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Tem portão automático? 
Vai ter que adaptar...

Alceu vai atrair 100 mil à Vila Mariana

Colecione a história do bairro. 
Nesta edição: a trajetória da 
Siderúrgica Aliperti

Quem disse que camarão é 
tão raro e caro? Rede de fast 
food aposta em diversidade

O Carnaval paulistano 

vem crescendo ano a ano 

e pode se transformar em 

um dos maiores do país. 

Moradores da capital e do 

interior que antes viaja-

vam para outros Estados 

têm preferido se divertir 

por aqui mesmo, com o 

renascimento do Carnaval 

de rua. Só na Vila Mariana, 

serão 40 blocos, que le-

varão alegria a diferentes 

ruas do bairro entre os 

dias 3 e 18 de fevereiro. Já 

neste fi m de semana tem 

Alceu Valença que desfi la 

com seu Megabloco (na 

foto, Alceu na Vila em 

2015), na Avenida Pedro 

Álvares Cabral, em frente 

ao Ibirapuera. P����� 3

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

Maquiagens para o Carnaval
Salão de beleza faz 

m a q u i a g e n s  g ó t i c a s , 
roqueiras, de zumbi... 
Seja para a balada ou 
Carnaval! Profissionais 

também estão prepara-
das para pintar o cabe-
lo em camadas e cores 
para pessoas de todas 
as idades!    P����� 8

Secom

R. Luis Góis, 1566
Tel.: 5072-3266

Venha 

conhecer 

o mais 

novo e 

badalado 

bar da 

Luís Góis!!

Onze de Junho e Santa Cruz 
serão recapeadas, diz regional

A Prefeitura sancionou 

uma nova lei para evitar 

acidentes com pedestres. 

Portões automáticos ago-

ra devem ter abertura 

para dentro do imóvel, 

não para a calçada. Caso 

o proprietário já tenha o 

equipamento, precisará 

instalar avisos sonoros e 

visuais. Quem não fi zer as 

alterações pode ser mul-

tado em R$ 250. P����� 5

A Prefeitura Regional 

de Vila Mariana anunciou 

esta semana que, ainda 

nesse semestre, outras 

seis vias da região serão 

recapeadas. O trabalho 

termina em fevereiro 

na Avenida Jabaquara 

e depois será a vez da 

Avenida Ibirapuera. Em 

seguida,  Onze de Ju-

nho, Santa Cruz, Lins de 

Vasconcelos... P����� 5
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•HISTÓRIA - CAPÍTULO 18

Foto: Acervo Jornal SP Zona Sul

Siderúrgica Aliperti existe na 
região desde a década de 1930

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

* 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

•URBANISMO

Terminal Jabaquara ganhará 
Estação Bike até março

Até 2 de março deve estar 
em funcionamento a nova Es-
tação Bike, junto ao terminal 
Jabaquara do metrô. Anuncia-
da esta semana pela Prefeitu-
ra, a novidade vem dentro do 
projeto Bike Sampa, que está  
em  reorganização na cidade. 
As antigas estações espalha-
das pela cidade foram desati-
vadas no dia 19 e, durante o 
anúncio do novo modelo, 25 
delas já foram entregues re-
modeladas. 

Nenhuma das paradas Bike 
Sampa da região do Ibirapue-
ra, Vila Clementino ou Vila Ma-
riana foram reinauguradas no 
novo sistema, por enquanto. 
A previsão é de que até o fi nal 
do semestre serão 260 esta-
çoes com 2600 bikes no total.

A principal mudança é que 
não haverá mais empréstimos 
gratuitos, mesmo com pa-
trocínio ao programa por um 
grande banco. Agora, o em-
préstimo poderá ser por 

O  novo programa das bi-
kes compartilhadas vai favo-
recer o uso de bicicletas com 
multioperadores, com acesso 
pelo Bilhete Único e implanta-
ção de bicicletas na região pe-
riférica da cidade. diz Sérgio 
Avelleda, secretário municipal 
de Mobilidade e Transportes 
de São Paulo. Para Avelleda.

Estação
Nenhuma Estação Bike foi 

entregue ainda e a do Jaba-
quara será a primeira do pro-
grama no bairro. Os antigos 
pontos do programa Bike 
Sampa sequer atingiam o bair-
ro: aliás, na Zona Sul, limita-
vam-se à região mais central: 

Vila Mariana e Vila Clementi-
no, Moema, Brooklin. Saúde, 
Jabaquara, Santo Amaro esta-
vam fora do mapa de paradas. 

As diferenças da Estação 
Bike é que elas terão mais es-
trutura: serão, em média 100 
biciletas em cada uma

Além disso, nelas, o usuário 
que retirar uma bike em uma 
poderá usá-la por até 12 horas 
consecutivas. Ou seja, será 
possível ir com ela para casa, 
após o retorno do trabalho, e 
devolvê-la no dia seguinte na 
mesma estação.

Para ter direito à retirada 
nesse modelo, é necessário 
que o usuário tenha adquirido 
qualquer um dos planos dis-
poníveis e que ele esteja váli-
do no momento do emprésti-
mo. A compra de qualquer um 
deles é por cartão de crédito 
ou dinheiro, e as bicicletas 
poderão ser retiradas por apli-
cativo, cartão de transporte 
ou cartão de usuário. Haverá 
também a possibilidade de 

o usuário não cadastrado no 
sistema comprar o plano dire-
tamente nas estações com to-
tem de atendimento, ou seja, 
sem necessidade de cadastro 
prévio no site do Bike Sampa. 
Cerca de 30% das estações 
oferecerão esse diferencial,.

A compra de um plano dará 
direito a viagens ilimitadas de 
até 60 minutos, com interva-
los de 15 minutos entre elas. 
Caso as viagens tenham mais 
que 60 minutos, e a regra do 
intervalo não for respeitada, 
os excedentes serão tarifados 
em R$ 5 acada hora excedente. 

O plano diário custa R$ 8; 
por três dias, R$ 15;  mensal, 
R$ 20; e anual, R$ 160. O pa-
gamento pode ser realizado 
pelo App no site www.bikei-
tau.com.br;  nos totens de au-
toatendimento, mas somente 
com cartão de crédito; e na 
sede do Bike Sampa, em di-
nheiro, localizada à Rua José 
Bento, 314, de segunda a sex-
ta-feira das 8 às 17 horas.

Em 1924, no 
bairro paulistano 
do Bras, surgia a 
Aliperti, empresa 
então especiali-
zada em conser-
to de carroças e 
carruagens. 

Pouco tempo 
depois, especial-
mente com o ad-
vento da Revolu-
ção Constitucio-
nalista de 1932 e 
o consequente 
aumento da pro-
cura por armas 
e equipamentos 
feitos de ferro, a 
empresa se for-
talecia e crescia.  
Instalou, então, sua nova sede 
no “longínquo” bairro  da 
Água Funda: uma Siderúrgica!

 Vale lembrar que naquela 
época não havia Rodovia Imi-
grantes nem Anchieta, havia 
apenas a estrada do Cursino e 
a Avenida Água Funda - atual 
corredor formado pelas ave-
nidas Ricardo Jafet, Abraão 
de Moraes e pela própria Ro-
dovia. 

A região era bem de-
sabitada.  Para se ter uma 
ideia, a própria fábrica só 
teve início efetivo de funcio-
namento em 1936, porque 
foram necessários quatro 
anos para puxar o cabea-
mento de energia para lá.

