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Praça comunitária da
Vila Clementino está 
na Bienal de Arquitetura

Linha 5 vai atrasar. Mais uma vez

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: existiu mesmo
um quilombo no Jabaquara?

Em novembro, no Lilló, quem 
pedir pelo Raviolli de provolone 
ajuda a Fundação Dorina

Quem mora, trabalha 

ou estuda na região da 

Vila Clementino e Moe-

ma já sabia: o governo 

do Estado e o metrô não 

vão cumprir a promessa 

de entregar as estações 

da Linha 5 ainda este 

ano. As obras estavam 

nitidamente atrasadas 

e agora a promessa é 

de entregar apenas uma 

delas - a parada Eucalip-

tos - em janeiro, outras 

em fevereiro - como a 

estação Moema, da foto 

ao lado. Já as estações de 

Interligação, Santa Cruz 

e Klabin, só serão con-

cluídas em em abril. Até 

lá, a linha 5 continuará 

sem interligação direta 

com a malha metroviá-

ria da cidade. Página 5

ITAIPU BATERIAS
A BASE 

DE TROCA
38AH 

FIT/CITY
45 AH 50 AH

COROLLA/CIVIC
60 AH 70AH

MOURA 320,00 330,00 360,00 350,00 480,00
HELIAR 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
DELCO 320,00 320,00 360,00 350,00 460,00
CRAL 280,00 240,00 320,00 270,00 390,00
ELETRAN 260,00 230,00 280,00 240,00 330,00
EXCELL - 220,00 - 230,00 -

Rua Luis Góis, 623
V.Mariana próx. R. Afonso Celso 5062-1691 * 5061-3646

CONTABILIDADE
REDUZA EM 35%
SUA MENSALIDADE

CONSULTE-NOS
SEM COMPROMISSO

5575-6159 - Whats: 9 9241-9449
www.djrcontabilidade.com.br

Rua Primeiro de Janeiro, 129
próximo do metrô Santa Cruz

Desde 1969 respeitando seu paladar

Av. Jabaquara, 538.   F: 5581-8093 
Praça da Árvore         2578-2165

DELICIOSAS 
NOVIDADES

EXPERIMENTE!!! 
DELICIOSAS
NOVIDADES

/osnirhamburger

Rosbife 
na Ciabatta

Foi um trabalho con-
junto da população, com 
especial afinco dos inte-
grantes do Conselho Par-
ticipativo da Vila Mariana, 
que resultou na transfor-
mação de um terreno va-
zio em praça com projeto 
arquitetônico próprio, no 
estilo “pocket park”. A 
Praça Comunitária, como 
é conhecida esta área na 
Vila Clementino, foi sele-
cionada para participar 
da 16a. Bienal de Arquite-
tura de São Paulo e logo 
será rebatizada Páginas 4Procurando escola

para seu filho?

Consulte sempre nossa edição 
para 

encontrar boas in
stituições da Zona 

Sul. E veja nosso 
roteiro exclusivo e

m 

www.jornalzonasul.com
.br
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•TURISMO E LAZER

Papai Noel já chegou ao Plaza Sul 
e trouxe personagens circenses

Shopping Plaza Sul. “Essa é 
mais uma forma de aproxi-
mar o público ao shopping 
e promover uma verdadeira 
experiência para essa data 
tão especial”, completa.

“O Fabuloso Circo de Na-
tal” mistura a magia do Na-
tal com atrações circenses, 
trazendo personagens como 
o Papai Noel Malabarista, o 
Papai Noel Equilibrista, e o 

Homem Bala, além da clássi-
ca árvore de Natal e o trono 
do Papai Noel.

Os shows natalinos con-
tarão com musica, dança e 
performances,  a partir de 
1º de dezembro, duas vezes 
ao dia. A decoração perma-
nece pelo shopping até 6 de 
janeiro. Os shows de Natal 
vão acontecer entre os dias 
1º a 23 de dezembro, sempre 

às 20h e às 20h40 (exceto às 
segundas-feiras), na  Praça 
de eventos do Piso Térreo

O Plaza Sul abre de se-
gunda a sábado, das 10h às 
23h (lojas, das 10h às 22h), e, 
aos domingos, das 10h às 23h 
(lojas, das 14h às 20h). Ende-
reço: Praça Leonor Kauppa, 
100, Saúde, São Paulo (SP). 
SAC: 11 4003-7220. Site: www.
shoppingplazasul.com.br

AGORA, TAMBÉM  
COM ENSINO MÉDIO

VESPERTINO

R$ 
746,91*

MÊS

Renovação Baby
R. Democracia, 180
Vl. Brasilina/SP
Tel: (11) 2352-4415

Unidade III
R. Bento de Faria, 129
Jd. da Saúde/SP
Tel: (11) 5073-5231

Renovação Jr.
R. Kalil Nader Habr, 281
Jd. da Saúde/SP
Tel: (11) 5073-1455

Unidade IV
R. Pe. Bento Pacheco, 3244
Indaiatuba/SP
Tel: (19) 3801-5550

Unidade II
R. Kalil Nader Habr, 137
Vila Moraes/SP
Tel: (11) 5073-1455

Centro de Convivência
R. Luiz da Costa Ramos, 328
Vila Moraes/SP
Tel: (11) 5077-4183

5073-5231       RENOVACAO.COM.BR

fortes e eficientes, da formação ao resultado.

I N F A N T I L  -  F U N D A M E N T A L  -  M É D I O

ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO RENOVAÇÃO

A MELHOR PREPARAÇÃO PARA
AS MELHORES UNIVERSIDADES!

AGORA, TAMBÉM  
COM ENSINO MÉDIO

ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO RENOVAÇÃO

* VALOR DO CURSO DO ENSINO MÉDIO VESPERTINO, NÃO INCLUÍDAS AS DESPESAS COM O MATERIAL DIDÁTICO

•EDUCAÇÃO

Disputar uma vaga 
em uma boa faculdade 
é considerado um sonho 
distante para muitos. 
Mas, o Colégio Renova-
ção, no Jardim da Saúde, 
está com uma novidade 
que pode ajudar muitos 
jovens: Ensino Médio, 
com preços mais aces-
síves de mensalidade, 
a partir de R$ 746,91. 
O valor é válido para novas 
turmas, para o período ves-
pertino (à tarde). 

Os alunos vão contar com 
uma Equipe Docente expe-
riente para preparar jovens 
que querem buscar vagas ou 
em faculdades ou mesmo par-
tir diretamente para o merca-
do de trabalho, mas com base 
de conhecimento mais sólida. 

“Devemos respeitar o li-
mite e tempo de maturação 
dos nossos alunos, além do 
fator biológico”, explica a 
diretora Sueli Conte. “Nem 
todos estão com o cérebro 
desperto para a aprendiza-
gem no período da manhã”, 
complementa a educadora.

Ela ainda diz que o Curso 
vespertino todo foi monta-
do pensando em respeitar 
a individualidade dos jovens 
e oferecer atendimento es-
pecífico para este público, já 

levando em conta a mudança 
na estrutura do sistema atual 
do Ensino Médio. 

“A proposta é flexibili-
zar a grade curricular. Nesse 
novo modelo, os alunos vão 
poder aprofundar seus estu-
dos, explorando sua área de 
conhecimento, habilidades 
e criatividade. Mas flexibi-
lizar não significa perder a 
qualidade e o compromisso 
com a Educação”, aponta. “O 
objetivo é aproximar a escola 
da realidade. Alunos serão 
despertados para seguir o 
caminho de suas vocações e 
sonhos”, conclui.

Informe-se sobre os di-
ferenciais e converse com a 
equipe do Colégio Renovação 
sobre as expectativas sobre o 
futuro de  seus filhos. 

O Colégio fica na Rua Ben-
to de Faria, 129 - Jardim da 
Saúde. Telefone: 5073-5231. 
Site: renovacao.com.br

No Jardim da Saúde,
Colégio oferece
Ensino Médio 
com valor acessível

O clima de Natal já invadiu 
o Shopping Plaza Sul, no Jar-
dim da Saúde. Ali, diversão é 
a palavra de ordem com uma 
decoração e programação 
que remetem a atividades 
circenses. 

A festa começou na quar-
ta-, feriado do Dia da Re-
pública, quando Papai Noel 
chegou. A inovação ficou por 
conta do endereço: a tarde 
de lazer teve início no Parque 
da Independência, onde uma 
kombi surgiu com persona-
gens circenses como mala-
baristas, mágicos e palhaços.

Claro que o bom velhinho 
também estava junto. Depois 
de duas horas no Parque, a 
trupe partiu para o shopping, 
onde pipoca e algodão doce 
esperavam pela criançada. 
Tudo gratuitamente.

Agora, Papai Noel está no 
Shopping diariamente pronto 
para receber a garotada para 
fotos, pedidos e cartinhas, 
em sua poltrona cercada 
de decoração de inspiração 
natalina.

Como a festa inicial já 
deixou claro, o tema “O Fa-
buloso Circo de Natal” une 
personagens natalinos e cir-
censes com muita diversão 
em celebrações coletivas 
para toda a família.

“Queremos reunir toda a 
família para compartilhar e 
celebrar momentos de ma-
gia e alegria”, afirma Fabio 
Segura, superintendente do 
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 9

Quer ver imagens mais antigas do bairro?
Visite: historiadojabaquara.com.br*

TRE já busca interessados em ser 
mesários voluntários em 2018

•POLÍTICA

Ano que vem tem eleições. 
Para presidente, governador, 
senadores (dois), deputado 
federal e deputado estadual. 
Para se ter uma ideia, só no 
Estado de São Paulo seráo 
450 mil mesários trabalhando  
como mesários. São eles que 
identificam os eleitores no 
momento da voltação, resol-
vem eventuais dificuldades 
ou dúvidas e garantem que 
o eleitor possa votar com 
segurança. 

Entre os mesários,  há 
aqueles convocados pela Jus-
tiça Eleitoral e os que, antes 
dessa convocação, volunta-
riaram-se. Nas eleições para 
prefeito e vereador de 2016, 
dos 390.085 mesários do Es-
tado, 124.827 (32%) eram vo-
luntários.

Para ser mesário volun-
tário é necessário ter mais 
de 18 anos, fazer a inscrição 
pelo site do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo (TRE-
-SP) e aguardar a seleção pelo 
respectivo cartório eleitoral.

