Barbara. Paralelamente, 
o Coringa elabora um plano 
contra o Homem-Morcego 
motivado pelo fato de que 
ele não o reconhece como 
seu maior arqui-inimigo. A 
animação é livre para todos 
os públicos!

O fi lme “ Estrelas Além do 
Tempo” passa-se em 1961, em 
plena Guerra Fria, com Esta-
dos Unidos e União Soviética 
disputando a supremacia na 

corrida espacial ao mesmo 
tempo em que a sociedade 
norte-americana lida com uma 
profunda cisão racial, entre 
brancos e negros. Tal situação 
é refl etida também na NASA, 
onde um grupo de funcioná-

rias negras é obrigada a tra-
balhar a parte. É lá que estão 
Katherine Johnson (Taraji P. 
Henson), Dorothy Vaughn 
(Octavia Spencer) e Mary 
Jackson (Janelle Monáe), 
grandes amigas que, além de 

provar sua competência dia 
após dia, precisam lidar com 
o preconceito arraigado para 
que consigam ascender na 
hierarquia da NASA. O fi lme 
também é livre para todos os 
públicos.

Estreias se dividem em música, sensualidade ou animação em Lego
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Três estações da Linha Lilás abrem em julho
•TRANSPORTES

A expectativa é imensa, 
mas a demora parece ser 
ainda maior. As estações nas 
regiões de Moema e Vila Ma-
riana da expansão da linha 
5 do metrô ainda não têm 
data para começar a operar. 
As promessas era de que as 
obras devem ser concluídas 
ainda este ano. Esta semana, 
entretanto, uma boa notícia 
foi divulgada pelo governo: as 
estações na região de Santo 
Amaro, da linha lilás, devem 
ser entregues até julho.

Em visita às obras da esta-
ção Brooklin, no último sába-
do, 4, o governador Geraldo 
Alcimin disse que 98% da cons-
trução dela está concluída e 
que a operação deve começar 
no meio do ano.

Quanto às demais paradas, 
o governador informou que 
seis serão entregues até o 
final de 2017 e a décima só no 
ano que vem. No total, a linha 
5 terá 17 estações.

Também em julho, 26 trens 
serão adicionados à frota da 
linha Lilás e entrarão em circu-

lação nas três novas estações, 
somados aos oito atuais.

Atualmente, a Linha 5-Lilás 
transporta cerca de 270 mil 
passageiros/dia, no trajeto 
entre as estações Capão Re-
dondo e Adolfo Pinheiro. São 
9,3 quilômetros de extensão 
e sete estações: Capão Re-
dondo, Campo Limpo, Vila das 
Belezas, Giovanni Gronchi, 
Santo Amaro, Largo Treze e 
Adolfo Pinheiro.

“É uma grande conquista 
para São Paulo, serão 850 mil 
passageiros por dia”, enfatizou 
Alckmin. “Essa é uma das linhas 
mais importantes do Metrô, 
porque dá acesso a hospitais 
e integra com outras linhas: 
9-Esmeralda da CPTM, na esta-
ção Santo Amaro; 17-Ouro, na 
estação Campo Belo; 1-Azul, na 
estação Santa Cruz; e 2-Verde 
na estação Chácara Klabin”.

Brooklin
“É a mais moderna”, res-

saltou o governador durante 
a visita à estação localizada na 
esquina das avenidas Roque 
Petroni Junior e Santo Ama-

ro. A demanda prevista é de 
29.400 passageiros/dia nos 
8.104 m² de área construída, 
sendo a parte mais baixa a 28 
metros da superfície.

Para a conclusão da esta-
ção Brooklin, os serviços agora 
se concentram no acabamen-
to, na instalação da infraestru-
tura de iluminação e de siste-
mas de telecomunicação e de 
equipamentos como escadas 
rolantes, ventilação, detecção 
de incêndio, luminárias e sis-
temas de telecomunicações, 
paisagismo, urbanização e 
comunicação visual.

A nova estação terá dois 
acessos. O principal, no cor-
po da estação, já se encon-
tra coberto por estrutura 
metálica com vidro, e um 
secundário, que liga a estação 
ao lado oposto da avenida 
Santo Amaro, na pista sentido 
centro.

No primeiro mezanino da 
estação ficam as bilheterias 
e as linhas de bloqueios. Já o 
mezanino intermediário servi-
rá para direcionar e orientar o 

fluxo de usuários para as pla-
taformas. Localizada no últi-
mo piso inferior, a plataforma 
será central, possibilitando o 
embarque tanto no sentido 
do centro como no do bairro. 
Para facilitar a mobilidade em 
sua área interna, a estação 
contará com cinco elevadores 
e 14 escadas rolantes.

O início da operação co-
mercial ocorreu em 20 de 
outubro de 2002, no trecho 
de 8,4 quilômetros (entre as 
estações Capão Redondo e 
Largo Treze, integração com a 
Linha 9-Esmeralda da CPTM).

Quando concluída,  de 
Capão Redondo a Chácara 
Klabin, a Linha 5-Lilás terá 20 
quilômetros de extensão e 
17 estações: Capão Redondo, 
Campo Limpo, Vila das Bele-
zas, Giovanni Gronchi, Santo 
Amaro, Largo Treze, Adolfo 
Pinheiro, Alto da Boa Vista, 
Borba Gato, Brooklin, Cam-
po Belo, Eucaliptos, Moema, 
AACD-Servidor, Hospital São 
Paulo, Santa Cruz e Chácara 
Klabin.

Jo
sé

 C
or

de
iro

/S
PT

ur
is

Estação Brooklin será a mais moderna e está com obras 
avançadas: 98% já foram concluídos, segundo o Governo
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