O entorno mudaria rapida-

mente. Primeiramente,  por-
que a cidade toda crescia e 
expandia seus limites. Santo 
Amaro havia sido anexada, o 
Aeroporto de Congonhas era 
inaugurado...

Além disso, a própria side-
rúrgica tornou-se um atrativo 
para novos moradores, já que 
ali havia emprego. Até uma 
vila - conhecida por Vila do 
Calabrês - foi construída na 
região para atender a popula-
ção.  Nas décadas seguintes, 
as atividades aumentaram e 
com ela veio a poluição. Em 
1968, o padre francês Rai-
mund Perillat veio para o Brasil 
e comandou a paróquia local 
de 1971 a 1976. Relatava a forte 
poluição, que prejudicava não 
só quem morava nos bairros 

ao redor, como também os 
próprios funcionários.

Na década de 1980, a em-
presa passou a investir em 
fi ltros e ampliar o contato com 
a comunidade do entorno. 

Em 1988, a Companhia 
assinou um contrato de ar-
rendamento do seu parque 
industrial para a Gerdau S/A.  
Atualmente, produz molas 
helicoidais na cidade de So-
rocaba, no interior de São 
Paulo. 

Os prédios na Água Funda 
tem pouca atividade e já hou-
ve boatos de que podem se 
transformar em hotéis para 
abrigar turismo de negócios, 
especialmente por conta da 
proximidade com o centro de 
exposições São Paulo Expo. 
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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!

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

•CARNAVAL

Carnaval na Vila Mariana 
terá Alceu e mais 40 blocos

Tem até página no Face-
book para organizar e regis-
trar a folia na área da Prefei-
tura Regional de Vila Mariana, 
que engloba Moema, Saúde e 
o próprio distrito da Vila ma-
riana. E quem acha que Carna-
val é so dia 13 de fevereiro de 
2018, engana-se. Ou mesmo 
quem acha que é só no fi m de 
semana que vem.

A folia começa já neste sá-
bado, dia 3. Desde que o Car-
naval de Rua renasceu em São 
Paulo, a festa tem crescido 
não só em número - de foli-
ões, de blocos, de ambulantes 
autorizados, de seguranças.... 
- mas também de dias e horas.

Por aqui, vai até dia 18, o 
domingo da virada do horário 
de verão. E tem mais: a Vila 
Mariana este ano não só terá 
uma agenda recheada de 40 
blocos da folia - no ano pas-
sado foram “só” 24 - como 

também vai sediar dois dos 
principais eventos do Carna-
val Paulistano 2018. 

Alceu Valença já é fi gura 
esperada pelo público não só 
do bairro como de toda cida-
de, que se desloca para o Ibi-
rapuera para conferir o Bloco 
Maluco Beleza. 

Será nesse sábado, dia 3, 
com início das 12h30 na Ave-
nida Pedro Alvares Cabral. A 
multidão - estimada em 100 
mil pessoas - vai  em direção 
ao Monumento às Bandei-
ras, onde encerra o desfi le às 
18h30.

Também vai ter o bloco 
TOCA FERVO DA MULHER 
com início 12h30 na Av. Pedro 
Alvares Cabral e concluirá o 
desfi le às 18h30 no Obelisco 
do Ibirapuera.

No dia 4 é a vez do MO-
NOBLOCO arrastar foliões 
para região da Vila Maria-

na. A concentração será 
às 14h e a dispersão às 
19h, ambas no Obelisco.
Outro destaque da festa des-
se ano é que o ponto principal 
será a Avenida 23 de Maio. 
Mais de 500 mil pessoas são 
esperadas durante o desfi le 
de grandes blocos. 

No dia 11, desfi lam os blo-
cos CHÁ ROUGE, Vou De Taxi 
(SUNDAY JR), Domingo Ela 
Não Vai e Bloco do Desman-
che. No dia 12, o Pinga Ni Mim 
sairá às ruas. O Bloco dos In-
vertidos se apresentará no fe-
riado de carnaval, 13. Por fi m, 
o Bloco do Baiana System e 
Bloco do Largadinho encerra-
rão as atividades no dia 17. A 
cantora Claudia Leitte e o gru-
po Rouge animarão os foliões 
na Avenida 23 de Maio.

Trânsito
Com o objetivo de incenti-

var a população a curtir o Car-
naval de rua em São 
Paulo, a Secretaria de 
Mobilidade e Trans-
portes (SMT) elabo-
rou esquemas espe-
ciais para privilegiar 
o uso do transporte 
público nos dias de 
folia e garantir a se-
gurança viária. Os 
mais de 14 mil ônibus 
municipais recebe-
rão edição especial 
do Jornal do Ônibus 
com informações 
sobre como utilizar 
o sistema, além ou-

unidade

BELA VISTA

TÉCNICO
DE ENFERMAGEM

PR E Ç O

MELHOR

escola@cejam.org.brescolacejam.com.br
3107-8197 94935-0500 /escolacejam

Estágio
Garantido

MATRÍCULAS 
TURMAS 2018
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tra edição com informações 
específi cas sobre alteração 
de linhas. Nos pontos de ôni-
bus da região central, haverá 
adesivos com informações 
sobre desativação do ponto 
e local onde estará um fi scal 
da São Paulo Transporte (SP-
Trans) disponível para passar 
informações para o passagei-
ro. Durante o Carnaval, 900 
fi scais da SPTrans estarão nas 
ruas para ajudar a população. 
Além de todo o sistema de co-
municação dentro de ônibus 
e nos pontos, a SPTrans tam-
bém deixará as informações 
disponíveis em seu site em 
tempo real (sptrans.com.br/
carnaval).

Xixi na rua
Prefeitura de São Paulo 

pode multar as pessoas que 
forem fl agradas urinando em 
locais públicos durante os 
eventos de Carnaval de Rua 
da capital. A lei nº 16.647 foi 
aprovada e regulamentada 
em 2017, e fi xa o valor de R$ 
500 para os infratores. O total 
arrecadado será destinado ao 
Fundo Municipal de Limpeza 
Urbana. A fi scalização será 
feita por meio de câmeras, e 
pelos agentes vistores das 29 
Prefeituras Regionais parti-
cipantes do Carnaval de Rua, 
com apoio da Guarda Civil Me-
tropolitana.

A Polícia Militar será aciona-
da pelos agentes caso o infra-
tor se recuse a apresentar os 
documentos de identifi cação,

ASSISTA A UMA AULA GRATUITA

RESERVE SEU LUGAR:      9 6611.1945 

Av. Sen. Casemiro da Rocha, 833 - próx. metrô Pça Árvore 
Fone: 5589-5155      www.liteingles.com.br

Quer realmente
FALAR INGLÊS?