 A legislação eleitoral ga-
rante dois dias de folga, em 
emprego público ou privado, 
para cada dia trabalhado nas 
eleições. Além disso, a atu-
ação como mesário garante 
preferência no desempate 
em concursos públicos e o 
aproveitamento das horas tra-
balhadas para atividades com-
plementares em instituições 
de ensino.

Biometria
Ainda sobre as eleições 

do ano que vem, algumas 
observações são importan-
tes porque geram dúvidas 

nos eleitores. Quem vota na 
cidade de São Paulo ainda não 
tem obrigação de refazer o 
cadastro biométrico, ou seja, 
o registro das impressões 
digitais que, em breve, serão 
usadas para garantir o voto de 
cada cidadão. Em vários muni-
cípios do Estado a biometria 
já é obrigatória e a votação 
só acontecerá nesse sistema. 

Mas, na capital, já é possível 
fazer o cadastro biométrico, 
desde que agendado previa-
mente. Novos títulos também 
estão sendo feitos já com ca-
dastramento das digitais. 

Quem precisa se registrar 
ou atualizar a situação no 

Tribunal Regional Eleitoral 
não deve deixar para o último 
momento e correr o risco de 
perder o prazo.

Para cadastrar a biometria 
ou regularizar sua situação, 
basta agendar no site e com-
parecer no dia e hora marca-
dos com um documento ofi -
cial com foto e comprovante 
de residência com até três 
meses. Nos sábados, dias 2, 9 
e 16 de dezembro, será possí-
vel ser atendido sem agenda-
mento em todos os postos de 
atendimento.

Em caso de dúvidas, ligue 
148 (não realiza o agenda-
mento).

Benedito J. Duarte/DPH/SMC

Jabaquara já foi um quilombo?

* Site construído com pesquisa histórica do jornal SP Zona Sul e patrocínio da 
Escola Nossa Senhora das Graças, prestes a completar 60 anos no bairro

Quem conhece, mesmo 
que muito pouco, da história 
do Jabaquara certamente já 
ouviu dizer que o bairro abri-
gou um quilombo no passado, 
com homens negros fugindo 
da escravidão e se refugiando 
no bairro. Às vésperas da cele-
bração da Consciência Negra, 
data marcada pela celebração 
de um líder da resistência, 
Zumbi dos Palmares, o resga-
te histórico ganha ainda mais 
importância 

É muito complexo resgatar 
com precisão o que aconteceu 
nos séculos XVII e XVIII na ci-
dade, até então um pequeno 
vilarejo no alto da Serra do 
Mar, pouco habitada (até me-
ados do século XIX, São Paulo 
ainda tinha menos de 50 mil 
habitantes) e de difícil acesso. 

E certamente essas carac-
terísticas também contribuí-
ram para que a cidade tivesse 
número reduzido de escravos. 
Os africanos foram levados 
mais às plantações de café 
no interior paulista e, na capi-
tal, viriam só décadas depois 
para servir nos casarões das 
famílias donas de fazendas. 
E, ainda assim, em pequeno 
número.

Há, entretanto, algumas 
histórias bem interessantes 
no que diz respeito à relação 
entre a história do bairro, seu 
nome e os quilombos. 

Um dos maiores quilom-
bos do país fi cava na cidade 
de Santos. Chegou a reunir 
mais de 30 mil homens ten-
tando escapar da escravidão 

e era liderado por Quintino 
Bocaiuva. Esse quilombo se 
chamava Jabaquara. 

Alguns historiadores levan-
tam a hipótese de que seria 
por isso que o bairro do Ja-
baquara ganhou este nome: 
teria abrigado alguns escravos 
que sonhavam em chegar ao 
Jabaquara santista, para se 
refugiar. Vindos principalmente 
do interior paulista, tais negros 
fariam um descanso na Casa do 
Sítio da Ressaca. 

Mas, esta versão deixa mui-
to vaga a explicação de porque 
o bairro ganharia o nome de 
Jabaquara. 

Vários livros de história, 
com destaque para o historia-
dor do início do século XX, Nuto 
Sant’Anna, apontam para outra 
direção.

Nuto pesquisou atas e rela-
tos da cidade e descobriu que 
um suposto vigário que criava 

desafetos e desavenças no 
centro da cidade, Domingos 
Albernaz, seria também o pro-
prietário de terras na região do 
córrego Ressaca, um afl uente 
do Ipiranga. 

Efetivamente, a casa ban-
deirista ali existente, embo-
ra tenha provavelmente sua 
construção datada de 1719, 
posterior à morte de Albernaz, 
foi sempre conhecida como a 
Casa do Padre Albernaz. 

Especula-se que Albernaz, 
em suas desavenças, tenha 
abrigado alguns escravos e in-
clusive incitado-os a lutar. 

O livro de Nuto Sant’Anna, 
cita que, em uma dessas oca-
siões, o “sacerdote enérgico 
e brigão, “veio de seu sítio no 
Jabaquara com um grupo de 
escravos armados e decididos, 
pondo a terra em polvorosa”. 

Na próxima edição, a conti-
nuação dessa história...

Casa do Sírio da Ressaca, ou “Casa do Padre Albernaz”
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Somos um Centro de 
Pós-Graduação de Den-
tistas com experiência 
na área de Implantes 
Dentários, que tem por 
finalidade ajudar a po-
pulação de nossa cida-
de e localiza-se na Vila 
Mariana (a três quadras 
do metrô Santa Cruz). 

Oferecemos a todos 
implantes de alto nível 
e última geração. 

Com experiência de 
muitos anos oferecen-
do serviços à comuni-

dade, damos a todos 
a oportunidade de re-
por dentes perdidos, 
ou substituir pontes 
móveis, dentaduras ou 
próteses mal adapta-
das por dentes fixos, ou 
dentaduras abotoadas.

Os dentes são im-
portantes para a mas-
tigação, fala e estética 
facial. Sua perda pode 
acarretar dificuldades 
físicas e até psicológi-
cas e sociais.

Na primeira fase , re-
colocamos a sua 
raiz que foi per-
dida, através 
deste implan-
te, que fica-
rá em sua 
boca por 
a p r o x i -
m a d a -

mente 3 a 4 meses, para 
daí iniciarmos a segunda 
fase que é a colocação 
das coroas ou próteses 
presas nestes implantes.

A colocação dos im-
plantes é através de 
pequenas cirurgias, 
simples, sem dor, de 
modo que ninguèm 
deixará de realizar seus 
afazeres no dia seguin-
te à colocação, nem 
ficará sem seus dentes 
provisórios.

O implante é uma raiz 
artificial que, depois 
de grudado ao osso, 
recebe uma nova coroa 
artificial e temos, assim, 
um novo dente.

Prof. Dr.  
Danilo J. Racy 

CRO 37058

MARQUE UMA AVALIAÇÃO!!!
Todos os interessados devem entrar em contato 
pelos TELEFONES: 3277-2706 ou 3399-4399 (h.c) 

c/ Rose ou Marcia, para marcarem avaliação

IMPLANTES DENTÁRIOS
EM CURSO DE PÓS-GRADUÇÃO
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•URBANISMO

Bienal de arquitetura destaca
projeto de praça comunitária 

Quem foi que disse que a 
população não consegue me-
lhorar a quanidade de vida 
local, nem quando se une e 
participa de perto das ações 
desenvolvidas pelo poder pú-
blico? Na Vila Clementino, um 
exemplo bom de que a força 
comunitária é transformado-
ra está na Praça Comunitária.

Aquilo que um dia já foi um 
terreno abandonado, invadi-
do, voltou para as mãos da 
prefeitura e foi a própria vizi-
nhança que decidiu seu desti-
no. Foram alguns anos nessa 
batalha, mas agora a Praça 
Comunitária da Rua Botucatu 
é mais do que uma realidade. 
O resultado foi tão bom que 
o projeto que deu origem a 
ela está entre os escolhidos 
para participar da 11ª Bienal 
de Arquitetura, na categoria 
Utilidade Pública. 

“Fizemos a inscrição junta-
mente com o Sr. Cavalcanti 
que, gentilmente, nos deu 
mais informações e deta-
lhes sobre todos os envolvi-
dos nesse trabalho: comer-
ciantes, parceiros, artistas, 
prefeitura etc”, afi rma Ali-
ne Ostrowska, conselheira 
participativa da Vila Maria-
na e arquiteta do escritório 
Popovic+Ostrowska, respon-
sável pela planta da praça. 
O projeto foi uma vitória do 
Conselho, que vinha deba-
tendo e promovendo even-
tos para viabilizar a praça 
há mais de três anos. “Cer-
tamente, sem a dedicação e 

a participação do Conselho 
Participativo da Vila Maria-
na, esse projeto não teria se 
realizado. O mais importante 
é que esse trabalho foi reco-
nhecido e poderá servir de 
modelo e se multiplicar por 
toda a cidade de São Paulo.”, 
conclui a arquiteta. Com o 
tema “Em Projeto”, o evento 
questiona o signifi cado e o lu-
gar dos projetos na cidade e 
na sua transformação.

Localizada no número 
557 da Rua Botucatu, a pra-
ça tem 416,80 m² e foi ide-
alizada por moradores da 
região, com apoio do Con-
selho Participativo da Vila 
Mariana, especialmente do 
conselheiro José Carlos Cor-
rêa Cavalcanti. Um abaixo 
assinado reuniu cerca de 5 
mil participações pela praça.

O local segue o conceito de 
pocket park, muito comum 
nos Estados Unidos. Esses 
“oásis urbanos” são áreas 
verdes que proporcionam la-

zer e descanso no meio à pai-
sagem cinza de grandes cida-
des. E, em breve, o endereço 
deve ser ofi cializado como 
Praça Janela do Sol. O projeto 
de lei tramita na Câmara dos 
Vereadores e já passou pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça. Assim que for sancio-
nado, a Prefeitura Regional 
Vila Mariana vai reinaugurar 
ofi cialmente a Praça.

A 11ª Bienal de Arquitetura, 
uma realização do IAB (Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil), 
começou em setembro e a 
exposição, incluindo o traba-
lho da praça da Rua Botuca-
tu, fi ca aberta ao público até 
janeiro de 2018.

Neste ano, o calendário 
conta com ofi cinas, residên-
cias, seminários, expedições, 
peças de teatro, exposições, 
mutirões, ações e atos. A 
programação e outras infor-
mações podem ser consulta-
das neste link: http://11bienal
dearquitetura.org.br/  
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•TRANSPORTE

Conexão da estação Santa Cruz com linha 5 
só será concluída em abril de 2018

 Como muitos paulistanos 
já imaginavam, as obras da 
Linha 5 do metrô não serão 
concluídas em dezembro 
como prometido. O prazo foi 
adiado pela Companhia do 
Metrô. Novamente...

Não vai ser tão já que o 
trânsito ao redor da estação 
Santa Cruz será liberado, nem 
que terminarão transtornos 
como a sujeira, a circulação 
de caminhões, o barulho.

No ano passado, as três pri-
meiras paradas haviam sido 
prometidas para o mês de 
abril, mas foram entregues 
apenas em setembro. Ainda 
assim, até agora estavam ope-
rando em horário reduzido, 
que só esta semana foi defi ni-
tivamente ampliado (veja mais 
em jornalzonasul.com.br).

Já as demais sete paradas 
prometidas para dezembro, 
só vão começar a receber 
passageiros em 2018 e, ainda 
assim, paulatinamente.

O calendário de entrega dos 
novos trechos da linha passou 
a ser: janeiro, para a estação 
Eucaliptos; fevereiro, para 
Moema, AACD Servidor e Hos-
pital São Paulo; e abril, para as 
duas integrações Santa Cruz 
(que representa a conexão 
com a Linha 1 - Azul) e Chácara 
Klabin (interligada à Linha 2, 
Verde).  Abril é o prazo para o 
governador Geraldo Alckmin 
se desincompatibilizar do car-
go, caso seja ele o candidato 
do PSDB à presidência.

A estação Campo Belo, úni-
ca que estava prevista para 
ser concluída no primeiro 
trimestre do ano, foi adiada 
para daqui um ano: dezem-

bro de 2018, o que represen-
tará a conclusão de toda a ex-
pansão. Se é que o prazo não 
será adiado novamente.

Em nota, o metrô expli-
cou que o Consórcio Heleno 
da Fonseca/Tiisa atrasou as 
obras das novas estações e 
do poço de ventilação e saí-
da de emergência Rouxinol, 
trazendo impacto para a im-
plantação de sistemas, prin-
cipalmente o de ventilação 
principal, que é imprescindí-
vel para a obtenção do AVCB 
(Corpo de Bombeiros).

O Metrô informou ainda 
que já abriu processo admi-
nistrativo para multar o con-
sórcio em R$ 4,6 milhões. Nas 
interligações com as esta-
ções Chácara Klabin e Santa 
Cruz, recursos administrati-
vos atrasaram o processo de 
contratação da empresa que 
atua na conclusão dos acaba-
mentos.

A companhia ainda defen-
de que a ampliação da Linha 
5-Lilás conta atualmente com 
4.300 funcionários trabalhan-
do aceleradamente para a 

conclusão de sete estações 
que estão em obras e com os 
serviços para a instalação de 
sistemas. 

A linha 5 vai ligar bairros do 
extremo Sul à região central, 
com a conexão de bairros 
como Santo Amaro à Vila Ma-
riana. O metrô é um antigo 
sonho dos moradores dessa 
área da cidade, que parecia 
prestes a ser concretizado 
quando as obras começaram 
ainda em 1998, há pratica-
mente 20 anos. O primeiro 
trecho, com seis paradas, foi 
entregue quatro anos depois, 
mas sem conexão com o res-
tante da malha viária, ligando 
as paradas Capão Redondo e 
Largo 13 de Maio. 

A retomada das obras só 
aconteceu em 2008, com 
promessa inicial de conclu-
são para 2014. Denúncias de 
concorrência viciada fi zeram 
com que a obra fosse inter-
rompida em 2010, mas já no 
ano seguinte os trabalhos fo-
ram retomados. Ainda assim, 
os prazos deixaram de ser 
cumpridos.

A estação Campo Belo, úni-
ca que estava prevista para 
ser entregue em em 2018, no 
mês de março, será concluída 
só daqui um ano, em dezem-
bro de 2018. Isso se não hou-
ver novos atrasos…)*

Prédios
O Jornal São Paulo Zona 

Sul também questionou a 
Companhia do Metrô sobre 
a necessidade de tantos pré-
dios externos, junto às novas 
estações. Várias paradas da 
expansão da linha 5 contam 
com edifícios laterais às en-
tradas das estações, com vá-
rios andares. Segundo o me-
trô, os edifícios anexos que 
vão abrigar equipamentos 
essenciais para o funciona-
mento da estação, como ge-
radores e alternadores, além 
de salas de cabeamentos e 
controle de sistemas, em ins-
talações que vão facilitar o 
acesso de funcionários para 
a manutenção, diferente-
mente das salas técnicas de 
estações antigas, que foram 
construídas adequadas à rea-
lidade da época.

Esta;cão Eucaliptos, em frente ao Shopping Ibirapuera, deve fi car pronta em janeiro, mas ainda 
sem inerligaçãos às linhas Verde e Azul, prometida para abril, em operação assistida 

Quando é hora de 
assumir os brancos? 

O assunto ainda gera muito 
tabu, preconceito até, mas a 
verdade é que cada vez mais 
mulheres estão decidindo 
assumir os cabelos brancos. 
Qual o melhor momento para 
fazer essa transição? A primei-
ra reposta tem que ser sua. 
Ou seja, quem deve tomar as 
rédeas de sua vida e decidir 
como se sentirá melhor é sem-
pre você mesma. 

Em se tratando de visual 
e cabelos, aliás, é importante 
lembrar que nada é definitivo. 
Se não gostar de um resultado, 
há como voltar atrás ou sair em 
busca de uma terceira alternati-
va, não é mesmo? O interessan-
te sobre os cabelos brancos é 
que há diversas possibilidades 
para quem quer esse ar mais 
natural e que, depois de finali-
zado o processo, vai economi-
zar com colorações constantes.

A idade em que surgem os 
fios brancos varia de pessoa 
para pessoa, assim como a ve-
locidade com que ocorre essa 
transformação. Então, cada 
caso é um caso e o ideal é que 
você venha conversar com a 
gente para definir a melhor 
maneira de atravessar esse 
processo gradualmente .

A cliente pode tanto optar 
por um período de luzes ou 
mechas claras e loiras, como 
alterar o corte para curto. É 
possível recorrer à descolo-
ração, mas o processo pode 
danificar os cabelos, por isso é 
preciso muita cautela e estudo 
personalizado, individual. Há 
sempre maneiras de evitar um 
visual desleixado ou estetica-
mente bem questionável.

Vale lembrar que a indústria 
cosmética está constantemente 
apresentando novidades e na 
atualidade há inúmeros tons 

de cinza e plantinados que são 
ideais para quem deseja investir 
nesse visual que pode ser bem 
chique e moderno. Quem não 
se lembra da personagem Mi-
randa, uma diretora de revista 
de moda vivida por Meryll Stre-
ep nos cinemas (foto acima)?

Outra dica importante: não 
é porque você vai deixar o ca-
belo mais natural que isso deva 
representar descuido com a 
hidratação, a manutenção... 
Cabelos brancos podem ficar 
“amarelados” ou quebradiços 
caso não sejam tratados. 

Em nossa página do Face, 
há também vários exemplos de 
clientes felizes com seus tons 
platinados, cinzas ou brancos. 
Confira em www.facebook.
com/cutscolor.

Rose Inoki & 
Michelle Ceródio
Cut& Color Hair

Rua Caramuru, 431 
Praça da Árvore 

Telefone: 2640-3660

# Esta coluna é publicada 
quinzenalmente, sempre com 
uma dica sobre saúde e beleza 
dos cabelos, maquiagem e 
tudo para arrasar no visual e 
extrair a beleza que é só sua! #
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Festival de costelinha suína ao barbecue
A Ceci Grelhados está 

comemorando mais um 
ano de sucesso no Planal-
to Paulista. E, para festejar, 
está com uma promo-
ção especial: o Festival 
de Costelinha Suina ao 
Barbecue

Prato muito consumido 
nos Estados Unidos e Aus-
trália, a Costelinha Suína 
está cada vez mais popu-
lar no Brasil. 

“Também temos tido 
muitos pedidos de incluir a 
costelinha entre as carnes 
oferecidas em churras-
cos”, conta Valdir Queiroz, 
proprietário da Ceci Gre-
lhados. 

A casa já conquistou 
fama na promoção de 
eventos. Atende em festas 
particulares ou de em-

presas, organizando tudo 
para que os anfitriões não 
tenham trabalho nenhum.

Há diferentes alterna-
tivas de pacotes e cada 
um decide que serviços e 
produtos fazem parte do 
pacote - das guarnições 
às carnes; das bebidas 
ao gelo; do número de 
funcionários (churrasquei-
ro, garçons, copeiras) aos 
acessórios (mesas, guar-
danapos, copos, talheres, 
travessas...). 

A descrição de cada 
pacote e sua adequação 
ao número de convida-
dos pode ser consultada 
no site www.cecigrelha-
dos.com.br. 

Há, por exemplo, fes-
tas em que são servidos 
apenas espetinhos, nas 

variedades escolhidas 
pelos clientes, até outros 
com várias guarnições, 
saladas, cortes especiais...

A duração das festas 
também é negociável e 
toda carne não aprovei-
tada durante o evento 
fica para o cliente. “É nos-
so diferencial”, comenta 
Queiroz. Em geral, as fes-
tas duram 5 horas, a equi-
pe chega com uma hora 
de antecedência e os pa-
cotes básicos preveem 50 
pessoas. Vale ressaltar a 
qualidade: os espetinhos, 
por exemplo, são prepa-
rados na véspera, com 
tempero caseiro, sem co-
lorantes ou conservantes, 
além de todas as carnes 
serem peças nobres.

“A Ceci Grelhados 

só trabalha com carnes 
de primeira linha, sele-
cionadas e preparada 
sob rigorosas normas de 
higiene”, garante o expe-
riente Queiroz. Para ver a 

lista completa de carnes 
oferecidas, entre também 
no site.

A Ceci Grelhados fica 
na Avenida Afonso Ma-
riano Fagundes, 1349 - 

Planalto Paulista. Telefo-
nes: 2276-7901. Tire suas 
dúvidas ou faça pedidos 
também por WhatsApp: 
99976-7156 e 9 8542-3449.