VOCÊ PODE!
AINDA ESTE ANO!

vv

TOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca
◊ vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos
SEBO DO JOÃO BAURU

Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469



•GASTRONOMIA

LIGUE: 99918-9517 (VIVO) 
   Fone: 2387-4184

ACESSE: WWW.VIVENCIAS.TUR.BR
R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

3 DE MARÇO 2018
SANTOS - ESCUNA E AQUÁRIO

Inclui: ônibus Executivo, almoço, lanche de bordo, pas-
seio de escuna, visita ao Aquário, centro histórico, city 

tour panorâmico pelas praias, tempo livre, 
Ponta da Praia de Santos 

Valor:  R$ 189,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 99,00 

10 DE MARÇO 2018
SERRA NEGRA E ÁGUAS DE LINDÓIA

Inclui: ônibus executivo, lanche, almoço em 
Serra negra, passeio de trenzinho em Águas de 
Lindóia até o Cristo, tempo livre para compras 

de malhas, doces, artesanatos, queijos etc
Valor:  R$ 219,00 à vista, por pessoa ou 2 x R$ 114,00 

12 ANOS DE 
VIAGENS EM GRUPO

Passeios de 1 dia da VIVÊNCIAS TUR 
EM 2018 (AOS SÁBADOS)
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Camarão em ritmo (e preço) 
de fast food é boa pedida

Verão pede pratos leves e 
de sabor intenso. Mas, quan-
do se fala em frutos do mar, 
especialmente, camarão, mui-
tos fãs fi cam de água na boca. 
Ao mesmo tempo, também 
receosos de gastar muito e até 
mesmo de ter difi culdade em 
encontrar a iguaria em receitas 
do seu restaurante favorito.

Mas vários shopping cen-
ters e até unidades de hiper-
mercados contam com ca-
marão em estilo “fast food”, 
com pratos pré preparados e 
que fazem a alegria de quem 
quer saborear o camarão sem 
gastar muito - nem tempo, 
nem dinheiro.

Na rede Vivenda do Ca-
marão, o crustáceo vem em-
panado, à parmegiana, gre-
lhado ou frito. São refeições 
individuais e completas, mas 
no cardápio há ainda opções 
de petiscos, como pastel e 

coxinha de camarão. 
Entre as boas pedidas, 

há camarão empanado com 
purê de batatas e arroz com 
brócolis, por R$ 37,90. 

 Outra delícia que vem 
com camadas de sabores exó-
ticos é o camarão frito com 
Risoto Tailandês, feito com 
leite de coco, curry, creme de 
leite, champignon, gengibre, 
pimenta e especiarias. O pre-
ço sugerido é de R$ 41,90.

Uma opção super leve é o 
Camarão Grelhado com arroz 
e Salada Mista, composta 
por um mix de folhas (alface 
americana, rúcula, repolho 
roxo), cenoura, cebola roxa, 
crouton, queijo parmesão e 
tomate cereja, por um preço 
sugerido: R$ 34,90

 A Vivenda do Camarão 
existe há mais de 30 anos e, 
em 1997, entrou para o ramo 
de franquias. Há 160 lojas 

espalhadas pelo país, que 
oferecem mais de 50 opções 
em pratos. 

Na região, há unidades no 
shopping Metrô Santa Cruz, 
Pátio Paulista, Ibirapuera e  
Plaza Sul.

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

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 Quei-
roz, proprietário da Ceci 
Grelhados. 

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 convidados 
pode ser consultada no 
site www.cecigrelhados.
com.br. 

Há, por exemplo, festas 
em que são servidos ape-
nas espetinhos, nas varie-
dades 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, seleciona-
das e preparada sob ri-
gorosas normas de higie-

ne”, garante o experiente 
Queiroz. Para ver a lista 
completa de carnes ofe-
recidas, 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.

Conheça mais deta-
lhes no site: www.cecigre-
lhados.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 79,90/kg/kg/kg

Valores 
a partir de 
R$ 691,00 

• Infantil • Fundamental • Médio

R. Coronel Lisboa, 698 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br

Valores 
a partir de 
R$ 691,00 

• Infantil • Fundamental • Médio

R. Coronel Lisboa, 698 - Vila Mariana Tel: 5549-8188 - Site: anglobrasileiro.com.br

•ACONTECE

Feira Vegana
A 1ª edição de 2018 da Feira 
Vegana,  acontece no dia 4 de 
fevereiro, domingo, das 11h às 
20h, no Tênis Clube Paulista. 
O evento  será em ritmo de 
Carnaval, relembrando as 
antigas festas de salão, com 
direito a música ao vivo tocan-
do marchinhas carnavalescas 
e samba de raiz.  A entrada é 
gratuita e o espaço receberá 
expositores de gastronomia, 
artesanato, vestuário, cosmé-
ticos e happy hour com músi-
cas ao vivo, além da Feira de 
Adoção de Pets em parceria 
com ONG´s que resgatam ani-
mais vítimas de abandonos e 
maus-tratos. O Tênis Clube fi ca 
na Gualaxos, 285 – Próximo ao 
metrô Paraíso. 

Curso no CVV para 
novos voluntários

A Unidade Abolição do 
Centro de Valorização da Vida 
(CVV) promove nos dias 3 e 4 
de fevereiro, sábado e domin-
go, das 13h30 às 18h30, o curso 
para seleção e capacitação de 
voluntários. A procura pelo 
trabalho do CVV aumentou 
muito, devido à implantação 
do novo número 188 que 
atenderá a nível nacional e 
será totalmente gratuito.Para 
ser voluntário vinculado ao 
Programa CVV de Prevenção 
ao Suicídio, Apoio Emocional 
e Valorização da Vida, basta 
ter 18 anos ou mais, disponi-
bilidade de tempo (média de 
quatro horas e meia, uma vez 
por semana), disposição para 
ajudar o próximo e abertura 
para o autoconhecimento e 
aprendizado. O curso aconte-
ce  na RuAAbolição, 411 - Bela 
Vista.

Cata Bagulho na 
Vila Mariana

A Subprefeitura Vila Ma-
riana realiza no sábado, dia 3 
de fevereiro, Operação  Cata 
Bagulho na região da Vila Ma-
riana. As equipes  percorrerão 
as ruas contidas no hexágono: 
Av. Dr. Ricardo Jafet, Av. Lins 
de Vasconcelos, Rua Cel. Dio-
go, Av. Pref. Fabio Prado, Rua 
Francisco Cruz, Av. Prof. Noé 
de Azevedo. O material a ser 
descartado deve ser colocado 
na calçada pela manhã.

Cata Bagulho no 
Jabaquara

A Subprefeitura Jabaqua-
ra realiza neste sábado, 3 de 
Fevereiro, a partir das 7h, 
Cata Bagulho na região do 
Jabaquara. As equipes  percor-
rerão diversas vias dos bairros 
de Vila Clara , Vila Capela, Jar-
dim Sul SP e Americanópolis. 
O morador pode consultar os 
dias em que o cata-bagulho 
irá passar em  seu endereço 
pelo site: https:https://goo.
gl/B7myN9.
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•URBANISMO

Regional pede denúncias de 
despejo ilegal de entulho

A magia do
Artesanato &
Decoração

Decoração De ambiente - revestimento De móveis - caixas artesanais
aplicação em pareDes - personalização De agenDasersonalização De agenDas

Mais de

500 
MODELOS E ESTAMPAS

NACIONAIS E IMPORTADOS

Baixe nosso catálogo 

em facinos.com.br

Rua Santa Cruz, 573 - próx. metrô Santa Cruz - www.facinos.com.br
Atendimento ao consumidor: 2823-7222 - Revenda: 5539-3177

TECIDO AUTOCOLANTE FACINOS É UM

REVESTIMENTO PRONTO PARA ENVELOPAMENTO,

PRÁTICO PARA DECORAR

E FÁCIL DE APLICAR EM

MÓVEIS, OBJETOS DIVERSOS,

PAREDE RESIDÊNCIA,

COMÉRCIO, ESCRITÓRIO,

PAINEIS CENÓGRÁFICOS ETC

SOMOS  FABRICANTES  -  PREÇOS  ESPECIAIS  DE  ATACADO

QUER APRENDER INGLÊS? FALE, FALE, 
FALE INGLÊS COM O MÉTODO EXCLUSIVO LITE

 • Já tentou aprender 
inglês e não conseguiu?

 • Conhece um pouco 
de inglês mas na hora de 
falar trava a língua?

 • Tem estudado inglês 
durante anos e ainda não 
fala fluentemente?

 • Você tem problemas 
para entender inglês?

 • A timidez não te deixa 
FALAR em inglês com 
outras pessoas?

 • Já tentou vários cur-
sos de Inglês, mas sem-
pre desistiu logo depois 
de começar?

Com o método exclusivo da 
LITE você aprende a se CO-
MUNICAR em inglês de ma-
neira prática, rápida, divertida 
e sem gramática chata.

Se quiser realmente falar 
uma língua estrangeira  a única 
solução é FALAR, FALAR, FA-
LAR. Este é o motivo porque a 
escola de inglês LITE escolheu 

um caminho diferente. 
Os estudantes usam  
80% do tempo da aula 
em práticas várias e 
conversação. A gramá-
tica é ensinada numa 
maneira fácil e natural, 
inserida no contexto do 
uso prático da língua.

Graças a este méto-
do, em menos de um 
ano, um principiante 
absoluto pode chegar ao nível 
de estudante avançado, que 
pode usar o inglês na prática  
e na conversação do dia a dia.

Depoimento de alguns de  
nossos estudantes:

- “Estou muito contente por-
que com este método de ensi-
no, não tradicional, eu percebo 
que estou progredindo cada 
aula“.

- “Estou achando este mé-
todo sensacional, sempre bus-
quei algo assim, mais dinâmico, 

tudo na prática é bem melhor. 
Com este método acho que 
vou conseguir ser bilingue“.

- “Acho o método ótimo, a 
professora é muito atenciosa, 
aprendi muito em poucas au-
las, estou muito feliz“.

Assista a uma aula gratuita 
para conhecer o Método LITE.

A escola LITE fica na Av. 
Casemiro da Rocha 833 bairro 
Mirandópolis tel 11 55895155 
ou 966111945 (whatsapp). 
Mais info no site www.litein-
gles.com.br.

•CONSTRUÇÃO E REFORMA

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

CURSO FORMAÇÃO DE SÍNDICO PROFISSIONAL: 20hs, c/Certificado

CURSO ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO: 20hs, c/Certificado

> Aulas: 10 e 17 de Março. Próximo ao Metrô São Judas 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 
email:  institutopaulistanodeensino@gmail.com

Tel: 3437-9942      9 8594-4357

Curso de Formação de

síndiCo ProFissional
MUDE SUA VIDA EM 2018
Novo mercado exige profissionais capacitados

AULA
GRÁTIS DE 

LIDERANÇA 
COACHTel: 3437-9942      9 8594-4357

Faça uma foto, anote a pla-
ca do carro, informe o horá-
rio em que o despejo irregu-
lar de entulho ocorre perto 
de seu endereço. Com essas 
informações, a Prefeitura Re-
gional de Vila Mariana preten-
de fl agrar e multar pessoas 
ou empresas que deixam a ci-
dade mais suja e sujeita à pro-
liferação de ratos e mosqui-
tos, muitas vezes vetores que 
transmitem doenças graves. 

A informação foi dada esta 
semana pelo prefeito regio-
nal Benedito Mascarenhas, 
em entrevista ao programa 
Metrópole em Foco, coman-
dado pelo jornalista Pedro 
Nastri, diariamente, na rádio 
Trianom AM (740h).

O programa debate pro-
blemas da cidade e convida 
autoridades diversas para de-
bater. Os prefeitos regionais 
de toda a cidade têm sido 
entrevistado, assim como vá-
rios secretários municipais da 
atual gestão. 

 Além de pedir apoio no  

combate ao despejo ilegal de 
entulho, o prefeito regional 
falou sobre o Carnaval na Vila 
Mariana (veja matéria à pági-
na 3 dessa edição), sobre o 
programa de recapeamento 
e diversos outros temas. A 
entrevista pode ser conferi-
da na íntegra em vídeo feito 
pela assessoria de imprensa 
da PR Vila Mariana e disponí-
vel no site www.jornalzona-
sul.com.br

Asfalto novo
Entre os projetos previstos 

para a região, Benê, como é 
conhecido o prefeito regio-
nal, disse que as obras de 

recapeamento da Avenida 
Jabaquara  estão avançadas 
e incluem a recuperação tam-
bém de vias e sarjetas. 

A próxima via a ser atendi-
da, já em março, deve ser a 
Avenida Ibirapuera, em Mo-
ema. Ele ressaltou que a ci-
clovia já está sendo refeita e 
em breve estará totalmente 
recapeada.

Recentemente, a Prefeitu-
ra Regional fez na internet 
uma enquete para saber que 
vias a população considera 
que deveriam ser priorizadas 
na região. 

Esta semana, saiu a lista 
das próximas seis vias a se-
rem benefi ciadas pelo “Asfal-
to Novo”: Av. Lacerda Franco 
(entre Av. Lins de Vasconce-
los e Rua Cel. Diogo), Rua 
Afonso Braz (entre avenidas 
República do Líbano e Santo 
Amaro), Rua Santa Cruz (en-
tre Rua Domingos de Morais 
e Av. Ricardo Jafet), Rua 11 
de Junho (entre Rua Domin-
gos de Morais e Av. Rubem 
Berta), Av. Lins de Vascon-
celos (entre ruas Cel. Diogo 
e Domingos de Morais), Rua 
Vergueiro (entre ruas do Pa-
raíso e Jan Breughel).

SerralheriaBR » Portões basculantes » Galvanizados
» Deslizantes » Pivotante » Industrial 

» Grades » Portas pantográficas » Escadas, 
»Janelas » Portas » Estruturas metálicas

» Cobertura de Policarbonato » Automação
Email: br.serralheria@bol.com.br

Tel.: 2083-2784     9 9980-3150

Portões automáticos podem gerar multa a proprietários
Tem portão automático em 

sua garagem ou na do edi-
fício onde mora? Abre para 
o lado de fora da calçada? 
Tem aviso visual e sonoro in-
dicando o momento em que 
é aberto? Se não tiver, preci-
sa ser readequado nos próxi-
mos meses. 

A Prefeitura sancionou 
esta semana a Lei que prevê 
o uso de sinalização sono-
ra e luminosa em portões e 
cancelas automáticas na ci-

dade. Agora, a abertura e o 
fechamento, incluindo o tra-
vamento, não podem mais 
ultrapassar o alinhamento 
do imóvel e invadir a área da 
calçada.

A Lei 16.809, sancionada na 
última terça-feira (23/1), partiu 
do Projeto de Lei (PL) 190/17, 
da vereadora Sandra Tadeu 
(DEM). A nova legislação será 
regulamentada em até 60 
dias. Já o prazo legal para a 
adaptação dos portões e can-

celas é de seis meses.
De acordo com o projeto, 

o objetivo é preservar os pe-
destres e os veículos de pos-
síveis acidentes. A regra vale 
para casas, condomínios resi-
denciais e estabelecimentos 
comerciais.