Saiba mais em cecigrelhados.com.br

De 79,90/kg

por R$ 49,90!/kg

De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90De 79,90/kg/kg/kg

Restaurante Lilló participa de ação 
em prol da Fundação Dorina

Sabe aquele dia em que se 
está procurando algo especial 
para jantar? Mas, especial 
mesmo, unindo comida boa, 
ambiente bonito e, para com-
pletar, sabendo que parte 
da verba gasta vai para um 
trabalho assistencial sério, 
desenvolvido há mais de 70 
anos!

Em novembro, o Restau-
rante Lilló, na Vila Clementino, 
está participando da “Campa-
nha um Bem que dá Gosto”, 
da Fundação Dorina Nowill. 
A fundação fica no mesmo 
bairro e atende, desde a dé-
cada de 1940, pessoas com 
deficiências visuais graves. 
O atendimento inclui a pro-
dução de livros em braille e 
gravados, além de orientação 
profi ssional, inserção social e 
muito mais. 

Para contribuir, basta pe-
dir pelo prato da campanha, 
que está destacado nas me-
sas do restaurante, apenas 
durante o mês de novembro: 
“Ravioli Recheado de Queijo 
Provolone ao Molho de Toma-

tes Frescos e Orégano”. Dez 
por cento do valor do prato é 
doado à entidade.

O Lilló vem se firmando 
como uma das opções mais 
sofi sticadas na região da Vila 
Clementino. Embora atenda 
um público executivo e mui-
tos turistas, o preço não é dos 
mais altos no entorno. 

O almoço, por exemplo, 
funciona com pratos executi-
vos e a la carte. 

No fim de semana, sába-
dos e domingos das 12h às 
16h30, a casa atende em sis-
tema de buff et com saladas e 
pratos quentes de alto nível 
e valor fixo por pessoa: R$ 
75,90, incluindo um buffet 
de sobremesas daqueles de 
comer com os olhos.

Vale destacar que há recei-
tas elaboradas e normalmen-
te bem caros incluídos, como 
a Paella, ou massas especiais 
e aos sábados uma capricha-
díssima feijoada. 

A casa também trabalha 
em sistema a la carte, espe-
cialmente no jantar, 

•GASTRONOMIA

  2645-9406    94555-8551      2645-9406    94555-8551      2645-9406    94555-8551    

Temperos e
Farinhas 
a granel

Rua Luís Góis, 1680 - Vila Mariana
www.emporiocerealia.com.br

facebook.com/emporiocerealia

Rua Luís Góis, 1680 - Vila Mariana
www.emporiocerealia.com.br

facebook.com/emporiocerealia

Cereais
Castanhas
Chás

Saúde a granel

Para terminar a noite em alto estilo, que tal uma das sobremesas 
mais famosas da casa: o Petit Gateau com sorvete de creme e calda 

quente de chocolate. Cardápio, na verdade, tem várias opções

•CONSTRUÇÃO E REFORMA

Poda de árvore: saiba quando e como solicitar
Árvores devem ser res-

peitadas. Fazem bem para 
a cidade, para a população. 
Além de purifi car o ar, ainda 
deixam a cidade muito mais 
bonita. Então, podar ou re-
mover uma árvore são atitu-
des sempre extremas.

Quem decide se uma ár-
vore deve ou não ser poda-
da é sempre o engenheiro 
agrônomo da Prefeitura, que 
vai dar um laudo atestando 
a aprovação para poda ou 
remoção.

A solicitação pode ser fei-
ta pelo telefone 156 ou pelo 
site do Serviço de Atendi-
mento ao Cidadão (SAC). 

Este serviço é regulamenta-
do pela Lei nº 10.365, de 22 
de setembro de 1987, que 
garante o corte e a poda de 
vegetação de porte arbóreo 
existente no município de 
São Paulo.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a poda pode ser solicitada 
e será aprovada se for para 

formação: conferir uma for-
ma adequada à árvore, de 
limpeza: para eliminar ramos 
doentes; de emergência: 
para retirar galhos que colo-
cam em risco a segurança, ou 
de adequação, para adequar 
o desenvolvimento da árvore 
ao espaços, edificações ou 
equipamentos urbanos.

VIDRAÇARIA E SERRALHERIA
DO BOSQUE

Envidraçamento de Sacadas
Vidros Comuns e Temperados

Box - Espelhos - Corrimão
Guarda Corpo - Esquadrias de

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

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

BSV

CONSTRUÇÃO E REFORMA 
EM GERAL

EMPRESA COM REGISTRO NA PREFEITURA

COM GARANTIA E MATERIAL DE QUALIDADE

› Reparo ou troca de registro 
sem quebrar paredes 
› Fazemos desentupimento
›CAÇA VAZAMENTOS

Orçamento sem
compromisso

Aceitamos 
todos os cartões

5625-2599   •   96155-1045
7843-9606 - ID 55*687*22TRATAR C/ 

VALMIR

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

LOJA DENTRO DA ROSHEL - TEL.: 5929-9555
Av. Carlos Oberhuber, 23 - Vila São José

LOJA YERVANT - F: 5622-1555
loja1@alfaesquadrias.com.br

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

LOJA INTERLAGOS - F: 5614-2285
loja2@alfaesquadrias.com.br

Av. Interlagos, 3146 - Interlagos

LOJA M. BOI - F: 2654-6383
lojamboimirim@alfaesquadrias.com.br

Av. do M. Boi Mirim, 6056 - Jd. São Luiz
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***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

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

Tudo

6x 
Aceitamos os Cartões

Parcela mínima
R$ 100,00

Há 18 anos, o Lilló encanta 
com o ambiente integrado 
com a natureza. No meio do 
salão, há um cambuci, árvore 
centenária, que é a grande 
atração visual do ambiente. 
A árvore foi preservada na 
construção do imóvel, que 
aconteceu na década de 1960, 
pelo proprietário que era pai 
de um dos atuais sócios do 
restaurante. Para o jantar, o 
cardápio ainda traz diversida-

de de opções entre saladas, 
entradinhas, carnes, aves, 
pescados, risotos, massas... 
E, sempre a partir das 19h, 
é possível optar pela boa e 
velha pizza, também. 

A adega climatizada tem 
espaço para mais de 900 gar-
rafas e conta com mais de 130 
títulos de diferentes países.

O Lilló fi ca na Rua Borges 
Lagoa, 1321 - Vila Clementino. 
Telefone: 5572-3177.
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Av. Dr. Altino Arantes, 1091
Vila Clementino
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www.conquistaimoveis.net.br

2577-0269 
9.5766-7772
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www.conquistaimoveis.net.br

V. CLEMENTINO
APTO 3 DTS  GAR  75 M² AU

R$ 1.900,00
Local  espetacular , living 2 ambs

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

ALTO IPIRANGA
SALA COMERCIAL

R$ 1.300,00
Salas comerciais, em torno
de 40m² aú. Prédio novo,

excelente localização.

METRÔ STA CRUZ
SALA COMERCIAL  

R$ 1.800,00

Ao lado metrô Sta Cruz,
48m² aú, gar, WC.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO COMERCIAL

R$ 8.000 MIL
Ótimo sobrado, 8 salas, 8 vagas, 
4 banheiros, reformado, próx ao 

metrô Praça da Árvore.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 559 MIL
Ótimo apto, liv c/ sacada, rico em 

arms, lazer, próx metrô.
Maravilhoso, vale a pena conhecer.

MIRANDÓPOLIS
APTO  1 DORM  GAR

R$ 320 MIL
Reformado, local privil,

próx metrô Saúde.
Não deixe de conhecer!

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  GRS

R$ 798 MIL
Próx metrô, 112m² aú, liv amplo 
2 ambs, coz planejada, rico em 

arms. Ref, lindo, ótimo edif.

V. MARIANA
SOBRADO COML

R$ 8.000,00
Ótimo sobrado, 6 salas,

3 banheiros, 2 vagas, edícula. 
Próximo ao metrô Ana Rosa.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 790 MIL

3 dts sendo 2 stes, 2 grs, sacada,
Rico em arms.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  S/GAR

R$ 350 MIL
Ótimo apto, 62m² aú, reformado, 
localiz privil, Próximo ao metrô 

Praça da Árvore

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.050 MIL
Ao lado do metrô, andar alto, 

terraço, repleto de
 armários, lazer.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.100 MIL
Excel apto, reform, ótima localiz, 

ao lado Metrô Santa Cruz,
depósito, boa área de lazer. Único.

V. CLEMENTINO
APTO   2 DTS  GAR

R$ 519 MIL
Ótimo apto, 70m² áú, 

bem localizado,
ao lado do Metrô Santa Cruz.

V. MARIANA
APTO   2 DTS  GAR

R$ 510 MIL
Reformado, ótima

localização, ao lado do
Metrô Vila Mariana.

V. CLEMENTINO
PRÉDIO COMERCIAL

R$ 19.500,00
Ótima local, 550m² ac,

14 sls, 7 banheiros, refeitório, 
copa, 8 vagas garagem.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 1.300.000 MIL
Ótima localiz, 400m² ác, 10x35,
14 sls, 7 banh, 8 vgs, terr plano, 
bom para diversas finalidades.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 3 DTS STE 2 GARS

R$ 1.320.000 MIL
Excelente sobrado, reformado, 

ótima Local, rico em arms,
cozinha planejada.

SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 950.000 MIL
Exc área útil, 104m², ótima local, 

liv 2 ambs, lavabo, terraço,
repl arms, coz planej.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STES  2 GRS

R$ 1.220.000 MIL
Exc neg, andar alto, 108m² áú,
liv 2 ambs, terraço, rico arms.

Próx ao Metrô Santa Cruz.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  STE  GAR

R$ 3.200,00
Ótimo sobrado, rua tranquila, 

cozinha planejada,
2 banheiros.

SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 435 MIL
Excel. apto, boa localiz,
andar alto, próximo ao
Metrô Praça da Árvore.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 610 MIL
Lindo sobrado, reformado,
ótima localiz, gar coberta.
Próximo ao metrô. Único.

IPIRANGA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 670 MIL
Excel apto, 110m² áú, liv 2 ambs, 

ao lado Museu Ipiranga, rico 
arms. Ótimo estado conservação.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster, terraço,
lavabo. Confira!

SAÚDE
APTO  2 DTS  1 GAR

R$ 1.600,00
Ótimo apto, semi-mobiliado

ou não. Arm emb, fogão,
geladeira, cama box.

CAMPO BELO
APTO  4 DTS  3 STS  4 GRS  

R$ 8.000,00 (PACOTE)

Lindo apto, ótima localização,
closet, varanda, lazer.