Pela nova legislação, os no-
vos portões devem sempre 
abrir para dentro ou lateral-
mente. Quem já possui por-
tões instalados, deverá fazer 
adaptações, escolhendo en-

tre as seguintes opções: 
I - instalação de sensor ele-

trônico capaz de detectar a 
passagem de pessoas e veí-
culos, obstando o prossegui-
mento da abertura ou fecha-
mento;

II - instalação de sinalização 
sonora e luminosa 15 segun-
dos antes da movimentação 
do portão ou cancela, a fi m 
de alertar pedestres e veícu-
los que transitam no local;

III - adaptação do portão 

ou cancela a fi m de que passe 
a ser deslizante e não se mo-
vimente para fora do alinha-
mento do imóvel;

IV - adaptação do portão 
ou cancela a fi m de que se 
movimente para dentro do 
imóvel, não ocasionando ris-
co aos pedestres que passam 
pelo local.

Quem descumprir as nor-
mas vai receber primeiro uma 
notifi cação para resolver as 

irregularidades em um prazo 
de até 30 dias; caso contrário 
o responsável pelo imóvel 
terá de pagar uma multa de 
R$ 250,00.

O valor pode ser aplicado 
novamente a cada trinta dias 
enquanto a adequação não 
for realizada pelo proprietá-
rio.

Veja o texto integral da lei 
no site www.jornalzonasul.
com.br

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

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

PARA 
ANUNCIAR, 

LIGUE: 
5072-2020

9 8216-2837



PÁG. 06 02 de FeVeReIRO de 2018

venda locação

CLASSIFICADOSCLASSIFICADOS 

AP. 60 M2, 2 DORM., SL., 
COZ., DEP. EMPREGADA, 
WC. EMPREGADA, 1 VG., 

SL. FESTAS, PISCINA, 
SL. JOGOS, 100 METROS 

METRÔ PRAÇA DA ÁRVORE 
– PACOTE COMPLETO AL. 
COND. IPTU – R$ 2.500,00

FONE: (11) 5521-7000
CRECI 19398-J

pçA. áRvORE
R: das pitangueiras

CJ. COMERCIAL 55 m2,
WC MASCULINO E FEMININO, 

COPA, 2 VAGAS, ESPAÇO
PARA CURSOS,

TREINAMENTOS  E/OU 
PALESTRAS, 100 METROS 

METRÔ SAÚDE – R$ 2.000,00

FONE: (11) 5521-7000
CRECI 19398-J

SAÚDE 
Rua Fiação da Saúde

AP. 89 M2, 2 DORM., 2 SLS, 

COZ.GDE, LAVANDERIA GDE, 

LAVABO, GARAGEM C/DEP,

100 METROS METRÔ SAÚDE – 

R$ 1.800,00 + COND.R$ 390,00 + 

IPTU R$ 181,00

FONE: (11) 5521-7000
CRECI 19398-J

SAÚDE 
Av. Jabaquara

  
AJUDANTE GERAL

Com Experiência, para trabalhar em loja de
comunicação visual. Segunda a sexta.

Comparecer com currículo e documentos.

 

Rua Santa Cruz, 573,
segunda a sexta feira, após 10h.

  
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Com Experiência, em arte final (corel draw),
comunicação visual e-commerce, elaboração de

catálogos e folhetos. Segunda a sexta.
Comparecer com currículo e documentos,

 

Rua Santa Cruz, 573,
segunda a sexta feira, após 10h.

Para loja na região da 
Praça da Árvore. Experiência 
em carteira, preferência para 
candidatos com carteira de 
clientes para manutenção

Enviar cv para:
nelyo@dimel.com.br

vENDEDOR 
DE MATERIAL 

ELÉTRICO

condoMÍnIo coM 2 
caSaS R$ 1.100,00 cada 
R: MauRÍcIo de laceRda, 110

   Com ou sem suite grande, 
cozinha pequena, sala, lavand,
1 vaga, água e luz separados.
Tel: 2275-6481 / 2276-3671

ou 9 7592-9946 
PLANALTO IMÓVEIS Creci 9054

AV. JABAQUARA, 2620
FONES: NORAIR  ZAMPIERI - TEL 25782080 -  99169-6819

 E-MAIL: norairzampieri@gmail.com - CRECI 9054

AP. METRÔ
SAÚDE 300M
R$ 360 MIL 

Vago, 2 dorm, armários 
embutidos, WC C/box, 
sala , liVing, saCada, 

boa Cozinha C; ar-
mário, laVand. 1 Vaga.

AP. MIRANDÓPOLIS 
300 M. METRÔ 

680 MIL 
100m a.u.; 3 bons 

dorm.C/armários, sala 
2 amb, terraço, ótima 

Cozinha repleta de 
armários, boa área 

serViço, quarto e WC 
empregada, 2 Vagas

SOBRADOS NOVOS 
VL. GUARANI
R$ 460 MIL 

2 dorm, 2 suites, sala, 
laVabo, Coz, area

serViço enorme, qtal,
2 Vagas. aCeita Carro 

ou imóVel de menor 
Valor tratar Com
norair  zampieri

TERRENO
SÃO JUDAS 

10X45M
R$ 900 MIL

 terreno plano, 
traVessa aV.  Fagundes 
Filho. oCasião inédita. 

doCumentação ok.

RONALDO COLIONI CORRETOR DE IMÓVEIS creci 106286 F

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

 SOBRADOS NOVOS EM 
CONDOMÍNIO JABAQUARA 

PRÓX. PADARIA TREVO
R$ 260 MIL

65M2 AU, 2 dorms, sala,
cozinha, banheiro, lavabo

lavanderia, 2 vagas.

APTO METRÔ CONCEIÇÃO 
57M² - RUA MARACÁ

R$ 450 MIL
2 dormitórios, sendo 1 c/ armarios 
embutidos, sala, cozinha c/ armarios 
embutidos, WC, lavand, 2 vagas.

SOBRADOS NOVOS
R$725 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. 

 SOBRADOS NOVOS

VILA GUARANI

R$ 725 MIL 

Rua Cristovão Colombo,

M. de Matos, 74

SOBRADO NOVO
V. GUARANI - R: CASÉRIO 
LEMBO, 54 - R$ 800 MIL

130m AC, 3 dormitórios, 1 suite,
1 WC, varanda, sal lavabo, 

cozinha, churrasqueira, 2 vagas

CASA TÉRREA

COM TERRENO

8X34M - R$ 620 MIL

Ótimo para feirante ou construção 

de 2 sobrados. Estuda proposta.

aPTo. 10M do MeTRÔ 
SaÚde - R$ 1.000,00

2 dormitórios com armários 
embutidos e garagem, 
Fones: 96428-0663

5058-0800

pLANALTO pAULISTA - Av. ODILA, 373 
3 dorms, wc social + terraço, 2 salas, coz. e lavand, qtal c/ suite de emp.

+ 2 quartos, 1 vaga R$450,000,00 - Imovel não da financiamento

Tel: 9.9233-0673 - Creci 54921

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

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 aflição e desespero. Vós que sois o Santo guerreiro, vós que sois o Santo dos aflitos, 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.  D.O.P.

  
vENDEDOR INTERNO (Ativo)

Oferecemos:
Salário Fixo + Comissões + Assistência Médica + Vale 

Transporte e Vale Refeição Regime CLT
Exigimos:

Ensino médio completo comprovado
De segunda a sexta das 09:00h as
15:00h ou das 15:00h as 21:00h

Aos Sábados das 09:00h as 14:00h.
Local: Próximo a Estação Santa Cruz do Metrô

Entrar em contato com
Wats 94158-0797 - Fone: 3273-8221

 selecao@medicinecursos.com.br.

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”

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 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$ 750 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 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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

APtO Só R$ 330 mIl 
cOm ”2 VAgAS”

nA V. StA cAtARInA 
Esta é sua chance!!! 

Apartamento com 2 dormi-
tórios, com armários, sala, 

cozinha com armários,2 
banheiros, área de serviço 

e com duas vagas de 
garagem, condomínio com 

piscina, churrasqueira e 
salão de festas. Corra 

para visitar, adeus aluguel! 
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

APtO 3 dORm.
mEtRÔ JABAQUARA

Só R$ 310 mIl    
3 dormitorios com armarioss, 

sala para 2 ambientess,

cozinha com armários

embutidos, vaga de garagem, 

condominio baixo, Salão de 

festas, play g, portaria

24 horas, etc. Oportunidade. 

REF.: 11-3272

APtO 3 dORm cOncEIçãO 
Só R$ 390 mIl

 Excel. Apto com 70m2 de AU, 
sala 2 ambs, coz. planejada, 2 
banhs.Òtima localiz, 5 min. a pé 
do Metrô, lazer c/ piscina, churr, 
quadra, jardim, prox. comercio 

e mercados.  REF.: 11-3443
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 OPORtUnIdAdE
Só R$ 280 mIl
StO EStEFAnO

2 dormitórios, sala 2 ambs , 
cozinha com armários, área de 
serviço e garagem. SAIA DO 
ALUGUEL, OTIMO INVESTI-

MENTO!.  REF.:12-3589

APtO JABAQUARA
R$ 380 mIl 

Apartamento com 67m2 de 
área útil, 2 dormitórios + 

escritório, armários, sala 2 
ambientes, cozinha planejada, 
a.s., garagem.   REF.:12-3587

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

APtO  PROx. mEtRÔ 

JABAQUARA

R$ 265 mIl

2 dormitórios, sala para

2 ambientes, cozinha,

banheiro, vaga de

garagem, condominio 

baixo.  REF.: 12-3396

Só $ 250 mIl-APtO 
BOcA dO mEtRÔ 

cOncEIçãO
(Conj.ITAÚ) 1 dormi-
tório, sala , cozinha, 
banheiro, não tem 

garagem, muito bem 
localizado. Condomínio 
baixo. Òtimo negócio

e investimento!.
REF.: 12-3528

cASA tERREA PRóx. 
mEtRO Só R$ 600 mIl

Oportunidade, muito bem 
localizado com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, quintal, terraço 

com churrasqueira,  jardim 
e duas vagas de garagem. 
URGENTE   REF : 02-3610

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 3 StES – VIlA StA 
cAtARInA R$ 700 mIl

Imóvel amplo e espaços com 
126m2 AU, sala ampla 2 ambien-
tes, coz. ampla, lav, sacada, quarto 
e banh. emp, vista livre p/ todos os 

lados, 2 vagas de gar, cond. 
c/ piscina e lazer.  REF.: 10-3540

SOBRAdO nOVO mEtRO 
JABAQUARA R$ 615 mIl

Novíssimo com ótimo
acabamento, 3 dormitórios, 
suíte com sacada, cozinha,
sala 2 ambientes com piso 

porcelanato, lavabo, quintal 
com area de servico com

cobertura, 2 vagas de gara-
gem. Oportunidade única, 

corra, venha conhecer!
Estuda permuta

só por esta semana.
REF.: 01-3390
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SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 410 MIL
Reformado, living 2 ambientes, 

terraço, cozinha planejada.
Ao lado do metrô.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 420 MIL
Excelente apto, c/ armários,

sala c/ terraço, vaga de garagem. 
Próx ao Metrô Praça da Árvore.

SAÚDE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 430 MIL
Reformado, 70m² áú, repl

armários, dependência emp,
churrasqueira.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 490 MIL
Ótimo apto, 70m² áú, bem

localizado, ao lado do Metrô
Sta Cruz. Av. Onze de Junho, único!

SÃO JUDAS
APTO  2 DTS  GAR

R$ 580 MIL
Exc apto, ótima localiz,

repl armários,
coz planejada, próx ao metrô

V. CLEMENTINO
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 610 MIL
Lindo sobrado, reformado, ao 

lado da Pça Sta Rita, gar coberta. 
Próximo ao metrô. Único.

PLANALTO PTA
SOBRADO  3 DTS  GAR

R$ 650 MIL
Excelente sobrado, ótima local, 

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

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.

V. GUMERCINDO
APTO  3 DTS  STE   2 GRS

R$ 705 MIL
Exc oferta, ótima localização,

82m² áú, andar alto,
living c/ terraço, lazer total.

V. CLEMENTINO
SOBRADO

R$ 735 MIL
Exc sobrado, reformado,

ótima localização, 2 amplos
dormitórios, edícula, gar.

CHÁC. INGLESA / V. MARIANA
APTO  4 DTS  STE  2 GRS

R$ 750 MIL
Exc negócio, terraço gourmet, 

repleto Arms. Próx ao
Metrô Santa Cruz.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  GAR

R$ 830 MIL
Ótimo apto, próx ao Parque do 
Ibirapuera, 109m² áú. Excelente 

estado de conservação.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  -  7X25

R$ 900 MIL
Living 3 ambs, 3 amplos dts, 

edícula, 4 vgs, quintal, jardim, 
entrada lateral.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.050 MIL
Ao lado do metrô,

andar alto, terraço,
repleto de armários, lazer.

MOEMA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.198 MIL
Exc apto, 112m² áú, liv amplo,

2 ambs, var, repl arms, 
fora de rota. Lazer completo.

V. CLEMENTINO
APTO  3 DTS  2 STS  2 GRS

R$ 1.220 MIL
Exc negócio, andar alto, 108m² áú, 

liv 2 ambs, terr, rico arms. Próx 
Metrô Santa Cruz.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO

R$ 1.290 MIL
Ótima localiz, 400m² ác, 10x35,
14 sls, 7 banh, 8 vgs,  ter plano, 

bom p/ diversas finalidades.
Próx Metrô Pça Árvore.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 1.320 MIL
Exc sobrado, reformado,

ótima local, rico em arms,
cozinha planejada.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.600,00
Ótimo apartamento, living

amplo, bem localizado,
repleto de armários.

MIRANDÓPOLIS
APTO  2 DTS  S/VAGA

R$ 2.300,00
Ótimo apto, excel vista,
reformado, mobiliado,

ao lado Metrô Praça Árvore.

V. CLEMENTINO
SOBRADO  2 DTS  STE  GAR

R$ 3.200,00
Ótimo sobrado,
rua tranquila,

coz planej, 2 banheiros.

JD. DA SAÚDE
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 3.500,00
Lindo apto, 3 dts,

ste máster,
terraço, lavabo. Confira!

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO 2 DTS 2 STES 2 GRS

R$ 3.500,00
Excel casa, sala ampla com

terraço, entrada lateral,
churrasqueira, quintal.

V. MARIANA
COBERTURA  3 DTS  2 STES

2 GRS - R$ 4.000,00
Exc cobertura, mobiliado,

ótima localização,
600m do Metrô Imigrantes.

ALTO IPIRANGA
SALA COMERCIAL

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

excelente localização.

VERGUEIRO
SALA COMERCIAL

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

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

V. MARIANA
SALA COMERCIAL

R$ 2.500,00
Exc localização, 90m²,
toda infra estrutura.

Fácil acesso ao Metrô Ana Rosa.

MIRANDÓPOLIS
SOBRADO COMERCIAL

R$ 8.000,00
Ótimo sobrado, 8 salas, 8 vagas, 
4 banheiros, reformado, próx ao 

metrô Praça da Árvore.