MIRANDÓPOLIS
TÉRREA - 5X26 - 2 GARS

R$ 495 MIL
Ótima localização, sala boa,

2 amplos dts, próximo
Metrô Praça da Árvore.

SAÚDE
SOBRADO  2 DTS  2 GRS

R$ 530 MIL
Excelente sobrado, living amplo, 

2 ambs, lavabo, repleto armários, 
quintal, edícula.

V. CLEMENTINO
APTO  1 DORM  VARANDA

R$ 1.600,00
Ótimo apto, 50m² áú, sala c/ 

varanda, coz. c/ arms, 1 vaga ga-
ragem. Na melhor rua do bairro.

V. MONUMENTO
APTO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 510 MIL
Lindo apto, living c/ terraço, rico 

em arms, ótima localiz, lazer. 
Vale a pena conhecer!

CHÁC. INGLESA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 510 MIL
Oportunidade, ótimo apto,

living c/ sacada, rico em arms.
Vale a pena conhecer.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 650 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

rua arborizada, gar coberta, próx 
a bancos, mercado e padaria.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  -  7X25

R$ 900 MIL
Living 3 ambs, 3 amplos DTS, 
edícula, 4 vgs, quintal, jardim, 

entrada lateral.

SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 398 MIL
Excelente negócio, living com

terraço, rico arms.
Ao lado do Metrô Saúde.

SAÚDE
APTO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 550 MIL
Oportunidade, ótimo apto, living 

c/ terraço, 2 ambs, repl arms.
Próx Metrô Praça da Árvore.

V. MARIANA / CHÁC. INGLESA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 650 MIL
Ótimo apto, boa loc, rua arbori-
zada, liv c/ terraço, lazer, arms 
plan. Próx Metrô Santa Cruz.

MOEMA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.200 MIL
Exc apto, 112m² áú, liv amplo c/ 

terraço, 2 ambs. Ao lado
Shop Ibirapuera, fora de rota. 

Lazer completo.

SAÚDE
SOBRADO  3 DTS  STE  3 GRS

R$ 1.450 MIL
Exc sobrado, ótima local, repleto 

arms, quintal, churrasqueira.
Ao lado do Metrô Saúde.

VERGUEIRO
SALA COMERCIAL

R$ 2.300,00
Sala comercial com 30,25m² áú, 

banheiro, 1 vaga gar.
Ao lado do Metrô Paraíso.

V. CLEMENTINO
SOBRADO COMERCIAL

R$ 9.000,00
Ótimo sobrado, exc localiz,

9 salas, 4 banheiros, 6 vagas.
Vale a pena conhecer!

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 530 MIL
Excelente oferta, ótima localiz, 

75m² áú, repleto arms. Próximo 
Metrô Santa Cruz.

JABAQUARA
APTO  3 DTS  STE

R$ 1.400,00
Ótimo apartamento,

sala 2 ambs c/ varanda,
cozinha americana, lazer.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
• 2ª A 6ª feira das 08 às 19hs;
• Sábados e Feriados das 08 às 17hs.

RUA TIQUATIRA, 399
BOSQUE DA SAÚDE
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APTO
CAMBUCI

R$ 220 MIL
Ao lado da Estação Ana Neri, 

ótimo para moradia ou renda, c/ 
1 dormitório, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ rack emb., sacada, 
cozinha americana planejada, 

lavanderia, cond. somente
R$ 285,00 - REF.: 15.506

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 960 MIL
Seminovo, impecável, c/ 3 
dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 3 carros, 
área gourmet, estuda permuta 

c/ apto. menor valor na região - 
REF.: 16.212

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.100 MIL

Ótimo local da r. Tiquatira, terr. 
408 m², constr.340 m², c/ 3 

dorm. c/ AE, suíte, liv. p/ 2 amb., 
sl. jantar, coz. c/ AE, dep. p/ 

emp., qtal c/ churr., gar. subsolo 
p/ 5 carros - REF.: 15.777

APTO
JD. V. MARIANA

R$ 1.290 MIL
Excelente área útil de 174 m², 
c/ 4 dorm. c/ AE, suíte máster 
c/ closet, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, lavabo, copa, coz. c/ 
AE, dep. empreg., garagem p/ 
3 carros, estuda imóvel menor 

valor - REF.: 15.746

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 1.200 MIL
Excelente oferta, AU = 142 m², 
ótimo acabto., c/ 3 suítes c/ AE, 
closet, liv, p/ 3 amb. c/ sacada 
gourmet, lavabo,  coz. planej., 

gar. p/ 2 carros, lazer completo, 
estuda permuta c/ apto. na 

região até 50% - REF.: 16.281

APTO
V. BRASILINA
R$ 325 MIL

3 dormitórios c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha planejada, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro, 
condomínio R$ 500,00, lazer 

completo - REF.: 16.155

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente oferta, abaixo da 
avaliação, impecável, ótimo 

acabto, c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, 
ar condic., liv, lav, escritório 

c/ AE, coz. planej., ampla 
despensa, depósito, quintal, 

gar. p/ 3 carros - REF.: 15.462

SOBRADO COND.
FECHADO - JD. DA SAÚDE

R$ 750 MIL
Excelente sobrado em 

condomínio fechado, c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha 

planejada, wc p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros - REF.: 16.075

TÉRREA
JD. DA SAÚDE

R$ 795 MIL
Ótimo local da rua Dr. Leite 

Pereira, c/ 3 dorm., wc social, 
living p/ 2 amb., cozinha 

planejada, lavanderia, amplo 
quintal nos fundos, garagem p/ 

4 carros - REF.: 16.070

SOBRADOS NOVOS
JD. DA GLÓRIA

R$ 890 MIL
Arquitetura arrojada, ótimo 

acabto., c/ 3 suítes, living p/ 
2 amb., jd. inverno, lavabo, 

cozinha, qto. p/ despejo, gar. 
subsolo p/ 4 carros, fundos c/ 
acesso para outra rua c/ mais 
uma garagem - REF.: 15.521

SOBRADOS NOVOS
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
- Excelente localização, c/ 3 
dorm., 2 suítes, wc social, 

living, sl. jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

emp., gar. p/ 2 carros, estuda 
propostas - REF.: 15.058

SOBRADO
JD. DA SAÚDE
R$ 1.700 MIL

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

living p/ 3 amb., lav, escritório, 
cozinha conjugada c/ espaço 

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

SOBRADO
MIRANDÓPOLIS

R$ 1.280 MIL
Ótima localização, reformado, 
impecável, c/ 3 dorm. c/ AE, 

suíte, living p/ 2 amb., sl. 
Jantar, lavabo, coz. c/ AE, dep. 

p/ empreg., linda churrasq. 
Coberta c/ forno p/ pizza, gar. p/ 

2 carros - REF.: 15.634

SOBRADO
V. BRASILINA
R$ 325 MIL

Impecável, toda reformada, c/ 
2 dorm., wc social, living p/ 2 
amb., lavabo, copa, cozinha c/ 
AE, lavan, garagem p/ 1 carro, 

estuda permuta c/ apto. 3 dorm. 
menor valor - REF.: 16.048

APTO
V. VERA 

R$ 380 MIL
Impecável, ótimo acabto., pisos 
porcelanato, c/ 2 dormitórios, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 

sacada, cozinha c/ AE, garagem 
p/ 1 carro, cond. R$ 510,00, 

prédio c/ lazer - REF.: 16.278

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 720 MIL
Seminovo, impecável, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
wc social, living p/ 2 amb., 

coz. americana planej., lavand. 
c/ wc p/ empreg., ótima área 

gourmet c/ churr. e forno pizza, 
gar.p/ 2 carros - REF.: 15.173

SOBRADO + EDÍCULA
BQ DA SAÚDE

R$ 790 MIL
Terreno 5 x 50 mts., construção 
380 m², sendo um sobrado c/ 2 
suítes, living, sl. jantar, cozinha, 

dep. Empreg., gar. p/ 1 carro, 
edícula c/ 1 dorm., sala, coz., 

wc, e amplo salão nos fundos - 
REF.: 16.086

SOBRADO
CH. INGLESA
R$ 1.190 MIL

Impecável, estilo colonial, 
terreno 180 m², AC =  250m², 
c/ 3 dorm., suíte, escritório, wc 
social, living, sl. jantar, sala TV 
ou um 4º dorm., lavabo, coz. c/ 
AE, quintal c/ churrasq., gar. p/ 

2 carros - REF.: 15.591

APTO.
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.180 MIL

AU = 121,50m², c/ 3 dorm. c/ 
AE, suíte, closet, liv. p/ 2 amb. 
c/ sacada gourmet, escritório, 
lavabo, coz. planej., gar. p/ 2 
carros, estuda apto. litoral de 
menor valor - REF.: 14.542

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

1.150 MIL
Ótimo local, c/ 3 dormitórios, 2 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb., lavabo, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., amplo quintal 
c/ churrasq., gar. p/ 2 carros - 

REF.: 15.650

SOBRADO
SAÚDE

R$ 850 MIL
Ótimo local, a 800 mts. do 

Metrô Saúde, seminovo, ótimo 
acabto., c/ 3 dorm., suíte, wc 

social, living p/ 2 amb., lavabo, 
coz. c/ AE, fogão e forno emb., 
quintal c/ churrasq., garagem p/ 

2 carros - REF.: 15.129

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
V. BRAS. MACHADO

R$ 790 MIL
Vago, ótima localização, terreno 
8 x 22 mts., construção 166m², 

c/ 3 dorm., suíte, living p/ 2 
amb., lavabo, cozinha, dep. p/ 

empregada, quintal, jardim, gar. 
p/ 3 carros - REF.: 16.080

SOBRADO
V. VERA

R$ 790 MIL
3 dormitórios c/ AE, suíte c/ 

hidro, living p/ 2 amb., cozinha 
c/ AE, dependência p/ emrpreg., 

garagem p/ 2 carros, estuda 
permuta c/ apto. menor valor 
na Moóca, Aldeia da Serra ou 

Alphaville - REF.: 16.262

TÉRREA + EDÍCULA 
BQ. DA SAÚDE

R$ 780 MIL
terreno 8 x 32 mts., construção 
156 m², c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, 

living p/ 2 amb., coz. c/ AE, 
quintal, gar. p/ 2 carros, edícula 

nos fundos c/ 2 dorm. e wc - 
REF.: 16.223

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$ 680 MIL
Excel. localiz. do bairro, terreno 