V. MARIANA
SOBRADO COMERCIAL

R$ 8.000,00
Ótimo sobrado, 6 salas, 

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

V. CLEMENTINO 
SOBRADO COMERCIAL

R$ 9.000,00
Ótimo sobrado, exc localiz, 9 salas, 

4 banheiros, 6 vagas.
Vale a pena conhecer!

V. CLEMENTINO
PRÉDIO COMERCIAL

R$ 19.500,00
Ótima local, 550m² ác,

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

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  GAR

R$ 459 MIL
Reformado, exc negócio,

ao lado do metrô, Pça da Árvore. 
Vale a pena conhecer.

PRAÇA DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  STE  2 GRS

R$ 519 MIL
Oportunidade, ótimo apto, living 
c/ terraço, 2 ambs, repl de arms, 

andar alto, lazer.

V. CLEMENTINO
APTO  2 DTS  2 GRS

R$ 539 MIL
Exc oferta, ótima localiz, living c/ 
terraço gourmet, repl de arms, 

cozinha americana.

MIRANDÓPOLIS
CASA TÉRREA  3 DTS  2 GRS

R$ 650 MIL
Rua tranqüila, 3 amplos DTS,

2 vagas, próximo ao metrô
Praça da Árvore.

V. MARIANA
APTO  3 DTS  STE  2 GRS

R$ 954 MIL
Exc apto, no miolo do bairro, living 

amplo c/ terraço,
repleto de arms.

CHÁC. INGLESA / V. MARIANA
COB DUPLEX 3 DTS STE 3 GRS

R$ 1.650 MIL
Oportunidade, cob duplex, mobiliada, 

exc localiz, 3 vagas, lazer, cond 
baixo. Próx metrô Pça Árvore.

JABAQUARA
APTO  2 DTS  GAR

R$ 1.350,00
Ótimo apartamento, fácil acesso ao 

metrô, cozinha com arms,
condomínio baixo.

SAÚDE
SOBRADO  2 DTS  2 GARS

R$ 530 MIL
Excelente sobrado, living amplo,

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

V. MARIANA
COBERTURA  3 DTS  2 STES

2 GRS - R$ 955 MIL
Exc oferta, mobiliado, ótima

 localização, 600m do 
Metrô Imigrantes.

PÇA. DA ÁRVORE
APTO  2 DTS  S/VAGA GAR

R$ 498 MIL
Exc apto, liv amplo, 112m²,

2 banheiros. Ao lado do
metrô Pça da Árvore.

PLANALTO PTA
SOBRADO

R$ 1.190 MIL
Lindo sobrado, semi novo,

liv 2 ambs, 3 stes princ c/closet,
4 vgs cob com depósito.

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 

GERALDO ALVES
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS   CREDENCIADO HÁ 37 ANOS

www.geraldoalvesimoveis.com
5581-33235583-0021&

CRECI 017.070

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. BRASILINA
R$ 310 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

TÉRREA
V. GUMERCINDO

R$ 730 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
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

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

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

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

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 300 MIL
Ótima oferta, abaixo da 

avaliação, ótimo local da R. D. 
Bernardo Nogueira, vago, c/

3 dormitórios, wc sovial, living 
p/ 2 ambientes, cozinha c/ AE, 

lavanderia, garagem p/ 1 carro - 
REF.: 15.286

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 465 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

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

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
SAÚDE

R$ 1.350 MIL
Ótimo local da rua Caramuru, 
terreno 10 x 26 mts., constr. 

234 m², c/ 3 suítes, 1 c/ hidro, 
living p/ 3 amb., ampla sala TV 
(ou 4º dorm.), lavabo, ampla 

coz. c/ AE, amplo qtal, jardim, 
gar. p/ 3 carros - REF.: 16.381

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE
R$ 1.500 MIL

Terreno 187 m², construção de 
200 m², c/ 4 dorm., 2 suítes, 

closet, living p/ 3 amb., terraço, 
lavabo, coz. c/ AE, despensa, 

dep. p/ empreg., gar. p/
4 carros REF.: 16.382

SOBRADO DE VILA
PRÓX. METRÔ

R$ 324 MIL
Excelente localização da R. 

Vergueiro, a 850 mts. do Metrô 
Alto do Ipiranga, vago, c/ 2 

dormitórios, living, sl. jantar, 
cozinha, lavanderia, local p/ 1 

carro - REF.: 16.403

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 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, liv, lavabo, coz. c/ AE, 

gar. p/ 2 carros - REF.: 15.675

SOBRADO
JD. DA SAÚDE

R$ 598 MIL
Terreno 5,20 x 21 mts., 

construção de 136 m², c/ 3 
dorms c/ AE, suíte, living p/ 2 
amb., ampla coz. planejada, 

lavand, quarto e wc p/ emp, gar. 
p/ 2 carros - REF.: 15.873

SOBRADO
BQ. DA SAÚDE

R$ 650 MIL
Ótimo local, c/ 3 dorm., suíte c/ 
hidro, wc social, liv. p/ 2 amb., 

coz. c/ AE, lavand, dep. p/ 
empr., gar. p/ 2 carros, terreno 
5,50 x 20 mts., construção de 

170 m² - REF.: 16.358

SOBRADO COND. FECHADO
JD. DA SAÚDE

R$ 670 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

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

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

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. DAS MERCÊS

R$ 390 MIL
Ótimo local da Rua Angatu-

rama, c/ 2 dormitórios c/ AE, 
wc social, living p/ 2 amb. c/ 
sacada, cozinha c/ AE, lavan-

deria, gar. p/ 1 carro, prédio c/ 
lazer  - REF.: 16.387

APTO
V. GUMERCINDO

R$ 415 MIL
A 600 mts. do Metrô, 

reformado, impecável, c/ 2 
dorm., 1 c/ AE, living p/ 2 amb. 

c/ sacada envidraçada, coz. 
planej., lavand, wc p/ emp., gar. 

p/ 1 carro - REF.: 16.423

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 450 MIL
3 dorm. c/ AE, wc social, living 

p/ 2 amb. c/ sacada, coz. 
planej., lavanderia c/ AE, wc 
p/ empreg., gar. p/ 2 carros, 

estuda permuta c/ apto. menor 
valor na região - REF.: 16.357

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, qtal, dep. p/ emp., 
gar. p/ 2 carros - REF.: 15.864

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 650 MIL
Ótimo local da Rua Vigário 
Albernaz, ótimo residencial ou 
coml, vago, terreno 5 x 32m, AC 
= 147m², c/ 3 dorm., liv. p/ 2 
amb., coz. c/ AE, depósito, dep. 
p/ emp., gar. - REF.: 15.769

(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
JD. DA SAÚDE

R$ 680 MIL
Excelente localização 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/ churr, 
gar. p/ 2 carros - REF.: 16.256

SOBRADO
V. GUMERCINDO

R$ 890 MIL
Ótima localização do bairro, 
construção de 200m², c/ 3 

dorm., suíte, living p/ 2 amb., 
terraço social c/ churrasq., 

lavabo, cozinha, dep. p/ 
empreg., garagem p/ 2 carros - 

REF.: 16.366

APTO
JD. CELESTE
R$ 230 MIL

Localizado na Av. dos Ourives, 
vago, prédio c/ 6 anos e lazer 

completo, condomínio R$ 
305,00, c/ 2 dorm., wc social, 

sala p/ 2 amb. c/ sacada, 
cozinha, garagem p/ 1 carro - 

REF.: 15.599

(8) IMÓVEIS
BQ. DA SAÚDE

R$ 399 MIL
Excel. oferta, ótimo p/ renda e 
investimento, sendo um salão 

coml, uma casa c/ 2 dorm., suíte, 
sala, coz, e mais seis casas c/

1 dorm., coz., wc, terreno
7 x 36 mts. - REF.: 16.452

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 410 MIL 
Vago, c/ 2 dorm. c/ AE, suíte, 

wc social, living p/ 2 ambientes 
c/ sacada, sanka, cozinha 

planejada, wc p/ empr, garagem 
p/ 2 carros, lazer completo, 
ótima oferta - REF.: 16.383