182 m², construção 250 m², 
vago, c/ 3 dorm. c/ AE, suíte, 
liv. p/ 2 amb., sl. jantar, lav, 

coz. c/ AE, qto. despejo, amplo 
terraço coberto c/ churrasq., 

gar. p/ 2 carros - REF.: 16.256

SOBRADO
V.BRAS. MACHADO

R$ 680 MIL
Reformada, bom acabamento, 

c/ 4 dorm. c/ AE, suíte, living p/ 
2 amb., lavabo, escritório, copa 
/ cozinha c/ AE, despensa, dep. 

p/ empreg., quintal c/ churr., 
gar. p/ 4 carros - REF.: 15.906

PRÉDIO COM. P/ 
RENDA - CAMBUCI

R$ 660 MIL
Ótimo p/ renda, ótima oferta, 
podendo alugar todo em andares 
individuais, sendo térreo c/ peq. 
Recepção, salão com., 1º e 2º 
andares cada um c/ 3 salas, coz 
e wc, e 3º andar c/ ampla sala, 
sacada, coz., wc - REF.: 16.082

SOBRADO NOVO
BQ. DA SAÚDE 

R$ 650 MIL
Excelente localização, próx. a 

rua Tiquatira, c/ 3 dorm., suíte, 
jd. inverno, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, cozinha, 

lavanderia, garagem p/ 2 carros 
- REF.:  15.833

COBERTURA DUPLEX 
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
Vago, bom acabto., 2 dorm. c/ 
AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, sala de TV, 
coz. planej., lavanderia, wc p/ 

empreg., terraço, garagem p/ 2 
carros - REF.: 15.914

SOBRADO
V. BRAS. MACHADO

R$ 650 MIL
Vago, c/ 4 dormitórios, suíte, 

living p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha, dep. p/ empregada, 

garagem p/ 2 carros, terreno 5 
x 30 mts., construção de 150 

m² - REF.: 16.098

(2) CASAS
V. GUARANI
R$ 650 MIL

Terreno 400 m², constr.283 m², 
sendo uma casa c/ 3 dorm., 
suíte, wc social, sala, coz, 

lavand., gar. p/ 3 carros, nos 
mais uma casa c/ 2 dorm., sala, 

coz., wc, ótimo p/ renda ou 2 
famílias - REF.: 16.092

SOBRADO
METRÔ A. IPIRANGA

R$ 590 MIL
A 700 mts. do Metrô A. do 

Ipiranga, vago, ótimo acabto., 
ótima oferta, c/ 3 dorm. c/ AE 
e ar condicionado, suíte, wc 

social, living, lavabo, coz. c/ AE, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 15.675

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/ emp., gar.
p/ 1 carro - REF.: 15.545

SOBRADO
V. CLEMENTINO

R$ 590 MIL
Excelente localização da Rua 

Cel. Lisboa, ótimo p/ fins 
comerciais, vago, c/ 3 dorm., 
wc social, sala, lavabo, copa, 
cozinha, qto. p/ empregada,

gar. p/ 1 carro - REF.: 16.111

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 580 MIL
Ótima oferta, reformado, c/ 3 
dorm. (2 c/ AE), suíte, living 

p/ 2 amb., cozinha c/ AE, 
dependências p/ empreg., gar. 
p/ 2 carros, terreno 5,40 x 16 

mts., construção 132 m² - 
REF.: 15.857

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

Ótimo p/ renda ou duas 
famílias, água e luz indep, 

sendo uma c/ 2 dorm., sala p/ 
2 amb.,wc social, coz., lavand., 

gar.p/ 2 carros, e nos fundos 
outra casa c/ 1 dorm., coz., wc 

e lavand. - REF.: 15.913

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 565 MIL
Vago, excelente rua do bairro, c/ 
2 dorm. c/ AE, wc social, living, 

lavabo, cozinha c/ armários, 
fogão e mesa embutidas, 

quintal, dep. p/ empreg., gar. p/ 
2 carros - REF.: 15.864

APTO
MIRANDÓPOLIS

R$ 550 MIL
Ótimo local da Rua Joaquim de 
Almeida, área útil de 74 m², c/ 2 
dorm. c/ AE, wc social, living p/ 
2 amb., cozinha c/ AE, quarto e 
wc p/ empregada, garagem p/ 1 

carro - REF.: 15.774

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 535 MIL
Vago, reformado, excelente 

localização da rua Samambaia, 
c/ 2 dorm., wc social, living, 

copa, cozinha, dep. p/ empreg., 
depósito, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 16.004

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Ótimo p/ fins residenciais ou 

comerciais, esquina, entrada p/ 
2 ruas, vago, c/ 2 dormitórios, 

wc social, living, cozinha, 
lavanderia, amplo quintal 

coberto, garagem p/ 3 carros - 
REF.: 15.818

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
Excelente oferta, negócio de 

ocasião, área útil de 91 m², c/ 
3 dorm. c/  AE, suíte, wc social, 

living p/ 2 amb. c/ sacada, 
lavabo, cozinha planej., dep. p/ 
emp., gar. p/ 2 carros, prédio 

seminovo - REF.: 16.203

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 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.: 16.239

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 450 MIL
Vago, ótima localização do 

bairro, vago, c/ 2 dormitórios, 
suíte, wc social, sala, 

cozinha c/ AE, quarto e wc p/ 
empregada, quintal, garagem p/ 

1 carro - REF.: 16.063

SOBRADO
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 449 MIL
A 500 mts do metrô, ótimo 

acabto., c/ 3 dorm., wc social, 
living, ampla coz. c/ AE, 

despensa, ampla lavand., gar. 
p/ 1 carro, estuda permuta c/ 

apto. somente na Praia Grande 
de menor valor - REF.: 16.202

APTO
JD. DA SAÚDE

R$ 445 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 COND. FECHADO 
BQ. DA 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

SALA COMERCIAL
R. STA. CRUZ
R$ 430 MIL

- Excelente infraestrutura 
c/ estacionamento, teatro, 
sl. ginástica, lanchonete, 

restaurante, portaria 24 hs.,
c/ AU = 34m² e garagem

p/ 2 carros - REF.: 15.612

SOBRADO
CIDADE VARGAS

R$ 429 MIL
Próx. ao Centro de Exposições, 

c/ 2 dorm. c/ AE, wc social, 
living p/ 1 amplo amb., cozinha, 
amplo quintal, wc p/ empreg., 

qto. despejo, garagem p/ 1 
carro - REF.: 15.152

APTO
PLANALTO PTA.

R$ 385 MIL
Ótimo local da Av. José Maria 

Whitaker, reformado, bom 
acabto., condomínio somente 

340,00, c/ 2 dormitórios, 
wc social, living p/ 2 amb., 

cozinha, área de serviço, gar. p/ 
1 carro - REF.: 15.949
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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

SÓ R$ 495 MIL 
SOBRADOS 
“NOVOS”

JABAQUARA 
Imóvel de qualidade

com 2 suítes, sacada wall, 
ótima 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   

EXCELENTE APTO 
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

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

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

CASA TÉRREA PRÓX. 
METRÔ CONCEIÇÃO/ 

JABAQUARA - R$ 800 MIL
3 dormitórios, sala, coz, banh, 
qtal, 5 vagas de carro, ótimo  
terreno de 10x30. Nos fundos 
sobrado de 2 dorm., fachada 

com jardim. Ref  83-3071

APTO OPORTUNIDADE
SÓ R$ 280 MIL PX. Metrô 

2 dorms, sala, coz, vaga de 
gar, muito bem localizado. 

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 3 DORMS METRÔ 
JABAQUARA R$ 400 MIL

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

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

dade única. REF.: 07-3184

APTO 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

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.

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$ 615 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

SOBRADO VILA GUARANI   
R$ 560 MIL

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

SOBRADO REFORMADO 
R$ 480 MIL- V cAMPESTRE
2 dormitórios,2 salas, cozinha 
planejada, 2 banheiros, quintal 
com area deserviço coberta, 

vaga grande para carro e 
moto, piso laminado e

porcelanato.  REF.: 03-3442

APTO 3 DORM  CONCEIÇÃO 
SÓ R$ 415 MIL

Excel. Apto com 70m2 de AU, 
sala 2 ambs, coz. planej, 2 banhs.
Òtima localização, 5 min. a pé 

do Metrô, lazer c/ piscina, churr, 
quadra, jardim, prox. comercio e 

mercados.  REF.: 03-3443

SOBRADO - JABAQUARA 
R$ 600 MIL

3 dorms, suíte, arms, 2 salas 
modernas, terraço fechado 

em vidro, acabto. refinado, lav, 
qtal, area verde nos fundos, 
coz. planejada, dep. emp. e
2 vagas gar.  REF  03-3448

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

APTO- 5MIN. A PÉ DO 
METRÔ CONCEIÇÂO

SÓ R$ 345 MIL
2 dorms, c/ arms, sala 2 ambs, 
ótima coz. c/ arms, vaga de gar, 
mobiliado ( fogão, geladeira, maq.
de lavar, sofá etc.). Facilidade 
total! É só mudar!.  Ref.: 05-3478

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

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

SOBRADO A 7 MINUTOS
DO METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 450 MIL 
EXCELENTE NEGÓCIO !

 Próx. À Acad. Classe A c/ 2 ótimos 
dorms com arms, sala coz. ampla, 
2 banh, quarto de emp. vagas de 
gar. cobertas, ótima localização. 

REF.: 06-3493

EXCELENTE APTO
BOCA METRÔ 

CONCEIÇÃO  R$ 360 MIL 
Ao lado Metrô, 2 dorms, sala 

2 ambientes, cozinha , banhei-
ros e garagem. Oportunidade, 
tudo próximo  comércio local 

tem tudo .  REF.: 07-3520  

APTO METRÔ 
JABAQUARA  R$ 685 MIL
REFORMADO, com 3 dorms 
c/ arms, sala 2 ambs,cozinha 
com Arms, lavand, ensolara-
do, lazer completo e garagem 

para 2 autos. Òtimo custo 
benefício. REF.:71-3072

APTO – BOCA DO METRÔ 
CONCEIÇÃO R$ 280 MIL
Com 3 dorms com 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

TERRENO DE 640 M2  
METRÔ JABAQUARA

R$ 1.380 MIL
A duas quadras do Metrô, Excel. lo-
caliz., c/ casa térrea, 5 dorms, sala 
ampla, copa, coz, vaga p/ vários 
autos, enorme  qtal. Oportunidade 

p/ investimento!  REF.: 08-3534

SOBRADO NOVO
V. GUARANI / 3 DORMS
C/ SUÍTE R$ 585 MIL

3 dormitórios, suíte, cozinha, 
ampla sala 2 ambientes, 

lavabo, 2 vagas de garagem, 
quintal, local tranquilo, bem 
localizado. REF.:05-2999

GALPÃO R$ 600 MIL 
OPORTUNIDADE

No Jabaquara, próximo ao
comércio local, galpão amplo 
com terreno de 10x 45, para 

qualquer atividade.
Otimo investimento.