TÉRREA
V. DAS MERCÊS

R$ 420 MIL
Boa localização do bairro, 

terreno plano medindo 8,20 
x 21 mts., c/ 2 dormitórios, 

wc social, sala, lavabo, copa, 
cozinha, lavanderia, dep. p/ 

empreg., garagem p/ 2 carros - 
REF.: 16.427

SOBRADO
METRÔ CONCEIÇÃO

R$ 430 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

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.: 16.412

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

TÉRREA
BQ. DA SAÚDE

R$ 440 MIL
Ótima localização da Rua 

Jussara, c/ 4 dorm. (sendo 3 
dorm. na parte de baixo e um 

dorm. na parte de cima c/ peq., 
sala intima), wc social, living, 

coz, lavanderia, wc p/ empreg., 
gar. p/ 1 carro - REF.: 16.344

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

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 490 MIL
Ótimo local da Rua Samambaia, 
área útil de 88 m², impecável, 
todo reformado, c/ 3 dorm. c/ 

AE, wc social, living p/ 2 amb., 
lavabo, coz. planej, lavanderia, 
gar. p/ 1 carro - REF.: 15.986

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

(2) TÉRREAS
CH. INGLESA
R$ 580 MIL

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

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$ 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. STO. ESTÉFANO

R$ 590 MIL
Ótima oferta, vago, ótimo p/ 

moradia ou investimento, c/ 3 
dorm. c/ AE, wc social, living 
p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ AE, 

dep. p/ empreg., quintal c/ 
churrasq., garagem p/ 3 carros 

- REF.: 16.114

APTO
BQ. DA SAÚDE

R$ 660 MIL
 Área útil de 97m², c/ 3 dorm. 
c/ AE, suíte, wc social, living p/ 
2 amb. c/ sacada, coz. planej., 
dep. p/ empreg., gar. paralelas p/ 
2 carros, depósito, lazer, estuda 
permuta c/ apto. 2 dorm., 1 vaga, 

na região - REF.: 16.446

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/ churrasq., 
gar. p/ 4 carros - REF.: 15.906

(3) IMÓVEIS
V. BRAS.MACHADO

R$ 690 MIL
Ótimo p/ renda, sendo uma 

casa c/ 2 dorm.,sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, garagem 

p/ 2 carros, e outras duas 
casas c/ 1 dorm., sala, coz., wc 
social, lavand. - REF.: 15.969

TÉRREA
CIDADE VARGAS

R$ 850 MIL
Terreno 389 m², construção 

160 m², amplíssimo quintal, c/ 
3 dorm., wc social, living p/ 2 
amb. c/ lareira, cozinha c/ AE, 
dep. p/ empreg., garagem p/ 4 

carros - REF. 16.064

GALPÃO
MOINHO VELHO

R$ 1.100 MIL
Ótima localização do bairro, 
terreno 8 x 50 = 400 m², 

construção de 400 m², pé-
direito de 7 mts., estrutura 

metálica, construção semi-nova, 
ótima para diversas finalidades 

- REF.: 16.435

TÉRREA
JD. DA SAÚDE
R$ 1.800 MIL

Terreno 10 x 47 mts., AC = 535 
m², c/ 4 dorm. c/ AE, 2 stes., 
living p/ 2 amb., lavabo, coz. c/ 
AE, dep. p/ empreg., gar. p/ 3 
carros, depósito, sala c/ 30m², 
salão c/ 80m², quintal c/ churr, sl. 
festa c/ 100m² - REF.: 15.733
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Saúde e Estética

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

CUIDADORES
DE IDOSOS

Oferecemos profissionais 
qualificados e treinados
para atendimento ao
idoso, em domicílio

COM ÓTIMOS VALORES!!
SOLICITE PRÉ AVALIAÇÃO:

Casas de repousoOdontologia

Terapia Alternativa

Jihad

Especialista Ósseo Muscular

• Dr. Jihad Almakhour  CTN SP-03205  • Dr. Ihssan Almakhour CTN SP 03205

► Cabeça, ombro, Coluna, Tendinite, Bursite, 
Nervo Ciático, Hérnia de disco, AVC, Joelho e Pés
► Exercícios de meditação e reabilitação
► Tratamento p/perda de medidas c/resultado no mesmo dia

Rua Luís Góis, 519 – Vila Mariana
4744-5326 9 4030-1574

Consultorio Ósseo Muscular

Especialista Ósseo Muscular

Tratamento p/perda de medidas c/resultado no mesmo dia

CITE ESSE 

ANÚNCIO E 

GANHE UMA 

AVALIAÇÃO 

GRÁTIS

30 ANOS DE EXPERIÊNCIA

9 4366-7410

ANUNCIE: 
5072-2020

9 8216-2837

Carnaval ou balada? 
Invista nas cores!

O Carnaval paulistano é um 
sucesso inegável - até mes-
mo para quem não gosta da 
folia! Afi nal, a cidade oferece 
também inúmeras opções de 
baladas, casas noturnas para 
diferentes públicos, com dife-
rentes estilos musicais. 

Tanto para quem ama se 
divertir em blocos em bailes 
quanto para os fãs da balada, 
a indústria dos cosméticos 
tem novidades incríveis! Agora 
existe tinte fl uorecente para o 
cabelo, que brilha na luz negra. 
Tem também diversidade de 
cores intensas ou suaves, para 
criar mechas de diferentes co-
res ou colorizar todo o cabelo 
em um tom só. 

Aqui na Cut&Color, nós 
como profissionais da escola 
Soho estamos habituadas a tra-
balhar com camadas de cores, 
em pessoas de todas as idades. 

Agora, na folia do Carnaval, 
esse trabalho pode ser mais sol-
to e divertido, podemos criar 
efeitos para curtir ao longo 
desse mês de blocos na rua, em 
festas durante o dia ou à noite. 

Para baladas noturnas, o 
efeito da tinta fl uorescente é 
bem legal! A tonalidade neon 
cria um impacto todo original 
para combinar com seu visual.

Crianças e adolescentes 
também estão adorando um 
pouco de criatividade nos cabe-
los. Cortes ousados combinam 
com mechas verdes, azuis, 
vermelhos, roxos. E engana-se 
quem acha que são apenas as 
meninas que buscam um visual 
inovador. Os garotos também 
estão adorando mostrar a per-
sonalidade marcante, como 
estrelas do mundo do futebol, 
da música, da internet. 

Outra ideia bem divertida 
para curtir de dia ou de noite é 
investir numa maquiagem es-

pecial. E não estamos falando 
só de olhos marcantes ou tons 
fortes, não. 

Dá para fazer maquiagem 
cinematográfi ca, seja imitando 
um zumbi ou inspirada no ca-
maleão do rock, David Bowie. 

Use e abuse de sua criativi-
dade e conte com a gente para 
tornar sua ideia realidade!  

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 etc!