REF.:09-3557 

APTO MIRANDÓPOLIS
R$ 580 MIL  

Apartamento muito bom com
67 m2 de área útil, 2 dormitó-
rios, armários, sala 2 ambien-

tes, cozinha, dependência 
completa p/ emp, gar. Marque 

uma visita! REF.:09-3539

LINDO APTO REFORMADO 
AO LADO METRÔ

R$ 600 MIL
Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambs 
com sacada, cozinha, lavand, 
banheiros,  vaga de gar. e lazer. 
Preço de ocasião. Ref .:09-3556

PTO PAULISTA/ EXCEL. 
CASA TÉRREA 

Terreno de 750 m2, casa c/ 3 
dormitórios , sala , copa, coz, 
lavand, 7 vagas de garagem. 
Aceita imóvel casa ou apto. 
“URGENTE” Otima oportuni-

dade. Ref  09- 2622

CASA TÉRREA – CIDADE 
VARGAS R$ 830 MIL 

Terreno com 13 de frente e 
480 m2 ,  3 DORMITÓRIOS, 
SALA, cozinha, lavanderia 
, quintal, edícula , piscina e 
5 vagas de gar. Localização 
privilegiada. REF.: 09-3038

CASA TÉRREA POR
R$ 375 MIL V. GUARANI

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

APTO  PROX. METRÔ 
JABAQUARA R$ 265 MIL

2 dormitórios, sala para 2 
ambientes, cozinha, banheiro, 
vaga de garagem, condominio 

baixo.  REF.: 09-3396

BELO SOBRADO 
REFORMADO R$ 750 MIL

 Jabaquara/cidade Vargas,
3 dorms, 2 stes, 2 salas, lavabo, 
coz. c/ arms, dep. emp, qtal. c/ 
churrasc. e forno, 3 vagas c/ 

portão automático. REF: 11-3581

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

APTO 3 STES V. STA. 
CATARINA - R$ 700 MIL

Imóvel amplo e espaços com 
126m2 AU, sala ampla 2 ambs, 
coz. ampla, lav, sacada, qto e 
banh. emp, vista livre p/ todos 
os lados, 2 vagas de gar., cond. 
c/ piscina e lazer. REF.: 10-3540

CASA TÉRREA – VILA STA 
CATARINA R$ 460 MIL
2 dormitórios, sala de estar, 
jantar, cozinha, quarto de 

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

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

IMÓVEL COML. METRÔ 
JABAQUARA R$ 930 MIL
Bem próximo ao Metrô, excel. 

investimento, localização 
privilegiada junto ao comercio 
local. Com amplo terreno de 
10 x 40.  Oportunidade para 
investidores!. Ref 10-346X

SOBRADO JABAQUARA/
CIDADE VARGAS
SÓ R$ 650 MIL

Belíssimo imóvel c/ 3 dorms, 
ste, arms, 2 salas, coz. 

planejada, SALA DE TV, dep. 
emp, lavand,  qtal com churr. 
e 2 vgs. gar.  Ref  10-3460

APTO METRÔ
SÓ  R$ 350 MIL

Otimo apto com 2 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala 2 ambien-

tes com sacada, cozinha, 
lavanderia , banheiros,  vaga 
de garagem e lazer. Preço
de ocasião. Ref .:07-3525

APTO JABAQUARA
R$ 400 MIL

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

sacada, cozinha americana c/ 
ae , cond. R$ 420,00, e 1 gar. 

para auto.  REF.: 07-3318

COBERTURA DUPLEX C/
5 VAGAS SÓ R$ 1100 MIL
Vista panorâmica p/ o parque, 
5 vagas demarcadas, 3 dorms, 
ste, sala 2 ambs, sala de jantar, 
escritório,coz, terraço c/ churr, 
lazer c/ piscina, quadra,143 m2 
úteis. Próx. Metrô. REF.: 21-3186

SOBRADO R$ 450 MIL  
VILA GUARANI 

Oportunidade! Proximidade do 
Metrô Jabaquara com

2 dormitórios, sala, lavabo, 
cozinha, área de serviço, quintal 
e garagem! Terreno c/ 30m de 

fundo. REF.: 10-3573

APTO SÓ R$ 330 MIL 
COM ”2 VAGAS”

NA VILA STA CATARINA 
Esta é sua chance!!! 2 dorms, 
c/ arms, sala, coz. c/ arms, 2 
banhs, área de serviço e c/ duas 
vgs. de gar, cond. c/ piscina, 
churr. e s. festas. REF.: 09-3449

APTO NOVO  V. GUARANI 
5MIN. A PÉ DO METRÔ 
CONCEIÇÂO R$ 450 MIL 

Nunca habitado, ótima área de 65 
m2, c/ 2 dorms, ste, sala c/ sacada 2 
ambs, andar alto, coz, vaga de gar, 
com lazer completo, otima localiza-
ção, oportunidade. REF.: 05-3479

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

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

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

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

VENDA LOCAÇÃO

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

*Centro Espírita
*União de Casais

*Amarração para Amor 
*Limpezas de Comércios 
e Residencias *Limpezas 

Espirituais Corporais.
*Faz desfaz qualquer Trabalho

LIguE: 5549- 0048 / 
94905-1430 whAtS 

R: SENA MADuREIRA Nº 687 
VL. MARIANA

tAROt DO AMOR 
CARtAS & BuZIOS

PEREIRA BARBOSA
 ENGENHARIA
ACABAMENTOS

DRY WALL
ELÉTRICA 

HIDRAÚLICA
IMPERMEABILIZAÇÃO

PROJETOS 
REFORMAS
PINTURAS

TEL: 2385-3815 
WHATS ZAP 96353-3815

 

Contratos, Separação Judicial, Divórcio, Inventário, Execução, 
Cobrança, Imobiliário, Danos Morais, Alimentos.

VETTORAZZO ADVOCACIA
Dr. Libero Rogério Vettorazzo (OAB 91936)

ADVOGADO CIVIL E TRABALHISTA

 Rua 1º de Janeiro, 186 - Vila Clementino
Tel.: 5572-0173 - Cel.: 99632-6888 - rogeriolibero@hotmail.com

ORAÇÃO A
SÃO LONGUINHO

Lembrai-vos, ó glorioso São Lon-
guinho, prodigiosamente tocado 

pela graça de JESUS. Agonizante, 
em sua última hora, que, nunca se 

ouviu dizer que algum daqueles 
que recorreram à vossa proteção, 

fosse vós desamparado. Assim 
dignai-vos interpor, em meu favor, 
vossa valiosa intersseção perante 
Deus, para que conceda viver e 

morrer como verdadeiro cistão, e, 
ainda meseja concedida a graça 
especial de (esclarecer a graça 

desejada). Rezar três Ave Maria, 
em honra ao Santíssima Trinda-
de. Prometer publicar a devoção.  

J.V.S.

TEL: 2574-7221
CEL: 97227-4886 / 98309-9724
kGSADVOCACIA@GMAIL.COM.BR

 GONÇALVES & LARA 
Advocacia

Porque o cliente merece respeito e o nosso 
compromisso com o melhor atendimento

Serviço jurídico especializado em:
FAMÍLIA - DIVÓRCIO

INVENTÁRIO - ADOÇÃO
IMOBILIÁRIO - CONSUMIDOR

ACORDOS JUDICIAIS
E EXTRAJUDICIAIS

www.kgsadv.com.br

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL                                                 333.364,75
CONVENIOS. ACORDOS E AJUSTES                   0,00
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS               0,00
DESPESAS ANTECIPADAS                                    0.00
OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE         0,00
VALORES A RECEBER NO LONGO PRAZO          0,00
BENS IMOVEIS                                                25.000,00
INVESTIMENTOS                                                     0,00
IMOBILADO                                                     70.795,58
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA     -70.171,90
OUTROS ATIVOS PERMANENTES
                                                                       358.988,43
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES                                                   0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                              0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                          0,00
EMPRE´STIMO E FINANCIAMENTO                       0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIOS                       358.988,43

BALANÇO PATRIMONIAL MINISTÉRIO JEAME
CNPJ 60.557.204/0001-50

TOTAL DO PASSIVO
DOMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
RECEITAS
DOAÇÕES RECEBIDAS                                                 377.131,09
(=) RECEITA BRUTA                                                       377,131,09
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                333.571,16
(-) DESPESAS FINANCEIRAS                                          11.567,02
(-)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                                        0,00
(=) DEFIT OPERACIONAL                                                31.992,91
(=) DEFIT DO EXERCÍCIO                                                31.992,91

 DEMONTRAÇÃO DO SUPERÁVIT ACUMULADO
SUPERÁVIT EXERCÍCIO ANTERIOR                             326.995,52
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        31.992,91
SUPERÁVIT ACUMULADO                                             358.988,43

RECONHECEMOS A EXATIDÃO ADO PRESENTE
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MINITÉRIO JEAME - PRESIDENTE: REGINA MEIRE DO NASCIMENTO
CASSIA REGINAS DA SILVA:  CT.CRC-SP176.659/O-0 

PLTO PAULISTA
AV. ODILA, 373 

3 Dorms, Wc social + terraço, 2 salas, 
coz. e lavand, qtal c/ suite de emp.
+ 2 quartos, 1 vaga R$430,000,00 - 

Imovel não da financiamento
tel: 9.9233-0673

Creci 54921

AP. VL. GUMERCINDO
R$ 470 MIL 

2 dormitórios, 2 WC
sala com sacada, cozinha,

lazer total, 2 vagas
telefones: 5058-0800

96428-0663

 SOBRADOS NOVOS CHAC. 
INGLESA. R: ARARÊ 303/307
R$ 920 MIL - 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.
FONES: 2275-6481/ 2276-3671

SOBRADOS NOVOS
R$750 MIL VILA GUARANI

 RUA CRISTOVÃO
COLOMBO M. DE MATOS, 74

3 dorms,1 suite, banh.social, 2 
varandas, sala toda em porcela-
nato, lavabo, coz. lavanderia c/

churrasq.2 vagas. Temos outros. 
FONES: 2275-6481/ 2276-3671

SÃO JUDAS PROx. METRÔ 
Sobradinho de fundo, quarto, 

cozinha, banheiro, 1 vaga garagem.
P/ pessoa que trabalhe fora,

mobiliado ou não. R$1.500,00

tel: 9.9165-0908

KItNEtE
VILA CLEMENtINO  
À 1 Quadra e meia da Unifesp/

Hospital Sâo Paulo. Lindo, 
Mobiliado, Andar Alto, 

Cond. R$ 313,00 Valor R$ 290mil
tRAtAR FONE: 99667-6833

ALugA-SE KItNEtE
R$ 550,00 
Mobiliado para
moça/sra. em 

ambiente familiar
tratar Fones: 5677-1884

99818-5437

APtO.  SAÚDE
R$ 1.000,00

 Prox. A Kalunga, rico em 
armários, garagem

telefones: 5058-0800
96428-0663

SAÚDE-MEtRÔ 

Dorm/sala, cozinha e
banheiro e 1 vaga fixa na 

garagem. c/ 33m2 na
Rua São Sebastião 80m
da Estação Metro-Saúde 

Alug. R$ 1.200,00
 Cond. R$ 364,50

CRECI 19.519
Tel. 2578-9047

Cel. 9-7270-1439 vivo

11-97143-1727 CLARO
17-981109767 (tIM)

ALugA-SE QuARtO
E cozinha e banheiro,

perto do shopping Plaza Sul 
Jardim da Saúde

Fone: 99504-0759 VIVO 
com Neusa

JARDIM SuL
SÃO PAuLO

Quarto e cozinha, todo
reformado. R$ 500,00.
3 meses de depósito

EDITAL

ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO DA
ACADEMIA LATINO AMERICANA DE UFOLOGIA CIENTIFICA

DR. JULIO C. ACOSTA-NAVARRO

Ao dia, 18 de novembro de 2.017, as 14:00 horas, no endereço da sua sede sito a 
Rua Nakaya, nº 40, Vila Mariana, município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
CEP nº 04015-030, será realizada a assembléia de constituição da associação 
denominada de ACADEMIA LATINO AMERICANA DE UFOLOGIA CIENTIFICA 

DR. JULIO C. ACOSTA-NAVARRO, com seguinte pauta:

- Adequação do estatuto as legislação do marco legal,
- Nomeação do grupo gestor inicial,

- Demais assuntos.

São Paulo (SP), 17 de novembro de 2017
Dr. Julio Cesar Acosta Navarro

Comissão organizadora

ORAÇÃO A
SÃO LONGUINHO

Lembrai-vos, ó glorioso São Lon-
guinho, prodigiosamente tocado 

pela graça de JESUS. Agonizante, 
em sua última hora, que, nunca se 

ouviu dizer que algum daqueles 
que recorreram à vossa proteção, 

fosse vós desamparado. Assim 
dignai-vos interpor, em meu favor, 
vossa valiosa intersseção perante 
Deus, para que conceda viver e 

morrer como verdadeiro cistão, e, 
ainda meseja concedida a graça 
especial de (esclarecer a graça 

desejada). Rezar três Ave Maria, 
em honra ao Santíssima Trinda-
de. Prometer publicar a devoção.  

G.L.O.P.
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Saúde e Estética
Odontologia Casas de Repouso

Cuidadores

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

TRÊS CORAÇÕES
CASA DE REPOUSO

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia ( opcional)

- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
definitiva ou periódica

Rua: dos Cambuis, 183
(entre as estações ConCeição 

e Jabaquara do metrô) Fone: 5017-8320

TIRE SUAS DÚVIDAS ACESSANDO NOSSO SITE:
www.cuidadoresdavida.com.br

4113-1838
9.9543-4748
9.9458-6000

CUIDADORES DE IDOSOS
Oferecemos profissionais 
qualificados e treinados 
para atendimento do 
idoso, em domicílio ou 
acompanhante hospitalar

GERANDO  CONFORTO

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

3926-4064      97304-40643926-4064      97304-4064

Tratamento Laser Terapêutico p/ Micoses
Pé diabético - Unhas encravadas 

Micoses- Calos e Calosidades
 Correção de Unhas - Pés ressecados

Rachaduras- Frieiras 

SENTE DOR NAS PERNAS, 
JOELHOS E PÉS?

PALMILHAS PERSONALIZADAS 
Ligue e agende sua avaliação postural

IMPLANTES
DENTÁRIOS

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
EM IMPLANTES SELECIONA:

Pacientes que necessitem e 
queiram fazer nos cursos, 
com profissionais 
experientes, 
implantes
dentários de 
alta qualidade

Local: Vila Mariana, próx. Metrô Santa Cruz

3277-2706
3399-4399

Com Rose ou Márcia (h.c)

LIGUE AGORA, 

AGENDE SUA 

AVALIAÇÃO E 

VOLTE A 
SORRIR!

Prof. Dr. Danilo J. Racy - CRO 37.058

Podologia

Valores 
a partir de 
R$ 691,00 

• Infantil • Fundamental • Médio

R. Coronel Lisboa, 698 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br
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EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

MANHÃ - TARDE - INTEGRAL

Desde 1955 Ensino de

Tradição e Qualidade
Matricule-se já!

2275-6531 Rua Pereira Estéfano, 54
(ao lado da estação Saúde do Metrô)

www.externatosantana.com.br

EXTERNATO SANT’ANA
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental

Rua Pereira Estéfano, 54

Valores especiais até 30/novembro/2017

Aulas de Judô • Robótica pedagógica • Música

Hip Hop no Ipiranga
No feriado de 20 de no-

vembro, segunda-feira, às 
18h,  o Sesc Ipiranga recebe o  
rapper GOG, um dos maiores 
personagens da cena hip-hop 
do Brasil.  Os ingressos custam 
R$ 20,00 (inteira); R$ 10,00 
(meia entrada); e R$ 6,00 (co-
merciários). O SESC Ipiranga 
fi ca  na Rua Bom Pastor, 822. 
Informações: 3340-2000

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 18 
de novembro, Operação  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
as ruas contidas no hexágono: 
Av. Jabaquara, Rua Luis Góis, 
Av. Prof. Abraão de Morais, 
Rua Catoulo da Paixão Cea-
rense, Rua Carneiro da Cunha, 
Rua Pereira Estefano. Ajude a 
manter a cidade limpa!

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaquara 
realiza neste sábado, dia 18 
de novembro, a partir das 
7h, Cata Bagulho na região 
do Jabaquara. As equipes  
percorrerão diversas vias do 
bairro de Vila Santa Catarina, 
Vila Mascote e Vila Paulista. 
O morador pode consultar os 
dias em que o cata-bagulho irá 
passar em  seu endereço pelo 
site: https://goo.gl/63j535. O 
Cata-Bagulho recolhe madei-
ras, móveis velhos, eletrodo-
mésticos quebrados, pneus, 
garrafas, colchões, entre ou-
tros materiais.

Reunião CONSEG 
Campo Belo

O Conseg Campo Belo 
atende a região do 27 º Dis-
trito Policial, responsável 
por trecho do Planalto Pau-
lista – entre as avenidas Irerê 
e Bandeirantes.O próximo 
encontro está marcado para 
terça-feira, dia 21, às 19h, no 
Dona Lucinha, que fi ca na Av. 
Chibarás,  399 – Moema . A 
participação é aberta a qual-
quer interessado, que poderá 
fazer denúncias ou debater 
problemas relacionados à 
segurança do bairro.

Sacolinhas de Natal
do grupo Amor e 
Luz: colabore

Faltam algumas semanas 
para o Natal e o Grupo Amor 
e Luz solicita a ajuda de todos 
para montar as sacolinhas de 
Natal para as crianças caren-
tes de Juquitiba e algumas 
comunidades carentes de 
São Paulo. A entidade conta 
com a colaboração da comu-
nidade para a arrecadação 
de brinquedos, alimentos, 
roupas e produtos de higie-
ne. Não são aceitas doações 
em dinheiro.Os interessados 
devem entrar em contato 
pelos telefones 5071-9285 ou 
99232-5585 (Thiago).

•ACONTECE

•EVENTO

Sabores colombianos na Vila Mariana
O Sesc Vila Mariana dá con-

tinuidade aos encontros do 
programa Refúgio de Sabores, 
que traz à Unidade periodica-
mente refugiados de vários pa-
íses para um bate-papo sobre 
as experiências do refúgio, as 
lembranças e as identidades 
culinárias de seus países de ori-
gem. Em novembro, a convida-
da é a socióloga e professora 
de Espanhol, Leonor Solano 
González, que conversa com 
o público sobre as tradições 
nacionais e a culinária típica 
da Colômbia, de onde emigrou 
em 2002, passando à condição 
de refugiada no Brasil.

O encontro acontece no 
dia 22 de novembro, quarta-

-feira, das 19h às 21h, com 
inscrições já em andamento 
na Central de Atendimento 
do Sesc Vila Mariana, de terça 
a domingo. Os valores variam 
entre R$ 9 e R$ 30 e há ape-
nas 30 vagas. O evento não é 
recomendado para menores 
de 12 anos. Ao fi nal do encon-
tro, os participantes poderão 
degustar um prato típico da 
culinária colombiana.

Leonor diz-se já sentir-se 
em casa, no Brasil, “o Brasil 
é pra mim a minha casa, meu 
segundo lar. Estou no Brasil 
há 15 anos”. Mas, na condição 
de refugiada, percebe-se a 
nostalgia de sua Colômbia na-
tal, manifesta em seu apreço 

pela tradição culinária do país: 
“os sabores de minha terra 
são muito diversos, por causa 
do clima e da cultura de cada 
região... o sabor, o gosto são 
puro sentimento”, e comple-
ta, “por meio da gastronomia 
podemos conversar a historia 
e a tradição de um povo, nes-
te caso o meu”.

O Refúgio de Sabores faz 
parte do projeto Alimento e 
Cultura, com ações educativas 
focadas em hábitos alimen-
tares diversos e desenvolvi-
mento de práticas regionais 
da cultura alimentar.

O Sesc Vila Mariana fi ca na 
Rua Pelotas, 141. Mais infor-
mações pelo fone 5080-3000.


